
   

 

 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 

Cimory Yolite C+ Kombinasikan Kebaikan Yogurt dan Vitamin 

C untuk Tubuh Sehat Optimal 

Jakarta, 19 September 2019 – Hari ini di The Lounge XXI, Plaza Senayan, Cimory sebagai market leader 
produk yogurt drink di Indonesia memperkenalkan minuman yogurt terbarunya yakni Cimory Yolite C+. 
Produk unggulan terbaru ini memiliki kelebihan yaitu sebagai minuman yogurt pertama yang mengandung 
susu sapi segar, bakteri baik, yang dikombinasikan dengan vitamin C dari sari buah-buahan sehingga dapat 
memberikan manfaat kesehatan yang baik bagi tubuh secara optimal. Turut hadir menjadi pembicara 
Sheila Aryyani selaku Senior Brand Manager Cimory, Dokter Haekal Anshari (Pemerhati Gizi), dan Marsha 
Aruan (Selebriti) yang akan menjelaskan lebih lengkap tentang Cimory Yolite C+ dan manfaatnya. 

Fakta yang cukup mengkhawatirkan bahwa konsumsi susu di Indonesia masih sangat rendah 
dibandingkan dengan kebanyakan negara lainnya di dunia, yaitu hanya 16,5 liter/kapita/tahun. Sementara 
sudah merupakan hal yang umum diketahui bahwa asupan susu sangat penting bagi tumbuh kembang 
manusia dari usia kecil hingga dewasa. Fakta lain juga menunjukkan bahwa sebagian besar dari 
masyarakat Indonesia adalah lactose intolerant, yang membuat semakin banyak orang dewasa Indonesia 
ragu untuk mengkonsumsi susu.  

Intoleransi laktosa adalah masalah pencernaan yang terjadi ketika tubuh tidak dapat mencerna laktosa, 
yaitu bentuk gula yang terdapat pada susu dan produk olahannya. Orang dengan intoleransi laktosa tidak 
menghasilkan enzim laktase yang cukup, sehingga laktosa yang tidak tercerna masuk ke usus besar lalu 
terfermentasi oleh bakteri, dan menimbulkan berbagai gejala. Gejala biasanya terjadi 30 menit hingga 2 
jam setelah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung laktosa. Diantaranya adalah mual, 
diare, kram perut, perut kembung, sering buang angin.  

Keadaan ini mejadi salah satu faktor utama Cimory terus berinovasi dalam setiap produknya. Untuk 
menjawab kebutuhan masyarakat dewasa Indonesia yang membutuhkan kebaikan susu untuk kesehatan 
jangka panjang, Cimory menciptakan yogurt yang memecah laktosa menjadi asam laktat sehingga aman 
untuk dikonsumsi bagi mereka yang lactose intolerant. Namun inovasi tentunya tidak sampai disitu saja, 
Cimory melihat pentingnya menambahkan unsur vitamin lain sehingga konsumen akan mendapatkan 
banyak kebaikan dalam sekali teguk, dan vitamin C merupakan pilihan tepat. Konsumsi vitamin C setiap 
hari tentunya mampu memberikan banyak manfaat seperti dapat menjaga kulit, tulang, dan jaringan ikat 
tetap sehat, mengandung anti oksidan yang dapat menangkal radikal bebas sehingga sangat baik untuk 
menjaga daya tahan tubuh. merangsang sintesis kolagen dan membantu perlindungan antioksidan serta 
sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh.  



   

 

Sheila Aryyani selaku Brand Manager Cimory mengatakan, “Seluruh produk Cimory dari awal diciptakan 
untuk menjawab permasalahan umum yang ada di masyarakat. Brand Cimory sendiri hadir karena rasa 
peduli mendalam terhadap peternak sapi lokal dan distribusi susu berkualitas. Angka konsumsi susu 
masyarakat Indonesia saat ini harus kita akui cukup mengkhawatirkan, namun kita juga sadar lactose 
intolerant adalah keadaan yang umum juga. Cimory Yolite C+ diharapkan dapat menjawab tantangan ini, 
bahkan memberikan manfaat ekstra dengan vitamin C. Cimory Yolite C+ juga memiliki tekstur yang lebih 
ringan dari yogurt biasa sehingga terasa menyegarkan. Kita juga menghadirkan varian rasa yang lebih 
banyak agar konsumen dapat mengkonsumsi sesuatu yang sehat sesuai dengan pilihan selera mereka.”  

Dr. Haekal Anshari, pemerhati gizi mengatakan, “Konsumsi yogurt yang mengandung manfaat kebaikan 
susu dan bakteri baik serta Vitamin C harian sesungguhnya sangat penting untuk menjaga kesehatan 
tubuh. Benar memang bahwa nutrisi lain pun dibutuhkan namun ketika hal tersebut diasup dengan 
teratur, begitu banyak manfaat yang bisa didapatkan. Susu yang mengandung nutrisi yang lengkap 
seperti; protein, karbohidrat, lemak, kalsium, vitamin dan mineral memiliki manfaat tidak hanya untuk 
tumbuh kembang anak, namun memiliki manfaat jangka panjang antara lain membantu memelihara 
kesehatan tulang dan gigi, serta daya tahan tubuh. Sementara yogurt drink yang terbuat dari susu yang 
difermentasi oleh bakteri asam laktat memiliki kandungan untuk menjaga kesehatan pencernaan, 
sehingga meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah, 
bahkan dapat membantu menurunkan berat badan. Di sisi lain vitamin C harus dikonsumsi sesuai dengan 
angka kecukupan gizi harian karena bermanfaat untuk menangkal radikal bebas, membantu 
pembentukan kolagen dan mempercepat proses pemulihan saat sakit sehingga baik untuk meningkatkan 
daya tubuh. Karena itu kembali lagi bahwa yogurt plus vitamin C disarankan untuk dikonsumsi secara 
teratur setiap hari.” 

Cimory Yolite C+ ini hadir dengan lima varian rasa; Original, Lemon, Jeruk, Stroberi dan Bluberi. Setiap 
varian rasa tentunya memiliki rasa yang lezat dan mengandung Vitamin C. Cimory Yolite C+ telah tersedia 
di supermarket dan mini market dengan harga Rp.7,900. Untuk informasi lebih lanjut dapat ditemukan di 
website: www.cimory.com, Instagram: @cimoryindonesia , Youtube : @cimoryindonesia atau hubungi 
call centre Cimory di 021-589048888 

*** 
 

Tentang Cimory Group 
 
Cimory Manufacturing Group menaungi 4 perusahaan yang bisnis utamanya bergerak dibidang pangan 
yaitu daging (PT Macroprima Panganutama), telur (PT. Java Eggs Specialties), kacang kedelai (PT. Indosoya 
Sumber Protein) dan susu (PT Cisarua Mountain Dairy, disingkat menjadi Cimory) berdiri tahun 2006. sejak 
2016 bisnis unit perusahaan sudah dikonsolidasikan menjadi dua kelompok usaha yaitu, manufacturing 
group dan hospitality group. Adapun manufacturing group membawahi beberapa Industri makanan 
minuman berbasis protein seperti industri pengolahan susu, daging, telor dan kedelai. Sedangkan, 
hospitality group yang membawahi restoran, shop dan wisata rekreasi keluarga. Saat ini perusahaan juga 
sedang membangun medium scale modern dairy farming yang kelak akan menjadi model atau 
percontohan bagi yang berminat menjadi mitra sekaligus pemasok susu ke pabrik Cimory sebagai bentuk 
kerjasama. Cimory Group juga sedang membangun Cimory Prigen di Jawa Timur yang merupakan 
gabungan dari restoran & wisata rekreasi keluarga. 
 

http://www.cimory.com/


   

 

 
 
 
Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi: 
 
Sheila Aryyani  
Senior Brand Manager Cimory 
Sheila.aryyani@cimory.com  
 
Lolo Sianipar 
PR Consultant untuk Program Miss Cimory 2019 
+62 816 99 6007 
Lolo@PiarConsulting.com  
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