
CLEANSING GEL
Et alt-i-ett-rengjøringsmiddel som 

støtter flere hudtyper. Trulūm Cleansing 

Gel tilbyr et forfriskende første skritt i 

hudpleieregimet. Den renser ansiktet 

forsiktig mens den strammer opp og gir 

fuktighet. Trulūm Cleansing Gel har et 

mildt rengjøringsmiddel som ikke stripper 

huden for naturlig forekommende lipider, 

og bidrar til å styrke hudens beskyttende 

barriere, motvirke 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 

ANBEFALT BRUK  
Etter skumming på fuktede hender – masser forsiktig gelen 

over fuktet ansikt og nakke. Skyll med varmt vann. Bruk 

morgen og kveld.

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 

ANDRE INGREDIENSER
Water, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium 

Lauroamphoacetate, PEG-150 Disearate, Cocamidopropyl 

Betaine, Pentylene Glycol, Benzyl Alcohol, Potassium 

Olivoyl/Lauroyl Wheat Amino Acids, Sodium Cocoyl Amino 

Acids, Hydroxyacetophenone, Fructose, Fragrance, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 

Panthenyl Triacetate, Tocopherol, Glycerin, Alcohol Denat., 

Tetrahexyldecyl Ascorbate, Terminalia Ferdinandiana Fruit 

Extract, Carrageenan, Sea Salt.
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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!


