
50 GEBRUIKSTOEPASSINGEN VOOR 
 
 
 

OMNIFIT 
Kijk op gezondheid 

ASEA heeft een revolutionaire technologie ontwikkeld dat het lichaamseigen Redox Signalerings 

Moleculen, welke beschermen, verjongen en de cel functie optimaal laat functioneren, nabootst. 

Dat betekend dat met RENU28 revitaliserende huid gel je actieve redox signaal moleculen direct 

op de huid kan aanbrengen en je huid op cel niveau kan verbeteren; je huid revitaliseren en er 

niet alleen beter uitzien. De lijst hieronder geeft 50 van de vele toepassingen waar je huid van 

kan profiteren 

 

1. Vermindert de rimpels van plooien 
zoals rond de gezicht, nek, hals en 
handen 

2. Verzacht de irritatie door zonnebrand 
3. Verbeteren van de elasticiteit van de 

huid 
4. Verminderen van de roodheid van de 

huid 
5. Verminderen van cellulitis op benen en 

buik 
6. Verzachten van jeukende en droge 

hoofdhuid 
7. Stralender huid 
8. Vermindert de intensiteit van 

pigmentvlekken 
9. Normaliseert vette huid 
10. Verzacht 
11. Strakker 
12. Verzachten 
13. Gebruiken 
14. Strakker 
15. Glad 
16. Glad 
17. Verzachten 
18. Verbeteren 
19. Verzachten 
20. Helpt 
21. Verminderen 
22. Bevochtigen 
23. Verminderen 
24. Verzachten 
25. Behandeling van plekjes 
26. Verzacht de huid na het scheren 
27. Bevochten van nagelriemen 
28. Verzacht danser voeten na dansen op 

blote voeten of na het dragen van punt 
schoenen 

29. Verzacht de handen na lang werken 
met werkhandschoenen 

30. Bevochtigt en maakt ruwe lippen zacht 
na het blootstellen aan guur weer 

31. Verzacht gevoelige en/of verouderde 
huid 

32. Verstrakt de huid gedurende afslanken 
33. Maakt de huid van de bovenarmen 

glad 
34. Verjongt de huid na het zwemmen 
35. Vermindert zichtbaarheid van 

ouderdomsvlekken 
36. Verzacht de huid na het waxen 
37. Bevochten en verzachten van de huid 

in de winter 
38. Gebruiken tijdens reizen/een vlucht om 

een gezonde huid te handhaven 
39. Verzachten van de huid van voeten 

van hardlopers 
40. Verbetert en vereffent de teint van de 

huid 
41. Verzacht ruwe huid van ellenboog en 

knieën 
42. Vermindert vlekken en droge plekken 

op de bovenarm. 
43. Verzacht de huid bij schaafwonden 
44. Verzacht de baby huid 
45. Verzacht de eeltige huid van vb 

gitaarspelers 
46. Verjongt de huid na (vaat)wassen 
47. Vermindert kraaienpootjes en 

lachrimpels 
48. Verzacht de geïrriteerde huid door 

epileren of waxen 
49. Verbetert de elasticiteit van de huid na 

de bevalling 
50. Vermindert de zichtbaarheid van 

moedervlekken 


