
Frequently Asked Questions



PERTANYAAN JAWABAN

Mengapa harus menggunakan Glister Multi-action Toothpaste?

Dengan tekonologi Reminact yang membantu proses remineralisasi. Mengandung Hydrated 

Silica yang berfungsi sebagai bahan pemoles yang lembut dan non-abrasif pada enamel untuk

membersihkan gigi dan membantu menghilangkan noda plak pada gigi

✓ Mampu membantu mencegah gigi berlubang

✓ Membantu mencerahkan warna alami gigi

✓ Membantu melawan plak

✓ Menyegarkan napas

Mengapa produksi dipindah ke Amway India

Sesuai dengan peraturan pemerintah dibawah ini:

Produk yang memasuki, didistribusikan, diperdagangkan di Indonesia HARUS DISERTIFIKASI 

HALAL.  PENGECUALIAN diberikan kepada PRODUK YANG MENGANDUNG BAHAN NON 

HALAL akan tetapi HARUS MENCANTUMKAN LABEL NON HALAL. 

Amway India bisa support untuk mendapatkan sertifikasi halal

Mengapa warna biru pada kemasan Glister Multi-action Toothpaste lebih gelap?
Biru tua digunakan supaya coding (MFG date, lot code & exp date) bisa terbaca oleh system 

Amway India

Tentang Eye mark / Color Code

Tanda strip berwarna biru/hijau pada kemasan tsb disebut eyemark atau ‘tanda mata’ atau ‘tanda

warna’. Yaitu tanda pada kemasan yang menandakan posisi dekat dengan bagian yang dilipat

atau dipotong oleh mesin pada saat proses produksi. Tanda tersebut akan dibaca oleh sensor 

mesin sehingga proses melipat/memotong bisa tepat. Perbedaan warna eyemark pada kemasan

toothpaste tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan bahan baku (kandungan

bahan) dari produk. Penggunaan warna tergantung pada jenis sensor yang digunakan pada 

mesin, maka diperlukan warna yang berbeda yaitu biru atau hijau.

Sumber : https://www.newhealthadvisor.org/Toothpaste-Color-Code.html
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PERTANYAAN JAWABAN

Mengapa isi Glister Toothpaste 40g tidak penuh dan banyak ruang kosong?

Untuk Tube Glister toothpaste 40g, diperlukan headspace minimal 30 mm untuk proses 

pengisian pasta gigi kedalam tube. Jika tidak (headspace lebih kecil), akan ada potensi pasta 

gigi yang tercecer keluar dari tube selama proses pengisian dan dapat menyebabkan

penyegelan tube yang tidak sempurna, serta berpotensi kebocoran kemasan tube. Kami dapat

memastikan bahwa isi toothpaste tetap 40g.

Apakah Glister Toothpaste dilengkapi dengan segel?

Glister Toothpaste dilengkapi dengan seal berupa perekat pada bagian box. Hal ini untuk

menjaga keaslian dan higienitas produk. Selain itu penggunaan seal dengan perekat sebagai

peningkatan untuk mengurangi limbah plastik alumunium.

Selain Indonesia, negara mana saja yang menjual produk made in Amway 

India?
Thailand (Glister Herbal) & South Afrika (produk kecantikan – GLOW)
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FAQ Glister Multi-action Toothbrush with Bamboo-Salt 

PERTANYAAN JAWABAN

Mengapa harus menggunakan Glister Multi-action Toothbrush with Bamboo-Salt?

✓ Kepala sikat yang ramping mampu menjangkau hingga ke area paling sulit di 

belakang mulut

✓ Memiliki lebih banyak bulu untuk memberikan pembersihan lebih baik

✓ Bulu sikat mengandung Bamboo-Salt yang memberikan perlindungan anti-inflamasi

& anti-bakteri

✓ 100% struktur bulu sikat panjang meruncing, efektif membantu mengangkat plak di 

sela-sela gigi.

✓ Gagang sikat fleksible dan ergonomis sehingga nyaman dipegang dan tidak licin

Apakah kegunaan Anti inflamasi & Anti bakteri pada Glister Multi-action Toothbrush with 

Bamboo-Salt?

Sikat gigi umumnya disimpan dalam tempat yang lembap seperti di dalam kamar mandi 

ataupun dekat dengan air. Keadaan ini akan membuat bakteri lebih cepat berkembang

pada permukaan yang lembap.

Kandungan Bamboo-salt pada Glister Multi-action Toothbrush akan memberikan

perlindungan anti-inflamasi & anti bakteri sehingga lebih higienis dan aman dari bakteri.

Berdasarkan tes laboratorioum, menghambat pertumbuhan bakteri Escherechia Coli dan  

Staphlycoccus Aureus

Bagaimana dengan produk Glister lainnya, apakah akan tetap dijual karena belum

mendapatkan sertifikasi HALAL?

Iya produk lain seperti Mouthwash & Mouthspray akan tetap dijual dan ke depannya

kami akan berusaha mencari manufacturing resources yang bisa support HALAL MUI

Mengapa pabrik pembuatan Toothpaste & Toothbrush berbeda?

Vendor Toothbrush sudah melalui tahapan dan proses seleksi dengan standar ketat dari

Global, melibatkan juga team I&S (Innovation & Science) dan QA (Quality Assurance) 

dari Amway Korea.
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* Bristle contains Bamboo Salt
** Based on Lab test, inhibits growth of Escherechia coli dan Staphlycoccus aureus 


