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Bagi saya selaku lelaki kebanyakan, 
menggelontorkan ratusan ribu hingga 
berjuta hanya untuk pemerah bibir 
awalnya adalah tindakan yang sulit 
dimengerti. Apalagi untuk bedak, 
pelembab, blush on, concealer atau 
nama-nama asing lainnya, sungguh apa 
tak ada habisnya benda asing yang 
harus ditaruh di wajahmu? Atau bahkan 
kini ada jenis make-up “no make-up”, 
sesuatu yang secara filosofis membuat 
saya berpikir keras.   
 
Namun, ada satu yang bisa saya 
pahami. Setiap perempuan ingin tampil 
cantik. 

Tak terhitung lagi alasan perempuan 
ingin selalu tampil maksimal, setidakn-
ya untuk diri mereka sendiri. Bahkan, 
terlepas apa komentar cermin ajaib 
mereka nantinya, perempuan mampu 
menikmati upaya dan prosesnya. Maka 
saya mulai berhenti mempertanyakan 
“mengapa”, lantaran merawat diri bagi 
perempuan ternyata lebih dari sekadar 
perkara hasil.

Dan temuan kami mengatakan bahwa 
perempuan usia 20-an (yak pembaca 
Hipwee, kamu) adalah golongan yang 
mengeluarkan uang terbesar untuk 
membiayai kecantikan mereka. Namun, 
apakah cantik harus berbiaya besar?

Dipastikan tak semua perempuan sang-
gup membiayai salon tiap senin-kamis 
atau operasi semua anggota wajah.  
Sebagian besar mencari cara seirit mun-
gkin. Sebagian berhasil, sebagian gagal, 
sebagian terlalu nekat melampaui batas 
kelayakan dan keamanan, sebagian lagi 
masih bingung. 

Selama 5 tahun berdiri, Hipwee cukup 
rajin merilis artikel-artikel perihal tips 
kecantikan. Dan kami berulangkali 
berusaha mendobrak pernyataan besar 
sebelumnya, dengan menawarkan 
panduan cantik dengan bujet setipis 
mungkin. Kami ingin meyakinkan 
bahwa cantik tak hanya bergantung 
pada isi dompet, tapi juga tekad dan 
kecerdasan.

Di edisi e-book bertajuk “Panduan 
Cantik Maksimal Anti Mahal” ini, penulis 
–penulis andalan Hipwee soal kecanti-
kan telah kami kumpulkan untuk memi-
lih dan menulis panduan-panduan 
terbaiknya. Dan meski cantik itu sendiri 
bisa diklasifikasikan secara beragam-- 
bentuk tubuh, busana, inner beauty, dan 
lain-lain--kali ini kami fokus ke seluk 
beluk kosmetik atau make-up. Pasalnya, 
wilayah ini yang paling berisiko apabila 
dikejar secara serampangan, misalnya 
menggunakan produk-produk palsu 
yang beredar tak terbendung. Ingat, 
murah tak berarti sembarangan. 
Mudah-mudahan persembahan kami ini 
bisa membuatmu lebih percaya diri, 
tanpa dompet bunuh diri :)
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Rekomendasi BB Cream Lokal
Under 50 Ribu yang Cocok Buat
Dandan Sederhana. Kantong
Pasti Aman!

Biar kamu nggak salah kaprah, simak tips memilih
dan menggunakan BB Cream dari Hipwee Style
berikut ini, ya!

Emina

WARDAH

HARGA:
Rp 32.000

HARGA:
Rp 30.000

Mungkin sebagian besar dari kamu belum tahu, 
bahwa sudah banyak produk lokal yang mempro-
duksi make-up dengan harga terjangkau tapi bagus 
formulasinya. Gencarnya produk Korea yang masuk 
ke Indonesia pun menjadi salah satu faktor kenapa 
peminat produk lokal, khususnya make-up menjadi 
berkurang drastis. Padahal, harganya jauh lebih 
murah, lo!

Seperti BB Cream, salah satu item make-up yang 
sebenarnya wajib kamu punya demi tampilan wajah 
yang makin flawless dan mulus. Yup, kini produsen 
make-up lokal sudah banyak sekali yang mempro-
duksi BB Cream dengan banyak varian warna, serta 
bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Nggak 
percaya? Ini nih rekomendasinya!

- Pilihlah BB Cream yang sudah mengandung 
SPF agar kulitmu terlindung dari pengaruh 
buruk sinar matahari dan radikal bebas

- Boleh kok menggunakan BB Cream setiap hari, 
tapi JANGAN lewatkan langkah pembersihan 
rutin menggunakan pembersih wajah dan 
sabun pencuci muka!

- Sesuaikan warnanya dengan warna kulitmu. 
Caranya, cari yang setingkat lebih cerah dari 
tone asli kulit wajahmu

- Cek tanggal kedaluwarsanya biar nggak bahaya 
buat kulit!

- Nggak perlu terlalu tebal pakainya, cukup 
tipis-tipis biar nggak menimbulkan komedo atau 
jerawat!

Dengan harga 32 ribu rupiah 
saja, kamu sudah bisa 
mendapatkan BB Cream 
Emina yang coverage-nya 
lumayan buat kulit berminyak 
khas Indonesia. BB Cream ini 
punya 3 pilihan warna, yaitu 
Light, Medium dan Caramel 
yang bisa kamu cocokkan 
dengan warna kulit. 

Punya dua warna yakni Light 
dan Natural, BB Cream yang 
sudah mengandung SPF 
sebanyak 30 ini cocok kamu 
gunakan sehari-hari.

PURBASARI
HARGA:
Rp 45.000

Kini giliran BB Cream Purbasari 
yang banyak jadi incaran. Katanya 
sih memang coverage-nya bagus 
dan kemasannya yang elegan 
karena berwarna hitam. Oh ya, 
harganya cuma 45 ribu, lo!

PIXY
HARGA:
Rp 42.000

Pixy juga nggak mau kalah dengan 
brand lain dalam mengeluarkan 
produk baru! Nih, BB Cream-nya 
yang sudah ber-SPF dan terdiri dari 
3 warna. Selain cocok untuk peng-
gunaan sehari-hari karena sangat 
ringan, tiga warna yang bisa 
disesuaikan dengan warna kulit  
juga jadi daya tarik.



Rekomendasi BB Cream Lokal
Under 50 Ribu yang Cocok Buat
Dandan Sederhana. Kantong
Pasti Aman!

Kalau kamu termasuk pecinta make-up atau yang 
sehari-harinya sering dandan, menyeleksi make-up 
mana yang paling cocok bukanlah hal baru lagi. 
Cocok di sini bukan cuma kecocokan buat wajah-
mu, tapi dari segi harga cuma perlu dipertimbang-
kan. Jangan sampai, kamu yang gajinya pas-pasan 
sampai bela-belain beli make-up jutaan cuma demi 
gengsi!

Hipwee Style pun mengerti, bahwa kebutuhanmu 
terhadap make-up sudah nggak terelakan lagi. Yuk, 
langsung simak saja rekomendasi make-up lokal 
yang harganya di bawah 20.000 demi menghemat 
pengeluaranmu!

Demi menghemat pengeluaranmu untuk beli 
make-up, kamu bisa beralih ke rekomendasi-re-
komendasi ini, lo! Toh, kamu nggak perlu banyak 
usaha buat nyari, karena ini udah banyak dijual di 
market place atau counter-nya langsung. Selamat 
dandan!

“Percaya nggak kalau masih ada make-up 
lokal yang harganya cuma 2.000-an?”

Implora
Implora Urban
Lipcream
HARGA:
Rp 15.000

Implora
Implora Soft Type
Eyebrow Pencil
HARGA:
Rp 5.000

Justmiss

Justmiss

Justmiss H02
Lipstick
HARGA:
Rp 15.000

Justmiss
pensil alis 3D
HARGA:
Rp 8.500

Implora
Implora Eyestudio
Long Lasting
Eyeliner
HARGA:
Rp 15.000

Implora
Implora Complete
Beauty Care
HARGA:
Rp 19.000

Viva Cosmetics
Bedak Viva
HARGA:
Rp 2.500

Implora
Implora set
eyeshadow
HARGA:
Rp 17.500



5 Pembersih Wajah 20 Ribuan
yang Cocok Buat Semua Jenis Kulit
Membersihkan wajah merupakan sebuah ritual wajib, kalau kamu 
mau kulit wajahmu tetap sehat, segar dan bebas jerawat. Rutin mem-
bersihkan wajah sebelum tidur atau setelah make-up juga harusnya 
menjadi kesadaranmu sejak lama, karena kondisi wajah yang nggak 
tentu bisa jadi karena kamu malas melakukan pembersihan.

Demi mendukung ‘gerakan’ membersihkan wajahmu supaya bisa 
rutin, kali ini Hipwee Style akan memberikan rekomendasi pembersih 
wajah seharga 20 ribuan namun cocok buat semua jenis kulit. Yuk ah, 
langsung simak!

Micellar water yang sudah banyak diincar sejak awal kemunculannya 
ini cocok lo buat semua jenis kulit, termasuk yang sensitif sekalipun. 
Harganya yang tergolong murah, yakni 20 ribuan saja untuk kema-
sannya yang kecil, makin menjadikan Garnier Micellar Water 
pembersih wajah terfavorit versi para beauty vlogger.

Garnier Micellar Water warna pink ini bisa jadi alternatif untukmu 
yang berkulit normal bahkan sensitif. Harganya cuma 20 ribuan, lo!

Micellar water yang ada di rangkaian ‘bright stuff’ dari Emina ini cukup 
menarik karena konsep mencerahkannya. Diformulasikan untuk kulit 
remaja, Emina Micellar Water seharga 25 ribu ini bisa banget kamu 
andalkan untuk membersihkan wajah baik setelah ber-make-up atau 
bangun tidur. Cobain deh!

Meski fokus untuk mencerahkan, Emina Brigh Stuff Micellar Water 
ini masih cocok kok buat semua jenis kulit. Ukurannya yang cukup 
mini, enak banget dibawa ke mana-mana!

Menarik banget nggak sih ada pembersih wajah yang mengandung 
rumput laut? Nutrisi yang bisa kamu dapatkan dari Wardah Micellar 
Water inipun nggak main-main, yakni bisa membersihkan wajah, 
mencerahkan sekaligus melembabkan. Oh ya, ada bau wangi juga lo 
yang bikin tenang!

Wardah juga punya micellar water, lo! Ada ekstrak rumput lautnya 
yang cocok untuk menutrisi kulit wajahmu. Harganya cuma 25 ribu!

Siapa di sini yang suka banget sama bedak tabur dari Marcks? 
Hmmmm, mereka sekarang juga punya micellar water, lo! Ukurannya 
yang 100ml aja harganya cuma 26 ribuan, jadi ramah banget di 
kantongmu. Plus, kandungan vitamin B3 yang terkenal baik buat 
menenangkan dan menutrisi kulit wajah.

Bukan cuma bedak taburnya yang bikin nagih, Marcks juga punya 
micellar water yang dikhususkan buat kulit remaja!

Mengandung ekstrak bunga magnolia, Ovale Micellar Water ini 
nggak cuma membersihkan, tapi juga ampuh mencerahkan. Paket 
combo banget nggak sih?

Siapa sih yang nggak kenal sama brand satu ini? Yup, Ovale merupa-
kan brand kosmetik yang sudah cukup lama menemani perjalanan 
menuju cantik perempuan Indonesia. Harga untuk Ovale Micellar 
Water dengan ukuran 100ml hanya 16.000 dan 29.000 untuk ukuran 
200ml.

“Plus, kandungan bunga magnolia pada pembersih wajah 
ini juga bisa mencerahkan, lo! Jadi selain bikin bersih, bisa 
bikin bening juga, kan?”



Perawatan
Kecantikan D.I.Y

Minim Budget yang
Bisa Dilakukan

di Rumah



5 Lulur Buatan Sendiri
Ini Buktinya

Jadi Cantik dan Sehat
Nggak Harus Mahal!

Body scrub atau lulur adalah kunci untuk bisa 
mendapatkan kulit yang lebih halus dan ternutrisi 
dengan baik. Nah tapi untuk mendapatkan semua 
manfaat itu, kita biasanya harus merogoh kantong 
yang cukup dalam untuk beli body scrub yang oke.

Padahal gampang banget lo bikin lulur berbahan alami 
yang bisa kamu bikin sendiri di rumah. Cek deh resep 
di bawah ini!

Bahan:
1 kaleng labu
1 cangkir baking soda
1/4 cangkir madu

Scrub dari labu ini kaya akan vitamin dan dapat 
mengembalikan kulit yang rusak. Madu akan mencer-
ahkan kulit dan juga membantu menutup pori-pori. 
Sementara baking soda sangat baik untuk mengang-
kat sel kulit mati dan merawat kulit yang sensitif.

Tinggal campurkan semua bahan! BTW, jangan dicicip 
dengan mulutmu ya, nggak edible (bisa dimakan) 
soalnya.

Jadi Cantik dan Sehat
Nggak Harus Mahal!

5 Lulur Buatan Sendiri
Ini Buktinya

3

+ +

Bahan:
1 cangkir gula merah
3 pisang

Body scrub ini berfungsi sebagai pelembab tanpa 
minyak yang akan membuat kulitmu bercahaya dan 
tampak lebih muda. Selain itu juga kaya akan vitamin 
dan mineral yang akan membuat kulitmu lebih 
kencang.

Tambahkan gula merah ke pisang dan haluskan 
kedua bahan tersebut di dalam mangkuk.

2

+

Bahan:
1 cangkir gula
1/2 jeruk bali (diperas)
2 sdm minyak alpukat

Jeruk bali dikenal dengan manfaatnya yang dahsyat 
untuk menangkal radikal bebas dan menyeimbang-
kan tone dan menghilangkan berbagai macam noda 
di kulit. Meski berbentuk minyak, alpukatnya nggak 
akan memperbesar pori-porimu kok!

Buat jus dari jeruk bali yang sudah diperas, dan 
masukkan ke dalam mangkuk bersama gula dan 
minyak alpukat. Aduk hingga merata tapi pastikan 
butiran gulanya tetap terjaga agar fungsinya sebagai 
scrub tetap ada.

1

+ +



Bahan:
1 cangkir garam
2-3 tangkai lavender kering
2-6 tetes minyak lavender esensial
1 cangkir minyak biji anggur

Lavender kering sangat cocok digunakan untuk 
melawan jerawat. Sementara garam akan berfungsi 
sebagai scrub menggantikan gula yang sebelumnya 
sering kita pakai untuk mengangkat sel kulit mati. 
Bahan-bahan ini juga sangat sempurna untuk mela-
wan eczema.

Ambil kuncup-kuncup lavender dari tangkainya dan 
campurkan dengan semua bahan yang telah diaduk 
hingga menyatu. Setelah itu siap pakai deh!

4

+
+

+

Bahan:
1/2 cangkir gula
1/2 cangkir bubuk kopi alami
1 cangkir minyak kelapa

5

+ +

Sebagai scrub, bahan-bahan alami ini juga akan 
berfungsi membuat kulitmu lebih cerah dan bercaha-
ya. Bahkan bisa meminimalkan selulit juga. Apalagi 
dikombinasikan dengan minyak kelapa, pelembab 
kulit alami yang terkenal itu.

Campurkan semua bahan menggunakan tangan 
hangatmu, jangan sekali-kali menggunakan sendok 
atau alat bantu lainnya. Biarkan tanganmu kotor 
sementara untuk hasil yang luar biasa.

Setelah membuat body scrub alami ini, tempatkan di 
toples bekas ataupun tempat lainnya biar tampak 
makin cantik. Jadi bisa kamu pakai juga untuk jangka 
waktu yang lama, bukan hanya saat membuatnya 
saja. Selamat mencoba, ya!



Manjakan
Dirimu dengan

Perawatan Ala Spa
di Rumah. Tanpa ‘Nyalon’,

Terapkan 8 Trik Ini
SegeraKesibukan selama beberapa hari 

belakangan membuat badan lelah, 
jenuh dan kurang bersemangat. Jika 
sudah begini, maka tiba saatnya 
untuk melakukan relaksasi. Salah 
satu ‘me time favorit’ para cewek 
adalah perawatan tubuh di spa. 
Namun, harganya terlalu mahal 
kalau mau sering-sering.

Sebenarnya, masih ada cara lain 
untuk mendapatkan tubuh segar 
dan terawat dengan nggak 
memakan biaya dan waktu. Kamu 
bisa lakukan homemade spa – 
menggunakan bahan-bahan alami 
yang mudah dan murah di rumah. 

Manjakan
Dirimu dengan

Perawatan Ala Spa
di Rumah. Tanpa ‘Nyalon’,

Terapkan 8 Trik Ini
Segera



Punya kulit wajah yang cantik, cerah, dan halus sepertinya menjadi impian hampir seluruh cewek. 
Untuk mendapatkan kulit yang sempurna seperti itu, para cewek melakukan berbagai perawatan 
dari menggunakan krim pagi dan malam, sampai facial di salon kecantikan.

Eh, tapi kamu tahu nggak? Facial nggak cuma bisa dilakukan di salon lho! Kamu juga bisa melaku-
kannya sendiri di rumah, tanpa perlu ribet dan tanpa menggunakan banyak alat. Gimana caranya? 
Nih, Hipwee kasih tahu!

Mudah, ‘kan? Kalau sudah bisa 
facial sendiri, nggak perlu ke salon 
lagi, deh!

8 Tahapan Facial Ala Rumahan
yang Bikin Kulitmu Sehalus Hasil
Perawatan di Klinik Kecantikan

1

Tahap pertama: selalu bersihkan
wajahmu terlebih dahulu

3

Selanjutnya, wajahmu perlu
diuapi untuk membuka pori-pori

2

Bersihkan sel kulit wajahmu
yang sudah mati dengan

scrubbing

4

Tahapan facial paling seru:
mencari komedo

7

tutup pori-pori wajahmu
dengan mengoleskan 1 balok

kecil es batu

6

Maskerlah wajahmu untuk
menutrisi dan meremajakan

kulit

8

Terakhir, jangan lupa
mengoleskan serum dan pelembab

supaya kulitmu nggak kering

5

Bilas wajahmu dengan air untuk
menghilangkan sisa-sisa kotoran

dari komedo



 Ciptakan suasana ruangan
yang menenangkan agar kamu

bisa rileks dan nyaman
selama perawatan

Setelah mendapatkan suasana
yang pas, hal lain yang harus

dipersiapkan sebelum memulai perawatan 
adalah kudapan dan hiburan pendukung

Mulailah dengan perawatan wajah
untuk membuka pori-pori dan

memaksimalkan tahap
perawatan berikutnya

Atur cahaya lampu kamar atau 
gunakan cahaya lilin lembut supaya 

lebih rileks.

Setelah merawat wajah,
lanjutkan dengan perawatan rambut

agar sehat dan berkilau

Lanjutkan dengan mandi
air hangat yang menenangkan

untuk membilas seluruh bagian tubuh

Terakhir, lakukan manikur dan padikur
untuk menyempurnakan homemade spa

agar tubuhmu semakin memesona

Rawat rambutmu dengan masker alami 
seperti campuran alpukat dan minyak 

zaitun. Oleskan secara merata sambil pijat 
lembut kulit kepala. Jangan lupa bungkus 

rambut dengan handuk yang sudah 
direndam air hangat selama 30 menit, biar 

lebih meresap.

Pastikan kamu sudah menyiapkan air 
hangat yang nggak terlalu panas. 

Gunakan fragranced body wash yang 
mengandung pelembap dan nggak 
hanya lembut untuk kulit, tapi juga 

menebarkan aroma wangi yang 
menyenangkan

hapus kuteks yang tersisa, rendam 
tangan dan kaki ke dalam air hangat 

dengan beberapa tetes minyak zaitun 
untuk menjaga kelembaban kulitmu. 

Biarkan tangan dan kakimu rileks 
beberapa saat.

Nah, dengan melakukan 
rangkaian perawatan home-

made spa, kamu bisa berhemat 
dan mendapatkan keuntungan 
yang nggak kalah menenang-
kan dengan fasilitas di salon 

langganan, ‘kan?

Pijatlah tubuh perlahan
sembari menggosok tubuh

dengan lulur.

Gunakan bahan-bahan yang memban-
tu pengangkatan sel kulit mati seperti 

bubuk kopi dan susu.

Bersantailah sejenak
dengan berendam dalam air susu

jika memungkinkan.

Mandi susu bermanfaat untuk membuat 
kulit menjadi halus dan lembap.Caranya 
mudah, siapkan 2-3 gelas susu putih cair, 

satu cangkir minyak zaitun, dan satu 
sendok makan vanili. Tuangkan bahan-ba-

han tersebut dalam bathtub yang telah 
diisi dengan air hangat.

siapkan minuman atau kudapan untuk 
teman relaksasi. Jika diperlukan, siapkan 
pula hiburan pendukung lainnya seperti 

buku atau putar lagu-lagu favorit.

Pertama-tama, bersihkan wajah. Lakukan 
penguapan dengan cara merendam 

handuk ke dalam air panas dan letakkan 
pada wajah. Kemudian, oleskan masker 

wajah sambil pijat kulit selama beberapa 
saat dan diamkan.

yuk, COBA !



Kompilasi Skincare Hacks
yang Hemat Bujet.

Pakai Satu Produk, Tapi Bisa buat
Macam-macam



 Banyak yang bi lang ‘cantik itu mahal’. Mahal di perawatan salon maupun di produk-produk skin-
care-nya. Kalau niat mengikuti rangkaian perawatan wajah a la Korea yang lengkap aja
mesti menyediakan minimal l ima macam produk skincare untuk asupan wajah harian. Belum
lagi bel i kosmetiknya. Waaah, banyak deh printi lannya.
 Kalau mau sedikit berhemat, ada kok beberapa produk skincare yang bisa berfungsi ganda. Artin-
ya, kalau kamu punya produk-produk ini di rumah, bersyukurlah, karena mereka bisa menggantikan fungsi 
skincare-mu yang lain!

Cukup tuangkan air mawar pada kapas dan oles ke wajah
atau pindahkan pada botol spray la lu semprotkan ke wajah,
lanjut tepuk-tepuk hingga merata.

Peran serum sebetulnya bisa digantikan oleh kapsul vitamin E
yang dipecahkan dan diambi l minyaknya untuk dioleskan ke wajah lo.

Cukup oleskan satu tetes minyak vitamin E
pada area wajah yang bermasalah la lu biarkan semalaman.

Meski nggak bisa memberikan perlindungan ekstra layaknya 
produk tabir surya di pasaran, shea butter bisa jadi a lternatif 
pengganti sunscreen yang mengandung vitamin yang ramah 
untuk kul it, asam lemak, nutrisi, dan antioksidan lainnya.

Meski nggak bisa memberikan perlindungan ekstra layaknya 
produk tabir surya di pasaran, shea butter bisa jadi a lternatif 
pengganti sunscreen yang mengandung vitamin yang ramah 
untuk kul it, asam lemak, nutrisi, dan antioksidan lainnya.

Rosehip oi l merupakan minyak yang diekstrak dari buah bunga 
mawar spesies tertentu. Mengandung asam lemak esensia l, 
vitamin A, vitamin E, dan vitamin C yang dapat mengurangi 

keriput, memperbaiki tekstur kul it, mengurangi bekas jerawat.

Rosehip oi l merupakan minyak yang diekstrak dari buah bunga 
mawar spesies tertentu. Mengandung asam lemak esensia l, 
vitamin A, vitamin E, dan vitamin C yang dapat mengurangi 

keriput, memperbaiki tekstur kul it, mengurangi bekas jerawat.



8 Gerakan Pijatan Creambath
yang Bisa Bikin Rambutmu Sehat

dan Uang di Kantong Tetap Selamat

sisir dan pijat kepalamu pada bagian depan
hingga belakang

Agar semua bagian kul it kepala dan saraf tersentuh,
lakukan juga pijatan jari dari arah sebaliknya

Lalu pertemukan jari-jari tangan
secara selang-sel ing dan tekan perlahan
sembari menarik lagi jari-jarimu keluar.

Rambut yang tumbuh pada kepala bagian belakang
seringkali lepek dan pengap.

Pijat segera untuk membuatnya kembali segar

Letakkan kedua tangan
pada tepian rambut depan

pijat secara melingkar.

Posisikan kedua telapak tangan
di samping kanan dan kiri kepala,
kemudian tekan secara perlahan.

Pijatan bisa mengaktifkan kelenjar minyak.

Setelah rambutmu di olesi krim,
letakkan kedua ibu jari pada rambut bagian depan.

La lu lakukan pijatan sepanjang garis rambut
depan hingga belakang telinga. 

Letakan ibu jari di leher belakang
dan lakukan pijatan ke bagian atas.



Selain dari Segi Harga,
Ini 4 Perbedaan Lain dari High-End & Drugstore Makeup.

Intip Dulu Yuk!

Dari segi harga, high end makeup berkisar antara ratusan ribu sampai jutaan,
sedangkan drugstore makeup mulai dari belasan sampai ratusan ribu

Selain dari harga, beda keduanya juga bisa di l ihat dari kual itas bahan-bahannya.
Ya ada harga ada rupa sih memang

Kualitas kelas atas yang dimi l iki high end makeup itu berasal dari
bahan-bahan mahal hasi l sederet riset di laboratorium.
Beli high end makeup tuh sama aja kayak bel i jerih payah orang di ba l iknya nggak sih

Perbedaan lain bisa di l ihat dari kemudahan untuk mendapatkannya.
Produk drugstore jauh lebih mudah didapatkan dibanding produk high end

 Buat kalian para pecinta makeup, isti lah high end dan drugstore make-up mungkin sudah nggak 
asing lagi di tel inga kal ian. High end make-up adalah sebutan untuk kosmetik yang harganya di atas 
rata-rata, mulai ratusan ribu sampai jutaan. Sedangkan drugstore make-up adalah sebaliknya, kosmetik 
ini harganya cukup ramah di kantong, mahasiswa pun mampu bel i, bahkan ada yang harganya cuma puluhan 
ribu.



Harus Keluar Duit Berapa
Buat Tampil Cantik?

Harus Keluar Duit Berapa
Buat Tampil Cantik?

10%
Rata-rata cewek mengalokasikan

Walau begitu, pengeluaran untuk kecantikan bukanlah satu-satunya hal
yang penting bagi cewek. Sebagian besar cewek merasa kalau kesehatan,

kecerdasan, kerohanian, dan ketrampilan mengurus rumah tangga
juga patut jadi perhatian penting. Biar bisa cantik luar dan dalam!

Survey dilakukan pada 230 responden pembaca Hipwee
berusia 18-25 tahun, pada Agustus 2019.

71% mengeluarkan uang
kurang dari Rp500,000

untuk belanja makeup.
23% responden mengeluarkan

uang lebih dari Rp500.000
perbulan. Sisanya mengaku

mengeluarkan Rp0 alias
nggak pernah beli. -> Mungkin

udah cukup pakai
air wudhu aja

Jenis makeup yang
paling sering dibeli adalah

1) lipstik,
2) bedak,

3) pensil alis.

dari pemasukanbudget 

Ini Pengakuan Blak-blakan Cewek
Soal Bujet Kecantikan

Ini Pengakuan Blak-blakan Cewek
Soal Bujet Kecantikan

mereka per bulan khusus untuk
belanja makeup.



5 Cara Hemat Belanja
Make-up Secara Online.
Tim Anti Over Budget,

Mana Suaranya?

5 Cara Hemat Belanja
Make-up Secara Online.
Tim Anti Over Budget,

Mana Suaranya?
Berbelanja make-up sepertinya sudah jadi rutinitas bulanan 
atau bahkan mingguan buat sebagian besar cewek. Apalagi 
zaman sekarang, belanja make-up sudah makin dimudahkan 
dengan transaksi online, sehingga kamu nggak harus datang 
dan berdesak-desakan di toko untuk antri. 

        Siapa nih yang keranjingan belanja make-up online juga?

Harga make-up yang dijual online biasanya memang lebih 
murah karena pihak produsen bisa menekan biaya distribusi 
dan penjualan seperti pajak, gaji karyawan sampai renovasi 
toko. Untuk itu, Hipwee Style telah mengumpulkan trik-trik 
belanja hemat dan akurat saat kamu ingin belanja make-up 
secara online. Pokoknya, dijamin menghemat pengeluaranmu 
deh!



Sebelum ngomongin lebih jauh soal trik menghemat budget 
belanja make-up, ada baiknya kamu memahami bahwa belan-
ja online itu nggak semudah kelihatannya. Kamu perlu 
memastikan kredibilitas toko online-nya, seperti tahu di mana 
domisilinya, berapa lama jam terbangnya serta seberapa 
cepat sang admin membalas pertanyaan konsumen.

Berbelanjalah di toko online yang punya kredibiltas, 
karena punya banyak followers belum menjamin 
kalau penjualnya bertanggungjawab!

Sudah banyak kok toko online yang punya program gratis 
ongkir, meski dengan syarat minimal pembelian. Kamu bisa lo 
'belanja rombongan' bareng teman, kalau misalnya pembe-
lanjaanmu belum mencapai syarat pembelian minimal yang 
diterapkan sang penjual. Gampang dan super hemat pastinya!

Carilah toko online yang punya program gratis ongkir, 
biar belanjamu makin nyaman dan bahagia ~

Walau hanya Rp1.000 atau Rp2.000 saja, itu sudah sangat 
lumayan lo untuk ukuran potongan harga. Apalagi kalau kebu-
tuhanmu yang lain tergolong banyak, memanfaatkan sistem 
pengumpulan poin dari toko-toko make-up online akan sangat 
menguntungkan buatmu.

Kembali lagi ke pilihanmu ya, girls. Tinggal tentukan prioritas-
mu dari segi apa, entah dari segi harga, keefisienan waktu dan 
tenaga sampai ketepatan warna serta tekstur make-up. Yuk, 
belanja lagi!

Rajin-rajinlah mengumpulkan poin belanja untuk 
mendapatkan potongan harga tambahan. Kalau toko 
online yang sudah besar sih biasanya menerapkan 
sistem menggiurkan ini :)

Make-up seperti lipstik, eyeshadow sampai blush on 
memang lebih mantap dibeli offline karena kamu bisa 
menjajal langsung soal kebenaran warna, tekstur sampai 
ketahannya

Make-up dengan kemasan kaca akan berisiko dibeli online 
karena rawan pecah di perjalanan

Make-up berbahan plastik juga nggak selamanya aman, 
karena berisiko bocor dan menguap

Tapi meski begitu, ada beberapa make-up yang sebai-
knya tetap kamu beli offline, seperti ini :

Rasanya nggak mungkin ya kalau toko online zaman sekarang 
nggak punya akun media sosial? Nah, kamu bisa lo follow 
mereka demi mendapatkan informasi soal promo yang ada. 
Apalagi sekarang sudah banyak transaksi online yang meman-
faatkan sistem cashback, kamu bisa lebih untung!

Manfaatkan cashback atau promo yang ada. Caranya, 
rajinlah kepoin media sosial dan update kode-kode 
promo yang biasanya akan di-share seminggu 1 
sampai 2 kali

Kalau kamu termasuk anak muda kekinian, metode pemba-
yaran yang nggak pakai kartu debit atau kredit alias cashless 
tentu bukan hal asing lagi. Banyaknya developer yang 
mengembangkan aplikasi pembayaran ini akan sangat memu-
dahkanmu, terutama saat ada promo berupa potongan harga 
dan cashback. Yuk, beralih ke metode ini biar makin hemat!

Coba deh bayar pembelianmu ini dengan metode 
cashless. Dari sini, kamu bisa dapat banyak promo 
menarik, lo!



Deretan merek make-up branded yang sudah cukup populer di 
Indonesia seperti Dior, MAC, Kylie atau Channel memang sukses 
menarik perhatian para beauty enthusiast. Selain soal presitise, para 
penikmat make-up branded juga memiliki pertimbangan sendiri 
seperti lebih cocok ketika diaplikasikan di kulit muka. Hmmm, 
apakah kamu salah satu penggemar make-up branded juga?

Namun sayang, banyak sekali produsen nakal yang memalsukan 
make-up branded ini untuk meraup untuk lebih besar, tapi biaya 
produksi yang sangat rendah. Gilanya lagi, harga make-up branded 
KW ini sangat jauh dari pasaran sehingga lebih menarik minat 
pembeli.

Melihat fakta tersebut, Hipwee Style pun ingin mengulas tentang 
'nafsu' membeli make-up branded tapi KW versus make-up lokal 
tapi asli ini khusus buatmu. Disimak, biar kamu makin paham 
perbedaannya, ya!

Aneh saja sih rasanya, kalau kamu lebih memilih dicap 'wah' karena 
menenteng make-up branded (yang KW), dibanding jadi apa adanya 
dengan make-up lokal tapi dijamin keasliannya. Apa sih yang kamu 
harapkan dari sini? Apakah wajah, bibir atau alis yang jadi rusak 
karena selera belanja make-up-mu yang berantakan itu?

Make-up branded NGGAK MUNGKIN dijual murah apalagi di 
bawah Rp100 ribu. Kalau masih ngotot beli juga, selamat 
datang di dunia per-KW-an!

Yup, nggak menutup kemungkinan kalau make-up lokal 
pun banyak KW-nya. Tapi, jumlahnya jauh lebih sedikit 
dibanding make-up branded KW yang diproduksi massal, 
lalu dijual bebas ke pasaran. Kamu perlu tahu, kalau 
produsen make-up lokal yang berinovasi terhadap produk 
mereka dari segi kualitas, meski bentuk kemasannya 
masih jauh dari harapan.

Sudah banyak make-up lokal yang kualitasnya 
bagus meski harganya murah meski kemasannya 
cenderung biasa saja. Dijamin asli :)

Tingginya kandungan timah, berrllum dan bakteri pada 
make-up KW bisa berakibat fatal untuk kesehatan kulitmu. 
Imbasnya, kulitmu akan mengalami beruntusan parah 
hingga melepuh. Ih, ngeri!

Pernah dengar kasus ada pasien di luar negeri yang buta 
karena pakai eye shadow palsu yang mencatut brand MAC? 
Yup, inilah salah satu akibat kalau kamu abai terhadap 
efek penggunaan jangka panjang make-up KW. Jangan 
sampai hanya karena gengsi, kondisi kulitmu yang 
baik-baik saja jadi taruhannya!

Memangnya tega, membiarkan kulit mukamu 
yang mulus itu jadi rusak nggak karuan karena 
kandungan make-up KW yang pasti berbahaya? 
Pikirkan hal ini juga, demi keselamatan!

Dengan nggak meminta izin terkait penggunaan hak cipta, 
ini tentu sudah masuk tindakan kriminal dan ilegal! 
Bayangkan, saat brand Dior atau Channel sudah mati-ma-
tian menciptakan make-up berkualitas, tapi masih ada saja 
oknum nakal yang 'mencoreng' namanya dengan memal-
sukan produk-produknya. Coba deh pikir kembali, masih 
mau kah kamu pakai produk haram?

Memproduksi dan membeli make-up KW (dengan 
sadar) tentu sebuah tindakan ilegal. Idih, masih 
mau pakai barang haram?!

Eh, kemarin gue beli lipstik Kylie, lo. Bagus 
deh, 1 bijinya aja 500.000!
Wow, bagus kah?
Bagus sih di gue. Beli gih!
Wah oke deh, gue beli besok…

Pernah nggak sih kamu merasa kurang nyaman setiap kali ikut-iku-
tan selera belanja temanmu? Alih-alih ingin dianggap keren dan 
kaya raya, kamu justru menyesatkan dirimu sendiri ke dalam 
kebiasaan impulsif yang sama sekali nggak sehat. Toh, warna lipstik 
yang temanmu pilih kan belum tentu cocok juga di kulitmu? Hmmm, 
think again!

Memaksakan diri membeli make-up branded walau sebe-
narnya belum mampu merupakan tindakan impulsif yang 
menyesatkan

Jangan Maksa
Beli Make-up Branded Tapi KW!
Lebih Baik, Cintai Produk Lokal

Tapi Asli



6 Cara Jitu
Membedakan Kosmetik Asli dan Palsu

Teliti kemasan dan nama produknya.
Bandingkan dengan yang ada di web asl inya

Cek label ijin edar di situs BPOM
(Badan Pengawas Obat dan Makanan)
dan tanggal kadaluarsanya

Kosmetik asl i nggak akan jual lusinan

Harganya di bawah separuh harga normal?
Berarti itu produk ABAL-ABAL

Cek terlebih dahulu,
si penjual distributor resmi atau bukan?



Mark Manson dalam bukunya yang berjudul 
The Subtle Art of Not Giving a F*ck 
mengatakan kalau hidup ini isinya memang 
serangkaian masalah yang tiada habisnya. 
Setiap masalah yang kamu selesaikan 
sebenarnya akan melahirkan masalah baru. 
Mer
kesulitan yang berbeda-beda untuk 
dipecahkan. T
Atau malah itu yang membuat kita benar-
benar mer
kamu bisa ber
masalah yang ada.

Makanya, kita tak akan bisa menyelesaikan 
semua masalah yang ada di alam semesta 
ini. Kita harus memilih mana yang penting 
untuk kita perjuangkan, dan mana yang 
cukup kita bilang “

Pertanyaan besarnya: jangan-jangan apa 
yang kamu inginkan selama ini sejujurnya 
bukan apa yang kamu butuhkan? 
Tampaknya kita terlalu jauh dari diri 
sendiri, susah menilai diri sendiri, bahkan 
kadang terlalu memikirkan dan menilai 
orang lain. 

 

Ada juga filsuf bernama Martin Heidegger 
yang pernah berujar, e
many men and dies as a single one. 
Gampangnya, bisa kita maknai bahwa kita 
lahir dengan k
tumbuh dengan saling meniru. T
dewasa, kita baru perlahan memahami 
bahwa tiap or
menempuh jalannya sendiri-sendiri.

Dan seleksi masalah itu kita mulai dari 
mengenali diri kita sendiri.  

Cat



wok berparas 
tampan yang nggak segan-segan menggeluti minatnya 

A. Awalnya, Barry mengambil 
job sebagai aktor untuk biayain kuliahnya. Setelah lulus, 

ofesi aktornya dan memilih bekerja 
erjaannya ini, Barry suka 
amugari yang lagi dandan, terus 

eka. Di sinilah awal mula 
eup-an. Ia pun mulai 

menawarkan jasanya untuk mendandani teman-teman 
amugarinya. Makin lama ia makin senang dan nyaman 

a, akhirnya Barry 
esign dan menekuni minatnya 
A langganan selebritas. Dengan 

wek-
ofesi jadi MUA.

Punya cita-cita dan tahu tujuan hidup itu bukan hanya memaksimalkan potensi yang kamu punya 
embangan otak kamu jadi lebih baik. Jika kamu punya cita-

wujudkan impianmu itu, maka hal ini akan menghindarkan kamu 
ofesi 

ang punya potensi masing-masing yang 



MAU
BRANDING

DIRIMU?

MAU
CURHAT? MAU

BERBAGI
PENGALAMAN?

MAU
TULISAN KALIAN
DIBACA BANYAK

ORANG?

MAU
TULISAN KALIAN
DITAMPILKAN 
DI HIPWEE?

Tulis Ceritamu Melalui Hipwee dan Bagikan Inspirasi
ke Lebih dari Juta Anak Muda Indonesia

Ayo Menulis
di Hipwee

“CERITAMU SELALU
LAYAK DIBAGI”

Masih bingung? Masih galau?
Masih minder dengan dirimu sendiri?

Ada Pertanyaan ajukan ke gufran@hipwee.com
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Cara Membuat Artikelmu Di Hipwee

Tulis Ceritamu Melalui Hipwee dan Bagikan Inspirasi
ke Lebih dari 110 Juta Anak Muda Indonesia
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Buka Halaman
Website
Hipwee.com1 32 Klik Tulis Artikelmu

Di Pojok Kanan Atas

Daftar atau Log In
menggunakan
Facebook

64 Pilih Kategori
Tulisan 5 Buat Karyamu

Klik Submit To
Review

7
Selesai
Tunggu Moderasi
Dari Hipwee, Ya!

1. Buat tulisanmu minimal 350 kata,
maksimal 1.000 kata 

2. Pilih kategori 'listicle' untuk tulisan yang
berisi poin-poin serta gambar dan narasi
untuk tulisan tak bergambar

3. Buat judul minimal 50 karakter,
maksimal 100 karakter

4. TIDAK PERLU mengubah jenis & ukuran
font, karena sudah otomatis

                5. Isi kolom 'subtitle' dan 'excerpt'
dengan kalimat pendukung artikelmu,
maksimal 140 karakter

6. Kosongkan kolom 'opengraph'
7. TIDAK PERLU menambahkan
nomor (ex. 1, 2 dst) di kolom
sub point pada jenis tulisan
'listicle'
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