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Perayaan Hari Perawat & Hari
Cuci Tangan Sedunia 2022,
RS EMC Sentul Gelar
Sejumlah Acara
MEMPERINGATI hari perawat international
sekaligus Hari Cuci tangan sedunia di tahun
2022, RS EMC Sentul menggelar sejumlah
acara mulai dari webinar keperawatan yang
dilaksanakan secara online pada tanggal 11 mei
2022 hingga senam sehat bersama yang diikuti
oleh masyarakat, pemeriksaan gula darah
secara gratis, dan bazar makanan sehat turut
memeriahkan acara yang dilaksanakan di area
RS Sakit EMC Sentul City pada hari Kamis,
(12/05/2021).
Beragam kegiatan yang dilakukan dalam
memperingati hari besar tersebut merupakan
aksi kemanusiaan yang dilakukan sebagai
wujud kepedulian RS EMC Sentul City dalam
membantu masyarakat untuk hidup lebih

baca selengkapnya ...

Melting Pot Cafe Ala
Jawa di Sentul
SENTUL selalu menghadirkan berbagai tempat wisata
kuliner yang unik dan menarik bagi siapa saja yang
mengunjunginya, kali ini Sentul menghadirkan café bertema
etnik khas Jawa dengan pemandangan asri dan udara yang
segar. Hal itu lah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi
Melting Pot Café Sentul dimata para pengunjung.
Hamparan hijau pegunungan yang memiliki udara segar
dapat merelaksasi pikiran bagi siapa saja yang datang
berkunjung.
Selain memiliki pemandangan yang menyegarkan mata,
Melting Pot Café Sentul juga memiliki design interior yang
tidak kalah menarik dari café-café lainnya. Sentuhan khas
Jawa terlihat sangat jelas pada bangunan utama dan kursikursi yang mengisi sudut-sudut ruangan di dalamnya.
Perpaduan kedua hal ini tentunya memikat para pengunjung
untuk bersantai dan menenangkan ﬁkiran sejenak dari hiruk
pikuk kota.
baca selengkapnya ...
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The Grill House Sentul City
Kembali Dibuka, Discount
20% All Food!
BERBICARA soal kuliner, Sentul memang tidak
pernah habis dengan suguhan café ataupun
restoran baru yang terus menerus bertambah.
Salah satu restoran yang baru-baru ini kembali
buka dengan design bangunan yang baru adalah
The Grill House. Restoran yang bisa menjadi surga
bagi para pecinta makanan grill ini sudah tidak
d i ra g u ka n l a g i j i ka b e rb i c a ra m e n g e n a i
kualitasnya, terbukti dari para pengunjung yang
terus berdatangan setiap harinya.
Restoran yang mengusung tema western ini
memang menjadi pilihan yang tepat bagi para
pecinta olahan daging, dimana para pengunjung
bisa menikmati berbagai olahan daging seperti
Steak, Iga Bakar, hingga BBW Ribs. The Grill
baca selengkapnya ...

Aurora Spa Sentul City untuk Weekend yang
Berkualitas!
WEEKEND menjadi suatu hal
yang selalu ditunggu-tunggu
oleh banyak orang, hari libur
menjadi kesempatan bagi
beberapa orang untuk berlibur
ataupun sekedar bersantai
dengan melepas penat bersama
teman ataupun keluarga. Namun
kali ini warga Bogor dan
sekitarnya bisa menikmati liburan
dengan merelaksasi badan dan
pikiran dengan sensasi ngafe
yang menambah kenyamanan,
Aurora Spa & Café bisa menjadi
pilihan bagi kalian yang ingin

menghabiskan waktu liburan
dengan menikmati sensasi ngafe
dan spa secara bersamaan dalam
satu tempat yang sama.
Aurora Spa & Café menjadi tempat
untuk beristirahat dan bersantai
yang memiliki konsep tropis
dengan taman yang mengelilingi
bangunannya, letaknya yang
berada di kawasan Taman Budaya
S e n t u l C i ty i n i m e n awa rka n
p e ra w a t a n s p a y a n g
menenangkan untuk pria dan
wanita dengan para terapis

Signature Treatment
professional mereka.
Signature Treatments yang
ditawarkan oleh Aurora Spa &
Café tentunya dapat
m e m a n j a ka n b a d a n d a n
pikiran para pengunjung
dengan bahan-bahan alami
serta pijatan tradisional yang
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khas. Beberapa signature
treatments yang dapat
dinikmati para pengunjung
a n t a ra l a i n , t ra d i t i o n a l
reﬂexology massage
dimana para pengunjung
dapat menikmati alam
baca selengkapnya ...

SENTUL CITY TODAY

CORPORATE NEWSLETTER

SENTUL CITY
TODAY

Inilah Manfaat dari
Berolahraga Setiap
Hari Selama 30 Menit
BANYAK dari kita tak sadar bahwa olahraga adalah
salah satu kebutuhan bagi tubuh kita, kebanyakan
orang cenderung terlalu sibuk dengan kegiatan atau
rutinitasnya sehari-hari sehingga tidak memiliki
w a k t u u n t u k b e r o l a h ra g a a t a u p u n s e ke d a r
melakukan peregangan ringan untuk badan.
Olahraga di pagi hari sebelum melakukan aktiﬁtas
faktanya memiliki segudang manfaat untuk menjaga
kebugaran badan dan menjaga bentuk tubuh yang
ideal. Selain itu jika kalian memilih untuk melakukan
olahraga pagi, hal ini juga akan mendatangkan
manfaat yang berasal dari keringat yang membuat
baca selengkapnya ...

Cegah Radiasi Gadget pada
Mata dengan 5 Tips ini
MATA merupakan salah satu
p a n c a i n d ra ya n g p a l i n g
penting bagi manusia, dimana
dengan penglihatan mata
manusia bisa melihat
keindahan alam dan
beraktiﬁtas sehari-hari dengan
baik. Karena itu perlu untuk kita
selalu memperhatikan
kesehatan mata dan
m e n j a g a n y a d a r i p a p a ra n
radiasi layar gadget ataupun
komputer. Namun dengan
begitu tidak semua orang
mengetahui cara menjaga
mata dengan baik dan
meminimalisir paparan sinar
radiasi yang dapat mengancam

Kesehatan mata kita.
Penggunaan gadget dan
komputer memanglah salah
satu kebutuhan penting bagi
kebanyakan orang, aktivitas
baik dalam hal kerjaan
sampai hiburan cenderung
menggunakan gadget
ataupun komputer untuk
mengaksesnya. Bagaimana
tidak, pasalnya dengan
gadget dan komputer
banyak hal dalam kehidupan
sehari-hari yang terbantu
dengan adanya teknologi ini.
Aksesnya yang mudah dan
cepat membuat banyak

Gadget Membuat Mata Terasa Lelah
orang bergantung dengan
g a d g e t d a n co m p u te r
untuk menyelesaikan
banyak hal dengan waktu
yang singkat.

terlalu lama cenderung
membuat mata kita
terasa lelah, tak
disangka hal ini justru
dapat membahayakan
kesehatan mata akibat
Kebiasaan menatap layar ra d i a s i g e l o m b a n g
gadget dan komputer
elektromagnetik yang
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dipancarkan. Beberapa
o ra n g j u s t r u t i d a k
memperhatikan hal ini,
ketidak tahuan mereka
akan pentingnya
menjaga mata dari
paparan radiasi gadget
baca selengkapnya ...
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