
EYE CREAM
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 

ANBEFALT BRUK  
Påfør sjenerøst rundt og under øynene. Bruk én gang per 

dag. Kan brukes hyppigere for raskere resultater. 

NØKKELINGREDIENSER 
• Adenosid 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 

ANDRE INGREDIENSER
Water, Glycerin, Coco-Caprylate, Perfluorodecalin, 

Polymethylsilsesquioxane, Polyglyceryl-6 Distearate, 

Propanediol, Cetearyl Alcohol, Pentylene Glycol, 

Dimethicone, Olea Europaea (Olive) Fruit 

Unsaponifiables, Sodium Stearoyl Glutamate, 

Benzyl Alcohol, Sucrose Palmitate, Jojoba Esters, 

Ammonium Acryloyldimethytaurate/VP Copolymer, 

Hydroxyacetophenone, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 

Beeswax, Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 

Alcohol Denat., Xanthan Gum, Glyceryl Linoleate, 

Tocopheryl Acetate, Phoenix Dactylifera (Date) Seed 

Extract, Rhodosorus Marinus Extract, Terminalia 

Ferdinandiana Fruit Extract, Tetrasodium Glutamate 

Diacetate, Adenosine, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, 

Aloe Barbadensis Leaf Juice, Caprooyl Tetrapeptide-3, 

Dextran.

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!


