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Trulūm er essensen av 
ekte glød—strålende, 
sunt utseende hud.  

Sunn hud gir en uanstrengt utstråling fra innsiden. 

Men å bevare en ungdommelig hudtone etterhvert 

som årene går, kan være en utfordring. Tiden som 

går, kombinert med den konstante eksponeringen 

for giftstoffer, UV-stråling og andre miljøfaktorer, kan 

forringe den sunne funksjonen i huden og den vil 

miste sin naturlige glans. Ved hjelp av Intrinsic Youth-

teknologi, fungerer Trulūm hudpleiebehandling for å 

rense, styrke og beskytte huden din for å avdekke ditt 

indre lys. Oppdag din sanne glød med Trulūm. 









INTRINSIC YOUTH 
TECHNOLOGY 

Intrinsic Youth Technology (Indre 

Ungdomsteknologi) er mer enn en enkelt 

ingrediens, eller et enkelt produkt. Den 

omfatter en helhetlig tilnærming til sunn, 

levende hud fra innerst til ytterst. Intrinsic 

Youth Technology arbeider for å rense, styrke 

og beskytte huden – hvert trinn støtter og 

forsterker hudens naturlige prosesser. 

Trulūms Intrinsic Youth Technology 

bekjemper de synlige tegnene på aldring på 

et grunnleggende nivå for å fremme et mer 

levende, ungdommelig utseende. Den unike 

blandingen av naturlige planteekstrakter, 

enzymer og fokuserte forbindelser, jobber for 

å beskytte huden og programmerer den til å 

se og oppføre seg yngre.

PURIFY

FORTIFY

PROTECT



SLIK FUNGERER DET  

Trulūm hudpleieregime består av tre trinn som holistisk adresserer 

alle hudens tre lag. Ved å målrette behovene til hvert av hudens 

lag individuelt, fremmer Trulūm en sunn hudfunksjon og gir en mer 

ungdommelig hud tone for å avsløre din sanne glød. 

EPIDERMIS

DERMIS

HYPODERMIS

Hvert produkt spiller 
en viktig rolle i 
omprogrammeringen 
av ALLE 3 hudlag så 
de opptrer yngre.



STEG 3: PROTECT
Intrinsic Complex, Youth Serum, Eye Cream

Protect-trinnet har fokus på hypodermisk optimalisering. Det nederste 
laget i huden din, hypodermis, består av fettceller som fyller huden din, og 
gir spenst, fylde og sunn glød.  

Uønskede irriterende og forurensende stoffer kan svekke helsefunksjonen 
til underhuden og dempe glansen til huden din. Protect-trinnet arbeider 
for å reparere dette og forhindrer ytterlige skade på huden fra innsiden.

STEG 2: FORTIFY
Moisturizer 

Fortify fokuserer på å styrke det midterste laget av huden, dermis. Alders- 
og miljøfaktorer kan hindre dette viktige laget og forringe evnen til å 
opprettholde hudens integritet. Fortify-trinnet arbeider ved å pleie disse 
bindevevene og fremme dermisfunksjonen. 

STEG 1: PURIFY
Cleansing Gel, Hydrating Toner, Brightening Serum

Purify fokuserer på epidermal effektivitet. Det ytre laget i huden, 
epidermis, er din første forsvarslinje mot miljøirritasjon og inntrengere som 
kan forsterke de synlige tegnene på aldring. Purify-trinnet er for å fjerne 
uønskede urenheter.



PURIFY



Et alt-i-ett-rengjøringsmiddel som støtter flere hudtyper. 

Trulūm Cleansing Gel tilbyr et forfriskende første skritt 

i hudpleieregimet. Trulūm Cleansing Gel har et mildt 

rengjøringsmiddel som ikke stripper huden for naturlig 

forekommende lipider, og støtter hudens beskyttende 

barriere, fjerner miljøforurensninger og irriterende stoffer, 

samtidig som den holder på fuktighet for en mykere og 

klarere hud.

FORDELER 

• Brukes på flere hudtyper 

• Lett rensing uten å strippe lipider 

• Fjerner sminke og miljøirritanter 

• Renser porene for en tydeligere hudtone 

NØKKELINGREDIENSER 

• Kakadu Plum er en superfrukt kjent som en av verdens 

rikeste kilder til vitamin C, som støtter og beskytter 

sunn hud 

• Røde alger virker mykgjørende, og danner en 

fuktighetsgivende barriere på huden uten å virke fet 

• Olivenolje, kokosnøttolje og fruktose kombineres for å 

gi mild rensing uten irritasjon 

ANBEFALT BRUK 

Etter skumming på fuktede 

hender – masser forsiktig 

gelen over fuktet ansikt 

og nakke. Skyll med varmt 

vann. Bruk morgen og 

kveld.

CLEANSING GEL



PURIFY



Etter rengjøring renser Trulūm Hydrating Toner og 

forbereder huden for effektivt å absorbere de rike, 

naturlige ingrediensene og kraftfulle ekstraktene av 

de andre produktene i Trulūms hudpleieregime. Ved å 

hjelpe til med å regulere fuktighetsnivåer og balansere 

hudens pH-nivå, støtter denne unike formuleringen 

også de naturlige prosessene i huden for å gi et sunnere 

utseende.   

FORDELER 

• Økt fuktighet 

• Ikke-astringent og forsiktig, opprettholder en sunn 

hud 

• pH-balanserende for lipidhelse 

• Stabiliserer huden ved å fremkalle hudens naturlige 

responser 

NØKKELINGREDIENSER 

• Rødbete øker fuktighet 

• Vannmelon, linser og epleekstrakter gir aminosyrer, 

vitamin B5 og polysakkarider for å støtte hudens 

helse og fuktighetsbalanse 

• Havre ekstrakter, høye i avenatramider, som er unike 

og kraftige anti-irriterende forbindelser 

ANBEFALT BRUK 

Påfør forsiktig over nakken 

og ansiktet med en 

bomullsdott eller spray. La 

tørke. Bruk morgen og kveld.

HYDRATING TONER



PURIFY



Overaktive fargestier og oppsamling av døde hudceller 

kan redusere glød. Trulūm Brightening Serum fremmer 

en jevn hudtone og hudfarge ved å minimere utseendet 

på mørke flekker og samtidig støtte et nytt, fornyet 

utseende for å få ut en ungdommelig glød. 

FORDELER 

• Lysner huden for å øke hudens glød

• Støtter hudstyrken 

• Reduserer hudens ujevnhet 

NØKKELINGREDIENSER 

• Niacinamid hjelper til med å gi en jevn hudtone 

• Ekstrakt av tusenfryd, dragefrukt, og tomat arbeider 

sammen for å støtte og vedlikeholde en sunt 

utseende hud 

ANBEFALT BRUK 

Påføres forsiktig på ansikt 

og nakke eller behandle 

spesifikke områder med 

hudpigmentering. Bruk 

morgen og kveld. 

BRIGHTENING SERUM



FORTIFY



Trulūm Moisturizer stimulerer hudens 

fuktighetsproduksjon, og bidrar til å opprettholde 

en sunn hydrering av den epidermale overflaten fra 

innsiden. I tillegg til å styrke huden med langvarig 

fuktighet, styrker denne banebrytende formelen også 

huden i seg selv, og støtter et sunt utseende og en sunn 

følelse.  

FORDELER 

• Hjelper med å opprettholde hydrering

• Utvidet fuktighet 

• Avdekker et friskt utseende 

• Støtter hudstyrken  

NØKKELINGREDIENSER 

• Eplefruktekstrakt gir hurtigvirkende og vedvarende 

hydrering av huden 

• Jojobabladekstrakt forsterker huden 

• C-vitamin er svært absorberbart og bidrar til å 

forbedre hudens tilstand 

ANBEFALT BRUK 

Påfør forsiktig på ansikt og 

hals og masser til den er 

absorbert. Bruk morgen og 

kveld.

MOISTURIZER



PROTECT



Trulūm Youth Serum styrker hudens naturlig 

forekommende barriere og beskytter mot forurensende 

og irriterende stoffer. Den støtter hudens styrke og 

kvalitet, og reduserer forekomst av rynker. Som den 

ultimate løsningen for å styrke huden, inneholder 

Trulūm Youth Serum også en blanding av superfrukter 

for bedre beskyttelse.  

FORDELER 

• Reduserer utseendet på rynker for en mer 

ungdommelig glød 

• Øk hudens klarhet 

NØKKELINGREDIENSER 

• Adenosine bidrar til å gi kraftige anti-rynke fordeler 

• Aloe vera og marine alger produserer en 

beskyttende fuktighetsbarriere 

• Sennafrø støtter fuktighet for å fremme sunnere hud 

• Lactococcus fermentlysat støtter naturlige prosesser 

som bidrar til å forbedre hudtilstanden 

ANBEFALT BRUK 

Påføres forsiktig i aldrende 

eller rynkete områder på 

ansikt og hals. Bruk morgen 

og kveld.

YOUTH SERUM



PROTECT



Aldring er ofte mest synlig rundt øynene, ettersom fine 

linjer og rynker utvikler seg fra våre naturlige uttrykk. 

Oppretthold et ungdommelig utseende ved å redusere 

utseendet på fine rynker med den kraftige Trulūm Eye 

Cream. Ved hjelp av nyeste vitenskap støtter Trulūm 

Eye Cream huden rundt øynene for raskt å gi et yngre 

utseende. 

FORDELER 

• Hudplumping 

• Hjelper med å redusere utseendet på rynker 

• Reduserer utseendet på rynker i øye-området 

NØKKELINGREDIENSER 

• Adenosine bidrar til å gi kraftige anti-rynke fordeler 

• Kakadu Plum er en superfrukt høy i vitamin C som 

forbedrer hudtilstanden 

• Daddelpalme bidrar til å fremme et sunnere 

utseende i huden 

ANBEFALT BRUK 

Påfør sjenerøst rundt og 

under øynene. Bruk én 

gang per dag. Kan brukes 

hyppigere for raskere 

resultater. 

EYE CREAM



PROTECT



Trulūm Intrinsic Complex hjelper til med å gi huden den 

styrken den trenger for å beskytte mot og minimere 

skadene fra sollys, forurensning og andre irriterende 

stoffer. Som den mest avanserte formelen for å bevare 

hudens egen glød i forhold til miljøforurensninger, 

støtter denne innovative formelen optimal hudfunksjon 

for å hjelpe med å jevne ut og lysne hudtonen samtidig 

som det øker glattheten og fastheten. 

FORDELER 

• Beskytter mot lysfølsomhet 

• Øker jevnhet og lysner hudtonen 

• Øker hudens glatthet og fasthet 

NØKKELINGREDIENSER 

• Kokos-poria og rørgressekstrakt støtter hudens 

naturlige prosesser for å fremme et sunnere 

utseende 

• Ekstrakt fra soyabønnefrø og nopalkaktus bidrar til å 

opprettholde hudens helse og funksjon 

ANBEFALT BRUK 

Påføres forsiktig på ansikt og 

hals. Bruk morgen og kveld.

INTRINSIC COMPLEX



Trulūm har blitt nøye formulert 
ved bruk av naturlige enzymer og 
botaniske ingredienser, for å produsere 
milde men penetrerende effekter, som 
bringer frem det beste i din hud. 

I tillegg inneholder disse dynamiske produktene trygge ingredienser som er 

nødvendige for å stabilisere og bevare Trulūms effektivitet. Trulūm Inneholder 

ikke vanlige konserveringsmidler som sterke kjemikalier, parabener eller ftalater. 

Trulūm er i stedet konservert ved hjelp av forbindelser trukket ut ifra naturlige 

kilder. Trulūm produktene inneholder ikke sprøytemidler, sulfater eller kunstige 

fargestoffer. Som en nødvendighet, for flere av Trulūms produkter, har en sikker og 

mild aroma blitt tilsatt for å hindre lukt og sørge for en mer frisk behagelig duft.

Trulūm formlene er det perfekte ekteskap mellom vitenskap og natur, som gir 

din hud den mest effektive kombinasjonen av ingredienser for å bekjempe 

alderdomstegn, og vise fram et mer ungdommelig deg.



TRULŪM PRODUKTLINJENS EGENSKAPER:

• Botaniske og mineralske forbindelser

• Naturlige konserveringsmidler

• Ingen ftalater

• Ingen parabener

• Ingen sulfater

• Milde, trygge, effektive ingredienser



OPPDAG 
SANN 
UNGDOM…
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