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Sederhonq di tengoh lbukotsKemewohon yong

KotaJakarta dengan segudang kesibukan di dalamryra nyatartsnj*p menawarkan
segudang cara untuk melepas penat dari kesibukan itu sendiri. Salah satunya adalah
kehadiran Hotel Morrisey, hotel yang terletak di pusatJakarta trng hadir dengan
desain minimalis dengan aksen dinding bata dan lantai kayu ini menawarkan
cawryatersendiri untuk melepas kepenatan di kotaJakara. Berbagai fasilitas untuk
melepaskan kebosanan tersedia di sini, salah sanrnya adalah Ed Morrissey, sebuah

kendaraan roda tipyt-rg ffirlgat nyaman dan bisa dinikmati seczra gratis ole
Morrissey)ang ingm mencobawisata kuliner di daerah Sabang. Salah satujal

Jakarta yang terkenal dengan wisata kulinernya. Posisi Morrissey yang st
membuat posisi kamar manapun yang kita kmpati memiliki pemanc
perkotaan prtg menawan. Terletak diJalan Wahid Haqnm,JakafiaPusat, h
bisa merjadi salah safir destinasiAnda untuk melepas kepenatan di ibukota.
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Parfum dapat menjaga agar tubuh tetap segar dan
meningkatkan keperc ayaan diri. Molto, merek
pelembut dan pewangi pakaian paham akan
kebutuhan ini melalui rangkaian produk
premiumnya, Molto Ultra Aroma Essence, yaitu
Molto Black dan Molto Gold. Produk premium ini
menawarkan keharuman bunga tahan lama.
"Produk ini bisa merawat pakaian sehingga lebih
mudah disetrika, membantu mempertahankan
bentuk pakaian, kelembutan dan keharumannya
jrgu memberikan kenyamanan untuk diri sendiri
serta orang di sekitar," papar Pauline Liongosari
selaku Brand ManagerMolto PT Unilever Indonesia,
Tbk dalam acara talkshow yang berlangsung akhir
Agustus yarrg lalu. "Melalui tes penciuman produk
wewangian, diketahui bahwa kebanyakan pecinta
wewangian di Indonesia memilih produk
wewangian dengan bahan dasar alami bunga dan
buah," jelas Ramon Brentan, Regonal Account
Managerlnternational Flavors and Fragrances ( IFF) .

Pilates, olahrag a yarrg diperkenalkan oleh Joseph
Pilates pada tahun 1920 ini menggabungkan seni
olah tubuh dunia Barat dan dunia Timur.
Olahraga ini diciptakan untuk melakukan
rehabilitasi bug para tentzra yang baru kembali
dari medan perang dan mengalami cedera
perang. Namun kini pilates mulai digemari oleh
masyarakat urbvff, terutama oleh kaum
perempuan. Di bawah nama Pilates Capital,
studio pilates yang merupakan afiliasi dari Pilates
Body Tree Singapura ini kini hadir di Jakarta.
Berlokasi di lantai tujuh mal fX Sudirman,
Jakarta, Pilates Capital menawarkan berbagai
macam variasi kelas pilates. Menyediakan dari
level pemula hingga lanjut, Pilates Capital
memiliki tenaga instruktur yang memiliki
sertifikat dan berpengalaman lebih dari lima
tahun.

Berlsri dengqn A

Akhir-akhir ini olahraga lari telah menja
yang populer di kalangan kaum urban. I
Fitness for Men bekerja sama dengar
menggelar satu lomba lari bertajuk Wat
bulan Agustus lalu. Lebih dari 3.000 

1

terlibat dalam acara yang dimulai padz
enam pagi di kompleks kolam renans Sr

Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Men
jarak kurang lebih B+ km, para pesertz
melewati tiga titik tantansan dan dua che,

Kegiatan ini jrgu dimeriahkan oleh c

pengundian doorprize berupa Ipad
smartphone, dan LED TV, serta grandpize
dua motor Honda Scoopy FI. Kegiar
disponsori oleh Gillette, Head&Shor
Ambipur, Oat B, L-Men water, Heavenly
Nestle Pure Life, Kuningan City,
berkolaborasi dengan Indomaret, The
HotelJakarta, dan beberapa korhunitas le
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