
Bahas Tuntas Goat’s Don’t Lie Liquid Soap 

TBB TALKS

17 Juni 2021



Apa itu Goat’s Don’t Lie ?

Goats Don't Lie adalah Sabun Cair terbuat dari minyak-minyak alami dengan
tambahan susu kambing asli tidak menggunakan Surfaktan/SLS dengan memiliki

Ph 9. 

Original - Unscented
Geranium – With Geranium Essential Oil 

Lemon grass – With Lemon grass Essential Oil



Sejarah

Launch 
2013

Terjual lebih dari 10.000 botol

Butuh 14 hari waktu produksi
Dari pemasakan hingga Filling
and Packing

Coooking
Time 

16 jam

Proses Manual oleh manusia
2019 Mulai Menggunakan
Bantuan Mesin

Waktu 
Produksi

7 Days



Bagaimana Goat’s Don’t Lie dulu dibuat?

Masak sabun 16 jam

Masukkan sabun ke dalam air 
panas

Di wrapping dan didiamkan
selama 1 hari

1. Mixing 2. Penghancuran

Proses menghancurkan
gumpalan pada sabun

Proses ini memakan waktu
maksimal 4 hari

Dilakukan hingga 3x 
penyaringan supaya bersih
dari ampas2 susu kambing

Proses ini memakan waktu
kira-kira 3hari.

3. Filtrasi

4. Pemanasan dan Final

Proses Pemanasan dan pencampuran minyak essential oil 
Setelah itu didiamkan sebelum masuk tahap selanjutnya.
Waktu: 1 hari

Selesai

Setelah semua

proses selesai ini

sabun di 

masukkan ke botol

dan ditempel label 

dan siap dikirim ke

customer



Kenapa kalian harus coba GDL Liquid Soap?

Sabun ini mampu membantu mengatasi masalah eksim dan psoriasis , karena tidak
menggunakan deterjen dan mengandung susu kambing asli yang kaya asam lemak 

sehingga dapat menghidrasi kulit setelah mandi.

Bisa digunakan di wajah dan di badan

Aman untuk segala usia

* Untuk balita disarankan menggunakan di bagian leher kebawah karena Ph Sabun ini dapat membuat mata perih.



Susu kambing merupakan sumber dari Vitamin dan mineral 
yang baik, Vitamin dan mineral ini lah yang dapat
membantu melembabkan dan membersihkan kulit.  Susu 
kambing juga mengandung asam laktat yang dapat
membantu mengangkat sel kulit mati.

Kenapa susu kambing?



Goat’s Don’t Lie Original 
Key Point Highlight

Tidak mengandung Essential Oil dan tidak
memiliki wangi.

Notes:
Saran pertama untuk orang yang ingin
menggunakan sabun GDL karena tidak
mengandung essential oil. 

Karena biasanya tidak semua kulit orang 
cocok dengan Essential Oil.

Mengatasi eczema, psiorasis, dan gatal-
gatal pada kulit300ml : 129,000

500ml : 199,000



Goat’s Don’t Lie Geranium 
Key Point Highlight

Mengandung Essential Oil Geranium dengan wangi
bunga Geranium yang bisa menenangkan.

Geranium Essential Oil juga dapat membantu
melancarkan peredaran darah.

Efektif mengurangi jerawat wajah
Mengatasi eczema, psiorasis, dan gatal-gatal pada 
kulit

#TBBLearn4Success

300ml : 166,000
500ml : 250,000



Goat’s Don’t Lie Lemon Grass 

Key Point Highlight

Mengandung Essential Oil Lemon grass
Wanginya fresh dan relax.

Efektif sebagai antibakteri dan antiflamasi

Mencegah gigitan nyamuk atau serangga.

Mengatasi eczema, psiorasis, dan gatal-gatal
pada kulit

#TBBLearn4Success

300ml : 149,000
500ml : 225,000



Review





Before After Photos





1. Kenapa setelah pakai sabun GDL kulit saya masih tetap terasa kering?

Jawaban : Karena kulit kering itu meskipun sudah pakai sabun yang natural dan melembabkan tetap harus
dibantu dengan menggunakan pelembab atau body lotion untuk dapat melembabkan kulit kk secara
maksimal. 

2. Apakah GDL aman untuk bayi?

Jawaban : GDL aman dipakai untuk bayi, karena tidak mengandung SLS ataupun bahan yg berbahaya untuk
kulit, tapi dihindari area mata karena jika terkena mata akan menimbulkan perih karena Ph sabun ini cukup
tinggi.  

3. Apakah aman untuk wajah karena Ph tinggi (Ph 9)?

Jawaban : Tetap aman karena Ph 9 pada sabun GDL digunakan untuk membersihkan bakteri dan setelah
dibilas sebenarnya kulit wajah kita dapat menetralkan Ph nya sendiri. Nah untuk lebih baik bisa menggunakan
toner dan treatment lainnya setelah mencuci muka.

FAQ



4. Apa perbedaan dari ke-3 varian Goats Don’t Lie?

Jawaban : Untuk perbedaan itu hanya dari tambahan EO (Essential Oil) nya saja, dan ada kelebihan masing2 
dari EO nya itu
Original tanpa tambahan EO/fragrance jadi lebih cocok untuk jenis kulit yang sensitive dgn wangi2an,
Geranium dgn tambahan EO Geranium bisa untuk mengatasi alergi dan melancarkan peredaran darah.
Lemon grass dgn tambahan EO Lemon grass bisa untuk mengatasi alergi, menghindari dari gigitan nyamuk
dan sebagai antiseptik

Namun ke-3 varian itu semuanya bisa untuk mengatasi eczema, eksim dan psoriasis.

5. Kenapa Goats Don’t Lie Ph nya tinggi (Ph 9)?

Jawaban : Karena Goats Don’t Lie ini tidak mengandung SLS (Sodium Lauryl Sulfate)/ deterjen makanya kita
memerlukan Ph tinggi untuk tetap efektif untuk membersihkan bakteri pada kulit. 

FAQ



Questions & Answer Session



Doorprize

3 pcs GDL GERANIUM 300 ml

1.  Varian GDL apa yang manfaatnya melancarkan peredaran darah?  

2.  Ada berapa tipe kemasan sabun GDL?

3. Berapa jumlah Ph yang terdapat di sabun GDL? 



Thank You
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