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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 Brightening Body Lotion diformulasikan 
untuk membantu mencerahkan kulit, menjaga kelembaban kulit, 
memberikan perlindungan bagi kulit, dan membantu menjaga kulit 
agar tetap sehat dan terawat.





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 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.



3M3. Whisteris G
3M3.Whiteris G (Glycerin, Water, Dictyopteris 
Membranacea/Algae Extract) adalah extract Algae 
yang berasal dari Algae coklat ang dibudidayakan 
dengan konsep eco green/ramah lingkungan. 
Tumbuhan bertalus* ini sering disebut Perfume 
d'Antée  atau sea fern (ikan laut) yang mana 
ekstraknya digunakan sebagai bahan aktif 
perawatan kulit masa kini. 

3M3.Whiteris G efektif memberikan Hidrasi yang 
baik untuk kulit wajah, efektif melawan tanda-
tanda penuaan. Pemakaian secara rutin dan teratur 
dapat membantu menyamarkan hiperpigmentasi 
dan mencegah terjadinya pembentukan melanin 
sehingga kulit wajah tampak lebih cerah.
*Tumbuhan yang belum dapat dibedakan dalam 3 bagian utamanya yaitu 
akar, batang, dan daun.



Parameter-parameter ini dipelajari untuk mengukur 
Individual Topographical Angle (ITA), yang 
menentukan tingkat pigmentasi kulit individu.

Protocole
• 84 hari.
• 16 sukarelawan Thailand, fototipe III-IV.
• Aplikasi krim kosmetik dua kali sehari yang 

mengandung 3% 3M3.WHITERIS G.
• Parameter terukur: foto polarisasi silang digital 

dari satu tangan yang dipilih secara acak; metode 
kromametrik dan evaluasi ITA; dan kuesioner 
penilaian diri.

• Pigmentasi kulit dievaluasi menggunakan 
chromameter yang mengukur dua parameter:

- The Luminance L*: pengukuran kejernihan 
kulit, dari gelap hingga pucat.

- The Chrominance B*: menentukan kisaran 
blues sampai kuning.



Effect of 3% 3M3.WHITERIS G on dark spots area 

3% 3M3.WHITERIS G secara signifikan mengurangi ukuran bintik hitam
• sebesar -11% dan hingga -32% setelah 42 hari
• sebesar -29% dan hingga -75% setelah 84 hari



Effect of 3% 3M3.WHITERIS G on dark spots area 

3% 3M3.WHITERIS G secara signifikan mengurangi ukuran bintik hitam
• sebesar -11% dan hingga -32% setelah 42 hari
• sebesar -29% dan hingga -75% setelah 84 hari



Effect of 3% 3M3.WHITERIS G on skin pigmentation 

Lebih dari 80% sukarelawan merasa kulit mereka lebih cerah, terlihat lebih rata, dan telah disublimasikan.

KESIMPULAN 
Mengurangi area bintik-bintik gelap secara signifikan.

Mencerahkan kulit.



Aloe barbadensis, atau aloe vera, adalah tanaman 
sukulen yang menawarkan banyak manfaat dan 
cocok untuk semua jenis kulit, terutama kulit kering, 
rusak, sensitif dan teriritasi. Ini menawarkan anti-
inflamasi, antimikroba, antioksidan, humektan 
dan anti-gatal untuk kulit. 

Lidah buaya mengandung vitamin B kompleks, 
asam folat, vitamin C dan karoten, yang 
merupakan prekursor vitamin A. Tanaman lidah 
buaya menunjukkan banyak aktivitas farmakologis 
seperti "antioksidan, antimikroba, meningkatkan 
kekebalan tubuh, antitumor, hipoglikemik, 
hipolipidemik, penyembuhan  luka, dan anti 
diabetik." (Maharjan dan Nampoothiri, 2015).

ALOE VERA



Pada luka bakar kulit full-thickness, Aloe vera 
menunjukkan efek yang menguntungkan dengan 
mengurangi peradangan secara signifikan dan 
menyediakan jaringan granulasi yang lebih matang 
yang dapat mempercepat penyembuhan.



Efek Pelembab Ekstrak Lidah Buaya
Dalam Berbagai Konsentrasi Dermatological 

Effect

Skin soothing and 

astringent

Moisturizing

Sunburn Relief

Acne Treatment

Wrinkle Treatment



Invest in
your SKIN. 
Its going to 

represent you 
for 

a very along time



CARA PAKAI
Oleskan Yomari Galactomyces Brightening Body 
Lotion ke seluruh bagian tubuh secara merata 
dengan sedikit memijat agar lotion dapat meresap 
dengan sempurna. Waktu terbaik menggunakan 
lotion adalah setelah mandi dan malam hari sebelum 
tidur.


