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Sole Distributor:

Yllume merevolusi tren penggunaan Glutathione. Yllume adalah jawaban teraman, terefektif 
dan terbukti untuk mencerahan kulit Anda. Suplemen Kulit Yllume Ultimate Illuminating 
Complex ™ adalah paduan antara bahan pemutih aktif dengan formula bioavailabilitas yang 
terdiri dari Colourless Carotenoids; 90% Ellagic Acid dari ekstrak kulit buah delima organik, 
yang dipanen dari ladang Yllume Italy, N-Acetyl Cysteine, VitaminC, BioPerine® untuk 
memutihkan, mencerahkan, dan mengencangkan kulit dari ujung kepala hingga ujung kaki.
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Banyak produk perawatan dan kecantikan kulit yang hingga saat ini menggunakan Glutathione sebagai salah 
satu bahan utama untuk meremajakan dan mencerahkan kulit secara signifikan. Glutathione memiliki manfaat 

mencerahkan warna kulit, termasuk noda gelap bekas jerawat, bintik hitam, ketiak gelap dan flek hitam dengan 
mengubah proses metabolisme melanosit untuk mengubah pigmentasi gelap (eumelanin) menjadi 

pigmentasi terang (pheomelanin).
Namun, Glutathione yang digunakan sebagai suplemen tidak efektif apabila dicerna di dalam perut, 

sehingga tidak disarankan untuk dikonsumsi.
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• L* (dari gelap ke terang) – Parameter warna kulit. Peningkatan pada parameter menunjukkan tingkat kecerahan kulit. 
• B* (dari biru ke kuning) – Penurunan pada parameter menunjukkan penurunan pigmen kuning pada kulit.
• ITA° (Individual Typological Angle/Alpha Karakteristik Angle) – Parameter ini menunjukkan tingkat pigmen pada kulit dengan 
  berdasarkan pada kecerahan (L*) dan tingkat melanin kulit (b*). Peningkatan ITA° menunjukkan penurunan pigmentasi kulit.
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Yllume terbukti secara klinis mampu mencerahkan, mengencangkan dan meratakan warna 
kulit serta secara nyata mengurangi hiperpigmentasi hanya dalam 28 hari, membuat kulit bersinar, 

bercahaya, dan awet muda dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa menggunakan bahan pencerah 
dan tanpa proses pengelupasan.



Ultimate Illuminating Complex Cream

Krim ini juga akan membantu melembapkan kulit, menjaganya tetap halus dan 
bernutrisi sekaligus menenangkan kerusakan akibat sinar matahari pada sel.

Menghadirkan bahan-bahan aktif yang aman bagi kulit, Yllume Ultimate Illuminating Complex™ 
Cream diformulasikan untuk hiperpigmentasi dan membantu untuk mencerahkan kulit, 
meratakan warna dan tekstur kulit, serta menyeimbangkan produksi Melanin (pigmen alami 
yang mengontrol warna kulit). 
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Ultimate Illuminating Complex Skin Supplement

Laboratorium Yllume dengan menggunakan teknologi revolusioner dan telah berhasil 
menciptakan Ultimate Illuminating Complex™ Skin Supplement yang mewujudkan mimpi banyak 
wanita tentang kecantikan.

Bebas dari: Bahan pengawet, pewarna buatan, gelatin, gluten, garam dan ragi

Manfaat Utama
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Terbukti secara klinis untuk kulit yang tampak lebih putih, halus dan bercahaya hanya dalam 
28 hari. Ultimate Illuminating Complex™ Skin Supplement tidak hanya membantu Anda 
mendapatkan kulit yang lebih putih dan bercahaya dengan menghilangkan hiperpigmentasi, 
bekas jerawat, flek hitam dan sun spot, disertai dengan antioksidan (4000 ORAC points 
ditambahkan ke dalam diet harian Anda), meningkatkan sistesis kolagen, meningkatkan tingkat 
glutathione tubuh sendiri, dan memastikan kulit Anda terlindungi dari SPF dari dalam hingga 
bagian terluar kulit Anda, dengan membentuk lapisan pelindung dari sinar UV.

Ultimate Illuminating Complex Mask

Yllume Ultimate Illuminating Complex™ Mask diformulasikan dengan proses yang eksklusif 
sehingga menciptakan bahan aktif terbaik yang aman bagi kulit, memungkinkan bahan aktif 
dapat meresap hingga ke bagian terdalam kulit. 
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Produk ini mengandung ekstrak polymer papaya, dengan teknologi kilau terbaru untuk 
melapisi kulit tanpa bahan pengelupas kulit kimia seperti glycolic dan salicylic acid, yang 
dapat menimbulkan iritasi bahkan pada kulit normal. Sebaliknya, ektrak polimer pepaya 
dapat melembutkan dan mengangkat sel-sel mati pada permukaan kulit.

Tonic Mist berkualitas tinggi untuk menyegarkan, melembapkan dan menyeimbangkan kembali kulit 
kusam. Tonic Mist yang kaya akan kandungan mineral dan ion laut sehingga secara instan mengubah 
tingkat energi kulit, mengangkat dan membantu pergantian sel kulit mati agar tampak berseri.

Selain sebagai pencerah kulit harian yang sangat baik, tonic mist juga bekerja dengan baik setelah kulit 
terpapar sinar matahari, angina atau kondisi dehidrasi lainnya. Tonic Mist juga sangat dianjurkan untuk 
pria setelah bercukur. Semprotkan di sebelum atau setelah mengaplikasikan makeup sebagai penyegar 
dan pencerah kulit setiap hari.

Ultimate Illuminating Complex Tonic Mist
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Ultimate Illuminating Complex Cleanser

Secara lembut namun bekerja secara efektif, diformulasikan dengan menggabungkan Colourless 
Carotenoids dan ekstrak untuk mengontrol dan memperlambat aktivitas tirosinase (enxim perangsang 
produksi melanin yang secara langsung mempengaruhi kandungan melanin di dalam sel kulit untuk 
cerah dan bercahaya secara merata.

Pembersih yang mampu mengembalikan tekstur dan warna kulit sehingga kulit menjadi lebih lembut 
serta meremajakan kulit.  Dengan lembut membersihkan bagian dalam, secara efektif membersihkan 
makeup dan kotoran tanpa menyebabkan kulit kering. Gunakan dengan Yllume Ultimate Illuminating 
Complex™ untuk hasil yang maksimal.
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Ultimate Inhibit Complex
- TANPA BULU, TANPA NODA

Sebuah mahakarya, yang dikenalkan sebagai solusi ilmiah dan efektif alami sebagai pemutih kulit, 
deodoran, antiperspiran 24 jam, dan pengecil bulu. Yllume Ultimate Inhibit Complex™ mengurangi 
tumbuhnya bulu ketiak hanya dalam waktu delapan minggu. Alih-alih krim penghilang rambut, krim ini 
bekerja langsung untuk menghambat pertumbuhan bulu ketiak. Ucapkan selamat tinggal pada cukur 
dan waxing. Diformulasikan dengan bahan pencegah pertumbuhan bulu, menggunakan ekstrak air 
alami dari umbi Narcissus yang mampu memperlambat proliferasi sel dari dalam dan luar.

Sel-sel lainnya seperti keratinosit, sebosit, melanosit untuk menghambat pertumbuhan bulu yang tidak diinginkan. 
Akibatnya, banyak bulu tidak lagi tumbuh dengan cepat saat menggunakan Yllume Ultimate Inhibit Complex™. 
Perawatan ini mampu mengurangi jumlah bulu yang terlihat, dan menghilangkan bulu. 

Selama uji coba produk, 94 persen pengguna menyatakan bahwa lebih sedikit bulu di ketiak mereka dibandingkan 
sebelumnya, dan 82 persen memerhatikan bahwa bulu menjadi lebih halus setelah menggunakan produk selama 
delapan minggu. Yllume Ultimate Inhibit Complex diaplikasikan secara merata dan segera pada area tubuh yang baru 
dicukur atau di-wax dua kali sehari selama dua bulan, atau sampai bulu ketiak hampir tidak terlihat. Aplikasi kemudian 
dapat dikurangi sesuai kebutuhan.

Satu botol Yllume Ultimate Inhibit Complex akan bertahan rata-rata 1-2 bulan, dan tidak seperti laser yang tidak cocok 
untuk warna kulit yang lebih gelap, ini berfungsi untuk semua jenis dan warna kulit. 


