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Kecantikan dan kesempurnaan penampilan 
menjadi impian semua wanita. Payudara meru-
pakan salah satu mahkota wanita yang 
berharga, kehilangan mahkota pasca operasi 
pengangkatan payudara dapat menyebabkan 
hilangnya kepercayaan diri seorang wanita.

Oleh karena itu banyak wanita memilih men-
jalani operasi rekonstruksi payudara untuk 
mengembalikan kesempurnaan penampilan 
mereka, tetapi ada juga yang memilih untuk 
menggunakan payudara buatan (breast prosthe-
sis) tanpa harus menjalani operasi.

Selain mengembalikan kepercayaan diri, peng-
gunaan breast prosthesis juga dapat memperta-
hankan keseimbangan tubuh, mencegah 
timbulnya rasa sakit/nyeri pada punggung dan 
leher serta posisi bahu yang tidak seimbangan. 
terbuat dari 100% bahan silicone medical grade 
yang memiliki karakteristik yang sama dengan 
jaringan payudara alami.

Dapatkan kembali rasa percaya diri, keindahan 
penampilan dan jati diri anda seutuhnya. jangan 
biarkan kanker payudara mengubah hidup 
anda, Hope Starts Here. 
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PT. Gandasari Ekasatya merupakan sole 
representative agent untuk produk dari 
American Breast Care dan Can Care USA di  
Indonesia.

Produk yang dipasarkan terdiri dari 
produk Breast Forms, Brassieres, dan Swim-
wear. Ketiganya merupakan produk yang 
dapat digunakan untuk menunjang 
penampilan para wanita yang sudah 
pernah menjalani operasi pengangkatan 
payudara.

Desain khusus yang disesuaikan dengan 
bentuk tubuh dan kebutuhan penggu-
nanya membuat produk ini nyaman digu-
nakan dan dapat menjaga keseimbangan 
postur tubuh. 



breastcancercare
Breast Forms didesain secara khusus sesuai 
dengan berat dan bentuk payudara alami. 
dibuat dari 100% bahan silicone medical grade 
dengan garansi resmi selama 2 tahun.

Tersedia berbagai variasi ukuran dari 0 - 16. 
Untuk memastikan bahwa ukuran Breast Form 
anda sesuai, �tter terlatih kami akan membantu 
anda untuk mengukur dan memilih Breast Form 
serta bra yang sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan anda. 

American Breast Care 
Lightweight Oval
(Style 1032)

25% lebih ringan dari berat 
standar. Sangat nyaman dan 
mudah digunakan.

Ruby Lite

Merupakan modi�kasi dari 
triangle shape dengan 
bentuk bagian atas segitiga 
yang lebih rendah, 
menyesuaikan dengan 
style wanita Asia.

Pearl Lite

Bentuknya yang oval 
asimetris dapat digunakan 
pada wanita yang membu-
tuhkan tambahan pada 
bagian bawah lengan.

American Breast Care 
Ultralightweight Triangle
(Style 1042)

Hanya 50% dari berat 
standar. Sangat ringan dan 
nyaman, sehingga anda akan 
lupa kalau memakainya.

American Breast Care 
Standard Triangle
(Style 1044)

Dapat digunakan untuk 
payudara sebelah kanan atau 
kiri. Tekstur lembut sehingga 
nyaman digunakan.

Pre Forms

Terbuat dari busa yang digunakan sebagai 
payudara sementara sebelum menggunakan 
silicone breast terutama untuk pasien pasca 
operasi.

Packaging

Breast Forms dikemas dalam kemasan yang 
cantik dan dapat memudahkan anda untuk 
menyimpannya dengan benar dan rapih, serta 
praktis untuk dibawa bepergian.

Brassieres sangat nyaman digunakan untuk 
menopang breast form anda secara sempurna 
dengan tidak meninggalkan kesan elegan dan 
feminin.

Dengan detail desain yang indah, terbuat dari 
bahan satin yang halus, dan tersedia dalam 
berbagai macam warna serta model yang dapat 
anda sesuaikan dengan keinginan anda.

♦Ashley

♦Eva

♦Jasmine

♦Post-Op 

Anda dapat bebas 
berenang dan berje-
mur dengan baju 
renang yang nyaman, 
desain khusus dengan 
kantung untuk mena-
han breast form anda. 
Desain yang up to date 
dengan pilihan 1 piece 
atau 2 pieces swimwear 
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