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Mengenali Jenis Kulit

Mengenali jenis kulit dan juga permasalahannya tentu 
merupakan hal yang sangat penting agar memudahkan 
kita dalam memilih skincare atau perawatan wajah dan 
kosmetik yang tepat.

Secara umum kulit wajah dalam 4 golongan dengan 
ciri-ciri yang spesifik. 

Termasuk jenis kulit manakah Anda? Dan bagaimana 
perawatannya?



01.
Kulit Normal

02.
Kulit Kering

03.
Kulit Berminyak

04.
Kulit Kombinasi



1. Kulit Normal

- Umumnya tidak bermasalah dengan 
jerawat atau bekas jerawat
- Jarang bereaksi negatif terhadap 
produk baru ataupun perubahan cuaca
- Kulit terasa kenyal
- Kulit tidak terlalu berminyak



Perawatan Dasar Kulit Normal

Untuk wajah berkulit normal, perawatan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Membersihkan wajah menggunakan facial foam 2x sehari.
2. Gunakan moisturizer dan juga sunscreen di pagi dan siang hari.
3. Gunakan essence yang ringan untuk menghidrasi kulit di malam hari.



2. Kulit Kering

- Pori-pori tidak tampak
- Mudah timbul garis halus atau 
kerutan pada wajah
- Kulit terasa kencang, 
pecah-pecah, bersisik dan kadang 
terasa gatal



Penyebab Kulit Kering

1. Kulit dehidrasi (kekurangan cairan).
2. Udara terlalu dingin.
3. Penggunaan produk skincare yang mengandung alkohol dan SLS 

(Sodium Lauryl Sulfate) yang tinggi.
4. Terlalu sering melakukan eksfoliasi.



Perawatan Dasar Kulit Kering

Untuk wajah berkulit kering, perawatan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Membersihkan wajah menggunakan facial foam 2x sehari.
2. Gunakan moisturizer dan juga sunscreen di pagi dan siang hari.
3. Gunakan essence dan juga sleeping mask yang berfungsi untuk 

menghidrasi kulit di malam hari.



- Pori-pori tampak besar
- Umumnya masalah yang dikeluhkan 
adalah komedo dan jerawat
- Kulit tampak berkilau karena kelebihan 
minyak wajah, tekstur tampak 
kasar/tebal

3. Kulit Berminyak



Penyebab Kulit Berminyak

1. Faktor genetik
2. Fluktuasi hormon
3. Faktor kebersihan wajah



Perawatan Dasar Kulit Berminyak

Untuk wajah berkulit berminyak, perawatan yang harus diperhatikan yaitu :

1. Membersihkan wajah menggunakan facial foam 2x sehari.
2. Gunakan moisturizer dan juga sunscreen di pagi dan siang hari
3. Lakukan eksfoliasi kulit 3x seminggu untuk mengurangi minyak pada 

wajah.



4. Kulit Kombinasi

- Pori-Pori besar dan berminyak di 
daerah T Zone
- Wajah terkadang kering/berminyak
- Masalah yang paling sering 
dikeluhkan umumnya : pori-pori besar, 
jerawat, flek, dan juga komedo



Penyebab Kulit Kombinasi

1. Faktor genetik
2. Fluktuasi hormon
3. Pola makan yang tidak sehat
4. Penggunaan kosmetik/skincare yang berbahan kimia



Perawatan Dasar Kulit Kombinasi

Untuk wajah berkulit kombinasi, perawatan yang harus diperhatikan yaitu : 

1. Membersihkan wajah menggunakan facial foam 2x sehari
2. Gunakan moisturizer dan juga sunscreen di pagi dan siang hari
3. Lakukan double cleansing ketika selesai memakai make up
4. Gunakan masker exfoliate 3x seminggu yang dapat mengurangi 

minyak pada area T Zone



Lacoco adalah sebuah merek 
produk kecantikan dari Indonesia 
yang didirikan pada tahun 2018.

Lacoco menyediakan berbagai 
produk kecantikan yang 
diformulasikan dengan 
bahan-bahan terbaik dari alam.

Produk Lacoco dapat digunakan 
oleh wanita dan pria mulai usia 14 
tahun ke atas.

Lacoco En Nature



Ultimate Golden Swallow



Aloe Vera Soothing Mist



Dark Spot Essence



Intensive Treatment Eye Serum



Hydrating Divine Essence



Sunscreen Daily UV Counter



Watermelon Glow Mask



Amazonian Charcoal Glow Mask
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Lacoco Beauty Clinic
Download Lacoco Beauty Clinic App di Playstore, 
dan Temukan Rekomendasi Produk Lacoco yang 

Sesuai dengan kulit Anda.



Body Care

Lacoco En Nature



Cos Vie Woman Hygiene 
Treatment Essence



Bust Fit Concentrate Serum




