
Para pembaca yang budiman,

Salam sejahtera selalu.

Selamat Tahun Baru 2020! Semoga tahun yang 
baru membawa
kesehatan dan kesejahteraan bagi kita semua.

Mengawali tahun baru ini, Veranda menghadirkan 
informasi dan tips menarik bagi Anda. 
Manfaatkan juga penawaran promosi dari retail 
tenant  kami dan mitra usaha di kawasan Puri 
Indah, Jakarta Barat untuk kebutuhan Anda         
sekeluarga.

Akhir kata, selamat membaca.

Salam,

Tri Siswijayanti
Building Manager

Greeting From BM
Newsletter  9 t h E d i t i o n

Y o u r  P r e f e r r e d  H o m e  @ P u r i



W H A T ’ S  I N
VERANDA

2
0

2
0

Period Stay Jan 1st  – 31st, 2020.

Rp. 761.000,-
nett/room/night

( ROOM ONLY )

Rp. 923.000,-
nett/room/night 

( ROOM WITH BREAKFAST FOR 2 PERSONS )

T &C : Valid for Deluxe Room Type Only.

T &C : Valid for Deluxe Room Type Only.

CHINESE
NEW YEAR

HAPPY

Rp. 922.700,-
nett/room/2night 

( ROOM WITH BREAKFAST FOR 2 PERSONS )

( ROOM WITH BREAKFAST FOR 2 PERSONS )

Rp. 1.500.000,-
nett/room/2night 

IMLEK  25TH  & 26TH JANUARY

Period Stay Feb 1st  – 29th, 2020.

T &C : Valid for Deluxe Room Type Only.

( ROOM WITH BREAKFAST FOR 2 PERSONS )

Rp. 959.700,-
nett/room/night 

( ROOM ONLY )

Rp. 798.000,-
nett/room/night 

( ROOM ONLY )

Rp. 780.000,-
nett/room/night 

Period Stay March 1st  – 31st, 2020.

22 March IsraMi’raj

25 March Hari Raya Nyepi SAKA 1942

T &C : Valid for Deluxe Room Type Only.
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Fuyu
PROMO

2 0 2 0
S P E C I A L

Haru Blossom
AT TA C K  2 0 2 0
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Untuk  Kebutuhan Bayi Anda,
Dapatkan Koleksi Lengkap di Endora Care.

Potongan 10%-15% Bagi Tenant Veranda
Dengan Menginformasikan Nomor Unit Dan Nama.
Promo Berlaku Khusus Untuk Pelanggan Walk In.

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Endora Care

Jl. Pesanggrahan Raya 10 C • Contact: +62 812 9186 4283 • IG:@endoracare

Product Brands:
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HOME &
LIVING

UNTUK 2020 YANG LEBIH FIT:
Jaga tubuh Anda tetap bugar setiap  harinya

Kita hidup dalam lingkungan yang terekspos dengan polusi dan bahan-bahan kimia sintetis 
setiap harinya. Mulai dari udara yang kita hirup, air yang kita pakai untuk mandi, produk yang 
kita gunakan untuk merawat rumah, maupun obat-obatan yang kita konsumsi. Sebagian besar 
produk-produk tersebut mengandung bahan kimia sintetis yang lama kelamaan akan menjadi 
sumber masalah. Ini merupakan masalah-masalah yang umum kita alami di kehidupan 
modern, seperti alergi, penyakit kulit, penyakit auto-immune, autisme, kanker, infertilitas,        
penyakit pernafasan, dan lain sebagainya.
Pemilihan bahan-bahan yang natural dan organik, bukan hanya dapat melindungi kesehatan 
kita sendiri dari dampak akumulasi zat kimia sintetis sehari-hari pada sistem tubuh kita, namun 
juga dapat meninggalkan jejak yang positif  terhadap bumi dan dapat melindungi kekayaan 
alam untuk generasi yang akan datang. 

Menjaga kesehatan tubuh secara alami dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, seperti 
menambahkan Epsom Salt ke dalam bath saat berendam setelah melalui hari yang melelahkan. 
Kandungan yang dimilikinya dapat menyeimbangkan kadar gula darah dan meningkatkan     
kinerja tubuh. Berendam dengan Epsom Salt dapat mengurangi rasa stress dengan meregangkan 
otot yang tegang serta menghilangkan pegal-pegal.
Essential  Oil juga dapat dipilih sebagai alternatif  untuk menjaga kesehatan tubuh. Menghirup 
aroma dari Frankincense misalnya, tak hanya mempengaruhi kondisi emosional dengan        
memberikan efek relaksasi, namun juga membantu memperbaiki kondisi biologis seperti 
menyeimbangkan tekanan darah, melancarkan pernafasan, dan memperbaiki fungsi imun. 
Untuk kecantikan, Frankincense Essential Oil dikenal dapat merawat kulit kering, mengurangi 
kerutan, noda hitam, bekas luka, dan stretch marks.
Campuran antara Cinnamon dan Clove Bud Essential Oil dapat dipilih untuk menjaga tubuh agar 
tidak mudah jatuh sakit, karena kedua oil ini dapat melawan bakteri dan virus penyebab penyakit dan 
alergi. Selain itu, aroma yang menyegarkan dari campuran Sweet Orange, Lavender, dan Peppermint       
Essential Oil dapat dipilih untuk mempercepat pemulihan, terutama saat demam dan flu. 
Berbagai produk-produk organik tersebut bisa Anda dapatkan di Organic Supply  Co. dengan 
harga yang terjangkau. Organic  Supply  Co. juga menyediakan berbagai varian Essential Oil Roller 
Ball, yaitu Essential Oil yang telah dilarutkan dalam Jojoba Oil, sehingga dapat langsung di-
aplikasikan ke kulit dan praktis untuk dibawa kemana saja. Organic Supply Co. menawarkan 
berbagai produk signature yang diformulasikan khusus dari berbagai jenis Essential Oil pilihan, 
sehingga memiliki fungsi khusus bagi kesehatan.
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Pria muda yang kerap disapa Melvin ini merupakan pemilik usaha kuliner Lekker  Story. 
Melvin memilih untuk menekuni usaha kuliner karena ia bisa menggunakan              
kreatifitasnya untuk membuat dan mengembangkan makanan favoritnya, lekker.       
Bermula dari cemilan kesukaannya itu, sarjana  MBA dari Jinan University ini termotivasi 
untuk mengembangkan jajanan nusantara kue lekker agar lebih banyak lagi orang yang 
tahu dan menyukai kue tersebut. Permasalahan yang seringkali ia temukan dari penjual 
yang sudah ada yaitu kulitnya kurang garing, rasanya hambar dan isian yang terlalu 
sedikit. “Dari sini saya punya target agar dikomplain yang sebaliknya yaitu Lekker Story 
topping-nya terlalu banyak” ungkap Melvin.

Usaha Lekker Story mulanya dirintis Melvin dari usaha kecil-kecilan dengan modal 
seadanya yang berawal dari gerobak pinggir jalan, saat ini sudah memiliki outlet hingga 
45 titik di seluruh Nusantara dalam waktu 5 tahun. Dalam perjalanannya, Melvin sudah 
merasakan suka dukanya mengembangkan usaha, saat pembeli sepi yang membuat 
omzet merugi hingga suka cita ketika omzet tercapai dan melihat senyuman bahagia 
para pekerjanya. Sikap pantang menyerah dan kegigihannya untuk terus mencari ide 
membuat Melvin tetap bertahan dan dapat mengubah usaha lekkernya dari gerobak    
keliling menjadi cafe.

Dalam menjalankan usahanya, Melvin selalu memiliki target, ketika target tersebut 
sudah tercapai ia akan membuat target baru sehingga usahanya terus berkembang. 
Lekker  Story memiliki target untuk memberikan kualitas produk terbaik dengan     
memberikan kenyamanan bagi pelanggan melalui tempat dan pelayanan yang diberikan.  
Pelayanan yang baik dapat diberikan ketika hati pekerja senang, sehingga penting bagi 
Melvin untukmemperhatikan kenyamanan para pekerjanya.Bagi  Melvin, “Seorang 
leader dalam tim bukan hanya mendorong kinerja tim-nya tapi juga harus jadi penghibur 
sekaligus penyemangat tim.”

Ke depannya Melvin akan terus mengembangkan usahanya dan tetap berinovasi karena 
ia memiliki moto “Jauh lebih menyesal gara-gara tidak mau mencoba, daripada           
mencoba tapi hasilnya gagal.” Melvin juga memiliki target untuk memperkenalkan kue 
lekker buatan Indonesia ini ke pasar luar negeri.

Melvin
R AY M O N D  S I S W O N O
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HOBBIES

Bahan :
• 2 sdm minyak alpukat
• 1 kotak tahu, dipotong kotak
• 1 sdm kecap Jepang
• 1 cangkir beras untuk sushi, dimasak
• 1 buah apel hijau, dipotong kotak
• ½ cangkir timun, dipotong kotak
• ½ cangkir edamame matang
• 1 cangkir kecambah, sesuai selera
• 1 buah alpukat, diiris

SausPoke :
• 1 siung bawang putih, dicincang halus
• 1 sdm jahe parut
• 2 sdm kecap Jepang
• 1 sdm maple syrup
• 2 sdt minyak wijen
• ½ sdt saus sambal

Instruksi:
1. Goreng tahu hingga seluruh sisinya kuning ke-
coklatan. Angkat dan bumbui dengan kecap 
Jepang. 
2. Siapka nsaus, campur semua bahan saus dan 
cicipi, sesuaikan dengan selera. 
3. Susun nasi beserta topping-nya di mangkuk. 
Tuang saus dan campur saat akan disajikan. 
Sumber :
https://choosingchia.com/vegan-poke-bowls/#tasty-recipes-10439

 Waktu 10 menit
 Jumlah Saji 1 mangkuk

 Kalori  450 kcal 

Bahan :
Untuk smoothie bowl
• 1 pisang beku
• 1½ cangkir stroberi beku
• ½ cangkir santan kelapa siap minum

Untuk topping
• Stroberi + pisang kering
• Stroberi segar, diiris
• Pisang segar, diiris
• Chia seeds

Instruksi :
1. Campur pisang beku, stroberi beku dan santan 
kelapa di dalam blender.
    Blender hingga halus tekstur hasil blenderan se-
harusnya kental.
2. Pindahkan ke mangkuk dan tambahkan topping 
sesuai selera. 
Catatan :
Nutrition Facts tidak termasuk topping.
Sumber :
https://www.bakerita.com/strawberry-banana-smoothie-bowl-paleo-vegan/

 Waktu 30 menit
 Jumlah Saji 4 mangkuk

 Kalori  460 kcal 

VEGAN POKE BOWL

STRAWBERRY BANANA
SMOOTHIE BOWL 
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