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Nonstop Glowing Talkshow

sebuah Persembahan Pond's Age Miracle untuk Perempuan lndonesia

Untuk Tampil Cantik Bercahaya

Ketika menginjak usia 30 tahun, tanda-tanda penuaan dini mulai terlihat
dengan munculnya pula beberapa tanda penuaan dini lainnya, seperti
keriput, bintik hitam atau garis halus.

Tanda-tanda penuaan terlihat semakin nyata denjan berkurangnya
elastisitas kulit sebesar 0.55% per tahun. Kemampuan regenerasi sel

kulit dan elastisitas kulit akan semakin berkurang. seiring dengan
pertambahan usia, regenerasi sel kulit pun menurun sebesar 35%.

Penuaan dini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti polusi dan
Sinar UV juga menjadi pemicu penuaan dini dan berkurangnya etastisitas
kulit. Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah gaya hidup yang

tidak sehat, seperti stres & kurang tidur.

sebagai brand onti -aging terpercaya yang mengerti kebutuhan setiap
perempuan lndonesia, Pond's kembali meluncurkan Pond's Age Miracle
serum - yang kini telah disempurnakan menjadi ponds Age Miracle
Double Action serum untuk mendukung perempuan terus memiliki
wajah bercahaya.

Double Action serum merupakan teknologi pertama dari produk anti-
aging yang dihasilkan di Pond's lnstitute. Formula terbaru ini
menggabungkan Next Generation of Anti-Aging Technology, Retinot-c
complex, yang telah dipatenkan dan New skin Lightening Technology,
Hexyresorcinol.

-selesai-

Tentang Nonstop Glowing Talkshow

Pond's Age Miracle adalah onti-aging care brond produksi PT Unilever lndonesia Tbk yang sudah
mulai menjaga keremajaan kulit perempuan lndonesia sejak tahun 2008. Sebagai market leader pasar
anti-aging di lndonesia, Pond's Age Miracle percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk "Never
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Stop Glowing" dan terus memancarkan cahaya muda yang dapat membuat mereka tampil maksimal
dalam menjalani berbagai perannya setiap hari dan menjadi inspirasi bagi dunia sekitarnya, baik
melalui kecantikannya maupun karyanya.

Perhelatan pekan mode ternama di lndonesia ini merupakan ajang yang tepat bagi Pond's Age

Miracle untuk mengajak para perempuan lndonesia agar selalu memancarkan cahayanya terutama
dalam berekspresi dan berkarya. Pond's Age Miracle senantias-a mendukung majunya industri fashion
& beauty di lndonesia melalui Jakarta Fashion Week 2018 yang disemarakkan oleh begitu banyak
fashion designer wanita kebanggaan tanah air yang secara konsisten memancarkan cahaya mereka
lewat karya-karya gemilangnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pond's Age Miracle, silakan kunjungi website

www.ponds.co.idlaeemiracle dan sosial media aset kami FB dan YouTube Ponds Indonesia dan lG

@pondsindonesia
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sebuah Persembahan Pond's Age Miracle untuk perempuan lndonesia

Untuk Tampil Cantik Bercahaya

Ketika menginjak usia 30 tahun, tanda-tanda penuaan dini mulai terlihat
dengan munculnya pula beberapa tanda penuaan dini lainnya, seperti
keriput, bintik hitam atau garis halus.

Tanda-tanda penuaan terlihat semakin nyata dengan berkurangnya
elastisitas kulit sebesar 0.55% per tahun. Kemampuan regenerasi sel

kulit dan elastisitas kulit akan semakin berkurang. Seiring dengan
pertambahan usia, regenerasi sel kulit pun menurun sebesar 35%.

Penuaan dini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti polusi dan
Sinar UV juga menjadi pemicu penuaan dini dan berkurangnya elastisitas
kulit. Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah gaya hidup yang
tidak sehat, seperti stres & kurang tidur.

sebagai brand anti -aging terpercaya yang mengerti kebutuhan setiap
perempuan lndonesia, Pond's kembali meluncurkan pond's Age Miracle
serum - yang kini telah disempurnakan menjadi ponds Age Miracle
Double Action serum untuk mendukung perempuan terus memiliki
wajah bercahaya.

Double Action serum merupakan teknologi pertama dari produk anfr-
oging yang dihasilkan di Pond's lnstitute. Formula terbaru ini
menggabungkan Next Generation of Anti-Aging Technology, Retinol-c
complex, yang telah dipatenkan dan New Skin Lightening Technology,
Hexyresorcinol.

-selesai-

Tentang Nonstop Glowing Talkshow

Pond's Age Miracle adalah anti-aging care brond produksi PT Unilever lndonesia Tbk yang sudah
mulai menjaga keremajaan kulit perempuan lndonesia sejak tahun 2008. Sebagai market leader pasar
anti-aging di lndonesia, Pond's Age Miracle percaya bahwa setiap perempuan berhak untuk ,,Never
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Stop Glowing" dan terus memancarkan cahaya muda yang dapat membuat mereka tampil maksimal
dalam menjalani berbagai perannya setiap hari dan menjadi inspirasi bagi dunia sekitarnya, baik
melalui kecantikannya maupun karyanya.

Perhelatan pekan mode ternama di lndonesia ini merupakan ajang yang tepat bagi Pond's Age
Miracle untuk mengajak para perempuan lndonesia agar selalu memancarkan cahayanya terutama
dalam berekspresi dan berkarya. Pond's Age Miracle senantiasa mendukung majunya industri fashion
& beauty di lndonesia melalui Jakarta Fashion Week 2018 yang disemarakkan oleh begitu banyak
fashion designer wanita kebanggaan tanah air yang secara konsisten memancarkan cahaya mereka
lewat karya-karya gemilangnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pond's Age Miracle, silakan kunjungi website

www.ponds.cq.idlagemiracle dan sosial media aset kami FB dan YouTube Ponds Indonesia dan lG

@pondsindonesio


