Page 1 of 4

Green Mommy Shop catalog
This catalog was generated on February 9,
2019

Paket Perawatan Wajah
Claritive - Basic Bundle
Flower’s Best Friend 5ml : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit remaja dan semua jenis kulit.
Kiss Acne Goodbye 5 ml : Essential oil blend untuk mengatasi jerawat yang membandel, sulit di ekstraksi atau jerawat batu.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp168,480

Claritive - Beauty Kit
Flower’s Bestfriend 5 ml : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit remaja dan semua jenis kulit.
Kiss Acne Goodbye 5ml : Essential oil blend untuk mengatasi jerawat yang membandel, sulit di ekstraksi atau jerawat batu. Untuk
jerawat yang sulit di ekstraksi/jerawat batu. Kali ini essential oil blend untuk jerawat membandel banyak mengandung anti
inflamasinya juga, agar kulit yang diberi perawatan tidak menjadi gosong.
Papaya Unclogged Pores Mask 15 gr : Membantu membuka dan membersihkan pori-pori, terutama untuk kulit berjerawat,
membantu untuk menghilangkan bekas jerawat dan meratakan tekstur kulit yang berlubang karena jerawat.
Cendana Dew : Serum ini memberi kelembaban dan menenangkan kulit yang mengalami berbagai macam tempaan. Serum ini
membantu mengurangi kerusakan kulit akibat cuaca maupun usia.
Blooming Beauty Serum 5 ml : Keistimewaan serum ini adalah membantu menghilangkan bekas jerawat, bekas luka,
menyeimbangkan kulit yang cenderung berjerawat, mengurangi garis-garis halus pada wajah dan kulit yang sering terkena
paparan sinar matahari dengan kondisi cuaca yang tingkat kelembabannya tinggi seperti Indonesian.
Fountain 5 ml : Mengandung super antioksidan dan membantu memperbaiki sel kulit yang rusak. Mengatasi masalah inflamasi,
menghambat oksidasi lipid, memperlambat munculnya kerutan, memperlambat efek enzim negative yang memecah kolagen
termasuk masalah jerawat.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp551,509

Claritive - Serum bundle 1
Blooming Beauty Serum 5 ml : Keistimewaan serum ini adalah membantu menghilangkan bekas jerawat, bekas luka,
menyeimbangkan kulit yang cenderung berjerawat, mengurangi garis-garis halus pada wajah dan kulit yang sering terkena
paparan sinar matahari dengan kondisi cuaca yang tingkat kelembabannya tinggi seperti Indonesian.
Flower's Bestfriend 5 ml : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit remaja dan semua jenis kulit.
Kiss Acne Good Bye 5 ml : Essential oil blend untuk mengatasi jerawat yang membandel, sulit di ekstraksi atau jerawat batu.
Untuk jerawat yang sulit di ekstraksi/jerawat batu. Kali ini essential oil blend untuk jerawat membandel banyak mengandung anti
inflamasinya juga, agar kulit yang diberi perawatan tidak menjadi gosong
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp266,224

Claritive - Serum Bundle 2
Flower’s Bestfriend 5 ml : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit remaja dan semua jenis kulit.
Fountain 5 ml : Mengandung super antioksidan dan membantu memperbaiki sel kulit yang rusak. Mengatasi masalah inflamasi,
menghambat oksidasi lipid, memperlambat munculnya kerutan, memperlambat efek enzim negative yang memecah kolagen
termasuk masalah jerawat.
Kiss Acne Goodbye 5ml : Essential oil blend untuk mengatasi jerawat yang membandel, sulit di ekstraksi atau jerawat batu. Untuk
jerawat yang sulit di ekstraksi/jerawat batu. Kali ini essential oil blend untuk jerawat membandel banyak mengandung anti
inflamasinya juga, agar kulit yang diberi perawatan tidak menjadi gosong.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp304,054

Claritive – Serum bundle 3
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Flower’s Bestfriend 5 ml : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit remaja dan semua jenis kulit.
Kiss Acne Good Bye 5 ml : Essential oil blend untuk mengatasi jerawat yang membandel, sulit di ekstraksi atau jerawat batu.
Untuk jerawat yang sulit di ekstraksi/jerawat batu. Kali ini essential oil blend untuk jerawat membandel banyak mengandung anti
inflamasinya juga, agar kulit yang diberi perawatan tidak menjadi gosong.
Fountain 5 ml : Mengandung super antioksidan dan membantu memperbaiki sel kulit yang rusak. Mengatasi masalah inflamasi,
menghambat oksidasi lipid, memperlambat munculnya kerutan, memperlambat efek enzim negative yang memecah kolagen
termasuk masalah jerawat.
Blooming Beauty Serum 5 ml : Keistimewaan serum ini adalah membantu menghilangkan bekas jerawat, bekas luka,
menyeimbangkan kulit yang cenderung berjerawat, mengurangi garis-garis halus pada wajah dan kulit yang sering terkena
paparan sinar matahari dengan kondisi cuaca yang tingkat kelembabannya tinggi seperti Indonesian.
Cendana Dew : Serum ini memberi kelembaban dan menenangkan kulit yang mengalami berbagai macam tempaan. Serum ini
membantu mengurangi kerusakan kulit akibat cuaca maupun usia.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.

Rp473,606

Curative - Basic Bundle
Moon Over The Rain 5 ml : Pembersih dan pelembab wajah alami, mengandung anti bakteri, anti inflamasi, mencerahkan,
melembutkan & melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit.
Aurora Kiss 5ml : Calming, cooling, clarifying and give help to skin condition like eczema, hypopigmentation, itchy skin, milia,
psoriasis, rash, seborrheic dermatitis, shingles, scar, keloid, skin tags, Varicose veins.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp401,018

Curative - Beauty Kit
Moon Over The Rain 5 ml : Pembersih dan pelembab wajah alami, mengandung anti bakteri, anti inflamasi, mencerahkan,
melembutkan & melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit.
Frankincense Hydrosol Distillate 100 ml : Membantu menghidrasi kulit, mengurangi kerutan pada kulit wajah, cocok untuk semua
jenis kulit, menyegarkan kulit, menyegarkan mata lelah, membantu mengatasi masalah kulit terbakar sinar matahari
Aurora Kiss 5ml : Calming, cooling, clarifying and give help to skin condition like eczema, hypopigmentation, itchy skin, milia,
psoriasis, rash, seborrheic dermatitis, shingles, scar, keloid, skin tags, Varicose veins.
Fountain 5 ml : Mengandung super antioksidan dan membantu memperbaiki sel kulit yang rusak. Mengatasi masalah inflamasi,
menghambat oksidasi lipid, memperlambat munculnya kerutan, memperlambat efek enzim negative yang memecah kolagen
termasuk masalah jerawat.
Aging Gracefully + Eye Cream Butter 15ml : Butter lembut ini mengandung cacao dan madu yang meningkatkan penyerapan
nutrisi seperti vitamin, mineral, dan asam amino yang sangat dibutuhkan kulit, juga berfungsi sebagai antibakteri, dan mengurangi
peradangan pada kulit. Hasilnya kulit terlihat lebih sehat, kerutan berkurang dan bercahaya alami.
Tropical Facial Mask 15 gr : Masker wajah ini sangat cocok untuk memberi kelembapan, memperbaiki tekstur dan meremajakan
kulit. Madu mengandung Vitamin C yang sangat tinggi, vitamin B, dan asam amino yang akan menutrisi kulit Anda. Masker ini
juga bekerja sebagai anti iritasi dan cocok untuk kulit sensitif sekalipun.
Forest Eyes Are Alive 15 ml : Serum ini memberi relaksasi untuk daerah otot sekitar mata dan menyegarkan mata diwaktu yang
sama. Baik digunakan untuk mata yg lelah, lingkar hitam pada mata, kulit disekitar mata yang mulai kendur.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp830,018

Curative - Serum Bundle
Moon Over The Rain 5 ml : Pembersih dan pelembab wajah alami, mengandung anti bakteri, anti inflamasi, mencerahkan,
melembutkan & melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit.
Forest Eyes Are Alive 5ml : Serum ini memberi relaksasi untuk daerah otot sekitar mata dan menyegarkan mata diwaktu yang
sama. Baik digunakan untuk mata yg lelah, lingkar hitam pada mata, kulit disekitar mata yang mulai kendur.
Aurora Kiss 5ml : Calming, cooling, clarifying and give help to skin condition like eczema, hypopigmentation, itchy skin, milia,
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psoriasis, rash, seborrheic dermatitis, shingles, scar, keloid, skin tags, Varicose veins.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.

Rp269,929

Protective - Basic Bundle
Sublime Sandalwood : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit yang paling sensitive. Sangat baik untuk kulit kering, pecahpecah, dehidrasi, mengurangi penampakan bekas luka, dan warna kulit yang tidak rata.
Twilight Kiss : Harmonized and balance skin and give help with skin problems like melasma, sensitif skin, scar, keloid, couperose,
cysts, stretchmark even bump.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp237,218

Protective - Serum Bundle

Sublime Sandalwood : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit yang paling sensitive. Sangat baik untuk kulit kering, pecahpecah, dehidrasi, mengurangi penampakan bekas luka, dan warna kulit yang tidak rata.
Twilight Kiss : Harmonized and balance skin and give help with skin problems like melasma, sensitif skin, scar, keloid, couperose,
cysts, stretchmark even bump.
Cendana Dew : Serum ini memberi kelembaban dan menenangkan kulit yang mengalami berbagai macam tempaan. Serum ini
membantu mengurangi kerusakan kulit akibat cuaca maupun usia.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.

Rp309,026

Protective – Beauty Kit
Sublime Sandalwood : Pembersih-pelembab all in one untuk kulit yang paling sensitive. Sangat baik untuk kulit kering, pecahpecah, dehidrasi, mengurangi penampakan bekas luka, dan warna kulit yang tidak rata.
Twilight Kiss : Harmonized and balance skin and give help with skin problems like melasma, sensitif skin, scar, keloid, couperose,
cysts, stretchmark even bump.
Cendana Dew : Serum ini memberi kelembaban dan menenangkan kulit yang mengalami berbagai macam tempaan. Serum ini
membantu mengurangi kerusakan kulit akibat cuaca maupun usia.
Royal Rose Paradismist : Mist atau toner ini, sangat baik untuk menghidrasi kulit, sebagai perawatan awal setelah kulit
dibersihkan untuk mempersiapkan kulit sebelum pemberian pelembab ataupun serum. Sebagai mood booster. Bisa juga
digunakan sebagai hand sanitizer alami.
Aging Gracefully + Eye Cream Butter 15ml : Butter lembut ini mengandung cacao dan madu yang meningkatkan penyerapan
nutrisi seperti vitamin, mineral, dan asam amino yang sangat dibutuhkan kulit, juga berfungsi sebagai antibakteri, dan mengurangi
peradangan pada kulit. Hasilnya kulit terlihat lebih sehat, kerutan berkurang dan bercahaya alami.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp557,359

Regenerative - Basic Bundle
Soul Of Rose 5ml : Pembersih-pelembab all in one Secret Garden dengan aroma Mawar a. All purpose oil satu ini paling ringan
di kulit, bisa digunakan untuk semua jenis kulit, terutama untuk yang kulitnya cenderung berminyak-berjerawat. Kalau ada yang
nanya, 1 produk untuk kulit sehat dan cantik, saya milihnya cuma pembersih-pelembab all in one Secret Garden. Taking care of
your skin with this potion is like bathing and nurturing your body n soul in heaven on Earth.
Desert Rose Kiss 5ml : This super cell is restoring, regenerative, strengthening, regenerate elasticity, adaptogenic & fortifying that
will help with age defying, wrinkles, dryness, glycation, hyperpigmentation, rosacea, sagging skin, soften scar and keloid,
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stretchmark and reduce redness.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp577,980

Regenerative - Beauty Kit
Soul Of Rose : Pembersih-pelembab all in one Secret Garden dengan aroma Mawar a. All purpose oil satu ini paling ringan di
kulit, bisa digunakan untuk semua jenis kulit, terutama untuk yang kulitnya cenderung berminyak-berjerawat. Kalau ada yang
nanya, 1 produk untuk kulit sehat dan cantik, saya milihnya cuma pembersih-pelembab all in one Secret Garden. Taking care of
your skin with this potion is like bathing and nurturing your body n soul in heaven on Earth.
Desert Rose Kiss : This super cell is restoring, regenerative, strengthening, regenerate elasticity, adaptogenic & fortifying that will
help with age defying, wrinkles, dryness, glycation, hyperpigmentation, rosacea, sagging skin, soften scar and keloid, stretchmark
and reduce redness.
Rose Dew Serum : Mengurangi garis penuaan di wajah, mengencangkan kulit, mencerahkan, meningkatkan elastisitas kulit and
all you need to define aging gracefully in a drop!
Butterfly : Karena manfaatnya yang tidak saja sangat melembabkan dan aroma dari plants potion yang sangat unik. Cream ini
terasa seperti lembutnya sutera di kulit, Bermanfaat untuk menyeimbangkan kondisi kulit, mengurangi kerutan, warna kulit tidak
rata dan membuat sel kulit bahagia karena bermandikan beautiful plant potion.
Royal Rose Paradismist : Mist atau toner ini, sangat baik untuk menghidrasi kulit, sebagai perawatan awal setelah kulit
dibersihkan untuk mempersiapkan kulit sebelum pemberian pelembab ataupun serum. Sebagai mood booster. Bisa juga
digunakan sebagai hand sanitizer alami.
Fountain : Mengandung nutrisi dari tanaman yang bisa menjangkau hingga ke sel-sel kulit. Mengandung super antioksidan dan
membantu memperbaiki sel kulit yang rusak. Mengatasi masalah inflamasi, menghambat oksidasi lipid, memperlambat
munculnya kerutan, memperlambat efek enzim negative yang memecah kolagen termasuk masalah jerawat.
Rp1,219,530

Regenerative - Serum Bundle
Soul Of Rose : Pembersih-pelembab all in one Secret Garden dengan aroma Mawar a. All purpose oil satu ini paling ringan di
kulit, bisa digunakan untuk semua jenis kulit, terutama untuk yang kulitnya cenderung berminyak-berjerawat. Kalau ada yang
nanya, 1 produk untuk kulit sehat dan cantik, saya milihnya cuma pembersih-pelembab all in one Secret Garden. Taking care of
your skin with this potion is like bathing and nurturing your body n soul in heaven on Earth.
Rose Dew Serum : Mengurangi garis penuaan di wajah, mengencangkan kulit, mencerahkan, meningkatkan elastisitas kulit and
all you need to define aging gracefully in a drop!
Desert Rose Kiss : This super cell is restoring, regenerative, strengthening, regenerate elasticity, adaptogenic & fortifying that will
help with age defying, wrinkles, dryness, glycation, hyperpigmentation, rosacea, sagging skin, soften scar and keloid, stretchmark
and reduce redness.
Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda! Dengan menjadi
member Green Mommy Shop dapatkan keuntungan potongan harga 10% untuk produk Secret Garden dan 20% untuk produk
Rainforest.
Rp487,159

