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Face Care
Acne Essential Oil

Aurora Kiss 1 ml Super Cell

Aurora Kiss 5 ml Super Cell

Aurora Kiss Balm

Minyak ini diformulasikan dengan berbagai essential oil
khusus untuk memerangi jerawat bandel dengan cara yang
lebih alami dan tidak membahayakan kesehatan. Selain
membantu menyembuhkan jerawat, minyak ini juga
mengurangi bekasnya.
Cara pemakaian:

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.

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.

Rp11,150

Rp72,150

Rp313,650

Blooming Beauty Serum (10ml)

Blooming Beauty Serum (5ml)

Blush Like a Flower Balm 15 ml

Blush Like a Flower Balm 5ml

Serum unik ini, membuat wajah terasa halus seperti sutera,
memberikan cahaya sehat dan indah di wajah. Ramuannya
membawa kulit menjadi harmonized dan menjadikan kulit
baru yang muncul lebih indah. 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.

Serum unik ini, membuat wajah terasa halus seperti sutera,
memberikan cahaya sehat dan indah di wajah. Ramuannya
membawa kulit menjadi harmonized dan menjadikan kulit
baru yang muncul lebih indah. 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.

Balm ini bukan saja sebagai blush on alami, bisa juga
digunakan sebagai lip balm, cleansing balm, healing balm
dan pelembab dari ujung rambut hingga ke ujung kaki,
bahkan bisa digunakan sebagai balm anti inflamasi seperti
pada kondisi kulit terbakar sinar matahari, radiasi,
psoriasis, eczema, hingga ruam dan untuk penyembuhan
kulit luka.

Rp154,150

Rp95,750

Balm ini bukan saja sebagai blush on
alami, bisa juga digunakan sebagai lip
balm, cleansing balm, healing balm dan
pelembab dari ujung rambut hingga ke
ujung kaki, bahkan bisa digunakan sebagai
balm anti inflamasi seperti pada kondisi
kulit terbakar sinar matahari, radiasi,
psoriasis, eczema, hingga ruam dan untuk
penyembuhan kulit luka.

Rp62,550

Rp105,150

Rp280,350

Brightening Flower Garden Serum

Cendana Dew Serum

Desert Rose Kiss 1 ml Super Cell

Desert Rose Kiss 5 ml Super Cell

Rp70,150

Seperti Kayu Cendana yang bisa tumbuh hingga puluhan
tahun dan ditempa berbagai cuaca, tetapi memiliki
segudang manfaat dan bisa tetap menghasilkan pohon
yang sehat sebagai bahan dasar dari serum ini. Belum
lagi sejarah kayu ini biasa dipakai untuk pengharum dan
pengawet yang bisa awet hingga berabad-abad lamanya
sejak jaman dahulu kala. Serum ini memberi kelembaban
dan menenangkan kulit yang mengalami berbagai macam
tempaan. Serum ini membantu mengurangi kerusakan kulit
akibat cuaca maupun usia.

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.

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.

Rp114,000

Rp495,150

Rp69,150

Desert Rose Kiss Balm

Earth on Fire 20 ml

Earth On Fire 5 ml

Eye Cream

Rp134,150

Kenapa dinamakan Earth on Fire? Karena essential oil
blend ini diformulasikan untuk masalah yang ada kaitannya
dengan inflamasi wajah. Mulai dari wajah yang terbakar
sinar matahari, dermatitis atopic, bruntusan, warna kulit
yang tidak rata, garis-garis merah di wajah, bekas luka
atau jerawat.

Rp55,350

Rp140,150

Rp190,150

Flower's Best Friend

Forest Eyes Are Alive

Forest Soil Cleanser

gentle moisturizing dew extra dry

Pembersih-pelembab all in one untuk kulit remaja dan
semua jenis kulit.

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.
Cara Pakai:
Ambil 1-2 tetes, tuang ke ujung jari, pijatkan lembut ke
daerah seputar mata (bawah mata, tulang mata atas
melingkar hingga hidung) dan hindari mata dan daerah
pelupuk mata termasuk garis mata. Bisa juga dipakai untuk
bagian leher yang tegang dan daerah bagian atas mata
seperti dahi dan bagian alis mata yang terasa tegang
(daerah temple). Paling baik jika digunakan bersamaan
dengan Butterfly atau Morning Dew.

Activated charcoal sebagai bahan utamanya memiliki
kemampuan menyerap kelebihan minyak wajah, memiliki
efek eksfoliasi yang lembut dan essential oilnya membantu
menyembuhkan jerawat.

Rp118,400

Rp84,650

Rp55,200

Rp52,550

gentle moisturizing dew normal kombinasi

gentle moisturizing dew oily sensitif

Rp211,600

Rp211,600

Goodnite Oil (10ml)

Goodnite Oil (5ml)

Kulit di area mata kita, sebenarnya bukan tipis, melainkan
tidak memiliki otot (hanya rongga tulang). Karenanya, kulit
di daerah ini lebih sensitif dan relatif paling cepat
menampakkan tanda-tanda penuaan seperti kerutan
termasuk kulit menjadi lebih gelap karena berbagai faktor
dari luar dan dalam. Perpaduan rempah dan minyak
tanaman ini lembut dan efektif untuk membersihkan make up
mata, sebagai pelembab (pengganti eye cream) juga
membantu mengencangkan kulit, menjaga dan membantu
menumbuhkan bulu mata dan alis, termasuk juga
membantu melembabkan masalah bibir yang kering.

Kulit di area mata kita, sebenarnya bukan tipis, melainkan
tidak memiliki otot (hanya rongga tulang). Karenanya, kulit
di daerah ini lebih sensitif dan relatif paling cepat
menampakkan tanda-tanda penuaan seperti kerutan
termasuk kulit menjadi lebih gelap karena berbagai faktor
dari luar dan dalam. Perpaduan rempah dan minyak
tanaman ini lembut dan efektif untuk membersihkan make up
mata, sebagai pelembab (pengganti eye cream) juga
membantu mengencangkan kulit, menjaga dan membantu
menumbuhkan bulu mata dan alis, termasuk juga
membantu melembabkan masalah bibir yang kering.

Rp70,150

Rp42,150
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Kiss Acne Goodbye Balm

Kiss Acne Goodbye Supercell

Rp96,150

Rp720,150

Kiss Acne Goodbye Supercell
1ml
Rp146,150

Milky Mud Cleanser Bar
Cleanser ini sangat lembut untuk membersihkan kulit wajah
yang sensitive, mengandung bahan-bahan yang
menenangkan kulit seperti chamomile, melati, green tea
dan zinc oxide.

Rp60,400

Moon Over the Rain (5ml)

Moon Over the Rain(30ml)

Morning Dew (30ml)

Morning Dew (5ml)

Pembersih dan pelembab wajah alami, mengandung anti
bakteri, anti inflamasi, mencerahkan, melembutkan &
melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit.

Pembersih dan pelembab wajah alami, mengandung anti
bakteri, anti inflamasi, mencerahkan, melembutkan &
melembabkan, meningkatkan elastisitas kulit.

Rp88,650

Rp478,400

Plants oil potion ini adalah akar dari gracefully glowing
skincare. Potion ini bisa di pergunakan untuk tubuh juga
wajah, karena potion ini multifungsi, sebagai pembersih
wajah, eksfoliator lembut dan pelembab. Ini adalah pilihan
terbaik untuk perawatan wajah all in one.

Plants oil potion ini adalah akar dari gracefully glowing
skincare. Potion ini bisa di pergunakan untuk tubuh juga
wajah, karena potion ini multifungsi, sebagai pembersih
wajah, eksfoliator lembut dan pelembab. Ini adalah pilihan
terbaik untuk perawatan wajah all in one.

Rp348,200

Rp59,950

Papaya Unclogged Pores Mask

Paradismist Royal Rose

Rose Dew Serum

Secret Garden Butterfly

Rp75,400

Rp149,400

Mengurangi garis penuaan di wajah, mengencangkan
kulit, mencerahkan, meningkatkan elastisitas kulit and all
you need to define aging gracefully in a drop!

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.

Rp192,650

Rp163,000

Secret Garden Fountain

Secret Garden Veil

Skin Aid Essence

Soul of Roses (5ml)

Seperti namanya, fountain adalah makanan untuk kulit, yang
banyak 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.

Untuk melembutkan sel kulit mati yang menenmpel di kulit
dan bandel nggak mau lepas karena nggak di scrub agar
tereksfoliasi secara lembut. Mengurangi kerutan di wajah,
menyegarkan kulit yang terlihat lelah/ kusam, mencerahkan,
meningkatkan kelembapan, hidrasi juga elastisitas kulit.

Rp300,400

Kalau ada yang sudah kenal dan suka sama yang namanya
pembersih-pelembab all in one Secret Garden, dan suka
banget dengan aroma Mawar dengan manfaatnya, pasti
suka juga sama Soul of Roses. All purpose oil satu ini
paling ringan di kulit, bisa digunakan untuk semua jenis
kulit, terutama untuk yang kulitnya cenderung berminyakberjerawat. 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..

Rp55,600

Rp134,550

Rp112,350

Soul of Roses(30ml)

Sublime Sandalwood

Twiligh Kiss 1ml

Twilight Kiss 5 ml

Kalau ada yang sudah kenal dan suka sama yang namanya
pembersih-pelembab all in one Secret Garden, dan suka
banget dengan aroma Mawar dengan manfaatnya, pasti
suka juga sama Soul of Roses. All purpose oil satu ini
paling ringan di kulit, bisa digunakan untuk semua jenis
kulit, terutama untuk yang kulitnya cenderung berminyakberjerawat. 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..

Rp98,150

Rp121,150

Harmonized and balance skin and give help with skin
problems like melasma, sensitif skin, scar, keloid,
couperose, cysts, stretchmark even bump.

Rp612,400

Twilight Kiss Balm
Rp136,150

Rp526,800

