
KOUZA LIPGLOSS STORY 
 
Era modern menuntut kita untuk selalu bergerak dengan cepat dan dinamis.           

Kebutuhan akan produk-produk yang praktis dan simple pun semakin meningkat. Termasuk           
kebutuhan makeup bagi para perempuan aktif dan dinamis. 

Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup modern yang serba praktis, Creative Mega           
Network (CMN) memberi solusi dengan meluncurkan produk kosmetik terbaru yang simple           
dan mudah diaplikasikan. Yaitu, Kouza Lipgloss. 

Diadopsi dari style makeup negeri Sakura, Jepang, Kouza hadir membawa warna           
baru. Dengan mengusung konsep makeup simple dengan warna-warna yang lembut dan           
natural, hingga memancarkan kesan fresh ketika kamu gunakan. 

Nama Kouza sendiri terinspirasi dari sebuah distrik di Jepang yang memiliki sejarah            
panjang dalam sejarah Jepang. Bahkan, Distrik Kouza yang terletak di Prefektur Kanagawa            
itu disebut kedalam buku sejarah klasik Jepang dengan nama Takakura-gun. Dengan begitu,            
diharapkan Kouza juga bisa menjadi bagian dari sejarah perempuan Indonesia dalam meraih            
mimpi. 

Pengembangan produk Kouza juga telah disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan          
perempuan Indonesia. Cocok digunakan untuk pelajar, mahasiswa, wanita karir, hingga          
young mom yang aktif dan dinamis.  

Kouza lipgloss dibuat dari bahan-bahan berkualitas yang mampu melindungi bibirmu          
agar lebih sehat dan bernutrisi. Karena itu Kouza lipgloss memiliki banyak keunggulan lho.             
Mulai dari mudah diaplikasikan, nyaman di bibir, light on lips, bertekstur lembut, aroma             
melon yang segar, serta melembabkan sehingga bisa menjaga bibir agar lebih sehat, tidak             
pecah-pecah, dan lebih awet muda.  

Tak hanya dari penggunaan, Kouza Lipgolss juga mengandung nutrisi dan vitamin E            
yang berguna sebagai antioksidan, menjaga elastisitas kulit bibir, serta melindungi kulit dari            
sinar UVA dan UVB. Bahkan meski sudah terbasuh dengan air, SPF yang terkandung dalam              
lipgloss tidak akan pudar.  

Setiap produk Kouza cocok untuk diaplikasikan terhadap berbagai jenis kulit, karena           
Kouza Lipgloss sudah mengantongi bukti aman digunakan dan muslim friendly karena telah            
mendapat sertifikat dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI.  
 Kouza Lipgloss terdiri dari 6 Varian warna. Ada Sumire, Hanna, Nanoko, Momo,            
Akane, dan Yunikon. Kamu bisa memilih warna sesuai dengan karakter dan kebutuhan kamu.             
Yuk! Sempurnakan cantikmu dengan koleksi Kouza Lipgloss! 
 


