
BRIGHTENING SERUM
Overaktive fargestier og oppsamling av 

døde hudceller kan redusere luminans. 

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 

ANBEFALT BRUK  
Påføres forsiktig på ansikt og nakke eller behandle 

spesifikke områder med hudpigmentering. Bruk morgen og 

kveld.  

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  

ANDRE INGREDIENSER
Water, Glycerin, Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Hy-

locereus Undatus Fruit Extract, Caprylic/Capric Triglycer-

ide, Polyglyceryl-6 Distearate, Niacinamide, Propanediol, 

Pentylene Glycol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Olea Europaea (Olive) 

Fruit Unsaponifiables, Sodium Stearoyl Glutamate, Am-

monium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Benzyl 

Alcohol, Jojoba Esters, Hydroxyacetophenone, Phenyl-

ethyl Resorcinol, Squalane, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 

Beeswax, Yeast Extract, Alcohol Denat., Xanthan Gum, 

Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Terminalia 

Ferdinandiana Fruit Extract, Tetrahexyldecyl Ascorbate, 

Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Extract, Tetrasodi-

um Glutamate Diacetate, Soy Amino Acids.

www.synergyworldwide.com

BESKRIVELSE AV TRULŪM

I ungdommen skinner huden sunt innenfra. Uheldigvis, 
tiden og utvendig påvirkning kan påvirke og slite 
på huden, slik at naturlig skjønnhet blir skjult for 
omverdenen. Det er på tide å gjenfinne din indre glød 
med Trulūm!

Huden er påvirket av forurensning, stråling og 
allergener, som fører til betennelse og dårlig 
cellefunksjon – som er hovedgrunnene til aldring. 

Trulūm er drevet av Intrinsic Youth Technology, som 
arbeider for å Rense, Forsterke og Beskytte huden din, 
for å få frem et mer ungdommelig glødende utseende. 
Eksklusive kombinasjoner av planter, frukter, havre, frø 
og gjærekstrakt trenger igjennom hudens tre lag for å 
tilbakeføre hudens celleskader og øke signalveier, som 
fører til økt celleskifte, elastisitet og en strålende glød. 

Få sann glød med Trulūm!


