
  
 

 

 
SIARAN PERS 

Untuk Segera Disiarkan 

 

Andalan Fresh Intimate Wipes, Rahasia Jaga Kebersihan Area Kewanitaan 

Tanpa Worry Kapanpun dan Dimanapun 
 

Jakarta, 05 November 2020. Sebagai perempuan apa yang sudah kamu lakukan selama pandemi ini untuk 

merawat kesehatan area kewanitaan? Andalan Feminine Care, brand kesehatan reproduksi terdepan di 

Indonesia ingin mengajak para perempuan Indonesia untuk ‘Healthy Inside and Out’, sehat secara luar dan 

dalam dengan tidak hanya menjaga kesehatan tubuh di area luar saja, namun juga untuk merawat 

kesehatan dan kebersihan area kewanitaan atau area intim bagian dalam yang masih seringkali terabaikan. 

Terlebih lagi, peningkatan aktivitas #DiRumahAja selama pandemi ini menyebabkan banyak perempuan 

mengalami stress, dan beberapa perempuan juga jadi jarang aktif bergerak. Hal tersebut dapat memicu 

keputihan dan berbagai permasalahan area kewanitaan lainnya. 

 

Aesthetic Gynaecologist dr. Dinda Derdameisya, Sp.OG ditemui dalam peluncuran Andalan Fresh Intimate 

Wipes mengungkapkan “Keputihan masih menjadi masalah kesehatan pada area kewanitaan yang paling 

sering dialami oleh perempuan, khususnya di masa pandemi ini. Pada perempuan yang aktif misalnya, 

ketika selesai berolah-raga di dalam rumah, terkadang langsung melakukan WFH tanpa mengganti baju 

dan celana dalam terlebih dahulu. Atau selama di rumah, banyak perempuan yang jarang mengganti celana 

dalam karena merasa bahwa tidak berkeringat. Selain itu, beberapa perempuan juga jadi kurang aktif 

bergerak dan mengalami kenaikan berat badan semasa pandemi ini. Ditambah dengan stress yang 

semakin memicu permasalahan pada area kewanitaan”. 

Berbicara tentang stress, sebuah jurnal dari National Library of Medicine tahun 2020 menyebutkan bahwa 

stress meningkatkan peluang terhadap infeksi jamur candida pada vagina yang berulang atau biasa disebut 

Recurrent Vulvovaginal Candidiasis/RVVC, yang juga akan berpengaruh pada kualitas kesehatan seksual 

dari perempuan1. Selain stress, American Journal of Obstretics & Gynecology tahun 2019 menyebutkan 

bahwa perempuan yang tidak aktif bergerak dan memiliki Body Mass Index (BMI) yang tinggi berpeluang 

terkena Bacterial Vaginonis (BV) 30,4% lebih tinggi daripada perempuan dengan BMI yang rendah2. BV 

ditandai dengan keputihan abnormal, gatal-gatal serta bau tidak sedap pada vagina. Sementara itu, 

keputihan sendiri masih menjadi penyebab utama permasalahan terhadap area kewanitaan. Bahkan, 

sebuah studi menyebutkan bahwa 75% perempuan di Indonesia terbukti pernah mengalami keputihan 

minimal satu kali3. 

Mengatasi hal tersebut, Andalan Feminine Care kembali mengampanyekan pentingnya kebersihan 

terhadap area kewanitaan terutama pada masa pandemi ini. Cut Vellayati, Group Product Manager DKT 

Indonesia mewakili Andalan Feminine Care menjelaskan “Area kewanitaan yang bersih dan sehat, dapat 

memberikan rasa percaya diri, kenyamanan, dan rasa perlindungan bagi perempuan. Disinilah pentingnya 

kesehatan terhadap area kewanitaan untuk membantu perempuan agar lebih meningkatkan tiga emotional 

benefits, yaitu: Confidence, meningkatkan rasa percaya diri secara signifikan; Happy, membantu 

mengurangi bad mood terutama pada masa PMS atau menstruasi; Serta in control, mengurangi dan 

mengontrol rasa takut dan cemas karena area kewanitaan selalu terjaga kebersihannya”. 

 
1 Moshfeghy Z, Tahari S, Janghorban R, Najib FS, Mani A, Sayadi M. Association of sexual function and 
psychological symptoms including depression, anxiety and stress in women with recurrent vulvovaginal 
candidiasis. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2020 Jun 8;21(2):90-96. doi: 10.4274/jtgga.galenos.2019.2019.0077. 
Epub 2019 Oct 23. PMID: 31640303; PMCID: PMC7294830. 
2 Brookheart RT, Lewis WG, Peipert JF, et al. Association between obesity and bacterial vaginosis as assessed 
by Nugent score. Am J Obstet Gynecol 2019;220:476.e1-11. 
3 Data Kemenkes RI 2010 



  
 

Salah satu praktik yang sering dan banyak dilakukan perempuan di Indonesia untuk menjaga kebersihan 

area kewanitaannya adalah dengan menggunakan handuk, tisu toilet atau bahkan beberapa perempuan 

tidak mengeringkan area kewanitaannya terlebih dahulu setelah melakukan buang air dan langsung 

menggunakan celana dalam. Hal tersebut yang justru memicu semakin parahnya kondisi kebersihan area 

kewanitaan. Apabila tidak dibersihkan dengan benar setelah buang air hingga kering, banyak bakteri yang 

akan menempel dan memperparah kondisi kesehatan vagina. Sementara, tisu kering juga tidak dapat 

membersihkan area kewanitaan secara maksimal karena bahannya yang tipis dan seringkali menempel di 

area vulva, dan juga tidak disesuaikan dengan pH alami vagina. Dan penggunaan handuk kering juga belum 

tentu bersih, apalagi handuk yang sudah digunakan berulang-kali. 

“Menjawab akan kebutuhan produk pembersih area kewanitaan yang ideal, setelah meluncurkan rangkaian 

Andalan Feminine Care Intimate Wash pada tahun 2019 lalu, sebagai pembersih area kewanitaan bagi 

para perempuan aktif dan modern yang dapat menjadi Andalan di Setiap Momen, tahun ini Andalan 

Feminine Care kembali berinovasi dengan meluncurkan Andalan Fresh Intimate Wipes, tisu pembersih 

kewanitaan yang praktis untuk menjaga kebersihan dan menyegarkan area kewanitaan kapanpun dan 

dimanapun” Ungkap Cut Vellayati. 

Andalan Fresh Intimate Wipes memiliki berbagai keunggulan, antara lain: 

1. Tisu berbahan lembut dengan tekstur material berpori untuk membersihkan lebih maksimal yang 

praktis dan mudah dibawa ke mana saja; 

2. Memiliki berbagai kandungan, yaitu: 

• Lactic acid dan lactoserum secara alami membantu menjaga keutuhan flora vagina 

perempuan, mencegah infeksi dan iritasi, serta menjaga pH alami area kewanitaan 

sehingga aman untuk digunakan sehari-hari; (Review jurnal National Library of Medicine 

tahun 2011 mengungkapkan bahwa penggunaan produk pembersih kewanitaan yang 

mengandung lactic acid dan lactoserum dapat membantu mencegah Bacterial 

Vaginosis4) 

• Ekstrak aloe vera yang dapat melembabkan dan menjaga kesehatan area kewanitaan; 

• Ekstrak sirih sebagai anti-bacterial alami untuk mencegah keputihan;  

• Ekstrak chamomile dan peppermint untuk mencegah iritasi dan kaya antioksidan 

3. Selain itu, produk ini telah melalui uji dermatologis, serta bebas alcohol dan paraben. 

“Penggunaan Andalan Fresh Intimate Wipes dapat membantu perempuan untuk menjaga area 

kewanitaannya terutama dalam menyeka kotoran yang menumpuk sepanjang hari pada saat buang air 

dibandingkan dengan tisu basah biasa. Selain itu, tisu ini tidak mengganggu keseimbangan bakteri baik 

dalam vagina, sehingga dapat menjadi salah satu Andalan bagi perempuan untuk membersihkan area 

kewanitaannya” Ujar Group Product Manager DKT Indonesia menambahkan. 

“Dengan kehadiran Andalan Fresh Intimate Wipes, kami berharap dapat menginspirasi perempuan 

Indonesia untuk menjalani healthy living; menjadi lebih percaya diri dalam beraktivitas di setiap hari, aktif 

menjaga kebersihan area kewanitaan dengan menggunakan produk yang alami tanpa worry secara tepat, 

sehingga dapat menjadi Andalan di setiap momen khususnya pada saat pandemi ini, untuk memberikan 

kesegaran alami serta nyaman sepanjang hari pada saat #DiRumahAja. Selain itu, produk ini juga dapat 

menjadi salah satu essential items pada saat bepergian dan menggunakan toilet umum karena praktis dan 

mudah dibawa kemana saja” Tutup Cut Vellayati. 

 

 

 
4 Bahamondes MV, Portugal PM, Brolazo EM, Simões JA, Bahamondes L. Use of a lactic acid plus 

lactoserum intimate liquid soap for external hygiene in the prevention of bacterial vaginosis 

recurrence after metronidazole oral treatment. Rev Assoc Med Bras (1992). 2011 Jul-Aug;57(4):415-20. 

doi: 10.1590/s0104-42302011000400015. PMID: 21876923. 



  
 

 

Andalan Fresh Intimate Wipes saat ini tersedia   e-Commerce DKT Indonesia Official Store di Shopee, 

Tokopedia, Lazada, Bukalapak), BliBli, JD.ID, Asmaraku, Toko Obat dan Kecantikan (Watsons, Dan+Dan), 

Hypermarket & Supermarket (Lotte Mart, Lulu), serta Apotek Retail (Viva Health, K24, Kimia Farma).  

-SELESAI- 

 
Tentang Andalan Feminine Care 

 

Andalan Feminine Care adalah produk natural feminine care untuk wanita aktif. Diformulasi khusus yang efektif untuk 

meningkatkan kualitas kebersihan area kewanitaan dengan pilihan produk pembersih untuk memberikan rasa segar, 

nyaman, proteksi maksimal, dan percaya diri. Mengandung bahan aktif alami yang membantu menjaga keseimbangan 

level pH area kewanitaan. Teruji secara klinis, ginekologis, hipoalergenis, dermatologis, dan halal, memberikan 

kesegaran alami dan nyaman sepanjang hari. 

Andalan, One Stop Solution for Women Healthcare 

 

Andalan menyediakan pilihan yang aman dan berkualitas bagi semua wanita untuk meningkatkan kesehatan reproduksi 

wanita Indonesia dengan berbagai produk pilihan Andalan Kontrasepsi, Andalan Nutrisi (Lactaboost – Multivitamin 

Pelancar ASI), Pregnancy Test Kit, dan Feminine Care. 

Tentang DKT Indonesia 

DKT Indonesia hadir sejak tahun 1996 dengan menghadirkan empat brand kontrasepsi: kondom Sutra (1996), 

Kontrasepsi Andalan (2000), kondom Fiesta (2003), dan juga Supreme Premium Condoms (2018). Pada tahun 2019, 

DKT Indonesia memperkuat perannya dalam industri kesehatan reproduksi, dengan menghadirkan Andalan Feminine 

Care, dan menjadikan Andalan sebagai One Stop Solution for Women Healthcare. DKT Indonesia berhasil melindungi 

lebih dari 8 juta pasangan setiap tahunnya dari kehamilan yang tidak direncanakan dan berkontribusi dalam 

menjalankan program perencanaan keluarga serta pencegahan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. 
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