
JADI TRENDSETTER: 

NATUREKIND



Kami fokus pada NATURE (ALAM) :) 

-

Yang kami TIDAK SUKA :(

> Bahan berbahaya > tes pada hewan

-

Yang kami SUKAI :D

alami, bahan EWG baik untuk kulit KAMU



1.

CALENDULA pH BALANCE CLEANSING FOAM



CALENDULA pH BALANCE CLEANSING FOAM

Bahan utama: Calendula petals, Calendula flower extract, 
Centella asiatica extract, Yamba wheat extract, Camellia 
flower extract & AHA/BHA.

Tentang produk: Cleanser yang sangat mild dan ramah untuk
kulit untuk membantu menenangkan kulit dengan calendula 
yang dengan lembut meleleh di atas kulit agar tetap
terhidrasi dan lembab setelah cleansing.



4.8~6.8 pH level – mirip kulit

AHA: membersihkan sel kulit mati dan 
melembutkan

BHA: dengan betaine dan salicylic acid 
yang dengan lembut mengangkat sel kulit
mati agar permukaan kulit lembut.



2.

REAL FRESH CALENDULA TONER



REAL FRESH CALENDULA TONER

Bahan utama: Calendula petals, Calendula flower extract, 
Centella asiatica extract, Green tea extract, Camellia flower 
extract.

Tentang produk: Dengan kandungan calendula flower petals 
(16,000ppm) yang tinggi dan 8 tipe hyaluronic acid, toner ini
aman & sangat menghidrasi kulit kering, sensitive & 
bermasalah.



Calendula petals 
bekerja di atas kulit

sensitive & noda
jerawat

Petal meleleh dan 
diserap oleh kulit

Dibuat lapisan
protektif untuk
melindungi kulit

Cara kerja calendula petal di kulit?



8 tipe hyaluronic acids

1. Memberikan hidrasi

2. Menjaga hidrasi

3. Ciptakan pelindung hidrasi

4. Isi ulang hidrasi

5. Lindungi penahan hidrasi

6. Mengirimkan hidrasi

7. Gabungkan hidrasi

8. Mengunci hidrasi



3.

REAL BLEMISH CARROT SERUM



REAL BLEMISH CARROT SERUM

Bahan utama: Carrot seed oil, Yamba wheat extract, Eucalyptus 
leaf extract, Tea tree leaf extract, Centella asiatica extract.

Tentang produk: Mempunyai EXTRA VIRGIN LEVEL carrot seed 
oil dalam kadar tinggi (15,000ppm!), serum focus untuk
menjaga/melindungi kulit dari noda sambal menyimbangi water-
oil level di kulit agar dapat melawan kulit sensitive dan 
kemerahan untuk kulit yang muda dan cerah.



Apa itu extra virgin level oil?

Extra virgin level artinya minyak perasan pertama saat diperas.

Minyak ini mengandung nutrisi terbanyak dan tidak tercampur dengan minyak lain.

- Extra virgin level
- Virgin level
- Pure level
- Pomace level



Carrot Oil

Anti-bacterial, anti-fungal, anti-inflammatory & anti-oxidant - super hero 
untuk noda, kulit tidak merata yang mudah berjerawat

Niacinamide

Bahan untuk mencerahkan kulit.

Adenosine

Antioxidant yang menyamarkan keriput.



4.

CENTELLA SCAR OINTMENT



CENTELLA SCAR OINTMENT

Bahan utama: Asiaticoside, Madecassic acid & Asiatic acid.

Tentang produk: Ini bukan produk skincare biasa – ini adalah
oelsan quasi-drug! Campuran bahan utama dibuat dengan
POWDERED extracts yang menyembuhkan kulit rusak, 
menyamarkan luka dan menenangkan kulit.

*POWDERED extract tidak menambahkan air untuk mencampur bahan. 
Bahan alami dari tumbuhan ditumbuk & dicampur ke formula! :D



Asiaticoside

Melindungi kulit

Madecassic Acid

Bernutrisi & Menghidrasi

Asiatic Acid

Menangkan



5.

BLACK HEAD MELTING CLEAR



BLACK HEAD MELTING CLEAR

Bahan utama: Papaya fruit extract, Virginia wind flower, Soap 
root extract, Centella asiatica extract, Apple extract & 
Cynanchum atratum extract (patented!).

Tentang produk: Penghapus sebum yang melelehkan blackhead 
dan whiteheads sembari membersihkan pori-pori dan 
menyeimbangkan water-oil level dengan bahan alami.



Cara hilangkan blackheads & whitehads?

1.

Melelehkan sebum

2.

Sebum yang lunak
dibersihkan dari pori

3.

Menenangkan dan 
kencangkan pori

dengan “white rice 
flower extract”



6.

ACNE CLEAR CLEANSING FOAM



ACNE CLEAR CLEANSING FOAM

Bahan utama: Ginseng extract & Salicylic acid (BHA).

Tentang produk: Foam cleanser yang membersihkan acne dan 
kulit sensitive sembari menghilangkan sebum ekstra untuk
mencegah acne dan menghidrasi kulit setelah membersihkan.



Untuk tipe kulit apa?

Kulit sehat Kulit
berpolusi

Pori 
tersumbat

Kulit
berjerawat

* Salicylic acid adalah BHA yang masuk pori untuk bersihkan sebum agar tetap bersih :)



7.

WHITENING CAMU CAMU SERUM



WHITENING CAMU CAMU SERUM

Bahan utama: Camu camu fruit extract, Purslane extract, 
Betaine, Centella asiatica extract & Argan kernel oil.

Tentang produk: Sebuah serum yang mencerahkan hingga 3-
tone dengan 83% camu camu fruit extract, buah dengan vitamin 
C tertinggi di dunia, membantu menyamarkan bitnik-bitnik dan 
pigmentasi kulit sembari menjaga kecerahan kulit.



TONE-UP 2

Dengan

Camu Camu

TONE-UP 1

Dengan

Niacinamide

TONE-UP 3

Dengan

bahan alami



8.

WHITENING MEGA VITAMIN AMPOULE



WHITENING MEGA VITAMIN AMPOULE

Bahan utama: Vitamin tree extract, Niacinamide, Betaine, 
Panthenol & Adenosine.

Tentang produk: Ini adalah formula ampul 100% EWG yang 
memiliki 67,950ppm dari vitamin tree extract yang mencerahkan, 
anti-keriput, menghidrasi dan melindungi skin barrier. 



What is Vitamin Tree?

Vitamin tree adalah nama untuk SEABUCKTHORN, pohon
yang tumbuh di cuaca ekstrim yang berarti pohon dan 
buah memiliki 16 jenis antioxidant vitamins seperti vitamin 
A, C, E etc.

Saat dimakan, vitamin complex menghapus oxygen aktif
yang menuakan kondisi kulit.

Saat diaplikasikan ke kulit, ia menghapus factor penua di 
sel kulit dan melapisi dengan vitamin E untuk
perlindungan.




