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PENJELASAN PRODUK
Ketika bercermin, Anda fokus pada bagian terbaik wajah 
Anda atau ketidaksempurnaan Anda? Tru Face Line 
Corrector menargetkan pada tanda-tanda penuaan dengan 
peptide untuk membantu menyamarkan garis-garis halus 
sekitar mulut, mata, dan dahi. Para ilmuwan mengetahui 
bahwa peptide memiliki kemampuan untuk mengirim sinyal 
ke sel dan membantu kulit tampak lebih muda. Tru Face 
Line Corrector menawarkan pendekatan yang ditargetkan 
untuk membantu menyamarkan tanda-tanda penuaan 
sementara. Lembut dan dapat digunakan untuk semua jenis 
kulit.

TARGET PENGGUNA
Pria dan wanita yang ingin menyamarkan tampilan garis-
garis halus dan kerut.

MANFAAT PRODUK
• Membantu menyamarkan tampilan garis-garis halus dan 

kerut.
• Membantu menyamarkan tampilan lipatan kulit di sekitar 

mulut dan dahi.
• Menghaluskan tampilan di area sudut mata.

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
• Palmitoyl Oligopeptide/ Palmitoyl Tetrapeptide-7—

mengirimkan sinyal untuk meremajakan sel-sel yang 
memproduksi kolagen untuk membantu menyamarkan 
penampakan kerut-kerut sedang dan garis-garis halus.
 -  Peptides adalah cara untuk sel-sel tubuh berkomunikasi 
satu sama lain.

 -  Peptides berukuran sangat kecil dan mudah menyerap ke 
dalam kulit.

• Centella Asiatica—membantu menyamarkan tampilan 
garis-garis halus dan kerutan dengan menyangga sintesis 
kolagen.

PENGGUNAAN
Tru Face Line Corrector digunakan pagi atau sore hari, 
setelah pembersih dan toner. Oleskan dengan lembut pada 
garis-garis halus di sekitar mata, mulut, dan dahi. Lanjutkan 
dengan pelembab Nu Skin® atau perawatan pilihan Anda. 
Untuk penggunaan dengan Galvanic Spa® II, silakan baca 
petunjuk penggunaan.

DAPATKAN HASIL MAKSIMAL DENGAN 
AGELOC GALVANIC SPA
Menggunakan Tru Face Line Corrector bersama ageLOC 
Galvanic Spa menunjukkan peningkatan pada kecerahan 
kulit dan kelembaban. Penggunaan dengan ageLOC 
Galvanic Spa juga lebih membantu memperbaiki area 
utama dibandingkan hanya menggunakan Tru Face Line 
Corrector saja. Penggunaan gabungan ini secara keseluruhan 
selain terlihat pada tampilan karakteristik, juga berhasil 
meningkatkan kecepatan manfaat yang didapat dari 
perawatan yang dilakukan (konsultasikan dengan beauty 
consultant untuk informasi lebih lengkap).

DEMO PRODUK
Demo ini mengajarkan konsumen, mengenal cara kerja pro-
collagen pada kulit. Konsumen akan mengetahui perbedaan 
ukuran dan aksi sebuah pro-collagen peptides melawan sebuah 
molekul kolagen.
• Sediakan sebuah spon dan sebuah tali sepatu. Buat sebuah 

lubang yang sangat kecil (yang tidak terlihat) dalam spon. 

TRU FACE®  
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BUKTIKAN KEKUATAN PEPTIDES
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TRU FACE® LINE CORRECTOR

Jelaskan bahwa spons menggambarkan stratum korneum, 
dan tali sepatu menggambarkan kolagen. 

• Gulung tali sepatu di tangan Anda, dan cobalah untuk 
melewatkannya (molekul kolagen) melalui spons dan 
perhatikan bahwa hal itu ternyata terlalu besar. Hal ini 
dikarenakan molekul kolagen terbentuk dari banyak protein.

• Gunting sebagian kecil tali sepatu untuk menggambarkan 
peptide, dan dorong bagian kecil tali sepatu melalui lubang 
spons. Sekarang tali ini dapat melewati stratum korneum 
karena peptide adalah struktur asam amino kecil yang 
dirancang untuk mudah bergerak ke daerah yang 
ditargetkan. 

PRODUK PELENGKAP
•  Tru Face® Essence Ultra—menjaga/memperbaiki kekokohan 

dan kekencangan kulit. Dilengkapi Ethocyn, bahan anti 
aging yang meningkatkan kadar elastin kulit, komponen 
kunci untuk kekencangan kulit.

• Tru Face® Revealing Gel—dengan kandungan polyhydroxy 
acids untuk merangsang pergantian sel dan meningkatkan 
tekstur kulit serta mengecilkan ukuran pori-pori, untuk kulit 
tampak halus dan lebih muda. Dengan kandungan AHAs 
dan PHA chelate yang mengikat air untuk menambah hidrasi 
dan memberikan perlindungan antioksidan yang kuat.

• Tru Face® IdealEyes®—menyamarkan tampilan kantung mata 
serta secara berkala membantu meningkatkan kecerahan 
kulit dan menghaluskan. Dirancang secara spesifik untuk area 
mata yang halus, perawatan anti aging ini memastikan mata 
Anda terlihat muda, segar, dan cerah..

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Dapatkah saya menggunakan Tru Face Line Corrector 
bersamaan dengan perawatan TRU yang lainnya? 
Ya, Tru Face Line Corrector bisa digunakan bersama 
produk lainnya di dalam rangkaian perawatan TRU. Jika 
penggunaan produk dilakukan bersamaan, gunakan Tru 
Face Line Corrector, kemudian Tru Face Revealing Gel, 
dan kemudian ageLOC Tru Face Essence Ultra.

Apakah Tru Face Line Corrector mengencangkan kulit?
Tidak, Tru Face Line Corrector memiliki manfaat untuk 
menyamarkan tampilan garis-garis halus dan kerut. 
ageLOC® Tru Face® Essence Ultra membantu 
mengencangkan dan membentuk kontur kulit. 

Seberapa sering saya harus menggunakan Tru Face Line 
Corrector?
Untuk hasil terbaik, oleskan Tru Face Line Corrector 
secara langsung pada garis halus dan kerut pagi dan 
malam hari. 

Kapan sebaiknya saya mengaplikasikan Tru Face Line 
Corrector dalam rangkaian perawatan kulit saya?
Tru Face Line Corrector digunakan setelah pembersihan 
dan penggunaan toner pada kulit, dan sebelum 
menggunakan pelembab pada wajah.

BAHAN KANDUNGAN
Water (aqua), Cyclopentasiloxane, Phenyl Trimethicone, 
Glycerin, PEG/PPG-18/18 Dimethicone, Dimethicone 
Crosspolymer, Butylene Glycol, Stearyl Dimethicone, 
Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, 
Methyl Glucose Sesquistearate, Cyclohexasiloxane, 
Dipalmitoyl Hydroxyproline, Carbomer, Caprylyl glycol, 
Chlorphenesin, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, 
Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Sodium Polyacrylate, Aminomethyl Propanol, 
Isohexadecane, Polysorbate 80, Centella Asiatica Extract, 
Disodium Edta, Polysorbate 20, Portulaca Oleracea 
Extract, Citric Acid, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7.
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