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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

DATA PENULIS 

 

Nama  : Stephanie Nadya Hendra 

Alamat  : Jln. Sumber Sugih no. 59, Bandung 

Telepon : 022 6016510 

Handphone : 08562230279 

E-mail  : nadyahendra@live.com 

SMU  : SMA St. Aloysius Batununggal, Bandung, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadyahendra@live.com


51 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 Penulis hendak mengucapkan terima kasih banyak atas selesainya karya tugas 

akhir ini kepada: 

- dr. Natalia Cristyawati untuk info dan data yang sangat membantu penulis 

dalam menyelesaikan karya tugas akhir ini, serta pihak management Erha 

Clinic cabang Sumber Sari yang telah dengan ramah dan baik hati membantu 

penulis atas pencarian data yang berguna. 

- Bapak Johannes Hendro dan Ibu Veronica Helen yang telah menjadi orang 

tua terbaik dan yang telah membayar biaya perkuliahan saya sehingga saya 

dapat mengerjakan tugas akhir ini. 

- Felicia Rena Hendra, Maria Lianny Hendra, Laurentia Indri Hendra dan 

Leonard Ryan Hendra yang telah menjadi kakak dan adik terbaik yang selalu 

mendoakan kelulusan saya dan memberikan dorongan sehingga tugas akhir 

ini dapat selesai dengan baik. 

- Jeny Natalia yang telah banyak sekali memberi bantuan terhadap selesainya 

karya tugas akhir ini, juga teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, terima kasih banyak atas masukan, info, dukungan dan doanya 

sehingga karya tugas akhir ini dapat selesai dengan baik. 

- Dan terakhir kepada Hans Bela atas sumbangan ide, tenaga, materi dan moril, 

dukungan, doa dan terutama untuk motivasi dan alasan yang sangat besar 

untuk penulis menyelesaikan karya tugas akhir ini, thanks a lot!! 

 

Mungkin masih banyak pihak yang turut membantu selesainya karya tugas 

akhir ini yang tidak bias penulis sebutkan, untuk itu penulis mengucapkan banyak-

banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis baik disadari 

maupun yang tidak disadari oleh penulis. Salam sejahtera selalu dan Terima Kasih!! 

 

 


