
VIL DU OGSÅ PRØVE 
ASEA OG DET JEG 
LIKER Å KALLE "DET 
MAGISKE RENU28 
SERUMET"? Ja, du 
leste helt riktig og jeg vil 
fortelle deg hvorfor jeg 
for første gang fronter et 
produkt eller i dette 
tilfellet faktisk to! 
 
HVORDAN DET HELE 
STARTET: Hver uke blir jeg 
kontaktet av personer og 
firmaer som spør om jeg vil 
prøve deres produkter og hvis 
jeg liker dem - fronte dem. 
Noen kontakter meg fordi jeg 
har et stor kvinnenettverk 
(www.mitochondria.no) og 
fordi jeg skriver helseartikler i magasiner, andre fordi jeg har en medisinsk genforsknings-
bakgrunn (og da er det enten fordi produktet deres henviser til forskning eller fordi gamle 
forskningskollegaer med doktorgrad har startet firmaer som de vil at jeg skal fronte) og mange 
fordi jeg er partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS og Livslyst & Motivasjon Senteret 
(www.livslystsenteret.no). Men jeg takker alltid pent nei, og er de venner, ja så lytter jeg noen 
ganger likevel og spør om de kan henvise til patentene bak produktene - og forklarer at jeg er 
veldig skeptisk til Network Marketing (NWM) i utgangspunktet (etter at jeg for noen år siden sa ja 
til å kjøpe noen produkter fra en venninne som holdt på med det - og fortsatt har produkter i 
skapet som jeg aldri har klart å bruke opp! Og derfor lovet jeg meg selv til å ALDRI takke ja til 
noe som baserer seg på NWM igjen).  
 
SÅ HVA SKJEDDE? Vel, for det første så tør jeg ærlig å innrømme at jeg har blitt hekta - mot 
min egen vilje! Det startet med at min gamle venn fra ungdomsskolen og nå partner (og 
kjæreste) i Livslyst & Motivasjon AS, Marius Engh, spurte meg for to år siden om jeg ville prøve 
ASEA. Jeg ville egentlig ikke, og han kjenner til min "litt skjøre helsehistorie" og visste at jeg var 
veldig skeptisk. Men han fortalte meg at han selv hadde fått en kjempeeffekt - og mente derfor at 
jeg burde prøve. Jeg syntes det var litt rart at en mann som jeg selv har gitt kallenavnet Mr 
Alphaman skulle snakke så varmt om dette rare saltvannet. Men fordi vi begynte å samarbeide 
tett, så tenkte jeg at det var like greit å prøve det, egentlig for å vise ham at dette ikke ville 
fungere på min kropp - og på denne måten få ham til å slutte å mase. Jeg sjekket opp den 
internasjonale "SAFTY"-klassifiseringen som overbeviste meg mer enn noen sinte bloggere som 
skrev om at dette produktet var helsefarlig, iom. at jeg selv har jobbet med kliniske utprøvninger 
og kjenner til spillereglene som må følges - og der er ASEA godkjent så det holder. Vel, så jeg 
dro på ferie til Paris og tok min første ASEA-drink. Den minnet meg om en drikk jeg fikk fra min 
mormor da jeg var liten på helseøya Sylt i Tyskland, hvor alle som er opptatt av helse drar på 
ferie. Etter fem dager i Paris så dro jeg videre til Cannes med jentene mine. Og jeg begynte å 



glede meg til å ta ASEA-saltvannsdrinken hver morgen og kveld. Jeg glemte ofte å ta kaffe-
koppen om morgenen, fordi jeg fikk samme "wake-up" effekt av ASEA - og gjorde også yoga 
hver dag før jentene våknet - uten at det føltes som et ork. Hm...veldig rart tenkte jeg, og 
forklarte meg selv at det var nok ferien og yogaen som gjorde dette. Men den gode "energi-
effekten" fortsatte også utover høsten og vinteren...så ja, jeg begynte å få ASEA-kassen hjem til 
meg hver måned. I tillegg sjekket jeg ut patentene og patentsøknadene ASEA har inne, og som 
utarbeides av en superdyktig organisk kjemiker og immunolog - men dette kan jeg fortelle deg 
mer om en annen gang.  
 
SÅ HVA SKJEDDE VIDERE? Jo, Marius spurte meg om jeg ville prøve et helt nytt produkt: 
Renu28. Men da smilte jeg og forklarte ham at en kvinne over 40 endrer ikke på ansiktskremene 
hun er fornøyd med, for å glede en mann som vil at hun skal prøve noe nytt! Men han er god på 
å overtale denne Mr Alphamannen, så det endte med at jeg sa ja til å teste det ut på min 
décolleté (Ha! Ha! Som han ikke visste hva var, og som jeg har skjønt at mange nordmenn ikke 
kjenner til: det er kvinnens øvre del av bysten - altså det du ser av hud når en kvinne har en dyp 
utringning. Og som alle i Berlin (og jeg er halv-Berliner) som ferierer på Sylt må holde ved like 
når du er med på alle festlighetene som krever lekre kjoler). Og hva ble resultatet? Jeg bare 
elsket effekten: jeg fikk silkemyk hud (og solens tøffe behandling på min décolleté, etter en 
strålende sommer, ble hvisket ut etter noen få dager!!!) og derfor begynte jeg å smøre den på 
flere deler av kroppen også. Da Marius igjen spurte om jeg ville prøve i ansiktet, så forklarte jeg 
ham at det ville jeg fortsatt ikke. Men så kom vi til et kompromiss - jeg ville prøve den under min 
vanlige natt- og dagkrem. Og hva skjedde? Joda, jeg ble overbevist...og sa at jeg kan fortsette å 
bruke det som et "mirakel-serum" - og det gjør jeg nå hver morgen og kveld!  
 
SÅ VIL DU OGSÅ PRØVE UT DETTE - SÅ TA KONTAKT ELLER KOM INNOM SENTERET 
VÅRT - OG BLI GJERNE MED PÅ ASEA-LAGET VÅRT! Ja, for du inviteres herved til å være 
med på Marius og mitt sitt lag: jeg kan forklare deg mer om forskningen og hva redoxmolekyler 
gjør om du vil - mens Marius kan forklare deg NWM-modellen som du også kan tjene penger på.  
 
MEN FØRST OG FREMST HANDLER DETTE OM Å PRØVE UT PRODUKTENE SELV - OG 
ER DU FORNØYD, SÅ GJERNE SPRE INFORMASJONEN OM DISSE FANTASTISKE 
PRODUKTENE - som kan hjelpe og glede deg - og de du bryr deg om! JEG TØR Å INNRØMME 
AT JEG ER HEKTA - og at jeg mener at dette er produkter som bør bli enhver kvinnes beste 
venn (og selvsagt om du er mann også, men da bør du sikkert prøve det ut selv før du blir 
overbevist).  
 
SÅ VIL DU VÆRE MED - så send meg en e-post: rebekka@livslystogmotivasjon.no, så møtes 
vi til en morsom ASEA-kveld på senteret vårt - hvor vi kombinerer dette med at du får testet ut 
produktene og får høre mer om hvordan vi vil bygge opp ASEA-teamet vårt  
= ET VERDISKAPENDE LAG + MASSE GODFØLELSE + LATTER + NY ENERGI! 
 
Stoooor ASEA-klem fra Rebekka Nøkling 
 
 
TIL INFO: Her kan du lese mer om ASEA om du vil: http://livslyst.teamasea.com/ og se en "enkel 
og populærvitenskapelig" video: http://vimeo.com/asea/review/51777932/769f16e12e og en 
produktbeskrivelse av Renu28 her: https://www.youtube.com/watch?v=d3CTce_bL-
w&feature=youtu.be 


