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TRU FACE® IDEALEYES® 
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PENJELASAN PRODUK
Anda bekerja keras untuk terlihat muda, tetapi apa pun 
yang Anda lakukan, mata Anda menampilkan tanda-tanda 
penuaan, stres dan keletihan. Lawan musuh-musuh 
kecantikan ini dengan Tru Face™ IdealEyes. Diformulasi 
untuk memberikan manfaat jangka pendek dan jangka 
panjang, krim lembut ini cepat menyamarkan kantung di 
bawah mata serta meningkatkan kecerahan kulit. Teknologi 
anti penuaan ini juga membantu mengencangkan dan 
menghaluskan kulit serta menyamarkan perubahan warna 
di bawah mata. Dirancang secara khusus untuk area mata 
yang halus, perawatan ini memastikan Anda terlihat muda, 
segar, dan dinamis.

Tru Face™ IdealEyes® membuat mata Anda menunjukkan 
kemudaan.

TARGET AUDIENCE
Pria dan wanita berusia di atas 30 tahun yang ingin 
memperbaiki dan/atau menjaga kulit wajah dari 
munculnya tanda-tanda penuaan khususnya bagian di 
bawah area mata yang diakibatkan stres, keletihan, dan 
penuaan.

MANFAAT PRODUK
• Secara berkala mencerahkan area di bawah mata, 

menghaluskan tampilan lingkaran hitam, dan kelelahan.
• Segera menyamarkan kantung mata untuk tampilan 

mulus dan segar. 
• Mempercepat hilangnya pigmen yang menyebabkan 

lingkaran hitam. 
• Bekerja lebih untuk menekan pembengkakan dan 

pembentukan kantung di bawah mata.
BAHAN KANDUNGAN UTAMA
• Lipid-C (Tetrahexyldecyl ascorbate)—Vitamin C yang 

ampuh meningkatkan sintesis kolagen, mengurangi sinte-
sis melanin, dan menjaga kulit dari kerusakan akibat radi-
kal bebas, mencerahkan area di bawah mata.

•  Ekstrak Theobroma cacao—mempercepat pengurangan 
tampilan kantung mata untuk hasil jangka panjang.

• Ekstrak biji Polygonum fagopyrum—kaya akan ekstrak 
fitosterol yang menghambat lipogenesis (sintesis lemak) 
yang membantu berkurangnya tampilan kantung mata 
dalam jangka panjang.

• Antioxidant peptide complex (APC)—Membantu 
mengencangkan dan menghaluskan kulit, serta 
mempercepat pembuangan endapan pigmen yang 
menyebabkan warna hitam di bawah mata..

PENGGUNAAN
Gunakan pada pagi dan malam hari setelah pembersih 
dan toner. Oleskan sedikit di area mata, hindari kelopak 
mata dan kontak mata langsung.

TESTIMONI
“Sebagai mahasiswa berusia 22 tahun, saya sering tidur larut 
malam, dan selalu ada lingkaran-lingkaran gelap di bawah 
mata saya yang tidak bisa saya hilangkan. Orang lain melihat-
nya, tetapi saya hanya mampu menutupinya. Sekarang 
setelah saya memakai Tru Face™ IdealEyes, warna gelap itu 
memudar dan mata saya tampak lebih cerah dan sehat.”
 —Emily, AS 

“Tru Face™ IdealEyes® benar-benar mengagumkan! Saya 
memiliki kantung di bawah mata kanan selama bertahun-

BIARKAN MATA ANDA MENUNJUKKAN 
KEMUDAAN ANDA
Perawatan Tru Targetted menggunakan teknologi terbaru 
yang menargetkan pada penuaan biologis, akibat usia, diet 
dan olah raga, penuaan karena lingkungan yang 
disebabkan paparan sinar matahari, polusi dan asap rokok; 
serta penuaan mekanis yang disebabkan pergerakan otot 
yang berulang dari hari ke hari, tahun ke tahun. Perawatan 
ini dimaksudkan untuk membantu menyamarkan tampilan 
garis-garis halus, kerut, dan tanda-tanda penuaan; 
mengencangkan, dan menjaga tampilan kulit yang halus, 
kenyal dan cerah.
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tahun. Produk Nu Skin telah membantu menjaga 
terbentuknya pembesaran kantung mata kiri dan 
membantu menjaga bertambah parahnya kantung di 
mata kanan saya. Dengan menggunakan Tru Face™ 
IdealEyes® pagi dan malam hari, kantung di mata kanan 
lebih terangkat dan menjadi tersamar. Ini bukan sekedar 
ilusi: garis di bawah kantung mata itu benar-benar 
berkurang hingga kira-kira 50%.”
 —Katharine Pan
  
“Saya mencoba Tru Face IdealEyes dan saya senang 
mengggunakannya. Hanya dalam beberapa hari kantung 
mata saya berkurang. Mata saya terlihat semakin mem-
baik dari hari ke hari. Saya sangat menyukai produk ini dan 
akan memasukkannya dalam kelas training sertifikasi Nu 
Skin. Semua orang di atas 21 tahun membutuhkan krim 
mata, mengapa tidak menggunakan produk ini! Terima 
kasih untuk produk hebat seperti ini.”
 —Pat Dwyer

PRODUK PELENGKAP
•  Tru Face® Line Corrector—dengan kandungan pre 

collagen peptide yang revolusioner membantu 
menghaluskan garis-garis halus di sekitar mulut, mata, 
dan dahi.

•  Tru Face® Essence Ultra—memperbaiki kekokohan dan 
kekencangan kulit. Dilengkapi Ethocyn, bahan anti pen-
uaan yang meningkatkan kadar elastin kulit, komponen 
kunci untuk kekencangan kulit.

• Nu Skin 180°® Anti–Aging Skin Therapy System— 
Nu Skin 180° perawatan kulit empat langkah yang 
secara klinis terbukti memperbaiki tekstur kulit, 
meratakan rona kulit dan menyamarkan garis halus dan 
kerut untuk tampilan yang lebih muda.

INFORMASI
Kantung mata dan lingkaran hitam disebabkan oleh 
beberapa faktor:
•  Kulit di bawah mata adalah bagian tubuh yang tertipis. 

Ketika  kita menua bagian itu akan semakin tipis, 
membuat pembuluh darah di bawah mata menjadi 
lebih jelas.

•  Kapiler bawah mata sangat rapuh dan jika rusak, bisa 
terjadi kebocoran pada jaringan sekitarnya di mana 
genangan ini akan menyebabkan bengkak dan 
lingkaran hitam.

• Kerusakan akibat matahari kronis dapat meningkatkan 
pembengkakan dan berkontribusi terhadap kebocoran 
kapiler.

• Penyimpanan lemak dalam jaringan di bawah mata 
dapat menyebabkan kantung mata.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
 Bisakah saya menggunakan Tru Face™ IdealEyes® dan 
Intensive Eye Complex di saat yang bersamaan?
Ya, tapi itu tidak diperlukan karena kedua produk 
memberikan manfaat kelembaban dengan mengatasi 
masalah yang berbeda. Tru Face™ IdealEyes® adalah 
produk anti penuaan yang dirancang untuk menyamarkan 
tanda-tanda stress, kelelahan, dan penuaan di area 
bawah mata. Intensive Eye Complex dirancang untuk 
melembabkan area mata yang halus.

Bisakah saya menggunakan Tru Face™ IdealEyes® 
bersama perawatan harian inti?
Ya, Tru Face™ IdealEyes® mengandung jenis vitamin C 
yang kuat tetapi lembut, yang baik digunakan rangkaian 
dan produk penting harian Nu Skin. Tru Face™ IdealEyes® 
digunakan sebelum Anda menggunakan pelembab.

Bolehkah saya menggunakan Tru Face™ IdealEyes® pada 
kelopak mata saya?
Tru Face™ IdealEyes® sebaiknya tidak digunakan pada 
kulit lembut di kelopak mata karena dapat menyebabkan 
iritasi pada mata. Gunakan Tru Face™ IdealEyes® hanya 
di bawah dan sisi mata.

BAHAN KANDUNGAN
Water (aqua), Isononyl Isononanoate, neopentyl glycol 
diethylhexanoate, Glycol Palmitate, Glycerin, Butylene 
Glycol, Ethylhexyl palmitate, Tetrahexyldecyl ascorbate, 
Nylon-12 Fluorescent Brightener 230 Salt, Arachidyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, 
Cyclopentasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Behenyl Alcohol, Cyclohexasiloxane, Sodium Acrylate/
Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, 
Ethylhexylglycerin, Arachidyl glucoside, Isohexadecane, 
Chlorphenesin, Disodium EDTA, Tocopheryl Acetate, 
Hydrogenated Vegetable Oil, Polysorbate 80, BHT, 
Polyvinylalcohol crosspolymer, Chondrus 
Crispus,Theobroma cacao extract, Steareth-20, 
Polygonum fagopyrum seed extract, 
n-hydroxysuccinimide, Chrysin, Palmitoyl Oligopeptide , 
Citric Acid, Palmitoyl tetrapeptide-7 .


