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Secret Garden
Acne Essential Oil

Al Firdaus Beard Balm

Al Firdaus Beard Oil

Al Firdaus Perfume

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:

Rp72,900

Rp134,900

Rp104,650

Al Firdaus Soap & Shampoo

Aloe vera Soap

Ancient Tooth Oil

Rp62,500

Sabun Aloe Vera ini ini cocok untuk kulit yang terbakar
sinar matahari serta dapat menjadikan kulit Anda bersih
dan lembut

Pembersih gigi alami pengganti pasta gigi, membantu
membunuh kuman dan bakteri mulut. Pembersih gigi ini
efektif sebagai anti bakteri, anti jamur di wilayah mulut dan
gigi. Anda pasti terkejut ketika mencoba pengganti pasta
gigi ini, gigi akan menjadi lebih bersih, cemerlang & nafas
lebih segar. Tooth oil ini meski berbahan minyak dan tanpa
sedikitpun pemanis tetapi terasa manis alami dan segar.
Tidak meninggalkan after taste setelah menyikat gigi.

Ancient Trees Buttery Cream
(15gram)

Rp67,050

Rp42,500

Menjaga kelembaban kulit secara alami, sekaligus
membuatnya selembut sutera. Paling baik untuk kulit kering
atau bermasalah.

Rp48,100

Rp82,050

Bamboo Buttery Cream (15ml)

BB Cream Improve Formula 15 ml

Rp35,200

Produk rainforest skrg mengeluarkan improve formula baru
untuk BB Cream dengan berbagai kelebihan:
Tekstur lebih creamy mendekati lotion
Lebih mudah di serap kulit
Lebih tidak berminyak
Lebih ringan di kulit
White Casting/ kelihatan putih2 jauh berkurang

BB Cream Improve Formula
wadah baru (5 ml)
Rp36,000

Rp88,500

Bedtime Story
Tidur itu adalah kebutuhan utama manusia seperti makan,
minum, dan udara untuk bernapas. Tapi, aktifitas tidur ini
paling dianggap sepele fungsinya dibandingkan dengan
kebutuhan utama untuk kita bisa tetap hidup dengan sehat
lainnya. Berapa banyak dari orang modern yang tidurnya
selalu diatas jam 10 malam? Tidurnya selalu terjaga,
bahkan dengan dengungan nyamuk sekalipun (if you know
what Im talking about, I was there too!). Atau Tidurnya tidak
cukup? kurang dari 7 jam? Ketika tidur kita kurang,
berbagai masalah mulai muncul, mulai dari mudah
terserang penyakit, kulit kusam (siapa yang binggung
dengan kulitnya diberi berbagai macam cream n eksfoliasi
tapi tetap saja nggak glowing, you can ask if you sleep
well?), badmood, cepat lelah, dan banyak masalah
kesehatan lainnya.

Rp167,650

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.

Rp158,650

Rp100,250

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.

Rp105,150

Rp280,350

Brightening Flower Garden Serum

Brightening Soap

Cendana Dew Serum

Charcoal Toothpaste

Rp74,650

Sabun Brightening/pencerah kulit ini secara alami dan
sehat membantu mencerahkan warna kulit Anda, juga
membantu mengurangi pigmentasi yang berlebihan,
mengurangi noda jerawat serta tanda penuaan.

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.

Rp55,150

Rp42,500

Rp73,650

Child Tooth Drop (20ml)

Child Tooth Drop(5ml)

Pembersih gigi alami pengganti pasta gigi, membantu
membunuh kuman dan bakteri mulut. Pembersih gigi ini
efektif sebagai anti bakteri, anti jamur di wilayah mulut dan
gigi. Uniknya pembersih gigi satu ini, terasa manis dan
cocok untuk anak-anak, meski tidak mengandung gula.

Pembersih gigi alami pengganti pasta gigi, membantu
membunuh kuman dan bakteri mulut. Pembersih gigi ini
efektif sebagai anti bakteri, anti jamur di wilayah mulut dan
gigi. Uniknya pembersih gigi satu ini, terasa manis dan
cocok untuk anak-anak, meski tidak mengandung gula.

Rp136,300

Rp39,450
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Chocolate Forest Oil(100ml)

Chocolate Forest Oil(30ml)

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil,
seperti namanya Chocolate Forest,adalah body oil
multifungsi, yang bisa digunakan juga sebagai face
cleanser dan body cleanser sekaligus body moisturizer
atau bahkan sebagai pelembab rambut. Tidak hanya
aromanya yang sangat spesial, seperti berada di hutan
coklat dan vanila, sweet scent dengan layer akar dan bunga
yang membuat wanginya sangat istimewa, relaxing dan
calming dan bersamaan the smell will make you happy
because you feel like you want to eat it! It will make you
hungry, so watch out! Bahan-bahannya sebagian besar
dari tanah Indonesia, dari para petani kecil yang
membudidayakan rempah dan bunga secara individu. Kami
infused rempah-rempah ini selama berbulan-bulan untuk
mendapatkan aroma dan manfaat yang terbaik. Minyak ini
tidak terasa berat dikulit, karena mudah meresap.

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil,
seperti namanya Chocolate Forest,adalah body oil
multifungsi, yang bisa digunakan juga sebagai face
cleanser dan body cleanser sekaligus body moisturizer
atau bahkan sebagai pelembab rambut. Tidak hanya
aromanya yang sangat spesial, seperti berada di hutan
coklat dan vanila, sweet scent dengan layer akar dan bunga
yang membuat wanginya sangat istimewa, relaxing dan
calming dan bersamaan the smell will make you happy
because you feel like you want to eat it! It will make you
hungry, so watch out! Bahan-bahannya sebagian besar
dari tanah Indonesia, dari para petani kecil yang
membudidayakan rempah dan bunga secara individu. Kami
infused rempah-rempah ini selama berbulan-bulan untuk
mendapatkan aroma dan manfaat yang terbaik. Minyak ini
tidak terasa berat dikulit, karena mudah meresap.

Rp212,100

Rp74,800

Creamy Body Wash

Creme' Deodorant Rose

Creme' Deodorant Secret Musk

Creme'Deodorant Flower

Urusan Mandi untuk teman-teman yang memiliki kulit
kering sekarang sudah ada solusinya.. ^_^
Kami membuatkan untuk kalian, Creamy Body Wash aka
MUD, yang juga bisa digunakan sebagai lulur atau scrub
super lembut.

Rp75,000

Rp75,000

Rp75,000

Daily Repair Soap

Deep Forest Perfume

Deodorant Cair Roll On Barbie

Deodorant Cair Roll On Classic

Rp66,900

Aroma plants perfume ini sangat membumi, dengan aroma
kayu-kayuan yang memiliki efek relaksasi. You will smell so
divine with Deep Forest Fragrance wisdom.

Candy scent essence made of flowers and roots and trees
dews infused with your sacred underarm dew to emanates
your aura!

Layered of forest essence scent infused with your sacred
underarm dew to emanates your aura!

Rp86,900

Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp120,600 – Rp144,600

Rp155,900

Deodorant Cair Roll On Ginger
A power root dews blend with sandalwood elegant scent,
creating dews that is so unique infused with your sacred
underarm dew to emanates your aura!

Deodorant Cair Roll On
Indonesian Petals

Deodorant Cair Roll On Jeruk
Purut

Indonesian Petals is a bouquet of flowers scent infused
with your sacred underarm dew to emanates your aura!

Citrus sweet and refreshing scent essence made of
rainbow family of citrus from its flowers, leaves and skin
excrete their dews infused with your sacred underarm dew
to emanates your aura!

Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp155,900

Rp155,900

Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp169,700

Deodorant Cair Roll On Rosy
The elegancy and beauty of hundreds of roses dropping
their dews infused with your sacred underarm dew to
emanates your aura!
Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp155,900

Rp169,700

Deodorant Cair Roll On Sweet
Delights
Sweet and delicious scent of flowers and trees dews join
forced infused with your sacred underarm dew to emanates
your aura!
Deodorant yang hanya akan membuat bagian bawah
lengan yang menjadi bagian tersembunyi dari tubuh kita
sekalipun mengeluarkan keharuman dan keindahan
sepanjang hari!.

Rp155,900

Dry Shampoo "Tropical Flower"

Earth on Fire 20 ml

Earth On Fire 5 ml

Kebanyakan dry shampoo komersial mengandung bahan
kimia sintetis yang mengandung polymers, aluminum,
hingga alcohol yang bukan saja menghambat pertumbuhan
rambut tetapi juga mengeringkan rambut, menarik residu
dan memblokir kulit kepala untuk bisa bernapas dengan
lega (bayangkan pori-pori tersumbat seperti masalah di
wajah) dan menyebabkan rambut menjadi tidak sehat.

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

Rp194,650

Setiap bahan yang kami gunakan di dry shampoo ini adalah
bahan aktif yang diformulasi secara indah untuk bersinergi
dengan rambut dan kulit kepala juga tubuh kita dan ramah
lingkungan.

Rp99,200

Eye Cream
Rp144,650

Eyes of the Garden Beholder
Perfume
Aroma plants perfume ini seperti berada di taman bunga.
Memiliki belapis-lapis wangi bunga! Dont think! just enjoy
the sweet fragrance from this pure flowers in your own
garden.

Rp176,900

Forest Air Young Trees
Rp190,000

Flower's Best Friend

Forest Air Sacred Trees

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

Rp250,000

Rp84,650
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Forest Eyes Are Alive
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.

Forest Fairies Buttery Cream
(15gram)
Menjaga kelembaban kulit secara alami, sekaligus
membuatnya selembut sutera. Mengandung antioxidant
alami untuk menjaga kulit dari penuaan dini sekaligus
mencerahkannya.

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

Rp57,700

Rp43,300

Rp57,050

Frankincense Oil Swishing Potion

Garden Fairy Perfume

Rp79,900

Aroma plants perfume ini segar dan memiliki aroma layers
rumput-rumputan. You will not know that you smell so good
and so pure! So will smell like a Fairy!

Gentle Cleansing & Moisturizing
Dew extra dry

Gentle Cleansing & Moisturizing
Dew normal - kombinasi

Rp118,400

Rp211,600

Goat Soap

Goodnite Oil (10ml)

Goodnite Oil (5ml)

Sabun susu kambing ini memang bukan vegan, tetapi
punya tempat tersendiri di sustainable produknya
Rainforest by Green Mommy. Susu kambing juga memiliki
manfaat untuk kecantikan dan kesehatan kulit. Diantaranya,
sabun dari susu kambing sangat lembut untuk kulit lembut
bayi hingga kulit sensitif. Sabun ini bisa membantu
mencerahkan kulit hingga membantu menyembuhkan
jerawat.

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.

Rp74,650

Rp46,650

Rp176,900

Gentle Cleansing & Moisturizing
Dew oily - sensitif
Rp211,600

Rp54,100

Green Mommy Oil (Body Relief)

Hair Pomade “Mountain Man”

Hair Styling Serum

Himalayan Orchid Soap

Green Mommy Oil adalah minyak yang berfungsi sebagai
pelembap kulit, mudah meresap, wanginya lembut, juga
menghangatkan. Campuran minyaknya adalah komposisi
yang saya pribadi paling senangi

We take extra miles to make sure this pomade is not like
something you will find outside. Nothing but bounty of
masculinity beauty in the strands of saffron's hair and drop
of frankincense tears, because your man deserve it!.

“A good hair day is a day when our hair is free of
dangerous chemicals, environmentally sound and beyond
measurable of goodness for our beautiful hair and health.”

Rp51,500 – Rp143,100

Pomade ini memiliki hold/ daya tahan tatanan rambut yang
bagus (terutama untuk rambut lurus atau ikal). Dan bisa
bertahan 6-8 jam!. Tidak lengket, tidak berminyak dan
melembabkan rambut dengan aroma maskulin lembut.
Selain Berfungsi menjaga tatanan rambut agar lebih awet,
juga memelihara keindahan dan kesehatan rambut secara
alami. You will get the sleek masculine hair and tending for
your hair at the same time only from the realm of
botanicals. What can be better offer than that?

Sabun ini mengandung shea butter dan garam himalayan
yang lumayan banyak. Memiliki Memberi aroma wangi
yang feminine. Garam Himalayannya banyak mengandung
mineral yang bermanfaat untuk kulit, seperti magnesium,
zinc, calcium. Asiknya juga, garam bisa menarik toxin
keluar dari tubuh. Sabun ini tidak abrasiv tetapi memberi
efek scrubbing lembut dan polishing yang akan
memperlancar peredaran darah, melemaskan otot, kulit
sekaligus membersihkan.

Rp130,400

Rp42,900

Rp123,400

Jasmine Ground Cover (30ml)

Jasmine Ground Cover Oil 100 ml

Jasmine Ground Perfume

Juicy Petal Yoni 5 ml

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil
yang sangat spesial karena bahan-bahannya disiapkan
selama berbulan-bulan sebelumnya juga hasilnya menjadi
multifungsi, yang bisa digunakan sebagai face cleanser
dan body cleanser sekaligus body moisturizer atau bahkan
sebagai pelembab rambut. Botol ini berisi ribuan kuntum
bunga melati yang kami infused dengan layer akar dan
bunga yang membuat wanginya sangat istimewa. Bahanbahannya sebagian besar dari tanah Indonesia, dari para
petani kecil yang membudidayakan rempah dan bunga
secara individu. Kami infused rempah-rempah ini selama
berbulan-bulan untuk mendapatkan aroma dan manfaat
yang terbaik. Minyak ini tidak terasa berat dikulit, karena
mudah meresap.

Salah satu koleksi dari Secret Garden ini adalah body oil
yang sangat spesial karena bahan-bahannya disiapkan
selama berbulan-bulan sebelumnya juga hasilnya menjadi
multifungsi, yang bisa digunakan sebagai face cleanser
dan body cleanser sekaligus body moisturizer atau bahkan
sebagai pelembab rambut. Botol ini berisi ribuan kuntum
bunga melati yang kami infused dengan layer akar dan
bunga yang membuat wanginya sangat istimewa. Bahanbahannya sebagian besar dari tanah Indonesia, dari para
petani kecil yang membudidayakan rempah dan bunga
secara individu. Kami infused rempah-rempah ini selama
berbulan-bulan untuk mendapatkan aroma dan manfaat
yang terbaik. Minyak ini tidak terasa berat dikulit, karena
mudah meresap.

Aroma plants perfume ini segar dan memiliki aroma ribuan
bungga Melati. Who will think that you are using plants to
fragrance you, because you smell like a real Jasmine
blended with your own natural fresh scent to cover you all
over!

Rp55,150

Rp62,800

Rp164,100

Rp197,300
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Kiss Acne Goodbye No Improve

Lip Balm Jar

Lip Balm Stick

Tidak setiap orang lho, bisa cocok dengan satu pembasmi
alami jerawat saja. Karena pada dasarnya setiap orang
masalah jerawatnya tidak pernah persis sama, karenanya,
solusinya juga tidak bisa persis sama. Ada yang
jerawatnya mudah hilang hanya dengan diberi larutan
asam seperti cuka apel atau tea tree oil, tapi ada juga yang
cuma dibiarkan saja, bisa hilang sendiri. Tapi banyak dari
kita yang punya masalah jerawat yang membandel. Oleh
karenanya, Green Mommy ngubek-ngubek dapur Essential
oil lagi tuk memformulasikan satu lagi essential oil blend
untuk mengatasi jerawat yang membandel, sulit di ekstraksi
atau jerawat batu. Untuk jerawat yang sulit di
ekstraksi/jerawat batu. Kali ini essential oil blend untuk
jerawat membandel banyak mengandung anti inflamasinya
juga, agar kulit yang diberi perawatan tidak menjadi
gosong. (tapi ini relatif juga ya dengan jenis kulit Anda).
But try anyway.. and see how it can work on your skin.

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!

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!

Rp20,400

Rp36,400

Lipstick Color

Loving Lip Color, Fun Enough for your lips and cheek
Lip Colour terdiri dengan berbagai varian:
Lip colour Pink
LIp colour Coral
Lip Colour Baby Blush
Lip Colour Sandy Beach
Lip Colour Red Berry

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.

Rp83,650

Rp63,250

Lipstick Shimmer

Loose face powder refill

Loose Face Powder wadah puff

Mascara (Brownish Black)

Lip Shimmer terdiri dari berbagai varian :
Lip Shimmer sparkling
Lip Shimmer golden
Lip Shimmer green emerald
Lip Shimmer chocolate love

Rp48,000

Bedak wajah tabur dari Rainforest kali ini dengan formulasi
yang sudah disempurnakan, dengan kelebihan:
1. Bedak Lebih Halus
2. Lebih mudah diratakan
3. Warna bedak lebih menyatu dan alami dengan warna
kulit wajah
4. Masa kadaluarsa lebih lama
5. Seperti bedak sebelumnya, bedak ini juga mengandung
tabir surya alami dari bahan-bahannya.

Maskara natural yang akan mempercantik bulu mata Anda.
Keistimewaan Mascara Cream ini: 100% alami,
menggunakan pigmen tanaman dan mineral. Maskara ini
juga mampu memberikan efek memanjangkan bulu mata,
menebalkan dan memberi efek glossy/wet. Bisa digunakan
sebagai maskara, smokey glossy look eye shadow dan
eyeliner.

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.

Rp122,900

Rp65,000

Rp65,750

Milky Mud Cleanser Bar

Moon Love

Moon Over the Rain (5ml)

Moon Over the Rain(30ml)

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

Rp108,900

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.

Rp93,150

Rp482,900

Rp62,900

Morning Dew (30ml)

Morning Dew (5ml)

Mountain Man Beard Balm

Mountain Man Beard Oil

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.

Rp72,900

Rp154,900

Rp352,700

Rp64,450

Mountain Man Perfume

Mountain Man Soap & Shampoo

Mountain Soap 50 gr

Neem Drop

Rp94,650

Rp57,500

Woody, grass, ada sedikit fresh scent dengan khas laki-laki

Pembersih gigi alami pengganti pasta gigi, membantu
membunuh kuman dan bakteri mulut. Pembersih gigi ini
efektif sebagai anti bakteri, anti jamur di wilayah mulut dan
gigi. Uniknya pembersih gigi satu ini, karena daya
membunuh kumannya yang ampuh dan menjaga gigi tetap
bersih lebih lama. Membuat gigi terasa lebih bersih dan
memungkinkan wilayah mulut memiliki ph yang lebih basa
agar gigi dan mulut lebih sehat.

Rp27,500

Rp52,650

Night & Windy Balm

Nose Balm 15 ml

Nose Balm 5 ml

Papaya Unclogged Pores Mask

Pelembab kulit kering saat cuaca dingin

Rp213,400

Rp85,400

Rp75,400

Paradismist Royal Rose

Potpourri "Scent of Paradise"

Repair Balm 15 gr

Rp149,400

Rp90,500

Rp77,400
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Repair Balm 30 gr
A beautiful calming and soothing bouquet for your
sensitive and trouble skin
Pelembab ini khusus diformulasi untuk membantu
penyembuhan dan melembabkan kulit yang sensitif dan
bermasalah. Juga membantu menenangkan iritasi dan
inflamasi.

Rp122,900

Repair Soap

Rose Dew Serum

You don?t have to have a skin problem to enjoy this
beautiful soap! Just try on :-)

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

Sabun ini adalah sabun pertama kami yang khusus
diformulasi khusus untuk kulit bermasalah seperti
psoriasis, eczema, sangat kering, terkena jamur, dll.

Rp192,650

Rp82,900

Safe Cosmetic powder

Sandalwood Soap
You don?t have to be sensitif to enjoy this beautiful soap!
Just try on :-)

Make up alami handcrafted Indonesia yang berasal dari
warna-warni mineral juga dari tanaman yang aman untuk
kulit juga lingkungan.

Sabun yang paling melembabkan diantara semua koleksi
sabun Green Mommy Shop ini, selain sangat
melembabkan juga ideal untuk kulit yang sensitif sekalipun.
This is a mind blowing soap that will transform your natural
soaping experience into the new level. It?s not just a soap,
its a soap with many benefit. When you smell it, you will be
brought into a new realm of finding peace within youself
and to synergize with your trueself.

Rp89,250
Rp58,900

Secret Garden Butterfly

Secret Garden Fountain

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.

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.

Rp167,500

Secret Garden Lip gloss (Soft
Pink)
Secret Garden Lip gloss is 100% your beauty nature
power!
Dengan bahan alami dan organik, untuk tetap membuat
bibir sehat cantiknya. Bahannya memberikan kelembapan
untuk menjaga bibir tetap lembut dan kenyal juga indah,
bahkan ketika kita sedang berada di cuaca ekstrim.

Secret Garden Veil
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.

Rp60,100

Rp139,050

Rp94,900

Semi ? mat Lipstick Amaryliss

Semi ? mat Lipstick Helenium

Semi ? mat Lipstick Hyacinth

Semi ? mat Lipstick Verbena

Our 5 shade lipstick are semi-matte, opaque & quite longwearing lipstick. It?s our 100 % sincere intention to create
innovative all ? natural formula to protect & beautify your
lips to always looks happy, enjoying your women aura &
never dry.?.?.?Formulated with mix plants & mineral
pigment infused with nourishing plant juices to provide
beautiful intense color as well moisturizing it.?.?.?This
product is not vegan as it contains beeswax from happy
bees of 3 generation local bee keeper.?.

Our 5 shade lipstick are semi-matte, opaque & quite longwearing lipstick. It?s our 100 % sincere intention to create
innovative all ? natural formula to protect & beautify your
lips to always looks happy, enjoying your women aura &
never dry.

Our 5 shade lipstick are semi-matte, opaque & quite longwearing lipstick. It?s our 100 % sincere intention to create
innovative all ? natural formula to protect & beautify your
lips to always looks happy, enjoying your women aura &
never dry.
Formulated with mix plants & mineral pigment infused with
nourishing plant juices to provide beautiful intense color as
well moisturizing it.

Our 5 shade lipstick are semi-matte, opaque & quite longwearing lipstick. It?s our 100 % sincere intention to create
innovative all ? natural formula to protect & beautify your
lips to always looks happy, enjoying your women aura &
never dry.
Formulated with mix plants & mineral pigment infused with
nourishing plant juices to provide beautiful intense color as
well moisturizing it.

Rp152,900

Rp152,900

Rp152,900

Rp152,900

Semi? matte Lipstick
CANDYTUFT

Simple Tooth Polish Natural
Brightening

Skin Aid Essence

Soul of Roses (5ml)

Rp300,400

Our 5 shade lipstick are semi-matte, opaque & quite longwearing lipstick. It?s our 100 % sincere intention to create
innovative all ? natural formula to protect & beautify your
lips to always looks happy, enjoying your women aura &
never dry.?.?.?Formulated with mix plants & mineral
pigment infused with nourishing plant juices to provide
beautiful intense color as well moisturizing it.?.?.?This
product is not vegan as it contains beeswax from happy
bees of 3 generation local bee keeper.?.

Manfaat:
Untuk membantu mengurangi plak dan pencerah gigi.

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..

Formulated with mix plants & mineral pigment infused with
nourishing plant juices to provide beautiful intense color as
well moisturizing it.

Rp56,200

Rp152,900

Rp116,850

Soul of Roses(30ml)

Sublime Sandalwood

Sunlovers All Skin ( Deluxe)

Sunlovers Oily

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

Safe sunscreen deluxe mengeluarkan improve formula
baru dengan berbagai kelebihan:
Tekstur lebih creamy mendekati lotion
Lebih mudah di serap kulit
Lebih tidak berminyak
Lebih ringan di kulit
White Casting/ kelihatan putih2 jauh berkurang

Safe sunscreen oily mengeluarkan improve formula baru
dengan berbagai kelebihan:
Tekstur lebih creamy mendekati lotion
Lebih mudah di serap kulit
Lebih tidak berminyak
Lebih ringan di kulit
White Casting/ kelihatan putih2 jauh berkurang

Rp98,800

Rp107,700

Rp616,900
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Truly Green Conditioner 100 ml

Truly Green Conditioner 500 ml

Truly Green Shampoo (500ml)

Rp78,600

Rp381,430

Rp425,650

Truly Green Shampoo Improve
Formula(100ml)
Membersihkan rambut dan kulit kepala dengan lembut (with
side effect your crown is healthier):

Rp93,100

