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Erha-Skintastic, Fun Learning Tentang Kulit, 

Tubuh, Rambut Sehat &Terawat 
Apakah Anda tahu apa yang membuat warna kulit orang Asia berbeda dengan orang 
Eropa, atau orang Asia Timur? Jawabannya adalah melanin. Melanin (pigmen) adalah 
zat  yang  memberi  warna pada kulit  dan rambut.  Pada manusia,  semakin  gelap kulit 
seseorang,  maka  produksi  melaninnya  semakin  banyak.  Itulah  sebabnya,  maka  kulit 
orang Indonesia berbeda dengan orang Eropa atau bahkan orang Asia Timur.

Informasi inilah  yang  ingin  dibagi  oleh  Erha Clinic  Group kepada  masyarakat.  Erha 
Clinic Group sebagai Klinik Spesialis Kulit memiliki dedikasi untuk memberikan layanan 
terbaik  bagi  masyarakat.  Tidak  hanya  melalui  dokter-dokter  spesialis  kulit  yang 
berpengalaman dan profesional, namun Erha Clinic Group juga ingin membuka wawasan 
masyarakat untuk mengenal kulit dan permasalahannya. 

Berbekal  misi  tesebut,  Erha  Clinic  menggelar  acara  yang 
bertajuk  Erha-Skintastic. "Kami  ingin  mayarakat  dapat 
memahami  kulit  (wajah,  tubuh  dan  rambut)  mereka  dan 
permasalahannya.  Dengan  pemahaman  lebih  dalam  tentang 
kulit, kami harap mereka lebih mengerti cara merawat kulit dan 
memberikan perawatan yang tepat bagi mereka yang memiliki 
masalah  pada  kulitnya,"  ujar  Dr.  Veronika  Almira
Manager Erha Clinic Indonesia.

Erha Skintastic 2008 ini adalah acara kedua setelah Erha Skinstastic 2008 yang sukses 
dilaksanakan di sebuah pertokoan di Kelapa Gading. Tidak hanya memberikan edukasi 
tentang kulit wajah, Erha  Skintastic juga memberikan informasi baru dengan cara yang 
unik dan menyenangkan mengenai tubuh dan rambut. Erha Skintastic 2008kali ini akan 
digelar  di  Bandung,  Semarang,  dan  Surabaya.  Pameran  pertama  dimulai  di  kota 
Bandung tanggal 20 Juli-22 Juli.

Agar informasi dapat dipahami dengan mudah, Erha Skintastic mengemas acara mereka 
secara  unik  dengan  tiga  area. Area  SkinSmart, disini  pengunjung  akan  diberikan 
visualisasi dalam bentuk gambar dan analoginya seputar fakta-fakta tentang kulit, tubuh, 
dan  rambut.  Contoh:  luas  dan  ketebalan  kulit.  Area  SkinVoyage,  pengunjung  akan 
mendapat lebih banyak penjelasan tentang permasalahan kulit yang dialami oleh anak-
anak, orangtua dan kasus-kasus kulit pada umumnya. Yang terakhir adalah SkinClinic. 
Area ini dikhususkan bagi mereka yang menginginkan layanan kelas satu.

Setelah  diberikan  edukasi  mendalam tentang  kulit,  pengunjung  akan  dihibur  di  area 
Skintaiment dengan penyanyi seperti Ecoutez, Judika dan Alena.

Erha Clinic- Credibility ,Expertise, Hospitality, dan Technology.
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Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat tentang kulit juga keinginan untuk tetap 
memiliki kulit sehat dan terawat, industri perawatan kulit semakin berkembang dan 
memunculkan banyaknya tempat yang menawarkan layanan perawatan untuk kulit. 

Namun sebagai pelopor dari industri tersebut, Erha 
Clinic yang berdiri  sejak pertengahan tahun 1999, 
sadar bahwa setiap orang adalah unik dan memiliki 
permasalahan  yang  berbeda  satu  sama  lain. 
Dengan berpegangan pada empat pilar : Credibilty,  
Expertise, Hospitality dan Techonology, Erha  Clinic 
kini semakin memantapkan posisinya sebagai klinik 
spesialis kulit di Indonesia. 

"Empat pilar ini adalah janji kami untuk para pasien 
kami.  Jika  klinik-klinik  serupa  hanya  memberikan 
konsultasi dan pengobatan, kami memberikan lebih 
dekat dari itu.  Erha  Clinic ingin lebih dekat dengan 
para  pasien  kami  dengan  cara  real  good  look 
experience. Artinya meski selesai berkonsultasi dan 
berobat,  kami  tetap  mendampingi  pasien  dan 
menjaga  hubungan  baik  dengan  mereka,"  ujar 
Richard  Robot,  Head  of  Marketing  Department  
Erha Clinic Indonesia.

Bagi Anda yang ingin merasakan layanan  first  class Erha  Clinic,  Anda bisa langsung 
mengunjungi klinik-klinik Erha  Clinic seperti Erha Clinic Kelapa Gading (National Clinic, 
dan juga klinik spesialis kulit terbesar di Asia), Erha  Clinic Kemanggisan atau cabang-
cabang lainnya yang paling dekat dengan tempat tinggal atau kantor Anda.
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