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Body Care
Aloe vera Soap
Sabun Aloe Vera ini ini cocok untuk kulit yang terbakar
sinar matahari serta dapat menjadikan kulit Anda bersih
dan lembut

Rp42,500

Ancient Trees Buttery Cream
(15gram)

Bamboo Buttery Cream (15ml)

Brightening Soap

Rp35,200

Menjaga kelembaban kulit secara alami, sekaligus
membuatnya selembut sutera. Paling baik untuk kulit kering
atau bermasalah.

Sabun Brightening/pencerah kulit ini secara alami dan
sehat membantu mencerahkan warna kulit Anda, juga
membantu mengurangi pigmentasi yang berlebihan,
mengurangi noda jerawat serta tanda penuaan.

Rp48,100

Rp42,500

Chocolate Forest Oil(100ml)

Chocolate Forest Oil(30ml)

Creme' Deodorant Rose

Creme' Deodorant Secret Musk

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil,
seperti namanya Chocolate Forest,adalah body oil
multifungsi, yang bisa digunakan juga sebagai face
cleanser dan body cleanser sekaligus body moisturizer
atau bahkan sebagai pelembab rambut. Tidak hanya
aromanya yang sangat spesial, seperti berada di hutan
coklat dan vanila, sweet scent dengan layer akar dan bunga
yang membuat wanginya sangat istimewa, relaxing dan
calming dan bersamaan the smell will make you happy
because you feel like you want to eat it! It will make you
hungry, so watch out! Bahan-bahannya sebagian besar
dari tanah Indonesia, dari para petani kecil yang
membudidayakan rempah dan bunga secara individu. Kami
infused rempah-rempah ini selama berbulan-bulan untuk
mendapatkan aroma dan manfaat yang terbaik. Minyak ini
tidak terasa berat dikulit, karena mudah meresap.

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil,
seperti namanya Chocolate Forest,adalah body oil
multifungsi, yang bisa digunakan juga sebagai face
cleanser dan body cleanser sekaligus body moisturizer
atau bahkan sebagai pelembab rambut. Tidak hanya
aromanya yang sangat spesial, seperti berada di hutan
coklat dan vanila, sweet scent dengan layer akar dan bunga
yang membuat wanginya sangat istimewa, relaxing dan
calming dan bersamaan the smell will make you happy
because you feel like you want to eat it! It will make you
hungry, so watch out! Bahan-bahannya sebagian besar
dari tanah Indonesia, dari para petani kecil yang
membudidayakan rempah dan bunga secara individu. Kami
infused rempah-rempah ini selama berbulan-bulan untuk
mendapatkan aroma dan manfaat yang terbaik. Minyak ini
tidak terasa berat dikulit, karena mudah meresap.

Rp75,000

Rp75,000

Rp212,100

Rp74,800

Creme'Deodorant Flower

Daily Repair Soap

Deodorant Cair Roll On Barbie

Deodorant Cair Roll On Classic

Rp75,000

Rp66,900

Candy scent essence made of flowers and roots and trees
dews infused with your sacred underarm dew to emanates
your aura!

Layered of forest essence scent infused with your sacred
underarm dew to emanates your aura!

Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp155,900

Deodorant Cair Roll On Ginger
A power root dews blend with sandalwood elegant scent,
creating dews that is so unique infused with your sacred
underarm dew to emanates your aura!
Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp155,900

Deodorant Cair Roll On Jeruk
Purut
Citrus sweet and refreshing scent essence made of
rainbow family of citrus from its flowers, leaves and skin
excrete their dews infused with your sacred underarm dew
to emanates your aura!
Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Deodorant Cair Roll On Rosy
The elegancy and beauty of hundreds of roses dropping
their dews infused with your sacred underarm dew to
emanates your aura!
Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp155,900

Menjaga kelembaban kulit secara alami, sekaligus
membuatnya selembut sutera. Mengandung antioxidant
alami untuk menjaga kulit dari penuaan dini sekaligus
mencerahkannya.

Rp43,300

Rp169,700

Deodorant Cair Roll On Sweet
Delights
Sweet and delicious scent of flowers and trees dews join
forced infused with your sacred underarm dew to emanates
your aura!
Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp155,900

Rp169,700

Forest Fairies Buttery Cream
(15gram)

Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Goat Soap

Green Mommy Oil (Body Relief)

Himalayan Orchid Soap

Sabun susu kambing ini memang bukan vegan, tetapi
punya tempat tersendiri di sustainable produknya
Rainforest by Green Mommy. Susu kambing juga memiliki
manfaat untuk kecantikan dan kesehatan kulit. Diantaranya,
sabun dari susu kambing sangat lembut untuk kulit lembut
bayi hingga kulit sensitif. Sabun ini bisa membantu
mencerahkan kulit hingga membantu menyembuhkan
jerawat.

Green Mommy Oil adalah minyak yang berfungsi sebagai
pelembap kulit, mudah meresap, wanginya lembut, juga
menghangatkan. Campuran minyaknya adalah komposisi
yang saya pribadi paling senangi

Sabun ini mengandung shea butter dan garam himalayan
yang lumayan banyak. Memiliki Memberi aroma wangi
yang feminine. Garam Himalayannya banyak mengandung
mineral yang bermanfaat untuk kulit, seperti magnesium,
zinc, calcium. Asiknya juga, garam bisa menarik toxin
keluar dari tubuh. Sabun ini tidak abrasiv tetapi memberi
efek scrubbing lembut dan polishing yang akan
memperlancar peredaran darah, melemaskan otot, kulit
sekaligus membersihkan.

Rp54,100

Rp51,500 – Rp143,100

Rp42,900
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Jasmine Ground Cover (30ml)

Jasmine Ground Cover Oil 100 ml

Repair Soap

Sandalwood Soap

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil
yang sangat spesial karena bahan-bahannya disiapkan
selama berbulan-bulan sebelumnya juga hasilnya menjadi
multifungsi, yang bisa digunakan sebagai face cleanser
dan body cleanser sekaligus body moisturizer atau bahkan
sebagai pelembab rambut. Botol ini berisi ribuan kuntum
bunga melati yang kami infused dengan layer akar dan
bunga yang membuat wanginya sangat istimewa. Bahanbahannya sebagian besar dari tanah Indonesia, dari para
petani kecil yang membudidayakan rempah dan bunga
secara individu. Kami infused rempah-rempah ini selama
berbulan-bulan untuk mendapatkan aroma dan manfaat
yang terbaik. Minyak ini tidak terasa berat dikulit, karena
mudah meresap.

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil
yang sangat spesial karena bahan-bahannya disiapkan
selama berbulan-bulan sebelumnya juga hasilnya menjadi
multifungsi, yang bisa digunakan sebagai face cleanser
dan body cleanser sekaligus body moisturizer atau bahkan
sebagai pelembab rambut. Botol ini berisi ribuan kuntum
bunga melati yang kami infused dengan layer akar dan
bunga yang membuat wanginya sangat istimewa. Bahanbahannya sebagian besar dari tanah Indonesia, dari para
petani kecil yang membudidayakan rempah dan bunga
secara individu. Kami infused rempah-rempah ini selama
berbulan-bulan untuk mendapatkan aroma dan manfaat
yang terbaik. Minyak ini tidak terasa berat dikulit, karena
mudah meresap.

You don?t have to have a skin problem to enjoy this
beautiful soap! Just try on :-)

You don?t have to be sensitif to enjoy this beautiful soap!
Just try on :-)

Sabun ini adalah sabun pertama kami yang khusus
diformulasi khusus untuk kulit bermasalah seperti
psoriasis, eczema, sangat kering, terkena jamur, dll.

Sabun yang paling melembabkan diantara semua koleksi
sabun Green Mommy Shop ini, selain sangat
melembabkan juga ideal untuk kulit yang sensitif sekalipun.

Rp82,900

This is a mind blowing soap that will transform your natural
soaping experience into the new level. It?s not just a soap,
its a soap with many benefit. When you smell it, you will be
brought into a new realm of finding peace within youself
and to synergize with your trueself.

Rp62,800

Rp164,100

Rp89,250

