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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

Pada bab II ini dipaparkan tentang gambaran umum Larissa Aesthetic Center Semarang 

dan identifikasi responden. Gambaran umum perusahaan meliputi sejarah singkat berdirinya 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, logo Larissa, stuktur organisasi Larissa Semarang disertai 

dengan jobdesk, dan produk-produk serta treatment-treatment yang ada di Larissa Aesthetic 

Center. Identitas responden meliputi umur, pekerjaan,uang saku/pendapatan per bulan, pengguna 

jasa perawatan dan produk, serta frekuensi konsumen mengunjungi klinik kecantikan Larissa 

Semarang dalam 3 (tiga) bulan terakhir. 

2.1. Sejarah Singkat Klinik Kecantikan Larissa Aesthetic Center 

Pada tanggal 11 Juni 1984, R.Ngt.Poedji Lirnawati membangun klinik kecantikan 

yang bernama Larissa Beauty Salon. Larissa Beauty Salon ini merupakan sebuah 

perusahaan perseorangan yang bermula didirikan dari sebuah keinginan R.Ngt.Poedji 

untuk memberikan pelayanan dibidang perawatan kulit & rambut yang aman, sehat dan 

tanpa efek samping. Bekal ilmu yang dimiliki oleh R.Ngt.Poedji Lirnawati diperoleh dari 

Key Brown Beauty School di Los Angeles, USA. Tidak hanya itu, beliau juga belajar 

tentang Ilmu Tata Kecantikan Kulit (kesmetologi) dan Tata Rias Rambut diberbagai 

negara, seperti : Bangkok, Jepang, Singapura, San Fransisco, Taiwan , Jerman, dan Paris. 

Bahkan beliau pernah bekerja sebagai asisten dokter kulit di Hawaii selama 2 (dua) tahun. 

Prestasi Ibu R. Ngt. Poeji Lirnawati di bidang hair treatment adalah dengan mendapatkan 

ijazah dari L’oreal & Wella. Dengan segudang bakat dan ilmu yang dimiliki Ibu 
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R.Ngt.Poedji Lirnawati dapatmenambah kemantapan beliau untuk merintis bisnisnya 

dibidang kecantikan kulit dan rambut tersebut. 

Terhitung sejak tanggal 2 Juni 1998, Larissa sudah mempunyai sertifikat merek 

dari Departement Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Direktorat 

Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dengan demikian merek Larissa sudah terdaftar 

dan mendapat perlindungan hukum. 

Konsep yang dikembangkan Larissa adalah perawatan kulit & rambut dengan 

menggunakan bahan-bahan alami yang lebih dikenal dengan konsep 'back to nature' 

seiring dengan kata Larissa itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin yang berarti 

bersinar atau terang. Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih fokus dibidang 

perawatan kulit & rambut, Larissa Beauty Salon berubah nama menjadi Larissa Skin Care 

& Hair Treatmentyang sekarang menjadi Larissa Aesthetic Center. Selain menawarkan 

jasa perawatan kulit dan rambut, Larissa juga memproduksi kosmetik sendiri, yang mana 

pembuatan kosmetik tersebut 80% menggunakan bahan-bahan alami, seperti : sayuran, 

buah, batang tumbuhan, umbi-umbian, dan sebagainya. Kosmetik produksi Larissa ini 

kemudian diperdagangkan dengan menggunakan merk “L” Cosmetics dan sudah 

mendapatkan rekomendasi dari Balai POM RI tahun 2006. 

Larissa Aesthetic Center berada di bawah bendera PT. Larissa Anugerah 

Sejahtera, saat ini Larissa sudah memiliki cabang yang tersebar di beberapa kota antara 

lain Yogyakarta, Solo, Salatiga, Klaten, Tegal, Purwokerto, Malang, Surabaya, Kediri, 

Denpasar, Magelang, Madiun, Sragen, Mojokerto, Jember, Kudus, Ponorogo dan 

Semarang. Di Kota Semarang sendiri terdapat dua cabang yaitu di jalan S. Parman No 6 
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dan di jalan DI Pandjaitan No 94 Kampungkali Semarang. Cabang yang berada di 

Kampungkali baru diresmikan pada 8 Agustus 2014 lalu. 

2.2. Visi dan Misi Larissa Aesthetic Center 

2.2.1. Visi 

Visi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah 

organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Adapun visi dari Larissa 

Aesthetic Center adalah sebagai berikut: 

“Menjadi klinik estetika natural terbaik dengan memiliki jaringan terbesar untuk 

merawat jutaan masyarakat Indonesia.” 

2.2.2. Misi 

Misi adalah serangkaian rencana/ sasaran/ program yang menjadi cara untuk 

mencapai visi. Sementara untuk misi dari Larissa Aesthetic Center yang merupakan cara 

untuk mewujudkan visinya yaitu: 

“Larissa memberikan layanan estetika terbaik bagi masyarakat melalui 

perpaduan perawatan natural dan teknologi terkini dengan harga yang 

terjangkau.” 

 

2.3. Logo Larissa Aesthetic Center 

Logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau 

organisasi. Sebuah logo dapat berupa nama, lambang atau elemen grafis lain yang 

ditampilkan secara visual. Sebuah logo diciptakan sebagai identitas agar unik dan mudah 

dibedakan dengan perusahaan kompetitor/pesaing. 

Gambar 2.1 

Logo Larissa 
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Sumber : Larissa Aesthetic Center, 2016 

2.4. Struktur Organisasi Larissa Aesthetic Center Semarang 

Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antara satu satuan organisasi 

yang didalamnya terdapat pejabat, petugas, serta wewenang yang masing-masing 

mempunyai peranan tertentu dalam satu kesatuan utuh organisasi. 

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam mengelola 

manajemen perusahaan terkait dengan tujuan pendirian perusahaan tersebut. Struktur 

organisasi harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan. Struktur 

organisasi yang diterapkan Larissa Aesthetic Center Semarang adalah struktur organisasi 

fungsional dimana struktur organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam-macam 

fungsi yang harus dilaksanakan. Bentuk fungsional karena dari struktur organisasi 

tersebut dapat dilihat adanya kesatuan komando dan setiap atasan berwenang 

memberikan perintah hanya kepada bawahannya. Jadi dalam pelaksanaannya klinik 

kecantikan Larissa Aesthetic Center Semarang hanya memerintah dan mengawasi fungsi 

atau bagian-bagian yang berada di bawah struktur organisasi tersebut. 

Berikut ini adalah gambar struktur organisasi klinik kecantikan Larissa Aesthetic 

Center Semarang : 
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Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas, terdapat jobdesk dari masing-

masing bagian yaitu sebagai berikut : 

1. Branch Manager 

- Mengatur dan mengawasi secara keseluruhan kegiatan operasional yang ada di 

Larissa. 

2. Vice Branch Manager 

- Mengawasi jalannya operasional di Larissa 

- Mengecek setiap kali ada keluhan dari pelanggan 

3. Supervisor 
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- Melakukan pengawasan pada saat treatment 

- Menangani komplain pelanggan 

4. Assisten Supervisor 

- Membantu supervisor dalam menjalankan tugas 

- Membantu supervisor dalam melakukan pengawasan pada saat treatment 

5. Dokter 

- Melayani para konsumen yang akan berkonsultasi 

- Melakukan learning beauty class 

- Melakukan visitasi dengan cara mengunjungi ruang tindakan  

- Membantu konsumen dengan memberikan saran dalam memecahkan masalah 

kulit atau rambut yang sedang dihadapi konsumen. 

 

6. Apoteker 

- Melayani para konsumen yang akan mengambil produk 

- Menjelaskan produk ke konsumen 

- Meracik obat sesuai resep yang sudah dianjurkan 

7. Assisten Apoteker 

- Membantu apoteker dalam melayani para konsumen 

- Membantu apoteker dalam menjualkan produk ke konsumen 

- Membantu dalam meracik obat 

8. Admin 

- Menginput laporan kuangan Larissa 

- Menghitung pendapatan setiap harinya 
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9. Product Serving 

- Membuatkan produk yang akan digunakan untuk treatment konsumen 

- Menyiapkan produk/masker yang akan digunakan untuk treatment konsumen 

10. Terapis 

- Melayani pelanggan yang sedang melakukan treatment 

- Merawat dan melakukan treatment kepada pelanggan 

11. Cleaning Service 

- Membersihkan semua ruangan yang ada di klinik kecantikan Larissa 

- Menjaga kebersihan ruangan 

- Melakukan checklist kebersihan setiap satu jam sekali 

12. Satpam 

- Membantu konsumendalam membuka dan menutup pintu gerai Larissa 

- Membantu konsumen dalam mengambil nomor antrian 

- Menjaga keamanan dan ketertiban klinik kecantikan Larissa 

13. Customer Service 

- Melayani pelanggan dalam melakukan registrasi 

- Melayani pembuatan member card 

- Melayani customer yang datang dengan memberikan informasi mengenai jasa 

perawatan kulit/rambut yang dibutuhkan konsumen. 

- Kasir yang termasuk dalam customer service bertugas dalam melayani semua 

pembayaran dan juga menginformasikan produk Larissa kepada pelanggan. 

14. Teknisi 

- Melakukan checklist alat setiap pagi 
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- Melakukkan training kepada karyawan lain apabila ada alat baru 

- Memperbaiki alat kecantikan apabila ada yang rusak 

15. Driver 

- Mengemudikan mobil Larissa sesuai permintaan dari kantor 

- Mengantar Branch Manager apabila ada meeting 

- Mengantar karyawan saat ada dinas keluar 

- Mengambil stock produk Larissa ke pusatnya di Yogyakarta 

2.5. Produk Larissa Aesthetic Center Semarang 

Produk-produk yang dihasilkan oleh Larissa terdiri dari tiga kategori produk, 

mulai dari produk khusus untuk wajah, produk untuk rambut, dan produk untuk tubuh. 

a. Face Product 

Produk yang membantu menjaga kesehatan dan kecantikan wajah. Berikut adalah 

macam-macam produk dari klinik kecantikan Larissa khusus untuk wajah : 

Tabel 2. 1Produk Wajah Larissa 

No. 

Nama 

Produk 

Keterangan Harga 

1. Cream 3 in 1 Cream wajah yang berguna sebagai pelembab, 

foundation, dan tirai matahari bagi kulit 

normal/ tidak berjerawat. 

Rp 50.000,- 

2. Cream SC Berfungsi untuk menghaluskan dan menjaga 

keelastisitasan kulit agar tidak mudah keriput. 

Rp 50.000,- 

3. Cream Kulit 

Pagi Normal 

Mengandung campuran ekstrak yang memiliki 

fungsi untuk mencerahkan kulit dan 

mengandung tabir surya (SPF 10). 

Rp 50.000,- 

4. Cream 

Malam Kulit 

Normal 

Krim malam yang mengandung Emollient, 

Vitamin C, dan Salicylic Acid untuk 

menghaluskan, melembabkan, mencerahkan, 

dan memberi nutrisi pada kulit. 

Rp 50.000,- 
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5. Silver Series 

: Acne Day 

Cream 

Cream yang mengandung Triclosan untuk 

melawan bakteri penyebab jerawat dan 

Soybean Extract yang mampu mengontrol 

minyak pada wajah. 

Rp 

100.000,- 

6. Silver Series 

: 

Rejuvenation 

Day Cream 

Mengandung Collagen dan Elastin untuk 

menjaga elastisitas dan kekencangan kulit 

wajah serta Soybean Extract yang dapat 

melembabkan kulit. 

Rp 

100.000,- 

7. Silver Series 

: Acne Night 

Cream 

Cream untuk menjaga kelembaban kulit 

sehingga kulit tidak kering. 

Rp 

100.000,- 

8. Silver Series 

: 

Rejuvenation 

Night Cream 

Cream untuk memelihara keremajaan kulit 

wajah. 

  

Rp 

100.000,- 

9. Silver Acne 

Facial Wash 

Sabun wajah yang lembut, mengangkat 

kotoran, sisa tata rias, dan kelebihan minyak 

pada wajah. 

Rp 70.000,- 

10. Silver 

Rejuvenation 

Facial Wash 

Dengan Amino Acid Complex yang mampu 

menjaga kelembaban kulit wajah. 

Rp 70.000,- 

11. Facial Foam 

Apple 

Berguna untuk mengangkat kotoran, sisa tata 

rias, dan kelebihan minyak pada wajah. 

Rp 16.000,- 

12. Facial Foam 

Tea Tree 

Berguna untuk mengangkat kotoran, sisa tata 

rias, dan kelebihan minyak pada wajah. 

Rp 18.000,- 

13. Facial Foam 

Tea Tree 

Opaque 

Berguna untuk mengangkat kotoran, sisa tata 

rias, dan kelebihan minyak pada wajah. 

Rp 18.000,- 

14. Facial Foam 

Green Tea 

Mengandung ekstrak green tea yang 

bermanfaat sebagai antiseptik dan antioksidan 

untuk menjaga kesehatan kulit. 

Rp 18.000,- 

15. Facial Foam 

Chamomile 

Berguna untuk mengangkat kotoran dan sisa 

tata rias tanpa membuat kulit menjadi kering. 

Rp 23.000,- 

16. Milk 

Cleanser 

Apple 

Berguna untuk membantu mengangkat 

kotoran dan sisa tata rias pada wajah. 

Rp 18.000,- 

17. Milk 

Cleanser Tea 

Tree 

Mengandung tea tree oil dan triclosan sebagai 

antibakteri, dan allantoin untuk membantu 

regenerasi kulit. Cocok untuk kulit 

berminyak-berjerawat. 

Rp 20.000,- 
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18. Milk 

Cleanser 

Green Tea 

Berguna untuk membantu mengangkat 

kotoran dan sisa tata rias pada wajah. 

Rp 20.000,- 

19. Milk 

Cleanser 

Chamomile 

Berguna untuk membantu mengangkat 

kotoran dan sisa tata rias pada wajah tanpa 

membuat kulit menjadi kering. 

Rp 25.000,- 

20. Silver Series 

: 

Rejuvenation 

Facial 

Cleanser 

Susu pembersih untuk mengangkat kotoran 

dan sisa tata rias wajah. 

Rp 70.000,- 

21. Face Tonic 

Apple 

Face Tonic Apple berguna untuk menyegarkan 

kulit dan meringkaskan pori, mengurangi 

kelebihan minyak pada wajah. 

Rp 16.000,- 

22. Face Tonic 

Tea Tree 

Face Tonic Tea Tree berguna untuk 

menyegarkan kulit dan meringkaskan pori, 

mengurangi kelebihan minyak pada wajah. 

Rp 17.000,- 

23. Face Tonic 

Gree Tea 

Face Tonic Green Tea berguna untuk 

menyegarkan kulit dan meringkaskan pori, 

mengurangi kelebihan minyak pada wajah. 

Rp 17.000,- 

24. Face Tonic 

Chamomile 

Face Tonic Chamomile berguna untuk 

menyegarkan kulit dan meringkaskan pori. 

Rp 25.000,- 

25. Silver Series 

: 

Rejuvenation 

Facial Toner 

Penyegar lembut untuk mengangkat sisa 

kotoran dan sisa susu pembersih. 

Rp 70.000,- 

26. Face Tonic 2 

in 1 for Dry 

Skin 

Berguna untuk melembabkan kulit, dan 

diperkaya dengan Vitamin E dan Vitamin B5. 

Rp 15.000,- 

27. Face Tonic 2 

in 1 for Oily 

Skin 

Berguna untuk melawan bakteri penyebab 

jerawat. 

Rp 15.000,- 

28. Silver Series 

: Acne 

Facial 

Cleanser 2 

in 1 

Berguna untuk melawan bakteri penyebab 

jerawat. 

Rp 80.000,- 

29. Face Tonic 

Brightening 

 

Mulberry Extract untuk mencerahkan dan 

menyegarkan kulit. 

Rp 25.000,- 
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30. Silver Series 

: Acne 

Facial 

Peeling 

Mulberry Extract untuk mencerahkan dan 

menyegarkan kulit. 

Rp 60.000,- 

31. Silver Series 

: 

Rejuvenation 

Facial 

Peeling 

Mengandung Red Alga Extract yang 

menjadikan kulit lembab. Kulit menjadi lebih 

halus, tidak tampak kusam, dan bercahaya 

secara alami. 

Rp 60.000,- 

32. Treatment 

Oil 

Minyak zaitun yang baik untuk menjaga 

kelembaban daerah kulit sekitar mata untuk 

memperlambat keriput dan menjaga 

kelembaban bibir agar tidak kering dan pecah-

pecah. 

Rp 25.000,- 

33. Acne Lotion Acne Lotion yang mengandung Sulfur dan 

Triclosan untuk mengurangi timbulnya 

jerawat dan mengontrol kadar minyak berlebih 

di wajah sehingga tidak mudah timbul jerawat. 

Rp 27.000,- 

34. Face Powder 

Natural 

Face Powder Natural merupakan bedak tabur 

yang lembut dan ringan untuk mempercantik 

dan melindungi kulit. 

Rp 32.000,- 

35. Face Powder 

White 

Bedak tabur yang lembut dan ringan untuk 

mempercantik dan melindungi kulit. 

Rp 30.000,- 

Sumber : www.larissa.co.id, 2016 

b. Hair Product 

Produk yang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan dan keindahan rambut. 

Berikut adalah macam-macam produk dari klinik kecantikan Larissa khusus untuk rambut 

: 

Tabel 2. 2Produk Rambut Larissa 

No. Nama 

Produk 

Keterangan Harga 
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1. Shampoo 

Spa 

Collagen 

Mengandung collagen dan protein complex 

untuk memperbaiki struktur rambut yang 

rusak dan menjaga kelembabannya, serta 

panthenol untuk melembutkan helaian 

rambut. Untuk rambut kering-rusak. 

Rp 26.000,- 

2. Shampoo 

Spa Tea 

Tree 

Mengandung tea tree oil dan triclosan untuk 

mencegah dan mengurangi ketombe. Untuk 

rambut berminyak-berketombe. 

Rp 26.000,- 

3. Shampoo 

Spa Ginseng 

Mengandung ekstrak ginseng dan ekstrak 

sophora yang dapat merawat kekuatan akar 

rambut. Untuk rambut rontok. 

Rp 26.000,- 

4. Conditioner 

Spa 

Collagen 

Conditioner Spa Collagen merupakan 

conditioner untuk melindungi rambut, 

menjaga kelembaban, serta merawat kemilau 

dan kesehatan rambut. 

Rp 22.000,- 

5. Conditioner 

Tea Tree 

Mengandung tea tree oil dan triclosan untuk 

merawat kesehatan rambut. Untuk rambut 

berminyak-berketombe. 

Rp 22.000,- 

6. Conditioner 

Spa Ginseng 

Conditioner Spa Ginseng berguna untuk 

melindungi rambut, menjaga kelembaban, 

serta merawat kemilau dan kesehatan 

rambut. 

Rp 22.000,- 

7. Hair Tonic 

Spa Ginseng 

Hair Tonic Spa Ginseng berguna untuk 

memberikan nutrisi pada kulit kepala. 

Rp 23.000,- 

8. Hair Tonic 

Spa 

Collagen 

Hair Tonic Spa Collagen merupakan hair 

tonic yang berguna untuk memberikan 

nutrisi pada kulit kepala. 

Rp 23.000,- 

9. Hair Tonic 

Spa Tea 

Tree 

Hair Tonic Spa Tea Tree berguna untuk 

memberikan nutrisi pada kulit kepala. 

Rp 23.000,- 

Sumber : www.larissa.co.id, 2016 

c. Body Product 

Produk yang menjaga dan merawat keindahan serta kesehatan tubuh. Berikut adalah 

macam-macam produk dari klinik kecantikan Larissa khusus untuk tubuh : 

Tabel 2. 3Produk Tubuh Larissa 

No. Nama Keterangan Harga 
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Produk 

1. Relaxing 

Lavender 

Body Wash 

Sabun mandi untuk membersihkan 

dan melembutkan kulit. 

Rp 

27.500,- 

2. Revitalizing 

Peach 

Body Wash 

Sabun mandi untuk membersihkan 

dan melembutkan kulit. 

Rp 

27.500,- 

3. Beauty 

Soap 

Sabun dari bahan minyak alami 

yang bermanfaat untuk 

melembutkan, melembabkan, dan 

membersihkan, sehingga kulit 

tampak segar dan bercahaya. 

Rp 

17.000,- 

4. Relaxing 

Lavender 

Body 

Lotion 

Body lotion untuk melembabkan 

dengan formula yang cepat meresap 

ke dalam kulit. 

Rp 

30.000,- 

5. Relaxing 

Peach 

Body 

Lotion 

Revitalizing body lotion berguna 

untuk melembabkan kulit dengan 

formulanya yang cepat meresap ke 

dalam kulit. 

Rp 

30.000,- 

6. Milky Body 

Butter 

Pelembab untuk kulit tubuh yang 

sangat kering. 

Rp 

35.000,- 

7. Relaxing 

Body Scrub 

Scrub untuk membersihkan dan 

mengangkat sel kulit mati sehingga 

kulit menjadi lebih halus, tidak 

tampak kusam, dan bercahaya. 

Rp 

27.500,- 

8. Revitalizing 

Body Scrub 

Scrub untuk membersihkan dan 

mengangkat sel kulit mati sehingga 

kulit menjadi lebih halus, tidak 

tampak kusam, dan bercahaya. 

Rp 

27.500,- 

Sumber : www.larissa.co.id, 2016 

2.6. Treatment Larissa Aesthetic Center Semarang 

Klinik kecantikan Larissa menyediakan jasa untuk berbagai macam perawatan 

(treatment) yang terdiri dari : 

a. Face Treatment 



14 
 

. 

Rangkaian perawatan wajah dengan menggunakan ramuan dari bahan-bahan alami. 

Berikut ini adalah berbagai macam untuk perawatan wajah : 

 

1. Organic Facial 

Perawatan wajah dengan menggunakan ramuan buah dan rempah yang dipadukan 

dengan peralatan modern. Bermanfaat untuk merawat kesehatan kulit, mencegah 

jerawat, dan membantu mempercepat penyembuhan jerawat. Sesuai untuk semua 

jenis kulit. Biaya untuk melakukan treatment ini seharga Rp 60.000,- 

2. Fruit Facial 

Perawatan wajah dengan menggunakan cleanser, scrub, massage cream, dan masker 

dari ramuan buah-buahan yang segar. Biaya untuk melakukan treatment ini seharga 

Rp 65.000,-. Tersedia pula bermacam-macam buah sesuai kebutuhan dan kondisi 

kulit : 

 Strawberry Exfoliating Facial : untuk kulit normal, berminyak. 

 Blueberry Antioxidant Facial : untuk kulit normal, berminyak. 

 Peach Brightening Facial : untuk kulit normal, berminyak. 

 Apple Purifying Facial : untuk kulit normal, berminyak. 

 Orange Revitalizing Facial : untuk kulit berminyak. 

 Carror-Papaya : untuk kulit normal, berminyak, 

Rejuvenating Facial   kering. 

 Avocado Moisturizing Facial : untuk kuit normal, kering. 

 Banana Nourishing Facial : untuk kuit normal, kering. 

 Yam Bean Whitening Facial : untuk pencerahan semua jenis 
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 Kulit 

 

3. Anti Acne Facials 

 Green Tea Facial 

Perawatan wajah dengan menggunakan cleanser, scrub, massage cream, dan 

masker ekstrak green tea. Green tea mengandung antiseptik untuk membantu 

mengurangi dan menyembuhkan jerawat, serta antioksidan untuk menangkal 

radikal bebas. Sesuai untuk kulit normal, berminyak, dan berjerawat. Biaya 

untuk melakukan treatment ini seharga Rp 70.000,- 

 Super Blue Facial 

Perawatan wajah dengan kombinasi high frequency ozone terbaru dengan 

ultrasound dan masker super blue. Treatment ini sangat bagus untuk mencegah, 

mengurangi serta menyembuhkan jerawat. Disamping itu perawatan ini juga 

sangat baik membantu dalam proses pengurangan minyak yang berlebihan. 

Sesuai dengan kulit berjerawat dan berminyak. Biaya untuk melakukan 

treatment ini seharga Rp 120.000,- 

4. Mouisturizing Facial 

 Super Collagen Gold Facial 

Perawatan wajah dengan kombinasi mikrodermabrasi ringan, infusi serum 

kolagen dan masker super kolagen dengan tambahan butiran emas murni. 

Dengan bantuan ultrasound molekul kolagen dapat terpenetrasi ke dalam kulit 

untuk mengembalikan serta memaksimalkan keelastisan dan kekencangan kulit, 

menaikkan kelembaban kulit, menjaga keutuhan kolagen alami kulit, 
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mencerahkan, menghaluskan serta meremajakan kulit. Sesuai untuk kulit kering, 

normal, kusam dan keriput. Harganya adalah Rp 160.000,- 

 Collagen Facial 

Perawatan muka dengan kombinasi mikrodermabrasi ringan, infusi serum 

kolagen dan masker kolagen. Dengan bantuan ultrasound molekul kolagen dapat 

terpenetrasi ke dalam kulit untuk mengembalikan keelastisan dan kekencengan 

kulit, menaikkan kelembaban kulit, dan menjaga keutuhan kolagen alami kulit. 

Sesuai untuk kulit normal, kering, dan kusam. Harganya adalah Rp 110.000,- 

 Paraffin Facial 

Perawatan wajah yang mengkombinasikan mikrodermabrasi ringan, ultrasound 

dan masker paraffin. Bermanfaat untuk menghaluskan, melembabkan kulit, dan 

mengeluarkan racun serta mengurangi garis-garis halus pada wajah. Sesuai 

untuk kulit dehidrasi, kering, normal, dan berminyak tanpa jerawat. Harganya 

adalah Rp 110.000,- 

 Honey Facial 

Perawatan wajah dengan menggunakan cleanser, scrub, massage cream dan 

masker dari ramuan dengan madu asli. Selain sebagai moisturizer alami, madu 

juga mengandung AHA yang membantu untuk mengangkat sel kulit mati untuk 

menghaluskan, meremajakan, dan megurangi garis halus. Perawatan ini sesuai 

untuk kulit kering, normal dan sensitif. Harganya adalah Rp 70.000,- 

 Dark Chocolate Facial 

Perawatan wajah dengan cleanser, scrub, massage cream, dan masker dari 

coklat asli. Coklat mengandung antioksidan tinggi dan mouisturizer untuk 
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perawatan anti-aging, melembabkan, dan melembutkan kulit. Sesuai untuk kulit 

kering, normal, dan berminyak tanpa jerawat. Harganya adalah Rp 70.000,- 

5. Brightening Facial 

 Gold Facial 

Perawatan wajah yang mengkombinasikan mikrodermabrasi ringan, ultrasound, 

dan masker emas murni. Bermanfaat untuk menghaluskan, melembabkan, dan 

mencerahkan kulit. Sesuai untuk kulit kering, normal, dan berminyak tanpa 

jerawat. Biaya untuk melakukan treatment ini seharga Rp 140.000,- 

6. Whitening Facial 

 Silver Facial 

Silver Facial merupakan perawatan wajah yang mengkombinasikan 

mikrodermabrasi ringan dengan ultrasound dan masker silver murni. Silver 

murni bekerja dengan menyerang langsung pada melanin kulit sehingga 

menjadikan kulit lebih putih serta dapat menyamarkan/mengurangi pigmentasi. 

Silver juga kaya akan mineral yang sangat baik dalam pemulihan kulit yang 

dehidrasi. Sesuai untuk kulit kering, dehidrasi, normal, berminyak, kusam, 

pigmentasi.Biaya untuk melakukan treatment ini seharga Rp 150.000,- 

7. Bio Light Therapy 

Terapi dengan menggunakan sinar yang difilter untuk menghasilkan panjang 

gelombang tertentu dan menghasilkan warna-warna spesifik yang berguna untuk 

mengatasi masalah kulit yang berbeda-beda. Light Therapydiciptakan oleh NASA 

dan sudah disetujui oleh FDA untuk keamanannya. Light Therapy tidak sama dengan 

UV Light matahari. Light Therapy tidak mengandung UVA dan UVB yang dapat 
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merusak kulit, sehingga Light Therapy merupakan terobosan baru anti-aging therapy 

yang aman, tanpa rasa sakit, dan langsung terlihat hasilnya. Ada beberapa perawatan 

bio light therapy, antara lain yaitu Bio Acne Light Therapy (Blue Light), Bio 

Inflamed Acne Light Therapy (Purple Light), Bio Rejuvenation Light Therapy (Red 

Light), Bio PIgmentation Light Therapy (Green Light), Bio Radiance Light Therapy 

(Orange Light), Bio Detoxification Light Therapy (Yellow Light).Harga dari 

treatment-treatment tersebut adalah Rp 100.000,- kecuali untuk Bio Acne Light 

Therapy harganya Rp 95.000,- 

 

 

8. High Technology Treatment 

Terapi ini untuk peremajaan wajah. Terdapat berbagai macamtreatment antara lain: 

 Pulsed Oxygen Injection 

Perawatan wajah dengan infusi oksigen murni, serum vitamin C, dan vacuum 

massage. Bermanfaat untuk menyegarkan dan menyehatkan kulit, serta 

mencegah timbulnya jerawat. Sesai untuk kulit kering, normal, dan berminyak 

tanpa jerawat. Biaya untuk melakukan treatment ini seharga Rp 170.000,- 

 Jet Peel 

Terapi peremajaan dengan aliran oksigen bertekanan tinggi untuk mengangkat 

sel kulit mati, memberi nutrisi, melembabkan kulit, dan mencegah timbulnya 

jerawat. Sesuai untuk semua jenis kulit, juga aman untuk kulit sensitif sekalipun. 

Biaya untuk melakukan treatment ini seharga 225.000,- 

 Microdermabrasion 
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Terapi peremajaan dengan mengangkat sel kulit mati secara mekanik untuk 

menghaluskan, mencerahkan, mengurangi hiperpigmentasi, dan keriput. Kulit 

akan menjadi lebih halus dan cerah hanya dengan satu kali terapi. Tersedia dua 

macam pilihan antara lainRevolving Microdermabrasion with Micropulsation 

(FACE-UP)dengan harga Rp 225.000,-dan Revolving Diamond 

Microdermabrasiondengan harga Rp 150.000,- 

 Radio Frequency 

Terapi untuk mengencangkan kulit, mengurangi keriput, dan garis-garis halus. 

Menggunakan kombinasi bahan alami dan teknologi radio-frequency untuk 

menjaga dan meningkatkan produksi kolagen. Kulit akan menjadi lebih kencang 

hanya dengan satu kali terapi. Untuk terapi monopolar harganya Rp 150.000,- 

dan untuk multipolar harganya Rp 250.000,- 

 Mesotherapy Without Needle 

Terapi peremajaan dengan mesotherapy tanpa jarum, yaitu teknologi terbaru 

untuk memasukkan serum yang berisi bahan alami, vitamin, dan mineral ke 

dalam kulit tanpa menggunakan jarum suntik. Didukung dengan ultrasound dan 

sinar LED untuk membantu penyerapan serum dan anti-aging. Harganya adalah 

Rp200.000,- Tersedia berbagai macam pilihan serum yang diformulasikan secara 

khusus: 

- Serum Rejuvenation : untuk meremajakan kulit 

- Serum Brightening : untuk mencerahkan kulit 

- Serum Lifting : untuk mengencangkan kulit 

- Serum Anti-acne : untuk menyembuhkan jerawat 
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b. Hair Treatment 

Perawatan rambut dengan menggunakan bahan-bahan alami dan aromaterapi. Perawatan 

untuk mengatasi permasalahan rambut. 

 

1. Medical Hair Spa 

Perawatan rambut dengan bahan-bahan alami dan aromaterapi dipadu dengan 

peralatan modern. Biaya untuk melakukan treatment ini seharga Rp 60.000,- untuk 

rambut pendek dan Rp 65.000,- untuk yang rambut panjang.Tersedia pula berbagai 

jenis Hair Spa yang dapat disesuaikan untuk jenis kulit kepala dan rambut: 

 Classics : untuk rambut kering, normal, berminyak, 

ketombe. 

 Strawberry-Yoghurt : untuk melembabkan, menyuburkan rambut. 

 Avocado-Green Tea : untuk melembabkan, menyuburkan rambut. 

 Dark Chocolate : untuk melembabkan rambut. 

 Jasmine-Aloe Vera : untuk mencegah kerontokan. 

 Coconut-Cinnamon : untuk mengkilaukan rambut. 

 Lemon-Honey : untuk mengurangi kelebihan minyak. 

 Ginseng : untuk menguatkan akar rambut dan 

mengurangi kerontokan. 

2. Medical Hair Mask 

Perawatan masker rambut menggunakan bahan-bahan alami dan aromaterapi dipadu 

dengan peralatan modern. Bermanfaat untuk menyehatkan rambut dan kulit kepala, 
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dan melembutkan rambut agar mudah diatur. Biaya untuk melakukan treatment ini 

seharga Rp 60.000,- untuk rambut pendek dan Rp 70.000,- untuk rambut panjang. 

 

3. Waxing 

Terapi untuk menghilangkan bulu di bagian tangan, ketiak, atau kaki. Tersedia dalam 

bentuk roll untuk rambut yang lembut, dan strip untuk rambut yang lebih tebal. 

Biaya untuk melakukan treatment ini : 

 Roll 

- Half Arms = Rp 100.000,- 

- Full Arms = Rp 125.000,- 

- Half Leg = Rp 125.000,- 

- Full Leg = Rp 150.000,- 

 Strip 

- Armpit = Rp 80.000,- 

- Half Arms = Rp 125.000,- 

- Full Arms = Rp 150.000,- 

- Half Leg = Rp 150.000,- 

- Full Leg = Rp 175.000,- 

c. Body Treatment 

Rangkaian perawatan tubuh dari bahan-bahan alami dengan menggunakan teknologi 

modern. Berikut macam-macam untuk perawatan tubuh : 

1. Body Slimming and Firming 
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Terapi tubuh untuk mengurangi kelebihan lemak lokal yang tidak diinginkan, dan 

untuk membentuk tubuh agar terlihat lebih indah dan kencang. Dilakukan dengan 

serum dan ramuan bahan alami, didukung dengan peralatan modern. Terdiri dari 

Mesotherapy 3in1 dengan harga Rp 300.000,- dan Radio Frequency Multipolar 

dengan harga Rp350.000,- 

2. Body Spa 

Serangkaian perawatan tubuh yang diawali dengan body scrub untuk menghaluskan 

kulit, dilanjutkan aromatherapy massage untuk relaksasi dan body mask yang penuh 

nutrisi untuk kulit. Diakhiri dengan milk bath yang melembabkan kulit. Tersedia 

pula berbagai macam ramuan spa dari rempah-rempah, buah-buahan, dan bahan 

alami lainnya. Yaitu relaxing Body Spa, Deep-Moisturizing Spa, Brightening Spa, 

Antioxidant Spa, International Spa. Biaya untuk melakukan treatment ini seharga Rp 

300.000,- 
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