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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 Moisturizer mengandung berbagai 
jenis vitamin (A, B5, B7, E, dan F) bermanfaat untuk 
menutrisi kulit agar tetap sehat dan terawat, diformulasikan 
sebagai antioksidan untuk kulit, membantu menjaga 
kelembaban kulit, membantu mencerahkan kulit, dan 
meningkatkan elastisitas kulit.





Galactomyces

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

The Secret
Asian Skin Care
Ingredient



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 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.



SOLUVIT RICHER
COMPOSITION



Traditional use:  

● Digunakan baik secara internal maupun eksternal 
untuk mengobati varises, couperose dan wasir.

● Juga digunakan secara topikal untuk 
menghilangkan kram kaki, rasa sakit dan sensasi 
berat serta pembengkakan pada kaki dan pruritis

● Digunakan dalam pengobatan memar, keseleo 
dan radang dingin.

Modern science: 

● Anti-oksidan

● Proliferasi sel

● Anti-penuaan dan anti-kerut

● Venotonik

Horse Chestnut
INCI: Ekstrak Biji Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut)



Vitamin A 
INCI: Retinyl Palmitate

Pengantar:
● Retinol, diesterifikasi menjadi asam palmi-

tat, memperoleh molekul dengan stabilitas 
kimia yang jauh lebih besar.

● Mengizinkan pembentukan retinol dan me-
tabolit terkait lainnya di kulit.

● Ditemukan pada awal abad ke-20 dalam 
minyak ikan cod dan lemak mentega.

● Banyak digunakan secara topikal dalam 
aplikasi kosmetik dan obat, terkenal karena 
manfaat nutrisinya.

Potensial Manfaat :
● Mendukung pembaharuan dan diferensiasi 

sel epidermis.

● Mempromosikan produksi molekul 
matriks ekstraseluler yang pada dasarnya 
mengencangkan kulit.

● Melindungi dari kerusakan molekul matriks 
ekstraseluler setelah paparan sinar matahari.

● Anti-oksidan.

●	Anti jerawat.



Vitamin E

Pengantar:
● Konstituen alami dari banyak minyak biji.

● Pertama kali ditemukan pada paruh pertama 
abad ke-20 dan sejak itu dianggap sebagai 
agen terapi yang penting.

● Namanya berasal dari "tokos" (melahirkan) 
dan "phorein" (untuk melahirkan).

● Banyak digunakan dalam beragam produk 
modern, misal: obat-obatan, kosmetik dan 
bahan makanan, baik manfaatnya bagi ma-
nusia maupun untuk melindungi formulasi 
terhadap oksidasi.

Manfaat potensial:
● Anti oksidan yang kuat, karenanya memper-

lambat proses photoaging.

● Mempercepat proses penyembuhan luka.

● Pelembab.

● Melindungi bahan sensitif lainnya terhadap 
oksidasi (misal: Vitamin A dan C).

● Melindungi dari kerusakan kulit yang dise-
babkan oleh UVA.



Vitamin B5 
INCI: Kalsium Pantothenate

Pengantar:
● Diidentifikasi pada paruh pertama abad ke-

20.

● Nama berasal dari panthos, yang diter-
jemahkan sebagai "dari mana-mana." Nama 
ini diberi karena kehadirannya yang luas da-
lam makanan.

● Sangat terkonsentrasi di kacang, keju, al-
mond dan dedak gandum.

● Kalsium pantothenate adalah bentuk asam 
pantotenat yang distabilkan.

● Digunakan secara luas dalam suplemen 
makanan dan formulasi kosmetik.

● Konstituen normal kulit sehat.

Manfaat potensial:
● Bahan penetrasi yang cepat dan dalam untuk 

kulit.

● Pelembab untuk kulit dan rambut.

● Merangsang proliferasi fibroblast (anti-
penuaan).

● Mempromosikan penyembuhan luka.

● Perawatan kuku rapuh.

● Menenangkan untuk kulit yang meradang.



Linoleic Acid 

Pengantar:
●	Asam lemak esensial (asam lemak ω-6), 

sangat diperlukan tubuh manusia untuk 
kesehatan.

●	Penting untuk fungsi kulit yang tepat.

●	Hadir dalam bentuk trigliserida dalam 
banyak minyak nabati. Terutama sangat 
terkonsentrasi dalam minyak saf flower.

●	Diperoleh  dari minyak  safflower menggu-
nakan proses yang ringan dan berkelanjutan.

●	Digunakan secara luas dalam aplikasi 
kosmetik, makanan dan industri.

Manfaat potensial:
●	Pelembab.

●	Anti jerawat / antimikroba.

●	Pencerah kulit.

●	Metabolisme asam linoleat di dalam kulit 
menyebabkan efek anti-inflamasi.

●	Menghaluskan kulit.



Vitamin B7/H 
INCI: Biotin 

Pengantar:
● Terutama sangat  terkonsentrasi pada 

sayuran hijau, kacang kedelai, dan kuning 
telur.

● Vitamin H. ‚H‘ singkatan dari ‚Haar‘ dan 
‚Haut‘, kata Jerman masing-masing untuk 
rambut dan kulit.

● Secara positif memengaruhi beragam 
peristiwa seluler, termasuk pertumbuhan 
sel, produksi asam lemak, dan metabolisme 
lemak dan asam amino.

● Hadir melimpah dalam suplemen makanan 
dan formulasi kosmetik.

Manfaat potensial:
● Mendukung kecepatan dan kualitas pertum-

buhan kuku dan rambut.

● Perawatan kuku dan rambut rapuh.

● Mempromosikan sintesis lipid dalam kulit.



Myo-Inositol
INCI: Inositol

Pengantar:

● Dapat ditemukan secara alami di banyak 
buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian 
dan dianggap sebagai nutrisi penting.

● Molekul pensinyalan yang kuat, dan dasar 
struktural untuk molekul pensinyalan lain, 
yang disebut inositol fosfat.

● Memainkan peran penting dalam banyak 
jalur pensinyalan sel, termasuk transduksi 
sinyal insulin.

● Berfungsi sebagai komponen penting dari 
komponen membran sel.

Manfaat potensial:
● Anti penuaan.

● Detoksifikasi.

Ilmu pengetahuan modern:
● Antioksidan.

● Proliferasi sel.

● Anti-penuaan dan anti-kerut.

● Venotonik.



IndiEx Centella Asiatica Extract 
INCI: Ekstrak Centella Asiatica (dan) Butylene Glycol (dan) Air.

Centella Asiatica kaya akan asam amino, 
beta karoten, asam lemak dan fitokimia. Ini 
adalah campuran super bahan-bahan yang 
menawarkan manfaat luar biasa bagi kulit. Ini 
meningkatkan sirkulasi serta sintesis kolagen 
dan jaringan kulit. 

Kolagen sangat penting untuk kulit yang 
kencang dan awet muda, dan dengan 
mengoleskan ramuan ini pada kulit Anda, 
Anda akan membantu membuatnya tetap 
montok dan kencang karena mempromosikan 
pembentukan protein struktural yang penting 
ini. Centella Asatica sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan elastisitas.

Ini  mengandung bahan kimia yang mempercepat 
penyembuhan luka, karena meningkatkan 
aktivitas antioksidan di lokasi luka, memperkuat 
kulit dan meningkatkan sirkulasi darah.

Ini sangat baik dalam pengobatan eksim, 
psoriasis, vena, dan stretch mark, serta 
membantu mencegah dan mengobati tanda-
tanda penuaan. I

Ini menghambat pembentukan bekas luka dan 
mempercepat proses penyembuhan, yang 
berarti juga sangat baik untuk mengobati 
dan mencegah cacat dan bekas luka yang 
disebabkan oleh jerawat.



Heals Wound and Burns
Ramuan ini dapat dengan mudah menyembuhkan 
luka serta luka bakar pada kulit karena memiliki 
sifat yang meningkatkan pasokan darah ke 
daerah yang terkena dan dengan demikian, 
meningkatkan tingkat antioksidan di sana.

Peningkatan kadar antioksidan meningkatkan 
produksi fibroblas. Fibroblast membantu da-
lam mensintesis kolagen, membantu mengu-
rangi bekas luka dan bekas luka yang muncul 
pada kulit.

Ini memiliki kecenderungan antibakteri, 
anti virus dan anti inflamasi. Karena itu, 
ramuan ini dapat dengan mudah digunakan 
untuk perawatan luka bakar kulit, psoriasis, 
dermatitis, dan lain-lain.

Perfect for Aging Skin
Karena ramuan ini dapat meningkatkan pro-
duksi kolagen dalam tubuh manusia, sehingga 
pasti dapat membantu mengatasi kondisi ku-
lit yang menua, keriput dan garis-garis halus. 
Produksi kolagen menyebabkan berkurangnya 
garis-garis halus, penuaan dan kerutan. Ke-
mampuan Centella Asatica untuk melengkapi 
pasokan kolagen dalam tubuh manusia men-
jadikannya bahan utama dalam sebagian besar 
formula anti-penuaan.



Promote Smooth Glowing Skin
Biji chia yang bergizi dapat menyehatkan 
sel-sel kulit. Asam omega 3 dalam biji chia 
akan melembabkan dan menutrisi sel-sel kulit. 
Asam lemak ini akan memperkuat selaput sel, 
terutama penghalang di sekitarnya, hal tersebut 
dapat mencegah dari iritasi dan racun, sel-
sel dan jaringan kulit yang sehat. Sel-sel dan 
jaringan kulit yang sehat menyebabkan kulit 
bercahaya halus.

Fights Cellulite
Centella Asatica juga merupakan bahan klasik 
untuk melawan selulit pada kulit. Centella 
Asatica bertindak sebagai diuretik dengan 
meningkatkan aliran darah di daerah tersebut 
dan mengurangi kemungkinan peradangan.



Every Woman
Has The Right
To Be Beautiful

Elisabeth Arden



CARA PAKAI
Oleskan Yomari Galactomyces Moisturizer secara 
merata pada kulit wajah yang telah dibersihkan 
setiap hari.


