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Trulūm on terveen ja 
hehkuvan ihon salaisuus.  

Terve iho tuntuu säteilevän sisältä päin, mutta 

nuorekkaan ihon säilyttäminen voi käydä vuosien 

saatossa vaikeaksi. Aika sekä jatkuva altistuminen 

myrkyille, UV-säteilylle ja muille ympäristötekijöille 

voi heikentää ihon toimintaa ja himmentää sen 

luonnollista hehkua. Trulūm-ihonhoitotuotteet 

puhdistavat, vahvistavat ja suojaavat ihoa ja edistävät 

sen sisäistä säteilyä Intrinsic Youth Technology 

-tekniikan avulla. Vapauta sisäinen hehkusi Trulūm-

tuotteilla.









INTRINSIC YOUTH 
TECHNOLOGY 

Intrinsic Youth Technology (Luontaisen 

Nuoruuden Tekniikka) ei ole vain yksi 

ainesosa tai tuote. Se on kokonaisvaltainen 

ratkaisu terveen ja elinvoimaisen ihon 

saavuttamiseen. Intrinsic Youth Technology 

puhdistaa, vahvistaa ja suojaa ihoa. Jokainen 

vaihe tukee ja edistää ihon luonnollisia 

prosesseja.

Trulūm-tuotteiden Intrinsic Youth Technology 

ehkäisee näkyviä ikääntymisen merkkejä 

ja tekee ihosta elinvoimaisemman ja 

nuorekkaamman näköisen. Sen ainutlaatuinen 

yhdistelmä luonnollisista kasviuutteista, 

entsyymeistä ja täsmäyhdisteistä suojaa 

ihoa, saa sen näyttämään terveemmältä ja 

toimimaan paremmin.

PURIFY

FORTIFY

PROTECT



TOIMINTAPERIAATE  

Trulūm-ihonhoito-ohjelmaan kuuluu kolme vaihetta, jotka vaikuttavat 

ihon kaikkiin kerroksiin. Tuotteissa on huomioitu jokaisen ihokerroksen 

yksilölliset tarpeet. Ne edistävät ihon normaalia toimintaa ja saavat sen 

hehkumaan terveenä ja nuorekkaana. 

ORVASKESI 

VERINAHKA 

IHONALAISKUDOS

Jokaista tuotetta 
tarvitaan, jotta 
kaikki kolme 
ihokerrosta 
toimivat 
optimaalisesti.



3. VAIHE: PROTECT
Intrinsic Complex, Youth Serum, Eye Cream

Protect-tuotteet edistävät ihonalaiskudoksen toimintaa. Ihonalaiskudos 
koostuu soluista, jotka tekevät ihosta täyteläisen ja terveen näköisen. 

Epätoivotut epäpuhtaudet ja muut ärsykkeet voivat heikentää ihon 
toimintaa ja himmentää sen hehkua. Suojausvaiheen tuotteet keskittyvät 
tähän ongelmaan ja ehkäisevät ihon vaurioita sisältä päin.

2. VAIHE: FORTIFY
Moisturizer 

Fortify-tuotteet vahvistavat ihon keskikerrosta, verinahkaa. Ikääntyminen 
ja ympäristötekijät voivat heikentää tämän tärkeän kerroksen toimintaa. 
Vahvistavat Fortify-tuotteet hoitavat verinahkaa ja tehostavat sen 
toimintaa.

1. VAIHE: PURIFY
Cleansing Gel, Hydrating Toner, Brightening Serum

Purify-puhdistustuotteet keskittyvät orvasketeen, joka on ihon uloin kerros. 
Se suojaa elimistöäsi ympäristön haittatekijöiltä ja tunkeilijoilta, jotka 
saattavat nopeuttaa ihon näkyvää ikääntymistä. Purify-tuotteiden tarkoitus 
on poistaa epätoivotut epäpuhtaudet.



PURIFY



Monille ihotyypeille sopiva Trulūm Cleansing Gel on 

ihonhoito-ohjelman ensimmäisenä käytettävä, virkistävä 

ja elvyttävä puhdistusgeeli. Trulūm Cleansing Gel 

-tuotteen hellävaraiset puhdistavat ainesosat eivät 

poista iholta luonnollisia, hyödyllisiä lipidejä. Geeli tukee 

ihon suojatoimintoja sekä poistaa iholta ympäristön 

epäpuhtauksia ja muita ärsykkeitä. Sen kosteuttavat 

ominaisuudet saavat ihon näyttämään pehmeämmältä ja 

kirkkaammalta.

HYÖDYT 

• Sopii monille ihotyypeille 

• Puhdistaa hellävaraisesti poistamatta lipidejä 

• Poistaa meikin ja ympäristön epäpuhtaudet 

• Puhdistaa huokoset ja saa ihon näyttämään 

kirkkaammalta 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT 

• Kakadumarja on yksi maailman parhaita C-vitamiinin 

lähteitä, ja se edistää ihon terveyttä 

• Punalevä muodostaa iholle kosteuttavan kerroksen 

ilman rasvaisuuden tunnetta 

• Oliivi- ja kookosöljy sekä fruktoosi puhdistavat 

hellävaraisesti ja ihoa ärsyttämättä 

KÄYTTÖSUOSITUS 

Vaahdota geeli kosteissa 

käsissä ja hiero sitä 

hellävaraisesti kostutetulle 

kasvojen ja kaulan iholle. 

Huuhtele lämpimällä 

vedellä. Käytä aamuin illoin.

CLEANSING GEL



PURIFY



Puhdistusgeelin jälkeen käytettävä Trulūm Hydrating 

Toner viimeistelee puhdistuksen ja edistää muiden 

Trulūm-ihonhoitotuotteiden luonnollisten ja 

tehokkaiden ainesosien imeytymistä. Koostumukseltaan 

ainutlaatuinen tuote auttaa säätelemään ihon 

kosteustasoa ja tasapainottamaan sen happamuutta. 

Lisäksi se tukee ihon luonnollisia prosesseja ja saa ihon 

näyttämään ja tuntumaan terveemmältä. 

HYÖDYT 

• Kosteuttaa 

• Hellävarainen, ei supista ihohuokosia, auttaa 

pitämään ihon terveenä 

• Tasapainottaa happamuutta ja lipiditasoa 

• Edistää ihon luonnollista toimintaa 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT 

• Punajuuri kosteuttaa 

• Vesimeloni-, linssi- ja omenauutteiden aminohapot, 

B5-vitamiini ja polysakkaridit edistävät ihon terveyttä 

ja tukevat sen kosteustasapainoa 

• Kaurauute sisältää runsaasti avenantramideja, jotka 

ehkäisevät ärsytystä tehokkaasti 

KÄYTTÖSUOSITUS 

Levitä hellävaroen kasvoille 

ja kaulalle pumpulilapulla tai 

suihkupullosta. Anna kuivua. 

Käytä aamuin illoin.

HYDRATING TONER



PURIFY



Yliaktiiviset värisolut ja kuolleet ihosolut voivat 

himmentää ihoa. Trulūm Brightening Serum ehkäisee 

tummien läiskien syntymistä ja tasoittaa siten ihon 

sävyä. Se antaa iholle raikkaan ilmeen ja tuo esiin sen 

nuorekkaan hehkun. 

HYÖDYT 

• Vaalentaa ihoa ja lisää sen hehkua 

• Vahvistaa ihoa 

• Pehmentää ihoa 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT 

• Niasiiniamidi tasoittaa ihon sävyä 

• Päivänkakkara-, pitaija- ja tomaattiuutteet saavat 

ihon näyttämään terveeltä 

KÄYTTÖSUOSITUS 

Levitä hellävaroen kasvoille 

ja kaulalle tai laikukkaille 

pigmenttialueille. Käytä 

aamuin illoin. 

BRIGHTENING SERUM



FORTIFY



Trulūm Moisturizer kiihdyttää ihon kosteuden tuotantoa 

niin, että orvaskesi pysyy kosteutettuna sisältä päin. 

Lisäksi tuote vahvistaa ihoa ja saa sen näyttämään ja 

tuntumaan terveeltä. 

HYÖDYT 

• Auttaa pitämään ihon kosteutettuna

• Kosteuttaa pitkäkestoisesti 

• Antaa raikkaan ilmeen 

• Vahvistaa ihoa 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT 

• Omenauute kosteuttaa ihoa nopeasti ja 

pitkäkestoisesti 

• Jojobanlehtiuute vahvistaa ihoa 

• Hyvin imeytyvä C-vitamiiniöljy parantaa ihon kuntoa 

KÄYTTÖSUOSITUS 

Levitä kasvoille ja kaulalle 

ja hiero hellävaroen, kunnes 

tuote on imeytynyt. Käytä 

aamuin illoin.

MOISTURIZER



PROTECT



Trulūm Youth Serum suojaa ihoa saasteilta ja muilta 

ärsykkeiltä, tehostaa sen luonnollista suojaa, vahvistaa 

ihoa ja ehkäisee ryppyjä. Tuote sisältää superhedelmistä 

saatuja tehokkaita ainesosia. 

HYÖDYT 

• Ehkäisee ryppyjä ja antaa nuorekkaan hehkun 

• Kirkastaa ihoa 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT 

• Adenosiini auttaa vähentämään ryppyjä 

• Aloe vera ja merilevä luovat kosteuttavan 

suojakerroksen 

• Sennansiemen kosteuttaa ja saa ihon näyttämään 

terveemmältä 

• Lactococcus-lysaatti tukee luonnollisia prosesseja, 

jotka parantavat ihon kuntoa 

KÄYTTÖSUOSITUS 

Levitä hellävaroen kasvojen 

ja kaulan niille alueille, joilla 

näkyy ryppyjä tai muita 

ikääntymisen merkkejä. Käytä 

aamuin illoin.

YOUTH SERUM



PROTECT



Ikääntyminen näkyy yleensä parhaiten silmien 

ympärillä, jonne syntyy ilmeiden vaihtelun myötä 

ryppyjä ja juonteita. Ehkäise pieniä ryppyjä ja säilytä 

nuorekas ulkonäkö käyttämällä tehokasta Trulūm 

Eye Cream -silmänympärysvoidetta. Uusimpiin 

tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuva tuote kiinteyttää 

silmänympärysihoa ja antaa nuorekkaamman ilmeen. 

HYÖDYT 

• Kiinteyttää ihoa 

• Ehkäisee ryppyjä 

• Ihosta tulee kimmoisampi ja täyteläisempi 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT 

• Adenosiini auttaa vähentämään ryppyjä 

• Runsaasti C-vitamiinia sisältävä kakadumarja 

parantaa ihon kuntoa 

• Taatelipalmu saa ihon näyttämään terveemmältä 

KÄYTTÖSUOSITUS 

Levitä reilu määrä tuotetta 

silmien ympärysiholle. Käytä 

kerran päivässä. Jos haluat 

tuloksia nopeammin, voit 

käyttää tuotetta useammin. 

EYE CREAM



PROTECT



Trulūm Intrinsic Complex vahvistaa ihoa ja auttaa 

sitä suojautumaan auringon, saasteiden ja muiden 

ärsykkeiden aiheuttamilta vaurioilta. Edistyksellinen 

tuote auttaa säilyttämään ihon luontaisen hehkun 

ympäristön epäpuhtauksista huolimatta, tukee ihon 

optimaalista toimintaa sekä auttaa tasoittamaan 

ja vaalentamaan ihon sävyä ja säilyttämään sen 

pehmeyden ja kimmoisuuden. 

HYÖDYT 

• Suojaa valoherkkyydeltä 

• Tasoittaa ja vaalentaa ihon sävyä 

• Edistää ihon pehmeyttä ja kimmoisuutta 

TÄRKEIMMÄT AINESOSAT 

• Wolfiporia extensa- ja järviruokouutteet tukevat ihon 

luonnollisia prosesseja ja saavat sen näyttämään ja 

tuntumaan terveeltä 

• Soijapavun siemenuute ja nopal-kaktus tukevat ihon 

terveyttä ja toimintaa 

KÄYTTÖSUOSITUS 

Levitä kasvoille ja kaulalle 

hellävaroen. Käytä aamuin 

illoin.

INTRINSIC COMPLEX



Trulūm on huolellisesti suunniteltu 
luonnollisia entsyymejä ja kasvien 
ainesosia käyttäen tuomaan 
hellävaraisesti ja hyvin imeytyen ihosi 
parhaat puolet esiin.  

Lisäksi nämä dynaamiset tuotteet sisältävät turvallisia ainesosia, jotka ovat 

välttämättömiä tasapainoittamaan ja säilyttämään Trulūmin tehokkuuden. 

Trulūm ei sisällä yleisesti käytettyjä säilöntäaineita kuten kovia kemikaaleja, 

parabeeneja tai ftalaatteja. Sen sijaan Trulūm säilyy luonnollisista lähteistä 

peräisin olevilla yhdisteillä. Trulūm-tuotteissa ei ole torjunta-aineita, sulfaatteja 

eikä keinotekoisia värejä. Tarvittaessa useisiin Trulūm tuotteisiin on lisätty 

turvallisia ja hienovaraisia tuoksuja ehkäisemään hajuja ja luomaan raikkaan 

sekä miellyttävän tuoksun. 

Trulūm tuotteiden yhdisteet muodostavat täydellisen tieteen ja luonnon liiton 

antaen ihollesi kaikista tehokkaimmat ainesosien yhdistelmät taistelemaan 

ikääntymisen merkkejä vastaan sekä paljastamaan nuorekkaamman minäsi.



TRULŪM TUOTTEIDEN OMINAISUUDET:

• Kasvi- ja mineraaliyhdisteet

• Luonnolliset säilöntäaineet

• Ei ftalaatteja

• Ei parabeeneja

• Ei sulfaatteja

• Hellävarainen, turvallinen, tehokkaat ainesosat



PALJASTA 
NUOREKKUUTESI…
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