SINGLE ACTIVATOR FACE SERUM

Dear Me Beauty berkomitmen menghadirkan produk
skincare terbaik yang telah teruji secara dermatologist
dan memberikan hasil nyata yang dikembangkan
berdasarkan data penelitian dan tidak menggunakan
hewan sebagai bahan uji coba.
Di dalamnya mengandung bahan-bahan premium
ingredients yang telah diformulasikan untuk memberikan
perawatan dan manfaat optimal bagi kulit.
Serum water-based Dear Me Beauty mengandung single
activator yang dirancang untuk menargetkan masalah
kulit tertentu dengan 11 bahan aktif yang disesuaikan
dengan kebutuhan personal.
Rangkaian serum wajah Dear Me Beauty menggunakan
formula ringan dengan Ultra Fast Absorption yang
membuatnya sangat mudah dan cepat menyerap kulit
dengan mengirimkan kandungan bahan alami dengan
tingkat efektivitas tinggi tanpa meninggalkan residu.
Tidak hanya itu, serum wajah ini mudah di-layer dengan
produk skincare lainnya, sehingga sangat tepat untuk
menciptakan tampilan wajah semakin sempurna.

Single Activator face Serum Dear Me Beauty
Diformulasikan Tanpa Menggunakan:
Alkohol
Parfum
Phtalates
Paraben
Silikon
Pewarna
Essential oil
Telah teruji Dermatologist
Aman untuk kulit sensitif
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit

EXFOLIATOR
(2-3X a week)
HYDRATOR
(Everyday)
REPAIR
(Everyday)

FACE SERUM

FACE SERUM

FACE SERUM

10% Lactic Acid (AHA) + Pineapple Extract

2% Salicylic Acid (BHA) + Lemon Extract

10% Lactobionic Acid (PHA) + Lime Extract

Net wt. 12 ml

Net wt. 12 ml

Net wt. 12 ml

FACE SERUM

FACE SERUM

FACE SERUM

Hyaluronic Acid + Pomegranate Extract

5% Inoceramide + Pomegranate Extract

10% Cica + Watermelon Extract

Net wt. 12 ml

Net wt. 12 ml

Net wt. 12 ml

FACE SERUM

FACE SERUM

FACE SERUM

FACE SERUM

FACE SERUM

1% Bakuchiol + Blueberry Extract

6% Retinol 33.000 IU + Blueberry Extract

10% Niacinamide + Watermelon Extract

10% Vitamin C + Orange Extract

8% SNAP-8 Peptide + Avocado Extract

Net wt. 12 ml

Net wt. 12 ml

(beginner can try 2-3x a week)

Net wt. 12 ml

Net wt. 12 ml

Net wt. 12 ml

EXFOLIATOR

EXFOLIATOR (AHA)

Face Serum
10% Lactic Acid (AHA)
+ Pineapple Extract (THAILAND)
Rp. 89.000 / 12ml

Rp. 139.000 / 32ml

10% LACTIC ACID masuk ke dalam kelompok Alpha hydroxyl Acid (AHA) dengan MOLEKUL KECIL dan
salah satu NMF (NATURAL MOISTURIZING FACTOR*) yang bermanfaat untuk:

- MEMBANTU MEMINIMALISIR TAMPILAN PORI-PORI.
- MENGEKSFOLIASI LAPISAN KULIT TANPA MEMBERI EFEK KERING.
- MEMBANTU MENGURANGI JERAWAT.
- MENCERAHKAN DAN MENGATASI HIPERPIGMENTASI.
- MEMBANTU MENGURANGI TANDA PENUAAN SEPERTI GARIS HALUS DAN KERUTAN.

AMAN UNTUK KULIT SENSITIF.
*NATURAL MOISTURIZING FACTOR adalah pelembab alami yang dihasilkan oleh kulit agar kelembapan tetap terjaga.

pH Level: 4.00 – 4.50

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Kombinasi

Rentan Berjerawat

Waktu Pemakaian:

Manfaat:

Catatan penting:
Serum ini memiliki efek samping peningkatan
sensitifitas terhadap sinar matahari.
Oleh karena itu, disarankan menggunakan
sunscreen dengan minimum SPF 30 atau lebih
tinggi saat berada di luar ruangan.

Membantu mengurangi tampilan pori
Sebagai exfoliator yang membantu
mengurangi jerawat
Membantu mengurangi hiperpigmentasi
Membantu memperbaiki tekstur kulit dan
mencerahkan
Mengembalikan mengencangkan kulit
Membantu meminimalisir garis halus dan
kerutan

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:

Cara pemakaian:
1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
Bagi pemula disarankan mengambil 3
hingga 4 tetes serum, lalu aplikasikan pada
area wajah. Gunakan produk 2 hingga 3 kali
dalam waktu satu minggu (7 hari). Jika
terjadi iritasi, kurangi frekuensi pemakaian.
2. Bagi Anda yang sudah terbiasa, aplikasikan
serum sebanyak 5 tetes di area wajah dan
leher. Disarankan menggunakan produk
sesuai dengan kebutuhan kulit.

Pori-pori besar
Berjerawat
Hiperpigmentasi
Kulit kusam
Tanda penuaan

Perhatian:
Teruji secara dermatologist (non-Irritating)
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian
Aman untuk kulit sensitif. (Dianjurkan
konsultasikan kepada dokter sebelum
pemakaian)
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit.

Serum 10% Lactic Acid (AHA) + Pineapple Extract aman digunakan bersama dengan:
Hyaluronic
acid

Ceramide

Cica

Snap 8
Peptide

Bakuchiol

Serum 10% Lactic Acid (AHA) + Pineapple Extract Tidak Dianjurkan Dengan:
Salicylic acid
(BHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Niacinamide

Retinol

Vitamin C

Apa Saja Keunggulan
Serum 10% Lactic Acid (AHA) + Pineapple Extract ?

Lactic Acid bekerja mengurangi jerawat dengan
cara menghilangkan sel kulit mati yang dapat
menyumbat pori-pori wajah dan juga membantu
meninimalisir tampilan pori-pori di wajah.
Perawatan wajah menggunakan Lactic Acid dapat
membantu menghaluskan tekstur wajah.
Lactic Acid mampu mengikat air dalam jumlah
besar sehingga dapat membantu menjaga dan
mempertahankan kelembapan kulit.
Perawatan wajah menggunakan 10% Lactic Acid
terbukti mampu meningkatkan elastisitas kulit
wajah, mengurangi kerutan, dan meningkatkan
hidrasi kulit.
Lactic Acid juga memberikan efek mencerahkan
kulit dengan cara menghambat aktivitas tirosinase.
(Green et al, 2009; Zielinska et al, 2018)
Tirosinase adalah suatu enzim yang terdapat dalam melanosit. Melanosit
adalah sel-sel yang memproduksi melanin,yakni pigmen pemberi warna
pada kulit.

EXFOLIATOR (BHA)
THE NEXT GENERATION
MICROENCAPSULATED SALICYLIC ACID (BHA)

Face Serum
2% Salicylic Acid*(BHA)
+ Lemon Extract (USA)
Rp. 99.000 / 12ml

Rp. 159.000 / 32ml

SALSPHERE TECHNOLOGY MEMBUAT INOVASI MICROENCAPSULATED 2% SALICYLIC ACID (BHA)
membuatnya lebih mudah menembus ke lapisan kulit lebih dalam karena ukuran partikel yang lebih
kecil. Serum ini diformulasikan untuk:

- MENGATASI KULIT BERJERAWAT DAN BEKAS JERAWAT.
- MEMBERSIHKAN SEL-SEL KULIT MATI HINGGA KE DALAM PORI.
- MENGATASI WHITEHEADS DAN BLACKHEADS.
- MEMBANTU MENGONTROL SEBUM DI WAJAH.
- MEMBANTU MENGURANGI TAMPILAN PORI DI WAJAH.

AMAN UNTUK KULIT SENSITIF - FUNGAL ACNE SAFE
*SALSPHERE SALICYLIC ACID yang digunakan dalam serum ini tanpa mengandung unsur hewani.
FUNGAL ACNE adalah infeksi jamur yang terjadi pada folikel rambut di kulit.

pH Level: 4.50 – 4.80

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Berminyak

Kombinasi

Rentan Berjerawat

Manfaat:

Waktu Pemakaian:
*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan toner.

Membantu mengatasi jerawat dan bekas
jerawat

Kemudian, lanjutkan dengan memakai moisturizer
dan sunscreen.
Catatan penting:
Serum ini memiliki efek samping peningkatan sensitifitas
terhadap sinar matahari. Oleh karena itu, disarankan
menggunakan sunscreen dengan minimum SPF 30
atau lebih tinggi saat berada di luar ruangan.

Membantu membersihkan komedo
Membantu menjaga kadar sebum
Membantu mengecilkan tampilan pori
Membantu mengeksfoliasi kulit dari sel
kulit mati
Membantu mengatasi whiteheads dan
blackheads
Membantu menghaluskan tekstur kulit
wajah

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:
Kulit berkomedo dan breakout
Kulit dengan pori besar
Kulit berminyak
Tekstur yang tidak merata

Cara pemakaian:
1. Ambil 3 hingga 4 tetes serum, lalu
aplikasikan pada area wajah untuk pemula.
Gunakan produk 2 hingga 3 kali dalam
waktu satu minggu (7 hari). Jika terjadi
iritasi, kurangi frekuensi pemakaian.
2. Bagi Anda yang sudah terbiasa, aplikasikan
serum sebanyak 5 tetes di area wajah dan
leher. Disarankan menggunakan produk
sesuai dengan kebutuhan kulit.

Perhatian:
Teruji secara dermatologist (non-Irritating)
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian
Aman untuk kulit sensitif. (Dianjurkan
konsultasikan kepada dokter sebelum
pemakaian)
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit.

Serum 2% Salicylic Acid (BHA) + Lemon Extract aman digunakan bersama dengan:
Hyaluronic
acid

Ceramide

Cica

Snap 8
Peptide

Bakuchiol

Serum 10% Lactic Acid (AHA) + Pineapple Extract Tidak Dianjurkan Dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Niacinamide

Retinol

Vitamin C

Apa Saja Keunggulan
2% Salicylic Acid (BHA) + Lemon Extract ?

MICROENCAPSULATED 2% Salicylic Acid (BHA) dan ekstrak buah
lemon ini diformulasikan dengan menggunakan Salsphere
Technology di mana salicylic acid di mikroenkapsulasi yang dapat
membuatnya lebih mudah menembus ke lapisan kulit lebih dalam.
Salsphere technology dalam serum wajah ini juga menggunakan
time release delivery system yang mengirimkan salicylic acid
secara perlahan, sehingga meminimalisir timbulnya iritasi di
wajah.
Salsphere Salicylic Acid (BHA) di dalam serum ini dapat mengangkat sel kulit mati dengan lembut,
sehingga mampu mengatasi jerawat dan komedo. Salicylic acid dapat membantu mengurangi pertumbuhan fungal acne atau jamur dikulit yang dapat menyebabkan acne vulgaris (FUNGAL ACNE SAFE).

EXFOLIATOR (PHA)

Face Serum
10% Lactobionic Acid* (PHA)
+ Lime Extract (SOUTH KOREA)
Rp. 109.000 / 12ml

Rp. 169.000 / 32ml

10% LACTOBIONIC ACID (PHA) bekerja secara GENTLE MENGEKSFOLIASI KULIT karena ukuran
molekul nya yang lebih besar TANPA MENGAKIBATKAN IRITASI, SEKALIGUS MELEMBABKAN KULIT.
Manfaat lainnya adalah:

- MEMBANTU MEREDAKAN JERAWAT DAN MENGURANGI BEKAS JERAWAT.
- MEMBANTU MENGURANGI HIPERPIGMENTASI.
- MEMBANTU MEMINIMALISIR TAMPILAN PORI-PORI.
- MEMBANTU MENCERAHKAN KULIT.
- MEMBANTU MENGURANGI TANDA PENUAAN SEPERTI GARIS HALUS DAN KERUTAN.

AMAN UNTUK KULIT SENSITIF.
*LACTOBIONIC ACID yang digunakan dalam serum ini tanpa mengandung unsur hewani.

pH Level: 4.00 – 4.50

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Berminyak

Kombinasi

Rentan Berjerawat

Waktu Pemakaian:

Manfaat:

*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan toner.

Mengeksfoliasi kulit tanpa menimbulkan
iritasi

Kemudian, lanjutkan dengan memakai moisturizer
dan sunscreen.
Catatan penting:
Serum ini memiliki efek samping peningkatan sensitifitas
terhadap sinar matahari. Oleh karena itu, disarankan
menggunakan sunscreen dengan minimum SPF 30
atau lebih tinggi saat berada di luar ruangan.

Membantu mengatasi jerawat dan bekas
jerawat
Membantu mengurangi tampilan pori

Cara pemakaian:

Membantu mencerahkan kulit
Memberikan hidrasi lebih bagi kulit
Membantu menyamarkan garis halus dan
kerutan

1. Ambil 3 hingga 4 tetes serum, lalu
aplikasikan pada area wajah untuk pemula.
Gunakan produk 2 hingga 3 kali dalam
waktu satu minggu (7 hari). Jika terjadi
iritasi, kurangi frekuensi pemakaian.

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:
Kulit sensitif dan cocok untuk pemula
Kulit berjerawat
Pori besar
Kulit kusam
Kulit kering
Tanda penuaan

2. Bagi Anda yang sudah terbiasa, aplikasikan
serum sebanyak 5 tetes di area wajah dan
leher. Disarankan menggunakan produk
sesuai dengan kebutuhan kulit.

Perhatian:
Teruji oleh dermatologist (non-Irritating)
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian
Aman untuk kulit sensitif
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit

Serum 2% Salicylic Acid (BHA) + Lemon Extract aman digunakan bersama dengan:
Hyaluronic
acid

Ceramide

Cica

Snap 8
Peptide

Bakuchiol

Serum 10% Lactobionic Acid (PHA) + Lime Extract Tidak Dianjurkan Dengan:
Lactic acid
(AHA)

Salicylic acid
(BHA)

Niacinamide

Retinol

Vitamin C

Apa Saja Keunggulan Serum
10% Lactobionic Acid (PHA) + Lime Extract ?

Lactobionic Acid (PHA) memiliki berat molekul yang tinggi dan bekerja di area permukaan
kulit.
Kandungan Lactobionic Acid (PHA) aman digunakan oleh pemilik kulit sensitif.
Mampu memberikan efek mencerahkan sekaligus membantu mengurangi tampilan
pori-pori.
Dengan melakukan perawatan wajah menggunakan 10% PHA terbukti mampu mengurangi
tampilan hiperpigmentasi.
PHA juga memberikan tambahan manfaat humektan yang dapat menarik molekul air dan
mempertahankan kelembapan kulit.
PHA juga mampu memberikan efek melembutkan permukaan kulit sehingga mengurangi
munculnya garis-garis halus serta kerutan.
(Green et al, 2009; Zielinska et al, 2018)

HYDR ATOR

HYDR ATOR (HA)

Face Serum
Hyaluronic Acid* (SOUTH KOREA)
+ Pomegranate Extract
Rp. 79.000 / 12ml

HYALURONIC ACID DIFORMULASIKAN DENGAN MINI OLIGO HA atau jenis hyaluronic dengan
ukuran MOLEKUL KECIL yang dirancang untuk PENETRASI KULIT LEBIH DALAM hingga bisa
membantu:

- MENGHIDRASI DAN MENGHALUSKAN KULIT.
- MEMBUAT KULIT TERASA KENYAL.
- MEMBANTU MENINGKATKAN FUNGSI SKIN BARRIER.
- MENYAMARKAN TANDA PENUAAN SEPERTI GARIS HALUS DAN KERUTAN PADA WAJAH.

*Eco certified : Hyaluronic Acid dalam serum ini dibuat tanpa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

pH Level: 4.50 – 5.50

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Kombinasi

Berminyak

Berjerawat

Sensitif

Manfaat:

Waktu Pemakaian:

Meningkatkan elastisitas kulit dan
menjaga kelembapan kulit
Memberikan hidrasi maksimal hingga ke
lapisan- lapisan kulit
Membantu mengurangi kadar
Trans-Epidermal Water Loss (TEWL)

*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan
toner. Kemudian, lanjutkan dengan memakai
moisturizer dan sunscreen. (minimum SPF30)

Cara pemakaian:

Membantu meningkatkan fungsi skin
barrier

1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
toner, aplikasikan 3 hingga 4 tetes serum ke
area wajah dan leher.

Membantu menenangkan kulit yang
meradang akibat jerawat

2. Tepuk serum perlahan agar produk lebih
mudah menyerap.

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:

3. Gunakan setiap hari, pada pagi dan malam
hari untuk hasil yang maksimal.

Kulit kering
Kulit kasar (dry patches and flakiness)
Kulit dehidrasi
Kulit kendur
Tanda penuaan

Perhatian:
Teruji oleh dermatologist (non-Irritation)
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasi
kepada dokter sebelum pemakaian
Aman untuk kulit sensitif
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit

Serum Hyaluronic Acid + Pomegranate Extract
aman digunakan bersama dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Vitamin C

Snap 8
Peptide

Ceramide

Cica

Niacinamide

Retinol

Bakuchiol

Apa Saja Keunggulan
Serum Hyaluronic Acid + Pomegranate Extract ?

MINI OLIGO HA (bermolekul kecil)
yang terdapat di dalam serum ini
memiliki beberapa keunggulan, di
antaranya:

3) MINI OLIGO HA dapat membantu
menjaga lapisan kulit terluar dari
bahaya paparan sinar Ultraviolet.

1) Dapat melakukan penetrasi lebih
dalam dibanding dengan Hyaluronic
biasa.

4) MINI OLIGO HA dapat membantu
meningkatkan elastisitas kulit

2) Dapat menstimulasi hyaluronic acid
yang terdapat pada jaringan kulit,
sehingga kelembapan kulit lebih
terjaga. Dari grafik dibawah, dapat
dilihat bahwa semakin tinggi
konsentrasi MINI OLIGO HA,
semakin bisa menstimulasi
hyaluronic acid dalam kulit dan
semakin meningkatkan kelembapan
kulit.

5) MINI OLIGO HA dapat membantu
menyamarkan tampilan garis halus
dan kerutan di wajah.

HYDR ATOR (Ceramide)
THE NEXT GENERATION
ENCAPSULATED CERAMIDE

Face Serum
5% Inoceramide (Ceramide)
+ Pomegranate Extract (SOUTH KOREA)
Rp. 99.000 / 12ml

Rp. 149.000 / 32ml

Serum dengan perpaduan INOCERAMIDE (CERAMIDE) dan ekstrak buah delima yang menjadi
SOLUSI TEPAT BAGI KULIT KERING DAN DEHIDRASI yang secara efektif:

- MENINGKATKAN FUNGSI SKIN BARRIER YANG MENGALAMI KERUSAKAN.
- MENJAGA KELEMBAPAN KULIT
- MENINGKATKAN KEKENCANGAN KULIT
- MELINDUNGI KULIT DARI EFEK BURUK POLUSI.

Diformulasikan dengan menggunakan ENCAPSULATED TECHNOLOGY yang bekerja melepaskan
bahan aktif secara perlahan dan yang memastikan penetrasi bahan aktif hingga ke lapisan kulit
lebih dalam.

pH Level: 5.70 – 6.50

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Kombinasi

Berminyak

Berjerawat

Sensitif

Manfaat:

Waktu Pemakaian:

Membantu meningkatkan fungsi skin
barrier

*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan
toner. Kemudian, lanjutkan dengan memakai
moisturizer dan sunscreen (minimum SPF 30).

Meredakan kulit yang mengalami iritasi
dan kemerahan

Cara pemakaian:

Membantu meningkatkan tekstur kulit
dan elastisitas kulit
Memberikan hidrasi dan kelembapan kulit
Membantu mengatasi kulit yang
mengalami kerusakan dan dehidrasi
Melindungi kulit dari Trans-epidermal
Water Loss (TEWL).

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:
Kulit dengan skin barrier yang rusak
Kulit kering
Dehidrasi
Kulit dengan penurunan elastisitas
Kulit dengan tanda penuaan

1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
toner, aplikasikan 3 hingga 4 tetes serum ke
area wajah dan leher.
2. Tepuk serum perlahan agar produk lebih
mudah menyerap.
3. Gunakan setiap hari, pada pagi dan malam
hari untuk hasil yang maksimal.

Perhatian:
Teruji oleh dermatologist (non-irritating)
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian
Aman untuk kulit sensitif
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit

Serum 5% Inoceramide (Ceramide) + Pomegranate Extract
aman digunakan bersama dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Vitamin C

Snap 8
Peptide

Hyaluronic
acid

Cica

Niacinamide

Retinol

Bakuchiol

Apa Saja Keunggulan
Serum 5% Inoceramide (Ceramide) + Pomegranate Extract ?

Studi menunjukkan bahwa ceramide sangat
berperan penting dalam menjaga kelembapan
kulit dan meningkatkan fungsi skin barrier.

H20
Allergen

Hasil penelitian membuktikan:

Microorganism

Pemakaian Inoceramide (Ceramide) dapat
membantu meningkatkan kelembapan kulit
hingga 21% selama penggunaan 4 minggu.
Selain itu, penggunaan Inoceramide
(Ceramide) sangat berdampak positif pada
peningkatan fungsi skin barrier.

BEFORE
(Dry damaged skin)
- Sensitive to allergen
- Easy attack by
bacteria
- Accelerated water loss
Actosome
InoCeramide

%
%

Allergen

Microorganism

%
%
%

H20

H20

AFTER
Recovered skin
- Skin protection
from allergen or
bacteria
- Prevent water loss

Semua subjek (100%) merespon dengan positif tentang
efektifitas ceramide dalam formulasi skincare.

Serum 5% INOCERAMIDE (CERAMIDE) + POMEGRANATE EXTRACT menggunakan
Encapsulated Technology yang bekerja melepaskan bahan aktif secara perlahan
dan yang memastikan penetrasi bahan aktif hingga ke lapisan kulit lebih dalam.
Ditambah menggunakan Nano Liposome Technology yang membuatnya lebih efisien
dan dapat tersebar secara merata.

HYDR ATOR (Cica)

Face Serum
10% Cica
+ Watermelon Extract
Rp. 79.000 / 12ml

Rp. 129.000 / 32ml

Serum yang sangat POWERFUL UNTUK PERAWATAN KULIT SENSITIF (SOOTHING DAN CALMING
KULIT YANG SEDANG IRITASI) dengan menawarkan kandungan bahan alami yang berasal dari
tanaman Centella asiatica (CICA) atau dikenal daun pegagan yang memiliki banyak
manfaat bagi kulit, di antaranya:

- MENENANGKAN KULIT YANG SEDANG IRITASI.
- MEMBANTU MENGURANGI KEMERAHAN PADA KULIT.
- MEMBANTU MENGATASI JERAWAT.
- MEMBERIKAN HIDRASI MAKSIMAL PADA KULIT.
- MEMBANTU MENINGKATKAN FUNGSI SKIN BARRIER.

pH Level: 5.70 – 6.50

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Berjerawat

Sensitif

Manfaat:

Waktu Pemakaian:

Membantu mengurangi gatal dan iritasi
*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan
toner. Kemudian, lanjutkan dengan memakai
moisturizer dan sunscreen (minimum SPF 30).

Membantu mengurangi kemerahan di
wajah
Menenangkan kulit kering dan meradang
Membantu mengatasi kulit berjerawat
Memberikan hidrasi optimal di dalam kulit
Meningkatkan kelembapan kulit dan
fungsi skin barrier

Cara pemakaian:
1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
toner, aplikasikan 3 hingga 4 tetes serum ke
area wajah dan leher.
2. Tepuk serum perlahan agar produk lebih
mudah menyerap.

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:
3. Gunakan setiap hari, pada pagi dan malam
hari untuk hasil yang maksimal.

Kulit kemerahan dan iritasi
Berjerawat
Kulit kering
Dehidrasi

Perhatian:
Teruji oleh dermatologist (non-irritating)
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian
Aman untuk kulit sensitif
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit

10% Cica + Watermelon Extract
aman digunakan bersama dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Vitamin C

Snap 8
Peptide

Ceramide

Hyaluronic
acid

Niacinamide

Retinol

Bakuchiol

Apa Saja Keunggulan
Serum 10% Cica + Watermelon Extract ?

Cica sudah lama dikenal sebagai tanaman herbal
yang digunakan untuk menyembuhkan luka,
menenangkan kemerahan dan iritasi.
Cica yang terdapat di dalam serum ini dapat
memberikan kelembapan pada kulit. (Data
menunjukan bahwa penggunaan Ekstrak Cica
sebanyak 2,5% dan 5% dalam waktu 4 minggu
efektif mengurangi kemerahan dan meningkatkan hidrasi kulit). (Ratz-lyko, 2016)
Cica di dalam serum ini mampu mengurangi
transepidermal waterloss (TEWL) dengan cara
memperkuat atau meningkatkan fungsi skin
barrier. (Ratz-lyko, 2016)

REPAIR

REPAIR (Niacinamide)
PHARMACEUTICAL GRADE
NIACINAMIDE

Face Serum
10% Niacinamide*
+ Watermelon Extract
Rp. 69.000 / 12ml

Rp. 109.000 / 32ml

10% NIACINAMIDE (PHARMACEUTICAL GRADE*) atau yang dikenal Vitamin B3 dengan formula
ringan yang memberikan banyak manfaat, terutama dalam:

- MEMBANTU MENGURANGI HIPERPIGMENTASI.
- MENCERAHKAN KULIT.
- MEMBANTU MENGATASI ACNE ATAU JERAWAT.
- MEMBANTU MELINDUNGI DARI PAPARAN BLUE LIGHT (BLUE LIGHT PROTECTION)
- MENGONTROL SEBUM BERLEBIH DAN MEMINIMALISIR TAMPILAN PORI WAJAH.
- MEMBANTU MENJAGA SKIN BARRIER
- MEMBANTU MENGURANGI GARIS HALUS DAN KERUTAN

*PHARMACEUTICAL GRADE adalah bahan yang tingkat kemurniannya tinggi.
*Eco certified : Niacinamide dalam serum ini dibuat tanpa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan.

pH Level: 5,5 - 6,0

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Kombinasi

Berminyak

Rentan Berjerawat

Sensitif

Manfaat:

Waktu Pemakaian:

Mengurangi hiperpigmentasi
*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan
toner. Kemudian, lanjutkan dengan memakai
moisturizer dan sunscreen (minimum SPF 30).

Membantu mencerahkan kulit
Membantu mengurangi tampilan
kemerahan, bekas jerawat, dan noda
hitam
Membantu mengurangi sebum pada
wajah
Membantu mengurangi tampilan
pori-pori
Membantu mengontrol produksi melanin
Membantu memperkuat fungsi skin
barrier

Cara pemakaian:
1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
toner, aplikasikan 3 hingga 4 tetes serum ke
area wajah dan leher.
2. Tepuk serum perlahan agar produk lebih
mudah menyerap.
3. Gunakan setiap hari, pada pagi dan malam
hari untuk hasil yang maksimal.

Membantu memperkuat pertahanan
kulit dari bahaya emisi blue light

Perhatian:

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:

Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian

Hiperpigmentasi
Kulit kusam
Kulit berjerawat dan komedo
Pori-pori besar
Tekstur tidak merata
Skin barrier yang rusak
Kulit yang mengalami tanda penuaan

Dapat digunakan untuk semua jenis kulit

Serum 10% Niacinamide + Watermelon Extract aman digunakan bersama dengan:
Hyaluronic
acid

Ceramide

Cica

Snap 8
Peptide

Bakuchiol

Serum 10% Niacinamide + Watermelon Extract Tidak Dianjurkan Dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Gunakan dengan hati-hati:
Retinol

Vitamin C

Apa Saja Keunggulan
Serum 10% Niacinamide + Watermelon Extract ?

Niacinamide (PHARMACEUTICAL
GRADE) yang terkandung di dalamnya
efektif memudarkan pigmentasi
pada kulit wajah sekaligus memberikan efek mencerahkan kulit.

Dari grafik dibawah, bisa dilihat bahwa treatment dengan 5% niacinamide membantu
mengurangi tampilan garis halus dan kerutan
dalam waktu 4, 8, dan 12 minggu.

Serum ini menggunakan Blue Light
Protection yang berfungsi:
- Membantu mengurangi efek buruk dari
blue light atau efek sinar biru dari
paparan benda-benda elektronik,
seperti laptop, layar televisi,
handphone, yang menyebabkan
munculnya tanda penuaan dini.
- Memiliki kapasitas antioksidan yang
tinggi untuk mencegah berkurangnya
kolagen dari paparan cahaya (baik dari
matahari maupun benda elektronik).

Skor Radikal Bebas

Niacinamide di dalam serum ini
melindungi kulit dari bahaya radikal
bebas.Dari grafik dibawah, dapat
disimpulkan bahwa kulit yang terpapar
radikal bebas yang dipakaikan
treatment niacinamide 3%, memilki
skor radikal bebas lebih rendah.
(Semakin rendah skor radikal bebas,
semakin kuat penangkalannya).

Diuji secara ex-vivo

Bissett, 2004

Dapat dilihat dari grafik bahwa TEWL berkurang
sebanyak 27% setelah pemakaian niacinamide 2%
selama 4 minggu. Berkurangnya TEWL bertanda
bahwa FUNGSI SKIN BARRIER LEBIH BAIK.

Apa Saja Keunggulan
Serum 10% Niacinamide + Watermelon Extract ?

Niacinamide berfungsi menstimulasi pembentukan keratin yang dapat membuat kulit
lebih sehat dan meningkatkan pertahanan kulit.

Bissett et al, 2003

Niacinamide berfungsi mengurangi dan mengatasi jerawat meradang sekaligus
mengurangi jerawat papula dan pustula.
Niacinamide dapat membantu mengurangi sebum di wajah.

( 1 ) Shalita et al, 1995
( 2 ) Fouladi et al, 2013
( 3 ) Kaymak et al, 2008

REPAIR (Vitamin C)
THE NEXT GENERATION-VITAMIN C
3-O-ETHYL ASCORBIC ACID

Face Serum
10% Vitamin C *
+ Orange Extract (SOUTH KOREA)
Rp. 129.000 / 12ml
10% VITAMIN C (3-O-ETHYL ASCORBIC ACID) adalah turunan Vitamin C yang lebih stabil dan tidak
mudah berubah warna (oksidasi), anti-oksidan yang memiliki 99% kemurnian Vitamin C, penetrasi
yang lebih baik ke dalam kulit. Serum diformulasikan khusus untuk membantu:

- MENCERAHKAN KULIT KUSAM
(terbukti mencerahkan kulit lebih baik dibanding derivatif vitamin c lainnya magnesium ascorbyl
phosphate, l-ascorbic acid-2-glucoside, sodium ascorbyl phosphate).

- MERATAKAN WARNA KULIT.
- MENGURANGI NODA HITAM DAN HIPERPIGMENTASI.
- MELINDUNGI LAPISAN KULIT DARI EFEK RADIKAL BEBAS AKIBAT PAPARAN
SINAR ULTRAVIOLET DAN POLUSI.
- MENSTIMULASI KOLAGEN DALAM KULIT DALAM JANGKA PANJANG.

AMAN UNTUK KULIT SENSITIF*.
pH Level: 4.50 – 5.00

*

*Untuk kulit sensitif, dianjurkan untuk konsultasikan kepada dokter sebelum pemakaian.
*Vitamin C dalam serum ini tanpa mengandung unsur hewani.

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Kombinasi

Berminyak

Rentan Berjerawat

Manfaat:

Waktu Pemakaian:
*Apabila digunakan di pagi hari, disarankan memakai

Membantu mencerahkan kulit kusam

sunscreen karena vitamin C dapat meningkatkan
sensitifitas terhadap matahari. Gunakan setelah

Membantu mengurangi hiperpigmentasi

pemakaian cleanser dan toner. Kemudian,
lanjutkan dengan memakai moisturizer dan sunscreen

Membantu memperbaiki warna kulit
yang tidak merata
Mengurangi tampilan kulit kemerahan
dan noda hitam

(minimum SPF 30).

Cara pemakaian:

Mencegah pembentukan melanin

1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
toner, aplikasikan 3 hingga 4 tetes serum ke
area wajah dan leher.

Memperkuat lapisan kulit dari bahaya
radikal bebas

2. Tepuk serum perlahan agar produk lebih
mudah menyerap.

Membantu dan mendorong produksi
collagen

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:
Kulit kusam (dull skin)
Hiperpigmentasi
Kerusakan akibat sinar UV
Tanda penuaan dini (kerutan)

3. Gunakan setiap hari, pada pagi dan malam
hari untuk hasil yang maksimal.

Perhatian:
Teruji secara dermatologist (non-Irritating)
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian
Aman untuk kulit sensitif. (Dianjurkan
konsultasikan kepada dokter sebelum
pemakaian)
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit.

Serum 10% Vitamin C + Orange Extract aman digunakan bersama dengan:
Hyaluronic
acid

Ceramide

Cica

Snap 8
Peptide

Bakuchiol

Serum 10% Vitamin C + Orange Extract Tidak Dianjurkan Dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Gunakan dengan hati-hati:
Niacinamide

Retinol

Apa Saja Keunggulan
Serum 10% Vitamin C + Orange Extract ?

COS- VCE* (3-O-ETHYL ASCORBIC ACID) adalah
turunan vitamin C yang digunakan dalam serum
dear me beauty yang memiliki TINGKAT
KEMURNIAN VITAMIN C 99%.

*Memiliki tingkat kemurnian 99%

3-O-ETHYL ASCORBIC ACID merupakan
turunan vitamin c lebih stabil, yakni tidak mudah
teroksidasi (berubah warna). Bisa dilihat di tabel
dibawah, 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID hanya
memiliki tingkat reaktivitas 20%, dibandingkan
dengan ascorbic acid 99% dan tocopherol
(vitamin E) 87%. Semakin tinggi reaktivitas,
semakin mudah teroksidasi.

(COS-VCE)*3-O-ETHYL ASCORBIC ACID memiliki penetrasi yang lebih baik ke dalam
lapisan kulit dibandingkan dengan ascorbic acid.

Vitamin C yang kami gunakan tidak menyebabkan: edema (bengkak), kulit kemerahan,
dan bintik merah.

*Produk yang digunakan oleh

Apa Saja Keunggulan
Serum 10% Vitamin C + Orange Extract ?
Selain itu, VITAMIN C (3-O-ETHYL ASCORBIC ACID) dapat sebagai antioksidan yang
efektif untuk mencerahkan kulit sekaligus mengurangi efek radikal bebas.

VC-PMG Magnesium Ascorbyl Phosphate

AA2G L-Ascorbic acid 2-Glucoside

SAP Sodium Ascorbyl Phosphate

NC-EAA 3-O-Ethyl Ascorbic Acid -

VITAMIN C (3-O-ETHYL ASCORBIC ACID) Mulai dari 2% sudah terbukti memiliki
efek mencerahkan kulit kusam akibat paparan sinar ultraviolet.
Grafik ini menunjukkan bahwa 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID lebih ampuh untuk
menghambat melanin dibandingkan dengan derivative vitamin C yang lain (Magnesium Ascorbyl Phosphate, L-Ascorbic acid 2-Glucoside, sodium ascorbyl phosphate).
Yakni menghambat pigmen pada kulit dan memberi efek mencerahkan wajah.

Before

2 weeks

6 weeks

Dari foto yang diatas, bisa dilihat bahwa 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID dapat meratakan
warna kulit setelah 6 minggu. Menunjukkan bahwa 3-O-ETHYL ASCORBIC ACID lebih
ampuh dibandingkan Magnesium Ascorbyl Phosphate.

REPAIR (Bakuchiol)

Face Serum
1% Bakuchiol
+ Blueberry Extract (USA)
Rp. 89.000 / 12ml

Rp. 159.000 / 32ml

1% BAKUCHIOL MERUPAKAN ALTERNATIF RETINOL yang berasal dari bahan NATURAL DAN VEGAN
yaitu tanaman Babchi yang berasal dari SUSTAINABLE FARMING*, kaya akan antioksidan dan
membantu untuk:

- MENGURANGI TANDA PENUAAN SEPERTI GARIS HALUS DAN KERIPUT.
- MEMBANTU MENGATASI JERAWAT.
- MEMBANTU MENCERAHKAN KULIT.
- MEMBANTU MENGHALUSKAN TEKSTUR DI WAJAH.
- MENENANGKAN KULIT YANG SEDANG IRITASI.
AMAN UNTUK KULIT SENSITIF - FUNGAL ACNE SAFE
*berasal dari praktik pertanian yang meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.
FUNGAL ACNE adalah infeksi jamur yang terjadi pada folikel rambut di kulit.

pH Level: 4.50 – 5.00

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Rentan Berjerawat

Sensitif

Waktu Pemakaian:

Manfaat:

*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan toner.

Membantu menyamarkan garis halus dan
kerutan
Membantu meningkatkan kekencangan
kulit
Meningkatkan regenerasi sel kulit

Kemudian, lanjutkan dengan memakai moisturizer
dan sunscreen (minimum SPF 30).

Cara pemakaian:

Membantu mengatasi jerawat

1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
toner, aplikasikan 3 hingga 4 tetes serum ke
area wajah dan leher.

Sebagai Antioksidan yang membantu
melindungi lapisan kulit

2. Tepuk serum perlahan agar serum lebih
mudah menyerap.

Membantu menghaluskan tekstur kulit

Membantu meningkatkan skin barrier
Menghidrasi dan menenangkan kulit
iritasi

3. Gunakan setiap hari, pada pagi dan malam
hari untuk hasil yang maksimal

Perhatian:
Cocok Untuk Permasalahan Kulit:
Kulit sensitif
Tanda penuaan (aging)
Tekstur yang tidak merata
Breakout dan blackheads
Kulit kusam
Kulit kering

Dapat digunakan untuk semua jenis kulit
Produk ini aman digunakan oleh ibu hamil
dan menyusui. Dianjurkan konsultasikan
kepada dokter sebelum pemakaian

Serum 1% Bakuchiol + Blueberry Extract
aman digunakan bersama dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Vitamin C

Snap 8
Peptide

Ceramide

Hyaluronic
acid

Niacinamide

Cica

Retinol

Apa Saja Keunggulan
Serum 1% Bakuchiol + Blueberry Extract?

Bakuchiol adalah bahan kimia alami yang
berasal dari tanaman babchi, Psoralea
corylifolia.
Berasal dari sustainable farm.
Memiliki fungsi yang sama dengan Retinol,
namun bakuchiol dapat digunakan oleh
pemula dan bagi orang yang berkulit
sensitif karena sifatnya yang lebih gentle di
kulit.
Seperti yang dilihat dari grafik disamping,
Bakuchiol dapat membantu mengurangi
kerutan dan garis halus, mengembalikan
elastisitas kulit, menghaluskan tekstur,
meratakan dan mencerahkan warna kulit,
serta membantu mengurangi kulit kasar
dan kering setelah pemakaian selama 4,8,
dan 12 minggu.
Bakuchiol juga dapat membantu mengatasi
jerawat. (Wang et al, 2019)

1. Kulit kasar dan kulit kering
2. Garis halus dan kerutan
3. Tone warna kulit
4. Elastisitas kulit
5. Dry patches
6. Mencerahkan kulit
7. Tampilan garis halus di area mata

Bakuchiol dapat membantu
mengurangi pertumbuhan fungal
acne (Candida species) atau jamur
dikulit yang banyak menyebabkan
infeksi pada manusia.

REPAIR (Retinol)

Face Serum
Retinol
+ Blueberry Extract (ITALY)
Rp. 109.000 / 12ml

Rp. 189.000 / 32ml

ENCAPSULATED RETINOL diformulasikan dengan TEKNOLOGI ENKAPSULASI yang membuatnya
lebih GENTLE DAN MUDAH MERESAP KE LAPISAN-LAPISAN KULIT. Fungsi retinol diantaranya:

- MENGURANGI TAMPILAN GARIS HALUS DAN KERUTAN.
(terbukti membantu mengurangi tampilan garis halus dan kerutan setelah pemakaian 8 minggu)

- MENINGKATKAN ELASTISITAS KULIT.
- MEMBANTU MENGATASI JERAWAT DAN BEKAS JERAWAT.
- MEMBANTU MENCERAHKAN WAJAH.

pH Level: 5.00 - 5.50

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Kombinasi

Berminyak

Rentan Berjerawat

Manfaat:

Waktu Pemakaian:
Gunakan setelah pemakaian cleanser dan
toner. Kemudian, lanjutkan dengan
pemakaian moisturizer dan sunscreen
(minimum SPF 30) di pagi hari (keesokan harinya).

Membantu mengurangi garis halus
dan kerutan

( satu kali sehari)

Menjaga elastisitas kulit
Membantu mencerahkan kulit kusam
dan noda hitam
Menghaluskan tekstur kulit

Khusus untuk kulit sensitif, disarankan menggunakan moisturizer (pelembap)
sebelum dan setelah pengaplikasian Retinol.
Serum ini memiliki efek samping yang menyebabkan peningkatan sensitifitas
terhadap sinar matahari. Oleh karena itu, disarankan menggunakan sunscreen
dengan minimum SPF 30 atau lebih tinggi saat berada di luar ruangan.

Cara pemakaian:

Membantu mengatasi jerawat dan bekas
jerawat

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:

1. Bagi pemula, aplikasikan 3 hingga 4 tetes
serum ke area wajah. Kemudian, coba
aplikasikan secara rutin selama 1 kali
dalam seminggu, Dilanjutkan secara
bertahap: 2 kali dalam seminggu, hingga
3 kali dalam seminggu.

Tanda penuaan (aging)
Tekstur tidak merata
Berjerawat
Hiperpigmentasi
Kusam

2. Bagi pengguna yang telah terbiasa,
aplikasikan 5 tetes serum ke area wajah
hingga leher. Gunakan setiap hari untuk
hasil yang maksimal. Jika terjadi iritasi,
kurangi frekuensi pemakaian.

Membantu menstimulus produksi
collagen

Perhatian:
Produk ini tidak aman digunakan oleh ibu
hamil dan menyusui.
Dapat digunakan untuk semua jenis kulit

Serum Retinol + Blueberry Extract aman digunakan bersama dengan:
Hyaluronic
acid

Ceramide

Cica

Snap 8
Peptide

Bakuchiol

Serum Retinol + Blueberry Extract Tidak Dianjurkan Dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Gunakan dengan hati-hati:
Niacinamide

Vitamin C

Apa Saja Keunggulan
Serum Retinol+ Blueberry Extract?

Serum Retinol + Blueberry Extract ini diformulasikan dengan Encapsulated Technology
sehingga membuatnya lebih gentle dan lebih
efektif untuk menyerap ke dalam kulit. Dan
ketika retinol menyerap ke dalam kulit, akan
dilepas secara perlahan sehingga potensi
untuk iritasi lebih rendah pada kulit.

(Samaras et al, 2009)

Dari grafik yang diatas, uji yang
dilakukan adalah perbandingan antara
non-treatment retinol dan retinol.
Retinol terbukti dapat menyamarkan
garis halus dan kerutan di area pipi,
bawah mata, dan kening setelah
pemakaian 8 minggu.

REPAIR (Peptide)
THE NEXT GENERATION
ANTI AGING ARGIRELINE (SNAP 8 PEPTIDE)
BOTOX ALTERNATIVE

Face Serum
8% Snap 8 Peptide*
+ Avocado Extract (SPAIN)
Rp. 179.000 / 12ml

8% SNAP 8 PEPTIDE yakni adalah NEXT GENERATION ANTI AGING INGREDIENT DARI ARGIRELINE
yang sudah dikenal sangat baik dalam melawan tanda penuaan. Berfungsi untuk:

- MEMBANTU MENGURANGI TAMPILAN GARIS HALUS DAN KERUTAN
(terbukti membantu mengurangi garis halus dan kerutan sebesar 34.98% dalam 28 hari)

- MENGENCANGKAN KULIT DAN MENJAGA ELASTISITAS KULIT.
- MENINGKATKAN HIDRASI PADA KULIT.
- MENINGKATKAN FUNGSI SKIN BARRIER.

BOTOX ALTERNATIF (bekerja menargetkan garis halus dan kerutan yang diakibatkan kontraksi otot di daerah wajah)
*Peptide yang digunakan dalam serum ini tanpa mengandung unsur hewani.

pH Level: 5.00 - 5.50

Direkomendasikan Untuk Kulit:
Normal

Kering

Kombinasi

Berminyak

Sensitif

Manfaat:

Waktu Pemakaian:

Menyamarkan garis halus dan kerutan

*Gunakan setelah pemakaian cleanser dan toner.

Meningkatkan elastisitas kulit

dan sunscreen. (Disarankan digunakan bersama

Membantu meningkatkan tekstur kulit
Membantu meningkatkan fungsi skin
barrier
Memberikan hidrasi ekstra bagi kulit

Cocok Untuk Permasalahan Kulit:
Tanda penuaan (aging)
Tekstur yang tidak merata
Skin Barrier rusak

Kemudian, lanjutkan dengan memakai moisturizer
dengan sunscreen (SPF 30) di pagi hari)

Cara pemakaian:
1. Setelah mencuci muka dan menggunakan
toner, aplikasikan 3 hingga 4 tetes serum
ke area wajah dan leher.
2. Tepuk-tepuk serum secara perlahan agar
lebih mudah menyerap.
3. Gunakan setiap hari, 2 kali sehari, pada
pagi dan malam hari untuk hasil yang
maksimal.

Perhatian:
Produk ini tidak dianjurkan untuk ibu
hamil dan menyusui
Telah teruji secara Dermatologist
Aman digunakan untuk semua jenis kulit

Serum 8% Snap 8 Peptide + Avocado Extract
aman digunakan bersama dengan:
Lactic acid
(AHA)

Lactobionic
acid (PHA)

Salicylic acid
(BHA)

Vitamin C

Bakuchiol

Ceramide

Hyaluronic
acid

Niacinamide

Cica

Retinol

Apa Saja Keunggulan
Serum 8% Snap 8 Peptide + Avocado Extract ?

Snap 8 Peptide yang digunakan dalam serum
ini tanpa menggunakan unsur hewani
sehingga vegan friendly.
Serum 8% Snap 8 Peptide + Avocado Extract
ini dapat menjadi alternatif botox, yang
dapat membantu mengurangi tampilan
keriput, garis halus dan membuat kulit lebih
kencang.

Keterangan:
Hasil uji penelitian terhadap kerutan pada
17 orang selama 28 hari. Di hari ke-28
terlihat bahwa perawatan kulit wajah
menggunakan SERUM SNAP 8 PEPTIDE,
dapat menunjukan penurunan kerutan
yang signifikan yaitu sebesar 34.98%

