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Ladies Fragrances
To our beloved passengers,
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We are delighted to have you flying with us.

Mens Fragrances

In order to provide you, our valued passengers
an enjoyable and satisfying experience onboard,
we are excited to announce that we have revamped
our inflight shopping service to offer a wider range
of brands and products.
If you are looking for that perfect gift or something
for yourself, our selection has a range of stylish
products to suit all tastes. From beautiful
fragrances to an extensive range of watches and
jewellery - or choose a unique gift from our wide
selection of accessories and children’s items.
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Once you have made your choice, our helpful cabin
crew will be pleased to offer you assistance.
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We hope that you have a pleasant journey and a
unique shopping experience onboard Sriwijaya Air
and Nam Air.
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Ladies Fragrances

IDR 1,500,000
Aigner Icon Woman EDP 100ml

62
Aigner Icon Woman Parfum Wanita merupakan parfum yang memiliki aroma Floral Fruity yang akan menambah semangat anda. Parfum ini juga cocok
digunakan saat akan menghadiri acara special anda. Dengan kekuatan dan ketahanan aroma yang sedang, parfum ini akan setia menemani anda hingga
segala aktivitas berakhir dengan sempurna.

IDR 1,260,000
Aigner Starlight Gold Woman EDP 100ml

63
Etienne Aigner Starlight Gold Woman merupakan parfum yang memiliki aroma Oriental Floral. Parfum ini juga cocok digunakan saat akan menghadiri
acara special anda. Dengan kekuatan dan ketahanan aroma yang sedang, parfum ini akan setia menemani anda hingga segala aktivitas berakhir
dengan sempurna.
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Ladies Fragrances

IDR 480,000
AB Her Golden Secret

69
Sebuah racikan aroma menawan dan feminin, percampuran
kayu cedar, kasmir dan nilam ber- padu dengan vanili eksotis,
tonka bean, orange blossom, gardenia menambahkan
sensualitas, sementara koktail buah apel, blackcurrant dan
peach mencerahkan perasaan anda.

IDR 260,000
Evaflor Glossy Women EDP 50ml

68
Podium Glossy by Evaflor is a Floral Fruity Gourmand
untukWanita. Top notes are bergamot and mandarin orange;
middle notes are peach and apricot; base notes are cacao and
vanilla.
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IN-FLIGHT SHOPPING

Ladies Fragrances

IDR 370,000

IDR 370,000

Shakira Love Rock Woman EDT 80ml

Shakira Dance Diamonds Woman EDT 80ml

64

65

Shakira Love Rocks! adalah parfum untuk wanita yang beraroma
Fruity Sweet. Diawali dengan aroma Bergamot, Red apple; Fase
tengahnya aroma Jasmine sambac, Rose; Diakhiri dengan aroma
Musk, Sandalwood, Vanilla.

Shakira Dance Diamonds adalah parfum untuk wanita yang
beraroma Flowery Fruity. Diawali dengan aroma Bergamot,
Raspberry, Pink pepper Fase tengahnya aroma Freesia, Orange
blossom absolute, Peony, Violet leaf Diakhiri dengan aroma
Sandalwood, Amber, Patchouli.

IDR 370,000

IDR 370,000

Shakira Dance Woman EDT 80ml

Shakira Rock Woman EDT 80ml

66

67

Yang dibutuhkan hanyalah satu langkah. Shakira memiliki
sensualitas alami yang langka. Dan ketika dia menari, itu hanya
bersinar. Tanpa kata-kata, ia berkomunikasi, tubuhnya berbicara
saat bergerak menuju ketukan. Getarannya sangat menular. Energi
positif mengalir dan semua orang bergerak bersama menjadi satu.

Shakira Rock! adalah wewangian untuk wanita yang beraroma Fruity
Flowery. Diawali dengan aroma Bergamot, Tangerine, Lemon, Passion
fruit; Fase tengahnya aroma Jasmine, Tiare, Orange blossom,
Diakhiri dengan aroma Cedarwood, Patchouli, Musk, Amber.

IN-FLIGHT SHOPPING
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Ladies Fragrances

IDR 280,000
Parfum Artscent Pink Yellow 40ml

72
Untuk Wanita, Kategori eau de parfum dengan ketahanan
aroma 8-12 jam. Dengan kemasan parfum yang simpel dan
elegan memudahkan untuk membawanya. Cocok digunakan
untuk hadiah atau souvenir. Dengan sertifikat HALAL dan
Alkohol alami berbahan dari molases tebu.

IDR 280,000
Parfum Artscent Red White 40ml

73
Untuk Wanita, Kategori eau de parfum dengan ketahanan
aroma 8-12 jam. Dengan kemasan parfum yang simpel dan
elegan memudahkan untuk membawanya. Cocok digunakan
untuk hadiah atau souvenir. Dengan sertifikat HALAL dan
Alkohol alami berbahan dari molases tebu.

IDR 280,000
Parfum Pranic Purple 60ml

74
Untuk Wanita, Kategori eau de parfum dengan ketahanan aroma 8-12 jam.
Dengan kemasan parfum yang simpel dan elegan memudahkan untuk
membawanya. Cocok digunakan untuk hadiah atau souvenir. Dengan
sertifikat HALAL dan Alkohol alami berbahan dari molases tebu.
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IN-FLIGHT SHOPPING

Ladies Fragrances

IDR 375,000

IDR 380,000

UDV Varens D’orient Saphir 100ml

UDV Orient Amethyste Woman 100ml

70

71

Varens d`Orient Saphir oleh Ulric de Varens adalah wewangian
Bunga Oriental untuk wanita. Sebuah karangan bunga yang menggairahkan
menerangi dua perhiasan Orient: damascena rose & melati. Napas bunga ini
mengungkap warna emas yang hangat dan menyihir dari jejak
ambery dengan paduan vanilla, aksen nilam, buah-buahan segar, damask rose,
melati, vanilla, nilam dan praline.

Aroma mulai dari paprika, orange & almond. Rasa manis
oriental yang hangat yang diciptakan oleh vanilla, amber &
musk untuk membangunkan kesan yang tak

IDR 100,000

IDR 100,000

Body Mist Red Heart 100ml

Body Mist Romance 100ml

75

76

Type wangi kategori segar dengan GREEN FLORAL WITH MIX FRUITYuntuk
wanita. Wewangian segar yang membuat Anda lebih rileks dengan keharuman
lembut disertai dengan 3 keunggulan dalam 1 fungsi, dapat digunakan untuk
badan Anda, ruangan, dan kain linen. Dengan daya tahan aroma 2-4 jam.
Dengan sertifikat HALAL dan Alkohol alami berbahan dari molases tebu.

Type FRESHCITRUS FRUITY untuk wanita. Wewangian segar yang membuat
Anda lebih rileks dengan keharuman lembut disertai dengan 3 keunggulan
dalam 1 fungsi, dapat digunakan untuk badan Anda, ruangan, dan kain linen.
Dengan daya tahan aroma 2-4 jam. Dengan sertifikat HALAL dan Alkohol alami
berbahan dari molases tebu.

IN-FLIGHT SHOPPING
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Unisex Fragrances

IDR 280,000
Parfum Pranic Green 60ml

90
Untuk Unisex, Kategori eau de parfum dengan ketahanan aroma 8-12 jam.
Dengan kemasan parfum yang simpel dan elegan memudahkan untuk
membawanya. Cocok digunakan untuk hadiah atau souvenir. Dengan
sertifikat HALAL dan Alkohol alami berbahan dari molases tebu.

IDR 280,000
Parfum Artscent Green Yellow 40ml

91
Untuk Unisex, Kategori eau de parfum dengan ketahanan aroma 8-12 jam.
Dengan kemasan parfum yang simpel dan elegan memudahkan untuk
membawanya. Cocok digunakan untuk hadiah atau souvenir. Dengan
sertifikat HALAL dan Alkohol alami berbahan dari molases tebu.
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IN-FLIGHT SHOPPING

Mens Fragrances

IDR 1,295,000
Aigner No.1 Intense 100ml

77
Aigner No 1 Intense dari Etienne Aigner adalah
parfum dengan aroma Woody Spicy untuk pria.
Perpaduan aroma citrus, kayu manis, amber,
gaharu, vetiver dan patchouli. Menjadikan hari
-hari anda ceria dan berwarna.

IDR 1,100,000
Aigner Man2 100ml

78
Aigner Man2 dari Etienne Aigner adalah aroma
Woody Aromatic untuk pria. Aigner Man2 diciptakan
oleh Pierre Wargnye, Rosendo Mateu. Perpaduan
aroma antara lemon Sisilia, kayu manis,
tarragon, adas manis, amber, nilam, vanilla, kayu
kasmir, cedar dan tembakau. Membuat wangi
pria selalu diingat wanita.

IDR 1,295,000
Aigner No.1 Platinum 100ml

79
Parfum mewah untuk pria modern dalam aroma
yang kuat dan maskulin. Perpaduan wangi dari
bergamot, ozonic, daun mint, woody, orange,
tamarind, cardamom, black pepper, cengkeh,
ketumbar digabungkan dengan kristal amber,
vanilla guaiacwood, olibanum, nilam, cendana,
moss, cashmeran, exotic woods dan musk,
memberikan keunggulan percaya diri sejuk dan
mendalam.

IN-FLIGHT SHOPPING
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Mens Fragrances

IDR 100,000

IDR 100,000

Body Mist Spirit 100ml

Body Mist Blue X 100ml

88

89

Wanginya lebih kuat Type FRESH CITRUS FLORAL CHYPREuntuk
laki-laki. Wewangian segar yang membuat Anda lebih rileks dengan
keharuman lembut disertai dengan 3 keunggulan dalam 1 fungsi, dapat
digunakan untuk badan Anda, ruangan, dan kain linen. Dengan daya
tahan aroma 2-4 jam. Dengan sertifikat HALAL dan Alkohol alami
berbahan dari molases tebu.

Type CITRUS FRUITY FLORAL Untuk laki-laki. Wewangian segar yang
membuat Anda lebih rileks dengan keharuman lembut disertai dengan 3
keunggulan dalam 1 fungsi, dapat digunakan untuk badan Anda, ruangan,
dan kain linen. Dengan sertifikat HALAL dan Alkohol alami berbahan dari
molases tebu.

IDR 350,000
Evaflor Wishky Red Men EDT 100ml

87
Evaflor Whisky Red adalah parfum untuk pria yang
beraroma Woody Spicy. Diawali dengan aroma Bergamot,
Galbanum, Cardamom, Apple, fase Tengahnya aroma
Lavender, Rose, Cedarwood; Sedangkan Aroma dasarnya
adalah Vetiver, Tonka bean, Peru balsam, Moss.
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IN-FLIGHT SHOPPING

Mens Fragrances

IDR 320,000
UDV Elixir Man EDT 100ml

82
Aroma oriental dari kayu, dikontraskan oleh duo rempah-rempah untuk
maskulinitas yang beragam. Permainan kontras antara kesegaran
Cardamom dan Lemon dan nada pedas. Secara bertahap diluncurkan
di samping kayu Gaiac. Mengenai asosiasi Musks dan Amber, itu
membuktikan bahwa pria juga memiliki sisi lembut dan misterius.

IDR 320,000
UDV Nomad Man EDT 100ml

85
Aksen apel yang renyah menawarkan awal yang menyegarkan untuk aroma.
Kemudian hati menghangat di sekitar kunyit, emas dari rempah-rempah,
dicampur dengan aroma sensual dari tonka bean dan vanilla. Kehangatan
menyihir yang lahir dari trio rempah-rempah ini memenuhi intensitas kulit
ambery untuk tanda tangan asli dan elegan.

IN-FLIGHT SHOPPING
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Mens Fragrances

IDR 400,000
UDV Varens In The Sky 100ml

83
Varens In The Sky adalah wewangian dengan
aroma Floriental Fruité Gourmand. Semerbak
wangi jeruk yang menyegarkan, dorongan aroma
surgawi yang dibumbui dengan blackcurrant,
berbaur menjadi pusaran bunga putih. Pelan
namun pasti, embun melati menetas, dan aura
penciumannya mencapai langit. Awan musky
menyelimuti akibat gelap nilam dan manisnya
karamel, malam telah tiba.

IDR 315,000
UDV Flash EDT 100ml

84
Wangi yang memiliki perpaduan apel yang benar
- benar melekat pada kontak dengan aroma
segar udara laut. Kemudian, seperti kilatan petir,
berpadu aromatik mengintensifkan wood yang
hidup seperti cendana yang kaya. Fougere Oriental
Watery.
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Mens Fragrances

IDR 480,000
AB The Golden Secret Men 100ml

80
The Golden Secret Man adalah versi terbaru
dari Antonio Banderas. Paduan wangi aroma
cedar, amber, pala, jinten, kulit dan lada hitam.
Menampilkan kesan mendalam dan mewah.

IDR 480,000
AB Blue Seduction For Men 100ml

81
Pesona alami diubah menjadi rayuan sejati melalui
aroma yang tak tertahankan ini. Aroma yang
nyaman yang bekerja dalam situasi apa pun.
Hadiah yang pasti (untuk diri sendiri). Sensual,
anggun dan merayu, aroma yang sempurna untuk
permainan rayuan itu. Segar, enerjik dan cerah,
aroma yang menarik perhatian, bahkan pada
saat - saat tersibuk.

IDR 990,000
James Bond 007 Men 125ml

86
Parfum khusus pria dengan Aromatik-fougere
yang membawa kita kembali ke tahun 60-an.
Dengan Komposisi retro, aromatik-fougere
perpaduan dari wangi apel segar, kapulaga,
cendana, vetiver, lavender, coumarin, lumut,
dan pakis. Menjadikan anda pria tangguh yang
misterius penuh sensasi.

IN-FLIGHT SHOPPING
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Jewelley

IDR 750,000
Aeon Jewellery Set

100
Aeon mempersembahkan satu rangkaian perhiasan dari abad
klasik yang menarik. Batu bulat indah di bagian tengah adalah
berlian kubik zirkonia, diatur dengan sempurna dikelilingi batu
pavé kristal.
Satu set perhiasan ini akan terlihat abadi di saat bersamaan
terlihat stylistdan menambah koleksi perhiasan cantik Anda.
Koleksi yang bercahaya kemilau yang selalu mudah untuk dibawa
untuk menemani Anda di siang atau malam hari.Rantai liontin
berukuran 45 cm dengan perpanjangan 4 cm.
Dilapisi cool rhodium, dan disajikan dalam kotak kado.Dengan
garansi Travel Retail eksklusif dan internasional selama 1 tahun.

IDR 620,000
Pierre Cardin Pendant & Earring Set

99
Sepasang liontin yang serasi bertatahkan enamel putih, satu dilapisi
warna rosegold, yang lainnya dengan dilapisi rhodium. Liontin ini
dilengkapi dengan anting bertatahkan batu kristal yang serasi dan
semuanya disajikan dalam bingkai yang indah. Koleksi ini ditambah
gratis sepasang anting mutiara dalam kotak kado terpisah

IDR 370,000
Tres Jolie Gold Charm Bracelet

92
Dibuat untuk nostalgia dan keanggunan, gelang pesona cantik ini
hadir dengan campuran 18 paduan zinc yang dapat diganti, kaca, dan
pesona Berlian Imitasi yang dibawa pada gelang rantai ular berlapis
emas,panjang 21 cm. Dilengkapi dengan penjepit pegas berbentuk
cincin yang dapat menambahkan pesona.
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IN-FLIGHT SHOPPING

Jewellery

IDR 650,000
Temptation Majestic Necklace

98
Jangan menolak koleksi perhiasan Temptation ini! Kalung cantik ini
hadir dengan rantai jangkar berlapis rosegold, yang menampilkan
perpaduan batu mata kucing berenamel hitam dan putih sertakristal
berkilau yang bening. Panjang rantai: 40cm + 5cm extension

IDR 660,000
Emojem Original 10 Charm Bracelet

96
Bersenang-senanglah dengan gelang ini yang menampilkan 10 wajah Emoji favorit
Anda.Dibuat dengan Pelapisan Emas 18K untuk memastikan penggunaan yang
tahan lama dan tampilan keemasan yang mewah. Disediakan dalam kotak kado
bermerek, item menyenangkan ini akan membawa Anda kebahagiaan sepanjang
tahun. Gelang memungkinkan Anda untuk mengekspresikan diri melalui perhiasan.
Terinspirasi oleh bahasa emoji, cukup untuk membuat siapa pun tersenyum!
Menampilkan pesona emoji ‘senang’, ‘mengedipkan mata’, ‘kotoran’, ‘gila’, ‘tangisan
tawa’, ‘hati merah’, ‘ciuman tiupan’, ‘mata cinta’, ‘menyeringai’ dan ‘kacamata hitam’

IDR 620,000
Aura Squared Crystal Necklace Set

97
Set dengan 7 liontin persegi dengan kristal 6 mm dari Swarovski®
dengan rantai berkilau berukuran 45 cm. Warna liontin putih,
abu-abu, merah muda, merah, ungu, biru dan hitam.

IN-FLIGHT SHOPPING
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Jewelley

IDR 520,000
Kyoto Pearl Set of 3 Fresh Water Pearl Stretch Bracelets

93
Set dari tiga gelang susun yang mencolok, dibuat dari mutiara air tawar barok berwarna. Desain klasik menjelma menjadi karya seni kontemporer.
Satu ukuran cocok untuk semua.7-8mm mutiara air tawar asli.

IDR 520,000
Ukiyyo Bracelet Tree Of Life Rosegold, Pink Strap

95
Pohon kehidupan kita melambangkan kelahiran kembali, pertumbuhan
seumur hidup dan hubungan dengan keluarga.Seperti cabang di pohon,
kita semua tumbuh ke arah yang berbeda, namun akar kita tetap menyatu.
Ingatlah hal itu dan mulailah menjalani momen ini! Bagi Anda yang
membutuhkan awal baru dalam hidup, Pohon Kehidupan menawarkan
energi positif yang Anda butuhkan untuk menciptakan masa depan yang
cerah.

IDR 520,000
Ukiyyo Bracelet Tree Of Life Rosegold, Onyx Black

94
Pohon kehidupan kita melambangkan kelahiran kembali, pertumbuhan
seumur hidup dan hubungan dengan keluarga.Seperti cabang di pohon,
kita semua tumbuh ke arah yang berbeda, namun akar kita tetap menyatu.
Ingatlah hal itu dan mulailah menjalani momen ini! Bagi Anda yang
membutuhkan awal baru dalam hidup, Pohon Kehidupan menawarkan energi
positif yang Anda butuhkan untuk menciptakan masa depan yang cerah
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Watches

IDR 1,760,000
Titan “Classique” Gents Watch

51
CLASSIQUE - Jam tangan pria yang elegan namun canggih dari TITAN. Jam
tangan ini memiliki fitur movement house yang ramping dalam case berlapis
warna rosegold yang membungkus pelat jam putih bertekstur dan bersahaja
dengan indeks warna rosegold yang membangkitkan keanggunan abadi.
Tali kulit hitam berpola asli melengkapi sisi kontemporer namun elegan
pada arloji ini.Tahan air hingga 3ATM dan Garansi Internasional dua tahun.
Dilengkapi dengan sabuk kulit asli TITAN hitam dan coklat yang dapat dibalik.
(Panjangtali : 110cm)

Leather Belt

IDR 1,750,000
Beverly Hills Polo Club Ladies and Gents Watch Set

59
Koleksi jam tanganPria dan Wanita yang stylist dan serasi dari Beverly
Hills Polo Club. Desain simpel dengan casing berlapis rosegold , pelat
jam persegi panjang putih, dan dilengkapi tali kulit cokelat. Bernilai Nilai
uang yang luar biasa dan hadiah yang sempurnaatau pembelian sendiri.
Dilengkapi dengan garansi internasional dua tahun dan dalam kotak
kado dengan ukuran kecil.

IN-FLIGHT SHOPPING
IN-FLIGHT SHOPPING
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Watches

IDR 520,000
Black Ice Mens Watch

58
Jam tangan Petualangan yang penuh gaya terinspirasi oleh tren jam tangan
terpanas musim ini - gaya kronograf *. Pelat belakang baja tahan karat yang kokoh,
mesin jam kuarsa, tali jam silikon lembut yang nyaman, indeks besar yang mudah
dibaca pada permukaan bulat 40mm. Bukti percikan. Garansi dua belas bulan.
* Tombol lingkaran kecil hanya untuk representasi gaya dan tidak berfungsi sebagai
bagian dari gerakan jam tangan.

IDR 670,000
Temptation Ladies Watch + 5 Straps

46
Jam tangan Temptation Color Sensation hadir dengan 6 warna tali kulit
imitasi, yang memberikan Anda 6 penampilan berbeda - aksesori sepanjang
tahun! Tampilan meyakinkan dengan angka romawi berwarna perak yang
berkelas dan pelat jam hitam yang elegan. Tali mudah ditukar.Panjangnya bisa
disesuaikan. Case terbuat dari Stainless Steel. Tahan percikan air.

IDR 700,000
Temptation Set-Pefect Match Watch and Four Bangles

47
“Perfect Match” terdiri dari jam tangan bergaya dan satu set gelang
feminin. Tali kulit berwarna abu-abu dan casing bergaya dengan lapisan
warna rosegold memberikan sentuhan segar dan klasik pada warna kulit
Anda. Dilengkapi dengan 4 gelang berkilau, set ini harus dimiliki oleh
setiap fashionista dan hadiah yang sempurna untuk wanita.
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IN-FLIGHT SHOPPING

Watches

IDR 530,000
Moon Uptown Ladies Watch & Bracelet Set

48
Merefleksikan keindahan langit malam, rangkaian liontin, anting dan gelang
yang mempesona ini, dengan liontin kristal bulan sabit, akan menambah
sesuatu yang istimewa untuk hari Anda. Bentuk bulan yang cantik
bertahtakan kristal yang berkilauan, menciptakan kesan kontemporer dan
mewah, menangkap cahaya dari setiap sudut. Dibuat dengan warna rose
gold yang romantis, ini adalah koleksi yang akan Anda sukai siang dan
malam.Disajikan dalam kotak kado, dengan garansi Internasional 1 tahun.

IDR 210,000
Hippie Chic Pagan Ladies Watch

49
Jam tangan Pagan menggunakan warna pucat yang
lebih gelap untuk tampilan yang lebih dewasa sambil
mempertahankan gaya feminin dan unik khas kami. Penutup
tali serut memberikan rentang lebar yang lebih besar dengan
kepala arloji bundar pada tali kulit berwarna coklat tua, simpul
tali kedua memegang manik-manik dan pesona kayu dan
paduan.

IDR 470,000
Dual Time Watch

60
Jam tangan Petualangan yang penuh gaya terinspirasi oleh tren jam tangan terpanas musim ini
- gaya kronograf *. Pelat belakang baja tahan karat yang kokoh, mesin jam kuarsa, tali jam silikon
lembut yang nyaman, indeks besar yang mudah dibaca pada permukaan bulat 40mm. Bukti
percikan. Garansi dua belas bulan.
* Tombol lingkaran kecil hanya untuk representasi gaya dan tidak berfungsi sebagai bagian dari
gerakan jam tangan.

IN-FLIGHT SHOPPING

19

Watches

IDR 970,000

IDR 1,130,000

Cristian Cole Gents and Ladies Watch Set

Cristian Cole Ladies Gift Set

61

50

Lengkapi penampilan Anda bersama pasangan dengan rangkaian jam
tangan Cristian Cole yang menakjubkan. Casing jam tangan yang tampak
modern dari rosegold dengan tali kulit berwarna coklat. Sedikit kilau pada
jam tangan untuk wanita dan kesederhanaan pada jam tangan pria, kami
punya jam tangan untuk memamerkan gayamu bersama!

20

Menemukan aksesori yang cocok bisa menjadi mimpi buruk bagi
wanita modern, tetapi Cristian Cole telah memecahkan masalah itu
dengan jam tangan yang berkilauan dan koleksiperhiasan dua gelang
ini. Arloji itu sendiri adalah pemutar kepala yang berdiri sendiri, dengan
wajah putih mutiara diimbangi oleh kasing bertatahkan permata dan
dengan dua gelang penutup jepitan perhiasan yang menakjubkan. Duo
gemerlap ini akan melengkapi gaun malam atau gaun koktail apa pun,
memungkinkannya untuk bersinar di acara besar berikutnya.

IN-FLIGHT SHOPPING

Watches

IDR 1,030,000
Sekonda Gents Sports Watch

56
Jam tangan olahraga analog pria ini dipersembahkan oleh Sekonda. Memiliki
case bundar dan dilengkapi dengan dial sunray hitam dengan petunjuk angka
dan gelang stainless steel. Jam tangan ini memiliki petunjuk hari / tanggal dan
tahan air hingga 50m. Garansi dua tahun.

IDR 830,000
Sekonda Gents Watch Blue Dial With Batons

57
Jam tangan Pria Sekonda ini menampilkan pelat jam berwarna biru dengan hari /
tanggal dan tali karet. Tahan air hingga 50m. Garansi dua tahun.

IDR 1,630,000
Sekonda Ladies Skelton Watch

45
Jam tangan wanita Sekonda kontemporer ini menampilkan pelat jam dengan
efek kerangka putih dengan angka romawi dan tali cokelat yang serasi.

IN-FLIGHT SHOPPING
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Watches

IDR 350,000
Yazole Mens Watch

53
3 ATM, Dial 43mm, Pergerakan Jam HK, Tali Kulit Vegan,
Casing Alloy, Bagian Belakang Baja Tahan Karat.
Product Code 336

IDR 370,000
Yazole Mens Watch - Black Dial with Black Strap

52
Tampil dengan arloji yang mencolok ini. Dilengkapi dengan mesin
jam kuarsa 3-penunjuk yang dipasang dalam kerangka jam warna
rosegold dan bagian penutup baja tahan karat dengan tali vegan.
Ketahanan air 3 ATM.
Product Code 358

IDR 450,000
Yazole Mens Watch - Silver/Rose Gold with Brown Strap

54
Tampil dengan arloji yang mencolok ini. Dilengkapi dengan mesin jam
kuarsa 3-penunjuk yang dipasang dalam kerangka jam warna rosegold
dan bagian penutup baja tahan karat dengan tali vegan . Ketahanan air
3 ATM.
Product Code 406(BR)
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Watches

IDR 530,000
Yazole Mens Watch - Gold Chronograph

55
Jam tangan terkemuka untuk dipakai sehari-hari. Menampilkan gerakan
penunjuk kuarsa 6 dengan waktu dalam format 12 dan 24 jam, hari dan
tanggal, terbungkus bingkai warna emas dan bagian belakang baja tahan
karat dengan tali yang dijahit kulit vegan warna hitam. Ketahanan air 3 ATM
Product Code 374(BL)

IDR 300,000
Yazole Ladies Watch - White Strap with Green Dial

43
Jam tangan wanita penuh gaya dan serbaguna yang sempurna untuk siang
atau malam hari. Dilengkapi dengan gerakan kuarsa 3-penunjuk, pelat jam
ungu yang elegan, bingkai cincin berwarna perak, bagian belakang baja
tahan karat, tali kulitvegan warna putih, dan tahan air 3 ATM
Product Code 361(4)

IDR 300,000
Yazole Ladies Watch - White Strap with Purple Dial

44
Jam tangan wanita penuh gaya dan serbaguna yang sempurna
untuk siang atau malam hari. Dilengkapi dengan gerakan kuarsa
3-penunjuk, pelat jam ungu yang elegan, bingkai cincin berwarna
perak, bagian belakang baja tahan karat, tali kulitvegan warna putih,
dan tahan air 3 ATM.
Product Code 361(5)
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Accessories

IDR 830,000
Akita Electronics Followme

20
Dudukan selfie Bluetooth generasi berikutnya ini menggunakan
pengenalan wajah dan kemampuan rotasi 3600 untuk
mengikuti posisi Anda dan memberikan selfie yang sempurna
setiap saat.Beroperasi dari sejauh 8 meter untuk memuat lebih
banyak keluarga, teman, dan pemandangan ke dalam foto
dan video Anda.Memegang ponsel Anda dengan aman dan
memberikan stabilitas yang sangat baik. Menampilkan remote
control yang mengaktifkan fungsi zoom, rotasi dan klik. Garansi
internasional 1 tahun.

IDR 1,230,000
Akita Electronics Audioband

17
Dudukan selfie Bluetooth generasi berikutnya ini menggunakan
pengenalan wajah dan kemampuan rotasi 3600 untuk mengikuti
posisi Anda dan memberikan selfie yang sempurna setiap saat.
Beroperasi dari sejauh 8 meter untuk memuat lebih banyak keluarga,
teman, dan pemandangan ke dalam foto dan video Anda. Memegang
ponsel Anda dengan aman dan memberikan stabilitas yang sangat
baik. Menampilkan remote control yang mengaktifkan fungsi zoom,
rotasi dan klik. Garansi internasional 1 tahun
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Accessories

IDR 1,080,000
Akita Electronics Bluetooth Torch

19
Senter LED ultra-terang ini memiliki 4 mode penerangan hemat energi, dipasangkan dengan perangkat seluler melalui Bluetooth untuk mendengarkan musik dan
menjawab panggilan dari jarak jauh, dan dilengkapi dengan power bank 2300mAh internal untuk mengisi daya ponsel cerdas saat dalam perjalanan. Ini memiliki finishing
karet yang kuat untuk pegangan yang aman dan perlindungan anti percikan air dan beratnya kurang dari setengah pon menjadikannya aksesori penting bagi semua
pelancong.Kabel pengisi daya dan garansi internasional 1 tahun.

IDR 900,000
Omnia Q Wireless Charging Unit

28
Bebaskan ponsel cerdas Anda dari kabel dengan
bantalan pengisi daya nirkabel berkemampuan
Qi yang ramping ini. Mendukung pengisian cepat
10W Samsung dan 7,5W Apple, dan menawarkan
perlindungan terhadap pengisian daya berlebih, panas
berlebih, dan korsleting.
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Accessories

ULTRA PORTABLE
Take your sound with you everywhere.

IDR 830,000
Home

Parties

Travel

Outdoors

Akita Electronics Camera Speaker

24
Speaker Bluetooth yang andal ini memberikan kualitas
tinggi audio untuk setiap kesempatan.Cukup kecil untuk
muat ke dalam ransel Anda dan beratnya hanya 150g
aksesori yang ideal untuk musik, film, dan panggilan
konferensi saat bepergian. Termasuk garansi internasional
satu tahun, speaker tunggal, kabel pengisi daya, dan 3,5
mm kabel saluran masuk audio. Dimensi: 67 x 67 x 68 (mm)
Berat: 150 (g).

Vol +

UNIQUE LENS
DESIGN

Vol -

ROTARY VOLUME
CONTROLLER

RECHARGABLE
BATTERY

BLUETOOTH
CONVECTIVITY

HANDS-FREE
SPEAKERPHONE

IDR 900,000
iFLY Selfie Stick With Bluetooth Selfie Shutter & Tripod
Mount For Mobile Phone

25
Bawa selfie dan groupies Anda ke tingkat fotografi berikutnya
dengan monopod yang ringan, kokoh, dan dapat diperpanjang ini.
Termasuk rana bluetooth jarak jauh, dudukan tripod sekrup universal
1/4 ceruk, dudukan ponsel cerdas yang dapat disesuaikan (yang
berfungsi ganda sebagai dudukan independen untuk ponsel Anda)
dan tali pergelangan tangan.Kompatibel dengan semua Smartphone
(Android 4.3 ke atas, iOS 7 ke atas), kamera DSLR dan GoPro.
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IDR 420,000
Photofast Traveler’s Exclusive 32Gb+USB Cr

22
Sekarang Anda dapat memiliki kekayaan musik dan film di ujung jari
Anda di mana pun Anda berada dengan mulus berbagi film, musik,
foto, dokumen, dan mencadangkan kontak Anda secepat kilat antara
perangkat iOs pin petir dan Mac / PC apa pun dengan ukuran saku
32GB ini flashdrive. Menyimpan sekitar 32.000 lagu, hingga 200
jam video penuh film atau lebih dari 10.000 foto. Tidak memerlukan
koneksi internet atau catu daya untuk bekerja.

IDR 320,000
Bluetooth Shower Speaker

23
Shower speaker bluetooth anti air dan portable ini akan membuat
momen mandi sambil karoke kamu lebih berkelas. Memiliki fitur
cangkir hisap yang mudah melekat pada dinding atau keramik dan
dapat memutar musik 2-3 jam bahkan kamu dapat menjawab telepon
sekaligus. Alat ini dilengkapi dengan sebuah kabel charger microUSB.
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Accessories

IDR 200,000
iFLY Hand Sanitizer Wristband - Blue / Pink / White / Black

38 / 39 / 40 / 41
Jaga tangan Anda selalu bebas kuman dengan gelang silikon pembersih tangan ini.Didesain untuk kepraktisan dan kenyamanan. Menampung hingga 7ml gel pembersih
tangan dan dilengkapi dengan botol isi ulang yang mudah digunakan. Satu ukuran cocok untuk semua.

IDR 200,000
Treś Jolie Neoprene Multipurpose Bag - Black | Cream | Pink

14 / 15 / 16
Kantong perjalanan / tas perlengkapan mandi serbaguna. Terbuat dari
kain neoprene sehingga bahan kimia dan tahan air.Tersedia dalam warna
hitam, biru dan merah muda. Berukuran 48 x 32 x 19 cm.

IDR 670,000
True Utility Fixr 20 Tools In 1

27
Multitool Revolusioner dalam baja tahan karat berlapis hitam memiliki rangkaian alat yang
paling berguna. Putar pelat yang berputar ke posisinya untuk menggunakan salah satu dari
20 alat.
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Accessories

IDR 460,000
Harry Potter Chibi Pen, Bookmark and Keyring Set

111
Pena Chibi Harry Potter Resmi Berlapis Perak, Bookmark, dan Gantungan
Kunci.Menampilkan karakter kartun Jepang dari Boy Who Lived.

IDR 330,000
Loqi - Starry Night Foldable Tote Bag

13
Seniman Belanda Vincent van Gogh adalah salah satu seniman paling terkenal
di dunia. Dia hanya melukis selama sekitar 10 tahun, namun menghasilkan lebih
dari 2.000 karya - semuanya dalam gaya khasnya yang khas. Salah satu karyanya
yang paling terkenal, The Starry Night, diabadikan di tas jinjing ini. Kagumi pusaran
mewah dan penggambaran indah langit malam hari ke mana pun Anda pergi. Tahan
air dan Disertifikasi oleh OEKO-TEX® Standard 100.Tas berukuran 50 x 42cm dan
dapat memuat hingga 20kg.

IDR 210,000
Thumbs Up! Click Stick

26
Kita semua pernah ke sana; Anda mengumpulkan teman Anda untuk Selfie kelompok besar itu, Anda meraih tombol itu ... Dan tidak! Anda baru saja memotong diri
Anda sendiri! Didesain untuk mengurangi ketegangan dalam mengambil foto Selfie,
The Click Stick akan secara drastis mengubah cara Anda mengambil foto! Terintegrasi dengan tombol yang memungkinkan Anda mengambil foto dari jarak jauh;
Click Stick tidak membutuhkan bluetooth, pemasangan atau baterai! Cukup colokkan Smartphone Anda ke soket headphone, berpose dan Click Stick! Harap diperhatikan: Pengguna Android perlu mengunduh app camera 360 ke ponsel mereka agar
berhasil menggunakan Click Stick Tidak kompatibel dengan model ponsel HTC M8
atau perangkat Blackberry.
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Accessories

IDR 480,000
Urbanista San Fransisco Earphones

18
Ini adalah earphone multifungsi untuk penggunaan sehari-hari.Remote memungkinkan Anda menerima
panggilan dan mengontrol musik Anda.Earpiece memiliki bentuk yang sempurna agar pas secara
ergonomis.Kabel pipih bebas kusut praktis dan bergaya.Remote memungkinkan Anda untuk menerima
panggilan, menjeda dan memutar lagu Anda atau melompat di antara trek. San Francisco earphone
kompatibel dengan Android, iOS dan Windows.

IDR 520,000
Elari USB Ecobatteries: 2-Pack

21
AA EcoBatteries dengan pengisian ulang USB: alternatif yang ramah lingkungan dan hemat biaya. Dapat
bertahan hingga 500 siklus pengisian daya, jadi 1 EcoBattery menggantikan 500 siklus sekali pakai,
yang akan membahayakan planet dengan bahan kimianya. Buka saja tutupnya untuk mengisi daya dan
masukkan ELARI EcoBattery ke port USB - baterai akan terisi penuh dalam waktu 3 jam. Termasuk
indikator LED bawaan.
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IDR 330,000
Black Ice Polarised Classic Aviator Sunglasses

31
Gaya Aviasi untuk Pria dan Wanita : Lengan yang nyaman dan pas,
nosepiece yang dapat disesuaikan, engsel pegas berkualitas. Lensa
terpolarisasi UV400 melindungi mata dari 99-100% sinar UVA dan UVB.
Memenuhi standar ASNZS 1067 .1-2016. Garansi satu tahun.

IDR 330,000
Black Ice™ Polarized Sunglasses Mens

32
Gaya Olahraga: Frame yang nyaman dan nyaman, nosepiece yang
dapat disesuaikan, engsel pegas berkualitas. Lensa terpolarisasi
UV400 melindungi mata dari 99-100% sinar UVA dan UVB.Memenuhi
standar ASNZS 1067 .1-2016. Garansi satu tahun.

IDR 330,000
Unisex Aviator Sunglasses Green

33
Kacamata Unisex Aviator-style Polarized UV400 ini melindungi mata
dari sinar matahari dan membuatmu tampak hebat. Tersedia dalam 2
kombinasi warna, lensa warna hijau dengan bingkai warna black metal
atau lensa warna abu-abu dengan bingkai warna gun metal 148 mm (L)
x 52 mm (H).
Product Code SG1001 (GR)

IDR 330,000
Unisex Aviator Sunglasses Black

34
Kacamata Unisex Aviator-style Polarized UV400 ini melindungi mata
dari sinar matahari dan membuatmu tampak hebat. Tersedia dalam 2
kombinasi warna, lensa warna hijau dengan bingkai warna black metal
atau lensa warna abu-abu dengan bingkai warna gun metal 148 mm (L)
x 52 mm (H).
Product Code SG1001 (BK)
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IDR 350,000
Treś Jolie Print Shawl Red Design

1
Selendang yang indah terbuat dari 50% viscose 50% polyester.
Menampilkan desain jacquard unik yang dapat dipadukan dengan
pakaian apa pun untuk tampilan yang chic dan kasual. Ukuran 70cm x 175cm + 10cm x 2cm.

IDR 350,000
Treś Jolie Print Shawal Blue Design

2
Selendang yang indah terbuat dari 50% viscose 50% polyester.
Menampilkan desain jacquard unik yang dapat dipadukan dengan
pakaian apa pun untuk tampilan yang chic dan kasual. Ukuran 70cm x 175cm + 10cm x 2cm.

32
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Accessories

IDR 350,000
Treś Jolie Print Shawl Grey Design

3
Selendang yang indah terbuat dari 50% viscose 50% polyester. Menampil
Menampilkan desain jacquard unik yang dapat dipadukan dengan pakaian apa pun
untuk tampilan yang chic dan kasual. Ukuran - 70cm x 175cm + 10cm x
2cm.

IDR 350,000
Treś Jolie Print Shawl Bronze Design

4
Selendang yang indah terbuat dari 50% viscose 50% polyester.
Menampilkan desain jacquard unik yang dapat dipadukan dengan
pakaian apa pun untuk tampilan yang chic dan kasual. Ukuran 70cm x 175cm + 10cm x 2cm.
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IDR 220,000
Treś Jolie Chiffon Hijab - Green

5
Jilbab sifon elegan dalam warna eksklusif mewujudkan semangat keindahan dan
keanggunan. Didesain untuk kenyamanan dan gaya. Ukuran - 75cm x 175cm.

IDR 220,000
Treś Jolie Chiffon Hijab - Grey

6
Jilbab sifon elegan dalam warna eksklusif mewujudkan semangat keindahan dan
keanggunan. Didesain untuk kenyamanan dan gaya. Ukuran - 75cm x 175cm.

IDR 220,000
Treś Jolie Chiffon Hijab - Cream

7
Jilbab sifon elegan dalam warna eksklusif mewujudkan semangat keindahan dan
keanggunan. Didesain untuk kenyamanan dan gaya. Ukuran - 75cm x 175cm.
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Accessories

IDR 240,000

IDR 310,000

Treś Jolie Hijab Pearls

Treś Jolie Hijab Pins Pearls and Rhinestone

10

11

Tiga buah bros elegan untuk hijab ataupun scarf. Sempurna untuk
penampilan sehari hari atau acara khusus. Paket terdiri bros bertahta dua
mutiara, ukuran bros 3,2x1,5cm dan bros warna emas dan perak dengan
5 buah mutiara, ukuran bros 5x1,3cm

Koleksi 3 buah pin dengan berlian imitasi kristal elegan untuk hijab atau
jepit / bros syal. Sempurna untuk pakaian sehari-hari atau acara khusus.

IDR 220,000

IDR 220,000

Prayer Mat with Compass - Red

Prayer Mat with Compass - Blue

8

9

Sajadah ini dilengkapi kompas dan tas jinjing yang pas di saku Anda.
Menampilkan desain geometris, terbuat dari kain Oxford tahan air dan
berukuran 60 x 100cm.

Sajadah ini dilengkapi kompas dan tas jinjing yang pas di saku Anda.
Menampilkan desain geometris, terbuat dari kain Oxford tahan air dan
berukuran 60 x 100cm.
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IDR 300,000
Cristian Cole Wallet Ladies

12
Dompet panjang eleganuntukwanita, model penutup lipat yang mudah pada bagian depan, Memiliki slot yang menampung hingga 10 kartu, slot untuk kartu identitas,
saku slip dan saku tambahan.

IDR 300,000
Cristian Cole Wallet Mens

37
Dompetpanjanguntukpria, model penutuplipa yang mudahpadabagiandepan, 10 slot
kartu, slot untukkartuidentitas, saku slip dansakutambahan.

36
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Accessories

IDR 250,000
Baellerry Mens Wallet - Brown

35
Dompet pria terbuat dari kulit vegan yang sederhana dan bergaya namun
berfungsi penuh. Memiliki 6 slot kartu, 2 slot uang kertas dan 1 slot dokumen.
Tersedia dalam warna hitam atau coklat klasik. Berukuran 12 x 10 x 2 cm.

IDR 250,000
Baellerry Mens Wallet - Black

36
Dompet pria terbuat dari kulit vegan yang sederhana dan bergaya
namun berfungsi penuh. Memiliki 6 slot kartu, 2 slot uang kertas
dan 1 slot dokumen. Tersedia dalam warna hitam atau coklat klasik.
Berukuran 12 x 10 x 2 cm.
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IDR 200,000
Reading Glass 26 With Lamp

114
Kacamata baca untuk pria maupun wanita yang dilengkapi dengan lampu
baca. Tersedia dalam dua pilihan warna. Tersedia ukuran : +1.0, +1.25,+1.5,
+1.75 dan +2.0

IDR 105,000
30W USB Desktop Charger

114
USB desktop charger untuk smartphone maupun gadget anda yang sangat
berguna dalam keseharian anda. Terdapat 6 usb port yang dapat digunakan secara
bersamaan.
*Input : AC 100-240V 50/60Hz *1,5m cable
BEST SELLER *Output : DC 5V 6A

IDR 40,000
Phone Shocket Holder

114
Phone Shocket Holder adalah piranti sebagai dudukan gadget
anda. Alat ini diitempatkan pada setang kemudi mobil anda
sehingga anda dapat memantau aktivitas smartphone anda
tanpa . menganggu fokus anda dalam mengemudi.

38
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Kids Collections

IDR 220,000
Bounce Mr Men & Little Miss

101
Nikmati memainkan permainan mengingat cepat dan
‘Temukan Perbedaan’ yang menampilkan Karakter Little
Miss dan Mr. Men.Menyenangkan untuk seluruh keluarga.
Ideal sebagai hadiah atau untuk menghibur anak-anak
dalam perjalanan panjang.

IDR 250,000
Akita DigiMate (Clear) 4th gen

102
Bersenang-senanglah dengan paduan kotak pensil artistik
dan game station sekaligus! Nikmati 6 game kecerdasan
termasuk tantangan matematika, Sudoku sederhana, game
ingatan, dan masih banyak lagi. Baterai sudah tersedia.

IDR 250,000
Miniso Kids Watch Set

103
Menjaga waktu untuk anak-anak sangat menyenangkan dengan rangkaian jam tangan hewan laut yang semarak ini. Dilengkapi 2 dial yang dapat diganti dan strap silikon ‘slap-on’. Fitur Dikemas secara individual.Garansi 1 tahun.
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Kids Collections

IDR 150,000
Zip Star Magic Rainbow Scratch Notes

104
Gunakan stylus plastik untuk menampilkan warna-warna cerah yang tersembunyi
di bawah lapisan matte.Buat catatan, buat sketsa coretan, dan buat desain
hebat.Sempurna untuk membuat anak-anak sibuk saat bepergian.

IDR 230,000
Kid Rist Watch - Pink / Blue

109 / 110
Jam tangan LCD digital yang menyenangkan dan bersemangat dengan
tali karet silikon yang sangat ringan dan dapat disesuaikan yang sesuai
untuk pergelangan tangan si kecil. Termasuk Garansi Pembuatan 1
Tahun.

IDR 230,000
iFLY Led Sports Watch - Pink / Green / Blue / Black

105 / 106 / 107 / 108
Jam tangan LED tanggal dan waktu digital yang menyenangkan dan bersemangat
untuk anak-anak. Tersedia dalam tali silikon biru, hitam, hijau dan merah muda yang
menarik perhatian. Ukuran: 23 x 2 x 1 cm.
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IDR 150,000
Ludo Game

112
Bawalah game Ludo magnetik seukuran saku ini ke mana pun Anda pergi
untuk kesenangan keluarga kapan saja dan di mana saja!

IDR 185,000
Speed Thunder Besar 128

113
Replika pesawat tempur yang terbuat dengan bahan metal skala
1:128 yang eksklusif. Tepat untuk dijadikan koleksi atau hadiah
istimewa.

IDR 150,000
Speed Thunder Kecil

114
Replika pesawat tempur yang terbuat dengan bahan metal skala 1:180
yang eksklusif. Tepat untuk dijadikan koleksi atau hadiah istimewa.
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Logo items
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IDR 170,000

IDR 120,000

Sriwijaya Polo Collection

Sriwijaya Air Cap

115

116

Kaos spesial desain dari Sriwijaya Air dipersembahkan
khusus bagi anda. Terbuat dari bahan katun yang halus
dan lembut. Tersedia ukuran :
S, M, L. *selama persediaan masih ada

Topi basic yang ikonik dari Sriwijaya Air yang dipersembahkan
khusus untuk anda.

IDR 250,000

IDR 80,000

Sriwijaya Model Plane

Sriwijaya Plane Keychain

117

118

Replika pesawat Sriwijaya Air seri 737-800 NG dengan skala
1:250 dan skala 1:200 yang eksklusif. Tepat untuk dijadikan
koleksi atau hadiah istimewa bagi relasi Anda. Authentic
details. Die Cast Metal.

Gantungan kunci bentuk pesawat yang unik dan lucu,
cocok untuk digantungkan pada tas kesayangan atau
kunci rumah, kunci loker dan atau kunci kendaraan anda.

IN-FLIGHT SHOPPING

Logo items

IDR 250,000

IDR 165,000

Nam Model Plane

Nam Polo Collection

119

120

Replika pesawat Nam Air seri 737-500 W dengan
skala 1:250 dan skala 1:200 yang eksklusif. Tepat
untuk dijadikan koleksi atau hadiah istimewa
bagi relasi anda. Authentic details. Die Cast Metal.

Kaos spesial desain dari NAM Air dipersembahkan
khusus bagi anda. Terbuat dari bahan katun yang
halus dan lembut. Tersedia ukuran : S, M, L, XL.
*selama persediaan masih ada

IDR 750,000

IDR 25,000

Nam Skin Care Set

Health Kit

Include : Day & Night Cream, Milk Cleanser, Facial Wash

121
Set Skin Care yang di design khusus untuk NAM Air yang berbahan
dasar jamur dan pastinya aman dikulit, diproduksi oleh PT Citra Ayu
Kosmetik Indonesia dan didistribusikan secara eksklusif oleh NAM Air.
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122
Healty Kit adalah set perlengkapan perjalanan anda dimasa pandemi
Covid 19 didesign khusus untuk Sriwijaya Air dan NAM Air
terdiri dari 1 pcs Faceshield, 1 pcs masker handloop, 1 pcs maker earloop,
dan 2 sachet handsanitizer antis mini pax (note: foto diganti)
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IDR 15,000

IDR 15,000

IDR 20,000

IDR 25,000

Mie Sedaap Instant Cup Curry

Mie Sedaap Instant Cup Soto

Japota Honey Butter

Kris Bee French Fries

123

124

125

132

IDR 10,000
Ravel

126

IDR 10,000
Teh Java Melati

127

IDR 10,000
Floridina

128

IDR 10,000
Golda Coffee

129

44

IDR 15,000
Canbo Lemonade / Apple

130 / 131
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Home Delivery Program
TERMS AND CONDITIONS
Price :
All prices are in Indonesian Rupiah.
Guarantee :
Every item in this catalog is guaranteed. Should any defect arise, the item should be returned to within
14 days of receipt together with the dispatch note, sale receipt and goods should be in its original
packaging. In the event of return, postal and handling charges will not be refunded.
Minimum Order :
Minimum order : 100.000,- IDR
Delivery :
All purchases are delivered by courier unless otherwise specified. Delivery usually takes from 1-2
weeks from the date of purchase.
Delivery Area :
We deliver throughout Indonesia. Except for perfume an cosmetic products, which are limited to
delivery within the Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi area.
Note On Home Delivery PurchaseS :
1. Offer valid while stocks last.
2. Price are subject to change without prior notice.
3. Personal cheques not accepted
Call Centre Inflight Shop :
0821-1241 8382

