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PERENNIAL®  
internse body moisturizer

STRATEGI UNTUK MEMPERTAHANKAN 
KULIT SEHAT

PENJELASAN PRODUK
Nu Skin® Perennial® Intense Body Moisturizer adalah 
pelembab tubuh bersifat terapeutik yang meningkatkan 
daya tahan selular, membantu memperkuat mekanisme 
pertahanan alami kulit dan memberi perlindungan 
terhadap faktor-faktor serangan eksternal.

KONSEP
Kulit Anda sering mendapat perlakuan semena-mena. 
Udara kering, cuaca dingin, sinar matahari, dan angin, 
semuanya menyebabkan kulit kering dan bersisik. Kini 
Anda dapat memperoleh manfaat dari perlindungan 
yang sama yang digunakan alam untuk menjaga
kuncup bunga yang lembut melewati musim dingin yang 
keras. Perennial® Intense Body Moisturizer adalah 
pelembab seluruh tubuh yang mengandung ekstrak umbi 
bunga Narcissus Tazetta – sebuah senyawa alami yang 
diambil dari umbi bunga narcissus, yang dapat 
meningkatkan daya tahan selular dan memaksimalkan 
mekanisme pertahanan alami kulit terhadap faktor-faktor 
serangan dari lingkungan. Perennial® Intense Body 
Moisturizer membantu kulit Anda selalu nyaman dan 
tampak sehat.

TARGET PENGGUNA
Pria, wanita, dan anak-anak.

MANFAAT PRODUK
• Meningkatkan mekanisme pertahanan alami kulit terh-

adap faktor-faktor serangan eksternal seperti udara 
kering, suhu ekstrim, dan angin.

• Membantu melindungi dan memberikan kelenturan 

untuk meningkatkan daya tahan selular demi kulit yang 
tampak sehat.

• Meningkatkan fungsi penahanan kelembaban kulit.
• Memberikan kelembaban sekaligus membantu 

melindungi kulit dari hilangnya kelembaban.
• Bebas pewangi, cocok untuk semua jenis kulit.

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
• Ekstrak umbi bunga Narcissus Tazetta—berasal dari 

umbi bunga narcissus, sejenis tanaman yang terus 
berbunga, senyawa alami ini melindungi stuktur sel 
umbi selama musim dingin yang keras, sehingga dapat 
mekar tahun demi tahun. Telah dibuktikan secara ilmiah 
dapat melindungi kulit, memberikan daya pulih, dan 
meningkatkan daya tahan selular, membuat sel-sel kulit 
memaksimalkan mekanisme pertahanan alaminya.

PENGGUNAAN
Usapkan secukupnya di seluruh tubuh. Baik dan lembut 
untuk semua jenis kulit.

KLINIS
Terbukti dapat mempertahankan kelembaban kulit. Salah 
satu sifat yang sangat penting dari sebuah pelembab yang 
efektif adalah kemampuannya untuk mengurangi lepasnya
molekul-molekul air dari lapisan atas permukaan kulit. 
Dengan meningkatkan pertahanan kelembaban alami kulit, 
Perennial® telah terbukti secara signifikan dapat 
mengurangi jumlah air yang lepas dari kulit. Selama 8 hari 
periode penggunaan produk, sebuah penelitian tentang 
Kehilangan Air Lintas Epidermal atau Trans-Epidermal 
Water Loss (TEWL) membuktikan 35% peningkatan fungsi 
pertahanan kelembaban kulit. 
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INFORMASI
Bagaimana sebuah umbi bunga bertahan hidup di musim 
dingin yang keras?
• Melindungi—sebuah umbi bunga menjaga dirinya 

sendiri melalui musim dingin dengan membangun 
sebuah penyimpanan bahan-bahan pelindung untuk 
memelihara struktur selularnya, kandungan lembab 
atau uap air, dan pasokan gizi.

• Memelihara—bahan-bahan pelindung ini membantu 
umbi membangun dan menyimpan energi, sehingga ia 
lebih tahan terhadap faktor-faktor serangan 
lingkungan.

• Bertahan hidup—bahan-bahan pelindung ini 
memungkinkan umbi untuk memperbarui dirinya 
sendiri, mekar tahun demi tahun.

PRODUK PELENGKAP
• Liquid Body Bar—Formula bebas sabun yang kaya dan 

creamy ini secara efektif membersihkan kotoran dan 
minyak, sedangkan paduan unik dari bahan-bahan 
humektan untuk menambahkan kelembaban pada kulit 
Anda. Tinggalkan kamar mandi Anda dengan 
keseimbangan yang sempurna dari kesegaran dan 
kelembaban.

• Liquid Body Lufra—cangkang buah walnut yang telah 
diserbuk halus membantu membersihkan noda-noda 
kasar di siku, lengan bagian belakang, lutut, tumit dan 
seluruh tubuh. Gunakan bersama Perennial® untuk 
membuat kulit Anda lembut dan nyaman serta tampak 
sehat.

• Produk-produk Sunright®—perlindungan terhadap 
sinar matahari harus merupakan komponen dari setiap 
paket perawatan kulit untuk melindungi kulit dari 
kerusakan dan penuaan dini yang disebabkan oleh sinar 
matahari.

• Calming Touch—diformulasi secara khusus untuk 
orang-orang yang menderita kondisi kulit merah, 
bersisik, gatal, dan meruam, Calming Touch memiliki 
keistimewaan manfaat penenangan kulit dari rumput 
jewelweed. Baik untuk kulit yang terkena eksim atau 
rosacea.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apakah yang dimaksud ekstrak umbi bunga Narcissus 
Tazetta dan bagaimana cara kerjanya?
Ekstrak umbi bunga Narcissus Tazetta adalah senyawa 

alami yang diambil dari umbi bunga narcissus, dengan 
kualitas pelindung yang membantu membangun dan 
menyimpan energi untuk memperbarui dan memelihara 
struktur selular, kandungan pelembab, dan penutrisian. 
Kualitas ini terbukti dapat dipindahkan ke kulit. Perennial® 
Intense Body Moisturizer dengan ekstrak umbi bunga 
Narcissus Tazetta membantu kulit agar tetap lembut dan 
nyaman dengan meningkatkan daya tahan selular, 
memaksimalkan mekanisme pertahanan alami kulit 
terhadap faktor-faktor serangan eksternal seperti angin, 
udara kering dan suhu ekstrim. Ekstrak umbi bunga 
Narcissus Tazetta adalah bahan kandungan utama dalam 
Perennial® Intense Body Moisturizer.

Kapan saya sebaiknya menggunakan Perennial® Intense 
Body Moisturizer?
Gunakan Perennial® Intense Body Moisturizer satu atau dua 
kali sehari pada seluruh tubuh, beri perhatian khusus pada 
bagian-bagian kulit yang sangat kering & kasar (bagian 
depan tungkai), siku, lengan bagian belakang, lutut, dan 
sebagainya.

Apa beda antara Perennial® Intense Body Moisturizer 
dengan Body Smoother?
Perennial® dengan ekstrak umbi bunga Narcissus Tazetta 
adalah pelembab intensif yang bersifat terapeutik 
dirancang untuk membangun mekanisme pertahanan 
alami kulit terhadap faktor-faktor serangan lingkungan 
yang menyebabkan kulit menjadi kering dan bersisik. Body 
Smoother adalah produk yang menjaga kelembaban yang 
memang sudah ada pada kulit yang lembab. Setelah 
mandi, produk ini membantu melembabkan kulit.

BAHAN KANDUNGAN
Aqua, Glycerin, Iso Stearyl Neopentanoate, Lauryl 
Laurate, Glyceryl Stearate, Iso Stearyl Alcohol, Stearic 
Acid, Dimethicone, Limnanthes Alba Seed Oil, PEG-100 
Stearate, Phenoxyethanol, Aleurites Moluccana Seed Oil, 
Aminomethyl Propanol, Chlorphenesin, Carbomer, 
Garcinia Indica Seed Butter, Butyrospermum Parkii (Shea) 
Butter Extract, Tocopheryl Acetate, Harcissus Tazetta 
Bulb Extract, Disodium EDTA.


