PERSIB BANDUNG LAKUKAN VAKSINASI
DI IMUNICARE
Bandung – Persib Bandung, klub sepakbola kebanggaan Jawa Barat, melakukan vaksinasi di
Imunicare, Senin (03/02). Imunicare merupakan layanan vaksinasi milik Bio Farma. Vaksinasi
dilakukan oleh para pemain serta tim manajemen klub Persib.
“Hal ini merupakan kontribusi biofarma untuk tim Persib Bandung, sebagai tim kebanggaan
kota Bandung dan Jawa Barat,” ujar Honesti Basyir, Direktur Utama Bio Farma dalam
sambutannya di Gedung Herritage, Bio Farma.
Tim Persib Bandung melakukan vaksinasi dalam rangka menghadapi kompetisi panjang
dengan tempat yang berpindah-pindah. Vaksin yang diberikan adalah vaksin ﬂu, yang dapat
menjaga daya tahan tubuh para pemain agar tetap kuat serta dapat bermain dengan optimal
di sela-sela jadwal yang padat.
“Vaksin yang diberikan tujuannya untuk memberikan antibodi bagi para pemain. Sehingga,
tubuh mereka lebih kuat dan memiliki pertahanan terhadap penyakit yang akan menyerang,”
papar Dr. Mohamad Raﬁ Ghani, dokter tim Persib Bandung.
Kegiatan vaksinasi ini juga dilakukan sebagai bagian dalam memeriahkan ulang tahun
Imunicare yang pertama, sabtu (01/02), lalu. Imunicare merupakan layanan vaksinasi yang
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses dan solusi dalam upaya meningkatkan
imunitas, dengan harga terjangkau serta produk yang lengkap, terjamin kualitas dan keaslian
produknya.
“Saya berterimakasih pada Bio Farma atas support yang diberikan pada tim. Hal ini dapat
meningkatkan kepercayaan diri bagi para pemain,” tutur Rene Alberts, Pelatih tim Persib
Bandung.
Bio Farma, memberikan dukungannya sebagai bentuk kepeduliah terhadap kesehatan tim
untuk menghadapi pertandingan panjang musim ini. Bio Farma juga memastikan agar tim
Persib Bandung dapat bertanding dengan baik dan selalu sehat serta terhindar dari ﬂu yang
sewaktu-waktu dapat menyerang.
Biofarma menegaskan bahwa adanya kegiatan vaksinasi ini merupakan bentuk dukungan
biofarma dalam kancah olahraga di Indonesia. Bio Farma akan terus melakukan kontribusi
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vaksinasi melalui Imunicare serta memberikan pelayanan yang terbaik.

—-0000—Untuk informasi Media, Hubungi :
Iwan Setiawan
Head of Corporate Communications.
Bio Farma
Email : iwan.setiawan@biofarma.co.id
62 22 2033755 ext 37431
www.biofarma.co.id
twitter : @biofarmaID
Instagram :@biofarmaID
Bio Care : 1500810

|2

