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No. 001/KFCP-DIR/PR/I/15 

Untuk diterbitkan Segera 

 

KALBE LUNCURKAN  SUPLEMEN H2 HEALTH & HAPPINESS 

Suplemen Kesehatan Menyeluruh yang Berasal dari Segala Kebaikan Alam 

 

 

Jakarta, 28 Januari 2015 – PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) hari ini meluncurkan rangkaian 

pertama dari produk H2 Health & Happiness bertempat di Jakarta. Produk H2 Health & 

Happiness akan menjadi umbrella brand dari range produk nutraceutical Kalbe yang 

didasarkan oleh filosofi Nature’s goodness for holistic wellness yang berasal dari segala 

kebaikan alam untuk kehidupan yang lebih baik. 

 

“Kami selalu berusaha untuk meluncurkan produk-produk kesehatan yang inovatif dan 

berkualitas,” ujar Yusuf Hady, Deputy Director In Charge Consumer Health Division 2 PT 

Kalbe Farma Tbk. “Kalbe menyadari kebutuhan akan kesehatan bagi masyarakat Indonesia 

sangat penting bagi perbaikan kualitas hidup masyarakat dimana peluncuran produk H2 

Health & Happiness sebagai produk suplemen kesehatan juga bertujuan untuk melengkapi 

range produk suplemen dan vitamin yang telah dimiliki Kalbe.” 

 

“Produk H2 Health & Happiness merupakan suplemen kesehatan umum yang ditujukan 

untuk konsumen yang peduli pada kesehatan,” ujar Sinteisa Sunarjo, Marketing Deputy 

Director Consumer Health Division 2 PT Kalbe Farma Tbk. ”Saat ini Kalbe meluncurkan 

produk H2 Health & Happiness Skin Series untuk mengakomodasi kesehatan kulit, namun 
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dalam pengembangan selanjutnya, Kalbe akan mengakomodasi kebutuhan akan produk 

suplemen kesehatan lainnya, khususnya untuk pencegahan dan pemeliharaan kesehatan 

secara menyeluruh”.  

 

Dalam mengembangkan produk H2 Health & Happiness Skin Series ini Kalbe bekerjasama 

dengan Biokos Martha Tilaar yang merupakan salah satu perusahaan kecantikan yang ada 

di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan Biokos, H2 Health & Happiness diformulasikan 

berdasarkan kondisi kulit dan usia untuk setiap wanita Indonesia. 

 

Untuk peluncuran H2 Health & Happiness Skin Series ini hadir dalam 3 varian yang 

disesuaikan dengan kebutuhan kulit wanita Indonesia menurut usia mereka. H2 Health & 

Happiness Firm Skin, untuk kulit normal dan berminyak, membantu menutrisi kulit 

sehingga menjadi lembab dan elastis dimana kondisi ini umumnya dijumpai pada usia mulai 

25 tahun. H2 Health & Happiness Cherished Skin, untuk kulit kering, membantu 

mengurangi kerutan dan menjaga tetap awet muda sehingga cocok untuk usia mulai 40 

tahun. H2 Health & Happiness Fair Skin, untuk kulit dengan noda/flek sehingga dapat 

membantu mengurangi flek karena sinar matahari dan aging. 

 

Kalbe meluncurkan Produk H2 Health & Happiness Skin Series melalui tahapan penelitian 

yang mendalam dengan memperhatikan kondisi dan masalah-masalah yang sering dialami 

oleh kulit wanita Indonesia. Wanita Indonesia yang tinggal di negara 2 musim memiliki 

karakteristik dan problem kulit yang berbeda dengan wanita yg tinggal di negara dengan 4 

musim. Jadi produk H2 Health & Happiness ini diformulasikan dengan menggunakan 

bahan yang cocok untuk kulit wanita Indonesia.  

 

Selain itu, disadari bahwa kebutuhan kulit tiap orang berbeda-beda - ada yang cenderung 

berminyak, ada yang kering atau juga timbul flek; karena itu Produk H2 Health & 

Happiness diformulasikan secara khusus untuk kebutuhan tiap jenis kulit. Hal ini berbeda 

dengan produk perawatan kulit lainnya yang telah beredar di pasaran, dimana satu produk 

diklaim dapat untuk segala jenis kulit.  
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Sekilas tentang Kalbe 

PT Kalbe Farma Tbk (“Kalbe”) berdiri sejak tahun 1966 dan merupakan salah satu 

perusahaan farmasi terbuka terbesar di Asia Tenggara. Kalbe memiliki empat divisi utama 

yang menangani portofolio merek yang handal dan beragam; unit bisnis obat resep 

(Cefspan, Brainact, Broadced, dll); obat bebas (Woods, Promag, Mixagrip, Komix, Fatigon, 

dll); nutrisi (ChilKid, Prenagen, Diabetasol, dll); dan distribusi. Kalbe kini memiliki lebih dari 

24 anak perusahaan, 9 fasilitas produksi berstandar internasional, dan mempekerjakan 

lebih dari 17.000 karyawan serta 6.000 tenaga pemasaran dan penjualan, yang tersebar di 

lebih dari 65 cabang di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1991, saham Kalbe tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (IDX:KLBF). 
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