


Sund hud

strålar verkligen ...





DIN HUD SKADAS 
HUVUDSAKLIGEN AV: 

• Föroreningar
• Strålning
• Allergener

Dessa irritationer leder till 
inflammation och dålig
cellfunktion – de 
grundläggande
orsakerna till åldrande



Reparera och
förhindra skadliga
cellulära
förändringar
förorsakat av
miljögifter med ...



INTRINSIC
YOUTH
TECHNOLOGY
(IYT) 
(INRE UNGDOMS-
TEKNOLOGI)



Ger lyster till din hud som både känns
och ser yngre ut.



RENA STÄRK SKYDDA

Ett hudvårdssystem som ger en sann lyster



INTRINSIC YOUTH TECHNOLOGY
INGREDIENSER

ELDRE HUD

PROGRAMMERAR DIN HUD 
TILL ATT AGERA YNGRE

• Extrakt från plantor, frukt, havre, frö, alger
och jäst

• Antioxidanter
• Reparerande signaliserande enzymer
• Probiotisk teknologi



INTRINSIC YOUTH TECHNOLOGY

RENA

Tar bort och
förhindrar att
toxiner, strålning
och allergener
tränger in i 
epidermis.

STÄRK

Stärker bindväven
och förbättrar
cellfunktionen i 
dermis.

SKYDDA

Reverserar och
förhindrar skador i
hypodermis.



YNGRE HUD

Varje produkt spelar 
en viktig roll i 
omprogrammeringen
av ALLA HUDENS TRE
lager för att huden 
skall uppträda yngre.

Epidermis

Dermis

Hypodermis

INTRINSIC YOUTH TECHNOLOGY
HUR VERKAR DET?



EPIDERMIS 
Rensar och skyddar din 
första försvarslinje mot 
åldrande och toxiner
• Förbereder

barriärfunktionen för
större renhet

• Stöttar lipider och
syrefunktionen

NYCKELPRODUKTER: 
Cleanser, Toner, Brightening 
Serum, Moisturizer

DERMIS
Hjälper till med kollagen
och elastinsyntes
• Stärker bindväv och är

mer motståndskraftig
• Ger ungdomlig fyllnad

och spänst

NYCKELPRODUKTER: 
Moisturizer, Youth Serum, 
Intrinsic Complex

HYPODERMIS 
Avgiftar din inre hud för en 
frisk yttre lyster
• Förser biomassan i huden

med friska adipocyter
och kapillärnätverk

• Ger ett vitalt utseende
och rosiga kinder

NYCKELPRODUKTER:
Intrinsic Complex, Youth 
Serum, Eye Cream, 
Moisturizer

INTRINSIC YOUTH TECHNOLOGY
Hur fungerar det?



ÖVERHUDENS HÄLSOTILLSTÅND
• Reglerar fuktigheten
• Blockerar toxiner och allergener
• Förhindrar inflammationer

RESULTAT
• Jämn färg & lyster
• Stödjer hudens mikrobiologiska flora

TRULUMS PURIFY & FORTIFY-PRODUKTER
• Cleansing Gel
• Hydrating Toner
• Moisturizer
• Brightening Serum

ELDRE HUD

RENSA & STÄRK ÖVERHUDEN



HUDMIKROBIOM



ELDRE HUD

PROBIOTISK TEKNOLOGI FÖR ANTI-ÅLDRANDE
Lactococcus Ferment Lysate

• Stimulerar hudens egna bakterieförsvar
• Påbörjar hudförnyelse I hudbarriären
• Ökar hudtjockleken
• Framskyndar hudförnyelsen genom

framställning av nya celler
• Ökar immunförsvaret, biosensorverkning och

toxinbarriären

PURIFY OCH PROTECT PRODUKT
• Youth Serum

RENSA OCH BESKYDDA HUDENS BIOM



LÄDERHUDENS HÄLSA
Sammankopplar hudlagren för att stärka
och stötta fibroblastfunktionen för att
syntisera kollagen och elastin

• Stärker bindväven och gör den mer
motståndskraftig

• Ger ungdomlig fyllnad och spänst

FORTIFY-PRODUKTER
• Moisturizer
• Youth Serum
• Intrinsic Complex

YNGRE HUD

STÄRK LÄDERHUDEN



UNDERHUDEN: HUDENS GRUND
• Hälsosam biomassa för en

hälsosam funktion och en jämn
hudyta

• Hälsosam kapillärfunktion för en 
hälsosam lyster

TRULUMS PROTECT-PRODUKTER
• Youth Serum (Probiotisk teknologi)
• Intrinsic Complex 

BESKYDDAR UNDERHUDEN



RENA STÄRK SKYDDA

Ett hudvårdssystem som ger en sann lyster



RENA
STÄRK
SKYDDA



FÖRDELAR
• Lätt rensning utan att ta bort nödvändiga

lipider
• Tar bort smink, allergener och toxiner
• Rensar porerna för en klar hudfärg
• Stöttar avlägsnadet av döda hudceller

STEG 1:

CLEANSING GEL
Skonsam och rensande - upprätthåller lipider som sörjer
för att hudens ytbarriär fungerar optimalt. 

PURIFY



NYCKELINGREDIENSER

• OLIVOLJE FRUTTOSIDE (olivolja, kokosnöt, fruktsocker). Ickeirriterande
tvättlösning som inte täpper igen porer, och som rensar utan att ta bort
beskyddande lipider

• KAKADU PLOMMON. Förstärker försvaret av cellantioxidanter, och ger
anti-åldrande egenskaper

• AESTHINET (avkoket från tång). Tillför fuktighet utan att kännas fet, binder 
kvar hudens fukt

CLEANSING GEL

PURIFY



Rensar skonsamt och förbereder huden till att
absorbera föryngringsämnen

FÖRDELAR
• Omedelbar ökning av fuktighet
• Icke sammandragande
• pH-balanserende för lipidhälsa

STEG 2:

HYDRATING TONER

PURIFY FORTIFY 



NYCKELINGREDIENSER

• EXTRAKT AV RÖDA ALGER. Reducerar nervinflammationer och känslighet

• EXTRAKT AV VETEKERNEL. Reducerar inflammationer och rödhet

• EXTRAKT AV HAVREKLI. Innehåller betaglukan som främjar
omstrukturering av huden

HYDRATING TONER

PURIFY FORTIFY 



Främjar en jämn, ren hudton och färg

FÖRDELAR
• Ljusar upp huden för att öka hudens naturliga lyster
• Reducerar överaktiv produktion av melanin
• Reducerar hudens ojämnhet
• Stöttar produktion av kollagen

STEG 3:

BRIGHTENING SERUM

PURIFY FORTIFY 



BRIGHTENING SERUM

PURIFY FORTIFY 

NYCKELINGREDIENSER

• DAISY BLOMSTEXTRAKT. Ljusar naturligt upp huden och bromsar bildandet av melanin

• DRAGON FRUKT EXTRACT. Innehåller “dorminer” som bromsar celldelning och åldrande

• TOMAT FRUKT EXTRACT. Reducerar rödhet och ljusar upp hudtonen

• VITAMOLIV. (hämtas från olivolja & skvalen). Motverkar skador av fria radikaler

• VITAMIN C. Stimulerar produktion av kollagen. Hämmar melaningenes och rensar och
ljusar upp



RENA
STÄRK
SKYDDA



Långvarig fuktighet, hydratiserande och
bindvävsstöttande

FÖRDELAR
• Ökar hudens fuktighet 
• Återfuktar
• Reducerar fina linjer och rynkor
• Stöttar produktionen av kollagen och

elastinsyntes

STEG 4:

MOISTURIZER

PURIFY FORTIFY 



PURIFY FORTIFY 

MOISTURIZER
NYCKELINGREDIENSER

• TORKAT ÄPPELEXTRAKT. Ökar hudens fuktighet med 88% inom 30 min 

• EXTRAKT AV RÖDA ALGER. Reducerar obehag i huden, reducerar inflammation och
känslighet

• EXTRAKT AV BETAROT. Ökar hudens naturliga fuktighetsgivande faktor, håller kvar
vattnet i huden

• VATTENMELON, LINSER OCH EXTRAKT AV ÄPPELFRUKT. Citrullin från vattenmeloner stöttar
hudens vattenbaserande fuktighetskomplex. Ökar vattenmängden som hålls av
corneocytter

• EXTRAKT AV JOJOBA BLAD. Förbereder cellbildning, stimulerar keratinproduktion, 
reducerar transepidermalt vattenbalansen (TWL) och ökar hydratisering



RENA
STÄRK
SKYDDA



PURIFY FORTIFY PROTECT

Anti-åldrande Teknologi och Probiotisk Teknologi

FÖRDELAR
• Ultimat anti-åldrande och reversering av ålder
• Reduktion av rynkor
• Förbedelse av uppljusning
• Reducerar fina linjer och rynkor
• Jämnar ut hudfärgen

STEG 5:

YOUTH SERUM



PURIFY FORTIFY PROTECT

YOUTH SERUM
NYCKELINGREDIENSER
• LACTOCOCCUS FERMENT LYSATE – PROBIOTISK TEKNOLOGI. Ökar genexpression, ökar

hudtjocklek, skyndar på reparering av huden

• ALOE VERA & MARINE ALGER.

• ALEXANDRIA SENNA. En indisk planta som binder vatten till huden, fyller fina linjer för att
skapa en jämn hudyta som förbereder ljusreflektion och en strålande hud

• EXTRAKT AV SOJAFRÖ. Stimulerar repararation av DNA, bekämpar rynkor och mörka
fläckar

• KONCENTRAT AV MJÖLKPROTEIN (MPC). Polypeptider i mjölk ökar hudtjockleken

• KRONOLIN. Koncentration av elastinlagret på huden som håller dermis och överhuden
samman för att öka kollagenproduktionen



FORTIFY PROTECT

Reducerar mörka ringar, kråkfötter och fina
rynkor runt ögonen

FÖRDELAR
• Omedelbar fyllnad
• Ökar produktionen av kollagen
• Reducerar rynkor som ser ut som kråkfötter

STEG 6:

EYE CREAM



FORTIFY PROTECT

NYCKELINGREDIENSER

• EXTRAKT AV DATE PALM. Bromsar celldelning, hjälper till att motverka för tidigt
åldrande

• HYALUSFÆRE PF. En mikrosfär som inkapslar hyaluronsyra, utformat för att
absorbera omgivande vatten och fyllig hud

• DL OXYGEN ÖKNING. Främjar hudens andningsmekanism och hydratisering

• KAKADU PLOMMON. Förstärker försvaret av cellantioxidanter, och ger anti-
åldrande egenskaper

• EXTRAKT AV RÖD ALGER. Reducerar obehag i huden, reducerar inflammation och
känslighet

EYE CREAM



PURIFY PROTECT

REVERSERAR OCH MOTVERKAR SKADOR FRÅN 
INSIDAN

FÖRDELAR
• Startar reparation av hud på en cellulär nivå
• Beskyddar mot skada
• Stöttar anti-inflammationsrespons
• Bekämpar exponeringsrelaterat åldrande

STEG 7:

INTRINSIC COMPLEX



PURIFY PROTECT

INTRINSIC COMPLEX
NYCKELINGREDIENSER

• SYRICALM CLR. (poria svampar & vanliga extrakt av siv). Främjar cellens
livsduglighet och beskyddar mot ljuskänslighet, främjar cellenergi och
hudbarriärsfunktionen

• EXTRAKT AV BARBARY FIGBLAD. Ett kaktusblad som begränsar dåliga mekanismer
förorsakat av exponering och beskyddar mot förstörelse

• KROKSISOMER. Reparerar oxidativ skada

• ULTRASOMER V. Ett enzym som reparerar tymidin dimerer (TD) I DNA. Skador
förorsakat av exponering, som till exempel UV från solljus



Avslöjar sann 
ungdom ...
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