SINGLE ACTIVATOR FACE SERUM

01.

Serum Dear Me Beauty bisa digunakan mulai dari usia
berapa ya?
Hi Dear! Serum Dear Me Beauty bisa digunakan untuk remaja
ke atas ya. Skincare tidak mengenal ras, gender, dan umur
dan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kulitmu.

02.

Apakah Serum Dear Me Beauty aman
digunakan bersama dengan Skin Barrier Water Cream?
Hi Dear! Aman ya. Semua Serum kami aman di layer dengan
Skin Barrier water cream. Tapi untuk kulit sensitif harus hati
hati layering dengan AHA, BHA, Vit C, Dan dosis tinggi
Niacinamide

03.

Apakah beberapa serum dapat digunakan secara
sekaligus?
Hi Dear! serum dapat dilayering sampai maximal 3 macam
serum (Combo terbaik adalah SerumEksfoliasi, Serum
Hydrator dan Serum Repair), namun sebaiknya gunakan
serum sesuai dengan kebutuhan kulitmu ya dan berdasarkan
aturan penggunaan yang terdapat dalam social media atau
unit box kami.

04.

Mengapa serum disarankan dipakai ber-layer dibanding
mencampurkan beberapa serum kemudian baru dipakai?
Hi, Dear! Setiap serum memiliki formulasi dan PH yang
berbeda-beda. Jika berbagai kandungan dicampurkan dan
digunakan di satu waktu, dikhawatirkan formulasi nya tidak
cocok dan justru dapat mengakibatkan iritasi pada kulit.
Lebih baik menggunakan serum secara berlapis atau
di-layer (aplikasikan satu serum terlebih dahulu, kemudian
tunggu beberapa saat baru kemudian dilanjutkan dengan
serum lain).

05.

Apakah aman menggunakan serum Dear Me Beauty tetapi
juga dikombinasikan dengan serum dari brand lain?
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Hi, Dear! Untuk hal ini tergantung pada merk serum dan
kandungannya ya. Namun sebaiknya diinfokan terlebih
dahulu kepada kami atau ke tim kami ya supaya lebih aman.

06.

Apakah produk Dear Me Beauty dapat menyebabkan
purging?
Hi, Dear! Seluruh produk kami sudah berhasil teruji baik
untuk semua jenis kulit, clinically proven untuk non-irritant, jadi aman untuk kulit sensitif dan special condition.

07.

Bagaimana urutan layering ketika menggunakan serum
Dear Me Beauty?
Hi Dear! konsep serum Dear Me Beauty adalah
EXFOLIATOR -> HYDRATOR -> REPAIR. Untuk exfoliator,
seperti AHA, BHA, PHA dianjurkan pemakaian seminggu
2-3x, dan sebaiknya di combo dengan hydrator seperti HA,
CICA, Ceramide serum ya. Tapi kalau hanya untuk skin
concern yang spesifik, bisa langsung memakai serum yang
diperlukan saja ya dear.

08.

Apakah seluruh serum Dear Me Beauty aman untuk ibu
hamil?
Hi, Dear! Untuk beberapa serum Dear Me Beauty bumil dan
busui friendly. Serum yang aman untuk bumil: Hyaluronic
acid, ceramide, cica, AHA, BHA, PHA, Bakuchiol. Tapi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter ya. Yang
pasti tidak boleh: Retinol dan Peptide

09.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasil
setelah penggunaan serum Dear Me Beauty? Berapa lama
hasil yang dapat terlihat secara signifikan di wajah?
Hi, Dear! Kami menyarankan dalam jangka waktu 2 minggu
sampai dengan 1 bulan, tergantung jenis kulit masingmasing ya. Karena siklus regenerasi kulit perlu 28 hari

10.

Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan serum?
Baiknya setelah mencuci muka dengan double cleansing,
kemudian dilanjutkan dengan toner, lalu serum. Untuk
seluruh serum dapat digunakan siang dan malam hari tetapi
retinol hanya dapat digunakan pada malam hari ya dear.

11.

Apa sih perbedaan antara serum wajah dan toner atau
essence?
Hi, Dear! Toner dan essence biasanya untuk mengembalikan
PH kulit dan hanya untuk melembabkan dan membuat kulit
lebih terasa kenyal. Sedangkan Serum merupakan skincare
dengan zat aktif yg lebih banyak dibanding toner untuk yang
menyasar langsung permasalahan pada kulit dan
memperbaikinya.

12.

Berapa lama jeda waktu yang diperlukan untuk layering
skincare?
Hi Dear! Setelah menyerap 50%, boleh di apply serum
selanjutnya

13.

Serum bisa menyerap sampai lapisan kulit yang ke berapa?
Hi Dear! untuk kandungan setiap skincare itu berbeda dan
mempunyai molecule size yang berbeda sehingga tergantung
dari tipe serum yang kamu pilih ya dear.

14.
Berapa banyak serum yang bisa dipakai di waktu yang
bersamaan?
Hi dear, pada dasarnya serum dapat di layer mulai dari 1 hingga
3 layer. Kembali lagi kepada kebutuhan kulit kamu ya dear.

15.

Bagaimana jika setelah pemakaian serum mengalami
purging?
Hi dear, Semua skincare perlu perkenalan ya. Serum
diberhentikan dulu pemakaiannya sampai purging
berkurang. Setelah kulit terasa normal, boleh digunakan
kembali dengan dosis yang kecil untuk perkenalan ke kulit
kamu secara perlahan.

16.

Produk apa yang paling cocok untuk jenis kulit kering?
Hi dear! Berikut produk yang cocok untuk kulit kering ya
Hyaluronic Acid, Ceramide

17.

Hasil yang diharapkan akan tampak setelah berapa lama
kak?
Hi dear. Kulit yang sehat memiliki siklus regenerasi yang
lancar yaitu setiap 28-48 hari (tergantung usia). Jadi
tergantung kondisi kulit kakak juga ya :)

18.

Bagaimana cara mengetes sensitivitas serum?
Hi dear, anda bisa mengaplikasi produk pada pergelangan
tangan dan belakang telinga, ditutup selama 24 jam untuk
melihat reaktivitasnya.

19.
Apakah serum niacinamide boleh digabung dengan skin
barrier water cream?
Hi kak boleh saja ya, namun perhatikan juga jenis kulit. Jika
sensitif, tidak disarankan ya kak.

20.

Bagaimana tahapan dalam menggunakan serum?
Hi Dear! untuk urutan skincare dapat digunakan dari
konsistensi yang paling ringan / tipis ke yang paling tebal ya
dear.

21.
Tipe serum apa saja yang harus digunakan di kulit?
Hi Dear! dalam penggunaan skincare, baiknya terdapat
Exfoliator(2-3x seminggu), Hydrator, dan Target / Repair ya
dear.

22.
Apakah serum Dear Me Beauty dapat digunakan untuk di
bagian punggung atau daerah lainnya?
Hi Dear! boleh ya dear. Sesuai kebutuhan kulit.
- Underarm (ketiak): AHA/BHA, Niacinamide
- Back Acne (punggung): BHA, Retinol, Niacinamide
- Scars: Retinol/Bakuchiol, Vit C, AHA/BHA
- Tumit sikut: AHA/BHA, Niacinamide
- Backhand anti aging: Retinol, bakuchiol, Vitamin C
- Leher: Niacinamide, Vitamin C
- Sunburnt: Cica

23.

Bagaimana urutan skincare yang tepat?
Hi Dear! untuk urutan skincare yang benar dimulai dari
cleansing balm Dear Me Beauty, Face wash, Toner, Serum
Dear Me Beauty sesuai tipe kulit kamu (Exfoliator, Hydrator
dan Repair), moisturizer seperti Skin Barrier Water Cream,
dan terakhir Sunscreen.

24.
Bagaimana urutan skincare rutin di malam hari / pagi hari?
Hi Dear! untuk skincare routine wajib dilakukan sesuai tipe
kulit kamu dan dapat mengikuti steps berikut ya agar lebih
jelas
https://www.instagram.com/p/CN3rCOxMnqb/?igshid=kf24jzvmxgc7
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25.

Apakah aku harus menggunakan 3 tipe serum sekaligus?
Hi Dear! Kalau hanya untuk skin concern yang spesifik, bisa
langsung memakai serum yang diperlukan saja ya dear.

26.

Kalau sudah menggunakan toner yang mengandung AHA
BHA, apakah masih boleh menggunakan serum Exfoliator?
Hi, Dear! Sebagaimana kita tahu kalau toner berfungsi
mengembalikan PH wajah menjadi normal sekaligus
membantu mempersiapkan kulit agar penyerapan serum
lebih maksimal. Jika kamu sudah menggunakan toner exfoliator bisa dilanjutkan ke tahap serum hydrator dan serum
repair ya. Jadi, bisa di skip serum exfoliatornya ya. Tapi
perlu diketahui kalau Serum itu mengandung zat aktif yg
lebih tinggi ya dear.

27.
Apa perbedaan dari Toner, Serum, dan Moisturizer?
Hi, Dear! Jadi biar kami jelaskan yaa.
Untuk perbedaannya:
Toner: Biasanya menjadi pelengkap setelah kita
melakukan mencuci muka. Toner bisa membantu
menyingkirkan minyak berlebih dan kotoran membandel di
wajah. Selain

itu bisa juga membantu mengembalikan

keseimbangan Ph kulit.

Serum: Memiliki tekstur lebih ringan dibanding
moisturizer. Serum sendiri telah diperkaya bahan aktif yang
mampu menembus kulit wajah untuk memperbaiki masalah
kulit tertentu yang lebih spesifik dan sesuai kebutuhan kulit
secara lebih personal.

Moisturizer: Memiliki tekstur yang lebih tebal dibanding
serum. Biasanya moisturizer berfungsi untuk
melembabkan kulit dan mengandung berbagai macam
vitamin yang diperlukan agar kulit wajah tetap cantik dan
sehat.

28.

Apakah Serum Dear Me Beauty aman digunakan bersama
dengan Skin Barrier Water Cream?
Hi Dear! Aman ya. Tapi, lebih berhati-hati untuk penggunaan
serum Niacinamide ya, karena kandungan Niacinamide yang
ada pada serum kami sudah sebanyak 5%, jadi hati - hati
pada saat penggunaan terutama untuk kulit yang sensitif.

29.

Apa perbedaan Scrub dan Exfoliator?
Hi Dear! Ada 2 perbedaan exfoliator, pertama adalah chemical exfoliator yang dapat mengeksfoliasi dari dalam kulit
seperti serum, sedangkan untuk physical exfoliator itu
hanya
mengeksfoliasi dari luar seperti scrub ya dear.

30.
Saya menggunakan serum dari *brand* dan Serum Dear Me
tetapi kenapa kulit saya semakin bruntusan ya?
Hi Dear! Serum kita sudah menjalani prosedur clinical test
bahwa aman untuk digunakan dan gentle untuk berbagai
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tipe kulit. Tapi balik lagi semua kulit itu butuh perkenalan
dengan skincare secara perlahan. Dan pelajari ingredients
yg kamu pakai ya dear….

31.

Mengapa serum dear me tekstur nya cair?
Inovasi terbaru nya dear me beauty yaitu Single Activator
serum dengan tekstur ringan, tanpa residu diformulasikan
untuk penyerapan yg lebih baik dan optimal utk layering.
Tapi Zat aktif yg dipakai di serum dear me adalah yg Pure,
Premium kadar tinggi zat aktif agar bisa lebih effective utk
memperbaiki masalah kulit.

32.
Apakah serum Dear Me Beauty fungal acne safe?
Hi Dear! Untuk BHA dan Bakuchiol kita fungal acne safe ya
tetapi untuk semua serum kita sudah menjalani prosedur
clinical test jadi aman dan gentle untuk kulit.

33.

Apa itu serum Dear Me Beauty dan ada berapa jenis serum?
- 11 single activator face serum dengan PURE ZAT AKTIF
Ingredient
- 3 steps: Exfoliate. Hydrate. Repair.
- Water Light texture that is perfect for multi-layering with
NO RESIDUE
- Premium + Pure ingredients

34.

Kak kenapa retinol dear me cuma 0.3% yah. sedikit sekali
zat aktif dibanding brand lain?
Hi Dear! Perlu diketahui kalau Zat Aktif yang dipakai Dear
Me merupakan Pure Active Ingredients dan bukan campuran (blends) seperti produk lainnya. Jadi persentase yg
dipakai untuk Retinol dari Dear Me sudah cukup untuk
mendapatkan hasil maksimal di kulit tanpa menyebabkan
iritasi

35.
Bagaimana cara menjaga kulit yang benar untuk tetap
glowing?
Hi Dear! penting sekali untuk melakukan Eksfoliasi
seminggu 2-3x dan juga merawat skin barrier. Selain itu,
perlunya penggunaan Vitamin C di layer dengan Sunscreen
di pagi hari utk mendapatkan optimal UV protection.

36.

Kak, Isi Retinol nya berapa persen?
Hi Dear! Retinol kita mengandung PURE 0.3% Encapsulated
Retinol, jadi bisa bekerja secara optimal tanpa iritasi ya
dear. Perlu diketahui bahwa produk dear me itu PURE
active dan bukan BLENDS/Campuran seperti yang ada di
komposisi pada umumnya ya dear.

37.
Kak, boleh gak pakai Exfo Toner, lanjut ke Skin Barrier
Water cream?
Bisa Dear, tapi hati hati untuk kulit sensitif ya Dear, dianjurkan
tidak di layer ya apalagi kalau kandungan exfo serum nya
kandungan active nya tinggi.

38.

Kak, apakah boleh jika Retinol dicampurkan dengan
Bakuchiol?
Hi Dear, sesuai dengan toleransi dari kulit masing - masing
ya, biasanya bakuchiol itu lebih jarang iritasi jadi bisa
dicoba perlahan dulu seperti mencoba bakuchiol selama
seminggu lalu perlahan dikombinasikan dengan Retinol

39.

Mulai exfoliasi itu dari serum apa kak?
Hi dear, untuk kalian yang baru mau mulai exfoliasi, make
sure basic skincare kalian sudah tepat ya dan mempunyai
serum yang dapat meminimalisir terjadinya iritasi seperti
Cica, Ceramide, atau Hyaluronic Acid.

40.
Bagaimana mengetahui kalau skin barrier rusak dan cara
memperbaiki skin barrier rusak?
Skin Barrier rusak bisa ditandai dengan kulit kemerahan,
kulit mengelupas, kering, kasar, gatal, dan perih. Untuk
memperbaiki nya dapat menggunakan skin barrier water
cream kita ya dear karena mempunyai kandungan untuk
melembabkan seperti Niacinamide, anti - inflamasi seperti
Cica dan ceramide dan dapat digabungkan dengan Hyaluronic Acid dear.

41.

Apakah Niacinamide boleh digabung dengan Vit C?
Sebenarnya tidak ada masalah dear mau digabung atau
dipisah, tetapi semakin banyaknya kandungan yang kalian
campurkan, kemungkinan terjadinya reaksi atau sensitisasi
akan meningkat.

42.
Apakah boleh menggunakan BHA ketika menyusui?
Hi dear, boleh ya dear tetapi tergantung konsentrasi dan
seberapa sering penggunaannya. Boleh dikonsultasikan ke
dokter kandungan dulu ya dear.

43.

Lebih Cepat Retinol atau Bakuchiol untuk penyembuhan
acne?
Hi dear, lebih cepat retinol ya tetapi Bakuchiol dapat
memberikan efek calming ya dear.

44.

BHA apakah aman dipakai setiap hari?
Hi dear, karena BHA sifatnya mengeksfoliasi, maka lebih
dianjurkan untuk dipakai 3x seminggu ya dear.

45.
Serum untuk milia?
Hi dear, dapat dicoba dengan menggunakan Retinol atau
Exfoliasi yaitu BHA, PHA, dan AHA ya dear.

46.

Kalau PIH lebih recommended untuk menggunakan Serum
Niacinamide atau VIT C?
Hi dear, bisa menggunakan 2 - 2 nya ya dear, untuk Vitamin
C dapat mencerahkan dark spots, kemudian Niacinamide
dapat mencerahkan dark spots dan acne ya dear.

47.
Retinol dapat digunakan mulai dari umur berapa?
Hi dear, sebenarnya skincare tidak mengenal umur, ras, dan
gender. Tetapi untuk Retinol disarankan mulai dari usia 20
tahunan keatas untuk anti-aging. Namun jika concern nya
adalah untuk acne, bisa digunakan dari usia 17 tahun

48.

Apakah lebih baik untuk mencoba banyak serum atau
serum yang kita pakai sehari - hari?
Hi Dear, untuk serum bermulai dari kondisi kulit masing masing. Saran kami dapat mencoba satu serum yang sesuai
dengan permasalahan kulit kamu dahulu dear.

49.

Apakah Retinol bisa digunakan untuk ibu hamil?
Hi Dear, retinol tidak direkomendasikan untuk ibu hamil
tetapi Bakuchiol dan Skin Barrier Watercream kita bagus
untuk menggantikan retinol untuk ibu hamil ya dear.

50.
Apakah Bakuchiol aman untuk ibu hamil?
Hi dear! boleh ya dear secara penelitian, bakuchiol dapat
menggantikan fungsi retinol yang aman untuk bumil. Untuk
lebih baiknya bisa dikonsultasikan ke dokter dulu ya ka.

