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DAFTAR ISTILAH
Cleansing

: kosmetik pembersih yang biasa digunakan unutk wajah

Cleansing cream : kosmetik pembersih yang berbentuk krim
Cleansing milk

: kosmetik pembersih yang berbahan dasar susu

Entertainment

: bidang hiburan

Eye shadow

: kosmetik untuk mewarnai dan merias mata

Karsinogenik

: hal yang dapat memicu kanker pada tubuh

Lotion

: krim cair yang biasa digunakan sebagai kosmetik

Make up

: kosmetik untuk riasan wajah

Mascara

: kosmetik untuk menebalkan bulu mata

Moisturizing

: kosmetik yang berfungsi untuk melembabkan kulit yang kering

Nephropathy

: kelainan yang terjadi pada ginjal

Night cream

: kosmetik berbentuk krim yang digunakan pada malam hari
sebagai perawatan wajah

Sunscreen

: kosmetik berbentuk lotion untuk menahan sinar matahari
merusak kulit

Teratogenik

: hal yang dapat mengganggu pertumbuhan janin
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