
Berkilau 
indah pada hari cerah 

dengan powder blush Flamingo 
Park Collection adalah cara asyik 

MAC untuk membawa warna cantik di 
pipi Anda. Terdiri atas 6 warna eyeshadow 

dengan 2 finishing berbeda, satin dan matte, 
keduanya membuat mata Anda bersinar indah. 

3 pigmen blush dan 6 blush powder dengan 
finishing satin dalam koleksi terbaru ini. 

Pusatkan perhatian pada pipi cantik Anda. 
Semua rangkaian kosmetik dalam koleksi 

Flamingo Park mempunyai 
tema besar merah muda 

merona.

Jurlique membuka Facial Treatment Room 
pertamanya di Indonesia. Menyatu dengan gerai 
Jurlique di SOGO Pondok Indah Mall 2 Jakarta, 
Jurlique’s Treatment Room memberikan perawatan 
wajah terbaik oleh Beauty Advisor terbaik pula. 
Facial treatment spesial ini  menggunakan 
rangkaian perawatan sesuai kebutuhan kulit Anda. 
lakukan skin check dan rasakan 
facial yang bisa Anda dapatkan 
secara cuma-cuma,dengan cukup 
membeli salah satu produk Jurlique.

KULIT AWET MUDA DENGAN 
FACIAL TREATMENT SPESIAL 

TEKNOLOGI BARU 
PERAWATAN KULIT AWET MUDA
Novexpert sebagai pelopor bioteknologi kosmetik menciptakan 

kosmetik yang menargetkan pada cepatnya biodegradasi molekul 
dalam tubuh. Bioteknologi dan ekstrak tumbuhan adalah satu-satunya 

unsur yang digunakan dalam formula Novexpert Booster. Formulanya 
yang biodegradable mencegah akumulasi kimia pemicu kanker pada 

jaringan kulit. Empat tipe asam hyaluronat memberikan empat aksi 
fisiologis yang menstimulasi ketahanan sel, mencegah penuaan, dan 

melindungi sel induk dalam proses regenerasi. 

Hadirkan aura segar dan effortless lewat pewarnaan 
rambut terbaru dengan semangat liburan. 
Sunkissed Colors Collection dari Blow+Bar 
salon merupakan tren pewarnaan terbaru dengan 
gaya The Undone Color yang menggabungkan 
teknik balayage, ombre, dan highlight sehingga 
menghasilkan tampilan warna rambut yang natural 
serta penuh energi. Pilih nuansa warna idaman 
yang sesuai dengan karakter dan gaya Anda.

INSPIRASI LIBURAN UNTUK 
WARNA RAMBUT ANDA 

ROYAL JELLY DAN ATP UNTUK 
REGENERASI KULIT ALAMI
Selalu berfokus pada sifat alami kulit, Bio 
Essence meluncurkan rangkaian 
perawatan kulit Bio Essence 
Royal Jelly with ATP. Kandungan 
Adenosine Tri Phosphate (ATP) yang 
dikenal sebagai sumber energi sel, 
mensuplai energi ke dalam sel kulit 
sehingga proses regenerasi kulit 
meningkat. Royal jelly murni yang 
terkandung di dalamnya berfungsi 
memelihara kulit, membuat kulit 
berseri, dan memancarkan sinar 
alaminya. Enam produk, mulai dari 
pembersih hingga pelembap, yang  
menjaga kekencangan kulit dan 
menjadikannya bersinar.
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Laporan Kecantikan


