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PENJELASAN PRODUK
Epoch® Blemish Treatment adalah perawatan untuk noda 
jerawat yang menyamarkan tampilan kulit yang memerah 
yang disebabkan oleh jerawat serta membantu mengatasi 
kulit wajah yang bermasalah.

KONSEP
Mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh jerawat. 
Jerawat perlu dirawat secara hati-hati agar tidak semakin 
teriritasi dan lebih parah. Epoch® Blemish Treatment 
menggabungkan bahan aktif yang dapat membantu 
mengurangi jerawat dan mengatasi pori-pori atau lubang 
dengan Job’s Tears (yang secara historis telah digunakan di 
Asia untuk mengurangi kulit yang memerah), Yarrow (telah 
digunakan selama berabad-abad untuk membantu 
menenangkan kulit), Burdock (yang membantu mengatasi 
kulit wajah yang bermasalah) dan ekstrak Chamomile yang 
menyejukkan kulit.

TARGET PENGGUNA
• Sasaran utama: Remaja yang cenderung berjerawat.
• Sasaran kedua: Pria dan wanita dewasa yang berjerawat.
 
MANFAAT PRODUK
•  Perawatan noda untuk menargetkan dan merawat kulit yang 

berjerawat.
•  Ekstrak tumbuh-tumbuhan meredakan kulit yang memerah 

untuk memperbaiki penampilan kulit.

N U  S K I N ®  P R O D U C T  I N F O R M A T I O N  P A G E

•  Dari setiap produk Epoch® yang terjual akan disisihkan 
sebesar $0.25 untuk disumbangkan kepada Nu Skin 
Force for Good Foundation, organisasi non-profit yang 
berkomitmen membentuk dunia yang lebih baik bagi 
anak-anak dengan memperbaiki kehidupan manusia, 
melestarikan budaya asli, dan melindungi lingkungan. 

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
•  Job’s tears—tumbuhan ini tumbuh sebagai rumput liar 

yang tinggi di jalur pendakian dan sisi jalan. Kaya akan 
asam-asam amino, akarnya telah digunakan sejak berabad-
abad yang lampau di wilayah Asia tropis untuk merawat 
dan meredakan kulit yang bermasalah.Tumbuhan ini 
terkenal karena kemampuannya membantu mengurangi 
tekanan yang disebabkan oleh jerawat dan masalah-
masalah kulit lainnya. Ekstrak Job’s Tears merupakan 
kandungan utama dalam Epoch® Blemish Treatment untuk 
membantu merawat dan memperbaiki kulit yang sedang 
mengalami jerawat.

•  Yarrow, burdock, and chamomile—bahan-bahan 
tumbuhan ini telah digunakan secara luas selama berabad-
abad oleh suku-suku pribumi Amerika untuk meredakan 
berbagai kondisi kulit yang teriritasi. Tumbuh-tumbuhan 
ini dibuat menjadi semacam tapal (poultice), lalu langsung 
dioleskan pada bagian yang sakit sebagai obat penyejuk 
dan penenang. Ekstrak-ekstrak tumbuhan ini bekerja 
bersama-sama dalam Epoch® Blemish Treatment untuk 
menyejukkan dan meredakan kulit yang bermasalah.

•  Asam salisilat—kandungan berkhasiat yang telah terbukti 
secara klinis efektif merawat dan memperbaiki kulit yang 
rusak karena jerawat.

EPOCH® BLEMISH 
TREATMENT
diminishes the discomfort of breakouts
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EPOCH® BLEMISH TREATMENT
Chamomile, ketiganya digunakan oleh suku-suku pribumi 
Amerika untuk meringankan dan meredakan masalah kulit. 
Tumbuhan ini dibuat menjadi semacam tapal (poultice) dan 
langsung dioleskan pada area kulit yang bermasalah untuk 
merawat kulit yang membengkak. Ekstrak tumbuhan ini 
dikombinasikan dengan Epoch® Blemish Treatment untuk 
memberikan manfaat menenangkan kulit dan membantu 
mengurangi iritasi yang disebabkan oleh jerawat.

Seberapa sering saya harus gunakan Epoch® Blemish 
Treatment untuk mendapatkan hasil yang optimal?
Mulailah menggunakan Epoch® Blemish Treatment pada 
kulit yang bermasalah sekali sehari. Kemudian tingkatkan 
secara bertahap sampai tiga kali sehari apabila diperlukan.
Jika kulit mengering, kurangi frekuensi penggunaan. 
Epoch® Blemish Treatment dapat digunakan di atas make-
up di siang hari untuk memerangi kulit  yang meradang. 
Oleskan saja, lalu biarkan mengering, kemudian bubuhkan 
make-up.

Apa perbedaan Epoch® Blemish Treatment dengan 
Nu Skin Clear Action System?
Nu Skin Clear Action System adalah satu perangkat 
produk yang lengkap untuk digunakan di seluruh wajah 
Anda untuk membantu mengatasi efek jerawat di masa lalu, 
sekarang ataupun akan datang, sedangkan Epoch® Blemish 
Treatment adalah perawatan jerawat yang digunakan pada 
kulit berjerawat saat ini.

Dapatkah saya menggunakan Epoch® Blemish Treatment 
bersama dengan Nu Skin Clear Action?
Ya, Epoch® Blemish Treatment merupakan pasangan yang 
tepat untuk Sistem Nu Skin Clear Action®. 

Jika sedang menggunakan Nu Skin Clear Action System, 
kapan harus saya gunakan Epoch® Blemish Treatment?
Jika sedang menggunakan satu sistem perawatan jerawat, 
Epoch® Blemish Treatment harus digunakan setelah toner.

Apakah Epoch® Blemish Treatment hanya untuk 
digunakan pada wajah?
Tidak, Epoch® Blemish Treatment efektif untuk mengatasi 
semua jerawat.
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PENGGUNAAN
Bersihkan kulit secara menyeluruh sebelum menggunakan 
Epoch® Blemish Treatment. Olesi seluruh bagian wajah yang 
mengalami jerawat dengan lapisan Epoch® Blemish 
Treatment cukup tebal, lakukan sampai tiga kali sehari. 
Karena perawatan ini mungkin menyebabkan kulit menjadi 
kering, maka mulailah dengan satu kali sehari pemakaian 
lebih dahulu, lalu secara bertahap tingkatkan dua kali sampai 
tiga kali sehari sesuai kebutuhan. Apabila terjadi kekeringan 
kulit atau kulit mengelupas, kurangi pemakaian menjadi satu 
kali sehari atau dua hari sekali saja.

PRODUK PELENGKAP
•  Nu Skin Clear Action® System—Sistem produk 

komprehensif yang dikembangkan untuk mengatasi efek 
yang ditimbulkan oleh jerawat pada kulit Anda. Epoch® 
Blemish Treatment merupakan produk yang tepat untuk 
digunakan bersama-sama sistem ini dalam perawatan noda 
ketika Anda baru mulai menggunakan sistem tersebut.

•  Glacial Marine Mud®—membantu menarik keluar kotoran, 
membantu mengangkat sel-sel kulit yang mati, merawat 
kulit dengan lebih dari 30 macam mineral yang bermanfaat 
bagi kulit. Orang yang sedang menggunakan Epoch® 
Blemish Treatment juga perlu merawat kulit mereka secara 
teratur dengan masker penyerap minyak ini.

•   Nu Colour® Dual Active Color Corrector—Dual 
Active Color Corrector berwarna hijau ini secara nyata 
dapat membantu memperbaiki rona merah pada kulit 
dan pembuluh-pembuluh darah kapiler yang pecah. 
Diformulasikan dengan teh hijau, lidah buaya, oregano, 
dan ginseng untuk membantu meredakan dan mengoreksi 
penampilan kulit memerah yang bermasalah.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Kandungan etnobotani apa saja yang terdapat di dalam 
Epoch® Blemish Treatment dan apa daya kerjanya?
Epoch® Blemish Treatment mengandung lebih banyak 
kandungan etnobotani dibandingkan produk Epoch® 
lainnya. Job’s Tears telah digunakan secara tradisional di 
Asia tropis, Cina dan Jepang untuk meringankan kulit yang 
berjerawat dan menyamarkan warna kulit yang memerah 
pada wajah yang bermasalah. Yarrow, Burdock dan 
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BAHAN KANDUNGAN
Senyawa aktif: Salicylic Acid 2%
Bahan lain: Aqua, PEG-32, PVM/MA Decadiene Cross 
Polymer, Salicylic Acid, Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, 
PPG-26-Buteth-26, Coix Lacryma-Jobi Ma-Yuen, Seed 
Extra, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Disodium Edta, Fragrance (Parfum) 
Components and Finished Fragrances, Achillea Millefolium 
Extract, Arctium Lappa Root Extract.


