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Carrier Oils
Almond Oil

Amla infused jojoba Oil

Argan Oil

Avocado Oil

Rp90,850

Tanaman bersejarah ini terkenal dengan kandungan
vitamin Cnya yang tinggi dan antioksidan yang kemudian
membuatnya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan
tubuh (internal lewat mengkonsumsi buah kering, segar
dan bubuk) hingga manfaat untuk kulit dan rambut

Tanaman yang banyak dibudidayakan di Maroko ini terkenal
karena karena keunikannya. Mudah terserap oleh kulit tanpa
terasa berminyak, karenanya banyak digemari sebagai
pengganti face dan body oil selain karena manfaat yang
ditawarkannya.

Rp37,500 – Rp96,000

Rp56,500

Rp63,750 – Rp127,500

Beeswax

Camellia Oil

Castor Oil

Evening Primrose Oil

Beeswax atau lilin lebah adalah hasil ekstraksi dari sarang
lebah yang sudah dipanen. Beeswax organik ini beraroma
manis dan wangi seperti madu.

Rp38,100 – Rp88,550

Minyak ini adalah satu-satunya minyak nabati dengan
kekentalan yang paling tinggi. Minyak ini terkenal dengan
manfaatnya untuk kulit berminyak, berjerawat,
menghilangkan bekas luka hingga membantu
menumbuhkan rambut.

Rp46,660 – Rp129,000

Rp20,000

Rp19,000 – Rp39,000

Extra Virgin Kemiri Oil

Extra Virgin Olive Oil

Jojoba Carrier Oil

Moringa Oil

Kemiri adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai
sumber minyak dan rempah-rempah. Dalam perdagangan
antarnegara dikenal sebagai candleberry, Indian walnut,
serta candlenut. Pohonnya disebut sebagai varnish
tree atau?kukui nut tree. Kemiri memiliki kesamaan dalam
rasa dan tekstur dengan macadamia yang juga memiliki
kandungan minyak yang hampir sama.

Tanaman banyak tumbuh di negara Timur Tengah hingga
ke Itali ini adalah salah satu minyak nabati yang paling
terkenal di dunia karena kegunaannya yang sangat banyak,
mulai untuk kuliner hingga perawatan kulit dan rambut.

Jojoba oil sebenarnya adalah wax cair bukan murni minyak.
Pun disebut Jojoba oil, minyak ini paling unik dibandingkan
minyak alami lainnya, karena kandungannya memiliki
kemiripan paling dekat dengan minyak alami kulit manusia.
Selain itu, minyak ini juga sangat mudah terserap oleh kulit
dan teksturnya yang tidak berminyak menjadikannya sangat
ideal untuk perawatan kulit sehari-hari. Minyak ini paling
digemari oleh mereka-mereka yang memiliki kulit
berminyak.

Rp48,550 – Rp132,250

Rp18,000 – Rp33,600

Rp20,050 – Rp46,750

Rp49,500 – Rp108,500

Neem Oil

Pomegranate Oil

Red Raspberry Seed Oil

Rice Brand Oil

Rp49,500 – Rp146,500

Rp87,500 – Rp241,500

Rp64,700 – Rp165,500

Rp18,000 – Rp46,000

Rosehip Seed Oil

Saint John's Wort Oil

Seabucktorn Oil

Sunflower Oil

Nama Botani: Rosa rubiginosa

Rp92,250 – Rp300,000

Rp40,000 – Rp104,000

Rp15,500 – Rp39,000

Tamanu Carrier Oil

Vegetable Glycerine

Virgin Coconut Oil Carrier Oil

Rp86,650

Gliserin nabati ini lazim dipergunakan untuk mengunci
kelembapan di kulit, rambut, juga digunakan pada obatobatan.

Minyak nabati yang sudah dipergunakan secara turun
temurun ini bisa dibilang adalah minyak yang paling
populer di Indonesia. Mulai dari penggunaan untuk
pengolahan makanan hingga untuk bahan baku kosmetik
dan perawatan tubuh, bahkan untuk sabun cuci dan
perawatan mulut dan gigi!

Cara Ekstraksi: cold process
Bagian yang didistilasi: Kacang
Negara Asal: Chili
Cara Budidaya: Organik
Warna Cairan: Oranye bening

Rp63,750 – Rp200,250

Rp12,500 – Rp29,000

Virgin Coconut Oil kami aromanya sangat gurih, manis
dan bisa dibilang adalah minyak nabati dengan aroma yang
paling menyenangkan & segar.

Rp19,000 – Rp49,000

Essential Oils
Adas Essential Oil

Basil Essential Oil

Bergamot Essential Oil

Black Pepper Essential Oil

Rp62,000 – Rp164,000

Rp135,000 – Rp364,500

Rp101,750 – Rp272,850

Rp227,000 – Rp611,500

Cacao Absolute Essential Oil
Rp97,000 – Rp260,500
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Cajeput/Kayu putih Essential Oil

Cananga Essential Oil

Cardamon Essential Oil

Cajeput/Kayu putih Essential Oil
Mirip dengan Eucalyptus Essential Oil, Cajuput atau Kayu
Putih Essential ini bisa dibilang menjadi essential oil yang
paling terkenal di Indonesia, meski masyarakat awam
dulunya tidak mengenal essential oil, tetapi minyak Kayu
Putih sudah digunakan turun temurun untuk manfaat
kesehatan mulai dari anak-anak hingga manula. Plusnya
lagi, Kayu Putih sangat efektif untuk mengusir serangga
dan baunya yang menenangkan.

Rp38,100 – Rp94,250

Rp68,500 – Rp170,500

Rp22,000 – Rp42,000

Carrot Seed

Cassia Essential Oil

Cedarwood Essential Oil

Cendana Essential Oil

Rp112,000 – Rp317,500

Rp54,250 – Rp145,550

Rp92,250 – Rp211,000

Rp344,000 – Rp954,000

Champaka Essential Oil

Cinnamon Essential Oil
Rp72,000 – Rp214,000

Citronella/Sereh Wangi Essential
Oil

Clove Essential Oil

Rp142,000 – Rp384,000

Rp26,700 – Rp46,750

Citronella ini selain terkenal sebagai pengusir serangga,
juga menjadi salah satu komponen utama dalam
pembuatan parfum untuk memberikan aroma lemon, rumput
dan rempah.

Rp27,650 – Rp42,000

Coffee Essential Oil

Coriander Essential Oil

Eucalyptus Essential Oil

Frangipani Essential Oil

Rp125,500 – Rp337,500

Rp154,000 – Rp403,000

Ini adalah salah satu essential oil yang di setujui untuk
penggunaan pada makanan/dikonsumsi. Mulai dari untuk
permen pelega tenggorokan hingga jamu dan obat batuk.
Eucalyptus essential oil juga lazim digunakan pada
kedokteran hewan dan gigi. Termasuk digunakan juga
untuk personal care dan skincare, mulai dari sabun hingga
pasta gigi. Aromanya yang segar dan meringankan pikiran
serta manfaat untuk masalah pernapasan membuatnya
sangat populer sebagai natural remedy dan essential oil
multifungsi.

Rp86,550 – Rp230,500

Rp28,600 – Rp51,500

Frankincense Essential Oil

Geranium Essential Oil

Ginger Essential Oil

Grapefruit Essential Oil

Rp282,250 – Rp764,000

Rp21,750 – Rp96,050

Rp122,000 – Rp328,000

Rp72,000 – Rp193,000

Immortele Essential Oil

Jasmine Essential Oil

Jeringau Essential Oil

Juniper Berry Essential Oil

Rp667,000 – Rp2,821,500

Rp78,000 – Rp209,200

Rp97,000 – Rp261,500

Rp154,000 – Rp355,500

Kaffir Lime Essential Oil

Kaffir Lime Leaf/Daun jeruk purut
Essential Oil

Kasturi Essential Oil

Kemukus Essential Oil

Rp69,500 – Rp186,250

Rp92,000 – Rp247,000

Rp302,000 – Rp814,000

Kalau kamu menyenangi aroma segar dari daun jeruk
purut, kamu pasti bakal suka dengan essential daun jeruk
purut. Essential ini aromanya ringan membuat suasana
segar dan sangat menyenangkan.

Rp47,000 – Rp125,500

Kencur Essential Oil

Krangean Essential Oil

Kunyit Essential Oil

Kunyit Putih Essential Oil

Rp377,000 – Rp1,016,500

Rp152,000 – Rp409,000

Rp184,000 – Rp602,000

Rp87,500 – Rp259,000

Lavender Essential Oil

Lawang Essential Oil

Lemon Essential Oil

Lemongrass Essential Oil

Lavender essential oil adalah essential oil yang paling
banyak digunakan di dunia dalam sejarah penggunaan
essential oil. Essential oil ini harus menjadi essential oil
wajib disetiap rumah tangga. Berbagai manfaat
diantaranya: untuk merelaksasi, membangkitkan semangat,
membahagiakan, mengurangi stress, anti serangga,
menyegarkan ruangan. Membuat tidur lebih nyenyak.

Rp32,000 – Rp85,000

Rp68,500 – Rp183,550

Rp77,000 – Rp229,000

Minyak ini adalah minyak essential yang paling laris di
Green Mommy Shop, karena penggunanya selalu
mendapatkan manfaat dari essential oil ini.

Rp55,200 – Rp137,000
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Lengkuas Essential Oil

Lily Essential Oil

Lime Essential Oil

Mandarin Essential Oil

Rp114,500 – Rp341,500

Rp57,500 – Rp145,750

Rp122,000 – Rp326,000

Rp61,000 – Rp163,500

Melissa Essential Oil

Musk Mellow Essential Oil

Neroli Essential Oil

Nutmeg Essential Oil

Rp400,000 – Rp1,500,000

Rp62,000 – Rp166,000

Rp192,000 – Rp517,000

Rp47,000 – Rp125,500

Orange Essential Oil

Oregano Essential Oil

Patchouli Essential Oil

Peppermint Essential Oil

Rp43,800 – Rp108,500

Rp122,000 – Rp479,000

Rp47,000 – Rp125,500

Peppermint Essential oil adalah satu-satunya essential oil
yang memberi efek mendingingkan dan menyegarkan
seperti Es!. Minyak Peppermint adalah salah satu
essential oil yang paling banyak digunakan karena
manfaatnya untuk tubuh dan pikiran. Baunya yang tajam dan
efek dramatis yang dimilikinya membuat minyak ini menjadi
salah satu minyak untuk P3K banyak keluarga. Manfaatnya
mulai dari untuk mengatasi gigitan serangga, untuk
membantu melancarkan pernafasan, menghilangkan pegal
otot, hingga untuk menyegarkan aroma mulut.

Rp38,100 – Rp101,500

Pine Needle Essential Oil

Rosa Essential Oil

Rose Otto Essential Oil

Rosemary Essential Oil

Rp52,000 – Rp139,000

Rp128,000 – Rp344,200

Rp722,000 – Rp1,948,000

anaman ini sudah dimanfaatkan sejak berabad-abad
lamanya. Bahkan untuk mencegah dari wabah mematikan
disekitar abad ke 14-15. A soft and gentle version of
rosemary, this verbenone oil restores the hair and skin,
soothes an overworked body, and energizes the mind.
Rosemary essential oil adalah salah satu essential oil
yang sering menjadi pilihan untuk P3K keluarga karena
memiliki manfaat baik untuk tubuh, pikiran dan jiwa.

Rp56,050 – Rp151,335

Sakura Essential Oil

Selasih Essential Oil

Sirih Essential Oil

Spearmint Essential Oil

Rp75,000 – Rp201,100

Rp137,000 – Rp400,500

Rp77,000 – Rp206,500

Rp86,400 – Rp232,000

Star Anise Essential Oil

Tangerine Essential Oil

Tanjung Essential Oil

Tea Tree Essential Oil

Rp75,000 – Rp202,500

Rp68,500 – Rp146,500

Rp82,000 – Rp220,000

Minyak Tea tree ini adalah salah satu essential oil yang
paling terkenal karena manfaatnya yang bisa dibilang
selalu memberikan hasil terbaik. Terkenal dengan manfaat
pengobatannya yang sangat efektif, essential oil satu ini
harus jadi milikmu sebagai salah satu koleksi di kotak P3K.
Tea tree terkenal dengan sejarah penyembuhan jerawat,
eksim, ketombe, batuk kronis, infeksi jamur, hingga
masalah pernafasan.
Daun tanaman ini mengandung anti-viral, anti bakteri dan
anti inflamasi yang tinggi juga mengandung antisepik.

Rp54,250 – Rp117,050

Temugiring Essential Oil

Temuireng Essential Oil

Temulawak Essential Oil

Temumangga Essential Oil

Rp66,000 – Rp178,200

Rp62,000 – Rp166,000

Rp72,000 – Rp193,000

Rp62,000 – Rp166,000

Thyme Essential Oil

Tuberosa Essential Oil

Tulip Essential Oil

Vanilla Essential Oil

Rp167,000 – Rp449,500

Rp80,000 – Rp216,000

Vetiver/Akar Wangi Essential Oil

Wintergreen Essential Oil

Ylang-ylang Essential Oil

Zodia Essential Oil

Akar Wangi sangat tepat jika disebut sebagai ?Parfum dari
Tanah?. Akarnya yang menghujam sangat dalam dan
menjaga tanah dari erosi menghasilkan aroma yang
sangat menenangkan.

Rp73,250 – Rp194,000

Ylang-ylang essential oil sangat menenangkan pikiran dan
hati.? Tanaman ini juga sudah digunakan selama berabadabad sebagai tanaman untuk perawatan kecantikan para
wanita. Minyak essential oil bunga ini terkenal sebagai
pengontrol minyak alami kulit secara alami atau disebut
juga balancing oil. Minyak ini bisa dibilang sebagai
supplement kecantikan dari ujung rambut hingga ke ujung
kaki.

Rp227,000 – Rp611,500

Rp77,000 – Rp196,500

Rp97,000 – Rp222,500

Selain untuk menenangkan, minyak ini juga terkenal untuk
membantu kita untuk lebih berenergi, memperbaiki mood
juga menenangkan hati dan pikiran yang lelah. Membantu
kita menjadi tidak panik dan stress dengan segala hal yang
datang berurutan untuk kita kerjakan sehari-harinya.

Rp96,000 – Rp257,800

Page 4 of 5

Green Mommy catalog

This catalog was generated on September 24, 2018

House Care
Detergen Cair Klerak

Dish Wash Soap

Fabric Softener 1 liter

Detergen 100% dari alam tanpa bahan kimia. Satu-satunya
detergen yang berasal dari pohon. Anda akan senang
mengetahui air cucian pakaian Anda tidak akan memberi
polusi dan pakaian Anda akan bebas bahan kimia beracun
dari penggunaan detergen biasa. Anda juga
mensejahterakan para pengumpul biji klerak di lereng
pegunungan.

Sabun Cair ini tidak menyebabkan polusi air. Bahkan, air
cucian bisa dibuang ke tempat kompos Anda. Pasti Anda
akan senang jika tahu, peralatan dapur Anda tidak beracun
lagi.

Membantu memberi manfaat pembersih ekstra pada
pakaian yang sudah dicuci dan melembutkan pakaian.
Mengharumkan cucian dengan wangi alami. Mengandung
anti bakteri alami.

Rp50,150

Rp100,750

Forest Guard Pembersih &
Pengharum Lantai 500ml

Klerak - Pembersih Multifungsi
Alami

Laundry Soap

Rp51,150

The purest all purpose cleanser You Can Find and One
that is the healthiest for the envinronment!

Forest Guard Pembersih &
Pengharum Lantai 1 liter
Rp102,250

Rp49,050

Klerak-Sapindus Mukorossi-Lerak adalah nama dari
tanaman yang memiliki buah yang mengandung busa
melimpah. Tanaman Asia ini sudah terkenal selama
berabad-abad ini secara tradisional sudah menjadi
pembersih multi fungsi mulai dari sebagai deterjen alami,
sabun cuci piring, untuk mengepel, hingga dipakai
sebagai pestisida alami.

Sabun cuci yang ramah lingkungan untuk kesehatan dan
kebersihan pakaian Anda. Tanda detergen bekerja adalah
ketika air cucian menjadi berwarna susu.

Rp76,000

Laundry Soap Zero Waste
Packaging
Sabun cuci yang ramah lingkungan untuk kesehatan dan
kebersihan pakaian Anda. Tanda detergen bekerja adalah
ketika air cucian menjadi berwarna susu.

Rp49,000

Rp40,000

Liquid Laundry Detergent

Sabun Kotak Serba Guna

Membersihkan segala cucian, terutama cucian yang lebih
kotor seperti seprai, handuk.
Cara Pakai:
Untuk 1 load pakai 30ml untuk Mesin Cuci HE, 60ml untuk
mesin cuci selain HE termasuk mencuci dengan tangan.
Sesuaikan jumlah yang dipakai jika pakaian dirasa lebih
kotor atau lebih banyak maupun lebih sedikit.
Pakai pelembut kain sesudahnya agar cucian menjadi lebih
bersih dan lembut.

Sabun ini mampu mencerahkan pakaian, juga membantu
menghilangkan noda pada kain. Sabun batangan ini
multifungsi karena bisa dipakai untuk mencuci pakaian,
mencuci peralatan dapur, dan bersih-bersih lainnya.

Rp80,000

Sabun Kotak Serbaguna
Unscented

Stain Remover

Sekarang GMS menyediakan Sabun Kotak Serbaguna
Unscented!

Sabun ini secara alami dapat menghilangkan noda, jamur,
noda minyak, menghilangkan bau tidak enak juga
mengandung anti bakteri.

Rp73,000

Rp25,000

Rp51,250

Toilet Spray
Manfaat:
Membuat bau BAB dan air pipis di toilet Anda lebih sopan
dan wangi.
Cara Pemakaian:
Kocok terlebih dahulu, semprotkan 5x ke lubang WC
sebelum BAB/ Buang air kecil.

Rp110,600

P3K
Calming Balm

Calming Balm 15 ml

Calming Yoni (20ml)

Calming Yoni (5ml)

Balm bar untuk kulit yang mengalami masalah seperti
iritasi, gatal gatal dan kering.

Rp64,400

Untuk mengurangi rasa gatal di daerah kewanitaan,
membantu memberi kenyamanan terutama ketika
penyembuhan setelah melahirkan (vaginal birth).

Untuk mengurangi rasa gatal di daerah kewanitaan,
membantu memberi kenyamanan terutama ketika
penyembuhan setelah melahirkan (vaginal birth).

Rp154,900

Rp44,650

Fruit Enzyme Jam (made-byorder)

Happy Hand and Foot Cream
15ml

Benefits of eating fruit enzyme jam

Rp64,400

Rp108,100

Cellulite & Lymph "dry brush"

Feminine Wash

Membantu mengatasi masalah selulit, melancarkan
sirkulasi peredaran darah, dan membantu memperbaiki
kinerja kelenjar dan pembuangan toksin dari tubuh.

Pembersih yang 100% berasal dari tumbuhan, ph
balanced, sehingga kondusif dengan daerah kewanitaan.

Rp304,650

Rp42,100

Enzymes are live bacteria with protein molecules which
initiate and control nearly every biochemical process in the
body.

Rp50,000
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Healthy Breast Oil(20ml)

Healthy Breast Oil(5ml)

I love to Breath Balm 15ml

Membantu menstimulasi peredaran darah disekitar
payudara, membantu mencegah berkembangnya radikal
bebas pada payudara dan membantu mencegah
penyumbatan pada kelenjar di payudara sekaligus
membantu menjaga keindahan kulit payudara.
Cara pemakaian:
Teteskan ke tangan 1-2 tetes, oleskan ke payudara sambil
di massage dengan gerakan melingkar dari luar ke dalam
dan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas.

Membantu menstimulasi peredaran darah disekitar
payudara, membantu mencegah berkembangnya radikal
bebas pada payudara dan membantu mencegah
penyumbatan pada kelenjar di payudara sekaligus
membantu menjaga keindahan kulit payudara.
Cara pemakaian:
Teteskan ke tangan 1-2 tetes, oleskan ke payudara sambil
di massage dengan gerakan melingkar dari luar ke dalam
dan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas.

Rp49,600

Rp87,700

Rp27,850

No More Tired Mommy Balm
15ml

Smilling Culticle & Nail Balm

Rp54,400

Balm ini dibuat untuk melembutkan kutikula yang keras,
juga mencerahkan kuku.

Mosquito Bug Repellent Balm
15ml
Rp40,600

Stretchmark Minimizing Butter
15ml
Rp55,900

Rp38,150

Thieves Oil
Campuran essential oil ini dibuat berdasarkan catatan
sejarah dari empat pencuri di Prancis yang melindungi diri
dari wabah hitam dengan cengkih, rosemary, dan minyak
aromatik lain saat merampok korban yang menderita
penyakit mematikan/killer disease. Ketika ditangkap, mereka
ditawari sebuah hukuman ringan untuk ditukar dengan
resep mereka. Kelebihan produk satu ini sudah terbukti
ratusan tahun sejak abad ke-15 sebagai antibakteri,
antiviral, dan antijamur, hingga antivirus. Setelah itu,
campuran minyak ini dipakai di berbagai belahan Eropa
terutama untuk mencegah wabah penyakit yang disebabkan
oleh virus, dan bakteri yang ketika itu belum ada disinfektan
atau antibakteri sintetisnya. Menurut Weber State
University, Ogden, Utah, ditemukan bahwa campuran
minyak ini efektif membunuh bakteri penyebab penyakit yang
ada di udara hingga 99.96 persen.

Rp107,850

What a Relief

Yoni Fluid

Rp104,150

Membantu lubrikasi wilayah kewanitaan, baik juga untuk
mempersiapkan kelenturan daerah kewanitaan sebelum
proses persalinan normal.

Rp154,650

Acne treatment
Acne Essential Oil

Acne Spot Treatment

Day Repair

Earth on Fire 20 ml

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:

Pembasmi jerawat ini cukup dioleskan ke kulit yang ada
jerawatnya, dan akan langsung bekerja seketika juga.

Pelembab ringan yang tidak berminyak, yang sangat
mudah terserap kulit dan tidak membuat kulit berminyak,
bahkan sebaliknya akan membuat kulit terasa lebih lembab
dan kenyal. Juga tidak menyumbat pori-pori. Meski terlihat
sangat ringan, be careful ya.. pelembab satu ini mampu
mengemban tugas berat untuk membantu mengobati
jerawat, mencegah jerawat baru muncul, membuat kulit
lebih sehat, kenyal, membantu meregenerasi kulit, juga
membersihkan hingga ke pori-pori kulit secara bersamaan
dan plusnya lagi membuat kulit lebih cerah. Masih lagi ada
manfaat lainnya, yaitu kandungan rempahnya mencegah
kulit teriritasi, mengontrol kemerahan yang biasanya
disebabkan oleh inflamasi termasuk mengontrol minyak
alami kulit. Cocok untuk dipakai extra untuk jenis kulit
berminyak.

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.

Rp72,400

Rp67,050

Rp100,650

Earth On Fire 5 ml

Night Repair

Pore Cleanser

Rp55,350

Pelembab ringan yang tidak berminyak, yang sangat
mudah terserap kulit dan tidak membuat kulit berminyak,
bahkan sebaliknya akan membuat kulit terasa lebih lembab
dan kenyal. Juga tidak menyumbat pori-pori. Meski terlihat
sangat ringan, be careful ya.. pelembab satu ini mampu
mengemban tugas berat untuk membantu mengobati
jerawat, mencegah jerawat baru muncul, membuat kulit
lebih sehat, kenyal, membantu meregenerasi kulit, juga
membersihkan hingga ke pori-pori kulit secara bersamaan
dan plusnya lagi membuat kulit lebih cerah. Masih lagi ada
manfaat lainnya, yaitu kandungan rempahnya mencegah
kulit teriritasi, mengontrol kemerahan yang biasanya
disebabkan oleh inflamasi termasuk mengontrol minyak
alami kulit. Cocok untuk dipakai extra untuk jenis kulit
berminyak.

Pembersih dan eksfoliasi yang cukup ampuh untuk
memerangi komedo, bruntusan dan jerawat tetapi lembut
untuk pemakaian sehari-hari. Butiran halusnya berfungsi
mengeksfoliasi sel kulit mati dan kandungan Salicylic Acid
alaminya memerangi jerawat dan teman-temannya. Bahan
yang berbau seperti makanan yang terbuat dari tomat akan
menolong membersihkan pori-pori agar tidak tersumbat
dan kandungan rempah lainnya berfungsi untuk mencegah
peradangan dan kemerahan pada kulit.

Rp65,160

Rp97,100

Rp194,650

