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Setelah satu bulan kegiatan penanaman dan 

perawatan dilakukan oleh para murid, 

tanaman tumbuh menjadi subur.

SENTUL –  Puluhan murid (Pendidikan Anak 

Usia Dini) PAUD Sentul Maju Saluyu, Desa 

Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang 

Kabupaten Bogor sejak dini menumbuhkan 

kecintaan terhadap per tanian ,  Kamis 

(21/04/2022).

Untuk menumbuhkan sejak dini kecintaan 

terhadap pertanian, PAUD Sentul Maju Saluyu 

yang dikelola oleh PT Sentul  City Tbk 

memperkenalkan gerakan gemar menanam 

berbagai jenis tanaman kepada para murid. 

Terdapat 3 jenis tanaman sayuran yaitu sawi, 

kangkung dan kacang tanah yang ditanam 

oleh para murid sejak satu bulan yang lalu.  

PAUD Sentul Maju Saluyu, 
Ajak Anak Mengenal 
Pertanian Sejak Dini

SENTUL - Wijaya Platinum Clinic (WPC) baru saja membuka 

cabang yang ke-32 di kawasan Sentul City. WPC resmi dibuka 

untuk umum sejak Rabu, 20 April 2022 yang berlokasi di Plaza 

Amsterdam Jalan Mh Thamrin, No.38, Sentul (Depan AEON 

Mall Sentul City). Outlet di Sentul Bogor ini merupakan 

cabang ke-32 Wijaya Platinum Clinic (WPC) menghadirkan 

berbagai pelayanan kecantikan, mulai konsultasi, treatment 

hingga mengencangkan tubuh.

Wijaya Platinum Clinic (WPC) merupakan klinik estetika yang 

sudah berdiri selama lebih dari 17 tahun dan telah memiliki 32 

cabang tersebar di seluruh Indonesia. Ditangani oleh dokter 

kecantikan yang berkompeten serta formulasi obat dan 

kosmetik yang berkualitas. Dengan harga terjangkau untuk 

all treatment serta produk kecantikan yang halal dan aman 

untuk perawatan tubuh maupun wajah.

Untuk Jam operasional WPC cabang Sentul ini, pada hari 

Senin hingga Sabtu WPC buka pukul 09:00 WIB sampai 

baca selengkapnya ...
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baca selengkapnya ...

Wijaya Platinum Clinic Kini 
Hadir di Sentul City
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Promo Ramadhan Liang 

Sandwich Bar, BUY 2 Sandwich 

GET Free Magnum Double 

Chocolate !

Dalam rangka bulan Ramadhan, Liang Sandwich Bar 

menyediakan promo untuk pembelian 2 Sandwich 

dengan minimal harga 40 ribu untuk bisa mendapatkan 

Free Magnum Double Chocolate yang tentunya menjadi 

incaran para penggemar ice cream. Selain itu sandwich 

yang disediakan oleh Liang Sandwich Bar juga tak perlu 

diragukan lagi, berbagai varian tentunya siap menjadi 

pilihan yang tepat untuk menu berbuka puasa bagi para 

SENTUL - Beberapa store makanan di AEON Mall Sentul 

City menyediakan berbagai promo special dalam rangka 

m e n y a m b u u t  b u l a n  R a m a d h a n  u n t u k  p a ra 

pengunjung. Bahkan kebanyakan pengunjung memilih 

untuk berburu promo pada bulan ramadhan 

dikarenakan banyaknya promo special yang disediakan 

oleh beberapa store, momen inilah yang dijadikan 

kesempatan besar bagi Liang Sandwich Bar untuk 

memberikan promo special bagi para konsumennya.

baca selengkapnya ...

Aeon Mall Sentul City Jadi Tempat Pilihan Seru 

Ngabuburit & Buka Puasa
SENTUL - AEON Mall Sentul City 

menjadi salah satu tempat favorit 

bagi pengunjung untuk berbuka 

puasa dan ngabuburit di kawasan 

Sentul City. Banyaknya tenant 

dan gerai yang ada menjadi suatu 

hal yang menarik pengunjung 

untuk datang. AEON Mall Sentul 

City ini  berlokasi  di  J l .  MH. 

T h a m r i n ,  C i t a r i n g g u l ,  Ke c . 

Babakan Madang, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat 16810.

AEON Mall Sentul City adalah 

sebuah tempat hiburan yang 

mempunyai banyak tenant dari 

mulai makanan, hiburan (bioskop, 

zona bermain anak, dll), tempat 

belanja, dan lain sebagainya. Selain 

itu, tempat yang luas, bersih, dan 

aman juga membuat pengunjung 

nyaman mengunjungi AEON Mall 

S e n t u l  C i t y  t e r u t a m a  b a g i 

pungunjung yang membawa anak-

anak.

Berikut daftar tenant dan gerai 

berdasarkan lantai di AEON Mall 

Sentul City Bogor : 

Daftar tenant di AEON Mall Sentul City

Sentra Khatulistiwa

Yamaha by Nuansa Musik

Neng Geulis Gallery

LANTAI B2

G e r a i  P e l a y a n a n  P u b l i k 

Kabupaten Bogor

Maliqa Flower Boutique

Gunung Agung

ANEKA CITRA SNACK

BCA

Bintang Express

Bogor Permai

CIMB Niaga

LANTAI B1

baca selengkapnya ...
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Sering Masuk Angin Saat 

Puasa? Yuk Simak 5 Cara 

Efektif Mengatasinya
SENTUL – Saat bulan Ramadhan tentunya kita harus 

menjaga kondisi tubuh agar tetap fit untuk 

melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Namun 

beberpa orang masih menganggap hal ini tidak 

terlalu penting dan memilih untuk  mengabaikannya, 

tak jarang beberapa orang melakukan ibadah puasa 

tanpa sahur terlebih dahulu dan menganggap hal itu 

tak akan mempengaruhi kesehatan mereka. 

Tentunya hal ini dapat memberikan efek buruk bagi 

kondisi tubuh.

Selain menganggap sepele akan pentingnya sahur, 

beberapa orang cenderung tidak memperhatikan 

porsi maknanan yang dikonsumsi saat berbuka 

ataupun makan malam. Rasa lapar saat berpuasa 

baca selengkapnya ...

Kegiatan Talkshow “Ayo 

Makan Biar Sehat” di RS EMC 

Sentul City
SENTUL – Rumah Sakit EMC Sentul 

City mengadakan sebuah kegiatan 

talkshow dengan  nama acara 

“ A f t e r n o o n  T e a ”  b e r s a m a 

narasumber dokter spesialis anak 

yaitu dr. Anisa Setiorini, Sp. A. Pada 

Kamis lalu tanggal 14 April 2022, 

pukul 16.00 – 17.00 WIB. Rumah 

Sakit EMC Sentul ini berlokasi di 

Sentul City, Jl. MH. Thamrin No.Kav. 

57,  Citaringgul, Kec. Babakan 

Madang, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat 16810.  

Kegiatan “Afternoon Tea” ini 

mengambil tema obrolan “Ayo 

Makan Biar Sehat” dengan topik 

pembicaraan terkait pentingnya 

tumbuh kembang anak dan asupan 

gizi seimbang anak. Prosestumbuh 

kembang anak dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan lingkungan. 

Menurut  dr. Anisa Setiorini, Sp. A 

untuk mendukung pertumbuhan 

dan perkembangan anak yang 

sehat,  orang tua perlu memenuhi 

kebutuhan dasar anak, di antaranya 

n u t r i s i ,  s t i m u l a s i ,  i m u n i s a s i ,  

aktivitas bermain, dan cukup tidur. 

Pertumbuhan anak dapat dipantau 

dengan melihat tinggi badan, berat 

badan, lingkar  kepala, dan hal lain 

yang dapat diukur dengan alat ukur 

tertentu. Tentu hal ini berbeda 

Perkembangan anak tidak dapat di ukur dengan alat

dengan  perkembangan anak 

yang tidak dapat diukur dengan 

alat ukur yang terstandarisasi.  

Perkembangan ini berdasarkan 

kapan Si Kecil mulai bisa bicara, 

d u d u k ,  b e r j a l a n ,  d a n  l a i n  

sebagainya. Perkembangan 

anak tidak bisa diukur dengan 

alat,

tetapi melihat dari cara Si 

Kecil  beraktivitas, bersikap, 

d a n  b i c a r a .  U n t u k 

memenuhi kebutuhan gizi 

harian anak, terapkan pola 

makan-makanan sehat  

sebanyak tiga kali sehari dan 

camilan  sebanyak dua kali.

 Camilan ini tentunya tidak boleh 

asal  memilih, tapi harus berupa 

c a m i l a n  s e h a t  y a n g 

mengandung gizi. Contohnya 

seperti buah buahan, keju, atau 

yogurt. 

baca selengkapnya ...
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