
 
 

 

Wizytówka Produktowa               

 

REGENERUJĄCY KREM NA NOC TRUE™ REGENERATING NIGHT CREAM 

Regeneracyjny krem na noc true™ regenerating night cream z linii advanced age & pollution 

defence to zaawansowany kosmetyk o wielofunkcyjnym działaniu, który chroni przed 

przedwczesnym starzeniem oraz negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Dogłębnie 

regeneruje, silnie nawilża i intensywnie naprawia skórę podczas nocnego wypoczynku. 

Krem łączy w sobie 5 silnych składników aktywnych w wysokich stężeniach, które intensywnie 

odmładzają i regenerują skórę w trakcie nocnego wypoczynku: 

 Matrixyl 3000– kompleks peptydowy o silnym działaniu odmładzającym, pobudza skórę 

do przyspieszenia naturalnych procesów regeneracji i naprawy, 

 Kwas hialuronowy – biotechnologicznie zaawansowana technologia wykorzystuje kwas 

zamknięty w nawilżających mikrosferach, przez co ekspresowo wnika w głąb naskórka i 

gwarantuje szybkie działanie nawilżające, 

 Stevia – roślinna alternatywa dla retinolu, działa naprawczo i spowalnia powstawanie 

zmarszczek bez niepożądanych efektów, jak po stosowaniu retinolu, 

 Olej arganowy – zwany eliksirem młodości, który dzięki wysokiej zawartości witaminy E, 

polifenoli i steroli neutralizuje działanie wolnych rodników, a tym samym opóźnia proces 

starzenia się skóry, 

 Naturalny wyciąg z alg i glonów– poprawia mikrokrążenie, a w efekcie również 

intensywnie nawilża skórę. 

Lekka i nasycona składnikami odżywczymi konsystencja ekspresowo się wchłania bez 

pozostawiania tłustej warstwy. Preparat jest w 100% wegański. 

 

Sposób aplikacji: 

Odpowiednią ilość kremu (wielkości groszku) należy wsmarować w umytą i osuszoną skórę twarzy. 

Stosuj codziennie wieczorem. 

 

Skład: 

Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Cetearyl 

Glucoside, Sorbitan Olivate, Ethylhexyl Palmitate, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Tocopheryl 

Acetate, Butylene Glycol, Enteromorpha Compressa Extract, Cetearyl Alcohol, Phenoxyethanol, 

Argania Spinosa Kernel Oil, Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract, Sodium Hyaluronate, Palmitoyl 

Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Parfum, Ethylhexylglycerin, Silica Dimethyl Silylate, Sodium 

Phytate, Olus Oil, Carbomer, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Pentylene Glycol, 

Polysorbate 20, Tocopherol, Lactic Acid. 

Produkt dostępny w sprzedaży na stronie Truemenskincare.com. Cena: 190 zł / 50 ml. 

 

https://truemenskincare.com/


 
 

 

Zdjęcie produktu: 

 

O marce: 

„Poszukiwałem skutecznych preparatów stworzonych rzeczywiście z myślą o potrzebach męskiej 

skóry. Kłopoty ze znalezieniem odpowiednich produktów zmobilizowały mnie do stworzenia 

własnych kosmetyków. Wygodnych w użyciu, bez dużej ilości produktów, których konieczności 

użytkowania nie do końca rozumiemy. Takich, które faktycznie działają. Takich, w których składniki 

aktywne są w realnie skutecznych stężeniach. Takich, które opierają się na wiedzy, osiągnięciach 

biotechnologii i nauki. Zebrałem wokół siebie zespół ekspertów o podobnej filozofii patrzenia na 

męskie potrzeby i z myślą o nowoczesnych mężczyznach, wymagających i szukających jakości oraz 

skuteczności, stworzyliśmy zaawansowaną linię męskich kosmetyków. Nazwałem je true.” 

Maciej Adamaszek, twórca marki true™ 

 

True™ men skin care to nowa marka męskich kosmetyków, które zapewniają zaawansowaną 

ochronę przed starzeniem się skóry i negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiska. 

Misją marki jest tworzenie skutecznych kosmetyków z wysokiej jakości składników, które w 

zdecydowanej przewadze są naturalne, ale są także wzbogacone o składniki będące efektami 

biotechnologicznego hi-tech. Wszystkie kosmetyki True™ men skin care są wolne od: olejów 

mineralnych, parabenów, oleju parafinowego, siarczanów, SLS, SLES, DEA i alkoholu. Produkty 

True™ men skin care są dostępne w sprzedaży w Polsce, jak w Niemczech, Austrii, Hiszpanii czy 

Francji. Więcej informacji na temat marki można znaleźć na stronie Truemenskincare.com. 

 

Kontakt dla mediów: 

Martyna Dziopak 

Martyna.dziopak@goodonepr.pl 

+48 739 060 588 

https://truemenskincare.com/
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