


Secerah Permata
Keindahan berlian sebagai batu mulia telah menjadikannya sebagai sahabat 
terbaik wanita. Namun masih ada batu lain yang tak kalah indahnya untuk 
dijadikan aksesori, salah satunya adalah batu tourmaline. mungkin saja ia 
tidak menjadikan status seseorang meningkat dalam sekejap, namun dengan 
kemampuan elektromagnetnya, batu ini mampu mempercepat peredaran 
darah di bawah permukaan kulit sehingga kulit tampak merona alami. 

hal tersebut menginspirasi L’Oréal untuk meriset hingga menghasilkan 
formula krim malam dengan ekstrak batu tourmaline. Inovasi dalam 
White Perfect Transparent Rosy Whitening Night Cream ini dijanjikan 
akan membuat kulit menjadi lebih cerah dan mengurangi warna kusam. 
Pelembap ini akan bekerja sepanjang malam dan begitu terbangun di pagi 
hari wajah pun terlihat cerah. harga rp 94.900.(NV)  FoTo: Dok. L’oRéaL
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Bukan tidak mungkin bila di saat 
sedang terburu-buru menghadiri 
undangan makan malam atau rapat 
penting tiba-tiba parfum favorit anda 
yang hendak disemprotkan telah 
habis, atau keadaan darurat lain yang 
bisa mengancam penampilan anda 
menjadi kurang sempurna sehingga 
mengurangi rasa percaya diri.  
Berikut info sederhana yang bisa  
jadi berguna di kemudian hari.
•Bila anda kehabisan parfum andalan 
sesaat sebelum acara, lilin beraroma 
akan menjadi solusi cerdas. tiup lilin 
dan teteskan sedikit wax yang telah 
mendingin pada kulit, lalu digosokkan 
hingga menghilang. aromanya akan 
tertinggal di tubuh. Konsep serupa yang 
diterapkan juga pada solid perfume. 
•Compact powder yang jatuh 
bertebaran di lantai memang akan 
membuat anda merasa kesal 
sejenak. Namun, anda masih bisa 
menggunakan tepung jagung yang 
dapat ditemukan di dapur untuk 
dipulaskan di wajah. Dijamin ini akan 
menjauhkan kilap dari wajah anda  
dan membuatnya tampak matte.
Sebelum anda berasumsi bahwa  
tip ini terdengar sedikit generik, 
siapa tahu anda akan merasakan 
manfaatnya suatu hari nanti. Dan 
selama anda tampil memesona  
tanpa cela, tak seorang pun akan  
tahu apa yang anda kenakan  
untuk mendapatkannya. 
(NV)   FoTo: Dok. FEmiNagRouPaKSI Nyata

Menyandingkan kebutuhan konsumen akan produk 
kosmetik berkualitas dengan visi dan misi sosial 
senantiasa diterapkan The Body Shop secara 
total. Tak sedikit gerakan peduli – baik terhadap 
isu sosial, lingkungan ataupun bumi – yang telah 
dilakukannya. Tiga aksi nyata yang belum lama ini 
disosialisasikan ke tengah para pencintanya, dapat 
menjadi bukti kepedulian merek tersebut pada 
kesejahteraan sosial dan bumi yang lebih hijau. 
Ketiganya adalah:
• Gerakan Community Trade yang digagas 
pada 1987, yang dikabarkan  telah membawa 
kesejahteraan ekonomi terhadap petani di 
berbagai belahan dunia. Dengan menetapkan 
standar harga yang adil pada hasil tani maupun 
perkebunan mereka, baru-baru ini The Body Shop 
meluncurkan New Colorglide™ Lip Colour (Rp 
139.000) yang kandungannya terdiri dari bahan-
bahan alami seperti minyak wijen, minyak marula, 
dan beeswax organik yang diformulasikan ke dalam 
37 pilihan warna.  
• Mendukung Gerakan 350, sebuah kampanye yang 
diadakan di seluruh dunia untuk menyuarakan 
penurunan emisi pada konferensi Climate Change 
Oktober lalu di Copenhagen. Wujudnya adalah 
membuat instalasi berbentuk angka 350 setinggi  
2 meter. Konsumen dapat memasukkan botol-botol 
bekas produk The Body Shop ke dalam instalasi 
tersebut untuk kemudian diolah kembali.
• Memutar film bertemakan Trafficking, istilah bagi 
perdagangan perempuan dan anak, yang saat ini 
sedang marak. Berjudul Trade, film ini mengisahkan 
peristiwa nyata tentang penculikan, pemaksaan, 
dan eksploitasi anak-anak serta perempuan di 
Meksiko untuk dijadikan pekerja seks. Pemutaran 
film ditujukan agar secara umum publik dapat 
membuka mata terhadap isu-isu sosial seperti ini 
karena banyak negara di dunia yang telah menjadi 
wilayah perdagangan manusia. Indonesia, adalah 
salah satunya. Ke depan, yang diharapkan tentu 
saja adalah menghentikan kejahatan tersebut. 
(FF/Hk)   FoTo: Dok. THE boDy sHoP

KatarSIS eKSOtIS
melarikan diri dari rutinitas sehari-hari yang membelenggu – baik pada akhir pekan 
ataupun periode liburan – tentu saja tak akan dilewatkan oleh setiap pribadi sibuk. 
Salah satu destinasi pilihan yang populer adalah spa. menikmati keajaiban air yang 
konon menyembuhkan, pijatan lembut di tubuh yang memberikan efek relaks, 
sampai menyantap menu makan sehat yang bebas toksin, menjanjikan katarsis yang 
menyeluruh. Oleh karena itu, pemilihan tempat spa pada akhirnya menjadi penting. 
anda ingin bepergian ke sebuah tempat terpencil di mana anda berharap spa dapat 
me-recharge kembali energi di tubuh dan pikiran? atau cukup datang ke day-spa 
dalam kota yang menjanjikan relaksasi sekejap? Boleh jadi anda perlu membaca buku 
Spa-chic asia yang belum lama ini diterbitkan editions Didier millet sebelum memilih 
spa yang diinginkan. Bukan hanya membahas destinasi spa eksotis asia seperti di 
Bali, cina, maldives, thailand, atau Filipina, buku ini juga menuliskan sejumlah ritual 
penyembuhan yang mengiringinya; ayurveda, traditional Chinese medicine, jamu, 
bahkan juga spa cuisine yang tersedia. Sebuah referensi penting untuk mencapai  
tubuh dan pikiran yang cantik serta sehat.(Hk)   FoTo: iRVaN aRRyaWaN
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