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LIQUID BODY LUFRA  

PENJELASAN PRODUK
Liquid Body Lufra adalah pengelupas kulit (exfoliator) 
seluruh tubuh yang secara lembut membuang sel-sel 
kulit mati dan kelebihan minyak yang dapat membuat 
kulit Anda berkilau dan sehat.

KONSEP
Liquid Body Lufra menyegarkan kembali kulit, 
memberinya kilau yang bercahaya. Cangkang buah 
walnut yang digiling sampai halus, menghaluskan noda-
noda kasar di siku, bagian belakang lengan, lutut, tumit, 
dan di bagian-bagian lain tubuh. Daya kerja 
pengelupasan kulit Liquid Body Lufra yang menyegarkan 
kembali, akan memberi energi dan menghidupkan 
kembali rona kulit di lengan, kaki dan seluruh tubuh. 
Dengan Liquid Body Lufra, Anda melangkah keluar dari 
kamar mandi dengan kulit lebih berkilau, halus dan halus. 
Juga ideal untuk bercukur, formula pengelupasan ini 
menyebabkan kaki Anda menjadi lebih halus dan 
selembut sutera.

TARGET PENGGUNA
Wanita dan pria berumur 20+, yang menginginkan produk 
perawatan tubuh yang menghaluskan dan melembutkan kulit 
di sepanjang bulan-bulan musim dingin yang keras dan kering, 
dan juga sepanjang musim panas ketika lengan dan kaki yang 
telanjang terlihat berdebu dan kering.

MANFAAT PRODUK
• Memberikan pengelupasan kulit yang diperlukan, 

dengan lembut membersihkan sel-sel kulit mati dan 
lapisan kotoran di permukaan kulit.

• Menghidupkan kembali rona kulit tubuh dengan aksi 
pengelupasan kulit yang menyegarkan.

• Memperbaiki rona dan tekstur kulit Anda sewaktu 
membersihkan bagian-bagian kulit yang kering dan kasar.

• Terbilas dengan sempurna tanpa meninggalkan residu 
yang dapat mengering dan menimbulkan iritasi kulit.

• 100% bebas sabun.

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
• Cangkang buah walnut—digiling halus untuk 

mengelupaskan dan membersihkan bagian kulit yang 
kering dan kasar.

• Aloe vera—menyejukkan dan memanjakan kulit.
• Humektan—menarik kelembaban dan mencegah kulit 

menjadi kering sewaktu proses pengelupasan kulit 
berlangsung.

PENGGUNAAN
Ratakan Liquid Body Lufra pada kulit yang sudah 
dibasahkan, gosok-gosokkan dengan lembut hingga ber-
busa, lalu bilas seksama. Ikuti dengan penggunaan Body 
Smoother. Oleskan Perennial® Intense Body Moisturizer 
pada daerah-daerah yang membutuhkan kelembaban 
lebih. Gunakan setidaknya dua atau tiga kali seminggu.

TESTIMONIAL
“Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menyukai 
Liquid Body Lufra. Produk ini memiliki keharuman yang 
menyenangkan dan membuat kulit saya selembut kulit 
bayi.”

—SHARON LIS, AMERIKA
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DEMO PRODUK
Untuk mendemonstrasikan secara cepat dan mudah 
bagaimana Liquid Body Lufra menghaluskan dan 
melembutkan kulit, basahi bagian punggung tangan, lalu 
oleskan sejumlah kecil produk. Gosok dengan lembut 
dengan gerakan memutar, lalu bilas sampai bersih. 
Bandingkan tekstur dan rasakan perbedaan kulit yang telah 
dirawat dengan Liquid Body Lufra dan yang tidak.

INFORMASI
Banyak pelanggan kagum dengan hasil fantastis yang 
diberikan Liquid Body Lufra sewaktu mencukur kaki 
mereka. Daya kerja pengelupasan kulit yang diberikan 
sekam buah walnut membuang sel-sel mati sehingga pisau 
cukur dapat mencukur lebih dekat dan lebih halus. Kaki 
Anda terasa lembut laksana sutera setelah dicukur dengan 
membubuhkan Liquid Body Lufra. 

PRODUK PELENGKAP
• Body Smoother—losion setelah cukur yang ringan dan 

mengunci kelembaban.
• Perennial® Intense Body Moisturizer—pelembab tubuh 

bersifat terapeutik yang meningkatkan daya tahan 
selular, membantu memperkuat mekanisme 
pertahanan alami kulit dan memberi perlindungan 
terhadap faktor-faktor serangan eksternal.

• Liquid Body Bar—formula bebas-sabun yang kaya, 
yang secara efektif membuang segala kotoran dan 
kelebihan minyak seraya memberi kulit kelembaban 
yang sesuai.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apakah saya perlu membersihkan tubuh saya sebelum 
menggunakan Liquid Body Lufra?
Kami menyarankan penggunaan Liquid Body Lufra 
dikombinasikan dengan Liquid Body Bar. Mula-mula, 
gunakan Liquid Body Lufra untuk meluruhkan kulit yang 
kasar, bagian-bagian yang kering, lalu bersihkan dengan 
Liquid Body Bar yang kaya dan melembabkan untuk 
mendapatkan kulit yang halus dan lembut. (Liquid Body 
Lufra juga mengandung pembersih ringan, apabila Anda 
mencari kenyamanan pengelupasan dan pembersihan kulit 
dalam satu langkah).

Kandungan bahan apa di dalam formula yang bekerja 
mengelupaskan kulit?

Sekam atau cangkang buah walnut yang diserbuk halus 
dapat mengelupaskan kulit secara lembut di seluruh tubuh.

Mengapa saya memerlukan pengelupasan kulit?
Orang sering mengabaikan kulitnya, yang dapat menye-
babkan kulit menjadi kering, kasar dan terlihat berdebu, 
terutama di daerah siku dan lutut. Pengelupasan kulit 
memberikan rangsangan penyegaran kembali pada kulit 
kaki, lengan dan seluruh tubuh. Menggunakan Liquid 
Body Lufra akan menghaluskan dan melembutkan bagian-
bagian kulit yang kasar.

Seberapa sering saya harus menggunakan Liquid Body 
Lufra?
Gunakan Liquid Body Lufra 2 atau 3 kali seminggu.

BAHAN KANDUNGAN
Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butylene Glycol, 
Glycerin, Juglans Regia Shell Powder, Sodium C14-16 
Olefin Sulfonate, Ammonium Laureth Sulfate, Arylates/
C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Cocamidopropyl 
Betaine, Phenoxy Ethanol, Amino Methyl Propanol, 
Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Chlorphenesin, Fragrance, 
Trisodium Ethylenediamine, Disuccinate, Sodium 
Benzoate, Ammonium Chloride, Citric Acid, Peg/Ppg-
18/18 Dimethicone.


