
 
 

Media Alert 

 

PRODUK KATEGORI KESEHATAN DAN RUMAH TANGGA KINI HADIR DI ZALORA! 

ZALORA Memperluas Lini Produknya untuk Melengkapi Kebutuhan Keluarga Indonesia! 

 

 

Jakarta, 26 Juni 2020 - ZALORA, destinasi online fashion utama di Asia, selalu berusaha untuk 

menjawab kebutuhan fashion dan lifestyle keluarga. Kini ZALORA memperluas lini produknya dengan 

menghadirkan kategori produk kesehatan dan rumah tangga. Dalam situasi saat ini, belanja secara 

online merupakan pilihan yang terbaik. ZALORA menambah satu lagi lini produknya, yakni produk 

kesehatan dan rumah tangga untuk semakin memudahkan keluarga dalam melengkapi berbagai 

kebutuhan secara  online dari rumah.   

 

Berbagai produk bisa didapatkan di ZALORA dalam kategori health & beauty mulai dari produk 

perawatan tubuh, hand sanitisers, produk kewanitaan, produk kesehatan gigi & mulut, suplemen 

kesehatan, masker, sampai pilihan produk farmasi. Tidak ketinggalan, kebutuhan rumah tangga 

seperti penyegar udara dan pembersih serbaguna pun juga tersedia.  

 



 
 

Saat ini lebih dari 50 brands produk kesehatan dan rumah tangga yang hadir di ZALORA, mulai dari 

Blackmores, Sebamed, Herbal Essences, Oral B, Rexona, Fatigon, Dettol, Lactacyd, Anlene, Kispray, 

Vegeta, Vanish, masih banyak lainnya dan terus bertambah. Menariknya, produsen lokal turut 

berkontribusi mendukung himbauan pemerintah, misalnya produsen batik membuat masker dengan 

motif batik yang fashionable dan tersedia di ZALORA.  

 

Dalam periode ZALORA Big Fashion Sale dari 16 - 30 Juni 2020, ZALORA memberikan penawaran 

terbaik, seperti multivitamin dengan harga dari Rp. 5.000, serta beragam pilihan produk fashion dan 

lifestyle dengan diskon hingga 80%. Sehingga pelanggan setia ZALORA dapat memenuhi kebutuhan 

keluarga dengan hemat. 

 

Dapatkan produk kesehatan dan rumah tangga disini: https://www.zalora.co.id/essentials/ 

Kunjungi www.zalora.co.id dan dapatkan penawaran ekslusif selama 16 - 30 Juni 2020 dengan diskon 

up to 80% untuk produk terbaik hanya di ZALORA. 

 

Download gambar di sini 

-SELESAI- 

 

 

 

TENTANG ZALORA INDONESIA: 

Zalora.co.id menawarkan ribuan koleksi top fashion brand lokal dan internasional serta lebih dari 90.000 

produk pakaian, sepatu, tas, aksesoris dan busana muslim untuk pria dan wanita. ZALORA Indonesia 

memberikan jaminan keaslian produk dan pengalaman belanja mudah dengan harga terjangkau serta 

pelayanan pelanggan terbaik di kelasnya untuk seluruh Indonesia. Di antaranya, layanan bayar di tempat 

saat barang datang (COD) di 115 kota seluruh Indonesia, pengiriman 1-3 hari untuk wilayah Jakarta dan 

2-6 hari untuk wilayah luar Jakarta serta gratis 30 hari pengembalian mudah di seluruh Indonesia. 

 

 

https://www.zalora.co.id/essentials/
http://www.zalora.co.id/
https://drive.google.com/file/d/1yworKeRiLIuDMiGeWAHktwT7vdlhkfdz/view?usp=sharing


 
 

TENTANG GLOBAL FASHION GROUP: 

Global Fashion Group (GFG) adalah destinasi ritel fashion dan lifestyle utama di Asia Pasifik, Amerika 

Latin, dan CIS. GFG menghubungkan lebih dari 10.000 brand global, lokal, dan milik sendiri ke pasar 

dengan lebih dari satu miliar konsumen melalui 4 platform established e-commerce  :THE ICONIC, 

ZALORA, dafiti, dan lamoda. Melalui pengalaman konsumen yang inspiratif dan seamless yang 

dimungkinkan oleh ekosistem teknologi dan infrastruktur operasionalnya sendiri, GFG berdedikasi 

untuk menjadi destinasi fashion dan lifestyle nomor #1 di pasarnya. Dengan 17 kantor dan 10 pusat 

fulfilments di 4 benua, GFG dengan bangga mempekerjakan tim yang dinamis dan beragam dengan 

pengetahuan dan keahlian lokal yang mendalam. Pada tahun 2019, GFG mengirimkan lebih dari 34,6 

juta pesanan ke 13,1 juta konsumen aktif. ISIN: LU2010095458. Untuk informasi selengkapnya 

kunjungi: www.global-fashion-group.com 

 

 

Kontak Media: 

Maritska Sandani – PR & SM Executive  

+6281806770489 

maritska.sandani@id.zalora.com 
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