
Är Trulūm produkter naturliga? Är de organiska? 
Innehåller de några bekämpningsmedel eller kemikalier?
Trulūms ingredienser är huvudsakligen botaniska. Denna 

produktlinje innehåller ört-, havre- och jästextrakt. Salter, 

sjögräs och enzymer. Några av de viktiga beståndsdelarna 

som är nödvändiga för anti-aging, lyster och reparation är 

inte naturliga i ursprung men många av dessa ingredienser 

är biosyntetiserade. Varje ingrediens i Trulūms formler finns 

på listan, internationella kosmetiska ingredienser (INCI). 

Denna lista innehåller alla kosmetiska ingredienser som är 

internationellt erkända som säkra att använda.

Även om Trulūms produkter inte innehåller bekämpnings-

medel, ftalater, sulfater eller konstgjorda färger, är de inte 

organiska. Formeln innefattar en liten mängd artificiell doft, 

med undantag av Brightening Serum och Eye Cream

Vilka konserveringsmedel används i Trulūm produkter?
De flesta av Trulūms produkter använder multifunktionella 

ingredienser istället för konserveringsmedel. Dessa ingre-

dienser skyddar produkternas tvååriga hållbarhetstid; De 

är emellertid inte traditionella konserveringsmedel-hårda 

kemikalier, parabener, ftalater, eller formaldehyd. Snarare 

erbjuder dessa multifunktionella ingredienser flera fördelar 

som antioxidant-, antimikrobiella och konserveringsförbätt-

rande fördelar.

Var utvecklades Trulūm-teknologin?
Produkterna utvecklades i USA.

Varför är återfuktning Steg 4? Påverkar det hur  huden 
absorberar efterföljande produkter?
Nej, det påverkar inte hur väl huden absorberar de efterföl-

jande produkterna. Att välja att applicera fuktgivare sist är 

också gångbart och påverkar inte effekten av några tilläm-

pade produkter.

Varför är det viktigt att dutta Hydrating Toner istället för 
att torka av?
Om du använder en bomullstuss är det viktigt att dutta 

tonern för att förhindra irritation som orsakas av att skrapa 

mot hudens yta. Du kan även torka produkten med dina 

händer. Detta steg kan utföras baserat på preferens.

Kan jag använda alla produkter till att upptäcka behand-
lingsområden samt använda dem för all-over coverage?
Ja, du kan använda Trulūm-produkter för att upptäcka 

behandlingsområden. De kommer dock att ha en varaktig 

och preventiv effekt när de appliceras på hela ansiktet och 

nacken, eftersom att mer aktiva ingredienser  kommer att 

absorberas.

Kan jag blanda produkter och tillämpa dem?
Att blanda produkter kan späda ut procentandelarna av 

vissa aktiva beståndsdelar. Att använda en effektiv mängd 

av varje produkt är väsentligt för att se resultat.

Om jag glömmer att ta Trulūm-produkter i några dagar, 
kommer det att försämra några av de framsteg jag har 
gjort?
Många av produkterna påverkar hudfunktionen inom 12-24 

timmar. Följaktligen kan då märkbara förändringar uppståe 

om Trulūm produkter inte tillämpas några dagar.

Vem är målgruppen för Trulūm?
I marknadsföringen riktar sig Trulūm främst till individer i 

åldrarna 35-60 eftersom det är ungefär under den tiden 

som drastiska förändringar i huden kommer att inträffa. 

Det betyder inte att personer utanför detta omfång inte 

kommer att kunna dra nytta av att använda Trulūm-pro-

dukter.

Vilken hudtyp  drar mest nytta av Trulūm?
Alla hudtyper drar nytta av Trulūm-produkterna. Beroen-

de på olika hudförhållanden kommer specifika produkter 

i hudvårdslinjen att vara särskilt användbara. Exempelvis 

kan Brightening Serum hjälpa till med mörka fläckar medan 

Youth Serum hjälper till att minska utseendet på fina ryn-

kor. Intrinsic Complex hjälper till att ge stöd till hudfunktio-

nen på den djupaste nivån.

Innehåller Trulūm-produkter allergener?
Varje Trulūm-formel har gått igenom rigorösa Repeat Insult 

Patch Tests (RIPT), som testar för allergier på huden på 50 

personer. Alla produkter fick positiva testresultat.

Hur länge kommer Trulūm produkter att behålla sin ef-
fekt?
Varje produkt har en tvåårig hållbarhetstid.

Hur används mikrobiometeknologi i produkterna?
Purify, Fortify och Protect stegen spelar alla  en roll för att 

främja en sund hudfunktion. Purify riktar sig mot epidermis 

- yttersta lagret - genom att ge pH-balans, mild rengöring 

och lipidsupport. Fortify fokuserar på dermis -mellankik-

tet - genom att ge fukt och styrka. Skyddssteget fokuserar 
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på hypodermis - det djupaste lagret. Youth Serum i Pro-

tect-steget innehåller lactokocks ferment lysat, som kom-

mer från en probiotisk stam som stöder hudförnyelse och 

barriärfunktion. Tillsammans stöder produkterna mild exfo-

liering utan att avlägnsa huden genom att använda hårda 

kemikalier samt stödja en sund hudtillväxt.

I vilken ordning är det rätt att använda Trulūm produk-
terna?
Först och främst som en del av Purify-stegen, använd Cle-

ansing Gel, sedan Hydrating Toner och Brightening Serum. 

Använd sedan Moisturizer, Fortify-produkten. Till sist till-

lämpar du Protect-produkterna: Youth Serum, sedan Eye 

Cream och sedan Intrinsic Complex. De som föredrar att 

applicera Moisturizer sist kan göra det; dock, att applicera  

Moisturizer som steg 4 kommer inte att hindra Protect-pro-

dukternas effektivitet.

Kan jag använda Trulūm produkter året runt?
Trulūm-regimen kan och bör upprätthållas hela året för 

optimala resultat.

Måste jag använda alla Trulūm-produkterna eller kan jag 
välja de produkter som fungerar bäst för mig?
Att använda alla sju Trulūm produkter är inte ett krav och 

det är acceptabelt att använda en kombination av de pro-

dukter som du anser lämpliga för dina behov. Tänk på att 

med hela Trulūm-linjen får du omfattande och stark hud-

vård. De som bara använder några produkter kommer att 

uppleva en mindre omfattande effekt. 

Varför innehåller inte Trulūm en ansiktsskrubb?
Ansiktsskrubb är vanligtvis förknippat med produkter som 

innehåller mikrobitar. Dessa mikropärlor är för textur och 

är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för exfoliering. 

Vad som är viktigt är att ha ett rengöringsmedel med ef-

fektiva ingredienser. Trulums Cleansing Gel innehåller oliv-

olja-fruttosid och jästextrakt, som stöder frisk exfoliering 

och rena porer. Korrekt exfoliering av döda hudceller måste 

matcha ny hudcellgenerering för att bibehålla epidermis 

förmåga att fungera som en effektiv barriär och förhindra 

att toxiner kommer in i andra hudskikt.

Hur länge är Trulūm-produkterna avsedda att hålla?
Trulūm-linjen är utformad till att vara en månad om alla 

produkter används dagligen. Produkter med luftpumpar 

kommer att fördela 0,19-0,22 ml per drag. Använd fem 

pumpar dagligen av 30 ml Trulūm-produkter och 2,5 pum-

par av 15 ml produkter. Produkter som används mer liberalt  

- T.e.x Cleansing Gel eller Hydrating Toner - kommer att ta 

slut ut snabbare

Har Trulūm UV-skydd?
Trulūm inkluderar inte UV-skydd eftersom SPF-ingredi-

enser skulle negativt påverka hur produkterna känns på 

huden. Trulūm formulerades med avsikt att ge de viktigaste 

produktfördelarna på en hög effektivitetsnivå. Att tillsät-

ta SPF-ingredienser skulle späda formeln, vilket påverkar 

effekterna hos de andra potenta ingredienserna.

www.synergyworldwide.com

TRULŪM FAQ


