
HYDRATING TONER
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 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 

ANBEFALT BRUK  
Påfør forsiktig over nakken og ansiktet med en bomullsdott 

eller spray. La tørke. Bruk morgen og kveld.

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 

ANDRE INGREDIENSER
Water, Glycerin, Polyglyceryl-4 Caprate, Pyrus Malus 

(Apple) Fruit Extract, Pentylene Glycol, Hydroxyacetophe-

none, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root 

Extract, Benzyl Alcohol, Citrullus Lanatus (Watermelon) 

Fruit Extract, Fragrance, Sodium Phytate, Lens Esculenta 

(Lentil) Fruit Extract, Propanediol, Sodium Lactate, Aloe 

Vera Barbadensis Juice, Carrageenan, Sodium PCA, Rho-

dosorus Marinus Extract, Avena Sativa (Oat) Bran Extract, 

Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Simmondsia Chinensis 

(Jojoba) Leaf Extract, 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!


