U P P TÄ C K D I N S A N N A L U M I N A N S

Trulūm är essensen av
sann luminans—strålande
och hälsosam hud.
Det är en utmaning att behålla en ungdomlig
hud genom åren. Tidsförloppet, i kombination
med den konstanta exponeringen för toxiner, UVstrålning och andra miljöfaktorer, kan försämra
den hälsosamma funktionen i huden och dölja
din naturliga briljans. Trulūms hudvårdssystem
använder sig av Utilizing Intrinsic Youth
teknologi för att rena, stärka och skydda din hud.
Upptäck din sanna luminans med Trulūm.

INTRINSIC YOUTH
TECHNOLOGY
Intrinsic Youth Technology är mer än en enda
ingrediens, eller ens en enda produkt. Den
omfattar en holistisk inställning till hälsosam,

RENA

(Purify)

livlig hud, från dess yta till grunden. Intrinsic
Youth Technology arbetar för att rena, stärka
och skydda huden - varje steg stödjer och
uppmuntrar din huds naturliga process.
Trulūm’s Intrinsic Youth Technology

STÄ R K
(Fortify)

bekämpar de synliga tecknen på åldrande
på en grundläggande nivå, för att främja ett
mer levande, ungdomligt utseende. Dess
unika blandning av naturliga växtextrakt,
antioxidanter, enzymer och innovativ
teknik arbetar för att skydda huden och
programmera den för att bli och se friskare ut.

S KY D DA
(Protect)

HUR DEN FUNKAR
Trulūm hudvårdssystem består av tre steg som holistiskt adresserar alla
tre skikten av huden. Genom att individuellt fokusera på behoven hos varje
lager av huden, främjar Trulūm en sund hudfunktion och ger din hud ett
mer ungdomligt och hälsosamt sken för att framhäva din huds sanna lyster.

Varje produkt spelar
en viktig roll vid
omprogrammeringen
av hudens ALLA 3
skikt för en friskare
hud.

EP I D ERM I S

D ERM I S

HYP O D ERM I S

STEG 1: RENA (Purify)
Cleansing Gel, Hydrating Toner, Brightening Serum
Fokuserar på epidermal effektivitet. Det yttersta skiktet i huden, epidermis
är ditt första försvar mot inkräktare som kan öka de synliga tecknen på
åldrande. Rengöringssteget arbetar för att avlägsna oönskad förorening
av huden.

STEG 2: STÄRK (Fortify)
Moisturizer
Fokuserar på att stärka det mellanliggande skiktet i huden, dermis. Åldersoch miljöfaktorer kan skada detta nyckellager, vilket försämrar förmågan
att behålla hudens tidigare förmåga. Förstärkningssteget fungerar för att
motverka bindvävnader och stärka funktionen inom dermisskiktet.

STEG 3: SKYDDA (Protect)
Intrinsic Complex, Youth Serum, Eye Cream
Fokuserar på hypodermal optimering. Grunden för din hud, hypodermisen,
består av fettceller som fyller ut huden, vilket ger den substans och ett
hälsosamt sken. Oönskade irritationer och föroreningar kan samlas i detta
lager, vilket försämrar dess hälsosamma funktion och döljer hudens sken.
Detta steg fungerar för att reparera och förhindra skador på huden från
insidan.

RENA

CLEANSING GEL
RENGÖRINGSKRÄM

En allt-i-ett rengöring som stödjer alla hudtyper,

REKOMMENDERAD

Trulūm Cleansing Gel är ett uppfriskande första steg

ANVÄNDNING

i din hudvårdsregim. Trulūm Cleansing Gel är en mild
rengöringskräm som inte stöter sig med huden på naturligt
förekommande fetter, och stödjer hudens skyddsbarriär.
Den tar även bort miljöföroreningar och irriterande ämnen
samtidigt som fukt behålls för en mjukare och tydligare
hudfärg.
FÖRDELAR

•

Kan användas för alla hudtyper

•

Skonsam rengöring utan avlägsnande naturliga fetter
och lipider

•

Avlägsnar smink och miljöirritanter

•

Rengör porerna för ett tydligare utseende

NYCKELINGREDIENSER

•

Kakadu Plum är en superfrukt som är känd som en av
världens rikaste källor till vitamin-C, som stödjer och
skyddar huden.

•

Röda alger fungerar som en mjukgörare, som bildar en
fuktgivande barriär på huden utan oljighet.

•

Olivolja, kokosolja och fruktos kombineras för att ge en
mild och ren hud utan irritation

APPLICERA skum på fuktiga
händer massera försiktigt
gelén över fuktat ansikte
och nacke. Skölj med varmt
vatten. Använd morgon och
kväll.

RENA

HYDRATING TONER
Trulūm Hydrating Toner renar och förbereder

REKOMMENDERAD

huden för att effektivt absorbera de rika naturliga

ANVÄNDNING

ingredienserna, och de kraftfulla extrakten från de
övriga produkterna i Trulūm hudvårdssystem. Den
hjälper till att reglera fuktnivåerna och balansera
hudens pH-nivåer, dess unika formulering stödjer
också de naturliga processerna i huden för att ge ett
friskare utseende.
FÖRDELAR

•

Ökad fuktighet

•

Sammandragande och mild

•

pH-balansering för lipid-hälsa

•

Stabiliserar huden genom att framkalla hudens
naturliga balans

NYCKELINGREDIENSER

•

Rödbetor ökar fuktighet

•

Vattenmelon, linser och äpplextrakt och aminosyror,
vitamin B5 och polysackarider för att stödja hudens
hälsa och fuktbalans

•

Havrextrakt som innehåller avenatramider, vilket
motverkar irriterad hud

Applicera försiktigt över
nacke och ansikte med en
bomullstuss eller spraypump.
Låt torka. Använd morgon
och kväll.

RENA

BRIGHTENING SERUM
Trulūm Brightening Serum främjar en jämn

REKOMMENDERAD

hudton genom att minimera hudförändringar och

ANVÄNDNING

pigmentfläckar samtidigt som man påskyndar ett friskt,
förnyat utseende, för att återskapa hudens naturliga
lyster.
FÖRDELAR

•

Ökad hudluminans

•

Stödjer hudens återhämntning

•

Minskad hudhårdhet

NYCKELINGREDIENSER

•

Niacinamid hjälper till att ge en jämn hudton

•

Daisyblomma, fruktextrakt från dragon och
tomatextrakt arbetar tillsammans för att stödja och
upprätthålla en frisk hud

Applicera försiktigt på
ansiktet, nacken eller
fläckbehandlingsområden av
hudpigmentering. Använd
morgon och kväll.

STÄRK

MOISTURIZER
Trulūm Moisturizer stimulerar hudens fuktproduktion,

REKOMMENDERAD

vilket hjälper till att upprätthålla en hälsosam fuktbalans

ANVÄNDNING

av den epidermala ytan från insidan. Förutom att
förstärka huden med långvarig fukt, förstärker denna
banbrytande formel även huden och stödjer ett
hälsosamt utseende.
FÖRDELAR

•

Hjälper till att upprätthålla hudens rätta fuktbalans

•

Ökad fuktighet

•

Uppenbarar ett nytt utseende

•

Stödjer hudstyrka

NYCKELINGREDIENSER

•

Äpple-extrakt ger snabbverkande och långvarig
fuktighetbalans

•

Jojoba bladextrakt förstärker huden

•

C-vitamin är absorberbart och hjälper till att
förbättra hudens tillstånd

Applicera försiktigt på
ansikte och nacke och
massera tills det absorberas.
Använd morgon och kväll.

SKYDDA

YOUTH SERUM
Trulūm Youth Serum stärker hudens naturliga barriär

REKOMMENDERAD

och skyddar mot föroreningar och irriterande ämnen.

ANVÄNDNING

Den stödjer hudstyrkan och dess kvalite, vilket
minskar rynkor. Den ultimata lösningen för att stärka
huden. Trulūm Youth Serum innehåller bland annat en
blandning av superfrukter för ökat skydd.
FÖRDELAR

•

Minskar rynkor för ett mer ungdomligt utseende

•

Ökar hudens klarhet

NYCKELINGREDIENSER

•

Adenosin ger kraftfulla anti-rynkfördelar

•

Aloe vera och marina alger ger en skyddande
fuktbarriär

•

Senna-frön stödjer hudens fuktighet och främjar en
friskare hud

•

Lactokocks fermentlysat stödjer naturliga processer
som hjälper till att förbättra hudförhållandena

Applicera försiktigt på
åldrade och rynkiga områden
i ansikte och nacke. Använd
morgon och kväll.

SKYDDA

EYE CREAM
Åldrande är ofta mest synligt runt ögonen, eftersom

REKOMMENDERAD

linjer och rynkor utvecklas från våra naturliga uttryck.

ANVÄNDNING

Behåll ett ungdomligt utseende genom att minska
uppkomsten av rynkor med den kraftfulla Trulūm Eye
Cream. Med hjälp av den senaste vetenskapen stödjer
Trulūm Eye Cream ögonen, för att snabbt ge ett yngre
utseende.
FÖRDELAR

•

Hjälper till att jämna ut linjer

•

Hjälper att minska uppkomsten av rynkor

•

Minskar uppkomsten av rynkor på känsliga områden

NYCKELINGREDIENSER

•

Adenosin har kraftfulla anti-rynkfördelar

•

Kakadu Plum är en superfrukt som har mycket
C-vitamin och förbättrar hudens tillstånd

•

Date palm hjälper till att främja ett hälsosammare
utseende till huden

Applicera generöst runt och
under ögonen. Använd en
gång per dag, kan användas
oftare för snabbare resultat.

SKYDDA

INTRINSIC COMPLEX
Trulūm Intrinsic Complex hjälper till att ge huden

REKOMMENDERAD

den styrka den behöver för att skydda och minimera

ANVÄNDNING

skadorna från solexponering, förorening och andra
irriterande ämnen. En avancerad formel för att bevara
hudens egen luminans mot miljöföroreningar. Den här
innovativa formeln stödjer hudens funktion för att hjälpa
till och skapa en jämn och lätt hudton.
FÖRDELAR

•

Skyddar mot ljuskänslighet

•

Ökar jämnhet och hudluminans

•

Ökad hudjämnhet och fasthet

NYCKELINGREDIENSER

•

Röd svamp och Poria svamp stödjer hudens
naturliga processer för att främja ett hälsosammare
utseende

•

Extrakt från sojaböna och nopalkaktus hjälper till att
upprätthålla hudens hälsa och funktion

Applicera försiktigt på
skadad hud på ansikte och
nacke. Använd morgon och
kväll.

Trulūm har formulerats omsorgsfullt
med hjälp av naturliga enzymer och
botaniska ingredienser för att ge milda,
men ändå penetrerande effekter som
tar fram det bästa i din hud.
Dessutom innehåller dessa dynamiska produkter säkra ingredienser som är
nödvändiga för att stabilisera och bevara din huds funtioner, Trulūm innehåller
inga farliga konserveringsmedel; såsom hårda kemikalier, parabener eller
ftalater. Istället bevaras Trulūm av föreningar härledda från naturliga källor.
Inga produkter i denna hudvårdsserie innehåller bekämpningsmedel, sulfater
eller konstgjorda färger. Som en nödvändighet har en säker och subtil doft
tillsatts för att förhindra lukt och ge en mer fräsch, behaglig doft.
Trulūm är det perfekta äktenskapet mellan vetenskap och natur, vilket ger din
hud de mest effektiva ingredienskombinationerna för att bekämpa tecken på
åldrande och avslöja en mer ungdomlig sida av dig.

TRULŪM PRODUKTLINE INNEHÅLLER:

•

Botaniska och mineralrika ingredienser

•

Naturliga konserveringsmedel

•

Inga ptalater

•

Inga parabener

•

Inga sulfater

•

Milda, säkra, effektiva ingredienser

AVSLÖJA
DIN SANNA
UNGDOM…
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