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Soaps
Bath Bomb

Cacao Soap

Cardamom Soap

Cardamon Soap

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.

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.

Rp28,050

Rp41,800

Rp28,050

Rp20,900

Cinnamon Oats Soap

Coffee Mint Soap

Fruity Soap

Green Tea Jasmine Soap

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.

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.

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.

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.

Rp28,050

Rp25,300

Rp21,450

Rp25,300

Kids Soap

Lemongrass Soap

Neem Soap

Nut Butter Soap

Sabun anak-anak ini, selain lucu bentuknya, juga memiliki
aroma yang menyenangkan

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.

Sabun anti bakteri ini juga cocok untuk sabun hewan
peliharaan

Pembersih kulit lembut untuk kulit kering dan kulit menua.

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

Rp44,000

Rp48,000

Rp31,900

Rp22,000

Rice Nuts Milk Soap

Soapnuts Soap

Tea-tree Lavender Soap

Unscented Castile Soap

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.

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.

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.

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.

Rp25,300

Rp34,100

Rp44,000

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

Rp25,300

Rp17,600

