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Body Care
Aloe Vera Butter 15 gr

Bath Bomb

Rp48,900

Temukan sensasi mandi yang baru dengan Bath Bomb dari
Rainforest. Bisa digunakan sebagai pengganti sabun
mandi dengan efek yang lebih membersihkan karena efek
reaksi kimia bicarbonate soda, citric acid, dan kaolin clay.
Minyak yang ada memberi efek body lotion/melembabkan
setelah mandi dan aroma essential oilnya membuat
pengalaman mandi tambah menyenangkan, berkat
keharumannya. Anak-anak pasti juga menyukainya.

Body Mask Powder Aromatherapy

Body Mask Powder - Brightening
Rp22,000

Rp27,500

Rp20,900

Body Mask Powder - No More
Tired

Body Mask Powder - Purifying

Bubble Scrub

Bug Repellent Lotion

Rp16,500

Bubble Scrub ini berfungsi sebagai scrub tubuh juga
sabun mandi. Berfungsi mengeksfoloasi kulit mati,
melancarkan peredaran darah dengan wangi dan manfaat
yang menyenangkan kulit dan hati. Hasilnya kulit yang lebih
lembut, bersinar dan lebih bersih.
Varian: peppermint, fruit & flower

Rp167,300

Rp16,500

Rp37,950

Cacao Balm 15 ml

Cacao Balm 35 ml

Cacao Body Butter

Cacao Body Butter 15ml

Rp55,900

Berbahan utama cacao butter, balm ini sangat
melembapkan berkat lemak alaminya dan cepat meresap di
kulit. Balm ini menenangkan dan memelihara kulit yang
rusak karena matahari dan angin, juga memberi kolagen ke
kulit yang memberikan manfaat antipenuaan.

Berbahan utama cacao butter organik, butter ini sangat
melembapkan dan cepat meresap. Memberikan manfaat
anti-penuaan. Baik untuk kulit yang rentan eksim,
stretchmark, selulit, dan kulit yang terbakar sinar matahari.

Rp49,300

Rp88,000

Rp75,900

Cacao Butter Oil

Cacao Soap

Cardamom Soap

Cardamon Soap

Minyak Cacao Butter ini menenangkan dan memelihara
kulit yang rusak karena matahari dan angin, juga memberi
kolagen ke kulit yang memberikan manfaat antipenuaan.
Baik untuk mengurangi masalah stretchmark.

Sabun berbahan cacao ini membantu mengurangi
kelebihan minyak di wajah, mengurangi bekas jerawat,
menyamarkan bekas luka, selulit, dan stretch mark.

Sabun Cardamom ini mengandung anti bakteri. Selain
membersihkan, juga sangat baik untuk relaksasi otot,
mengurangi ketegangan tubuh dan pikiran, serta
memperlancar peredaran darah.

Rp28,050

Rp63,850

Rp41,800

Rp28,050

Cinnamon Oats Soap

Cinnamon Oil

Coconut Deodorant

Coffe and Cacao Body Scrub

Sabun dari paduan kayu manis dan oats ini berfungsi untuk
menghilangkan bekas noda hitam di kulit, bekas jerawat,
gigitan nyamuk, dll. Oats-nya melembutkan dan
melembapkan.

Cinnamon oil ini di formulasi untuk menenangkan,
meremajakan dan meredakan ketegangan di kulit. Juga
mengandung anti bakteri dan bekerja sebagai penyamar
bekas luka/gigitan nyamuk.

Rp21,450

Rp38,550

Deodoran ini tanpa aluminium, bahan kimia, pengharum
sintetis, dan 100% natural. Baunya tidak akan
mengganggu parfum yang Anda gunakan. Bisa
mengurangi hingga menghilangkan bau badan, juga
sebagai antibakteri alami.

Scrub unik ini tidak saja rasanya enak dan baunya
menyenangkan (tapi jangan dimakan ya..!). Bermanfaat
untuk meluruhkan kulit mati, membantu mencegah jerawat,
mengurangi munculnya garis-garis halus dan
hiperpigmentasi dan melembutkan kulit Anda. Karena
kafein adalah diuretik alami, Scrub membuat kulit anda
lebih kencang dan membantu menyamarkan selulit, varises
dan stretchmark.

Rp47,650

Rp41,800

Coffee Mint Soap

Fruity Soap

Granny Body Powder

Green Family Shower Gel

Sabun yang sangat lembut di kulit. Cocok untuk penghilang
bau badan, amis, dan bumbu berkat aroma kopi dan mint.
Bisa juga dijadikan pengganti sampo Anda.

Sabun yang mengandung Vitamin C tinggi karena
berbahan utama buah-buahan. Berguna untuk
mencerahkan kulit juga menutrisinya. Kandungan madu di
dalamnya menjadikan sabun ini sangat melembabkan kulit.

Bedak dengan aroma feminine ini asik dipakai untuk
mengurangi ketidaknyamanan ketika berkeringat berlebihan
tanpa mengeringkan kulit. Yang pakai bedak bukan cuma
nenek-nenek kita saja lho. Mereka tahu banget alasan,
kenapa sih bedak tubuh itu bagus. Ingat, untuk jadi Green
saja kita kudu mengikuti jejak bagaimana hidup nenek kita,
nah nggak ada salahnya kan, kita ngikuti tips stay fresh ala
mereka dengan pakai bedak alami juga.

Sabun mandi cair ini cocok dibawa bepergian. Wangi
lembutnya cocok untuk bayi dan anak-anak. Membersihkan
kulit Anda tanpa membuatnya kering. Sabun ini untuk
semua jenis kulit, aman bagi bayi, ibu hamil dan menyusui.

Rp25,300

Rp28,050

Rp63,850

Rp31,900

Green Forest Underarm Charm

Green Tea Jasmine Soap

Green Forest Underarm Charm terbuat dari campuran
essential oil dan air bunga serta kebaikan alam yang akan
membuat Anda bebas bau sepanjang hari. Wanginya akan
menambah vitalitas serta keindahan hidup Anda!

Sabun ini mengandung antioksidan alami yang berasal
dari daun teh hijau, juga Vitamin E alami yang kesemuanya
membantu membantu proses regenerasi kulit dan
membantu menghambat penuaan dini.

Rp51,000

Rp25,300

Happy Hands, Mee & Baby Butt
Unscented

Happy Hands, Mee & Baby Butt
Unscented 20ml

eksklusif hanya untuk member GMN. Pembersih instan
dengan tiga fungsi, untuk membersihkan tangan,
pembersih kewanitaan dan pengganti baby wipes.

Rp16,350

Rp66,600
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Kids Soap

Lemon Green Tea Oil

Lemongrass Oil

Lemongrass Soap

Sabun anak-anak ini, selain lucu bentuknya, juga memiliki
aroma yang menyenangkan

Minyak ini sangat terapeutik dan paling sering digunakan
sebagai antioksidan yang kuat, yang menghancurkan
radikal bebas dalam tubuh.

Minyak berbahan sereh ini merevitalisasi nyeri otot,
menawarkan anti inflamasi dan menstimulasi kulit, juga
baik untuk minyak anti nyamuk/serangga juga mengurangi
ketombe.

Sabun Sereh ini adalah perpaduan antara Sereh Wangi
dan Sereh Dapur, so you girls got all in one! Selain
membantu mengurangi ketombe, gatal-gatal di kulit, juga
mencerahkan.

Rp38,550

Rp31,900

Natural Skin Brightening Butter
15 ml

Natural Skin Brightening butter 35
ml

Rp49,300

Butter unik untuk mencerahkan kulit, menjadikan kulit lebih
cerah sekaligus melembabkan.

Warna:
Biru: aroma Lavender
Hijau: aroma melon
Pink: aroma strawberry
kuning: aroma lemon

Rp38,550

Rp22,000

Lulur Bar Forest Moss

Lulur Bar Kunyit

Lulur bar ini berfungsi mengangkat sel-sel kulit mati yang
tidak bisa hilang hanya dengan menggunakan sabun biasa,
selain itu manfaat lain nya, melindungi kulit rusak akibat
sinar matahari, memperlambat terjadinya penuaan dini,
mendinginkan kulit, menjadikan kulit lebih halus dan cantik
alami, menghaluskan dan menyegarkan kulit sehingga kulit
tidak kusam, memperlancar aliran darah.

Lulur bar ini berfungsi mengangkat sel-sel kulit mati yang
tidak bisa hilang hanya dengan menggunakan sabun biasa,
selain itu manfaat lain nya, kunyit mampu membuat kulit
anda menjadi lebih bersinar sehat bercahaya, juga
bermanfaat untuk melembutkan kulit sekaligus mengurangi
bau tubuh yang kurang enak. Dan mengeksfoliasi secara
lembut.

Rp27,600

Rp27,600

Neem Soap

Not a Hand Soap Bar

Nut Butter Soap

Odor Begone Deodorant

Sabun anti bakteri ini juga cocok untuk sabun hewan
peliharaan

Fungsinya untuk membersihkan tangan tanpa bahan yang
mengandung sabun, mengandung scrub dan sekaligus
melembabkan, its a soap and scrub and lotion at the same
time, dann nggak harus pake wadah, alias naked!
pembersih lembut satu ini beraroma segar jeruk efek ke
kulit, mencerahkan kulit dan kuku juga lho. Produk satu ini
saya (Green Mommy) letakkan di wastafel dan tempat cuci
piring no more soap for my hands

Pembersih kulit lembut untuk kulit kering dan kulit menua.

Bedak unik ini memiliki daya basmi bau badan yang lebih
oke. Dibuat khusus untuk mengatasi bau badan yang lebih
bandel. Kandungan essential oilnya, membantu memerangi
bakteri merugikan dan activated charcoal menyerap
kelebihan keringat sekaligus membuat bau tidak enak byebye.

Rp44,000

Rp75,900

Rp48,000

Rp31,900

Rp27,600

Rice Nuts Milk Soap
Sabun ini seperti banyak produk Rainforest lainnya unik
juga lho..
Sudah tahu manfaat sabun beras kan? Nah sabun yang
satu ini upgradenya sabun beras tapi versi yang alami,
selain bermanfaat mencerahkan kulit, juga membersihkan
kulit tanpa mengeringkannya.

River Smoothie Body Lotion
Vanila
Rainforest River Smoothie aka hand & body lotion

Rp72,600

Sandalwood Oil

Soapnuts Soap

Minyak ini sangat terapeutik dan paling sering digunakan
sebagai antioksidan yang kuat, yang menghancurkan
radikal bebas dalam tubuh.

Sabun klerak ini baik untuk kulit sensitif dan rentan terhadap
alergi, eksem, dan psoriaris, Juga berfungsi sebagai
sampo anti ketombe, gatal-gatal dan rambut rontok.

Rp48,600

Rp17,600

Rp44,000

Tea-tree Lavender Soap

Unscented Castile Soap

Vegetable Soap

Sabun tea tree dan lavender ini mengandung antiseptik,
antijamur, dan antibakteri alami sehingga sangat bagus
untuk perawatan kulit yang bermasalah seperti jerawat,
keriput, eksem, dll.

Sabun handmade 2in1 ini bisa digunakan sebagai sabun
dan sampo yang sangat lembut. Terbuat dari minyak zaitun
organik murni, sangat cocok untuk bayi, anak-anak dan kulit
sensitif.

Sabun ini mengandung vitamin E alami yang terkandung
dalam sayuran. Vitamin E terbukti meremajakan, sebagai
antioksidan, dan menjaga elastisitas kulit.

Rp25,300

Rp34,100

Rp25,300

