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Berhentilah Menyakiti 
Kulit Anda
Siapa pun ingin tampak lebih muda. Tetapi, kulit Anda 
tiap hari menderita akibat kondisi lingkungan yang 
buruk dan gaya hidup yang tidak sehat. 

Apakah Anda mengalami salah satu faktor berikut? 

  Hidup di kota besar yang sarat akan polusi
  Terpapar Radiasi UV (mis. berjalan di trotoar,            
melakukan aktivitas luar ruang, dll.)
  Merokok 
  Minum alkohol
  Kurang tidur
  Kurang olahraga
  Mengalami stres

Jika demikian, maka Anda secara tidak sadar telah 
mempercepat proses penuaan Anda, sehingga menyebabkan 
timbulnya garis-garis halus, keriput, kerutan di sudut 
mata, bintik hitam, dan masih banyak lagi.

Inilah saatnya membantu kulit Anda untuk belajar 
melawan penuaan!

Penemuan Baru Physio 
Radiance
“Memberi seekor ikan pada seseorang 
berarti Anda memberinya makan satu hari. 
Mengajari seseorang memancing berarti 
Anda memberinya makan seumur hidup.”
 
- Lao Tzu
Filsuf China

Seperti halnya manusia yang diajari memancing agar 
bertahan hidup dan tidak tergantung orang lain, 
Physio Radiance merupakan terobosan ilmiah dan 
teknologi yang mengajarkan pada kulit Anda cara untuk 
mengandalkan dirinya sendiri. Dengan memberikan 
pada kulit Anda dan sel-selnya semua yang dibutuhkan 
untuk mengaktifkan diri dan berkembang, Physio 
Radiance memberikan solusi jangka panjang bagi 
perawatan kulit Anda.

Tanpa kandungan paraben dan bahan pengawet, 
Physio Radiance adalah satu-satunya rangkaian 
perawatan kulit eksklusif yang hipoalergenik dan 
dapat dipakai oleh pria maupun wanita, yang 
mampu mendorong agar kulit Anda meregulasi diri, 
meregenerasi diri, dan memperbaiki diri di tingkat 
seluler. Dengan menggunakan antioksidan terkecil di 
dunia, teknologi patennya memberikan karakteristik asli 
sel kulit remaja yang telah hilang akibat penuaan.  

Menggunakan Konsep 
Fisiologi
Tubuh manusia memiliki kemampuan yang luar 
biasa untuk meregulasi diri, meregenerasi diri dan 
memperbaiki diri. Physio Radiance sepenuhnya 
mengandalkan pemahaman mendalam terhadap 
fisiologi kulit manusia. Alih-alih menutrisi kulit Anda 
dengan bahan aktif kompensasi yang berdaya hidup 
singkat yang kerap memilik efek jangka panjang yang 
merugikan terhadap tubuh manusia, produk Physio 
Radiance justru memanfaatkan fungsi tubuh untuk 
merangsang peremajaan alami kulit.



Extreme Anti-Oxidant 
Serum 

Radiance Enhancer 
Day & Night Fluid 

 Comfort Emulsion 
Cleanser    

Remineralising 
Toner Lotion

Juga tersedia secara terisah.



NANOTUBE (4 nm) H- (0.053 nm)

Physio Radiance diproduksi dan dikembangkan 
khusus oleh Laboratoires Robert Schwartz, sebuah 
laboratorium ternama di Prancis, dengan tekstur yang 
dibuat dengan seksama yang sesuai dengan fisiologi 
kulit manusia.

Riset dan Pengembangan ekstensif selama
bertahun-tahun mengenai mekanisme alami 
perlindungan terhadap penuaan dini sel telah 
menghasilkan sekelompok bahan aktif anti penuaan 
pilihan yang ditargetkan secara fisiologi yang 
mengandung ReplenisH- - formula peremajaan
kulit terkemuka yang hanya terkandung dalam
Physio Radiance.

  Ion Negatif Hidrogen (H-):   
  Antioksidan Kulit Terkemuka:  
  Ion negatif hidrogen dikenal sebagai antioksidan  
  terkecil di dunia. Karena ukurannya yang jauh  
  lebih kecil dibandingkan nanotube, ion ini dapat  
  terserap dan menembus beberapa lapisan kulit  
  secara efektif. Jadi bagaimana manfaat ion negatif  
  hidrogen bagi kulit Anda?

 
 Penangkal Radikal Bebas

    Sebagai antioksidan yang kuat, hidrogen negatif  
  menetralkan radikal bebas yang berbahaya yang
  merusak sel-sel tubuh. Hal ini dapat membantu  
  memperlambat proses penuaan alami secara efektif.  
  

 Penambah Energi Sel    

Ion negatif hidrogen juga berperan sebagai  
 penambah energi bagi sel-sel kulit Anda. Ion ini 
memberikan elektron cadangan untuk membantu  
dalam produksi energi seluler tanpa mengubah  
dirinya menjadi radikal bebas. Hasilnya? Kulit Anda  
akan beregenerasi dan menjadi lebih baik.

 Fucoïdan: Kekencangan Kulit
Fucoïdan adalah ekstrak alami ganggang coklat 
yang banyak dicari. Ganggang ini ditemukan saat 
dilakukan studi riset pada penduduk Pulau   
 Okinawa, Jepang yang kebanyakan berumur   
panjang. Studi menunjukkan bahwa konsumsi rutin  
 fucoïdan mampu memperkuat sistem kekebalan   
tubuh, mencegah penyakit dan memperpanjang   
usia. Dengan kandungan nutrisinya yang melimpah  
 dan memiliki khasiat menyembuhkan, ekstrak   
alami fucoïdan berkhasiat tinggi yang terkandung   
dalam produk Physio Radiance tidak hanya   
 memberikan tingkat perlindungan yang tinggi bagi   
kulit terhadap infeksi dan radikal bebas, tetapi juga   
membantu mengembalikan kepadatan dan   
 kekencangan kulit. 

 Kalsium: Hidrasi  
Kalsium tidak hanya bagus bagi tulang Anda,   
tetapi juga merupakan pengaktif kohesi sel yang   
sangat baik yang secara alami berkurang seiring   
bertambahnya usia. Kalsium memainkan peran   
penting dalam restrukturisasi kulit, yaitu agar kulit   
terasa lebih nyaman dan terhidrasi sepanjang hari.

 Aquaxyl: Melembapkan
Aquaxyl membantu menyeimbangkan semua   
sistem alami kulit guna meningkatkan kelembapan, 
menambah cadangan air, menghambat hilangnya   
air dan melindungi kulit dari unsur-unsur eksternal.

 Matrixyl 3000: Elastisitas
Matrixyl 3000 dikenal sebagai pengaktif fibroblas   
terbaik dan karenanya meningkatkan sintesis kolagen  
 dan elastin.

Formula Peremajaan Kulit Terkemuka

Perbandingan antara H- dan Nanotube



Apakah produk perawatan kulit Anda mengandung 
bahan-bahan ini?

  Paraben 
  Minyak Mineral, Parafin, dan Petrolatum
  Sodium Laureth Sulfat (SLS) atau Sodium Lauryl   
         Eter Sulfat (SLES) 
  Benzil Alkohol

Bahan-bahan ini termasuk dalam daftar bahan kimia 
yang berpotensi bahaya yang dapat dijumpai dalam 
sebagian besar produk perawatan kulit. Berbagai 
bahan kimia ini bisa menyebabkan reaksi racun atau 
alergi seperti ruam kulit, sakit kepala, pening, dan/atau 
masalah pernapasan. Di samping itu, paraben juga 
digunakan secara luas sebagai zat pengawet di lebih 
dari 13.200 produk perawatan kulit.1 Terdapat sejumlah 
studi yang telah mengidentifikasi hubungan antara 
paraben dan kanker. 2

Perawatan Kulit ‘Hipoalergenik’ untuk Kulit Sensitif

“ Zat pengawet digunakan dalam 
berbagai produk perawatan kulit untuk 
melindungi bahan-bahan lainnya 
agar tidak membusuk. Tapi kini kami 
memahami bahwa beberapa zat 
pengawet dapat berbahaya bagi 
kesehatan kita. Hal ini jelas dalam kasus 
paraben, yang dapat menyebabkan 
beberapa jenis kanker dan alergi. Jadi 
penting kiranya untuk memasukkan 
bahan-bahan hipoalergenik ke dalam 
kosmetik untuk menekan kemungkinan 
reaksi alergi atau negatif.

- Philippe Humbert, MD, PhD

Sejumlah produk perawatan kulit hipoalergenik3 tersedia 
di pasaran untuk mengurangi kemungkinan reaksi 
alergi atau reaksi negatif. Peraturan mencantumkan 26 
alergen4 resmi yang tidak boleh dikandung oleh semua 
produk hipoalergenik yang dijual di pasaran, agar dapat 
dikategorikan sebagai produk hipoalergenik. 

Akan tetapi, kualitas hipoalergenik Physio Radiance 
melebihi daftar standar ini, sebab produk ini menolak 
lebih dari 80 bahan berbahaya yang dikenal bersifat 
alergen atau beracun! Saat memformulasikan Physio 
Radiance, tujuan kami adalah menyusun daftar bahan 
yang terus berkembang yang dilarang untuk digunakan 
dalam produk-produk kami, demi menjamin kesehatan 
dan kebugaran seluruh pelanggan kami, tanpa 
memandang tingkat sensitivitas mereka. 

Physio Radiance meningkatkan khasiatnya dengan 
menggunakan botol kedap udara yang mutakhir guna 
melindungi produk dari perubahan suhu, oksidasi, 
cahaya dan kontaminasi, seperti bakteri, virus, dan jamur.

”
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Enkapsulasi Mikro

Bola Hidrofobik
yang Mengandung H-

Bola hidrofobik yang 
mengandung H-

memasuki kompartemen.

Saat pompa ditekan, 
bola-bola hidrofobik ini 
akan tergerus.

1 2
H- dilepaskan di saat 
terakhir dan tetap 
mempertahankan 
khasiatnya.

3

Beberapa perusahaan perawatan kulit menyebutkan 
bahwa produk-produk mereka mengandung hidrogen 
negatif. Akan tetapi, semua produk perawatan 
kulit mengandung air, dan inilah faktanya mengapa 
hidrogen negatif secara otomatis menetralkan diri saat 
bersinggungan dengan air sehingga menghilangkan 
efektivitasnya. 

Untuk mencegah kontak antara air dan ion hidrogen 
negatif, Physio Radiance menggunakan teknologi 
enkapsulasi mikro yang sudah dipatenkan yang 
melindungi hidrogen negatif dalam bola-bola hidrofobik 
kecil. Ketika mekanisme pompa - yang diteliti secara 
khusus untuk produk Physio Radiance - ditekan, 
maka bola-bola hidrofobik ini akan tergerus, sehingga 
melepaskan hidrogen negatif di saat-saat terakhir tepat 
sebelum dioleskan di kulit. Dengan demikian, hidrogen 
negatif digunakan tanpa degradasi. 



“Wajah saya biasanya sangat berminyak di musim panas dan sangat kering 
dan kemerahan di musim dingin. Namun, sesudah menggunakan Physio 
Radiance selama satu bulan, saya melihat perubahan yang positif!”

“Sejak pertama kali memakai Physio Radiance, saya merasa kulit saya lebih 
halus dan lembut dibandingkan sebelumnya. Di musim dingin, biasanya saya 
harus memakai pelembab merek lain pada wajah saya setidaknya tiga sampai 
empat kali sehari. Namun sekarang dengan Radiance Enhancer Day & Night 
Fluid dari Physio Radiance, saya hanya perlu memakainya satu kali di pagi 
hari, dan percaya atau tidak, kulit saya lembab sepanjang hari - walaupun 
saya mencuci muka pada siang hari. Kulit saya menjadi lebih sehat!”

“Yang paling saya sukai dari Physio Radiance adalah produk ini bebas 
paraben dan bebas bahan pengawet. Produk ini juga mampu mengaktifkan 
sel kulit kita. Physio Radiance sungguh-sungguh menakjubkan!”

- Elis Rusnawati
  Hong Kong

“Saya telah menggunakan Physio Radiance sejak produk ini diluncurkan. 
Kulit saya sekarang dalam kondisi yang lebih baik dan keriput di wajah 
saya berkurang dari sebelumnya.”

“Sejauh ini saya telah memperkenalkan Physio Radiance kepada banyak 
orang. Ini adalah rahasia anti penuaan yang menawarkan kulit yang 
tampak cantik dan muda. Inilah rahasia yang ingin saya bagikan kepada 
semua orang!”

- Dr Norlin Mohd Nor
  Malaysia

Meskipun kita memiliki perbedaan secara fisik, 
tetapi kita semua memiliki fungsi fisiologis yang 
sama. Sel-sel tubuh kita identik dan memerlukan 
perawatan yang sama. Mengandung bahan aktif 
yang merangsang kemampuan fisiologi alami kulit 
untuk merevitalisasi dan meremajakan diri, Physio 
Radiance cocok untuk siapa saja - pria atau 
wanita, muda atau tua, baik kulit Asia, Kaukasia, 
atau Afrika, dengan jenis kulit normal, berminyak 
atau kering.

Perawatan Kulit Terkemuka 
untuk SEMUA ORANG

Dengarkan Pengalaman Pengguna Lainnya



“Walaupun usia saya baru akhir 20-an, kulit saya telah menunjukkan
tanda-tanda penuaan dini. Saya telah mencoba berbagai macam produk 
kecantikan - juga yang harganya mahal. Namun, kulit saya malah bertambah 
sensitif dan mengalami iritasi.”

“Sesudah menghadiri pelatihan produk QNet, saya sangat menyukai konsep 
regulasi, regenerasi dan perbaikan diri sendiri dari Physio Radiance. Jadi 
saya memutuskan untuk mencoba produk tersebut. Sesudah pemakaian 
Comfort Emulsion Cleanser pada kulit saya, sensasi utamanya terasa sangat 
nyaman. Saya merasa produk tersebut membersihkan kulit wajah saya secara 
menyeluruh tanpa membuatnya kering atau berminyak. Produk Remineralising 
Toner Lotion meresap dengan segera, sehingga kulit saya menjadi seimbang. 
Produk Extreme Anti-Oxidant Serum dan Radiance Enhancer Day & Night Fluid 
terserap dengan cepat dan tidak membuat wajah saya terasa berminyak seperti 
merek lainnya. Kulit saya terasa lembut dan lembab sepanjang hari.” 

“Saya senang sekali ketika melihat wajah saya di kaca dan sangat menantikan 
perubahan lebih lanjut. Bahkan tunangan saya menyukainya dan berkata 
bahwa akhirnya saya menemukan perawatan kulit yang cocok untuk kulit saya. 
Sekarang dia juga menggunakannya dan saya perhatikan kulitnya tampak lebih 
muda.”

- Amelia Djajadi
  Indonesia

“Saya telah mengeluarkan banyak biaya untuk produk perawatan kulit 
selama bertahun-tahun dan selalu kecewa, karena hasil positifnya hanya 
sementara saja. Keriput dan garis-garis halus masih tampak pada wajah 
saya, terutama di sekitar mata dan bibir.”

“Saya menemukan Physio Radiance dalam acara Physio Radiance 
Ambassador Training Programme bulan September 2010. Saya 
memakai Physio Radiance sejak saat itu, dan saya perhatikan kulit saya 
menjadi lebih cerah. Garis-garis halus di kening dan kerutan di wajah 
saya berkurang. Physio Radiance memberikan pada saya penampilan 
yang lebih muda, sambil menjaga agar kulit saya tetap halus dan terlihat 
sehat.  Produk ini merupakan produk perawatan kulit terbaik yang 
pernah saya pakai!”
 
“Terima kasih Physio Radiance. Produk ini seperti mesin waktu yang 
mengembalikan keremajaan saya!”

- Punitha Narayanan
  Malaysia
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Pernyataan Sangkalan:

1) Informasi yang tercantum di sini, termasuk dan tidak terbatas pada semua informasi yang terkait dengan kondisi medis dan kesehatan, produk dan perawatan, disajikan untuk kepentingan informasi semata dan dalam bentuk 
    ringkasan atau kumpulan. Informasi ini tidak ditujukan sebagai pengganti saran dari dokter, ahli kulit atau profesional medis Anda.
2) Anda dilarang menggunakan informasi yang tersedia di sini untuk diagnosis atau perawatan segala bentuk masalah kesehatan atau untuk meresepkan obat atau perawatan. Reaksi setiap orang berbeda-beda atas produk      
tertentu dan Anda harus berkonsultasi dengan dokter, ahli kulit atau profesional medis Anda terkait dengan hal ini dan berkenaan dengan interaksi antara obat-obatan atau produk-produk kesehatan yang Anda konsumsi saat ini. 
3) Perusahaan tidak bertanggung jawab atas penggunaan dan/atau penyalahgunaan produk yang Anda lakukan. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk tersebut digunakan selaras dengan panduan, instruksi 
    dan/atau rekomendasi yang diberikan oleh Perusahaan terkait dengan penggunaan produk.

Dengar Apa yang Dikatakan oleh Dermatologis Terkemuka: 
“Rangkaian Perawatan Kulit
Terbaik Untuk Siapa Saja”

Professor Philippe Humbert adalah kepala 
Dermatology Department di Besançon University 
Hospital Center, di Prancis. Ia juga menjabat 
sebagai Direktur di Skin Engineering and Biology 
Laboratory; dan Presiden International Society for 
Biophysics and Imaging of the Skin. 

Philippe Humbert, MD, PhD

“Organ, sel dan jaringan kita mengalami perubahan seiring 
bertambahnya usia. Jumlah sel menurun sementara kepadatan 
kolagen dan elastisitas kulit perlahan kehilangan kapasitas 
fungsinya. Akan tetapi, kita dapat mengaktifkan kembali fungsi sel, 
misalnya seperti sel pada epidermis dan produksi kolagen fibroblas. 
Sel-sel ini dapat diaktifkan kembali dengan bahan aktif berbeda 
yang terkandung dalam kosmetik. 

Karena Physio Radiance diformulasikan untuk mengurangi risiko 
alergi dengan menghindari bahan pengawet, paraben dan bahan 
kimia berbahaya lainnya, dan pada saat yang sama memasukkan 
bahan aktif yang bermanfaat bagi kulit, menurut saya Physio 
Radiance merupakan rangkaian produk perawatan kulit yang baik 
bagi semua orang.”
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Mengapa Physio Radiance menjadi Solusi 
Perawatan Kulit Terkemuka Anda?

 Konsep regulasi diri, regenerasi diri dan perbaikan diri
 Standar hipoalergenik tertinggi 
 Antioksidan terkecil di dunia: H-

 Hanya mengandung bahan terbaik 
 Teknologi Enkapsulasi Mikro yang Telah Dipatenkan
 Praktik Produksi yang Baik (GMP) 
 Diteliti, dikembangkan dan dibuat di Prancis

1. Comfort Emulsion Cleanser
Krim pembersih ini memiliki pH yang setara dengan air 
mata dan akan langsung teremulsi saat bersentuhan 
dengan kulit lembab. Kulit Anda akan menjadi bersih, 
lembut dan segar, dan kulit wajah Anda akan menjadi 
lebih cerah hanya dalam hitungan detik.

2. Remineralising Toner Lotion
Lotion bebas alkohol ini menciptakan rasa segar 
seketika serta memainkan peran dalam proses 
remineralisasi kulit. Dirancang untuk menyiapkan kulit 
untuk perawatan lebih lanjut, produk ini menyegarkan 
wajah dan melengkapi Comfort Emulsion Cleanser 
secara ideal. 

Inilah saatnya mengembalikan keremajaan dan kecerahan kulit Anda!

Jadikan Physio Radiance Sebagai Rutinitas 
Perawatan Kulit Anda
Meningkatkan kecerahan kulit Anda sembari mengurangi tanda-tanda penuaan di wajah dengan pilihan eksklusif 
produk perawatan wajah anti penuaan yang revolusioner.

Untuk mendapatkan hasil terbaik, lakukan empat langkah perawatan kulit Physio Radiance yang cepat dan mudah 
setiap hari untuk melihat perbedaan positif hanya dalam tiga hingga empat minggu perawatan.

3. Extreme Anti-Oxidant Serum
Dengan konsentrasi ekstrem bahan-bahan aktif anti 
penuaan yang kuat, produk perawatan terkonsentrasi ini 
menciptakan kulit yang kenyal dan padat.

4. Radiance Enhancer Day & Night Fluid
Cairan yang halus, lembut dan ringan ini menciptakan 
lapisan pelindung yang menjaga kulit Anda sepanjang 
siang dan malam.
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