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Tru Face® Revealing Gel dengan polyhydroxy acids, sebuah 
pendekatan yang lembut untuk menghasilkan tampilan kulit 
lebih halus dan lebih cerah

PENJELASAN PRODUK
Banyak hal dalam hidup yang bersifat merusak atau 
menyebabkan iritasi. Perawatan kulit anti penuaan 
seharusnya tidak termasuk di antaranya. Tru Face® Revealing 
Gel adalah pendekatan yang lembut untuk mengungkap 
kulit wajah yang terlihat lebih halus dan lebih muda. 
Diformulasi dengan polyhydroxy acids (PHAs), lactobionic 
acid dan gluconolactone yang memberikan manfaat 
pergantian sel kulit mati dengan cara tradisional. PHA 
mengikat kelebihan ion logam untuk menghasilkan rona kulit 
yang bercahaya, mengikat kelembaban untuk meningkatkan 
hidrasi, dan memberikan perlindungan antioksidan yang 
sangat kuat. Mewakili generasi berikutnya dalam teknologi 
anti penuaan, Tru Face® Revealing Gel menawarkan solusi 
anti penuaan, bahkan untuk mereka yang memiliki kulit 
sensitif.

TARGET PENGGUNA
Pria dan wanita yang menginginkan kulit yang terlihat 
muda dan halus, tetapi tidak dapat mentoleransi iritasi 
yang umumnya terjadi dengan AHA tradisional.

MANFAAT PRODUK
• Mencerahkan kulit wajah.
• Mengecilkan ukuran pori-pori.
•  Mempercepat pembaruan sel-sel kulit.
• Mengikat kelebihan ion-ion logam.
•  Mengikat air untuk meningkatkan kelembaban.
•  Menyediakan perlindungan antioksidan yang kuat.
•  Bermanfaat untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif, 

sebab asam polihidroksi yang tidak mengiritasi
•  Menggunakan teknologi yang telah dipatenkan.

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
• Gluconolactone—ini adalah PHA yang lembut meresap 

ke kulit, untuk menyamarkan penampilan dan ukuran 
pori-pori serta dan efek yang tampak dari penuaan 
karena sinar matahari. Terbukti efektif dalam membantu 
memperbaiki tampilan tekstur kulit dan mencerahkan.

• Lactobionic Acid—PHA yang secara klinis terbukti 
signifikan meningkatkan siklus pergantian sel kulit serta 
meningkatkan kecerahan dan tekstur kulit. Bekerja 
secara lembut. Bertindak sebagai antioksidan yang kuat 
dan pengikat ion logam yang baik sehingga digunakan 
sebagai cairan pengawet organ transplantasi selama 
pemindahan. 

PENGGUNAAN 
Gunakan pagi dan malam setelah pembersih dan toner. 
Keluarkan produk seukuran kacang polong di ujung jari. 
Aplikasikan tipis dengan ringan pada wajah dan leher. 
Jangan digosok atau dipijat. Segera lanjutkan dengan 
pelembab Nu Skin® sesuai dengan jenis kulit Anda.

TESTIMONI
“Gel ini sangat hebat untuk melengkapi rangkaian produk 
yang ada. Pori-pori saya selalu menggangu karena saya pikir 
terlalu besar. Selain kulit wajah menjadi lebih halus, lebih 
jernih, dan penampilan lebih cerah, pori-pori saya tampak 
lebih kecil dengan Tru Face Revealing Gel.”

—CATHY SARKADY, NY 

TRU FACE® 
REVEALING GEL

TINGGALKAN IRITASI PENYEBAB PENUAAN
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“Kulit saya tidak pernah tampak lebih bercahaya dari 
sekarang. Usia saya 60 tahun, dan ketika saya 
menghabiskan beberapa hari di Montreal, teman sekamar 
saya dahulu berkata, ‘Anda terlihat lebih muda 
dibandingkan saat kita tinggal bersama,’ dan itu sudah 26 
tahun yang lalu!”

—GLORIA MOSSERI, NY

“Saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat mencintai produk 
ini. Setelah 25 hari menggunakannya, pori-pori saya tampak 
mengecil dan kulit saya lebih halus secara keseluruhan. Saya 
sangat menyukainya.”

—SYLVIA SUN, NJ

DEMO PRODUK
Untuk membuktikan kekuatan antioksidan pada Tru Face® 
Revealing Gel, letakkan beberapa tetes pada setengah 
bagian permukaan koin tembaga yang telah teroksidasi 
atau menghitam. Tunggu 5-20 menit Tru Face® Revealing 
Gel mencerahkan koin, mengembalikan koin kepada 
struktur asalnya. Ini menunjukkan bahwa polyhydroxy acids 
dalam formula ini menstabilkan radikal bebas pada kulit 
Anda, membantu menjaga kulit Anda dari penuaan dan 
kerusakan kulit.

INFORMASI
Lactobionic acid, kandungan inti dari Tru Face® Revealing 
Gel, bersifat sangat merawat sehingga digunakan 
sebagai solusi pengawetan organ transplantasi selama 
pemindahan.

PRODUK PELENGKAP
• Nu Skin 180°® Face Wash—pembersih ini mengand-

ung 10% vitamin C untuk menyamarkan tampilan warna 
kulit yang tidak merata dan meningkatkan rona kulit 
wajah. Membantu mengeluarkan kilau dan kemudaan 
kulit Anda.

• Tru Face® Line Corrector—menawarkan tambahan 
manfaat anti penuaan. Pro collagen peptide 3 dalam Tru 
Face® Line Corrector mengirimkan sinyal peremajaan 
kepada sel-sel yang memproduksi kolagen untuk 
membantu menyamarkan munculnya garis halus dan 
kerut.  

• Polishing Peel Skin Refinisher—melengkapi Tru Face® 
Revealing Gel dengan menghaluskan kulit dan 
membantumengecilkan pori-pori. Dengan enzim labu 
untuk membantu memperbarui permukaan kulit, 
melembutkan, dan mengkilapkan kulit, serta lempung 
bentonite untuk mengangkat sel kulit mati dan racun. 
Polishing Peel™ menghaluskan dan membuat kulit 
bercahaya. 

• Tru Face® Skin Perfecting Gel—menawarkan 
tambahan manfaat perlawanan terhadap penuaan. 
Kelpadelie, sebuah ganggang laut, membantu 
melindungi kolagen dan elastin. Catatan: jika Revealing 
Gel dan Skin Perfecting Gel digunakan terlalu banyak 
akan cenderung menggumpal karena kedua formula ini 
bertekstur gel.

• ageLOC ® Transformation—perkaya kulit Anda 
dengan kekuatan ageLOC® setiap hari untuk 
menargetkan penuaan pada sumbernya. Keempat 
produk premium ini bekerja sama untuk  
mengembalikan kemudaan dalam delapan cara, untuk 
penampilan yang lebih muda dan sehat kini dan di 
masa mendatang.

• Nu Skin 180°® Anti-Aging Skin Therapy System (tidak 
digunakan keseluruhan)—Tru Face® Revealing Gel 
adalah pengganti yang sempurna untuk Cell Renewal 
Fluid bagi mereka yang kulitnya tidak bisa mentolerir 
produk ini, atau bagi mereka yang menginginkan hasil 
lanjutan selama istirahat dari penggunaan Cell Renewal 
Fluid. 

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Saya tidak memiliki kulit sensitif, haruskah saya 
menggunakan produk ini?
Tru Face® Revealing Gel sesuai untuk siapa pun yang ingin 
kulit lebih halus dan terlihat lebih muda, dengan pori-pori 
yang lebih kecil.

Dapatkah saya menggunakan Tru Face® Revealing Gel 
sebagai pengganti Tru Face® Skin Perfecting Gel atau 
Line Corrector?
Setiap produk perawatan Tru Face memiliki fungsi yang 
unik dan menargetkan berbagai faktor yang mempengaruhi 
proses penuaan. Gunakan satu, atau semua produk, yang 
mengatasi masalah spesifik Anda.
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Apakah saya harus mengganti atau berhenti 
menggunakan produk ini seperti yang saya lakukan 
dengan MHA dan Nu Skin 180°® Anti-Aging Skin 
Therapy System?
Tidak, Tru Face® Revealing Gel cukup lembut untuk 
digunakan secara terus menerus, dan memberikan khasiat 
yang sama, karena kulit tidak akan membentengi dari 
polyhydroxy acids.

Terkadang Nu Skin 180°® Anti-Aging Skin Therapy 
System menyebabkan iritasi, apakah saya akan memiliki 
masalah yang sama dengan Tru Face® Revealing Gel?
Tru Face® Revealing Gel dengan polyhydroxy acid cukup 
lembut bahkan untuk kulit yang paling sensitif. Bahkan, 
bahan asam lactobionic yang terkandung di dalam Tru 
Face Revealing Gel begitu lembut sehingga sering kali 
digunakan sebagai pengawet untuk transplantasi organ.

Dapatkah saya menggunakan Tru Face® Revealing Gel 
dengan Nu Skin 180°® Anti-Aging Skin Therapy System?
Meskipun Tru Face® Revealing Gel sangat lembut, kami 
tidak menyarankan untuk menggunakannya dengan seluruh 
rangkaian Nu Skin 180°® System. Tru Face® Revealing Gel 
adalah alternatif yang tepat untuk Nu Skin 180°® Cell 
Renewal Fluid jika sebelumnya Anda mengalami 
sensitivitas dengan produk tersebut. Kami juga 
merekomendasikan untuk menggunakan Tru Face® 
Revealing Gel jika Anda menghentikan penggunaan Nu 
Skin 180°® System untuk mempertahankan manfaat anti 
penuaan yang optimal.

Mengapa pengikatan logam penting untuk kulit saya?
Pembuangan logam yang berlebih di dalam kulit 
mengurangi potensi terjadinya kerusakan oksidatif yang 
dapat menyebabkan kulit terlihat kusam.

BAHAN KANDUNGAN 
Aqua, Betaine Glucomolactone, Butylene Glycol, 
Sclerotium Gum, Arginine, Dimethicone, Lactobionic 
Acid, Squalane, Glycerin, Methyl Gluceth-20, Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75 Stearate, 
Chlorphenesin, Methylparaben, Parfum, Ceteth-20, 
Steareth-20.


