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Serum & Supercells
Aurora Kiss 1 ml Super Cell

Aurora Kiss 5 ml Super Cell

Aurora Kiss Balm

Bedtime Story

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

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.

Rp150,150

Blooming Beauty Serum (10ml)

Blooming Beauty Serum (5ml)

Brightening Flower Garden Serum

Cendana Dew Serum

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.

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.

Rp154,150

Rp95,750

Desert Rose Kiss 1 ml Super Cell

Desert Rose Kiss 5 ml Super Cell

Desert Rose Kiss Balm

Forest Eyes Are Alive

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.

Rp134,150

Rp114,000

Rp495,150

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.

Rp69,150

Rp52,550

Kiss Acne Goodbye Balm

Kiss Acne Goodbye No Improve

Kiss Acne Goodbye Supercell

Rp96,150

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.

Rp720,150

Kiss Acne Goodbye Supercell
1ml
Rp146,150

Rp79,150

Rose Dew Serum

Secret Garden Fountain

Skin Aid Essence

Twiligh Kiss 1ml

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

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.

Rp300,400

Rp121,150

Rp192,650

Rp134,550
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Twilight Kiss 5 ml

Twilight Kiss Balm

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

Rp136,150

Rp526,800

