beauty+ PRODUCTS

BEAUTY ESSENTIALS
MENYEMPURNAKAN PENAMPILAN WAJAH
DAN RAMBUT AKAN LEBIH MAKSIMAL DAN
MENYENANGKAN DENGAN PRODUK-PRODUK
PILIHAN BERIKUT INI.
1 MAASTEQUI:
Premium Soap

Kekayaan alam dan tradisi Jepang
kini hadir dalam produk sabun
premium berbahan dasar sake,
Maastequi. Sake dari dulu disebut
‘trove of beauty’ karena mengandung
ferulic acid, kojic acid, dan amino acid
untuk melembapkan kulit secara
alami. Yang unik, produk ini juga
menggunakan air TAMBA yang
konon disebut sebagai air termurni
dan TAMBA DAINAGON, kacang
merah organik yang membersihkan
dan merawat kulit sampai pori-pori
terdalam. Cara pemakaiannya cukup
unik, dengan menggunakan sendok
kecil yang ada dalam kemasan,
ambilah satu scoop kecil, busakan
dengan air, lalu langsung gunakan
untuk membersihkan wajah. Sabun
premium ini dibuat secara hand-made
dan dibuat hanya untuk pesanan.
Penasaran? Klik www.maastequi.com/
userdata/premiumsoap_en.php.

2 Kérastase Couture Styling
Pantang tampil membosankan
dengan gaya rambut yang ituitu saja. Untuk itu, Kérastase
meluncurkan rangkaian inovasi
terbaru berupa produk penataan
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rambut di usia 50 tahun
eksistensinya sebagai produk
perawatan rambut yang mewah,
Kérastase Couture Styling. Rangkaian
ini meliputi Spray à Porter berbentuk
spray untuk efek tekstur gelombang
natural, serta rangkaian inovasi gel
Forme Fatale, Mousse Bouffante, dan
Lift Vertige. Untuk menghasilkan
tatanan rambut yang maksimal,
berikan sentuhan akhir tata rambut
sempurna dengan rangkaian The
‘Perfector’ Range, meliputi spray Laque
Couture, spray bubuk aerosol Powder
Bluff, dan cream inovatif Short Mania.
Masih dalam misi perawatan rambut
berkelas tinggi, Kérastase Couture
Styling melengkapi formulanya
dengan microfilm polymers yang
melapisi serat rambut bagai kulit
kedua, memberikan struktur
tatanan yang kuat tapi tidak kaku.
Intinya, rangkaian produk ini
akan menata rambut lebih stylish
sekaligus merawatnya.
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3 CLINIQUE
All About Shadow
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Binar mata yang menawan kadang
tak hanya bisa didapatkan secara
genetik. Namun dengan sedikit trik
dan pemilihan warna yang tepat, bisa
menghadirkan pesona kerling mata
yang autentik. Jika ini adalah salah

