LATAR BELAKANG
Dewasa ini, semakin banyak orang yang memperhatikan
penampilannya. Umumnya, orang menginginkan kulit yang
bersih, putih dan cerah serta menghindari kulit yang kusam
dan gelap sehingga dibutuhkan perlindungan tambahan yaitu
dengan cara memberikan kosmetik yang aman dan terbukti
khasiatnya terutama yang berasal dari bahan alam atau
biofarmaka. Penggunaan biofarmaka dalam kosmetik
diharapkan lebih efektif serta dapat mengurangi iritasi kulit
dan efek samping. Pelatihan ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan produk
biofarmaka di bidang kosmetik mulai dari penapisan sumber
biofarmaka baru menggunakan teknik pengujian khasiat.
Beberapa teknik bioesai yang banyak dilakukan untuk
pengembangan produk kosmetik di antaranya yaitu aktivitas
antioksidan, antibakteri, dan penghambatan enzim tirosinase.
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INFO PELATIHAN MENDATANG
 7-8 September 2016: TLC Fingerprint Analysis untuk Identifikasi,
Diskriminasi dan Autentikasi Tumbuhan Obat
 19-20 Oktober 2016: Kombinasi Spektroskopi IR dan UV-VIS dengan
Kemometrik sebagai Kendali Mutu Bahan Baku Tumbuhan Obat
 Nopember 2016: Bioinformatika
 Desember 2016: Teknik bioesai dalam pengembangan produk
herbal/jamu untuk infectious disease
 Januari 2017: Teknik bioesai dalam pengembangan produk herbal/jamu
untuk non infectious disease

TUJUAN
Peserta memperoleh pengetahuan mengenai
teknik bioesai untuk pengembangan produk
biofarmaka khususnya di bidang kosmetik.
MATERI
 Teknik bioesai dan pengembangan produk
biofarmaka
 Teknik bioesai dalam pengembangan produk
kosmetik kulit
 Persyaratan mutu/keamanan dan uji kualitas
produk kosmetik kulit
 Praktikum bioesai untuk produk kosmetik
kulit
 Interpretasi data & problem solving

Pembicara
 Dr. Irmanida Batubara, SSi., MSi
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Peserta Terbatas
 hanya 15 peserta, prioritas pada yang sudah
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 mohon membawa notebook & jas lab
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