UNTUK SEGERA DISIARKAN

SUMBER AYU LULUR MANDI HADIR DENGAN FORMULA
BARU UNTUK MENINGKATKAN PESONA WANITA
INDONESIA
Jakarta, 29 Agustus 2013, Hari ini PT Unza Vitalis memperkenalkan kembali produk Sumber Ayu
lulur mandi dengan formula yang diperbaharui dan mengandung bahan-bahan alami serta
whitening yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kulit wanita Indonesia agar nyaman, aman dan
sehat sehingga membantu mereka agar tampil lebih percaya diri dalam beraktifitas. Merupakan
visi dari Sumber Ayu untuk meningkatkan feminitas wanita Indonesia.
Kulit adalah bagian tubuh yang sangat penting bagi penampilan manusia, bukan hanya fungsi
secara klinis yaitu untuk absorpsi, pengaturan suhu tubuh, melindungi organ tubuh, dan lainnya
tapi kulit juga merupakan sarana komunikasi non-verbal yang menunjukkan status sosial
seseorang, apakah dia sejahtera, kaya atau miskin.
“Jaman ini, tinggal diperkotaan benar-benar bisa merusak kulit kita. Polusi, sinar matahari, stress,
bergadang, serta gaya hidup, semua berkontribusi terhadap kerusakan kulit, dan mengakibatkan
kulit menjadi kusam. Hal ini yang membuat bantuan eksfoliasi menjadi penting bagi kesehatan
kulit, dan penampilannya terutama untuk para wanita yang ingin memiliki kulit sehat dan terlihat
cantik. Bantuan eksfoliasi bisa didapatkan dengan 3 cara yaitu chemical, atau mekanis dengan
lulur” Ujar dr. Ratna Komala Dewi, SpKK, Mkes.
“Sumber Ayu sudah hadir di Indonesia sejak lama untuk menjawab kebutuhan wanita Indonesia
atas produk yang dapat membantu merawat kulit mereka. Formula yang dikandung oleh Sumber
Ayu lulur mandi dikembangkan dengan didasari berbagai riset yang dilakukan dikalangan wanita
Indonesia mengenai gaya hidup. Dan sepanjang perkembangan kami selalu menambahkan
teknologi baru didalam bahan-bahannya. Kami mengerti kebutuhan tiap wanita berbeda-beda”
kata Ni Made Sri Andani selaku Marketing Director PT Unza Vitalis.

Kandungan yang bermanfaat yang terkandung dalam Sumber Ayu lulur mandi antara lain adalah:
WHITENING COMPLEX
Sumber Ayu Lulur Mandi dapat mencerahkan kulit dengan bantuan butiran-butiran pengangkat
kotoran dan Asam Glikolat, serta mengandung whitening complex yang terdiri dari bahan
pencerah warna kulit seperti: Milk Protein untuk membantu proses pengelupasan kulit dengan
optimal, Niacinamide yang merupakan turunan dari Vitamin B3 untuk mengurangi penyebaran
pigmen melanin dari sel-sel penghasil pigmen (melanocyt) ke sel-sel kulit (Keratocyt), serta UV
Absorber Agent.
COMBO EXFOLIATION
Yaitu formula yang mengkombinasikan cara kerja mekanis dari butiran luluran (beads) dan cara
kerja Asam Alfa Hidroksi (AHA) dari jenis Asam Glikolat yang mengelupaskan sel-sel kulit mati
secara kimiawi dengan kadar yang aman untuk kulit.
ANTIOXIDANT
Lulur Sumber Ayu mengandung Alpha Tocophyel Acecate yang merupakan bentuk dari vitamin E,
yang merupakan pelembab yang sangat kuat yang bermanfaat sebagai antioxidant serta
mencegah penuaan dini pada kulit.
“Sumber Ayu Lulur Mandi Whitening dengan bahan-bahan alami terbaik yang sudah dikenal
masyarakat akan manfaatnya bagi kulit seperti susu, bengkoang, madu, bunga, pepaya. Mampu
mengangkat kotoran & sel kulit mati serta antioksidan dan kini dilengkapi dengan vitamin C
sebagai whitening complex untuk membantu mencerahkan kulit. Ditambahkan dengan - Butiran
scrub yang lebih halus dan cepat kering sehingga membuat Sumber Ayu sangat praktis buat wanita
yang tidak ingin menghabiskann waktu terlalu lama luluran sendiri di kamar mandi. Dan produk
kami ini juga sudah mendapatkan sertifikasi Halal dari MUI sehingga konsumen lebih merasa aman
& nyaman.” Ujar Asti Manunggal selaku Brand Manager sumber Ayu
Varian baru dari lulur mandi Sumber Ayu dibedakan berdasarkan kandungan bahan-bahannya
alamnya, yaitu:
1. Susu: Extra Moisturiser, mengandung bahan natural protein susu untuk membantu
menjaga kelembaban kulit.
2. Bengkoang : Anti Blemish, mengandung bahan natural dari ekstrak bengkoang untuk
membantu noda hitam pada kulit tampak hilang/tipis
3. Madu : Extra Glowing, mengandung bahan natural madu untuk membantu agar kulit
tampak terawat dan bernutrisi
4. Bunga : Aromatherapy, mengandung bahan natural olive oil untuk membantu
melembutkan kulit kasar seperti tumit, siku maupun lutut

5. Pepaya : Extra Smooth Skin, mengandung manfaat bahan natural buah pepaya dengan
enzim papain untuk menjadikan kulit lebih halus terawat.
Saat ini Sumber Ayu lulur mandi sudah bisa didapatkan di modern trade dan supermarket besar
dan kecil di seluruh Indonesia dengan harga Rp. 7.000 untuk kemasan 130 gr dan Rp. 13.500 untuk
kemasan 350 gr.
(Selesai)
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