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Semangat Pagi Rekan-rekan BCL&Ders,  

Tidak terasa kita sudah memasukin setengah tahun kita berkarya di tahun 2016 ini. Tidak terasa juga 

bulan puasa sudah dimulai. BCL&D mengucapkan selamat berpuasa bagi rekan-rekan yang 

menjalankannya.  

Edisi ketiga dengan tema Ramadhan semoga dapat memperkaya pengetahuan rekan-rekan hijaber 

dan membawa angin baru dalam dunia fashion hijaber.   

Selamat menikmati edisi ketiga. Selamat bagi pemenang cover majalan edisi Ramadhan.  

- Lisa, Ari, Kania -  
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7 Tips Perawatan Rambut Berjilbab 

Hal. 6 

Tip ini akan membantumu dalam merawat rambut berjilbab agar tetap 

sehat 

4 Great Tips for Organizing Your Hijabs 

Hal. 4 

Agar kerudung tak mudah kusut dan berantakan saat disimpan, tips ini akan 

membantumu. 

Tips Rawat Hijab Sesuai Bahan 

Hal. 8 

Yuk perhatikan perawatan hijab kesayanganmu dengan tips mudah ini 

Ladies! 



My Work Style during Ramadhan 

Congratulation to the Winner 

The Top 3: 
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Great Tips for  4 
Bagi wanita berhijab, menata dan menyimpan koleksi hijab favorit kadang bisa menjadi PR 

tersendiri. Sebab, hijab-hijab dengan bahan tertentu, kadang mudah kusut jika kita 

menyimpannya dengan cara yang kurang tepat. Nah, agar hijab tidak sampai kusut saat 

disimpan, yuk gunakan tips mudah yang telah kami rangkum dari http://www.vemale.com/  

Hijab Mudah Kusut Saat Disimpan? Gunakan Tips Mudah Ini Untuk membantumu, Ladies 

Organizing Your Hijabs 
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http://www.vemale.com/
http://www.vemale.com/


http://www.vemale.com/fashion/tips-and-tricks/90503-hijab-mudah-kusut-saat-disimpan-gunakan-tips-mudah-
ini-untuk-membantumu-ladies.html 
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Tips #2: Kelompokkan Hijab Berdasarkan Bahannya 

Selain dipisahkan berdasarkan warnanya, kamu juga bisa memisahkan hijabmu 

berdasarkan bahannya. Jika kamu merupakan tipe yang lebih sering mengenakan 

hijab berbahan sifon, viscose, dan katun, pisahkan hijab berbahan tersebut dengan 

hijab yang memiliki bahan lainnya. Jangan lupa, pisahkan berdasarkan warna juga ya. 

Sebab, hal ini akan memudahkan kamu memilih hijab yang akan kamu kenakan 

sebelum berpergian karena sudah disusun sesuai dengan bahan favorit yang sering 

kamu pakai sehari-harinya. 

Tips #3: Letakkan Kerudung Bercorak Dalam Tempat Tersendiri 

Hijab bercorak sebaiknya dipisahkan dengan hijab polos. Hal ini akan 

memudahkanmu mencari hijab tanpa harus membuat koleksi hijab lainnya menjadi 

berantakan. Hindari mencampur hijab bercorakmu dengan hijab polos karena bila 

disimpan terlalu lama, tak menutup kemungkinan jika warna dari motif hijabmu 

luntur dan menodai koleksi hijab yang polos. 

Tips #4: Sediakan Tempat Khusus untuk Hijab 

Sediakan satu laci atau rak khusus di lemari untuk meletakkan koleksi hijabmu. 

Hindari juga untuk mencampur koleksi hijab dengan ciput ataupun manset yang bisa 

membuat tatanan hijab di lemari jadi lebih mudah berantakan saat kamu sedang 

terburu-buru. Pastikan untuk tidak menumpuk hijab dengan paksa, karena hal ini 

tidak hanya akan membuat koleksi hijabmu jadi lebih mudah berantakan saat kamu 

mengambilnya dengan terburu-buru, tetapi juga membuat hijab jadi cenderung lebih 

mudah kusut.  

Tips #1: Kelompokkan Hijab Dalam Warna-warna yang Sering Dipakai 

Hindari mencampur semua kerudung menjadi satu. Instead, kamu bisa membagi 

hijabmu berdasarkan warnanya. Misalnya, kamu suka dengan gaya monokrom, maka 

jilbab berpalet putih, abu-abu, dan hitam bisa diletakkan dalam satu bagian terpisah. 

Jadi saat sedang terburu-buru otomatis kamu akan mencari hijab dengan warna 

favoritmu tersebut langsung di tempat yang telah dipisahkan tanpa harus 

'mengacak-acak' hijab yang lainnya. Simpel, kan? 



7  Tips  
Perawatan  

Rambut  
Berjilbab 



Perawatan rambut berjilbab agak sedikit berbeda dengan rambut yang tidak biasa ditutup,  

karena memiliki masalah yang juga berbeda. Namun, bila perawatan rambut yang dilakukan benar, 

rambut tertutup tetap bisa sehat. Berikut 7 tip yang bisa Anda lakukan dalam  

merawat rambut berjilbab agar tetap sehat: 

Pilihlah jilbab yang berbahan katun atau kaus, karena pori-porinya bisa 

melancarkan sirkulasi udara. Kenakan model jilbab yang praktis.  

Model jilbab tumpuk membuat kulit kepala berkeringat dan memicu 

ketombe. 

http://www.pesona.co.id/article/7-tip-perawatan-rambut-berjilbab 
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Saat menggunakan jilbab, rambut harus benar-benar kering. 

Rambut yang basah atau lembap dapat memicu timbulnya 

ketombe dan bau tak sedap. 

Pilih jilbab dengan warna lembut, karena 

dapat memberi efek sejuk ke kulit kepala  

sehingga folikel rambut tidak  terhambat 

dalam pertumbuhan rambut. 

Selalu sisir dan rapikan rambut sebelum dan sesudah mengenakan jilbab.  

Gunakan sisir plastik bergigi jarang untuk mengurangi kerontokan.  

Hindari menyisir dari garis belahan rambut karena awal kerontokan bisa 

bermula dari garis belahan rambut. 

Jaga kebersihan rambut dan kulit kepala.  

Keramas teratur minimal dua-tiga kali seminggu 

dan pilih produk rambut -sampo, conditioner,  

masker, serum yang sesuai dengan jenis rambut 

serta kebutuhan Anda. 

Perhatikan cara mengikat rambut. Jika rambut Anda panjang, gelung atau 

ikat dalam kondisi renggang dan pilih ikat rambut yang lembut. Hindari 

jepitan besi atau karet gelang karena bisa menyebabkan kerusakan 

rambut akibat pergesekan dengan bahan tersebut. Mengikatnya terlalu 

kuat juga bisa menimbulkan rasa pusing di kepala. 

 

Penuhi nutrisi rambut dengan mengonsumsi makanan 

yang kaya akan protein dan vitamin B6, B12, dan C,  

serta vitamin pendukung rambut lainnya.  



Seiring dengan perkembangan fashion, hijab juga semakin berkembang Ladies.  

Hijab yang merupakan penutup aurat wajib bagi muslimah kini memang tak bisa dipandang 

sebelah mata. Berbagai bahan, model, motif, dan warna hadir untuk mempercantik muslimah 

Indonesia. Tak cuma bisa membeli saja Ladies, kamu juga harus tahu tips merawat hijab yang 

benar sesuai dengan bahannya. Berikut tips mudahnya untukmu. 

http://www.vemale.com/fashion/tips-and-tricks/92679-hijabers-wajib-tahu-tips-rawat-hijab-sesuai-bahan.html 
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Tips Rawat Hijab  

Sesuai Bahan 

Jilbab Paris 
Hijab paris berbahan tipis dan nyaman. Untuk 

mencucinya kamu cukup menggunakan air 

sabun ketimbang deterjen. Jangan mengucek 

terlalu keras bila ada noda yang tertinggal. 

Jemur hijab di tempat yang tak terkena sinar 

matahari langsung. Saat menyetrika juga 

gunakan temperatur yang paling rendah. 

 

Jilbab Kaus/Rayon 
Hijab ini biasanya elastis Ladies, karenanya 

kamu harus hati-hati agar bahannya tak mudah 

melar. Pastikan kamu menyendirikan jilbab 

bahan ini saat mencucinya agar tak luntur. Tak 

jauh beda dengan jilbab paris, kamu disarankan 

untuk tidak mengucek terlalu keras bila ada 

noda yang tertinggal. Kamu bisa menggunakan 

deterjen untuk membersihkan jilbab ini. 

Jilbab Dengan Payet 
Gunakan larutan air dan shampo untuk 

membersihkan jilbab dengan banyak ornamen 

ini. Jangan merendamnya terlalu lama dan 

jangan memeras bagian yang berpayet karena 

bisa jadi merusak tatanannya. Angin-anginkan 

jilbab untuk mengeringkannya. 

 

Jilbab Viscose 
Jilbab ini memiliki bahan yang lembut dan 

dingin. Untuk merawatnya jangan merendam 

terlalu lama. Untuk mengeringkannya juga 

cukup diangin-anginkan. Saat menyetrika 

gunakan suhu rendah. Saat mengenakan jilbab 

ini perhatikan penggunaan jarum atau peniti 

karena jilbab ini mudah berlubang dan 

berbekas.  

Jilbab Chiffon 
Untuk bahan yang satu ini kamu perlu perawatan khusus Ladies. Jangan 

menggunakan mesin cuci dan gunakan air sabun untuk membersihkan hijab ini. 

Kucek secara pelan-pelan. Saat menyetrika, lapisi dengan kain agar tidak 

berinteraksi langsung dengan panas setrika. 
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Suara Bedug ditabuh mengawali datangnya bulan suci  

Bulan penuh berkah dan ampunan-NYA. 

Selamat menjalankan ibadah puasa.  

Semoga kembali suci dihari Idul Fitri nanti. 

Bulan Ramadhan adalah bulan yang suci seperti embun 

pagi yang membasahi dedaunan di kala pagi. 

Embun sejuk yang akan membasuh dan membersihkan 

jiwa kita dari segala dosa. 

Selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 2016 



Semangat  
Kemerdekaan 

Edisi 
Aug 

2016 


