
INTRINSIC COMPLEX
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 luminans 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 

ANBEFALT BRUK  
Påføres forsiktig på ansikt og hals. Bruk morgen og kveld.

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 

ANDRE INGREDIENSER
Water, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl 

Alcohol, Dimethicone, Pentylene Glycol, Polyglyceryl-10 

Pentastearate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 

Glyceryl Stearate, Olea Europaea (Olive) Fruit Unsaponifi-

ables, Behenyl Alcohol, Squalane, Benzyl Alcohol, Horde-

um Distichon (Barley) Extract, Propanediol, Ammonium 

Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Hydroxyace-

tophenone, Micrococcus Lysate, Sodium Stearoyl Lactyl-

ate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Carbomer, Fragrance, 

Phellodendron Amurense Bark Extract, Santalum Album 

(Sandalwood) Extract, Xanthan Gum, Rhodosorus Marinus 

Extract, Opuntia Ficus Indica Leaf Cell Extract, Glycine 

Soja (Soybean) Seed Extract, Solanum Lycopersicum 

(Tomato) Fruit Extract, Tocopherol, Tetrasodium Glutamate 

Diacetate, Glycine Soja (Soybean) Sterols, Linoleic Acid, 

Phospholipids, Phragmites Communis Extract, Poria Cocos 

Extract, Arabidopsis Thaliana Extract, Lecithin, Panthenyl 

Triacetate, Tetrahexyldecyl Ascorbate.

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!


