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memasuki bulan kedua di 2017, 

metropolitan mall Bekasi siap 

memberikan pelayanan penuh cinta 

kepada pembelanja setia. memuaskan 

anda akan selalu menjadi tujuan utama 

kehadiran kami sebagai sahabat belanja 

masyarakat Bekasi dan sekitarnya.

Beberapa tenant baru hadir menjawab kebutuhan 

masyarakat dalam melengkapi gaya hidupnya. Tenant 

fashion yang menawarkan koleksi untuk hobi outdoor, 

busana muslim modern, hingga kuliner baru yang akan 

membuat hari-hari Anda lebih manis lagi. Semua berita 

itu kami rangkai di edisi awal tahun ini.

Tahun ini kami juga memperbarui wajah majalah 

Metmal Bekasi. Semakin fashionable, mengikuti gaya 

hidup kekinian. Tujuannya agar Anda lebih nyaman 

membacanya dan menjadi panduan menyenangkan 

untuk berbelanja di Metropolitan Mall Bekasi.
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motif bunga tak pernah 

kehilangan pamor. dipadukan 

dengan model tanpa lengan, 

memperlihatkan sedikit bahu yang 

mulus, Bersiaplah menjadi pusat 

perhatian! 

all eyes 
on You!

2
C

hic deconstruction, 

mempunyai gaya trendi 

kekinian. Sementara 

motif stripe kini hits 

diaplikasikan pada 

t-shirt, pakaian santai hingga pakaian 

kerja. tertarik waist decorative? 

trennya bisa berupa jahitan atau renda 

yang menghiasi lingkaran pakaian di 

batas pinggang. lirik pula model Bare 

shoulder yang memperlihatkan kilau 

bahumu. Saatnya memilih nih...

outer serbaguna, bisa dipakai di suasana 

kasual maupun formil. tampil chic dengan 

dress berbahan kaos yang trendi.

serba simpel 

stylish 
stripe

Etalase toko bakal dipenuhi 
dengan busana bergaya chic 
deconstruction, stripe, waist 

decorative dan bare shoulder. Pilih 
desain kesukaanmu dan padukan 

sesuai dengan aktivitas.

tren BuSana 2017

frame

1
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Dress dan outer:
logo, lantai dasar

Gelang:
the executive, lantai dasar

tas dan sepatu:
hush puppies, lantai dasar

Dress:
minimal, lantai dasar

Gelang:
the executive, lantai dasar

tas dan sepatu:
hush puppies, lantai dasar
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3
model bare shoulder dari 

kiri ke kanan yang membuat 

penampilan anda kian seksi. 

aksesori senada di leher akan 

menjadi detail yang menarik 

perhatian.

Cute and 
sexy

atasan warna hitam 

dengan aksen potongan 

di bagian tangan, 

sesekali memperlihatkan 

bahu yang terbuka. 

dipadu celana pendek 

dan tas aksi, well you 

ready to hang out!

frame

kalung, busana dan celana:
logo, lantai dasar

Sepatu:
hush puppies, lantai dasar

atasan dan celana:
hardware, lantai 2

Gelang:
the executive, lantai dasar

tas:
hush puppies, lantai dasar



6
dress dengan model 

peplum memang 

terkesan model klasik. 

ups, coba lihat, anda 

bisa terlihat begitu 

modern bila pandai 

memadupadan. 

Classic? 
Nope!

5

frame

ready 
to Go?
Jumpsuit dengan aksen 

pita di bagian pinggang 

menjadi setelan asyik 

untuk anda hangout. 

tasnya, pilih yang mana 

ya?
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Dress, gelang dan kalung:
the executive, lantai dasar

Jumpsuit:
minimal, lantai dasar

kalung:
thetanea, lantai 1

tas dan sepatu:
hush puppies, lantai dasar



7 8
frame

Siapa bilang bergaya tomboi tak bisa terlihat 

cantik. padanan atasan dan bawahan dengan 

aksen pita beserta topi dan sepatu ini 

membangun kesan chic decontruction dengan 

cara yang cantik.

pretty boy

Jumpsuit bergaris dipadu kaos 

santai, asyik banget buat jalan! 

tak ingin kehilangan kesan 

feminin? pilih model sepatu yang 

sesuai.

let’s play
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atasan dan bawahan:
logo, lantai dasar

topi:
eiger, lantai 3

Sepatu:
hush puppies, lantai dasar

Jumpsuit dan kaos:
logo, lantai dasar

Gelang:
the executive, lantai dasar

Sepatu:
hush puppies, lantai dasar



9 10
finishing cutting yang dibiarkan 

tidak dijahit di bagian bawah 

kemeja yang juga berfungsi 

sebagai outer ini memperkuat 

kesan simpel khas anak jalanan. 

eits, tetap modis dong dengan 

padu padan ini!

take it 
simple

frame

Hey you!
Sweet, but cool. Coba padukan 

atasan dengan ornamen kerutan 

ini dengan celana distressed jeans 

(model jeans robek). ditambah topi? 

Boleh juga…
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kemeja dan dress:
hardaware, lantai 2

Sepatu:
hush puppies, lantai dasar

tas:
the executive, lantai dasar

topi:
fans accessories, lantai 1

kalung:
thetanea, lantai 1

atasan:
hava, lantai 2

Celana:
logo, lantai dasar

Sepatu:
hush puppies, lantai dasar
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11 12
rileks menikmati hari, 

mau ke mal atau café? 

pastikan penampilan 

tetap chic dengan paduan 

atasan bare shoulder yang 

memperbolehkan mereka 

mengintip kilau bahu anda.

Chic 
While 
relax

frame

atasan dan celana:
hardware, lantai 2

Gelang:
the executive, lantai dasar

Sepatu:
hush puppies, lantai dasar

Dress:
logo, lantai dasar

Gelang:
the executive, lantai dasar

Sepatu:
hush puppies, lantai dasar

asyik itu saat anda bebas 

bergerak dengan baju 

dan sepatu yang nyaman 

dipakai. Sapuan warna dari 

beberapa ornamen akan 

menjadi tambahan yang 

berarti.

let’s Walk
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m
etland 

transyogi 

sudah 

menjelma 

menjadi 

central business district (CBd) 

bagi masyarakat di kawasan 

Bogor timur dengan menjadi 

bagian gaya hidup masyarakat 

Cileungsi dan sekitarnya. 

ini diwujudkan dengan 

menghadirkan konsep kawasan 

hunian lengkap dengan fasilitas 

penunjangnya, mal, apartemen, 

hotel dan office park semua 

menjadi satu kesatuan dengan 

metland transyogi. ini disebut 

urban City @metland transyogi.

proses pembangunannya 

dilakukan dalam beberapa 

tahapan. Saat ini memasuki 5 

tahun pertama, pembangunan 

infrastruktur yang ditutup 

dengan metropolitan mall 

Cileungsi. periode berikutnya 

adalah 2016-2020. developer 

akan fokus mengembangkan 

4 tower apartemen, hotel dan 

mendirikan office tower.

Selain metland transyogi 

sebagai hunian, metland urban 

City didukung berbagai fasilitas. 

rS hermina, sarana pendidikan 

(regina Caeli, Smk pariwisata 

metland School dan Smun 2 

Cileungsi), kantor pemerintahan, 

metropolitan futsal (lapangan 

futsal indoor), metland Sport 

Center (lapangan bulutangkis 

dan basket), pusat belanja 

dan rekreasi (metropolitan 

mall Cileungsi) dan waterland. 

pelengkap gaya hidup yang 

terintegrasi bagi masyarakat. 

stYle & sHop

Central business district 
baru bagi masyarakat di 
kawasan Bogor Timur. 

Menghadirkan berbagai 
fasilitas pendukung yang 

lengkap.

uRban CIty 

@MEtlanD tRanSyoGI

pelengkap 
Gaya Hidup
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N
ama eiger tak 

asing lagi di 

telinga para 

petualang 

indonesia. 

menghadirkan koleksi fashion 

dan perlengkapan kegiatan-

kegiatan outdoor di indonesia, 

brand tersebut kini hadir di 

metropolitan mall Bekasi lantai 3.

koleksi fashion dan 

perlengkapannya dibagi menjadi 

empat kategori. pertama 

tropical adventure Series. 

khusus didesain untuk anda 

yang senang mengeksplorasi 

kehidupan alam liar.

kedua mountaineering 

Series. hadir menemani 

perjalanan para pendaki gunung 

atau trail running. koleksi 

produk yang ditawarkan 

pun sangat beragam karena 

disesuaikan dengan beratnya 

medan yang dilalui serta detail 

aktivitas yang dilakukan.

ada pula koleksi lifestyle 

Series yang bukan hanya 

menekankan penampilan 

semata, namun tentang 

bagaimana gaya dan teknologi 

bersinergi membangun kesan 

outdoor lifestyle. koleksi 

terbarunya adalah eiger 

authentic Series yang didesain 

klasik dan fashionable. 

kategori terakhir adalah 

riding Series. memberikan 

banyak pilihan untuk para biker 

dalam memilih busana dan 

perlengkapan yang dibutuhkan 

untuk memacu sepeda motor 

kesayangannya. Saatnya 

berpetualang nih!

stYle & sHop

Rp 80.000
topi

Rp 275.000
kemeja kotak Rp 658.000

dress and Blazer

Rp 118.000
pasmina

H
ava hadir di 

metropolitan 

mall Bekasi 

lantai 2 untuk 

menjawab 

kebutuhan fashion perempuan 

indonesia yang menginginkan 

kebebasan berekspresi dengan 

nuansa gaya modern namun 

tetap mempertahankan citra 

kebudayaan indonesia. koleksi 

terbarunya Vivid urbane. 

terinspirasi dari kekayaan 

budaya dan arus informasi yang 

serba cepat pada masyarakat 

perkotaan. Siluet loose dengan 

garis potongan desain yang 

tegas seolah mencerminkan 

kehidupan perempuan urban 

dengan keleluasaan untuk lebih 

dinamis dalam berekspresi. 

penggunaan wastra khas 

indonesia menjadi pilihan 

hava untuk menampilkan citra 

perempuan urban indonesia 

seutuhnya. hal ini berangkat 

dari kepedulian terhadap 

budaya dan kearifan lokal yang 

menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari wanita masa kini. 

palet koleksi terbaru hava 

masih didominasi oleh warna 

earth-tone dan monochrome. 

nuansa ini membalut koleksi 

busana dan pasmina yang 

didesain fashionable. ada 

blouse, kemeja longsleeves 

dengan detail origami, rok 

dan celana flare, outer dengan 

sentuhan corak asia, dan 

lainnya. harganya bersahabat, 

mulai rp 99 ribu. 

Menampilkan koleksi 
terbaru bertema Vivid 

Urbane. Cerminan 
perempuan urban 

Indonesia.

hava

ekspresi 
Dinamis

Outlet didesain 
menampilkan kesan 
alam. Menghadirkan 

berbagai koleksi fashion 
dan perlengkapan untuk 
mengakomodir berbagai 

aktivitas luar. 

EIGER

sahabat 
petualang

Rp 75.000
dompet
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m
etropolitan 

mall Bekasi 

merayakan 

ulang 

tahunnya 

dengan menggelar 23rd 

anniversary Celebration 

pada 17 desember 2016. hal 

istimewa dalam perayaan ini 

adalah peluncuran logo mal 

yang baru. “kami tidak akan 

berhenti bernovasi untuk 

memuaskan masyarakat Bekasi 

dan sekitarnya. Salah satunya 

diwujudkan dengan perubahan 

logo dan nama mal metropolitan 

flasH

Meluncurkan logo 
baru. Semarak dengan 

penampilan Nowela dan 
fashion show tenant.

ulanG tahun 
MEtRopolItan Mall 

bEkaSI

23 tahun
menemani

Bekasi menjadi metropolitan 

mall Bekasi. logo dibuat lebih 

dinamis dan modern seperti 

halnya kami yang selalu tumbuh 

dan berkembang bersama 

konsumen setia,” ujar amran 

nukman hd, General manager pt 

metropolitan land. 

acara dihadiri oleh Vice 

director div mall pt metropolitan 

land himawan mursalim, General 

manager pt metropolitan land 

amran nukman hd, yustinus 

nugroho, Vice General manager 

metropolitan mall Bekasi, 

marketing manager metropolitan 

mall Bekasi anastasia tinuk, 

dan perwakilan loyal customer 

metropolitan mall Bekasi, serta 

pemenang top spender pada 

event late night sale sebelumnya. 

acara semakin meriah 

dengan aksi panggung nowela, 

pemenang ajang pencarian 

bakat indonesian idol season 

8 dan kevin liem. acara 

dilanjutkan pemotongan kue 

oleh amran nukman hd yang 

diserahkan kepada perwakilan 

tenant matahari, Batik keris, dan 

perwakilan loyal customer.

fashion show yang 

menampilkan koleksi keren 

tenant tak kalah menarik. mereka 

yang berpartisipasi di antaranya 

Colorbox, manzone, Salt n 

pepper, m2, pS, minimal  dan 

martha tilaar.

metropolitan mall Bekasi 

terus berkomitmen menjadi 

sahabat belanja masyarakat 

Bekasi dan sekitarnya. Salah 

satunya diwujudkan melalui 

kelengkapan fasilitas dan tenant 

ternama untuk shoppalovers!

Serafina, Konsumen Setia Metmal

Menyenangkan belanja di sini 

karena dekat dari rumah. Berkat 

program posting point Metland 

Card jadi sering dapat kejutan nih! 
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barang dapat diperoleh 
di Samsung, lantai 3

Sambut tren virtual 
reality. Samsung Gear VR 
memberikan pengalaman 
berbeda menikmati konten 
multimedia, baik itu film, 

foto ataupun game. 

Virtual Nyata 
di Depan mata

D
esain bongsor, 

berdimensi 

201,9 x 116,4 x 

92,6 mm dan 

berat 318 gram, 

namun sudah lebih ramping 

dibanding generasi pertamanya 

first innovator edition untuk 

Galaxy note 4 dan Second 

innovator edition. Samsung 

Gear Vr dijual dengan harga 

sekitar rp 1,2 juta. peranti 

ini kompatibel dengan 

smartphone Samsung 

papan atas seperti Galaxy 

S6 dan Galaxy note 5.

Cara 

menggunakannya 

dengan memasukan 

smartphone Samsung ke 

teCHNoflasH

m
etropolitan 

mall Bekasi 

menutup 

tahun 

dengan 

menyebar kebahagiaan melalui 

event late night sale pada 10 dan 

17 desember 2016. Semua tenant 

turut berpartisipasi dengan 

memberikan diskon hingga 70%. 

late night sale dimulai pukul 

21.00-24.00. tak perlu khawatir 

biaya parkir membengkak karena 

selama waktu itu parkir gratis. 

penampilan angel pieters 

menghibur pada 10 desember, 

sementara nowela dan kevin 

liem hadir memeriahkan 

acara pada 17 desember 2016. 

live music pun mengudara 

sejak pukul 21.00 menemani 

pembelanja. hal paling asyik 

Dimulai pukul 21.00-
24.00. Penawaran harga 

menarik dari tenant.

latE nIGht SalE

ayo belanja

adalah customer setia pemilik 

metland Card yang berbelanja 

dengan nominal tertinggi pada 

acara late night Sale tanggal 

10 dan 17 desember 2016 akan 

diberi hadiah istimewa Samsung 

Galaxy 7 dan voucher belanja 

accent rp 500 ribu. 

Sebelumnya, acara 

menyambut hari natal juga 

diselenggarakan. di 4 dan 18 

desember 2016 ada teater 

musikal Gadis korek api dan kids 

Choir dari Voice of indonesia. 

agus, Top Spender

Late Night Sale 

(10 Desember 2016)

tak menyangka menang! 

Saya membeli kamera, 

harganya top! thanks ya!

Illone, Top Spender 

Late Night Sale 

(17 Desember 2016)

Senangnya luar biasa! tak 

percuma belanja banyak 

gadget! 

slot Gear Vr yang terletak di 

depan. 

pada sisi samping Gear 

Vr telah disediakan sebuah 

touchpad sebagai navigasi 

ketika bermain game atau 

berpindah menu, fitur yang 

tak ada pada perangkat virtual 

reality lainnya.

Selain game, 

Samsung juga 

menyediakan berbagai 

aplikasi pendukung 

seperti youtube, twitch, 

Netflix dan Vimeo. Ada 

juga oculus Store yang 

berisi berbagai aplikasi berbayar 

ataupun gratisan.

Bagi yang belum 

terbiasa memakai Gear 

Vr mungkin akan merasa 

sedikit pusing dan mual. 

terlebih ketika bermain 

game virtual reality yang 

bergerak cepat. 
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Rp 110.000
Sleeping Bag

Rp 325.000
Celana

Rp 95.000
kompas

Rp 110.000
pisau lipat

Rp 175.000
headlamp

M
endaki 

gunung atau 

hiking adalah 

kegiatan 

menantang. 

Bagaimana menerobos hutan, 

menyeberangi sungai, mendaki 

dengan bermandi matahari 

hingga menjejakkan kaki menuju 

puncak membawa kepuasan 

tak terkira.

untuk melakukan 

pendakian, selain 

membutuhkan mental 

dan stamina, 

juga perlu 

didukung oleh 

perlengkapan 

yang memadai. 

pakaian untuk 

mendaki 

misalnya, 

disesuaikan 

dengan musimnya. 

pakaian musim 

panas tentu berbeda 

dengan musim penghujan. 

kendati demikian, keduanya 

mencapai puncak, 
Kepuasan tak terkira

Mendaki membutuhkan mental dan fisik yang kuat. 
Perlengkapan harus dibawa lengkap untuk menunjang 
aktivitas.

sport

mempunyai persamaan: harus 

terbuat dari bahan yang ringan 

dan kuat.

Sepatu juga menjadi 

bagian sangat menentukan 

keberhasilan pendakian. 

Berbahan kanvas atau kulit, 

sepatu pendaki harus mampu 

melindungi kaki hingga sebatas 

mata kaki dan memiliki alas 

sepatu dengan grip yang 

mampu mengigit permukaan 

tanah agar tak mudah 

tergelincir.

perlengkapan lain yang 

menjadi basic adalah tas ransel. 

terdapat beragam model yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, 

biasanya sangat ditentukan 

oleh lamanya waktu pendakian. 

Semakin lama, berarti 

membutuhkan logistik dalam 

jumlah yang lebih besar. Sama 

seperti pakaian, tas ransel juga 

harus dibuat dari bahan yang 

ringan dan kuat. yuk mendaki!

barang dapat 
diperoleh di Eiger,
lantai dasar
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Rp 110.000
Carabiner

Rp 71.000
tongkat

Rp 1.390.000
Sepatu hiking

Rp 1.750.000
tas hiking
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f
ilm ini menceritakan 

superhero bernama 

Batman, namun superhero 

amerika yang diinspirasi 

dari kelelawar ini tak seperti Batman 

yang kita kenal. Bentuk tubuhnya 

lebih kecil dan kelakuannya berbeda. 

Batman yang satu ini gemar 

melempar lelucon, sesuai dengan 

karakter film yang dimainkan, yaitu 

animation-comedy.

Salah satu sesi yang membuat 

Batman ini berbeda dengan Batman 

yang kita kenal, dapat disimak 

dari pakaiannya. Batman ini gemar 

menggunakan kimono sutra. 

Pahlawan yang gemar melempar lelucon. Jalan cerita menarik 
dengan suguhan gambar dan suara memukau.

superhero mini 
versi Kartun

thE lEGo batMan MovIE 

Genre
action, animation, 

Comedy

Sutradara
Chris mckay

penulis naskah 
Seth Grahame-Smith

pengisi suara
will arnett

ralph fiennes
rosario dawson

michael Cera
Zach Galifianakis

mariah Carey

Sutradara
Bill Condon 

penulis naskah 
evan Spiliotopoulos, 

Stephen Chbosky 

produser
david hoberman, 
todd lieberman 

bintang
emma watson, dan 
Stevens, luke evans, 

emma thompson

Batman edisi terbaru ini juga 

mempunyai pembantu setia 

yaitu alfred (ralph fiennes).

Suatu hari Batman bertemu 

robin dan Batgirl (rosario 

dawson). ketiganya merasa 

gemas dengan kejahatan yang 

semakin merajalela di kota 

bahkan semakin meresahkan 

masyarakat dengan berbagai 

aksi kejahatan. pada sesi inilah 

mata penonton dihipnotis oleh 

suguhan gambar dan efek suara 

yang memukau, yang menjadi 

ciri khas studio editing film-film 

hollywood. 

yuk segera ke XXi 

metropolitan mall Bekasi lantai2. 

tunggu tanggal mainnya ya! 

storY

Bagaimana jika dongeng 

melegenda Beauty and the Beast 

dibuat versi nyata? well jangan 

heran jika ini menjadi film box 

office paling dinanti di awal tahun 

2017. dengan mempertahankan 

esensi romantisme dan nilai-

nilai edukatif tentang cinta dan 

pertemanan, film garapan rumah 

produksi walt disney pictures 

ini juga memberikan jiwa lain 

saat menontonnya, karena sarat 

adegan-adegan live-action!

kisahnya diawali ketika Belle 

(diperankan emma watson) 

tersesat di daerah asing. rasa 

ingin tahu menuntunnya ke 

sebuah kerajaan tua. puteri cantik 

ini dikagetkan oleh kehadiran 

seorang pria berwajah seram, 

aksi Yang 
romantis

the Beast (dimainkan dan 

Stevans) yang ternyata adalah 

seorang pangeran tampan yang 

telah dikutuk oleh penyihir jahat! 

karakter emosinya buruk sekali, 

membuat Belle sangat takut. 

Belle lantas ditawan karena 

dinilai masuk tanpa ijin. Seiring 

waktu, Belle justru menikmati 

keseharian berteman dengan 

seluruh penjaga istana, bahkan 

mengenal Beast lebih jauh 

dan mengetahui bahwa hati 

Beast sangat lembut dan baik. 

mereka pun jatuh cinta. namun 

hubungan ini ditentang oleh 

kedua orang tua Belle.

tiba-tiba seorang pemburu, 

Gaston (luke evans) datang 

untuk membunuh Beast 

karena ingin memiliki Belle. 

adegan-adegan laga dipadukan 

dalam scene yang mengharu 

biru dijamin membuat emosi 

anda turun naik. tak sabar 

ingin nonton? Saksikan di XXi 

metropolitan mall Bekasi lantai 2.
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dengan es krim, masakan 

Jepang atau ayam goreng.

Saat ini ada banyak 

wafel khas mancanegara 

yang kita kenal. Contoh 

saja, yang berasal dari 

amerika. memiliki banyak 

variasi namun paling sering 

dibuat menggunakan adonan 

beragi dengan baking 

powder. Sebagian besar 

wafel tersebut berasa manis, 

tetapi ditemukan juga di 

selatan amerika Serikat, 

menggunakan makanan gurih 

seperti ayam goreng.

a
roma 

vanila itu 

menyergap 

hidung. 

Baunya 

tak sekedar harum, tetapi 

juga dapat mencerminkan 

rasa manis yang berasal 

dari buah-buahan seperti 

strawberry atau dari madu, 

es krim dan sirup. yaps, ini 

wafel! 

wafel adalah adonan 

yang dimasak dengan 

cetakan khas kotak-kotak. 

konon lahir sebagai tradisi 

makanan di Belgia, yang 

awalnya disajikan hangat 

sebagai sarapan pagi. dalam 

perkembangannya, wafel 

bermigrasi ke banyak negara, 

termasuk di indonesia. 

penyaji wafel kemudian 

berusaha menyajikan menu 

yang inovatif hingga lahirlah 

wafel yang dipadukan 

Lembut dan sedikit renyah dengan topping menggoda

resto

inovasi rasa
WafEl

Wafel selalu menggoda dengan 
aroma vanila dan harum es krim. 
Migrasi ke banyak negara yang 

menyebabkan wafel disajikan 
dalam beragam menu. 

di negara asalnya Belgia, 

wafel disajikan dengan 

taburan gula. ada yang unik, 

wafel liège dari kota dengan 

nama yang sama, di bagian 

timur Belgia. wafelnya padat, 

manis dan renyah. 

wafel pandan dari 

Vietnam juga menarik karena 

menggunakan santan dalam 

adonan dan biasanya tidak 

perlu ditambahkan topping. 

adapula wafel Brunost 

dari norwegia dan wafel 

rhubarb dari islandia yang 

dinamakan sesuai topping 

yang diberikan. Brunost dan 

rhubarb merupakan dua 

selai yang populer di kedua 

negara tersebut. 

tak kalah menggiurkan 

adalah stroopwafel dari 

Belanda. wafel tipis renyah 

yang diisi sirup manis. Sesaat 

ketika pinggiran wafel 

pecah di mulut langsung 

memberi jalan masuk 

bagi lumeran sirup yang 

memberi rasa nikmat. ups, 

jadi ingin mengunyah wafel 

lezat! tak perlu jauh-jauh, 

ada nih di metmal Bekasi. 

Simak referensi di halaman 

selanjutnya ya...
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p
enasaran 

mencoba wafel 

dengan citarasa 

berbeda? 

langkahkan kaki 

anda ke panpan tamago 

di lantai 3 metropolitan 

mall Bekasi. outlet kuliner 

baru milik artis dewi rezer 

dan kedua temannya merry 

ngantung dan Christine.

ada kesenangan tersendiri 

saat memesan, misalnya 

menu panpan tamago karena 

anda dapat melihat langsung 

proses pembakarannya. wafel 

dengan telur ceplok ditaburi 

mayo dan keju lalu diselimuti 

juga dengan keju mozarella. 

ketika dibakar wanginya 

semerbak begitu menggoda. 

menikmatinya pun menjadi 

keasyikan tersendiri karena 

kejunya yang lumer di mulut. 

menu berikutnya yang 

juga harus dicoba adalah 

panpan toriniku. wafel 

lembut dan sedikit renyah 

berisi ayam goreng berpadu 

saos istimewa panpan 

tamago yang diracik khusus. 

Bagi anda penggemar sosis, 

tersedia menu panpan Suseji. 

wafel dengan taburan sosis, 

saos spesial panpan tamago 

dan juga cornflakes. 

Sebagai pasangannya, 

berbagai pilihan menu 

minuman telah disiapkan. 

misalnya, kiwi yakult, mango 

dan orange dengan tambahan 

lezat di setiap 
Gigitan

panpan taMaGo

Hidangan wafel dengan 
citarasa berbeda. Berbagai 

menu siap menggoyang lidah.

topping pop kiho yang jika 

digigit akan memberi sensasi 

ledakan rasa asam yang 

menyegarkan. ada juga ice 

hazelnut Salted Caramel yang 

membuat kita seolah tak ingin 

berhenti menyeruputnya. 

hmm…rasanya kurang 

lengkap tanpa hidangan 

penutup. Coba pesan panpan 

amai Banana Chocolate. 

wafel dengan paduan es 

krim, pisang dan cream 

berbahan dasar susu yang 

diolah secara karamelisasi. 

pengalaman baru bagi dunia 

kuliner anda. lezatnya di 

setiap gigitan…

resto

panpan tamago

wafel lezat dengan telur 

ceplok di atasnya berpadu 

keju mozarella yang lumer 

di mulut. ugh, yummy 

banget!

Menu andalan, 
harus Coba!

variasi menu minuman

Berbahan dasar buah 

segar yang diolah 

istimewa. hadir dengan 

harga mulai rp 19 ribu-

rp 22 ribu



k
ata siapa si kecil 

tak bisa tampil 

gaya dengan 

desain masa kini! 

di Just for kids, 

si buah hati akan mendapat 

semua yang dibutuhkannya 

untuk terlihat trendi.

Just for kids 

menghadirkan koleksi fashion 

untuk anak usia 6 bulan-

8 tahun. Varian produknya 

sangat beragam, mulai dari 

t-shirt, ragland, kemeja, 

jumpsuit, t-shirt hoodie, baby 

jumper, rok, celana, jogger, 

legging dan beberapa aksesori 

seperti sepatu, tas sekolah, 

topi, kupluk, dan sandal 

dengan variasi ukuran dan 

Where Kids meet 
Hollywood
Hadir dengan konsep 
creative slogan, 
fashionable, dan unik 
untuk anak-anak. Saatnya 
berburu koleksi terbaru di 
Februari.

JuSt foR kIDS

harga untuk koleksi fashion 

antara rp 89 ribu-rp 119 ribu, 

sedangkan untuk tas sekolah 

rp 229 ribu. 

menyambut februari yang 

penuh cinta, Just for kids 

akan menghadirkan koleksi 

terbaru. Baby pants, baseball 

jersey, boxer, legging, jogger 

pants dan tentunya koleksi 

regular seperti t-shirt, raglan, 

lekbong dan baby jumper. 

yuk berkunjung ke outletnya 

di metropolitan mall Bekasi 

lantai  1. 

KiDs CorNer
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warna yang mencerminkan 

keceriaan anak-anak. 

Bersandar pada 

tagline where kids meet 

hollywood, desain keren 

yang diimplementasikan 

didominasi nuansa hollywood. 

karakteristik konsep yang 

diterapkan adalah creative 

slogan, fashionable dan unik 

untuk anak-anak. dibuat 

dari bahan berkualitas, 

semua produknya nyaman 

dipakai si kecil yang sedang 

aktif. produk Just for kids 

membuat penampilan anak-

anak menjadi lebih keren 

dan fashionable. range 

Rp 109.000
atasan

Rp 119.000
atasan
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barang dapat diperoleh 
di hush puppies, lantai 1

Faktor kenyamanan dan kesehatan saat ini menjadi 

tren yang sangat diperhatikan oleh pelaku industri 

fashion, termasuk di bidang sepatu. Bagi Hush 

Puppies, komitmen ini diwujudkan 

melalui inovasi Cloud Walker. 

Penerapan aplikasi teknologi 

yang membuat pemakainya 

seolah berjalan di atas awan 

sehingga sangat nyaman 

meski harus menempuh 

perjalanan jauh. 

outfit CHiC

berjalan di atas awan
Aksesori jam tangan tak pernah kehilangan 

pamornya. Penunjuk waktu ini selalu menjadi 

aksesori menarik yang menghiasi tangan pria 

maupun wanita. Walau mengikuti perkembangan 

jaman, tetapi elemen klasik seolah selalu menjadi 

bagian dari desain sebuah 

arloji. Beautiful timeless...

beautiful 
timeless

arloji Wanita
fossil
Rp 1.980.000

arloji unisex
G-Shock
Rp 2.500.000

arloji pria
Seiko
Rp 3.250.000

arloji Wanita
Elle
Rp 2.335.000

arloji pria
tissot

Rp 12.000.000

Rp 1.325.000

Rp 1.120.000

Rp 1.270.000

Rp 1.600.000

Rp 1.725.000
barang dapat diperoleh 
di Citra arloji, lantai 1
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r
aja ampat 

terkenal dengan 

keindahan 

alamnya. 

kepulauan yang 

berada di propinsi papua 

Barat, indonesia ini diakui 

sebagai salah satu lokasi 

menyelam dari 10 lokasi 

penyelaman terbaik di dunia. 

ada beberapa spot menarik, 

antara lain di pulau misool, 

Salawati, waigeo dan Batanta. 

raja ampat merupakan 

kawasan pulau-pulau kecil 

yang dikelilingi laut lepas. 

para penyelam dapat 

menikmati beragam terumbu 

surga laut di 
timur Nusantara

dalam ikan endemik raja 

ampat), hiu karang, ikan 

tuna, barakuda. hewan lain 

yang langka diantaranya 

adalah cendrawasih wilson, 

cendrawasih merah, aneka 

burung nuri dan kakatua, 

maleo waigeo, kuskus waigeo 

serta aneka ragam tumbuhan 

seperti anggrek dan lain-lain. 

Selain itu raja ampat memiliki 

hutan mangrove, padang 

lamun, pantai tebing dan 

berbatu.

Banyak tempat yang 

eksotik di raja ampat. ada 

pulau ayau yang merupakan 

pulau karang raksasa dan 

pulau pensil yaitu pulau 

karang yang bentuknya lancip 

mirip pensil. 

Saat berkunjung ke raja 

ampat, pengunjung juga 

dapat menikmati atraksi 

menarik, yang menjadi tradisi 

dan budaya masyarakat 

di sana. atraksi itu adalah 

permainan musik suling 

tambur (waigeo) dan 

festival maritim raja ampat 

yang berpusat di waisai 

pulau waigeo, dan ibukota 

kabupaten raja ampat.

masyarakat raja ampat 

juga dikenal dengan 

keramahannya, terlebih ketika 

kedatangan tamu dari luar 

daerah. penduduk sebagian 

treND

k
e

p
u

la
n

 R
a
ja

 a
m

p
at

 p
ap

ua
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do
ne

si

a

besar bekerja sebagai nelayan 

dan hidup di perkampungan 

kecil di pulau-pulau. 

Bagi metmalovers yang 

ingin berkunjung ke sana, 

dapat memesan tiket pesawat 

menuju bandara Sorong. dari 

sana, pilih transportasi yang 

diinginkan menuju pelabuhan 

Sorong. Bisa menggunakan 

taksi, ojek, atau angkutan 

umum, sebaiknya disesuikan 

dengan budget dan kondisi 

fisik Anda.

Sesampainya di pelabuhan, 

untuk mencapai pulau-pulau 

kecil di raja ampat dapat 

memilih akomodasi yang 
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Memiliki pantai indah dan aneka burung langka seperti 

cenderawasih. Di dalam laut, terbentang beraneka spesies 

ikan dan ribuan terumbu karang.

karang yang masih terjaga 

keindahannya. perairan ini 

menyimpan setidaknya 1000 

jenis ikan karang keras, 540 

jenis karang keras dan 700 

jenis moluska. Jadi 75% 

spesies karang di dunia 

berada di perairan raja 

ampat. tak ada wilayah 

perairan dengan luas serupa 

memiliki karang dalam jumlah 

sebanyak di raja ampat. 

Beberapa spesies 

yang bisa dijumpai adalah 

ikan pari manta, kuda laut 

katai dan wobegong, ikan 

eviota raja (sejenis ikan 

gobbie yang termasuk ke 

sesuai. Contoh saja, feri 

umum, feri ekspress atau 

speedboat. hmm…mau yang 

lebih mudah? percayakan 

perjalanan anda ke jasa 

tours and travel. ada nih di 

metropolitan mall Bekasi! 

butuh bantuan mengatur 

liburan anda? hubungi 

Dwidaya tours and 

travel di lantai 2
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1

2
3k

esehatan menjadi 

bagian yang tak 

terpisahkan dari 

tren gaya hidup 

masyarakat yang kekinian. 

Seiring waktu, ada banyak 

terobosan baru yang 

diperkenalkan oleh public 

figure ternama.

Salah satunya adalah 

konsep clean sleeping yang 

pertama kali dipopulerkan 

oleh aktris   Seperti yang 

kita ketahui bahwa tidur tak 

hanya berguna memulihkan 

energi namun juga dapat 

meningkatkan metabolisme 

serta meregenarasi sel tubuh 

kita. Jadi, jika kita tidak 

memiliki waktu tidur yang 

cukup dan berkualitas, maka 

tubuh akan menjadi lemah 

dan mudah sakit. Bahkan 

dapat mengganggu fungsi 

otak. 

Siap menjaga kualitas 

Dipopulerkan Gwyneth Paltrow. Ini tipsnya.

Pewarnaan bibir dari terang ke gelap. Bisa 
langsung praktik di rumah nih!

ClEan SlEEpInG

tREn lIpStIk oMbRE

menjaga 
Kualitas

eksplorasi Warna

ini dia tren pewarnaan bibir yang sedang 

happening, teknik ombre. dikenal karena hits 

dipakai oleh selebriti dari korea. dipopulerkan 

pertama kali oleh girlband SnSd atau Girls 

Generation. Berminat mencobanya? tak sulit kok, 

ini beberapa langkahnya:

tips lainnya adalah untuk warna yang lebih menonjol anda dapat 

menambahkan lip tint di bagian dalam bibir. yuk dicoba…

Gwyneth paltrow

refresH

Gunakan outer line berwarna muda atau nude untuk 

membentuk garis bibir dan membuat sapuan warna 

lipstik lebih rapi.1

3
Sapukan warna yang 

lebih muda terlebih 

dulu ke seluruh bagian 

bibir.

aplikasikan lipstik ber-

warna nude di seluruh 

bibir. Sebagai alternatif 

kamu juga bisa meng-

gunakan concealer atau 

foundation untuk meng-

gantikan lisptik berwarna 

nude ini.

2

koleksi lipstik 

berbagai warna 

dapat anda temukan 

di the face Shop,

lantai dasar 

tidurmu? Simak tips 

sederhana clean sleeping 

berikut ini.

Memijat kepala

dapat memberikan perasaan 

lebih rileks sehingga tidur 

anda akan lebih nyenyak. 

dengan memijat titik-titik 

tertentu di kepala, akan 

menstimulasi sel-sel dalam 

tubuh yang akan membuatmu 

lebih nyaman dan bisa 

terlelap dengan baik.

hindari Camilan Malam

makan sesaat sebelum tidur 

malam dapat mengganggu 

sistem pencernaan dan 

merusak sistem detoksifikasi. 

Sebaiknya hindari camilan 

malam hari.

kontrol Makan Malam

terlalu banyak makan juga 

bisa membuat kualitas tidur 

menurun. yuk kontrol makan 

malam. hei, bisa juga dengan 

mencoba sistem jendela 

puasa 12 jam. Contoh, jika 

anda selesai makan malam 

pukul 20.00 maka kamu baru 

boleh makan di keesokan 

harinya jam 08.00. dengan 

begini tubuh akan terlatih 

mengontrol makanan yang 

masuk.

4Sapukan lipstik yang berwarna 

lebih tua di bagian tengah atau 

dalam bibir. Setelah itu, ratakan 

bagian perbatasan dua warna 

agar tercipta gradasi warna. 

lakukan dengan hati-hati, biarkan 

yang tercampur hanya di bagian 

tengah bibir saja.
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Data teNaNt metropolitaN mall beKasi

A & Q   Lt.3              28
Cherry   Lt.3              19 II
Cindy Gift Shop Lt.1              1
Cindy Gift Shop Lt.3              07 II
D’Paris  Lt.3 - IU 
Fans Accessories Lt.1              42
Loly Poly  Lt.1                 07 II
Love Style  Lt.3 - IU 
Naughty  Lt.3              21 II
Stroberi  Lt.3              20 II
Thetanea   Lt.1              06 B
Twin Star  Lt.3 - IU 
Yayang Acc  Lt.3              08 II

ACCESSORIES 
& GIFT 

FOOD & BEVERAGE
A&W  Lt.2 37
A&W  Lt.3 30
AH   Lt.2 38
Bakmi GM  Lt.2 15A II
Bakso Lapangan Tembak  Lt.3 25
Bamboo Dimsum Lt.2 36A
Baskin Robbins Ice Cream Lt.D - IU 
BMK  Lt.2 26-30
Bread Talk  Lt.Dasar 28-29
Café Croissant Lt.2 33
Domino Cake Basement BS-IU-03
Dunkin Donuts Lt.Dasar 02-03, 14 II
Es Teller 77  Lt.2 17-18
Gokana Teppanyaki Lt.3 14 II
Hanamasa   Lt.3 32
Helda’s  Basement 
Hokben  Lt.2 35
Hop-Hop Bubble Tea Lt.3 - IU 
Hop-Hop Bubble Tea Lt.3 - IU II 
Ichiban Sushi Lt.3 15B II
Ichigo Crepes Lt.1 - IU II  
J.Co Donuts & Coffee Lt.Dasar 21-22
KFC  Lt.Dasar 23 A
La Crepes & Juice Lt.D - IU 
Mochi-mochi Basement 
Ola-ole  Basement BS05
Panpan Tamago Lt.3 IU
Pan and Flip  Lt.2 40
Papabunz  Lt.2 35
Pizza Hut  Lt.2 32
Platinum  Lt.1 09 II
Red Suki  Lt.2 34
Solaria   Lt.3 15A II 
Starbucks   Lt.1 48
Steak 21  Lt.2 36
Sushi Box  Lt.2 35 A II
Tawan   Lt.2 01-03 II
Texas Fried Chicken Lt.1 47
Tous les Jours Lt.Dasar 50
Wendys   Lt.2 39
Yogen Fruz  Lt.D - IU 

DEPARTMENT STORE
Matahari Dept. Store Lt.D & 1 45

ENTERTAINMENT 

FACILITY

 FASHION

Celebrity Fitness  Lt.3 24-25 II
Cinema XXI  Lt.2 42
Fun World  Lt.3 33-33A
Pirates & Caribbean Lt.3 13 II
Princess Syahrini - Karaoke Lt.5 

Galeri PMI (Unit Donor Darah) Lt.3 19
Kantin Karyawan Lt.3 
Mushalla  Lt.Bsm, 
  3 & P4A 
Nursery Room Lt.3 

3 Second  Lt.1 16-17 II
Accent   Lt.1 33 II
Arnold Palmer Lt. Dasar 09 II
Avenue  Lt.2 3
Batik Keris  Lt.1 13 II
Colorbox   Lt.Dasar 42
Contempo   Lt.1 14
Gaudi   Lt.1 34-35
Giordano  Lt.Dasar 17A II
Hammer  Lt.Dasar 10-11
Hardware  Lt.2 12 A-14
Hava  Lt.1 07-08
HM ( Harry Martin ) Lt.Dasar 40-41
Hush Puppies Apparel Lt.1 18-19
Jackerton  Lt.1 11
Kent and Crew Lt.Dasar 04-05
Korz  Lt.1 32-33
Lea Jeans  Lt.Dasar 18
Lee Cooper  Lt.Dasar 15-16
Lisa Butik  Lt.1 28
Logo  Lt Dasar 49
M 2  Lt.Dasar 07
Manzone  Lt.Dasar 11 II
Meccanism  lt.3 18 II
Minimal  Lt.Dasar 07-08
Minoshe  Lt.1 20-21 II
Mint  Lt.1 34 II
Nathalie & Flyman Lt.3  29
Number 61  Lt.Dasar 24 II
Oregano  Lt. 1 13 A-15 II
OXA  Lt.1 20-21
Point Break  Lt.Dasar 13 II
Pojok Busana Lt.Dasar 46
Polo By Ralph Lauren Lt.Dasar 34
Poshboy  Lt.1 18
PS  Lt.Dasar 08-09
Ranti Collection Lt.1 22-23
Salt & Pepper Lt.1 06
Sox Galery  Lt.1 05 II
The Executive  Lt.Dasar 04-06
Tirajeans  Lt.1 19
Typoerror  Lt.1 01 II
Up to Date  Lt.2 19
Valino   Lt.Dasar 40-41

BANK, ATM 
& MONEY CHANGER 
ATM BCA  Lt.Dasar             47B
ATM Bersama/Artajasa Lt. Dasar & Lt. 2-IU 
ATM Bukopin Lt. Dasar            15 II
ATM BTN    Lt. 2 - IU 
ATM CIMB Niaga Lt.Dasar 
ATM HSBC  Lt.Dasar             15 II
ATM Maybank Lt.Dasar 
ATM OCBC NISP Lt.Dasar             15 II
Bank Danamon Lt.Dasar             25
BIT Money Changer Lt.Dasar             47 A
CIMB Niaga  Lt.Dasar             26 - 27
Citibank  Lt.Dasar             1
Galeri ATM BNI   Lt.Dasar             15 II
Galeri ATM BRI Lt.Dasar             15 II
Galeri ATM Mandiri  Lt.Dasar             15 II

COSMETIC, SALON 
& PHARMACY
Bahagia Kosmetik Lt.1             03
C & F Parfume Lt.Dasar             10 II
Century Health Care Lt.Dasar             19-20
Erha Apothecary Lt.3             5-6 II
Guardian  Lt.Dasar             23 II
Johnny Andrean Lt.1             37 II
Johnny Andrean Lt.2             20-21
Johnny Andrean TC Lt.3             35
Kiddy Cuts  Lt.3             28 II
Klinik Gigi Senyum Ceria Lt. 3             26
Lutuye Salon  Lt.2             04 II
Martha Tilaar  Lt.1             17
Mazz Barber Shop Lt.3             22-23 II
Peter F. Saerang Lt.1             15-16
Ratna Dewi Skin Care Lt.3             18
The Body Shop Lt.Dasar             31-32 
The Face Shop Lt.Dasar             20 II
WL Waxing  Lt.3             09 II

BOOK & STATIONARY
Gramedia Lt. 2             41

HOUSE HOLD 
& ELECTRONIC, 
HEALTHY

ACE Hardware Lt.Dasar 12 II
Advance  Lt.2 22
Electronic City Lt.1 08 II
Informa Furnishings Lt.1 & Lt.2  10 II & 15 II
Inovation Store Lt.2 23
Shaga   Lt.1 29-30 II
Sweet Dance  Lt.2 10

HP, GADGET & COMPUTER
ABS Cell  Lt. 2 17
Absolut Cell  Lt.2 24 II
Asia Cell  Lt.2 29B II
Awensindo Cell Lt.2 09A II
Boss  Lt.2 26 II
Connect Cell  Lt.2 12 II
Dunia Cell  Lt.2 22 II
Erafone  Lt.2 30 II
Erafone Megastore Lt.3 3-9
Euro Cell  Lt.2 29A II
G2 Game & Gadget StationLt.2- IU 
Gadget Corner Lt.2- IU 
Galeri Gagdet.Com Lt.3 20-21
Global Teleshop Lt.2 08 II
IBox  Lt.1 24-25
Kevin Cell  Lt.2 10A II
Mega Ponsel  Lt.2 06A II
Megafon  Lt.3 12B, 14
Metro Cell  Lt.2 32 II
Meysia Cell  Lt.2 09B II
Mitra Ponselino Lt. 2 21 II
MM2 Cell  Lt.2 11 II
Mocha-Mocha Cell Lt.2 27 A II
Moshi-Moshi Cell Lt.2 31
Nokia  Lt.2 05-06
Oke Shop  Lt.2 20 II
Perfect Station Lt.2- IU 
Rappang  Lt.2 28 II
Rappang  Lt.3 22-23
Roman Cell  Lt.2 10B II
Samsung   Lt.3 10-11
SCC Smartcom Lt.2 33 II
Selular Shop  Lt.2 32A II
Sentra Ponsel Lt.3 15
Sentra Ponsel Lt.2 21 II
Sentra Ponsel Lt.2 23 II
Sentral Komputer Lt.2 16 II
Simura  Lt.2 07 II
Star Cell  Lt.2 25 II
Telesindo Shop Lt.3 12A
Wellcomm  Lt.3 16-17 II

101 Shoes  Lt.1 36
Adidas  Lt.1 12-13
Aris Shoes & Bags Lt.1 39
Bata  Lt.1 37-38
Body Pack  Lt.1 02-03 II
Charles & Keith Lt.Dasar 17B II
Export   Lt.1 11-13B II
Gabino   Lt. 3  26B
Hush Puppies Lt.Dasar 43
Kickers  Lt.Dasar 38
Marie Claire  Lt.Dasar 21-22 II
Pasar Baru  Lt.1 32 II
Sport Station  Lt.1 25-26 II
Tas Elizabeth  Lt.Dasar 02 II
The Athelete’s Foot Lt.Dasar 36-37
Urban & Co.  Lt. 2 16
Vizzano  Lt.1 40
Yongki Komaladi Lt.1 35 II

SHOES & BAGS

METLAND GALLERY
Metland Gallery Lt. 3 31

KIDS FASHION & TOYS
Alilac Terrace Basement BS03
Baby’s Smile  Lt.3 26
Cartoon Land Lt.2 15
Cartoon n Cartoon Lt.2 11
Cool Kids  Lt.2 09
Curly  Lt.2 12
Figure Land  Lt.3 - IU II 
Just For Kids  Lt.1 04 II
Kid Wish  Lt.1 02
Kids Icon  Lt.1 31
Kidz Station  Lt.1 27-28 II
Kitty Land  Lt.Dasar 17
Michelle  Lt.1 06 II
Nathalie Kids  Lt.3 - IU 
Osh Kosh B’ Gosh Lt.Dasar 33
Up 2 U  Basement BS02

PHOTOS , MUSIC 
& HOBBIES
Harika Music  Lt.2 01 - 02 
Simura  Lt.2 07 II
Zona Digital  Lt.2 34 II

REFLEXOLOGI
Nakamura  Lt.3 27

SUPERMARKET
Superindo  Lt.Dasar 23-24

TELEKOMUNIKASI
Galeri Indosat Lt.Dasar 51
Galeri Smart  Lt.2 05 II

TEXTILE
Mulia Textile Lt.2 19

TOUR & TRAVEL
Dwidaya Tours Lt.2 06 II
Garuda Indonesia Lt.Dasar 

JEWELLERY, WATCHES, 
OPTIC
Berlian Arloji  Lt.Dasar 39
Citra Arloji  Lt.1 08
Gold Mart  Lt.Dasar 19 II
Lily Kasoem Optikal Lt.1 09-10
Mulia Jewellery Lt.1 07
Mutiara Jewellery Lt.1 36 II
Optik Melawai Gallery Lt.Dasar 12-14
Optik Seis  Lt.Dasar 35
Optik Tunggal  Lt.Dasar 06-07
Surya Arloji  Lt.1 43
Swatch  Lt.1 05
Time Square  Lt.1-IU 
Toko Mas Glory Lt.1  22-24 II
Toko Mas Internasional Lt.1 41
Toko Mas Olivia Lt.1 04
Unitime  Lt.1-IU 
Watch Engine Lt. Dasar 08
Watch Line  Lt.Dasar 18 II

Wacoal  Lt.1 06A II
Wrangler   Lt.1 29-31

Cars Beauty Care Basement BS06
Accurate  Basement BS06
Dupilkat Kunci Basement BS06

SERVICE




