Page 1 of 6

Green Mommy catalog

This catalog was generated on September 25, 2018

Rainforest
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!

Rp82,600

Rp23,550

Rp131,900

Aloe Vera Butter

Aloe Vera Butter 15 gr

Anti-Dandruff Oil

Autumn Trees (Rambut Rontok)

Menenangkan kulit sekaligus melembapkan wajah dan
tubuh. Teksturnya lebih halus dibanding moisturising
lotion. Sangat cocok untuk kulit yang sering terkena sinar
matahari. Cocok untuk orang yang rentan terhadap eksem
dan psoriasis.

Rp53,900

Minyak yang terbuat dari campuran rempah dan essential
oil khusus yang baik untuk kesehatan kulit kepala yang
berketombe. Membantu mengurangi ketombe sekaligus
menutrisi kulit kepala dan rambut Anda. Dengan formula
barunya yang diperkaya dengan Neem oil, minyak bisa juga
dipakai untuk mengatasi masalah kutu rambut.

Shampoo Bar improved formula untuk membantu masalah
rambut rontok yang diperkaya dengan rempah yang
terkenal kebaikannya sepanjang sejarah untuk perawatan
rambut alami.

Rp81,300

Baby Mist

Bath Bomb

Semprotkan ke daerah wajah, leher, rambut, dan tubuh!
Bisa juga di pakai sebelum atau sesudah pemakaian
pelembap bayi Rainforest favorit Anda.

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.

Rp115,600

Rp58,200

Rp58,800

Body Mask Powder Aromatherapy

Body Mask Powder - Brightening
Rp25,000

Rp30,500

Rp23,900

Body Mask Powder - No More
Tired

Body Mask Powder - Purifying

Breath Spray

Breeze Moisturiser (non-oil)

Rp19,500

Pengharum Mulut ini tidak sekedar untuk menyegarkan
daerah mulut Anda, tetapi juga menjaga kesehatan mulut,
gusi, dan gigi. Beraroma serta berrasa mint dan
eucalyptus yang antibakteri, juga membantu memperlancar
pernafasan. Tidak mengandung bahan kimia, tambahan
cuka apel organiknya membuat Breath Spray satu ini
sangat unik dan super sehat! Sangat baik untuk menjaga
kesegaran dan kesehatan mulut Anda. Mengandung
antibakteri alami.

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.

Rp19,500

Rp49,150

Rp49,400

Bubble Scrub

Bug Repellent Lotion

Bye-bye Kutu Oil

Cacao Balm 15 ml

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

Rp170,300

Say no to lice Bye bye Kutu Oil, minyak untuk perawatan
rambut yang berkutu. Aman digunakan untuk putra putri
Anda.

Rp60,900

Rp72,900

Rp40,950

Cacao Balm 35 ml

Cacao Body Butter

Cacao Body Butter 15ml

Cacao Butter Oil

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.

Rp54,300

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.

Rp93,400

Rp80,900

Rp33,600 – Rp68,850

Cacao Soap

Cardamon Soap

Choco Peppermint Toothpaste

Cinnamon Oats Soap

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.

Pasta gigi rasa coklat plus pepermint yang menyegarkan.

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.

Rp44,800

Rp31,050

Rp48,550

Rp25,450
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Cinnamon Oil

Coconut Baby & Kids Balm 15ml

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.

Rp41,900

Coconut Baby & Kids Balm 30 ml

Coconut Balm ini cocok untuk kulit lembut bayi dan anakanak. Balm ini juga cocok untuk Anda yang memiliki kulit
sensitif.

Rp24,600 – Rp43,550

Coconut Deodorant
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.

Rp52,650

Rp68,650

Coffe and Cacao Body Scrub

Coffee Butter for men 15ml

Coffee Mint Soap

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.

Butter beraroma maskulin ini baik untuk kulit yang
mengalami masalah, seperti stretchmark dan bisa
mengurangi bekas luka. Berguna juga sebagai anti bau
badan.
Cara pemakaian:
Gunakan setiap hari setelah mandi sebagai pelembap kulit.

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.

Dark Brown (Rambut DiwarnaiBeruban)
Rp91,000

Rp28,300

Rp53,900

Rp46,800

Dark Forest (Membantu
menghitamkan rambut)
Rp60,500

Fruity Soap

Granny Body Powder

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.

Rp31,050

Green Family Liquid Shampoo
100ml
Shampoo ini wanginya sangat lembut, berasal dari
perpaduan essential oil dan rempah yang baik untuk
kesehatan rambut dan kulit kepala. Cocok untuk semua
jenis rambut, aman bagi bayi, juga ibu hamil dan menyusui.
Ikuti cara pakai untuk hasil terbaik.

Rp72,900

Rp34,900

Green Family Liquid Shampoo
500ml
Shampoo ini wanginya sangat lembut, berasal dari
perpaduan essential oil dan rempah yang baik untuk
kesehatan rambut dan kulit kepala. Cocok untuk semua
jenis rambut, aman bagi bayi, juga ibu hamil dan menyusui.
Ikuti cara pakai untuk hasil terbaik.

Green Family Shower Gel 100 ml

Green Family Shower Gel 500 ml

Green Forest Underarm Charm

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.

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.

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!

Rp68,850

Rp303,150

Rp54,000

Rp343,650

Green Mask

Green Tea Jasmine Soap

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.

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.

Rp53,600

Rp28,300
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Hair Rinse (Bilasan Rambut) :
Color Hair

Bilasan rambut
kami, diinfused
dengan
berbagai
rempah dan
buah organik
(sebisa
mungkin) dan
difermentasikan
selama 1-2
bulan untuk
mendapatkan
hasil bilasan
terbaik. Bilasan
ini sangat baik
untuk
kesehatan kulit
kepala dan
rambut.

Hair Rinse (Bilasan Rambut) :
Flowery Citrus
Bilasan rambut kami, diinfused dengan berbagai rempah
dan buah organik (sebisa mungkin) dan difermentasikan
selama 1-2 bulan untuk mendapatkan hasil bilasan terbaik.
Bilasan ini sangat baik untuk kesehatan kulit kepala dan
rambut.

Rp143,750

Rp143,750

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.

Rp21,350

Healthy Hair Oil

Healthy Scalp Tonic

Minyak yang terbuat dari campuran rempah dan essential
oil khusus yang baik untuk mengurangi masalah rambut,
mulai dari rambut rontok, berketombe ringan, dll. Menjaga
kesehatan kulit kepala dan rambut sekaligus menutrisinya.

Menyehatkan kulit kepala dan rambut Anda.

Rp72,900

Rp71,400

Apakah Anda sudah terdaftar sebagai member Green
Mommy Shop? Jika belum, segera daftarkan diri Anda!
Dengan menjadi member Green Mommy Shop dapatkan
keuntungan potongan harga 20% di setiap pembelian
produk.

Rp58,000

Healthy Tooth Drop (made by
order)
Produk untuk gigi ini cocok untuk mereka yang sering
bepergian karena mudah digunakan, lebih tahan lama, dan
tahan dengan perubahan suhu ruang. Terbuat dari
campuran mineral dan essential oil yang penting untuk
kesehatan mulut dan gigi. Menjaga kesehatan mulut Anda
secara Sehat & Alami.

Rp72,350

Henna Liquid Shampoo

Herbal Cleansing Oil

Henna sebagai bahan utama di shampoo ini sudah terkenal
sejak jaman dahulu kala sebagai salah satu tanaman yang
memiliki manfaat untuk kesehatan dan kecantikan rambut,
mulai dari memberi kilau alami rambut, menguatkan akar
rambut, dan memberikan warna rambut alami kita menjadi
lebih indah secara alami (bukan mewarnai rambut).
Shampo ini terbilang unik, karena memiliki efek gliding
atau melicinkan batang rambut sehingga untuk jenis
rambut tertentu tidak perlu menggunakan konditioner
tambahan.

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.

Rp68,850

Herbal Facial Oil - Aging
Gracefully
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.

Rp49,150

Rp181,050

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.

Rp31,400

Herbal Facial Oil (oily/Acne)

Herbal Vinegar Rinse

Himalayan Scrub 15 gr

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).

Rp34,400

Rp31,400

Rp33,450
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Himalayan Scrub 35gr
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.

I Love Being Curly (Kering atau
Rusak)
Shampoo unik untuk rambut kering, rusak. Kandungan susu
kambing, wortel dan madunya memberi nutrisi untuk
membantu rambut kering atau rusak menjadi lebih sehat &
indah.

Rp47,200
Viamin dan protein pada telur
membantu memberi cahaya pada
rambut
Cacao butter dan Illipe butter
memberikan kelembapan extra
Madu Organik membuat rambut
kering menjadi lembut dan
bercahaya
Wortel dan kunyit membantu
merevitalisasi akar rambut dan
menguatkannya.

Invaders (Berketombe & Gatal)

Java Peppermint Toothpaste

Perpaduan rempah dan essential oil untuk membantu
masalah rambut berketombe dan rontok.

Pasta gigi tanpa deterjen dengan rasa peppermint yang
menyegarkan.

Rp49,950
Rempah, minyak dan essential
oilnya membantu menyehatkan
rambut dan kulit kepala.
Tanaman Rosemary membantu
mengatasi gatal pada kulit kepala
dan mengurangi ketombe,
menstimulasi pertumbuhan rambut
dan membuat rambut lebih mudah
diatur.ageability
Perpaduan essential oilnya
memperlancar sirkulasi peredaran
darah sehingga bisa menstimulasi
kulit kepala agar lebih sehat.
Baik untuk rambut berketombe dan
rontok

Rp58,200
Rp58,200

Jeruk Toothpaste

Jungle Food

Kids Soap

Lemon Green Tea Oil

Rp48,550

Untuk Perawatan Rambut sejenis creambath but its
unique..
Saya memanggilnya : Jungle Food Hair is like a jungle to
me!

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.

Rp223,750

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

Rp24,600 – Rp43,550

Rp27,000

Lemon Toner

Lemongrass Oil

Lemongrass Soap

Lemony Creamy Cleanser

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.

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.

Rp24,600 – Rp43,550

Rp34,900

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.

Rp82,600

Rp74,700

lemony Creamy Cleanser 20ml

Lempung Mask

Lip Balm Jar

Lip Exfoliator

Rp23,550

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.

Pelembab bibir alami dan multifungsi dari Rainforest.
Bebas petroleum dan bahan sintetis lainnya, termasuk tidak
menggunakan perasa buatan. Rasa dan bau yang Anda
temukan adalah asli dari tanaman, bukan essense. Rasa
peppermintnya sangat alami dan menyegarkan!

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

Rp41,350

Rp20,400

Liquid Castile Soap

Lulur Bar Forest Moss

Lulur Bar Kunyit

Minyak Telon with Jojoba

Soap base multifungsi dan lebih hemat. Karena produk ini
berupa soap base maka konsentrasinya sangat pekat.
Dalam pemakaiannya, Anda sendiri yang menentukan
kekentalannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Campurkan
soap base sesuai jumlah yang anda inginkan dengan air,
gunakan sebagaimana anda inginkan. Untuk sabun mandi,
sampo atau bahkan pembersih lainnya. Soap base yang
belum digunakan bisa disimpan dalam lemari es.

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.

Membantu menghangatkan dan memperlancar sirkulasi
peredaran darah, melegakan pernapasan dan sistem
pencernaan di tubuh bayi/anak/orang dewasa. Membantu
mengatasi keluhan kembung dan masuk angin.
Mengandung antiseptik dan antibakteri, anti serangga.

Rp30,600

Rp30,600

Rp403,250

Rp90,900

Rp75,400
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Minyak Telon with Sunflower

Mommy Belly Bump Oil

Membantu menghangatkan dan memperlancar sirkulasi
peredaran darah, melegakan pernapasan dan sistem
pencernaan di tubuh bayi/anak/orang dewasa. Membantu
mengatasi keluhan kembung dan masuk angin.
Mengandung antiseptik dan antibakteri, anti serangga.

Menjaga elastisitas kulit, dan menjaga dari kemungkinan
terkena strechmark ketika hamil. Tips untuk bagian kulit
yang gatal ketika hamil : teteskan peppermint essential oil
ke minyak ini ( secukupnya atau min. 10 tetes per 100 ml
oil). Sebagai Pengganti sabun mandi.

Rp43,900

Rp115,500 – Rp350,000

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.

Rp46,000

Natural Skin Brightening Butter
15 ml

Natural Skin Brightening butter 35
ml

Rp54,300

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

Rp81,700

Rp51,000

Rp34,900

Rp30,600

Paradise Aloe Vera (Semua Jenis
Kulit)

Paradise Mist Cucumber (Kulit
Kering)

Paradise Mist Green Tea (Semua
Jenis Kulit)

Paradise Mist Jasmine (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.

Rp74,700

Rp74,700

Rp74,700

Rp74,700

Paradise Mist Lemon (Kulit
Berminyak-Berjerawat)

Paradise Mist Musk (semua jenis
kulit)

Paradise Mist Rose (semua jenis
kulit)

Paradise Mist Tea Tree
(Berminyak-Berjerawat)

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.

Rp74,700

Rp74,700

Rp74,700

Rp74,700

Paradise Mist Vertiver (KeringMenua)

Paradise Mist Ylang-ylang
(Kering-Menua)

Paradise Strawberry (Semua
Jenis Kulit)

Real Rose Toner

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 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.

Rp74,700

Rp74,700

Rp74,700

Rp43,350

Rice Nuts Milk Soap

River Smoothie Body Lotion

Rose Water

Sandalwood Oil

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.

Rainforest River Smoothie aka hand & body lotion

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.

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

Rp80,100 – Rp86,100

Rp47,000

Rp27,600 – Rp53,600

Rp40,100

Slippery Root (Shampo &
conditioner)

Soapnuts Soap

Sunlovers Balm SPF 30 15ml

Sunlovers Balm spf 30 35 ml

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.

Rp97,500

Safe Sunscreen Butter ini sangat aman dan efektif untuk
dipakai sehari-hari. Tabir surya membantu mengurangi
efek berbahaya dari UVB dan UVA pada DNA. Safe
Sunscreen Butter juga membantu melindungi protein
penting seperti kolagen, elastin, dan keratin yang menjaga
kulit tetap halus dan kencang. Bahan-bahan yang
terkandung di dalamnya membantu menghentikan atau
bahkan membalikkan beberapa tanda-tanda penuaan

Rp20,600

Rp102,500

Sunlovers Lotion
Rp77,100
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Sunlovers Oil
Bagi yang suka berjalan-jalan atau sering beraktifitas di
bawah sinar matahari, ada satu lagi produk bertabir surya
yang membantu mengurangi efek berbahaya dari UVB dan
UVA pada DNA. Kali ini bentuknya cair, sehingga lebih
cepat meresap dan terasa ringan serta tidak berminyak di
kulit. Bisa diaplikasikan juga untuk wajah, juga bisa
langsung dipakai sebagai pelembap, terutama untuk kulit
normal-berminyak. Kelebihan lainnya, produk ini
mengandung anti inflamasi dan bisa membantu regenerasi
kulit.

Sweaty Coconut (Rambut
Berminyak)
Shampo Bar dengan pembuasa alami soapnuts/Klerak
yang mampu membersihkan rambut dan kulit kepala yang
berminyak tanpa membuatnya kering, membuat rambut
bercahaya dan lembut.? Diperkaya dengan mineral alami
dari berbagai lempung untuk membuat rambut dan kulit
kepala yang berminyak menjadi bersih dan indah.

Tea-tree Lavender 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.

Rp27,300

Rp58,200

Rp61,750

Tooth Powder

Tropical facial mask 15 gr

Tropical Facial Mask 35 gr

Tropical Facial Scrub

Pembersih gigi alami ini terbuat mineral, rempah dan
essential oil yang mampu membersihkan gigi juga
mencerahkannya secara lembut. Plusnya, karena berbentuk
powder, produk satu ini tahan lama meski tanpa pengawet.
Menjaga kesehatan mulut Anda.

Rp46,900

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.

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.

Rp40,950

Rp47,500

Rp68,650

Unscented Castile Soap

Vegan & Baby Powder

Vegan Baby Oil

Vegetable Soap

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.

Bedak bayi dan anak-anak ini sangat aman bahkan untuk
kulit sensitif sekalipun dan bisa untuk Anda jadikan masker
wajah ^_^

Minyak yang sangat cocok untuk melembabkan kulit bayi
Anda, membersihkan kulit kepala bayi, untuk massage,
campuran air mandi, bahkan untuk minyak pembersih kulit
wajah Anda.

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

Rp37,100

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

Rp35,600

Rp49,400

Rp28,300

