Diva Beauty Drink Dukung Dunia Fashion di JFFF 2018
Korelasi antara Kecantikan dan Busana yang Tepat
Jakarta, 21 April 2018 – Wanita mana yang tidak suka dipuji kalau penampilannya menarik? Hampir
setiap wanita ingin dipuji bahwa dirinya cantik, anggun, menarik. Fashion dan kecantikan adalah salah
satu yang paling penting dalam interaksi sosial dan status. Seringkali kita menilai seseorang dari
penampilan mereka, apa yang mereka kenakan saat itu. Hal ini yang membuat fashion dan kecantikan
menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan bagi para wanita dalam kesehariannya.

Seorang wanita harus bisa memadupadankan antara pakaian yang dikenakan dengan tampilan wajah
yang mempesona. Fashion dapat membantu kita menutupi kekurangan yang ada di tubuh kita asalkan
kita tahu bagaimana menyiasatinya. Fashion memberi kenyamanan bagi wanita untuk tampil dengan
menarik. Hal ini menjadi alasan bagi wanita untuk selalu berlama-lama dalam memilih pakaian yang
sesuai dengan acara yang akan diikutinya. Seorang wanita bisa berkali-kali mencoba berbagai baju
dalam satu kesempatan. Ini semua demi penampilan terbaik yang selalu diinginkannya.

Sedangkan untuk mendapatkan tampilan wajah yang mempesona, berbagai usaha pasti dilakukan oleh
wanita. Mulai dari penggunaan skin care, make up, treatment di tempat kecantikan hingga kesadaran
untuk menutrisi kulit dengan makanan sehat agar usaha kecantikan yang dilakukan menjadi lengkap.

Diva Beauty Drink dan JFFF
Untuk menunjang kecantikan dari dalam yang dapat mendukung penampilan seorang wanita, tahun ini
Diva Beauty Drink yang merupakan minuman kecantikan inovasi dari Kalbe Nutritionals berkolaborasi
dengan designer ternama Marga Alam di event Jakarta Fashion and Food Festival 2018.

“Kami juga ingin mengedukasi para wanita Indonesia bahwa kepercayaan diri akan muncul salah satunya
dengan memiliki kulit cerah, lembab, dan bebas kerutan. Dengan menjadi percaya diri, diharapkan para
wanita bisa melakukan sesuatu lebih optimal dan pada akhirnya bisa mendapatkan apa yang mereka
inginkan” kata Sinteisa Sunarjo selaku Business Unit Head Nutrition for Woman Kalbe Nutritionals
ketika ditanya latar belakang keikut sertaan Diva Beauty Drink pada event JFFF tahun ini. Hal ini juga

sejalan dengan visi dan misi dari Kalbe Nutritionals yaitu membantu meningkatkan kesehatan
masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik.

Selain berkolaborasi dengan Marga Alam, di acara JFFF 2018 ini Diva menyediakan edukasi kesehatan
kulit di area booth Diva pada tanggal 11 – 29 April 2019. Di booth Diva kita bisa melakukan pengecekan
kondisi kulit oleh tim Beauty Advisor Diva yang berpengalaman. Adapun pada tanggal 22 April 2018 Diva
Beauty Drink juga akan mengadakan Diva Beauty Yoga di Atrium MKG 3 pada pukul 13.00 – 16.00. Diva
Beauty Yoga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Diva yang menitikberatkan pada Yoga untuk
kecantikan.

“Dengan berkolaborasi di acara JFFF ini, kami berharap dunia fashion Indonesia semakin maju dan
masyarakat Indonesia semakin mencintai produk lokal salah satunya lewat karya Marga Alam. Tentunya
kami juga berharap dengan rangkaian kegiatan Diva Beauty Drink di acara JFFF ini, masyarakat Indonesia
mulai sadar untuk menunjang penampilan mereka dengan nutrisi kecantikan dari dalam sehingga
penampilan mereka lebih terlihat sempurna baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain” lanjut Mita
Ardiani selaku Brand Manager Diva Beauty Drink.

TENTANG DIVA BEAUTY DRINK

Diva Beauty Drink merupakan minuman kecantikan inovasi terbaru dari Kalbe Nutritionals dengan
kandungan utama KOLAGEN AKTIF yaitu kolagen generasi terbaru dari Prancis yang dikombinasikan
dengan elastin dengan rasio yang sama dengan yang ada di kulit sehingga dapat menggantikan kolagen
yang hilang. Karena faktanya sejak usia 25 tahun kita kehilangan kolagen 1.5% tiap tahunnya. Kolagen
Aktif bermanfaat untuk mengencangkan kulit, mengembalikan kelembaban alami kulit dan juga
mencerahkan kulit. Diva Beauty Drink juga diperkaya dengan antioksidan dari superfruit yaitu
Pomegranate, Acai, Acerola, dan Grape Seed untuk mengurangi noda hitam di kulit serta vitamin E
untuk membantu regenerasi sel kulit. Selain kandungan utamanya sudah teruji, kalori dalam Diva Beauty
Drink juga sangat kecil yaitu hanya 35 kcal saja sehingga tidak menggemukkan badan. Dengan rasa
mixberries yang enak dan kemasan yang praktis, menjadikan Diva Beauty Drink bisa diminum kapan saja
dan dimana saja. Dengan meminum Diva Beauty Drink dua botol sehari selama 14 hari, manfaatnya
sudah bisa dirasakan dan akan lebih optimal apabila diminum hingga tiga bulan pemakaian.
Cantik Diva, Cantik Sesungguhnya

TENTANG KALBE NUTRITIONALS

KALBE Nutritionals secara aktif melakukan pengembangan produk nutrisi, guna mempertajam komitmen
di bidang bisnis makanan dan minuman kesehatan. KALBE Nutritionals, selalu berupaya mewujudkan
misi: We provide wellness to millions dengan menyediakan produk dan layanan kesehatan bagi
masyarakat. Pernyataan tegas tersebut menjadi pedoman untuk tanpa henti mendayagunakan
kemajuan ilmu pengetahuan, demi memberikan produk dan layanan kesehatan terbaik bagi jutaan
masyarakat Indonesia khususnya, dan dunia pada umumnya.
Menghadirkan layanan terbaik untuk semua pelanggan, dan memudahkan kehidupan mereka telah
menjadi aspirasi dan motivasi KALBE Nutritionals. Hal itu yang mendasari KALBE Nutritionals untuk terus
memperluas layanan, dan menghadirkan kemudahan dan kepraktisan bagi pelanggan melalui strategi
layanan konsumen terpadu, termasuk dengan menghadirkan layanan konsumen KALBE Customer Care
0800-140-2000 (bebas pulsa), layanan pesan antar KALBE Home Delivery 500880, layanan pesan online
KALBE e-Store (www.kalbestore.com), hingga eksistensi KALBE Nutritionals di ranah digital melalui
kanal-kanal jejaring sosial, yang bertujuan untuk semakin mendekatkan diri, dan memudahkan para
pelanggan untuk menjangkau KALBE Nutritionals
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