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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).

Rp150,400

Rp40,150

Fruit Enzyme Jam (made-byorder)

Happy Hand and Foot Cream
15ml

Benefits of eating fruit enzyme jam

Rp64,400

Rp103,600

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.

Rp300,150

Rp37,600

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

Rp50,000

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

Rp83,200

Rp23,350

No More Tired Mommy Balm
15ml

Smilling Culticle & Nail Balm

Rp54,400

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

Rp35,650

Mosquito Bug Repellent Balm
15ml
Rp40,600

Stretchmark Minimizing Butter
15ml
Rp55,900

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.

Rp103,350

What a Relief

Yoni Fluid

Rp91,150

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

Rp150,150

