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Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita. Pada 
orang dewasa rata-rata mencakup seluas 18 
feet. Kulit kita bertindak sebagai pengontrol suhu, 
pelindung untuk melindungi tubuh dari segala jenis 
pengaruh lingkungan luar dan bakteri berbahaya.

Kulit dikenal sebagai organ terbesar dalam tubuh 
manusia. Kulit menutupi tubuh dari atas hingga 
ujung kaki dan memiliki tiga lapisan:

1. Epidermis: Lapisan terluar.

2. Dermis: Terletak tepat di bawah Epidermis.

3. Hipodermis: terletak pada lemak dan jaringan 
ikat.



Kulit mencerminkan kondisi kesehatan tubuh 
secara keseluruhan. Jika ada masalah dalam tubuh, 
gejalanya bisa dilihat pada lapisan kulit. 

Dalam proses penuaan, kulit kita mencapai kondisi 
yang sangat berbeda dan mengurangi tampilan 
awet muda. 

Beberapa penyebab utama masalah kulit adalah 
nutrisi yang buruk, kualitas keturunan, paparan 
sinar matahari.

Karena adanya pengaruh dari polusi, debu, 
dan sinar UV yang berbahaya.

Kulit kita butuh... 

Perawatan Dan 
Perlindungan Yang 
Konstan...!!!



Sinar UV yang kuat dapat mengenai kulit 
anda secara terus-menerus, menyebabkan 
kerusakan jangka panjang dan bintik-bintik. 
Untuk mengurangi efek merusak, penting 
untuk menggunakan protective skin care 
products.

Kita harus membersihkan kulit dan 
menggunakan produk perawatan kulit yang 
mencegah penuaan dini dan penumpukan 
radikal bebas. Mencegah lebih baik daripada 
mengobati dan ini berlaku dalam kasus 
perawatan kulit juga.

Partikel-partikel atau molekul-molekul yang 
berasal dari debu, polusi, dan faktor-faktor 
lain, dapat menetap di kulit dan menyumbat 
pori-pori.

Kulit mengeluarkan sel-sel mati setiap hari, 
yang mungkin tidak terlihat dengan mata 
telanjang. Ini perlu dibersihkan setiap hari 
karena mereka juga dapat menyumbat pori-
pori, menimbulkan jerawat, infeksi kulit dan 
kondisi kulit lainnya





M E M P E R K E N A L K A N . . .

Yomari Galactomyces Gold Serum dapat diserap dengan baik 
oleh kulit dari paparan radiasi UV, diformulasikan untuk membantu 
mencerahkan kulit wajah, meningkatkan tampilan tekstur kulit dengan 
cara menyamarkan garis-garis halus kulit, merawat elastisitas kulit, 
meringkas pori agar kulit tampak lebih halus dan lembut, menjaga 
kelembaban kulit dan keseimbangan sebum di wajah.





Galactomyces

Apakah Galactomyces 
Ferment Filtrate itu?

The Secret
Asian Skin Care
Ingredient

Galactomyces Ferment Filtrate adalah genus jamur 
dalam keluarga Dipodascaceae, produk sampingan 
dari sake yang difermentasi.



Jamur ini diproses secara khusus melalui proses 
fermentasi dan filtrasi, sehingga menjadikannya 
kaya akan vitamin, amino acids, serta enzim 
yang berkhasiat untuk kulit.

Galactomyces tercipta dari saringan sisa bahan 
fermentasi (pengasaman) sake. Secara alami, 
bakteri dalam fungus galactomyces ini mampu 
memecah protein pada bahan lain sehingga bisa 
berfungsi secara maksimal dan mudah diserap 
kulit. Galactomyces sebenarnya adalah ragi 
padat nutrisi, ditemukan di Jepang (tahun 1970-
an) setelah diketahui bahwa tangan pembuat sake 
tua terlihat sangat muda, bebas kerut dan halus. 

Hal ini menarik perhatian banyak khalayak apa yang 
menjadi penyebabnya hingga dilakukan proses 
analisis laboratorium.

Hasil yang didapat adalah ditemukannya 
galactomyces dari sake fermentasi yang bermanfaat 
bagi kesehatan dan kecantikan kulit. 



Manfaat Galactomyces
untuk kulit

●	 Manfaat kulit pada tingkat sel adalah 
meningkatkan penyerapan  kulit  ( Skin 
absorption ). Kulit yang bersih dan sehat dapat 
menyerap manfaat produk skincare dengan 
lebih maksimal.

●	 Menyeimbangkan dan meratakan warna kulit .

●	 Melawan bakteri penyebab jerawat.

●	 Membantu mengecilkan pori-pori wajah.

●	 Memperbaiki tekstur kulit secara keseluruhan.

●	 Menyediakan protein seperti ragi peptida, asam 
amino, enzim, dan mineral seperti vitamin B1, 
B2, dan lain-lain.



●	 Berperan sebagai antioksidan yang baik untuk 
memerangi radikal bebas penyebab kulit 
bermasalah dan penuaan dini.

●	 Mencerahkan kulit sehingga bisa menyamarkan 
bekas noda.

●	 Melembutkan sehingga kulit bisa lebih kenyal 
dan halus.

●	 Menghidrasi   kulit   sehingga   bisa memper-
tahankan kadar air dikulit dan menghindari 
kekeringan di kulit.

●	 Dalam kosmetik digunakan sebagai agen 
pelembab dan memiliki efek antioksidan. 
Ini meningkatkan penghalang kelembaban 
kulit, membantu melindungi kulit dari tekanan 
lingkungan.



Periode Tes :  2 minggu

Hasil Tes : Proses Keratinisasi yang meningkat

Metode :

●	Dua puluh sukarelawan menerapkan esensi 
yang mengandung 97% filtrat fermentasi 
Galactomyces di wajah mereka.

●	Ambil sel mati dari pipi kiri mereka dan 
membandingkan secara makroscopy (dengan 
keratin stick dan Digital light Microscope).

●	Jumlah sebum (minyak) dan keratin dari kulit di 
wajah berkurang 64,17% —> 16,47%.

Perbaikan
Keratinisasi Kulit

TEST UJI PENGGUNAAN ESENSI



METODE

1. Dua puluh sukarelawan menerapkan esensi 
yang mengandung 97% dari Filtrat fermentasi 
Galactomyces di wajah mereka.

2. Sebelum mendaftar dilakukan foto dengan 
kamera biasa,  2 minggu dan 4 minggu kemudian 
dengan makroskop (RoboSkin Analyzer CS50, 
Inforward, Inc., Jepang) cek jumlah pori (0,3 
~ 0,6 mm2) atau berstandarkan pada tabel 
kegelapan progresif.

HASIL

Jumlah pori-pori besar dan pori-pori komedo 
pada wajah berkurang secara signifikan lebih dari 
15,66 dan 21,84% dengan memakai esensi ini 
dibandingkan dengan mereka  yang tidak melakukan 
perawatan wajah.

Perbaikan Pori-Pori Kulit
TEST UJI PENGGUNAAN ESESI



Vitamin F Forte
Vitamin F Forte memupuk, memelihara, melindungi 

dan bertindak sebagai condisioner kulit. Vitamin F 

sangat cocok untuk perawatan kulit kering, stress 

dan sensitif, mendukung  kulit sepenuhnya proses 

pembangunan kulit, mempertahankan struktur dan 

fungsionalitasnya yang sehat dan alami.

Vitamin F Forte mengandung asam lemak esensial 

bebas jenuh polyun alami yang berasal dari minyak 

safflower, dengan kandungan asam linoleat yang 

sangat tinggi. Selain itu, asam lemak esensial 

dalam bentuk ester tersedia sebagai Vitamin F Etil 

Ester CLR dan Vitamin F Glyceryl Ester CLR.



Ectoin® adalah molekul perlindungan kulit stress 
alami yang sangat kuat, yang disebut "extremolyte". 
Bahan aktif multifungsi ini mampu mencegah 
kerusakan sel dan peradangan yang disebabkan 
oleh segala macam faktor stress, sehingga menjaga 
kecantikan dan kesehatan kulit. 

Ectoin® menggunakan pendekatan ilmiah dan 
komprehensif untuk anti penuaan dan perlindungan 
kulit yang efisien dengan memperbaiki dan 
memperbaiki kulit yang rusak, tua, stress dan 
teriritasi.

Ectoin® natural adalah bahan aktif multifungsi 
yang kuat dengan khasiat yang luar biasa dan 
terbukti secara klinis. The 100% natural single 
molecule memberikan manfaat anti-penuaan dan 
perlindungan sel yang sangat baik. 

Ectoin



Proven Efficacy

●	Perlindungan  seluler  dan  meningkatkan 
pertahanan diri kulit (in vivo).

●	Anti polusi global ((in vivo).

●	Pencegahan kerusakan kulit  faktor imbas sinar 
UV (in vivo).

●	Wrinkle improvement (in vivo).

●	Hidrasi jangka panjang - hingga 7 hari (in vivo).

●	Memperbaiki kekasaran dan penskalaan kulit (in 
vivo).

●	Perbaikan dan penguatan pelindung kulit (in 
vivo).

●	Pengurangan radang dan anti-iritasi (in vivo).

●	UVA / UVB, IR-A dan perlindungan cahaya 
tampak pada tingkat sel.

●	Melindungi kulit dari faktor stress.



●	Melindungi dari polusi yang menyebabkan 
penuaan kulit.

●	Regenerasi kulit yang stress akibat factor 
lingkungan.

●	Mencegah kerusakan kulit akibat sinar UV pada 
tingkat sel.

●	Mengurangi keriput dan garis.

●	Memperkuat dan melindungi pertahanan diri 
kulit.

●	Menenangkan dan meredakan kulit yang teriritasi 
dan meradang.

●	Memperbaiki dan memperkuat kulit dari 
kerusakan.

●	Meningkatkan hidrasi kulit dengan efek jangka 
panjang.

●	Menghaluskan kulit kasar dan bersisik.

●	Mengurangi kemerahan kulit dan TEWL pada 
kulit yang teriritasi dan stress.



Anti-aging effects (in vivo/clinical)

●	Desain penelitian: Double-blind, placebo-
controlled 

●	Relawan: (24 f, 30-60 y) dengan kulit normal, 
kering, dan sensitif

●	Produk uji: mengandung 2% Ectoin® natural 
dan placebo cream

●	Aplikasi: Dua kali sehari selama 28 hari

●	Parameter uji: 

-	 Kekasaran dan penskalaan: Visioscan®

-	 Elastisitas kulit: Cutometer®

-	 Wrinkle volume, SELS method: Visioscan®



Anti-wrinkle efficacy after 4 weeks 



●	Relawan: 20 orang yang diuji.

●	Produk uji: dengan 1% Ectoin®natural, kontrol 
(0,25% Hydrocortisone "Ebenol® Cream"), 
plasebo.

●	Desain penelitian: studi klinis double-blind, acak, 
terkontrol plasebo. Hari 1: kulit ditekankan dengan 
SDS (sodium dodecyl sulfate)  untuk merusak 
penghalang kulit orang yang diuji. Setelah stress 
SDS, aplikasi produk uji pada kulit yang stress.

●	Aplikasi: Dua kali sehari selama 7 hari di lengan 
bagian dalam.

●	Parameter uji: Pengukuran TEWL dan kemerahan 
kulit.

Skin Barrier Repair (in vivo/clinical) 



Skin Barrier Repair 

1% Ectoin® natural mengurangi TEWL sebesar 24% dan kemerahan pada kulit sebesar 38% setelah 
hanya 7 hari perawatan, karena sifat anti inflamasi dan perbaikannya. Kemanjuran 1% Ectoin® alami 
setara atau bahkan lebih baik daripada hasil pengobatan dengan Ebenol®.



Whitening & lightening efficacy (in vivo) 

● Desain penelitian: studi in vivo dengan 22 
sukarelawan (Asia, perempuan, 36-60 tahun), 
foto tipe III dan IV; subyek yang menunjukkan 
setidaknya satu titik pigmen dengan diameter ≥ 
3mm di wajah.

● Produk uji: mengandung 1% Ectoin® natural.

● Aplikasi: aplikasi 2x / hari di wajah selama 84 
hari. Pada hari 0, 28, 56 dan 84: Pengukuran 
dengan Spectrocolorimeter®. Pada hari ke 84: 
evaluasi subyektif.

● Test parameter:  efek depigmenting;  pengurangan 
pigmentasi; kuesioner subyektif.



Whitening & lightening efficacy (in vivo) 

● Kecerahan kulit meningkat secara signifikan 
hingga 3%, efek ini diamati pada 100% dari 
orang yang diuji. Pigmentasi kulit menurun 
secara signifikan hingga 28%.

● Variasi antara kulit berpigmen dan kulit normal 
menurun secara signifikan hingga 22%.

● Kuesioner subjektif menunjukkan kepuasan 
sebesar 91-100% dari subyek untuk 
kemanjuran produk.

Depigmentation Effect

Pengurangan pigmentasi:
Ditandai dengan penurunan variasi yang signifikan 
antara kulit bercak dan normal.

Parameter

Skin lightness
Skin pigmentation

+2 %
-25 %

+3 %
-28 %

Chance in%
after 56 days

Chance in%
after 84 days

Parameter

Variation between
spot and normal -11 % -22 %

Chance in%
after 56 days

Chance in%
after 84 days



Blue-light protection (ex vivo) 
● Desain penelitian: eksplan kulit hidup manusia 

(Kaukasia, perempuan).

● Produk uji: mengandung 1% Ectoin® natural 
dan plasebo.

● Aplikasi: pengobatan topikal (1 μl / eksplan) 
selama 4 hari, paparan cahaya tampak / biru 
(65 J / cm³) pada hari 4, pengambilan sampel 
eksplan kulit pada hari 5, imunostaining Nrf2 
dan MC1R.

● Testparameter: Nrf2 (faktor transkripsi kunci 
dalam respons seluler terhadap stress oksidatif) 
MC1R (reseptor melanokortin 1, penanda untuk 
pigmentasi).



Gold

Merangsang Sel-Sel Kulit

Mengobati Kerusakan Karena 
Paparan Sinar Matahari

Ion-ion yang terkandung dalam emas membantu 
merangsang sel-sel tubuh dan memengaruhi 
sirkulasi darah. Metabolisme sel-sel kulit akan 
meningkat dan menghasilkan kulit yang lebih sehat.

Ion-ion yang terkandung dalam emas membantu 
merangsang sel-sel tubuh dan memengaruhi 
sirkulasi darah. Metabolisme sel-sel kulit akan 
meningkat dan menghasilkan kulit yang lebih sehat.

Mencerahkan kulit & 
Memperlambat penipisan kolagen



Mengurangi Keriput dan Flek Hitam

Emas dapat mengaktifkan sel basal kulit yang 
dapat meningkatkan elastisitas kulit. Kerutan, 
garis-garis halus, kemerahan, dan bintik hitam 
dapat dikurangi

Mencegah Penuaan Dini Pada Kulit

Penggunaan emas membantu meningkatkan 
sistem metabolisme yang dapat membantu 
mencegah penuaan dini.



Beauty	is
	POWER;
A	Smile	is	
Its	Words

Charles Reade



CARA PAKAI
Cuci muka dengan bersih terlebih dahulu, teteskan 
2 - 3 tetes serum atau secukupnya pada tangan 
atau langsung ke wajah, setelah cairan serum me-
nempel di wajah, ratakan dengan cara menepuk 
dan memijatnya perlahan.


