CLEANSING GEL
Monille ihotyypeille sopiva Trulūm
Cleansing Gel on ihonhoito-ohjelman
ensimmäisenä käytettävä, virkistävä ja
elvyttävä puhdistusgeeli. Se puhdistaa
ihon perusteellisesti mutta hellävaraisesti,
kiinteyttää ja kosteuttaa. Trulūm Cleansing
Gel -tuotteen miedot puhdistavat
ainesosat eivät poista iholta luonnollisia,
hyödyllisiä lipidejä. Geeli vahvistaa
ihon suojaa sekä torjuu ympäristön
epäpuhtauksia ja muita ärsykkeitä.
Sen kosteuttavat ominaisuudet saavat
ihon näyttämään pehmeämmältä ja
kirkkaammalta.
H YÖDY T

TÄ R K E I MM ÄT A I N E S OSAT
•

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

•

Sopii monille ihotyypeille

•

Puhdistaa hellävaraisesti poistamatta lipidejä

•

Poistaa meikin ja ympäristön epäpuhtaudet

Lauroamphoacetate, PEG-150 Disearate, Cocamidopropyl

•

Puhdistaa huokoset ja saa ihon näyttämään

Betaine, Pentylene Glycol, Benzyl Alcohol, Potassium

kirkkaammalta

Olivoyl/Lauroyl Wheat Amino Acids, Sodium Cocoyl Amino

KÄY TTÖSUOSIT U S

MU U T A I N E S OSAT
Water, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium

Acids, Hydroxyacetophenone, Fructose, Fragrance, Aloe
Barbadensis Leaf Juice, Tetrasodium Glutamate Diacetate,

Vaahdota geeli kosteissa käsissä ja hiero sitä hellävaraisesti

Panthenyl Triacetate, Tocopherol, Glycerin, Alcohol Denat.,

kostutetulle kasvojen ja kaulan iholle. Huuhtele lämpimällä

Tetrahexyldecyl Ascorbate, Terminalia Ferdinandiana Fruit

vedellä. Käytä aamuin illoin.

Extract, Carrageenan, Sea Salt.

TIETOA TRULŪ M -T U OT T EI STA
Nuorena iho säteilee sisältä päin. Valitettavasti aika ja
ulkoiset myrkyt voivat vahingoittaa ihoa ja himmentää
sen hehkua. Löydä sisäinen valosi uudelleen Trulūmtuotteiden avulla!
Saasteet, säteily ja allergeenit aiheuttavat tulehduksia
ja heikentävät solujen toimintaa, mikä johtaa ihon
ikääntymiseen. Trulūm-tuotteiden Intrinsic Youth
Technology puhdistaa, vahvistaa ja suojaa ihoa ja

www.synergyworldwide.com

auttaa sitä näyttämään nuorekkaammalta. Tuotteiden
kasvi-, hedelmä-, vilja-, siemen- ja hiivauutteet
vaikuttavat kaikkiin kolmeen ihokerrokseen. Ne
korjaavat soluvaurioita ja edistävät solujen viestintää.
Näin ne nopeuttavat solujen uusiutumista, parantavat
ihon kimmoisuutta ja lisäävät sen hehkua.
Trulūm-tuotteet vapauttavat luontaisen hehkusi.

