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BAHAN KOSMETIK

Bahan kosme�k adalah bahan baku 
yang digunakan untuk pembuatan 
produk kecan�kan, seper� pembuatan 
serum, masker, dan minyak rambut.

Bahan Kosme�k

AHA Concentrat
AHA adalah alpha hydroxy acid atau 
kandungan bahan ak�f yang sering 
ditemukan dalam produk kecan�kan. 
Manfaat AHA pun sangat beragam 
mulai dari mencerahkan kulit hingga 
mengoba� jerawat.

Alpha Arbu�n
Alpha arbu�n Secara alami diekstrak-
si dari daun tanaman kering, seper� 
pir, blueberry, cranberry, dan bear-
berry

Alpha arbu�n adalah senyawa yang 
mudah ditemukan dalam berbagai 
produk perawatan kulit, seper� krim, 
serum wajah, dan masker wajah.

Asam salisilat adalah bahan kandun-
gan bahan ak�f yang sering di jumpai 
pada produk kosme�k.

Fungsi asam salisilat untuk mengata-
si komedo hingga mengangkat sel 
kulit ma�

Asam Salisilat
Ascorbic acid (l-ascorbic acid) adalah 
jenis pure vitamin C yang paling kuat 
kinerjanya di kulit. Meskipun efek�f, 
tapi ascorbic acid sangat �dak stabil 
dan gampang banget teroksidasi 
karena udara dan suhu.

Vitamin C (asam askorbat) adalah 
vitamin yang bermanfaat untuk 
tulang dan jaringan penghubung, 
otot dan pembuluh darah.

Vit C / Ascorbic Acid



BAHAN POMADE

Niacinamide
An� Jamur si kuning ini ampuh mem-
bersihkan kerak dikeramik , noda 
hitam yang membandel di closet, 
membersihkan stainless, kaca , dll.

Beezwax Natural
Paketan sabun cuci piring ini komplit 
dan sudah termasuk parfum jeruk 
nipis nya bisa menghasilkan sabun 
cuci piring sebanya 11 liter

Microwax / micro crystaline wax 
buatan Jerman. warna pu�h, wax 
�dak lembek. Banyak digunakan 
untuk produk cosme�c grade salah 
satunya bahan untuk pembuatan 
Pomade Oil Based.

Microwax Beez Wax
Beezwax sinte�s banyak diginakan 
utk produksi hair pomade oil base, 
atau untuk lilin aromatherapy.

Aroma khas madu dan warna kekun-
ingan
Beez wax natural banyak digunakan 
untuk bahan baku pomade oil base 
dan lilin aromatheraphy. 

Pembuatan lilin aromatheraphy 
cukup dipanaskan pada suhu 150°C 
lalu ditambahkan essen�al oil secuk-
upnya ,karena lilin aromatheraphy 
berfungsi untuk relaksasi .

Beez Wax Natural KAHL



PIGMEN MICA

VITAMIN

Pigmen Mica
Pewarna mica untuk pada kosme�k 
grade biasa digunakan untuk pewar-
na LIPSTIK, pewarna KUKU, Eyeshad-
ow, Blush On, atau pewarna pipi, alas 
bedan dan produk rias lainnya.

Vit E Alpha Tocop
Alfa tocopherol adalah salah satu 
bentuk dari vitamin E. Vitamin E 
memiliki delapan bentuk yang larut 
lemak. Alfa tocopherol merupakan 
satu-satunya bentuk yang dapat 
memperbaiki gejala kekurangan vita-
min E.


