SIARAN PERS

Novell Pharmaceutical Laboratories Mengumumkan Pemenang
Lomba Tulis untuk Jurnalis

Jakarta, 14 September 2012 – PT Novell Pharmaceutical Laboratories, produsen CARE Plus, Antiseptik
Spray Multiguna Pertama di Indonesia mengumumkan pemenang lomba tulis untuk jurnalis, hari ini (14/9)
di Pandan Bistro, Pakubuwono, Jakarta.

CARE Plus adalah antiseptik spray multiguna pertama di Indonesia yang terbukti dapat membunuh
kuman, bakteri dan virus secara efektif. CARE Plus yang kandungan komposisinya telah mendapatkan
rekomendasi dari 4 badan kesehatan dunia ini diluncurkan pada 4 April 2012 lalu dihadapan media di
Jakarta. Sebagai bentuk apresiasi terhadap peran serta dan dukungan media dalam menyebarkan
informasi tersebut, PT Novell Pharmaceutical Laboratories menggelar Lomba Tulis untuk Jurnalis.
“Lomba Tulis untuk Jurnalis kami gelar sejak CARE Plus diluncurkan pada April 2012 dan ditutup pada
bulan Juni 2012. Animo peserta lomba tulis sangatlah besar, hal tersebut terlihat dari 54 artikel yang telah
kami terima. 20 artikel diantaranya terpilih dan sesuai dengan kriteria penilaian dewan juri yang terdiri
dari PT Novell Pharmaceutical Laboratories sebagai penyelenggara dan R&R Communications sebagai
PR Consultant CARE Plus.” ujar Zuhrian Arifsyah, Marketing Manager PT Novell Pharmaceutical
Laboratories.

Dari 20 artikel yang masuk kriteria penilaian, maka terpilihlah 3 pemenang Lomba Tulis CARE Plus,
yakni: Euis Rita Hartati, dari Investor Daily Indonesia, dengan judul artikel “Sedia Selalu Antiseptik
untuk Kuman Tak Terduga” sebagai pemenang pertama dan berhak mendapatkan hadiah uang tunai
sebesar Rp. 5,000,000,-. Pemenang kedua diraih oleh Julian Edward dari Bintang Indonesia dengan
judul artikel “CARE Plus, Antiseptik Multifungsi Bagi Keluarga” mendapatkan hadiah uang tunai sebesar
Rp. 3,500,000,-. Sedangkan pemenang ketiga diraih oleh Lenny Situmeang dari HerWorld yang
mendapatkan hadiah tunai sebesar Rp. 2,500,000,- dengan judul artikel “Cara Praktis Cegah Kuman”.

1

“Selamat kepada para pemenang dan buat rekan-rekan media yang belum berkesempatan
memenangkan lomba ini, yakinlah bahwa akan ada kesempatan baik di lain waktu dan tetaplah terus
berkarya,” ujar Zuhrian menutup keterangan pers-nya.
---000--Sekilas mengenai CARE Plus
CARE Plus mengandung antiseptik modern kombinasi Chlorhexidine Gluconate, Benzalkonium Chloride, dan Benzyl Alkohol
yang memiliki spektrum sangat luas sehingga dapat mengatasi semua mikroba, kuman, virus, maupun parasit. Hal ini telah teruji
secara klinis bahwa CARE Plus mampu membunuh 100% bakteri. Hanya dengan satu CARE Plus dapat melindungi seluruh
keluarga dari ancaman kuman berbahaya.

Berdasakan literatur AHFS DRUG INFORMATION Chlorhexidine Gluconate mempunyai efek residual yang dapat membentuk
lapisan pelindung pada kulit dan terus membunuh kuman selama 6 jam. Dalam penelitian, Chlorhexidine Gluconate diketahui
memiliki efek bactericidal yang lebih cepat daripada antiseptik lain seperti povidone-iodine, triclosan atau hexachlorophene.

Penggunaan CARE Plus sangat praktis hanya dengan menyemprotkannya saja dan mudah untuk dibawa bepergian. CARE Plus
aman digunakan untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan lebih lama. Dilengkapi dengan aloe vera yang mampu
melembabkan kulit sehingga sangat baik untuk kulit tangan. CARE Plus dapat diaplikasikan sebagai sanitasi tangan dan kaki,
peralatan (keyboard komputer, kloset, pegangan bus, dan lain-lain) serta mencegah luka infeksi tanpa noda dan perih.

Tersedia dalam kemasan botol 15 ml dan 50 ml dengan kisaran harga Rp. 14,000 dan Rp. 29,700 di berbagai apotik terdekat.

Sekilas mengenai PT Novell Pharmaceutical Laboratories
Novell Pharmaceutical Laboratories didirikan pada tahun 1998 sebagai dorongan dari meningkatnya globalisasi dan trend efisiensi
dalam industri farmasi.

Setelah merger di seluruh dunia antara perusahaan farmasi raksasa Glaxo International dan Burroughs Wellcome pada tahun 1996,
grup investor lokal dan internasional yang diperoleh mantan pabrik PT. Burroughs Wellcome di Indonesia dan mendirikan
perusahaan baru, yang disebut Novell Pharmaceutical Laboratories yang memiliki status sebagai sebuah perusahaan investasi
asing dan terdaftar dalam Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM).

Kata Novell berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris Novel yang jika diterjemahkan dapat memiliki arti sesuatu yang baru,
segar dan juga membawa arti inovasi.

Pada bulan Juni 2011, Novell memperoleh persetujuan dari Therapeutic Goods Administration (TGA) Australia, pada tahun 2009
dari GCC, pada tahun 2009 dari Afrika Selatan MCC, pada tahun 2009 dari UAE, pada tahun 2010 dari Kenya dan pada tahun 2011
dari Turki sebagai bukti dari peningkatan terus menerus dalam memastikan kualitas produk untuk seluruh konsumennya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
PT Novell Pharmaceutical Laboratories

R&R Communications

Puteri Herlanies Susanto

Rika M. Novriadi

Product Manager

Consultant

Tel: (62-21) 535 5888 ext. 3212, Fax: (62-21) 5367 3567

Tel: (62-21) 7263109-11, Fax: (62-21) 72793926

e-mail: puteri.herlanies@novellpharm.com

e-mail: rika.novriadi@rikadanrekan.com
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