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Product Manager PT Natural Nutrindo,
Nurhayatini, (dua dari kiri) bersama
narasumber lainnya saat memperkenalkan
Pelembab Corine de Farme, Senin (7/1).
(Foto:LintasMedan/ist)
Medan, 7/1 (LintasMedan) – Menyambut hadirnya tahun baru 2019,
Corine de Farme, meluncurkan dua produk perawatan kulit wajah
yang berfungsi untuk melembabkan dan melembutkan kulit, yakni
Refreshing Moisturizing Gel Cream dan Gentle Hydrating Cream.
Produk tersebut sebagai solusi tepat untuk merawat, menjaga
dan mengatasi masalah kulit wajah.
Product Manager PT Natural Nutrindo Nurhayatini mengatakan
dengan berbagai jenis kulit yang dimiliki masyarakat
Indonesia, pelembab kulit sangat dibutuhkan bagi kesehatan
kulit wajah.

“Pelembab berfungsi untuk mempertahankan kelembaban kulit
sepanjang hari. Dengan adanya perkembangan teknologi di
industri kecantikan, jenis pelembab pun semakin meluas
fungsinya, karena selain melembapkan, moisturizer juga
berfungsi untuk meminimalisir garis-garis halus dan kerusakan
sebagai akibat dari faktor-faktor yang menyebabkan penuaan
dini,” katanya dalam siaran pers yang diterima wartawan di
Medan, Senin (7/1).
Untuk itu, menurutnya, Corine de Farme selalu berkomitmen
untuk menghadirkan produk dengan solusi tepat untuk masalah
kulit pria dan wanita.
”Refreshing Moisturizing Gel Cream dan Gentle Hydrating Cream
merupakan produk teranyar dari brand kami, dan produk tersebut
dapat ditemukan di Natural Farm, Watson, Guardian, Boston dan
Kimia Farma sejak bulan November 2018,” ungkapnya.
Dipaparkan Nurhayatini, manfaat penting moisturizer sangat
banyak sebagai solusi dalam mengatasi masalah kulit dengan
jenis kulit tertentudari kulit berminyak yang membutuhkan
nutrisi dari pelembab non-comedogenic. Kemudian jenis kulit
kering yang memang sangat membutuhkan peran pelembab, jenis
kulit sensitif serta kulit menua dimana kebutuhan pelembab
harus mengandung anti aging.
Produk Corine de Farme ini menjawab semua kebutuhan kulit
masyarakat Indonesia. Untuk produk Refreshing Moisturizing Gel
Cream ini mengandung 100% ekstrak corn flower yang mudah
terserap kulit. Kandungan hydra nature complex didalamnya
melembabkan kulit sepanjang hari dengan penggunaan dianjurkan
pada pagi dan malam hari untuk jenis kulit normal dan
kombinasi.
Sementara Gentle Hydrating Cream merupakan produk yang
mengandung 100% ekstrak bunga peoni, dengan tekstur whipped
cream sehingga ringan dan tidak lengket di kulit yang
dikhususkan untuk jenis kulit kulit kering dan sensitif.

“Corine de Farme merek kosmetik alami sejak tahun 1969
diciptakan, diproduksi, dan dikemas di Perancis. Corine de
Farme sebagai produk yang dirancang khusus untuk semua jenis
kulit, bahkan untuk kulit yang sensitif sekali pun, dan
membuatnya dipercaya untuk menjaga kesehatan kulit wanita di
seluruh dunia. Tersebar di 45 negara, keunikan Corine de Farme
akan memberikan cerita indah dari Perancis untuk perawatan
kecantikan wanita Indonesia. Di Indonesia, Corine de Farme
didistribusikan oleh PT Natural Nutrindo selaku distributor
tunggal terpilih oleh Corine de Farme,” tuturnya. (LMC/rel)

