
Kembalikan

Wajah CANTIK, 

ALAMI, BERSERI



Wajah 

Bermasalah...?



Masalah Kulit Wajah 

yang Sering 

Menghampiri Wanita

Masalah wajah biasanya kerap 
membuat seseorang merasa tidak 

percaya diri untuk berhadapan 
dengan orang lain, terutama orang 
yang disukai. Setiap orang hampir 

memiliki masalah wajah yang sama, 
mulai dari wajah berminyak hingga 

wajah yang kering dan kusam.

Masalah kulit wajah wanita akan 
membuat seseorang merasa kesal, 
apalagi jika sudah lama terjadi tapi 
tidak bisa dihindari. Wajah wanita 

merupakan aset berharga yang bisa 
membuatnya terlihat lebih cantik 

dan menarik dihadapan orang lain.



Wajah berminyak

Hal pertama yang bisa membuat anda tidak percaya 

diri akan wajah anda adalah masalah wajah 

berminyak yang bisa menyerang wanita secara 

berlebihan. Wajah berminyak pasti dimiliki tiap orang, 

tapi tinggal kadar minyaknya seberapa banyak? Hal 

itulah yang perlu diperhatikan. Wajah berminyak ini 

akan membuat wajah terlihat kusam, mudah 

berjerawat dan diserang oleh masalah wajah 

lainnya. Karena itulah wajah kusam ini merupakan 

salah satu penyebab kenapa ada banyak jerawat di 

wajah hingga kenapa wajah selalu kusam.



Jerawat

Siapa ya yang tidak pernah memiliki jerawat? Pasti 

tiap orang pernah berjerawat meskipun hanya 1 

saja seumur hidupnya. Tetapi setiap orang pasti 

memiliki masalah jerawat yang berbeda, misalnya 

untuk wajah kering cenderung tidak memiliki 

jerawat, berbeda dengan wajah berminyak yang 

cenderung berjerawat.

Meskipun jerawat merupakan masalah kulit wajah 

wanita yang paling mengganggu, tetapi tidak 

masalah jika memang anda punya jerawat. Anda 

hanya perlu melakukan perawatan untuk 

menghilangkan jerawat secara rutin agar jerawat 

tidak bertambah banyak nantinya.



Komedo

Komedo biasanya akan menjadi 

momok bagi wanita karena wajah 

akan terlihat kusam dan terasa risih 

ketika memiliki komedo. Meksipun 

bentuknya cenderung kecil, tetapi 

komedo akan membuat penampilan 

terlihat kurang menarik, karena itulah 

menghilangkan komedo sangat 

penting.



Kulit kering dan kusam

Kulit kering juga merupakan masalah 

kulit yang menyerang wanita 

selanjutnya, karena kulit kering juga bisa 

mendatangkan masalah seperti kulit 

wajah yang kusam. 



Noda hitam bekas jerawat

Noda hitam yang disebabkan bekas jerawat terjadi 

karena jerawat yang masih muda sudah dipencet, 

dan remaja wanita yang baru mengenal jerawat 

akan melakukannya. Jadi, sebaiknya anda yang 

sudah membaca ini jangan melakukan hal yang 

sama karena lebih sulit menghilangkan noda hitam 

ini nantinya. 



Keriput

Seperti kita ketahui bersama, bahwa salah satu 

masalah kulit yang sering dialami wanita adalah 

masalah tentang kulit keriput. Kulit keriput 

menyebabkan wajah menjadi tidak segar dan 

terlihat tua. Hal tersebut tentu sangat mengganggu 

penampilan dan mengurangi rasa percaya diri. 

Nah, parahnya lagi saat ini kulit keriput bukan 

hanya milik orang yang sudah tua saja. Sekarang ini 

banyak pula wanita dan perempuan muda yang 

memiliki kulit keriput. Ya! Kulit keriput juga bisa 

muncul diusia muda. Banyak sekali faktor yang 

mungkin saja menjadi penyebab kulit cepat keriput 

diusia muda. Nah, agar Anda dapat terhindar dari 

keriput diusia muda, maka sebaiknya Anda perlu 

mengetahui apa saja hal-hal yang menjadi 

penyebab kulit cepat keriput diusia muda



Penyebab Terjadinya Masalah Kulit Wajah

• Sinar matahari; Penyebab kulit keriput di usia muda 

yang pertama ialah karena wajah atau kulit bagian 

tubuh lain sering terkena paparan sinar matahari 

langsung. Sinar matahari yang baik bagi tubuh ialah 

sinar matahari sebelum pukul 09.00 pagi. Setelah 

melewati jam tersebut, umumnya sinar matahari yang 

menyengat kulit dalam waktu yang cukup lama akan 

membuat kulit menjadi kering dan lambat laun akan 

mulai muncul garis dan kerutan halus di wajah Anda 

dan di daerah lain yang sering terkena sinar matahari 

langsung. Jika dibiarkan, kerutan halus tersebut juga 

bisa menjadi kerutan yang lebih tajam yang akhirnya 

membuat kulit menjadi keriput.

Apa saja yang menjadi penyebab kulit keriput di wajah dapat muncul bahkan di usia muda.



• Dehidrasi; Seperti kita ketahui 

bersama, air putih memiliki manfaat 

yang sangat baik bagi tubuh kita. 

Oleh karena itulah banyak pakar 

yang menyarankan agar kita 

mengkonsumsi minimal 8 gelas air 

per hari. Jika kebutuhan air selalu 

terpenuhi niscaya kulit akan terlihat 

tetap segar dan kencang. 

Sebaliknya jika tubuh kekurangan 

cairan, maka kulit pun berpotensi 

menjadi stress akibatnya kulit akan 

menjadi kering, kusam, dan keriput. 

Itulah salah satu penyebab kulit 

cepat keriput di usia muda.



• Kosmetik; Di Indonesia, 5 tahun terakhir ini banyak 
produk kosmetik dengan harga murah baik yang 
dipasarkan melalui offline maupun online. Kadang 
produk kosmetik tersebut bahkan tidak memiliki 
sertifikasi BPOM dan belum teruji kelayakannya. 
Nah, menggunakan kosmetik wajah yang tidak 
terpercaya dalam jangka panjang bisa 
menimbulkan berbagai efek samping yang 
merugikan seperti kulit keriput, iritasi, timbul bintik 
hitam, hingga penyakit serius seperti kanker kulit. 
Beberapa produk kosmetik bisa saja memberikan 
efek instant untuk membuat wajah lebih cantik 
dan bersih, namun ketika pemakaian dihentikan 
bisa saja wajah berubah kembali seperti semula.
Hindari menggunakan produk kosmetik yang 
tidak terpercaya dan tidak sesuai bagi kulit wajah 
Anda karena dapat menjadi penyebab kulit 
keriput di usia dini.



• Diet; Diet yang dilakukan dengan benar dan pernuh 

perhitungan sebenarnya sangat dianjurkan untuk 

kesehatan tubuh. Namun yang sering terjadi ialah 

diet yang dilakukan dengan asal-asalan tanpa 

pengetahuan khusus dan tidak sesuai dengan nasihat 

dari ahli gizi. Saat ini banyak anak muda yang 

seenaknya saja membuat menu diet untuk dirinya 

tanpa memperhitungkan kebutuhan asupan gizi bagi 

tubuhnya. Apakah Anda juga termasuk yang 

demikian? Jika ya, segeralah hentikan diet Anda atau 

Anda dapat berkonsultasi dengan ahli gizi di kota 

Anda. Tanpa pengetahuan yang cukup, biasanya 

banyak dari vitamin dan mineral yang hilang karena 

kita seenaknya menghindari banyak makanan yang 

justru kaya akan gizi. Kekurangan vitamin dan mineral 

akan membuat kulit menjadi kekurangan nutrisi yang 

berakibat kulit menjadi kusam, keriput, dan berkerut.



• Pola hidup; Penyebab kulit keriput di usia muda yang 

kelima ialah kebiasaan buruk yang rutin dilakukan 

seperti merokok. Merokok ternyata bukan hanya 

membahayakan kesehatan organ dalam tubuh 

maupun orang-orang disekitar, namun juga bisa 

menyebabkan kesehatan kulit menjadi terganggu 

diantara kulit menjadi keriput sebelum waktunya. 

Katanya hal tersebut terjadi karena merokok dapat 

menghambat pasokan darah pada tubuh. Hal itulah 

yang akhirnya menyebabkan wajah menjadi keriput di 

usia muda. Selain itu, kebiasaan lain seperti minum kopi 

katanya juga tidak baik bagi kesehatan kulit wajah. 

Kandungan kafein pada kopi dapat menyebabkan 

proses penuaan wajah menjadi lebih cepat, 

diantaranya akan timbul garis halus, kerutan dan 

keriput. Tidak mampu mengontrol stress tanpa sadar 

juga dapat menyebabkan wajah menjadi tegang 

sehingga lama-kelamaan dapat menyebabkan kerutan 

dan keriput di wajah Anda.



• Posisi Tidur; Tanpa kita sadari, seringkali saat 

kita tertidur dengan posisi miring, kulit 

wajah kita yang bersentuhan dengan 

bantal dapat menyebabkan bekas di kulit. 

Pernah mengalami hal ini? Bekas sarung 

bantal yang menimbulkan garis di kulit jika 

sering terjadi katanya juga bisa 

menyebabkan timbul garis halus, lalu 

menjadi garis yang lebih tajam, dan 

akhirnya kulit menjadi keriput penuh 

kerutan. Tidak ingin hal tersebut terjadi? 

Aturlah posisi tidur Anda agar kulit dapat 

bernafas dengan leluasa. Itulah penyebab 

kulit keriput yang keenam.



• Begadang; Penyebab keriput di usia muda 

yang ketujuh yaitu kurang istirahat apalagi 

karena begadang akan membuat kulit 

menjadi pucat dan terlihat kusut. Jika 

dilakukan terus menerus, hal tersebut dapat 

membuat kulit di daerah bawah mata atau 

lingkar mata menjadi kendur dan lama-

kelamaan akan timbul keriput. Menurut para 

ahli, pada waktu tidur malam hari kulit 

membentuk sel-sel kulit baru untuk 

menggantikan sel kulit yang telah mati. Nah, 

jika Anda begadang dan tidak tidur, tentu 

tubuh dan kulit tidak punya cukup waktu 

untuk melakukan regenerasi sel. Itulah yang 

membuat orang yang sering begadang 

kulitnya cenderung kusut, tidak segar, 

keriput dan berkerut.



Menghadirkan....

SC-III
Apple Stem Cell Serum

Solusi terbaik 

mengembalikan wajah 

cantik Anda...

Uttwiler Spatlauber Apple



SC-III Apple Stem Cell Serum terbuat dari Apel Uttwiler 

Spatlauber, Swiss, memiliki banyak khasiat dan juga 

istimewa karena tetap segar dalam 6-8 bulan meskipun 

tidak diletakkan dalam kulkas. Apelnya kaya 

dengan Phytonutrien, Protein dan memiliki sel hidup yang 

lama.

Ditemukan melalui PhytoCellTec oleh Dr. Fred Zulli,  

seorang ilmuwan Barat yang menggunakan apel liar yang 

ada di negara Swiss saja. Dia melihat keanehan pada apel 

liar ini karena meskipun telah selama 3 bulan dibawah 

pohon, apel ini tidak asam dan rusak seperti buah-buah 

apel biasanya.

Dr. Fred Zulli 



Fakta Unik tentang Apel Uttwiler Spatlauber

Apel dengan nama latin Malus Domestica yang berasal dari Kanton Thurgau, bagian utara Switzerland ini ternyata 

menyimpan banyak potensi luar biasa untuk kecantikan dan kesehatan. Dibalik bentuknya yang unik, apel ini juga 

memiliki beberapa fakta yang cukup menarik untuk disimak.

Pernah dibudidayakan tetapi langka

Pada abad ke 18, apel Uttwiler Spatlauber ini pernah dibudidayakan, namun karena rasanya yang asam maka apel 

ini mulai dilupakan dan sekarang ini telah menjadi spesies apel yang langka di bumi. Apel ini juga telah masuk ke 

dalam koleksi ProSpecieRara, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi binatang dan tumbuhan 

tradisional di Switzerland.

Memiliki ketahanan yang luar biasa

Setelah dipanen, apel Uttwiler Spatlauber dapat bertahan sangat lama dibandingkan dengan apel biasa maupun 

buah lainnya. Apel ini dikatakan dapat bertahan hingga empat bulan tanpa bantuan pengawet dan masih 

berada dalam kondisi yang baik untuk dikonsumsi.



Dipakai untuk serum dan krim kosmetik

Dibalik daya tahan apel ini ditemukan sebuah rahasia kecantikan kulit dengan stem sel. Stem sel apel 

Uttwiler Spatlauber terbukti dapat melindungi stem sel kulit manusia dari penuaan lewat riset yang 

dilakukan oleh Mibelle Biochemistry yang kemudian mengembangkan cara untuk membudidayakan stem 

sel apel ini (teknologi PhytoCellTec™). Dengan teknologi PhytoCellTec™, produksi masal apel ajaib ini dapat 

dilakukan tanpa perlu khawatir akan jumlah populasi pohon apelnya yang sudah langka.

Memiliki popularitas yang mendunia

Setelah penemuan khasiatnya yang luar biasa, popularitas apel ini terdongkrak sehingga banyak 

perusahaan kosmetik di Eropa, Asia dan Amerika termasuk Lancome dan Chantecaille menggunakan 

bahan dasar dari apel ini. Menurut majalah Vogue, istri president Amerika, Michelle Obama pun 

menggunakan serum yang menggunakan stem sel apel ini.



Manfaat:

1. Menghilangkan noda/flek hitam

2. Menjaga kelembaban kulit

3. Mencerahkan wajah

4. Menghilangkan keriput

5. Mengencangkan wajah yang kendur

6. Membuat wajah bening berseri

7. Membasmi jerawat

8. Menghilangkan bekas jerawat

9. Menghilangkan kerutan pada wajah

10. Menjaga kekenyalan kulit

11. Memperbaharui dan meregenerasi sel – sel kulit 

yang rusak ataupun mati



Cara Pemakaian:

Bersihkan wajah dengan air, keringkan 

kemudian oles SC-III Apple Stem Cell Serum 

secara merata ke seluruh wajah dan leher 

sambil dipijat.


