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Nikmatnya Minum Cendol
Dawet dan Tahu Gejrot di
Pasar Sentul City
SIANG hari gini pas panas-panas
enaknya minum yang seger-seger
sambil ditemani oleh makanan
ringan/snack. Bener ga Sahabat
Sentul City ? Apa lagi sehabis
melakukan aktivitas yang membuat
otak untuk terus bekerja sehingga
kita merasakan dampak negativenya yaitu kepala pusing sebelah /
migren, kalau sudah merasakan kek
gini pasti mau melanjut kan aktivitas
yang lainnya terhambat kan.. Nah
baca selengkapnya ...

Kulineran Murashi Sate Taichan
Terenak Di Taman Kuliner Sentul
SAHABAT Sentul City, tahu gak sih ternyata
ada tempat makan Sate Taichan yang super
enak banget loh di Sentul City. Tempatnya
berada pas sekali di Taman Kuliner Sentul
City, dekat dengan bunderan Sentul City.
Nah sahabat Sentul, untuk nama tempat
sate-nya sendiri adalah Murashi Sate
Taichan. Di Murashi Sate Taichan sendiri
menjual berbagai macam bagian ayam,
seperti sate bagian dada, sayap, lalu ada pun
kulit ayam. Rasa yang ditawarkan oleh
Murashi Sate Taichan sendiri sangat enak
sekali, memakai saus BBQ yang berbeda
dari Sate Taichan yang biasa-nya karena
sausnya diracik asli oleh owner dari Murashi
baca selengkapnya ...
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Belajar dan Bermain Bersama
Anak Makin Seru di di Youreka
Village Aeon Mall Sentul City
MENCARI tempat bermain yang cocok dan
pas untuk anak di zaman sekarang tidak
semudah mencari permainan online yang
mudah ditemukan hanya dengan
berselancar di internet dan
mendownloadnya melalui gadget.
Jika hanya fokus bermain secara online pada
gadget tanpa adanya sebuah interaksi
dengan anak lain seusia nya, hal ini akan
membuat anak tidak mengalami
perkembangan pada otak secara alami,
tidak mengetahui sesuatu hal yang baru
dilingkungan, kurangnya teman diluar
rumah menjadi sebuah penghambat masa
anak-anak untuk lebih banyak tau dan
baca selengkapnya ...

Sering Bekerja di Ruang Ber-AC? Simak Tips Berikut Ini!
PERNAHKAH Sahabat
Sentul mendengar dan
percaya bahwa seseorang
yang mempunyai kulit
bagus hanya bisa di
dapatkan dengan
perawatan mahal?

menggunakan skincare basic
saja kulit bisa bagus.
Terlebih untuk para pekerja
kantor, sekolah, atau yang
sering sekali melakukan
aktivitas diruangan yang
menggunakan AC ini sangat
penting sekali untuk
m e n j a g a k u l i t n ya ya n g
kering agar tetap bagus dan
terawat. Beberapa tips untuk
dilakukan agar kulit terjaga :

Jika iya hal itu tidak lah
benar, karena jika ditelisik
lagi berkulit bagus tidak
harus selalu melakukan
perawatan yang mahalmahal. Dengan menjaga
pola asupan badan dan 1. Selalu gunakan pelembab

wajah. Tips yang
pertama adalah harus
selalu menggunakan
pelembab pada wajah,
karena dengan
m e n g g u n a k a n
pelembab wajah kulit
tidak akan kasar, kusam,
dan tentunya kering.

Karena pH kulit akan
kembali normal dengan
sendirinya selagi
diaplikasikan oleh
pelembab wajah.
2. Rutin seminggu sekali
gunakan scrub untuk
wajah
baca selengkapnya ...
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Simak 5 Tips Hemat Atur Gaji
Agar Cukup untuk Sebulan
SAHABAT Sentul City tanggal muda seperti
sekarang ini biasanya waktu untuk gajian, dan
terkadang di tanggal muda orang lebih sering
menghabiskan harinya dengan bersenangsenang, belanja, makan enak dan lain-lain
setelah menunggu 1 bulan lama-nya bekerja
untuk mendapatkan hasil berupa uang. Tak
jarang juga saat sudah mendekati akhir bulan
orang-orang mulai khawatir dengan keuangannya yang mulai menipis karena sebelumnya
sudah menghabiskan uang-nya untuk berfoyabaca selengkapnya ...

Prediksi 3 Trend yang Booming
di tahun 2022, Yuk Simak Ulasannya!
SAHABAT Sentul City dari tahun ke tahun
selalu saja ada yang baru hingga menimbulkan
kehebohan di masyarakat luas, salah satunya
baru-baru ini adanya Fashion Street disebuah
kawasan di daerah Jawa Barat. Dengan adanya
Fashion Street tersebut terbukti adanya sebuah
tren yang booming dikalangan masyarakat
Indonesia, adapun di tahun 2022 ini Instagram
membuat sebuah Trend Report yang akan
booming ditahun 20222 ini dengan
menggunakan survei YPulse untuk Gen Z dan
Milennial. Adapun jenis tren yang diperkirakan
booming ditahun 2022 seputar tren fashion,
tren kecantikan, tren gaya hidup dll. Berikut
b e b e ra pa ri n g ka s a n d u g a a n t re n ya n g

booming :
1. Digital Thrift Shop
Belakangan ini banyak
sekali Generasi z dan
Milennial membeli dan
menjual berbagai
macam produk baju,
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celana, sepatu dll yang
bekas pakai namun
keunggulan dari
produk tersebut sangat
baik, bagus, dan
tentunya merk yang
diperjual-belikan
baca selengkapnya ...
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