
YOUTH SERUM
Trulūm Youth Serum styrker hudens 

naturlig forekommende barriere og 

beskytter mot forurensende og irriterende 

stoffer. Den støtter hudens styrke og 

kvalitet, og reduserer forekomst av rynker. 

Som den ultimate løsningen for å styrke 

huden, inneholder Trulūm Youth Serum 

også en blanding av superfrukter for bedre 

beskyttelse. 

FORDELER 
• Reduserer utseendet på rynker for en mer 

ungdommelig glød 

• Øk hudens klarhet 

ANBEFALT BRUK  
Påføres forsiktig i aldrende eller rynkete områder på ansikt 

og hals. Bruk morgen og kveld.

NØKKELINGREDIENSER 
• Adenosid bidrar til å gi kraftige anti-rynke fordeler 

• Aloe vera og marine alger produserer en beskyttende 

fuktighetsbarriere 

• Sennafrø støtter fuktighet for å fremme sunnere hud 

• Lactococcus fermentlysat støtter naturlige prosesser 

som bidrar til å forbedre hudtilstanden 

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

Ferment Lysate, Pentylene Glycol, Sodium Acrylates Co-

polymer, Dimethicone, Sodium Stearoyl Glutamate, Benzyl 

Alcohol, Propanediol, Algae Extract, Aloe Barbardensis 

Leaf Juice, Fragrance, Hydroxyacetophenone, Whey Pro-

tein, Lecithin, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Alcohol Denat., 

Pullulan, Xanthan Gum, Cassia Angustifolia Seed Polysac-

charide, Rhodosorus Marinus Extract, Terminalia Ferdinan-

diana Fruit Extract, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, 

Tetrasodium Glutamate Diacetate, Adenosine, Hydroxyeth-

ylcellulose, 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!


