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WAT IS TRUESCIENCE?
Het TrueScience Beauty System is de meest
geavanceerde Nrf2- en huidverzorgingsoplossing die
beschikbaar is. Het vertegenwoordigt een opwindende
sprong voorwaarts naar de volgende generatie
huidverzorging, en het is bewezen dat het de zichtbare
tekenen van veroudering overal in je gezicht aanpakt. Het
systeem is ontworpen om samen te werken om een meer
stralende, stevigere en jonger uitziende huid te bieden,
terwijl het de huid diep hydrateert en de algehele
uitstraling van de toon verbetert.

WAAROM EEN TRUESCIENCE
SCHOONHEIDSSYSTEEM?
Het TrueScience Beauty System biedt zichtbare
resultaten. En omdat het systeem is ontworpen om samen
te werken terwijl elk product op een verschillende
probleemlocatie is gericht, biedt TrueScience ook een
robuuste bron van inkomsten voor uw bedrijf.

ZIJN DE NRF2-TECHNOLOGIEËN
EEN COMPLEX VAN NATUURLIJKE
PLANTENEXTRACTEN?
Ja. Naast de Protandim-mix waaraan LifeVantage-klanten
gewend zijn (de combinatie van mariadistel, Bacopa,
kurkuma, groene thee en piperine), zijn er extra
Nrf2-ingrediënten toegevoegd. Het zijn allemaal
plantenextracten.

HOE VERGELIJKT ZICH TRUESCIENCE MET
CONCURRENTENPRODUCTEN?
Onze huidverzorgingslijn bevat exclusieve ingrediënten
die alleen beschikbaar zijn voor LifeVantage en is de
enige productlijn in de Direct Selling-industrie met behulp
van de Nrf2-technologie.
Bovendien worden klinische studies van veel
concurrenten uitgevoerd op afzonderlijke ingrediënten
binnen hun product. Ons klinisch onderzoek werd
uitgevoerd op het eindproduct. De resultaten van onze
studie toonden een extreem hoge tevredenheid van

gebruikers. 99 procent van de deelnemers was het ermee
eens dat zij dit product zouden aanbevelen.*
*Als onderdeel van een klinisch onderzoek van acht weken
werden de deelnemers gevraagd om een zelfevaluatie uit te
voeren op basis van hun gebruik van de TrueScience-producten.
Individuele resultaten kunnen verschillen.

HOE WEET IK DAT HET
SCHOONHEIDSSYSTEEM VEILIG IS?
LifeVantage voldoet aan alle relevante voorschriften voor
de cosmetische industrie en heeft uitgebreide
veiligheidstests uitgevoerd die kenmerkend zijn voor
huidverzorgingsproducten. Bij de Human Repeated Injury
Patch Testing (HRIPT) werd geen irritatie vastgesteld. In
de Het-Cam-test, dat een test is voor oogirritatie, werd
geen irritatie opgemerkt.

IS ER EEN GEUR TOEGEVOEGD AAN ELK
TRUESCIENCE-PRODUCT?
De Facial Cleanser, Perfecting Lotion en Anti-Ageing
Cream worden geleverd met de Yuzu-geur - een
citrusvrucht die lijkt op een kleine grapefruit en afkomstig
is uit Oost-Azië. Het is de originele TrueScience-geur die
uw klanten kennen en waarderen. Het oogserum is
reukloos voor gebruik rond de ogen.

WAAR WORDT TRUESCIENCE VERVAARDIGD?
TrueScience-producten worden vervaardigd in de U.S.A.

ZIJN TRUESCIENCE PRODUCTEN GETEST OP
DIEREN?
TrueScience-producten zijn niet op dieren getest.

BEVAT DE TRUESCIENCE-PRODUCTEN
PARABENEN, PETROLATUM, MINERALE OLIE
OF KUNSTMATIGE KLEUREN?
Alle TrueScience-producten zijn vrij van parabenen,
toegevoegde vaseline, minerale olie of kunstmatige
kleurstoffen.
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VERLIEZEN DE TRUESCIENCE-PRODUCTEN
WERKZAAMHEID NA HUN VERVALDATUM?
LifeVantage raadt het gebruik van TrueScience-producten
na afloop van hun vervaldatums af, omdat we de
veiligheid of kwaliteit niet kunnen garanderen.

HOE GEBRUIK IK TRUESCIENCE?
Stap 01 Gezichtsreiniger:
Breng een kleine hoeveelheid in de palm van je hand,
voeg water toe om schuim te maken, masseer zachtjes
over het hele gezicht, hals en decolleté, spoel af met
lauw water en gebruik 's morgens en 's avonds.
Stap 02 Perfecting Lotion:
Gebruik ongeveer één theelepel in de palm van je hand.
Voorzichtig gladmaken op gezicht, hals en decolleté.
Gebruik 's morgens en 's avonds.
Stap 03 Oogserum:
Doseer een kleine hoeveelheid op de rug van uw hand.
Tik met je ringvinger voorzichtig het serum rond beide
ogen. Breng aan op de bovenste en onderste oogleden.
Gebruik 's morgens en 's avonds.
Stap 04 Anti-Aging Cream:
Doseer 3 pomphoeveelheden crème in de palm van je
hand. Breng met uw vingertoppen aan op gezicht, hals en
decolleté. Gebruik 's morgens en 's avonds.

KAN IK DIT SCHOONHEIDSSYSTEEM
GEBRUIKEN ALS IK EEN HUIDPROBLEEM HEB
ZOALS PSORIASIS, ROSACEA, ETC?
TrueScience is niet bedoeld om een ziekte te genezen, te
behandelen of te verlichten. Voor alle vragen met
betrekking tot het gebruik van LifeVantage-producten
onder alle omstandigheden, raden wij aan voorafgaand
aan gebruik met uw arts te overleggen.

KAN IK DIT SCHOONHEIDSSYSTEEM
GEBRUIKEN ALS IK ACNE HEB?
TrueScience maakt gebruik van niet-comedogene
formules die geen acne-aandoeningen beinvloeden. Als u
zich echter zorgen maakt, neem dan contact op met uw
dermatoloog of uw arts.

ZIJN ER ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN
VOOR GEVOELIGE HUID?
Als u een gevoelige huid heeft, raden we aan om elk
product te testen door een kleine hoeveelheid op uw
onderarm toe te passen voordat u het op uw gezicht
gebruikt. Als er na enkele minuten geen irritatie optreedt,
breng het dan volgens de aanwijzingen op uw gezicht aan.
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VOOR GEVOELIGE HUID?
Individuele resultaten zullen variëren. We hebben
TrueScience onafhankelijk getest en de resultaten laten zien
dat het effectief is om de tekenen van veroudering (fijne
lijntjes, rimpels, ouderdomsvlekken, elasticiteit,
stressbestendigheid, etc.) te verminderen wanneer het
tweemaal per dag wordt gebruikt voor minstens 28 dagen.*

K HEB GEEN RIMPELS, HEEFT MIJN HUID NOG
STEEDS VOORDEEL VAN TRUESCIENCE?
ZO JA, HOE?
Absoluut. Het is nooit te vroeg om te helpen uw huid er jong
uit te laten zien op dezelfde manier dat het nooit te vroeg is
om goed te eten om uw lichaam optimaal te laten presteren.

WAT ER ZAL GEBEUREN ALS IK NIET ALLE
PODUKTEN COMBINEER?
Individueel zijn TrueScience-producten effectief om uw huid
te helpen om de zichtbare tekenen van veroudering te
bestrijden, maar ze zijn ontworpen om samen te werken
voor optimale resultaten. Elk product is op een andere
probleemlocatie gericht en de voordelen vullen elkaar aan.

IS DIT ALLEEN VOOR HET GEZICHT?
Het hangt van het product af. Het oogserum is alleen
bedoeld voor het gezicht. De gezichtsreiniger, perfecting
lotion en de anti-verouderingscrème kunnen worden
gebruikt op het gezicht, de hals en de borst. De Perfecting
Lotion kan worden gebruikt op gebieden zoals top van
handen, onderarmen en benen.

WAT IS DE MAXIMALE HOEVEELHEID VAN DE
PRODUKTEN DIE IK IN ÉÉN DAG KAN
GEBRUIKEN?
We raden aan om elk product één keer 's morgens en' s
avonds te gebruiken. Hoewel het veilig is om de producten
meer dan twee keer per dag te gebruiken, zullen ze dan niet
zo lang meegaan.

KUNNEN TRUESCIENCE PRODUKTEN
GEBRUIKT WORDEN NA ABRASIE,
GEZICHTSBEHANDELINGEN, CHEMISCH
REINIGEN OF WAXING?
LifeVantage adviseert om uw arts te raadplegen voordat u
TrueScience in dergelijke situaties gebruikt.
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ZIJN ER SPECIFIEKE CONDITIES WANNEER
MENSEN DE NIEUWE HUIDVERZORGING
NIET KUNNEN GEBRUIKEN?
We raden aan dat iedereen met een huidaandoening die
medische zorg nodig heeft, contact opneemt met zijn of
haar arts voordat hij TrueScience gebruikt.

ZIJN TRUESCIENCE-PRODUKTEN VEILIG
VOOR GEBRUIK VÓÓR EN NA EEN
COSMETISCHE PROCEDURE?
TrueScience-produkten zijn veilig te gebruiken voor een
cosmetische ingreep. Als uw huid kapot, rood of zeer gevoelig
is, raden we aan om contact op te nemen met uw arts.

WANNEER MOET IK TRUESCIENCE
GEBRUIKEN?
TrueScience is ontworpen om twee keer per dag, 's morgens
en' s avonds te worden gebruikt.

MAG IK MAKE-UP REMOVER GEBRUIKEN?

TrueScience Facial Cleanser is een lichte make-up remover.
Afhankelijk van de hoeveelheid make-up die je gebruikt, heb
je mogelijk een extra make-upremover nodig.

HOE MOET IK DE TRUESCIENCE
PRODUKTEN BEWAREN?

TrueScience-producten moeten worden bewaard bij
kamertemperatuur, uit de buurt van langdurige blootstelling
aan direct zonlicht en extreme temperaturen.

*Als onderdeel van een klinisch onderzoek van acht weken
werden de deelnemers gevraagd om een zelfevaluatie uit te
voeren op basis van hun gebruik van de TrueScience-producten.
Individuele resultaten kunnen verschillen.
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