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Face Care
Aging Gracefully + Eye Butter
(2in1)

Aging Gracefully + Eye Cream
Butter 15ml

Butter unik ini tidak seperti cream antiaging lainnya, yang
menawarkan perubahan superdrastis. 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. Sangat baik untuk meremajakan kulit.
Selain itu bisa digunakan untuk melembapkan kulit tipis dan
halus di sekitar mata Anda.

Rp95,400

Aloe Creamy Cleanser

Aloe Creamy Cleanser trial size

Pembersih wajah dari perpaduan lembut tanaman yang
mengandung penyembuhan untuk kulit. Mampu
membersihkan kulit dari kotoran, minyak, dan sel kulit mati
tanpa menggunakan pembersih yang mengandung
detergen. Membuat kulit Anda bersih, ternutrisi, dan
lembut!

Pembersih wajah dari perpaduan lembut tanaman yang
mengandung penyembuhan untuk kulit. Mampu
membersihkan kulit dari kotoran, minyak, dan sel kulit mati
tanpa menggunakan pembersih yang mengandung
detergen. Membuat kulit Anda bersih, ternutrisi, dan
lembut!

Rp77,600

Rp18,550

Herbal Facial Oil - Aging
Gracefully

Rp126,900

Breeze Moisturiser (non-oil)

Green Mask

Herbal Cleansing Oil

Pelembap oil free untuk semua jenis kulit, terutama untuk
kulit berminyak, berjerawat dan sensitif. Pelembap bebas
minya ini khusus untuk penggemar produk Rainforest yang
tidak suka pelembap berminyak-minyak yang rich, terutama
cocok untuk yang baru transformasi ke oil based
moisturizer! Juga cocok untuk kulit menua.

Masker dalam bentuk bubuk berwarna hijau dengan aroma
lembut yang menyegarkan. Memberikan nutrisi dan
kolagen pada kulit serta dapat pula untuk membersihkan
pori-pori. Dengan pemakaian teratur dapat menjadikan kulit
lebih halus.

Pembersih wajah dari minyak nabati yang menciptakan kulit
sehat alami, bersih, segar, dan bercahaya. Dengan lembut
membersihkan kulit, menjadikannya lembut, segar, dan
sehat. Cocok juga untuk kulit yang paling sensitif.

Rp44,150

Herbal Facial Oil - Combination
Skin
Pelembap wajah ekstra dengan segala kebaikan rempah,
membuat kulit Anda sehat dan cantik alami! Dibuat dengan
rempah organik yang kami ramu dari proses awal hingga
ekstrasi secara manual dan ramah lingkungan. Pelembap
unik dari tanaman ini ringan serta mudah meresap ke
dalam kulit dan menutrisinya kembali.

Rp50,600

Rp63,850

Pelembap ringan ini penuh dengan nutrisi alami untuk
kecantikan abadi. Berasal dari campuran herbal
penyembuhan, antioksidan dan minyak pelembap.
Kembalikan cahaya muda Anda! Mengurangi garis-garis
halus & 100% Vegan.

Rp44,250

Herbal Facial Oil (oily/Acne)

Herbal Vinegar Rinse

Himalayan Scrub

Kulit berminyak dan berjerawatpun butuh nutrisi. Pelembap
unik ini menutrisi dan tidak akan menyumbat pori-pori Anda.

Sangat ideal untuk dijadikan face toner, terutama untuk kulit
berminyak, dan berjerawat. Bisa juga sebagai
conditioner/pembilas rambut agar tidak kusut ketika
memakai sampo sabun, bahkan untuk meringankan kondisi
kulit kepala yang kering, gatal, dan berketombe. Untuk
mengobati jerawat, ambil sejumput bubuk kunyit, atau Germ
Powder, atau Turmeric Face Powder. Semprotkan sedikit
toner ke bubuk, jadikan pasta, dan oleskan di daerah yang
berjerawat, biarkan beberapa jam (sebaiknya dibuat masker
pada malam hari).

Scrub untuk kulit berminyak-berjerawat. Perpaduan
bahannya mengandung mineral yang baik untuk kulit,
sekaligus mengeksfoliasi kulit secara lembut dan
meluruhkan sel kulit mati secara alami. Eksfoliasi secara
teratur menghasilkan kulit yang sehat dan bersinar.

Rp34,250

Rp34,250

Rp42,200

Rp28,450

Himalayan Scrub 15 gr

Lemon Toner

Lemony Creamy Cleanser

lemony Creamy Cleanser 20ml

Rp29,400

Alternatif penyegar untuk kulit berminyak-berjerawat.
Pewangi ringan sekaligus toner dengan kesegaran lemon.
Selain untuk menyegarkan dan mengharumkan tubuh,
wajah serta rambut, juga dapat untuk membersihkan
kotoran dan mengurangi minyak berlebih di wajah. Bisa
juga sebagai conditioner/pembilas rambut agar tidak kusut
ketika memakai sampo sabun, bahkan untuk meringankan
kondisi kulit kepala yang kering, gatal, dan berketombe.
Jangan terkena mata dan luka terbuka.

Lemony creamy cleanser pembersih lembut kita yang
sudah jadi best selling cleanser di GMS bertahun-tahun
lamanya, ternyata masih terlalu berminyak untuk temanteman yang kulitnya berminyak dan ingin pake pembersih
wajah berbahan sabun lembut. Jadinya, Green Mommy
bikin untuk versi kulit berminyak.

Rp18,550

Rp77,600

Rp69,700

Lempung Mask

Lip Exfoliator

Masker untuk semua jenis kulit, terutama berminyakberjerawat. Masker lumpur ini kaya akan mineral yang baik
untuk kulit dan telah dipakai serta terbukti khasiatnya
selama ribuan tahun. Mengencangkan dan meratakan
tekstur kulit. Juga mengeluarkan kotoran dari kulit wajah.

Untuk meluruhkan sel kulit mati di bibir yang kering,
melembutkan bibir, bikin bibir juga jadi agak merona alami,
dan lebih plumpy.

Rp87,900

Rp37,950

Paradise Aloe Vera (Semua Jenis
Kulit)

Paradise Mist Cucumber (Kulit
Kering)

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Rp69,700

Rp69,700

Paradise Mist Green Tea (Semua
Jenis Kulit)

Paradise Mist Jasmine (Semua
Jenis Kulit))

Paradise Mist Lemon (Kulit
Berminyak-Berjerawat)

Paradise Mist Musk (semua jenis
kulit)

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Rp69,700

Rp69,700

Rp69,700

Rp69,700
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Paradise Mist Rose (semua jenis
kulit)

Paradise Mist Tea Tree
(Berminyak-Berjerawat)

Paradise Mist Vertiver (KeringMenua)

Paradise Mist Ylang-ylang
(Kering-Menua)

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Rp69,700

Rp69,700

Rp69,700

Rp69,700

Paradise Strawberry (Semua
Jenis Kulit)

Real Rose Toner

Rose Water

Tropical Facial Mask

Penyegar dan parfum ringan ini dibuat untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari atau dadakan 'whenever spray'. Bagi
mereka yang memiliki kulit berminyak, bahkan lebih terbantu
lagi karena mist ini akan membantu menghilangkan kotoran
kulit dan minyak berlebih, juga menyegarkannya kembali.

Penyegar wajah yang berasal dari Air Mawar murni,
mengandung nutrisi yang baik untuk kulit dan
menenangkan. Melembutkan, membersihkan kulit, dan
mampu juga menyeimbangkan pH alami kulit wajah Anda.
Bahkan lebih baik lagi, toner ini bebas alkohol dan bahan
kimia.

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.

Rp69,700

Rp38,350

Rose water atau disebut dengan rose hydrosol memiliki
sedikit banyak kandungan yang hampir sama dengan rose
essential oil, dengan tingkat konsentrasi yang jauh lebih
ringan, karenanya lebih lembut dan aman digunakan
secara langsung. Air bunga ini membantu untuk merawat
kesehatan dan kecantikan alami kulit kita. Selain untuk
penggunaan topical, rose water punya manfaat yang lebih
dari segi aromaterapi. Seperti merelaksasi dan
menyegarkan pikiran.

Rp35,100

Tropical facial mask 15 gr

Tropical Facial Scrub

Rp41,900

Facial scrub yang terbuat dari berbagai rempah tropis
organik, campuran ini kaya akan nutrisi yang unik untuk kulit
sekaligus mengeksfoliasi kulit mati secara lembut.
Hasilnya, kulit yang indah dan sehat.

Rp42,400

Witch Hazel Toner (alcohol grain
7%)
Pewangi ringan dengan bunga witch hazel yang sekaligus
berfungsi sebagai toner untuk anti inflamasi terutama
masalah jerawat, juga menyegarkan kulit yang cenderung
berminyak-berjerawat. Semprotkan di wajah setiap kali
Anda merasa kulit terlalu berminyak. Bisa juga sebagai
conditioner/pembilas rambut agar tidak kusut ketika
memakai sampo sabun, bahkan untuk meringankan kondisi
kulit kepala yang kering, gatal, dan berketombe.

Rp69,700

Rp63,650

