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VITALIS MENGHADIRKAN AURA 

KEBINTANGAN LEWAT DUA PILIHAN 

AROMA BARU  
 

Unza Vitalis menghadirkan 2 pilihan fragrance baru lewat lini produk Eau de Cologne-nya, 

Vitalis Celebrite dan Vitalis Glam Star menghadirkan pilihan wewangian yang akan 

membangkitkan aura glamor ala Holywood & Cannes.  

 

Jakarta, 25 Agustus 2015 – Pada hari ini, Unza Vitalis lewat lini produk Eau de Cologne 

(EdC) menggelar Vitalis Scentsational Star Press Launch dalam rangka memperkenalkan 2 

pilihan fragrance baru yang terinspirasi dari aura glamor dengan sentuhan kemewahan 

bercita-rasa tinggi ala Holywood dan Cannes. Vitalis Glam Star dan Vitalis Celebrite 

melengkapi 4 pilihan aroma sebelumnya yang telah dimiliki oleh Vitalis EdC yaitu; Diva, 

Femme Chic, Magnifique dan Haute Couture. 

 

Wangi atau aroma memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesan dan memori.  Baik itu 

kesan dan memori akan seseorang, sebuah tempat atau peristiwa. Konektivitas ini bisa terjadi 

karena memang indera penciuman serta emosi berakar di jaringan yang sama pada struktur 

otak kita, yaitu sistem limbik. Pusat indera penciuman juga berinteraksi langsung dengan 

hippocampus yang merupakan area di otak kita yang berfungsi dalam hal pembentukan 

memori baru.  

 

Dalam kehidupan sehari-hari saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita pasti ingin selalu 

meninggalkan kesan positif yang mendalam. Ketika kita wangi secara otomatis kita akan 

menjadi lebih percaya diri. Melalui kepercayaan diri itulah timbul aura atraktif yang akan 

meninggalkan kesan yang tidak terlupakan. 

 



Aroma tertentu bahkan mampu membangkitkan emosi yang lebih positif lagi. Misalnya 

aroma Citrus membangkitkan perasaaan refreshing, revitalizing dan energizing sehingga 

membuat kita menjadi semangat dalam menjalani aktifitas. 

Contoh lain adalah aroma Rose (Mawar). Aroma ini erat kaitannya dengan perasaan mewah, 

berkelas, karismatik, sophisticated, charming dan elegant.Sementara aroma White Flowers 

(misalnya, Jasmine, Tuberose, Gardenia, Lily of the valley dll) memberikan kesan 

extravaganza, enchanting, glamourous dan memanjakan diri. 

 

Untuk pilihan aromanya kali ini, Vitalis mengambil inspirasi dari  aura gemerlap dan glamour 

ala superstar yang berbeda. Yang pertama terinspirasi dari spirit para selebriti di Hollywood 

yang ekspresif, kreatif, inspiratif, lively dan stimulating. Vitalis menghadirkan Eau de 

Cologne “Celebrite” dengan keharuman Citrus bergamot yang segar dibalut dengan 

kemewahan Rose nan anggun dan elegan ditutup dengan Gourmand note yang mewah dan 

berkelas, sehingga membuat para wanita pemakainya menjadi pusat perhatian. 

 

Berikutnya Vitalis terinspirasi keanggunan para selebriti di ajang festival film Cannes yang 

glamour, artisitik, berkarakter dan memiliki selera tinggi. Vitalis menghadirkan Eau de 

Cologne “Glam Star” yang diawali dengan aroma Citrus Mandarin yang sangat energizing, 

refreshing dan revitalizing dipadu dengan white floral yang glamour, extravagant dan 

indulging diakhiri dengan woody dan musky yang lingering, caring dan elegant. Dua varian 

terbaru dari Vitalis ini membantu wanita Indonesia menjadi semakin lebih percaya diri dalam 

meraih impiannya. 

 

 “Kami di Vitalis meyakini bahwa wanita yang menarik adalah wanita yang percaya diri. 

Rasa percaya diri ini bisa dibangun melalui beberapa faktor. Salah satunya adalah melalui 

aroma tubuh yang menyenangkan. Dengan tubuh yang wangi, kita akan lebih nyaman 

mempresentasikan diri kita kepada dunia. Rasa nyaman itu akan menebarkan aura atraktif 

yang menghadirkan kesan membekas secara mendalam pada orang-orang yang berinteraksi 

dengan kita. Setiap orang dapat menyukai fragrance yang berbeda. Dan fragrance itu sangat 

erat kaitannya dengan emosi dan spirit seseorang. Pemilihan fragrance yang tepat akan 

sangat membantu para wanita untuk tampil lebih menarik dan meningkatkan rasa percaya 

diri. Hal ini memudahkannya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, membantu 

meningkatkan kreatifitas, lebih berani tampil di depan umum, bahkan meyakinkan orang 

lain. Sehingga peluang untuk mencapai kesuksesan menjadi lebih tinggi. Kesuksesan  



 

merupakan salah satu faktor yang membuat orang lebih menikmati kehidupannya.Dengan 

hadirnya tambahan 2 varian baru, Vitalis Eau de Cologne kini memiliki lebih banyak pilihan 

fragrance bagi para wanita.Selanjutnya kami berharap agar Vitalis bisa semakin membantu 

para wanita Indonesia tampil lebih percaya diri dan lebih sukses dalam meraih impiannya 

ungkap Chirstina Wilsa selaku Marketing Manager Unza Vitalis 

 

Dalam gelaran acara Vitalis “Scentational Star” yang diadakan di The Resonanz / Balai 

Resital Kertanegara, Vitalis menyuguhkan pertunjukan yang sangat menarik. Memadukan 

unsur elegan, mewah dan glamor, Vitalis mempersonifikasikan varian-varian aromanya lewat 

para model yang melangkah dengan anggunnya di atas catwalk dalam balutan busana yang 

memukau mata seolah ingin memperbaharui istilah dari mata turun ke hati menjadi, dari 

hidung menjelma di mata lalu turun ke hati. Turut mendukung dalam Scentational Star 

Fashion Show untuk memperkenalkan 2 produk baru Vitalis Celebrite dan Vitalis Glam Star 

adalah 2 selebriti ternama Indonesia yaitu Firrina Sinatrya dan Maria Selena.  

Selain fashion show, Vitalis juga menyediakan Fragrance Corner  dengan “Create your own 

perfume” session di mana para pengunjung dapat bereksperimen dengan berbagai bahan baku 

perfume serta membuat perfumenya sendiri.   
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Tentang Unza Vitalis: 

PT UNZA VITALIS adalah produsen produk perawatan kulit dan tubuh serta fragrance dengan 

merek-merek ternama antara lain, VITALIS, SUMBER AYU, IZZI, ENCHANTEUR, DIRECT, 

DOREMI, PANDANSARI & BIO ESSENCE. Dengan berbagai pilihan merek dan didukung oleh 

distribusi yang kuat, saat ini PT UNZA VITALIS memimpin pasar Indonesia di kategori fragrance. 

 

Vitalis sebagai salah satu merek dari PT UNZA VITALIS merupakan rangkaian fragrance dan produk 

perawatan tubuh yang ditujukan untuk wanita muda modern dan dinamis yang percaya diri serta 

menyukai hal-hal yang baru. 

 

PT UNZA VITALIS bagian dari WIPRO UNZA yang merupakan salah satu produsen dan pemasar 

produk perawatan tubuh terkemuka di Asia Tenggara dengan merek-merek yang difokuskan untuk 

jutaan konsumen di Asia. WIPRO UNZA memproduksi dan memasarkan lebih dari 24 merek 

unggulan di 50 negara diantaranya terdapat di Asia Tenggara, Tiongkok dan sekitarnya.  

WIPRO UNZA sendiri berada dibawah naungan dari Wipro Consumer Care & Lighting Group. 

 

 

 

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi: 

 

UNZA VITALIS: 

Ricky Fachri  

Email : Ricky.Fachri@unzavitalis.com 

 

Christina Wilsa 

Email : Christina.wilsa@unzavitalis.com 

 

Ni Made Sriandani 

Email : Nimade.sriandani@unzavitalis.com 

  

Lolo Sianipar  

PR Consultant for Unza Vitalis  

Mobile : 0816996007 

Email : lolo@piarconsulting.com 

 


