Jual krim pemutih wajah
Beauty Day Cream
Day Cream HPAI Perawatan pada pagi dan siang hari, bersifat Protective, UV Filter (SPF)
sekaligus sebagai Moisturizer

Nama Produk : Beauty Day Cream
Harga Jual Konsumen : 75.000
Isi Kemasan : 15 gr
Berat Kemasan : 75 gram
Kode : 75/60/20
Review Beauty Day Cream : 42.603 reviewed
NA18160103429

Atau Beli Via SMS :
BELI Beauty Day Cream VIA SMS

Beauty Day Cream
Day Cream HNI HPAI ini adalah merupakan produk kosmetik untuk perawatan wajah dan kulit
dalam aktifitas di siang hari. Perlindungan maksimal dari bahan-bahan alami untuk menangkal
radiasi matahari sekaligus memberikan kelembaban yang cukup pada kulit.

Day Cream HNI HPAI layak menjadi kosmetik pilihan Anda karena formulasinya sangat sesuai
untuk perawatan wajah dan kulit di siang hari sbb :
SPF Menangkal radiasi sinar Ultra Violet :
Salah satu kelebihan dari Day Cream HPAI ini adalah karena adanya Sun Protection Factor (SPF
30) yang sanggup menyaring dan menahan sinar Ultra Violet (UV).
Kulit selalu menjadi daerah yang paling terkena dampak ketika terkena langsung sinar UV. Kulit
manusia memiliki kemampuan alami untuk melawan ini dengan mengirimkan beberapa jumlah
tambahan darah ke kulit yang rusak dalam upaya untuk memperbaikinya.
Ini adalah salah satuy alasan mengapa kulit terbakar jika terkena sinar matahari dan tampaknya
berwarna kemerahan di atasnya. Penuaan adalah efek yang paling terkenal dari dampak sinar UV
pada kulit.
Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak gejala umum yang terkait dengan penuaan seperti
keriput dan melonggarkan kulit mungkin berhubungan dengan paparan sinar UV dan bukan
hanya sekedar proses penuaan.
Penggunaan Day Cream pada siang hari bisa meminimalkan dampak negatif dari sinar UV ini.
Glycine Soja Seed Extract (Saripati Kedelai)
Kacang kedelai sejak dahulu sudah dipercaya memang sangat baik untuk kulit, karena kedelai
merupakan sumber utama isoflavon, yang terbukti memiliki banyak manfaat bagi tubuh dan
kulit.
Berikut ini adalah beberapa manfaat untuk kulit diantaranya:
1. Menjaga Keelastisan Kulit. Kedelai mengandung Isoflavon yang membuat kulit terlihat
awet muda, karena Isoflavon juga mengandung phytoestrogen, zat yang hampir sama
dengan hormon estrogen. Karena itulah, zat alami esterogen dapat diperolah dari
Isoflavon.
2. Mengatasi Kulit kering dan bersisik. Vitamin B1 (tiamin) pada kedelai merupakan salah
satu jenis vitamin yang penting dalam menjaga kesehatan kulit kering dan kulit yang
bersisik.
3. Mencegah keriput dan garis-garis halus diwajah dengan kedelai. Selain itu Vitamin E
yang terkandung dalam kedelai memiliki sifat antioksidan yang kuat sehingga dapat
melindungi kulit dari pengaruh buruk dan berbahaya radikal bebas, polusi dan obatobatan.
4. Vitamin E juga melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya terhadap
kulit dan tetap membuatnya tampak lebih muda dan sehat. Vitamin E juga dapat
mengatasi hilangnya air di trans epidermis dari kulit sehingga membantu memperkuat
permukaan kulit dan mencegah terjadinya dehidrasi serta pengembangan keriput dan
garis-garis halus diwajah.

5. Melindungi kulit dari sinar UV. Asam lemak esensial yang dikandung dalam kedelai
dapat membantu melindungi kulit dari sinar Ultraviolet yang menembus kulit. Minyak
kedelainya dapat membantu menghadang masuknya paparan sinar matahari secara
langsung, dan polusi asap rokok pada kulit.
6. Melembabkan kulit. Kedelai merupakan pelembab alami dan terbaik untuk kulit sehingga
melembabkan bagian-bagian kulit yang kering, sekaligus menurunkan kadar minyak yang
berlebih kelebihan di kulit wajah yang berminyak.
7. Membuat wajah lebih bersinar. Kedelai juga mengandung vitamin E yang mampu
meregenerasi kulit wajah sehingga menyingkirkan sel kulit mati dan membentuk sel kulit
baru, sehingga membuat wajah tampak lebih muda dan bersinar.
8. Mencegah Jerawat. Penggunaan minyak vitamin E topikal pada kedelai ternyata dapat
mempercepat proses penyembuhan jerawat dan mencegah terjadinya jerawat di wajah.
Olive Oil
Minyak zaitun selain untuk konsumsi juga bisa bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan kulit
antara lain :
Mengatasi kulit pecah pecah. Kondisi ini dapat terjadi karena kulit kering dan kekurangan
nutrisi. Dengan mengoleskan minyak zaitun secara rutin akan sanggup mengembalikan
kelembaban kulit.
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Melembabkan kulit wajah.
Menjaga kelembaban kulit secara menyeluruh
Menjaga kesehatan kulit secara alami
Mengangkat sel kulit mati
Mencerahkan dan menyegarkan kulit wajah
Menghilangkan tanda tanda penuaan, terutama pada wajah
Menghilangkan kantung mata
Tabir surya
Mengatasi wajah berminyak

Diperkaya dengan Aloe Barbadensis Leaf Extract
Aloe barbadensis adalah nama lain Aloe vera atau tanaman lidah buaya. Aloe vera sudah dikenal
sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan juga
untuk perawatan kulit. Pemanfaatan lidah buaya berkembang sebagai bahan baku industri
farmasi dan kosmetika, serta sebagai bahan makanan dan minuman kesehatan.
Secara umum, lidah buaya merupakan satu dari 10 jenis tanaman terlaris di dunia yang
mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman obat dan bahan baku industri.
Berdasarkan hasil penelitian, tanaman ini kaya akan kandungan zat-zat seperti enzim, asam
amino, mineral, vitamin, polisakarida dan komponen lain yang sangat bermanfaat bagi
kesehatan.

Aloe vera/lidah buaya mengandung semua jenis vitamin kecuali vitamin D, mineral yang
diperlukan untuk fungsi enzim, saponin yang berfungsi sebagai anti mikroba dan 20 dari 22 jenis
asam amino.
Dalam penggunaannya untuk perawatan kulit, Aloe vera dapat menghilangkan jerawat,
melembabkan kulit, detoksifikasi kulit, penghapusan bekas luka dan tanda, mengurangi
peradangan serta perbaikan dan peremajaan kulit.
Ada kandungan Witch Hazel
Witch Hazel (nama latin Hamamelis Virginiana) adalah salah satu tanaman yang sering
digunakan dalam produk kecantikan. Asal tumbuhan ini dari Amerika Utara. Sedangkan material
yang sering digunakan adalah daun, kulit pohon dan sebagian ranting yang kering, diolah dengan
proses destilasi untuk menghasilkan air Witch Hazel atau biasa disebut Hamamelis Water atau
Ekstra Witch Hazel.
Witch Hazel memiliki banyak manfaat untuk perawatan kulit antara lain :
1. Mengatasi Psoriasis dan Eksim. Anti-inflamasi yang terkandung dalam Witch Hazel bisa
meredakan nyeri, gatal, kemerahan dan luka yang berhubungan dengan gejala psoriasis
dan eksim.
2. Mengurangi Jerawat. Merupakan astringent alami sama seperti lemon dan jeruk nipis.
Kegunaan astringent ini adalah untuk membantu mengontrol jerawat dengan cara
meredakan inflamasi, mengurangi minyak, dan mengecilkan pori-pori wajah.
3. Mengobati memar. Witch hazel mengandung tannin untuk mengurangi bengkak dan
inflamasi sekailgus menyempitkan pembuluh darah dan mengobati kulit luka dengan
lebih cepat.
4. Menjaga kelembapan lulit. Witch hazel menyimpan kelembapan pada kulit sekaligus
mengurangi minyak. Oleh karena itu Witch hazel sangat baik untuk pelembap.
5. Kulit Terbakar. Iritasi dan rasa panas akibat paparan sinar matahari, bisa di reduksi oleh
penggunaan witch hazel karena mendinginkan kulit. Bekerja dari luar dan meresap ke
lapisan terdalam kulit, witch hazel boleh menyembuhkan lapisan kulit yang rusak.
6. Menyegarkan Kulit.

Manfaat / Khasiat Beauty Day Cream
HPAI Beauty Day Cream di formulasikan khusus untuk tujuan berikut ini :
1. Cream yang digunakan untuk perawatan pada pagi / siang hari.
2. Protective + Anti Aging + Moisturizing.
3. Berfungsi sebagai protective yang melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari dengan
kandungan UV filter.
4. Efek Moisturizing memberikan kelembaban yang cukup untuk kulit wajah sepanjang
hari.

Komposisi Beauty Day Cream

Mengapa Day Cream HPAI jadi rekomendasi para pakar kecantikan dan kesehatan? Karena
bahan-bahan alami yang di kandungnya ternyata sangat bermanfaat bagi perawatan wajah dan
kulit pada waktu melakukan aktifitas di siang hari. Berikut ini adalah Supporting Material dalam
Day Cream :
1. Sun Protection Factor (SPF) , menyaring dan menahan sinar UV dari matahari yang dapat
menimbulkan radikal bebas pada kulit wajah sehingga terhindar dari efek efek penuaan
dini.
2. Glycine Soja Seed Extract, merupakan ekstrak dari tanaman kedelai yang mempunyai
fungsi sebagai collagen promoting agent dan melindungi epidermal stem cell yang
berfungsi sebagai generating dan rejuvenating epidermis
3. Olive (Olea Europea) Oil , merupakan minyak yang diambil dari Zaitun, mempunyai
fungsi sebagai emollient, yang memberikan efek lembut pada kulit.
4. Natural Extract Mixture yang mempunyai fungsi sebagai anti inflammatory effect,
soothing agent, calming skin & hydrating skin.
5. Aloe Barbadensis Leaf Extract, sebagai Natural Moisturizer
6. Witch Hazel distillate (Hamamelis virginiana) sebagai skin conditioning kulit dan pore
minimizer agent.
7. Sodium hyaluronate sebagai Moisturizer Booster
Aturan Pakai Beauty Day Cream
Gunakan HPAI Beauty Day Cream setiap pagi / siang hari secara teratur, Oleskan pada kulit
wajah yang sudah bersih
Day Cream HNI ini aman karena terbuat dari bahan-bahan herbal alamiah tanpa bahan kimia
apapun yang bisa membahayakan kulit muka dan bagian tubuh lainnya.
1. Aman di gunakan oleh remaja hingga lanjut usia
2. Boleh dipakai oleh pria maupun wanita
3. Sangat aman di gunakan oleh ibu hamil (ini yang terpenting)

Testimoni Beauty Day Cream
TESTIMONI #394 :
Wajah Bersih Dan Mulus Bebas Jerawat Dalam 4 Hari Saja. Cek Rahasianya Sekarang
Usia saya 19 tahun. Wajah saya semenjak SMA berjerawat dan bekasnya sulit sekali hilang.
Saya sudah ke dokter klinik kecantikan dan membawa hasil yang memuaskan. Tetapi setelah
tidak ke klinik, wajah saya kembali ...
==> Posted by Zurriatin Q. A'yun - Labuhan Batu
TESTIMONI #369 :
Dua Pekan Colon Cleansing Dengan Stimfibre Hasilnya Wow Banget. Khusus Yang Mau
Kelihatan Langsing
Selama 14 hr ini saya detox menggunakan Stimfibre + langsingin. Heem, Dasar emak2 susah
juga disuruh nahan makan protein hewani. Anak2 makan pakai sayur+ikan, ga habis (Siapa coba

yg ngabisin? Yup betul emak nya) Dach ...
==> Posted by Erni - PSD Cilebut
TESTIMONI #337 :
Tips Jitu Hilangkan Flek Dan Jerawat Hanya Dalam 1 Pekan Saja, Meski Awalnya Ragu-ragu
Ia awalnya aku ragu juga sama krim HPAI sebelum ku beli. Pas hari pertama dan pakai day
creamnya ku cerita ke teman ku ,eh ternyata kakak nya juga pakai dan bagus katanya. HPAI ...
==> Posted by Tiwi Suhariati - Tangerang
Testimoni Beauty Day Cream lainnya bisa klik di link : Testimonial Beauty Day Cream
Penyangkalan HPA-network
Seluruh informasi yang di sajikan pada halaman ini hanya untuk keperluan informasi semata.
Tidak bisa digunakan sebagai saran pengganti dokter atau herbalis keluarga Anda. HPA-network
tidak bertanggung jawab atas segala efek penggunaan artikel yang di sajikan. Untuk memastikan
kebenaran artikel ini silahkan konsultasikan kembali ke dokter atau herbalis keluarga Anda. Baca
penyangkalan detil disini
Info lebih lanjut silahkan hubungi Rustiawan
082271589643
082271589643

