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SEHAT DAN CANTIK SECARA ALAMI 

PERAWATAN WAJAH DENGAN MASKER GREENFIELD ORGANIK 
 
Petunjuk Pemakaian Masker Greenfield Organik : 
1. Basuh muka dengan air hangat agar pori-pori terbuka, kemudian keringkan dengan handuk (cukup 

ditempel-tempel saja, jangan diusap) 

2. Tuangkan 2 sendok makan air mineral atau air dingin matang (bukan air es) ke dalam cawan 

3. Tuangkan sedikit saja (bisa gunakan ujung sendok teh) serbuk Greenfield Organik ke dalam cawan yang 

telah berisi air tersebut, kemudian campurkan (aduk dengan jari tangan) hingga merata. 

4. Kemudian diamkan selama 5 menit hingga mengental. (Jika terlalu cair atau kental bisa disesuaikan 

campuran tersebut sedemikian sehingga memungkinkan untuk dipakai masker) 

5. Usapkan / masker-kan larutan GFO tadi ke seluruh muka hingga leher (untuk hasil yang maksimal) 

secara merata, kemudian diamkan sekitar 1/2 - 1 jam (semakin lama semakin bagus) 

6. Bilas / basuh muka dengan air hangat lagi sampai bersih (tidak dianjurkan pakai wash lap), kemudian 

keringkan lagi dengan handuk kering (cukup ditempel-tempelkan saja, jangan diusap) 

7. Coba rasakan perbedaan kecerahan, kesegaran dan kehalusan kulit sebelum dan sesudah pemakaian 

masker 

8. Untuk hasil yang memuaskan dianjurkan memakai 2 sampai 3 kali seminggu. 

 

Keterangan : 
Untuk wajah yang berjerawat biasanya akan terasa agak gatal, perih (1- 2 menit), jerawat yang membandel 

akan sedikit bertambah (selama 2-3 hari), kulit yang ada flek atau noda akan sedikit megelupas. Tidak perlu 

khawatir, hal itu adalah proses sementara saja. 

 

Setelah memakai masker, bisa langsung dilanjutkan dengan memakai No.4 - Revitalizing Cream 

(Pelembab yang juga memberikan nutrisi), kemudian No.6 - Intensive Nourisher (Nutrisi Kulit). Pemakaian 

kedua jenis ini sudah cukup untuk merawat kesehatan dan kecantikan kulit Anda. 

Untuk hasil yang lebih memuaskan bisa memakai seluruh rangkaian Melilea Skincare (no. 1 s/d 6) 

 
Perhatian sebelum Memakai Melilea Skincare : 
Sebelum menggunakan produk Melilea Botanical Skincare dan apabila Anda pernah menggunakan produk 

kecantikan / wajah dan produk dari klinik-klinik kecantikan maka dianjurkan untuk menghentikan pemakaian 

produk kecantikan lain tersebut dalam waktu 1 minggu. 

Dalam masa ini cucilah wajah dengan air saja (lebih bagus gunakan air steril /aqua. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengembalikan kuliit wajah menjadi normal dan menumbuhkan kembali lapisan kulit yang terkelupas. 

Selalu bersihkan wajah dahulu (apabila tidak memakai Melilea Cleanser bisa juga dengan membasuh 

dengan air) sebelum memakai Revitalizing Cream, Oxy Inntesive Cream atau Intensive Nourisher. 

 

Keterangan : 
Setelah Anda memakai produk Perawatan Kulit Melilea Anda tidak akan  perlu lagi menggunakan produk 

kosmetik seperti bedak, alas bedak, dan lain-lain karena kulit Anda sudah sehat dan cantik alami. (Bahkan 

lebih cantik daripada dengan memakai kosmetik) 

Disediakan oleh : http://melileasehat.wordpress.com 


