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Betapa berharganya arti kesehatan. Uang dan kedudukan tidaklah berarti, bila tubuh  

dihinggapi berbagai penyakit. Oleh karenanya, menanamkan pola hidup sehat sejak 

usia dini dapat dijadikan langkah awal dalam membentengi tubuh dari berbagai 

risiko penyakit. 

Namun sangat disayangkan, masih banyaknya orang yang berpikiran bahwa 

menjalani pola hidup sehat itu repot dan sulit. Nah saatnya kita buang jauh-jauh 

prasangka salah tersebut, dan dapatkan tubuh sehat dengan langkah-langkah 

sederhana.

1. Bersahabat dengan air putih. Bawalah tumbler atau botol minum kemana   

pun kita pergi, guna memenuhi kebutuhan air tubuh. 

2. Terapkan pola makan seimbang. Seimbang, artinya selalu ada protein,   

karbohidrat dan serat dalam menu harian. 

3. Aktif bergerak. Olahraga adalah kontrak yang harus kita jalani seumur hidup,  

pilih olahraga yang murah namun intens (lari atau berjalan).

4. Cukup tidur. Jangan anggap remeh kegiatan yang satu ini. Pastikan kita tidur 

7-8 jam setiap malamnya. 

5. Lingkungan sehat. Hidup sehat harus didukung oleh lingkungan yang 

sehat pula. Tanamkan nilai cinta lingkungan sedini mungkin. “contoh yang paling                                             

sederhana yaitu memilah sampah organik-anorganik,  dan untuk selalu membuang 

sampah pada tempatnya.

Tidak perlu repot kan, segeralah lakukan perubahan kecil di atas dan mulailah hidup 

sehat dari sekarang.

Salam Olahraga

Dini Atria

INVESTASI KESEHATAN 
SEJAK DINI

EDITORIAL
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activeQUOTE
“Manusia paling baik itu ketika ia sudah lebih dari baik namun selalu berusaha 
menjadi lebih baik.” 
                                 
      -NN-
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KUNCI MENGURANGI LEMAK

Reps	mau	Tanya,	
katanya	kalau	berenang	

itu	adalah	olahraga	paling	tepat	
untuk	mengurangi	lemak,	benar	
tidak	tuh	kira-kira?	Soalnya	
setahu	saya	olahraga	di	air	justru	
membuat	suhu	tubuh	dingin,	
sehingga	malah	membuat	kita	
menjadi	mudah	lapar.	Tolong	
dong	Reps	masukannya!..								
(Steve–	Tangerang)

Olahraga apapun 
Anda lakukan pasti 

membuat Anda cepat lapar 
tidak hanya renang, normal 
karena tubuh Anda membakar 
banyak kalori dan butuh 
kalori pengganti, jadi kunci 
mengurangi lemak tentu kalori masuk harus lebih kecil dari yang Anda keluarkan 
terlepas apapun olahraganya. Jadi renang sangat bagus untuk melatih tubuh, jantung 
dan membakar kalori selain itu aman untuk segala persendian tubuh. Suhu dingin 
pada air justru membuat tubuh membakar banyak kalori untuk menjaga suhu 
internal tetap stabil. Jadi silahkan berenang dan jaga asupan apa yang Anda makan 
dan kuantitasnya supaya tetap bobot turun menjadi lebih ideal.

MENURUNKAN 
BERAT AIR DI 
DALAM TUBUH

Ada	yang	bilang	kalo	kita	
melakukan	lari	pada	siang	

hari	sambil	memakai	jaket,	katanya	
akan	membuat	berat	badan	cepat	
turun……..	bener	tidak	sih??	
(Melda-Jakarta)

Sebenarnya yang turun 
adalah berat air Anda 

karena telah banyak berkeringat, 
begitu Anda minum maka beratnya 
akan kembali lagi, sama kasusnya 
dengan sauna. Jadi yang terpenting 
adalah larinya dan bukan Anda 
memakai apa, rajin lari secara 
teratur dan menjaga diet Anda 
dijamin Anda bertubuh dengan 
bobot ideal.

MELATIH OTOT

Permisi	bro	saya	numpang	nanya	lagi	dong..
mungkin	udah	di	tanya	berberapa	kali	tapi	saya	

masih	penasaran	nih,	saya	kan	sekarang	pakai	full	body	
workout..	yang	beginer	routine...Terus	kira-kira	itu	sebenernya	
buat	muscle	building	atau	buat	power	up	saja	yah??
soalnya	saya	pernah	denger	dari	teman-teman...	katanya	kalo	
mau	muscle	building	latihannya	split?	apa	bener	seperti	itu?	
trus	mengenai	suplemen,	kalo	amino	itu	sebenernya	untuk	
perawatan	otot	atau	untuk	metabolisme	otot	yah??	soalnya	
saya	mau	beli..	tapi	masih	bingung	antara	amino	sama	gainer	
(Oky–	Surabaya)

Program latihan pemula biasanya dirancang 
untuk mengenai seluruh bagian otot tubuh 

menguatkannya dan juga memperbesar untuk menjadi 
fondasi guna latihan lebih berat dan intens. Jadi tentunya 
selama Anda berlatih rutin dan asupan proteinnya cukup, 
istirahat cukup pasti otot akan bertumbuh. Jika Anda sudah 
sering berlatih dan masa otot sudah cukup banyak, maka 
tubuh kemungkinan akan berhenti tumbuh, stagnan, disinilah 
diperlukan split	training untuk melatih otot lebih fokus dan 
intens per bagian, seperti hari ini dada, besok punggung, 
besoknya kaki, dan seterusnya. 
Amino merupakan hasil cerna protein dan merupakan 
komponen utama untuk pertumbuhan otot. Bedanya dengan 
gainers, gainer mengandung karbohidrat tinggi. Jadi yang 
mana bagus? Tentu keduanya kalau bisa dikombinasi, gainers 
sehabis latihan amino sebelum latihan dan sebelum tidur. 
Jika harus memilih, pilih saja amino karena perbutirnya 
mengandung protein tinggi, karbohidrat bisa Anda dapat 
dari buah, roti atau nasi. Karena lebih sulit mendapat protein 
berkualitas daripada karbohidrat.
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MAINARTICLE

Ijin usaha atau juga sering orang 
menyebutnya dengan ‘izin usaha’ 
adalah penting diperlukan untuk 
mendukung operasionalnya 
suatu bentuk usaha, baik itu 

usaha perorangan, usaha kecil dan 
menengah (UKM) atau usaha yang 
sudah berskala besar.

Ijin usaha tidak melulu diperlukan 
oleh suatu usaha yang sudah 
berbadan usaha (CV) atau berbadan 
hukum (PT/PMA), ijin usaha atau izin 
usaha juga diperlukan untuk orang 
yang menjalankan usaha perorangan, 
misalnya tempat Gym. Fitness	Center 
sebaiknya mempunyai ijin usaha 
seperti Surat Ijin Tempat Usaha selain 
juga nomor pokok wajib pajak atau 
NPWP atas nama pribadi. Ijin usaha 
perorangan juga diperlukan untuk 
yang menjalankan usaha perorangan 
lainnya atau profesi, misalnya dokter 
memerlukan surat ijin praktek, notaris, 
pengacara, dan lain-lain.

Mengapa perlu mempunyai ijin 
usaha? karena ijin usaha sama dengan 
identitas dari usaha yang Anda kelola, 
sehingga usaha yang dijalankan 

adalah legal atau sah karena telah 
mendapatkan lisensi atau ijin dari 
instansi pemerintah terkait atau yang 
berwenang. Sebenarnya kegunaan 
akan pentingnya memiliki ijin usaha 
sangat banyak sekali.

Jika Anda akan menjalankan sebuah 
usaha, tentu saja memerlukan banyak 
persiapan. Selain modal utama, 
rencana operasional harian usaha 
dan perhitungan potensi keuntungan, 
Anda juga perlu memikirkan aspek 
legal dari sebuah usaha. Di Indoesia, 
pendirian sebuah usaha diatur dengan 
Undang-Undang yaitu dalam bentuk 
Peraturan Daerah dan juga Peraturan 

Usaha berijin akan 
menjamin keamanan 
Anda dalam 
menjalankan usaha. 
Sehingga Anda tidak 
akan mendapat resiko 
administratif dari 
pemerintah dalam 
menjalankan usaha ke 
depan apabila telah 
memiliki Ijin Usaha.

Text : Dini Atria
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dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau instansi terkait 
lainnya. Setiap individu dan juga badan usaha yang melakukan aktifitas 
dagang wajib untuk membuat ijin usaha. Ada beberapa jenis perijinan 
usaha, antara lain berdasarkan klasifikasi besarnya usaha yaitu Surat Ijin 
Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Menengah dan Besar, juga ada Ijin Usaha 
Umum dan Khusus. Ijin Usaha khusus misalnya untuk Ijin Usaha Travel, 
Tempat Fitness, Ijin Usaha Konstruksi, Ijin Usaha Transportasi dan lain-lain.

Usaha berijin akan menjamin keamanan Anda dalam menjalankan usaha. 
Selain itu, sebagai warga negara yang baik Anda harus menjalankan 
peraturan pemerintah dengan tertib. Untuk mendapatkan SIUP, ada 
beberapa jenis ijin lainnya yang juga perlu diurus yaitu Ijin Mendirikan 
Bangunan, Surat Keterangan Domisili Usaha, Undang-Undang Gangguan, 
Nomor Pokok Wajib Pajak, dan lain-lain. Anda tidak akan mendapat 
resiko administratif dari pemerintah dalam menjalankan usaha ke depan 
apabila telah memiliki Ijin Usaha yang sesuai dengan bidang usaha dan 
peruntukannya. Apabila usaha Anda telah berjalan, akan ada ijin-ijin lainnya 
yang Anda perlukan misalnya apabila Anda akan beriklan, Anda akan 
membutuhkan ijin reklame dan lain-lain.

Reps kali ini akan membahas sekelumit tentang perijinan akan tempat 
usaha “Fitness Center” yang harus terdaftar pada dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan berdasarkan dasar hukum Undang-Undang RI No. 10 tahun 
2009 tentang kepariwisataan dan peraturan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata tahun 2010. Berikut langkah-langkah tatacara pendaftaran 
usaha pada dinas Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta

Pentingnya tanda daftar usaha pariwisata
. Legalitas operasional bisnis

. Pembentukan standard kualitas produk industri pariwisata

. Pembinaan operasi bisnis unggul industri pariwisata

. Pemetaan data potensi ekonomi

. Jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berbisnis

Yang kesemuanya merupakan kontribusi terhadap 
perekonomian kota.

Adapun ketentuan pendaftaran dapat dilakukan dengan cara :
. Melalui loket di gedung B, dinas pariwisata dan kebudayaan 

provinsi DKI Jakarta, Jl. Kuningan Barat No. 2, Jakarta Selatan

. Melalui webside dengan alamat : www.enjoy-jakarta.com

. Melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
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Jenis tanda daftar usaha pariwisata di golongkan :

1. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata (TDSUP)
a. Yang memerlukan bangunan baru

b. Berlaku untuk jangka waktu 3 tahun

c. Sebagai dasar untuk mengurus perijinan lain

2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
a. Sebagai dasar untuk penyelenggaraan usaha

b. Berlaku sepanjang usaha tersebut masih berjalan

3. Her Registrasi /Registrasi Ulang (setiap tahun)
a. Merupakan alat kendali/control bagi pemprov DKI Jakarta

b. Merupakan fungsi pembinaan industri pariwisata

c. Dalam rangka pemuktahiran/update data

4. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (TDPT)

a. Sebagai dasar untuk penyelenggaraan pertunjukan yang bersifat     
 temporer

b. Berlaku hanya untuk satu kali pertunjukan.

Untuk Fitness	Center, sang pelaku usaha wajib memiliki TDUP yang 
dikeluarkan oleh dinas pariwisata pada wilayah setempat, dengan 
persyaratan : 

. Surat permohonan diatas kop perusahaan bagi yang berbadan 
usaha dan mengisi formulir data usaha

. KTP direktur/pemilik usaha

. Akta perusahaan yang sudah disahkan

. NPWP perusahaan/pemilik usaha

. Surat keterangan domisili

. Status tempat usaha (bukti kepemilikan dan atau bukti sewa)

. Tanda daftar sementara usaha pariwisata (khusus untuk bidang 
akomodasi)

. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk usaha

. Undang-Undang Gangguan (UUG)

. Peta lokasi dan denah ruangan

. Dokumen lingkungan hidup

. Proposal rencana bisnis

. Surat pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen

Untuk melakukan Her Registrasi atau Registrasi Ulang TDUP, 
persyaratannya adalah:

1. Fotokopi KTP direktur perusahaan/pemilik usaha

2. Fotokopi TDUP

3. Fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir

4. Fotokopi Undang-Undang Gangguan yang masih berlaku

5. Laporan kegiatan usaha tahun terakhir

MAINARTICLE
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Departemen pariwisata provinsi DKI Jakarta pun 
menghimbau dan memberikan tips kepada para pelaku 
usaha untuk melengkapi persyaratan pendaftaran 
usaha, dengan melakukan pendaftaran usaha pariwisata 
langsung tanpa melalui perantara atau calo, tidak pula 
menyalahgunakan tanda daftar usaha pariwisata serta 
tidak memindahtangankan tanda daftar usaha pariwisata 
tersebut. 

Karena itu semua merupakan 
upaya yang akan dilakukan oleh 
departemen pariwisata dalam 
rangka melakukan standarisasi 
usaha pariwisata sesuai 
peraturan menteri kebudayaan 
dan pariwisata, untuk melakukan 
penyempurnaan terhadap sistem 
teknologi informasi berbasis data 
guna kemudahan pengurusan 
perizinan, serta melakukan sistem 
pemasangan stiker sebagai alat 
kendali dan pembinaan terhadap 
industri pariwisata yang ada di 
Jakarta.(dini-sumber	dinas	pariwisata	dan	kebudayaan	
provinsi	DKI	Jakarta).
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MUSCLEBUILD

K
ekuatan, emosional, dan teknik adalah tiga kunci 
utama yang selalu diprioritaskan pada weight	
lifting. Menjalani teknik terbaik selama latihan dan 
mengeksekusinya saat bertanding sudah seharusnya 
dilakukan bagi seorang atlet angkat besi. Atas dasar 

inilah tema pembahasan musclebuild kali ini,  akan mengulas 
mengenai teknik serta pola latihan terbaik untuk menghasilkan 
power saat melakukan weight	lifting. B E R I K U T  U L A S A N N YA

APA ITU WEIGHTLIFTING?

Weightlifting atau angkat besi adalah jenis olahraga beban yang 
dilakukan dengan cara mengangkat beban berupa barbell, dengan 
tujuan meningkatkan kekuatan ataupun ukuran otot. Weightlifting 
itu sendiri dikelompokan ke dalam beberapa bentuk penerapan, 
seperti diantaranya : untuk olahraga angkat besi itu sendiri, 
latihan kekuatan, dan binaraga.

4 TEKNIK MELAKUKAN WEIGHTLIFTING

PERHATIKAN STRUKTUR JONGKOK YANG BENAR

Barbell	back	squat adalah cara latihan tradisional yang 
mendasar bila Anda ingin melakukan squat. Untuk 
menghasilkan kekuatan penopang tubuh yang kuat, 
perhatikanlah pondasi kaki Anda, begitu pula keseimbangan 

posisi pinggul saat menopang beban lalu menurunkan 
dan mendorongnya kembali ke atas. Agar terbiasa dengan 
pengangkatan beban terberat, lakukanlah latihan berikut 

    TECHNIQUE 
HOW TO BE 
STRONG FOR 
WEIGHTLIFTING

4

Pada dasarnya, angkat besi merupakan olahraga 
beban yang tidak jauh berbeda dengan fitness. 
Beradu mengangkat beban hingga paling terberat 
melalui 2 gerakan yaitu snatch dan clean and jerk 
adalah kriteria persaingan yang ditemukan pada 
weightlifting
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iniSTRUKTUR GERAK ENGSEL PINGGUL

Pola gerakan ini sangatlah menguntungkan pada 
gerakan deadlifts ataupun snatch	lift khususnya dalam 
mengoptimalkan rantai posterior Anda (pinggul, 
paha belakang, punggung ekstensor). Setidaknya saat 

menopang beban, kekuatan tubuh tidak hanya tertumpu pada 
bagian kaki, bahu ataupun kekuatan tangan saja, melainkan 
kekuatan punggung belakang serta engsel pinggul pun turut 
menjadi faktor terpenting agar lifting terlaksana dengan aman. 
Berlatih dengan jenis laihan berikut ini, dapat membiasakan 
pinggul bergerak secara elastis dan kokoh.

KEKUATAN BAHU DAN TANGAN                                      

Untuk mencapai gerakan	finishing yang baik dan 
tepat, kekuatan otot bahu dan tangan merupakan 
parsial otot yang bertanggung jawab atas 

kesuksesan lifting	berikutnya. Bila pondasi bahu dan 
tidak terlatih secara kokoh, maka akan menimbulkan resiko 

cedera sangat fatal. Seperti yang dialami kontingen asal 
Hungaria Janos Baranyai pada Olimpiade Beijing 2008 lalu, 
dimana saat itu ia menderita siku terkilir saat melakukan 
snatch. Agar terhindar resiko tersebut, lakukanlah teknik 
latihan berikut ini dimulai dengan beban yang ringan hingga 
beban terberat

MEMPERKOKOH TULANG BELAKANG

Kebanyakan orang tahu bahwa sit	up merupakan 
gerakan latihan yang sangat menguras tenaga, 
sehingga sesekali menyebabkan rasa stress pada 
tulang punggung Anda. Peranan tulang punggung 
belakang itu sendiri memanglah diperlukan di 

setiap latihan beban, fungsinya untuk menjaga tubuh agar 
tidak membungkuk ataupun tidak terkilir disaat memainkan 
beban berat, disamping itu membantu postur tubuh agar 
berdiri lebih tegap. Berikut tips latihan agar tulang punggung 
Anda terkunci aman serta meminimalisirkan terjadinya cedera 
saat Anda menghajar beban berat.

RESIKO CEDERA DAN 
PENANGGULANGANNYA
Calikin selaku pelatih dan mantan atlet angkat besi yang 
pernah mewakili kota DKI Jakarta ini mengatakan bahwa 
“Penyebab cedera pada angkat besi umumnya 
disebabkan atas 3 faktor : faktor teknik yang salah, over	
training dan faktor tak diduga. Untuk menanggulanginya, 
kita mesti tahu daya tahan si atlet ini apakah masih mampu 
mengangkat ataupun tidak, selain itu memperhatikan secara 
detail mengenai teknik pengangkatan yang benar adalah 
kewajiban yang harus diteliti bagi seorang pelatih maupun 
atlet itu sendiri. Melakukan simulasi pertandingan 
sebulan 3 kali, rupanya sangat efektif untuk 
membentuk mentalitas atlet agar lebih percaya diri 
saat bertanding” tutupnya saat ditemui Reps menjelang 
pertandingan. (alfian/dari berbagai sumber)
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The	winner	will	be	come	true, begitulah sepenggal 
kalimat yang menjelaskan tekad optimisme 
seorang atlet sejati. Pantang menyerah hingga 
titik darah penghabisan merupakan slogan yang 

tak pernah pudar dalam mengarungi atmosfer perjuangan 
otot. 

Tetap berkreasi dan selalu menginspirasi masyarakat sekitar  
sebagai seniman otot, memanglah menjadi tanggung 
jawab ke depan pasca dinobatkannya atlet	bodyfitness	
kepada juara Sport nFit Body Battle, yang diselenggarakan 
Sportisi Indonesia bersama Star fitness. Jika tahun lalu 
Sportisi menggelar perhelatan akbarnya dengan gemerlap 
kemeriahan Prolab Challenge Championship, maka tahun 
ini Sportisi mengemas rutinitas acara tahunannya tersebut 
dengan suasana yang berbeda. 

Sport nFit Body Battle yang telah sukses diselenggarakan 
di 10 kota ini berujung pada babak Grand Final. Kontestan 
yang menduduki audisi babak grand 
final tak hanya digandrungi dari 
beberapa daerah di Jakarta 
ataupun Jawa Barat 
saja, melainkan luar 
pulau Jawa pun turut 
mendatangi audisi final 
yang diselenggarakan 
di Mangga Dua Square – 
Jakarta. Hiruk pikuk serta 

gemuruh riuh sorakan para pendukung tak henti-hentinya 
menyelimuti suasana pertandingan, sehingga persaingan pun 
berjalan semakin rumit dan sengit.  Berbicara perihal teknis 
penjurian. Sportisi tidak mau bila acaranya
tersebut dibilang sebagai event	yang aji mumpung ataupun 
tidak professional. Menanggapi itu semua, maka di tunjuklah 
Aziz Nur wasit beserta kerabat koleganya Ricky Daud yang 
cukup profesional dibidangnya untuk mengimplementasikan 
teknis penjurian yang lebih fair dan professional. Adapun 
selain kedua dewan juri tadi, Sport nFit Body Battle 
mengembankan hasil penjurian ke 10 kota sebelumnya 
kepada Nurfan Efendi beserta team Starfitness yang bergerak 
selaku pelaksana atau event	organizer.

Sesuai dengan tema acara yang diangkat, maka Sport nFit 
Body Battle bermaksud mengajak generasi muda Indonesia 
untuk mengadu secara positif akan kebolehannya, mereka 
mengemas postur tubuh seindah mungkin, dengan bentuk 
apresiasi persaingan diatas panggung melalui proses 

olahraga fitness yang dapat membugarkan dan 
membentuk tubuh secara proporsional. 

Saat diatas panggung para kontestan 
pun diwajibkan melakukan 5 pose 

wajib yang wajib dilakukan 
untuk menunjukan kesimetrisan 
struktur otot, seperti diantaranya: 
front	body	pose,	back	body	pose,

side	pose,	abdominal	pose,	free	pose.
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Text : Dini Atria

NUTRITION

S
eringnya 
orang sering 
mengasosiasikan 
minum teh 

sebagai minuman 
untuk menambah tenaga 

sehingga wajib diminum 
disaat sarapan pagi sebelum 

berangkat beraktivitas, padahal 
energi diperoleh dari kalori gula 

yang ditambahkan pada minuman teh 
Anda. Bahkan teh juga sering diminum dengan 

alasan untuk mencegah sakit perut atau diare. 
Lalu sebenarnya apa saja manfaat minum teh?

Manfaat Mengonsumsi Teh

Asal muasal teh adalah dari tanaman Camellia 
sinensis yang diproses dengan cara tertentu 
untuk menghasilkan berbagai jenis teh. Tak 
hanya pada kopi, pada teh juga mengandung zat 
kafein. Bahkan dalam jumlah berat yang sama, 
daun teh kering mengandung lebih banyak 
kafein daripada kopi.

Namun jumlah teh kering yang dibuat 
menjadi minuman lebih sedikit dibandingkan 
kopi, sehingga menyebabkan minuman kopi 
mengandung lebih banyak kafein. Dan hampir 
semua jenis teh mengandung antioksidan 
bernama catechin namun jumlah terbanyak 
terdapat dalam teh hijau dan teh putih.

Teh juga mengandung sedikit zat theobromine 
dan theophylline yang memiliki sifat hampir 
sama seperti kafein. Beragam penelitian 
ilmiah dengan menggunakan media teh 
dan ekstrak teh baik pada hewan maupun 
manusia menunjukkan manfaat yang positif. 
Beberapa manfaat konsumsi 
teh diantaranya adalah :

•	 Menurunkan level kolesterol jahat 
(LDL) dan jumlah kolesterol secara 
keseluruhan sehingga menurunkan 
risiko penyakit jantung.

•	 Mencegah dan menurunkan risiko 
penyakit kanker payudara terutama 
pada teh hijau.

•	 Menurunkan risiko kanker liver dan 
usus karena kandungan catechin 
terutama dalam teh hijau.

•	 Membunuh atau menonaktifkan 
beberapa jenis virus misalnya virus 
penyakit Herpes dan virus T1.

•	 Menurunkan risiko penyakit Alzheimer 
dan Parkinson.

•	 Mencegah pembekuan pada darah, 
serta

•	 Mencegah peradangan dan alergi 
musiman. 

Teh Vs Kopi
Minuman mana yang wajib Anda 
minum setiap hari, teh atau kopi?                    
Mana yang lebih baik manfaatnya?
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Jenis Teh Terbaik

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa teh hijau 
mengandung lebih banyak zat antioksidan. Namun 
bila Anda tidak cocok dengan rasanya, memilih 
minum teh hitam pun Anda akan tetap mendapat 
asupan antioksidan yang tinggi.

Decaffeinated	tea (teh bebas kafein) mengandung zat 
antioksidan (flavonoid) yang lebih rendah. Sementara 
herbal tea (teh herbal) berisi berbagai macam bahan 
campuran selain teh seperti akar tanaman, bunga, 
rempah-rempah, jamu, dan bumbu. Bahkan kadang 
herbal tea tidak mengandung daun teh sama sekali.

Salah satu cara membuat teh yang terbaik adalah 
mencampurkan teh dengan menggunakan air 
mendidih selama 3-5 menit saja. Sesudahnya 
kantung teh harus dibuang/diambil. Jika lebih lama 
dari 5 menit maka akan menyebabkan rasa teh 
menjadi lebih pekat. Jika menggunakan teh tubruk, 
dianjurkan membuat teh dalam poci yang memiliki 
wadah teh tubruk terpisah sehingga daun teh bisa 
segera dibuang jika sudah mencapai waktu lima 
menit. Jika memilih teh dalam kemasan, pastikan 
mewaspadai kandungan gulanya yang tinggi.

 Bagi Penggemar Kopi

Kopi berasal dari tanaman Coffea yang terdiri dari 
berbagai macam jenis. Di Amerika Serikat, kopi 
menjadi rajanya minuman sesudah air mineral. 
Mereka mengonsumsinya dalam kuantitas yang 
tinggi per harinya. Bahkan karena kopi juga 
mengandung zat-zat antioksidan, para peminum kopi 
di AS mendapat asupan antioksidan terbanyak dari 
kopi semata-mata karena kuantitas yang diminum 
sangat banyak. Selain quinine dan chlorogenic	acid, 
kopi juga mengandung trigonelline, semacam zat anti 
bakteri yang berkontribusi pada bau khasnya kopi.

Manfaat Konsumsi Kopi

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kopi 
mengandung beberapa senyawa antioksidan polifenol 
seperti flavan-3-ol,	hydroxycinnamic	acid,	flavonol, 
dan anthocyanidin. Bahkan kopi juga mengandung 
zat antikarsinogen bernama methylpyridinium yang 
terbentuk dari trigonelline saat kopi dipanggang. 
Kopi juga mengandung lipophilic antioxidant dan 
chlorogenic	acid	lactone yang mampu melawan 
sel-sel tubuh yang mati akibat hidrogen peroksida. 
Pemrosesan kopi dengan cara espresso menghasilkan 
antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan cara 
merebus kopi.

Beberapa manfaat kesehatan konsumsi kopi 
adalah :

•	 Mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan 
Demensia terutama dengan minum 3-5 
cangkir kopi per hari

•	 Mengurangi risiko penyakit batu empedu 
dan kencing batu. Namun manfaat ini tidak 
didapat dari kopi non kafein

•	 Mengurangi risiko penyakit Parkinson

•	 Meningkatkan kemampuan kognitif 
terutama bagi para manula

•	 Meningkatkan kemanjuran obat analgesik 
terutama bagi penderita sakit kepala dan 
migrain. Bahkan beberapa obat sakit kepala 
mengandung kafein

•	 Jika dikonsumsi tanpa gula bisa mengurangi 
risiko penyakit diabetes tipe 2 hingga 
separuhnya

•	 Mengurangi risiko terjadinya penyakit 
sirosis hati dan kanker hati

•	 Mencegah konstipasi karena merangsang 
gerakan peristaltik saluran pencernaan

•	 Mengurangi risiko penyakit asam urat pada 
pria diatas 40 tahun

 

Jenis Kopi Terbaik

Seperti halnya teh, kopi adalah baik seperti apa 
adanya. Campuran minuman kopilah yang perlu Anda 
waspadai. Kurangi penambahan gula, krim, atau susu 
berlemak dalam kopi Anda. Kalorinya dan lemaknya 
yang tinggi hanya akan menambah berat badan 
Anda.

Kandungan kafein dalam kopi 
jenis Robusta memang lebih 
tinggi daripada jenis Arabika, 
bahkan mencapai dua kali lipat. 
Namun, apapun jenisnya, Arabika 
maupun Robusta, kopi hitam 
tanpa gula adalah tetap yang 

terbaik.……… Jadi, Teh Atau Kopi? 
(aan/dan)
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FATLOSS

S
ekiranya begitu banyak pembakaran 
lemak yang dihasilkan oleh teknik 
latihan baru ini, sebab gerakan tersebut 
melibatkan seluruh bagian otot di tubuh. 
Orang menyebutnya dengan battling	rope.

Battling	ropes merupakan salah satu jenis latihan 
kardio vascular paling efektif untuk membakar kalori 
di tubuh yang diperkenalkan oleh John Brookfield 
seorang pelopor latihan kekuatan. Battling	ropes tidak 
hanya dilakukan bagi para kalangan atlet ketangkasan 
saja, melainkan siapa pun mereka boleh mendapatkan 
teknik latihan yang penuh tantangan ini. Dirancang 
dengan menggunakan alat bantu seutas tambang, 
yang dikaitkan pada sebuah tiang dengan pajang 
10 meter dan berdiameter 1-2 inchi, nampaknya 
di Indonesia mulai banyak diminati pecinta fitness 
mania. Semakin berat beban tambang yang dimainkan, 
maka semakin besar pula manfaat pembakaran 
kalori yang dihasilkan. Adapun pola latihan yang 
dikembangkan cukup sederhana, yaitu mengayuhkan 
tambang dengan kecepatan maksimal selama 20 detik 
setiap set nya diikuti istirahat selama 10 detik, lalu 
mengkombinasikannya ke beberapa gerakan yang 
lebih bervariatif.

Manfaat yang didapat

Setiap kali berbicara soal manfaat, maka akan 
begitu banyak jawaban yang dihasilkan bila kita 
rutin melakukan battling	ropes. Namun secara global 
salah satu manfaat utama adalah membugarkan 

BURN IT FAST WITH 
BATTLING ROPE 
EXERCISE

Bila berkardio dengan berlari itu sudah biasa, 
namun jika berkardio dengan tambang yang 
digerakan oleh tangan, mungkin Anda belum 
pernah merasakan sebelumnya Text : Alfian Lutfi
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tubuh dengan variasi gerakan yang berbeda di setiap set 
nya. Pelatihan yang menggunakan mediasi tambang ini 
dimaksudkan untuk melatih semua bagian kelompok otot 
tubuh secara total dan benar. Disamping itu, latihan kekuatan 
ini bisa digabungkan dengan berbagai program latihan lain, 
seperti cross	fit, tabata, ataupun sirkuit training.

BERIKUT MANFAAT YANG DIHASILKAN BATTLING ROPE
•	 Membakar kalori dengan jumlah energi maksimal 

yang membuat tubuh lebih berkeringat dengan 
durasi waktu latihan cukup singkat

•	 Meningkatkan stabilitas inti pada bagian otot perut

•	 Merupakan latihan kekuatan inti

•	 Menguatkan rotator pada bagian bahu, lengan dan 
tangan

•	 Meningkatkan kemampuan kardio vascular menjadi 
lebih optimal

•	 Memaksa tubuh untuk menguatkan otot-otot inti 
hingga menstabilkan tulang belakang selama 
melakukan gerakan eksplosif

Gerakan battling ropes

Sebelum memulai, pastikan tali yang dimainkan tertambat 
pada sebuah pilar, jika Anda ingin memainkannya di dalam 
ruangan, ataupun pada sebuah pohon atau tiang bila hendak 
melakukannya di ruangan terbuka. Lindungi kedua telapak 
tangan Anda dengan sarung tangan olahraga. Berikut 
adalah beberapa gerakan dasar yang nantinya dapat Anda 
kembangkan lebih luas

UPDOWN WAVES

Lakukanlah 
dengan 
mengayuh-
ngayuhkan tali 
seolah Anda 
membuat 
gelombang 
pada tali 
tersebut.

ALTERNATING SQUAT WAVES
Sambil mengayuhkan gelombang 
tali, jongkokan paha Anda ke 
bawah dan ke atas seperti Anda 
melakukan squat.

ALTERNATING LATERAL SQUAT 
WAVES
Setelah selesai squat waves, lakukan kembali dengan 
memiringkan salah satu bagian paha Anda ke kiri dan kanan 
secara bergantian.
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FATLOSS

ALTERNATING REVERSE LUNGES WAVES
Lanjut ke set berikutnya, atur paha Anda seperti latihan 
lunges tanpa harus menghentikan kayuhan baik pada kaki 
kiri dan kanan. 

SIDE-TO-SIDE WAVES

Buatlah gelombang 
horizontal dengan 
genggaman tambang 
ditangan lalu putar-putarkan 
tubuh Anda ke kiri dan kanan, 
lakukanlah seperti Anda 
memainkan twist.

GRAPPLERS        
HIP-TOSS

Atur posisi tali dengan 
genggaman tangan ke bawah, 
lalu satukan kedua ujung tali 
tersebut dengan merapatkannya. 
Bungkukan badan Anda ke 
sisi kiri dan kemudian banting 
tambang tersebut mengarah 
sisi kanan. Lakukanlah secara 
bergantian.
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SLAMS

Jika sebelumnya Anda membanting tali ke arah samping, 
maka kali ini Anda harus melakukannya tepat dihadapan 
Anda. Lakukanlah tanpa jeda istirahat apapun sebelum Anda 
mencapai 20 detik.

IN AND OUT CIRCLE WAVES

 

Putar lah tali tersebut dari bawah ke atas melalui arah dalam 
tangan seperti membuat lingkaran, setelah selesai lakukanlah 
kembali dengan arah berlawanan.

SEMOGA 

BERMANFAAT 
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HEALTHYSEX

Yang mungkin paling di takuti kaum hawa adalah hilangnya 
libido, karena libido dapat terjadi pada siapa saja, tanpa 
terkecuali termasuk pada pasangannya sendiri. Karena 
hilangnya libido pada seorang pria dapat menghambat 

keinginan dalam berhubungan seksual, sehingga mengakibatkan 
hilangnya keharmonisan pada hubungan rumah tangga bahkan 
dapat menjadi petaka, apalagi bila mereka masih termasuk 
pasangan yang masih aktif atau pasangan baru menikah.

Untuk mengatasi hal yang demikian ada banyak cara yang dapat 
ditempuh suami dalam mengembalikan gairah dan keperkasaannya. 
Namun sebelum mencari tau lebih jauh, sebaiknya kenali dulu 
pasangan Anda, apakah pasangan Anda tergolong pria yang 
kehilangan libido ini atau tidak!

Penyebab utama Pria kehilangan libido dipicu oleh 
beberapa faktor diantaranya :

DISFUNGSI EREKSI PENYEBAB HILANGNYA LIBIDO

Impotensi atau disfungsi ereksi tidaklah sama dengan kehilangan 
libido, namun ketika pasangan mengalami salah satu diantaranya, 
cepat atau lambat pasangan Anda akan merasakan keduanya.
Adapun solusi dalam hal ini dapat diatasi dengan Vasodilator 
yaitu obat-obatan yang dapat memperlebar aliran pada pembuluh 
darah, yang dapat meningkatkan aliran darah ke Mr. P.

KECEMASAN

Faktor kecemasan akan ejakulasi dini dapat mempengaruhi 
penurunan libido seorang pria. Dari hasil survey diketahui bahwa 1 
dari 5 pria melaporkan memiliki kecemasan akan ejakulasi dini.

Hilangnya libido biasanya tidak 
terjadi secara tiba-tiba, namun 
melalui proses yang bertahap. 
Adapun salah satu ciri bahwa 
pasangan kita mengalami 
penurunan atau bahkan 
kehilangan libido adalah 
dengan menurunnya frekuensi 
aktivitas bersenggama dibalik 
seribu satu alasannya

PENYEBAB 
UTAMA 
HILANGNYA 
LIBIDO 
PADA PRIA

Text : Dini Atria
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Pada pria yang mengalami kecemasan ini, dari data 
statistic diketahui bahwa hanya 26% dari wanita 
melaporkan bahwa mereka selalu mengalami orgasme saat 
berhubungan. Tak heran bila orang merasakan tekanan dan 
tampil dibawah tekanan dapat menyebabkan hilangnya 
libido.

STRESS

Stress pada seorang pria merupakan salah satu faktor 
penyebab hilangnya libido. Melakukan hubungan 
seksual ibarat mempertaruhkan harga diri pria di depan 
pasangannya ketika hendak berhubungan intim. Bagi 
kebanyakan pria yang sering merasa khawatir akan 
harga dirinya, ini yang menyebabkan gagalnya menjalin 
hubungan intim. Hal inilah yang akhirnya membuat pria 
sering kehilangan nafsu untuk melakukan hubungan intim.

KONDISI MEDIS

Berbagai kondisi medis dan kondisi fisik yang kronis dapat 
mengurangi gairah pada pria. Pengidap penyakit serius, 
seperti kanker dan depresi, tentunya dapat meredam 
pikiran berintim. Penyakit jantung, hipertensi dan diabetes 
juga dapat mengurangi aliran darah ke tubuh termasuk alat 
vital yang akan mempengaruhi libido mereka.
Mengonsumsi minuman keras secara berlebihan dapat 
memicu berkurangnya hasrat bercinta bagi seorang pria. 
Selain itu, kondisi seperti gangguan tiroid dan tumor 
pada kelenjar pituitary yaitu pusat pengendali utama 
produksi hormon yang juga termasuk hormon seks, dapat 
menurunkan libido pada pria.

OBAT-OBATAN DAPAT MENGGANGU LIBIDO

Pada kebanyakan obat golongan Serotin-Specific	Reuptake	
Inhibitor (SSRI) yang biasanya digunakan untuk mengobati 
depresi dan rasa cemas atau gangguan kejiwaan lainnya 
dapat mengurangi libido pria. Selain itu, heroin, kokain dan 
ganja bila digunakan dalam dosis yang berlebihan juga 
dapat menyebabkan hilangnya libido.

TERLALU SERING BERHUBUNGAN INTIM

Hubungan yang terlalu sering, dapat mengakibatkan 
pasangan menjadi sedikit bosan sehingga dapat 
mengurangi libido. Jadi baiknya melakukan hubungan intim 
di beri jeda waktu jangan dilakukan terlalu sering, hal ini 
untuk menjaga stabilitas libido pasangan.

Dari beberapa penyebab yang sudah diuraikan diatas, untuk 
dapat mengembalikan libido pasangan perlu disarankan 
untuk melakukan olahraga secara rutin, mengeksplorasi 
fantasi sang suami misalnya dengan nonton film yang bisa 
meningkatkan gairah seksual, kurangi rasa cemasnya dengan 
sering memberinya pujian.

Apabila usaha yang Anda lakukan masih kurang, 
cobalah untuk periksakan pada dokter Anda untuk 
mendeteksi penyebab terjadinya penurunan libido 
yang sesungguhnya. Selain itu menjaga vitalitas suami 
dengan melakukan gaya hidup sehat dan menghindari 
pemicu lain yang dapat  menurunkan libido, sehingga 
keperkasaan kembali menjadi milik pasangan Anda.                                                                 
(dince	-	www.dewong.com)
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INTERNATIONALPROFILE

6 OLAHRAGA 3 FAVORIT

Dibesarkan sebagai seorang atlet, Dana kecil telah 
mengenal dunia olahraga sejak usianya 6 tahun. 
Melakukan rutinitas harian layaknya anak remaja, 
adalah kebiasaan DLB (Dana Linn Bailey) yang 

telah lebih dulu bergabung sebagai atlet renang di masa 
sekolahnya. Mengaku senang berolahraga, lantas membuatnya 
menjadi ketagihan mencicipi berbagai cabang olahraga 
lainnya. Sekiranya ada 6 tim olahraga yang ditekuninya 
sepanjang tahun seperti sepak bola, basket, hoki lapangan, 
softball, lari dan renang.  Namun dari ke 6 olahraga tersebut, 

LIFTED 
HEAVY 
AND HARD 
THAT’S MY 
OBSESSION

Eksotisnya seorang wanita memang selalu 
diidentikan dengan perilaku lemah lembut 
dan feminim. Namun apa jadinya bila sang 
wanita lebih memilih bergulat dengan 
olahraga yang lazimnya dimainkan oleh 
kaum pria. Tomboy dan penuh adrenalin 
merupakan pembawaan sejak kecil yang 
melekat di dalam sanubarinya. 

Text : Alfian Lufti
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hanya 3 jenis olahraga saja yang menjadi favorit utamanya yang 
sering mendapatkan berbagai jenis penghargaan, diantaranya 
sepakbola, basket, dan hoki lapangan.

Melihat perjalanan karirnya sebagai pemain sepakbola wanita turut 
membuahkan prestasi menggembirakan, lantas DLB pun direkrut oleh 
Universitas West Chester (PA) untuk memperkuat tim sepakbola yang 
dimana saat itu ia mengambil kuliah jurusan Kinesiology dan ilmu 
kesehatan pada universitas tersebut. 

LIFTED HEAVY AND HARD 

Mengawali debutnya sebagai figur Women Physique IFBB pro dan 
konsultan gaya hidup sehat, DLB tidak akan lupa akan kisah cerita 
yang mangantarkannya pada industri fitness. Cikal bakalnya tersebut 
bermula saat kuliah sepakbola DLB telah berakhir. Semenjak itulah 
ia merasakan bahwa kehidupannya sangatlah hampa akan kesibukan 
yang menguras keringat. Tidak ada latihan, tidak ada arahan sang 
pelatih bahkan tidak ada kompetisi sekali pun yang diikutinya. 
Hingga akhirnya, muncullah sang pujaan hati yaitu Rob (kini menjadi 
suaminya) yang mengenalkannya pada weight	trainning. Merasa tidak 
asing dengan gerakan mengangkat, jongkok dan berlari, sudah DLB 
rasakan saat dirinya menggeluti 6 cabang olahraga dimasa mudanya. 
Mereka mengolah pola latihannya dengan prinsip lifted	heavy	and	
hard.

TRAIN LIKE A BODYBUILDER

Setelah beberapa bulan berlatih, DLB merasakan bentuk tubuhnya 
ada yang berbeda. Memang olahraga fitness dapat mengubah segala 
bentuk tubuh yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi suatu hal 
nyata dan bisa terbukti jika dilakukan secara konsisten dan sungguh-
sungguh, sebagaimana yang dialaminya setelah mengenal weight	
training. 

Baru saja merasakan perubahan bentuk fisiknya begitu fantastis, 
DLB yang dikenal berkepribadian tomboy dan menyukai tantangan 
ini mulai menjajaki dirinya pada women	body	contest. Mei 2006 
merupakan tahun dimana ia mulai berkompetisi pada pertunjukan 
NPC Lehig Valley dan berhasil menduduki posisi 6. Setelah bersaing 
di dua kejuaraan pada NPC Lehig Valley dan NPC Harrisburg, DLB 
ingin menjajal suasana persaingan barunya sebagai binaragawati. 
“Saya	menikmati	persaingan	sebagai	seorang	binaragawati,	sebab	saya	
suka	akan	pose	wajibnya	dan	senang	rasanya	mengemas	pose	tersebut	
ke	dalam	suatu	atraksi	pose	bernuansa	tarian. Meskipun	saya	gemar	
bersaing	dalam	membangun	tubuh,	saya	merasa	jika	saya	lebih	cocok	
sebagai	figur	fitness,	sebab	bagi	saya	itu	lebih	feminim	dan	saya	pun	
tidak	ingin	membentuk	otot	terlalu	besar	dari	kondisi	otot	sekarang”.

NUTRISI

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari latihan Anda, Anda harus 
memiliki nutrisi yang tepat. Perlu diketahui bahwa makanan 
merupakan sumber bahan energi utama Anda dalam mewujudkan 
tubuh indah, yang nantinya digunakan sebagai sumber tenaga dan 
fase pemulihan otot selama Anda beraktifitas di gym. Jika Anda tidak 
makan, Anda pun tidak akan tumbuh berkembang.	Saya	mencintai	
beragam	makanan	dan	saya	pun	gemar	makan.	Anda	boleh	mengonsumsi	
makanan	apa	saja,	asalkan	menyehatkan	dan	tidak	mengganggu	program	
diet.	Temukanlah	cara	yang	tepat	untuk	mengubah	serta	menggabungkan	
beberapa	menu	makanan	sehat	yang	sesuai	dengan	tujuan	program	diet	
Anda.

Saya benar-benar melihat 
perubahan pada bentuk tubuh 
hingga bahkan kekuatan saya, 
sekalinya saya dulu memiliki 

lengan yang sangat kurus. Setelah 
berat badan memenuhi sasaran 

saya pun menjadi kecanduan akan 
olahraga ini. Saya tidak ingin 

berlatih seperti gadis biasa, akan 
tetapi saya ingin berlatih seperti 
layaknya binaragawan laki-laki 
ucapnya yang dikutip melalui blog pribadinya 

www.danalinn.com
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INTERNATIONALPROFILE

WORKOUT

Saya mencintai berbagai jenis latihan 
upperbody. Dada, punggung dan bahu 
adalah beberapa bagian otot favorit yang 
senantiasa dilatih setiap minggu, karena 
saya dapat melatihnya seberat yang saya 
inginkan. Namun mengenai latihan kaki, 
bagi saya itu adalah program latihan 
terburuk yang amat saya benci. Berlatih 
dengan keras dan berat adalah motivasi 
saya. Begitupula dengan memvariasikan 
program latihan dari setiap minggu ke 
minggu merupakan usaha yang wajib 
dilakukan agar tubuh tidak pernah 
terbiasa melakukan latihan yang sama dan 
berulang-ulang. 

BERIKUT PROGRAM LATIHAN DLB 
SETIAP MINGGU

•	 Hari 1: Dada

•	 Hari 2: Paha dan betis

•	 Hari 3:  Punggung

•	 Hari 4: Bahu

•	 Hari 5: Paha belakang 
(hamstring) dan betis

•	 Hari 6: Bicep & Tricep atau 
beberapa bagian otot yang 
tertinggal

•	 Hari 7: Istirahat

INTERNATIONALPROFILE
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PROFILE
Nama  : Dana Linn Bailey

Panggilan : DLB

Berat Badan off/on: 61kg / 58 kg.

Tinggi Badan : 153 cm.

PRESTASI
NPC Pitssburg Championship 2007: 6th.

IFBB Desert Muscle Classic 2012: 4th  

IFBB NY Pro 2012
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EXPERTSAYS

Sri Guru Granth Sahib

Setiap orang mengagungkan, 
memuliakan dan memujiNya dengan 
cara yang dianggapnya paling tepat. 
Sesungguhnya ketepatan suatu 

cara amat sangat tergantung pada tabiat 
masing-masing. Seorang yang mengagungkan 
ilmu pengetahuan akan menggunakan ilmu 
pengetahuan sebagai sarana untuk memujiNya. 
Bagi dia, Gusti Pangeran adalah Sumber 
Pengetahuan. Sementara itu, seorang seniman 
akan memujiNya lewat seni, lewat sendra tari, 
lewat lagu.

Melihat warna warni ritus kepercayaan di 
wilayah tropis, mereka yang tinggal di gurun 
mencela, “Kepercayaan kok begitu jreng? 
Mengapa tidak dibuat sederhana, cukup 
hitam putih?”. Sementara itu, orang tropis 
menganggap ritus hitam putih amat sangat 
keras dan ekstrem, “Di antara kedua warna 
itu masih banyak warna lain, mengapa mesti 
ekstrem hitam putih?”

Adalah Seorang Spiritualis yang Melihat 
Perbedaan sebagai Berkah

Jika seorang merasa lebih dekat dengan Gusti 
Pangeran lewat karya seni, patung, dan ikon-
ikon lain, biarlah ia memuja Sang Maha Indah 
di kuilnya yang penuh warna. Dengan cara 
itu, ia menemukan keindahan didalam dirinya. 
Jika seorang merasa lebih sreg	dengan tempat 
ibadah yang kosong untuk mengingatkan 
dirinya bahwa kasunyatan, kekosongan, adalah 
keniscayaan, maka biarlah dia memujaNya di 
tempat itu. 

Seorang Spiritualis melihat kekuasaanNya 
di mana-mana. Ia melihatnya di dalam 
warna warni dunia dan di dalam kekosongan 
jiwa. Seperti yang dikatakan oleh Swami 
Vivekananda, pembaharu dari India dan yogi 
termasyhur : “Aku menghormati dan menerima 
semua Kepercayaan. Bersama mereka aku 
memuja Tuhan dalam setiap bentuk dan wujud 
sebagaimana mereka memujanya.

Anand Krishna, PhD*

UNIVERSALITAS 
YOGA

Ada yang memuji kekuasaanNya yang tak terungkap lewat kata-kata;
Ada yang memuji pemberianNya, dan mengagungkan 

kemahahadiranNya;
Ada yang memuji Kemuliaan, Kebesaran, dan KeindahanNya;

Ada yang memuliakan pengetahuan yang                                        
diperoleh dengan susah payah

atas berkahNya yang berlimpah;
Ada yang mengatakan bahwa kelahiran                                               
dan kematian terjadi atas kehendakNya

Ia yang merenggut nyawa, Ia pula yang mengembalikannya;
Bagi sebagian orang Ia sangat jauh, bagi sebagian lagi Ia sangat dekat;

Banyak yang berkhotbah, Banyak pula yang mengajar;
Banyak cerita, banyak wejangan, semua memuliakan kebesaranNya;

Sang Pemberi tak pernah lelah memberi,
sementara penerima letih menerima;

Segala sesuatu, kata Nanak, 
terjadi atas kekuasaan Yang Maha Kuasa
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-------------------------------------------------------
*PAKAR PEMBERDAYAAN/PENGEMBANGAN 

DIRI, MEDITASI, AYURVEDA, dan YOGA 
di Tanah Air, Anand Krishna juga dikenal 

sebagai seorang humanis dan penulis yang 
sangat produktif. 

-------------------------------------------------------

YAYASAN ANAND ASHRAM 
Centre for Holistic Health & Meditation

Jl. Sunter Mas Barat II-E,
Blok H-10/No.1 - Jakarta 14350

Phone: 0818163391
Email: ashram@anandkrishna.org

www.anandkrishna.org dan www.aumkar.org 

L’Ayurveda - One Stop Holistic Care
 

Ingin sehat Jiwa, Raga, dan Emosional?
Kami di L’Ayurveda, di bawah bimbingan

Anand Krishna, 
siap mentransformasi hidup Anda.

Komplek Ruko Golden Fatmawati J/35 Jakarta
Phone/Fax. (62-21) 7591 5813.

Jl. Pura Mertasari 27 Sunset Road Area
Kuta, Bali

Phone/Fax. (62-361) 780 1595, 847 7490
Website: www.layurveda.com, Email: info@

layurveda.com 

* L’Ayurveda Jakarta dan Bali (www.layurveda.com) 
memberikan pelatihan pemberdayaan diri

(neo self-empowerment) yang dipelopori oleh 
penulis (www.anandkrishna.org). Juga menangani 

adiksi dengan AyurHypnotherapy.

Tulisan ini merupakan adaptasi dari 
salah satu bab dalam buku terbaru Anand Krishna, berjudul 

“Alpha & Omega Spiritualitas, 
Japji bagi Orang Modern”, 

diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama

“Aku MemujaNya di Mesjid, dan di 
Gereja...

Tempat aku bertekuk lutut di depan 
salib. Di vihara aku memohon 
perlindungan pada Buddha dan Dharma. 
Di tengah hutan aku bermeditasi 
bersama para petapa Hindu yang 
sedang berupaya untuk melihat sinar 
suciNya di dalam diri setiap makhluk. 
“Dan, bukan itu saja yang kulakukan. 
Aku pun membuka diri terhadap 
kemungkinan-kemungkinan lain di 
kemudian hari.”

Baris terakhir ini – “Aku	pun	membuka	
diri	terhadap	kemungkinan-kemungkinan	
lain	di	kemudian	hari.”	– membuktikan 
kespiritualitas-an	Vivekananda.

Hanya seorang yang telah “menyaksikan” 
kebenaran secara “utuh” yang bisa 
berkata demikian. Mereka yang hanya 
menyaksikan salah satu sisi kebenaran 
tidak bisa berkata demikian. Mereka 
akan mengagung-agungkan sisi yang 
mereka lihat dan mencela sisi-sisi lain 
yang tak terlihat oleh mereka.

Sisi-Sisi Lain yang Tak Terlihat Dicap 
Anti – Kepercayaan...

Seorang yang melihat sisi lain 
dianggapnya mengada-ada. Karena 
itu pula, seorang yang penglihatannya 
belum utuh bisa dengan sangat mudah 
menghancurkan tempat ibadah orang 
lain. Dengan amat sangat mudah ia 
dapat merusak ikon-ikon dan simbol-
simbol kepercayaan lain. Tangan 
yang suka merusak simbol-simbol 
kepercayaan lain adalah tangan yang 
digerakkan oleh hati yang tertutup, 
hati yang berbeda dalam keadaan 
sekarat dibawah timbunan ambisi yang 
berlebihan. Hati seperti itu bukanlah 
hati seorang rohaniwan, apalagi seorang 
spiritualis. Hati seperti itu, barangkali, 
adalah hati seorang politisi yang 
ingin meraih kekuasaan dengan cara 
menggunakan kepercayaan sebagai 
senjata.
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DYNAMIC FASHION

DYNAMIC FASHION OF BODY FIT

Model : Dody Syahputra, Foto: Satyo bimo, Design: Bimo, Text: Alfian Lutfi.
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CONFIDENCE IS CONTAGIOUS! 
CATCH IT AND SPREAD IT!!
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DYNAMIC FASHION

FEEL MANLY AND CONTAINS, 
WHEN YOUR MUSCLES ENHANCE 

T-SHIRT FASHION
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FITNESSPROFILE

Namun jika kedua 
postur tubuh tersebut 
diubah menjadi 
berotot, nampaknya 

lebih berkesan ketimbang harus 
menggemukan atau menguruskan 
badan. Seperti yang dialami sosok 
figure	menfitness kali ini. Muscular	
is	my	style..!!!

Jauh dari kepemilikan tubuhnya 
yang sekarang, Rudy Tanjung pria 
gagah kelahiran tanah Minang ini 
mengaku bersyukur atas segala 
jerih payah yang telah dialaminya 
di gym sejak tahun 1999 dalam 
usahanya membentuk tubuh 
berotot. Bermodalkan rasa 
percaya diri dengan tekad yang 
kuat mengikuti audisi ideal 
body tahun 2004, Rudy pun 
membuktikan bahwa dirinya tidak 
main-main dalam hal ini. Usaha 
membentuk ototnya,  ternyata 
tidak berujung sia-sia, setelah ia 
dinobatkan sebagai best	body dan 
best	foto	genic	pada audisi L-Men 
mewakili kota Jakarta.

Kurus dan gemuk 
merupakan dua 
hal yang saling 
berseberangan. 
Memiliki tubuh 
yang gemuk 
kecenderung  
ingin menjadi 
kurus, begitupula 
sebaliknya 
berbadan kurus 
ingin berubah 
menjadi gemuk. 

Text : Alfian Lufti
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Lakukan berdasarkan 

panggilan hati

Sesuai konsepnya, setiap kali Rudi berlatih beban memang 
sengaja dilandasi oleh panggilan hati. Ia tidak mau 
memaksakan hatinya jika sudah malas melihat besi. Berlatih 
optimal dengan program baik dan benar adalah filosofi utama 
yang selalu mendorongnya untuk terus berkarya. Pasalnya, 
olahraga	fitness ini akan terus ditekuninya hingga hari tua. 
Terilhami oleh tokoh idola, Rudy bermaksud mengukir pahatan 
di tubuhnya seperti sang aktor Silvester Stalone. Selalu sehat 
bugar dan bertubuh kekar meskipun sudah berusia lanjut.

Q : Adakah dorongan keluarga 
atau kerabat dekat disaat 
Anda memutuskan 
terjun dalam dunia 
fitness? Lantas 
dorongan 
seperti apakah 
yang mereka 
berikan?
A : Dorongan 
pastilah ada, 
dari sahabat 
saya dulu, 
karena 
waktu itu 
badan saya 
masih terlihat 
kurus  sekali 
dengan tinggi 
180cm dan 
berat 
badan 
hanya 

62kg. Sahabat  Sayalah yang terus memotivasi  untuk 
menekuni fitness. Awalnya dulu, dia selalu ngajak saya untuk 
latihan agar punya bentuk tubuh ideal dan mengajarkan saya 
berbagai program latihan dan pola makan.

Q : Prestasi apakah yang menurut Anda paling berkesan?
A : Semua prestasi di setiap event itu selalu berkesan, karena 
semua event punya tantangan masing-masing. Tapi yang 
paling amat berkesan adalah L-men of the year  yang pertama 
kali diselenggarakan, karena itu lah kontes pertama kali yang 
saya ikuti.

Q : Mengapa Anda lebih memilih menfitness? tidak binaraga?
A : Saya menyukai binaraga dan beberapa atletnya. Binaraga 
adalah motivasi saya untuk berlatih. namun secara pribadi, 
menfitness adalah perawakan tubuh spesial dan ideal yang 
sangat saya inginkan.

Q : Siapakah orang yang paling berjasa dalam karir Anda?
A : Salah satunya adalah Abdi Yunas, dialah sahabat yang 
paling berjasa dalam karir saya. Tak hanya itu, tokoh atlet 
fenomenal kita seperti Bung “Ade Rai” merupakan sosok 
inspirator selama saya berkecimpung di dunia raga ini.

Q : Manakah yang Anda pilih, menjadikan fitness sebagai 
sampingan atau karir utama? Dan mengapa?
A : Bagi saya fitness adalah karir utama. Karena dari fitness lah 
saya memiliki penghasilan dan pola hidup sehat  sehingga 
selain mendapat materi saya juga dapat memotivasi orang-
orang di lingkungan sekitar.

Q : Apa harapan pribadi Anda untuk ke depan, serta harapan 
Anda kepada pembaca Reps perihal olahraga fitness?
A : Semoga dunia fitness semakin berkembang di seluruh 
pelosok Indonesia, dengan itu masyarakat bisa menjalankan 
pola hidup sehat. Bagi pembaca Reps, semoga senantiasa 
termotivasi untuk menekuni dunia fitness serta dapat 
menularkan prilaku sehat dengan berolahraga kepada 
masyarakat lingkungan sekitar.

BIODATA
Nama Lengkap  : Rudi Tanjung
Nama Panggilan  : Rudi
Tempat/ Tgl. Lahir  : Bukit Tinggi
Makanan Favorite  : Dada ayam
Minuman Favorite  : Air putih
Tinggi badan  : 180 cm
Berat badan on/ off season : 76kg / 87kg
Ukuran baju  : L
Hobi   : Olahraga
Gym   : Laras Ati Fitness & Abdi Fitness     
     Bogor

PRESTASI                                            
Cover Mens Health
L-men 2004
Model iklan Extra Joss
Model iklan Dji Sam Soe

Foto : Satyo Bimo, Lokasi: Odiseus Club Sahid
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BODYBUILDER PROFILE

Begitulah optimisme sang Jefry Joh Wuaten seorang jawara 
binaraga asal Manado yang namanya tersohor di kalangan 
binaragawan tanah air saat mempublikasikan keseriusan dirinya 
terhadap dunia raga.

INSPIRATOR BAGI PARA MEMBER

Binaraga sejati bukanlah sosok mereka yang dapat 
membentuk ototnya saja, melainkan merekalah 

yang dapat memotivasi serta mengedukasi akan 
pentingnya kesehatan tubuh dengan berolahraga 
fitness. Seperti apa yang ditanamkan Jefri kepada 
member setianya. Mengaku sibuk sebagai 
personal	trainer di Marina SPA&Fitness,  Jefri 
sangat rutin menginspirasi membernya agar 
lebih optimis menggeluti fitness, sebab 

fitness merupakan olahraga yang cukup 
berkembang pesat dan sudah menjadi 

kebutuhan untuk semua kalangan 
masyarakat. 

TERINSPIRASI SANG AYAH.

Tahun 1996 merupakan awal tahun 
bersejarah bagi Jefry ketika ia baru 
pertama kali menginjakan kakinya 
di gym. Berkat inspirasi ayah yang 
mengilhaminya saat berusia 6 

tahun, maka Jefry yang beranjak 
dewasa pun mencoba mengikuti jejak 

sang ayah dalam mengemas tubuhnya 
menjadi lebih atletis. Setelah setahun lamanya 

berlatih, progress pembentukan otot pun mulai dirasakan 
manfaatnya. Sehingga timbullah dorongan batin yang 
mengajak Jefry untuk mengikuti kejuaraan binaraga daerah. 
Namun diluar dugaan dan tanpa suatu harapan apapun, pria 

Tidak adanya alasan untuk meninabobokan semangat yang 
berkobar, menjadi bukti bahwa sosok pria satu ini benar-
benar menunjukan taringnya sebagai jawara binaraga 
kelas 55-60kg. Walaupun bertubuh mungil namun bukan 
berarti prestasinya semungil bentuk fisiknya. 
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yang gemar makan mie kuah ini gembira atas 
keputusan perolehan hasil juri yang menobatkan 
Jefry menduduki posisi juara 2. Terhitung sejak 
itulah ia sangat rutin mengikuti kejuaraan binaraga 
nasional dan internasional.

JIKA ORANG LAIN BISA, MENGAPA SAYA TIDAK?

”Sempat	saya	berfikir,	bahwa	kehidupan	di	dunia	
ini	tidak	ada	yang	tidak	mungkin.	Apapun	bisa	saja	
terjadi	jika	kita	memiliki	keinginan	dan	tujuan,	dan	
yang	terpenting	adalah	berusaha.	Selama	ini	saya	
memotivasi	diri	saya,	jika	orang	lain	bisa	mengapa	
saya	TIDAK	”, ujarnya saat mengomentari perihal 
motivasi. Konten utama yang paling dominan 
dalam tatanan kesuksesan adalah membuka diri 
dan selalu berkaca pada diri sendiri. Ada bagian-
bagian tertentu dalam kepribadian kita yang 
menurut kita tidak sempurna. Ketidak sempurnaan 
itulah yang menjadi pekerjaan wajib dan harus 
dibenahi agar supaya kita dapat terus belajar dan 
maju.

DUA SISI BAIK DAN BURUK DALAM BINARAGA

Secara segmentasi, binaraga memang terbilang 
sebagai komunitas terbatas. Hanya lingkup tertentu 
saja yang dapat menikmati atmosfer olahraga 
tersebut, namun tidak untuk pria yang hampir 
menginjak usia emasnya ini. Baginya, hal menarik 
dalam dunia binaraga sangatlah luas dan cukup 
beragam. Luas secara ilmu wawasan di bidang 
kesehatan serta hubungan baik sesama teman atlet 
di Indonesia maupun mancanegara. Namun ketika 
berbicara soal buruknya dalam binaraga, Jefry 
mengungkapkan bahwa proses diet merupakan 
sisi terburuknya selama ia menjadi binaragawan 
profesional. Tidak semua orang memiliki kebutuhan 
pola diet yang sama, ada orang-orang tertentu yang 

Membantu mereka 
untuk mendapatkan 
apa yang harus 
dicapai adalah 
target utama 
saya sebagai 
binaragawan 
professional          
ucap lelaki kelahiran kota Manado 42 
tahun silam.

PROFILE
Nama Lengkap  : Jefry Toh Wuaten
Nama Panggilan  : Jefry
Tempat/ Tgl. Lahir  : Manado, 14 Februari
Nama Orangtua  : The Wuaten, Maria Bermula.
Makanan Favorit  : Mie Kuah
Minuman Favorit  : Jus Alpukat
Tinggi Badan  : 155cm
Berat Badan on/ off season : 64kg /60kg
Ukuran Baju  : L
Hobi   : Fitness
Cita-cita   : Juara 1 Dunia
Gym   : Marina SPA/Fitness

PRESTASI
 - Juara I Kejurnas Bali Bodiku Mei 2010

- Juara I Kejurnas Jogjakarta Agustus 2010
- Juara I Kejurnas Batam Desember 2010
- Juara I Kejurnas Bandung Raga 2011
- Juara I Propov Surabaya 2011
- Juara I Prolab Championship Challenge Desember 2010
- Juara II PON Riau 2012
- Juara II Kejuaraan Asia Tenggara di Myanmar 2012
- Juara III Kejuaraan Asia di China 2012
- Juara III Kejuaraan Binaraga Asia di Vietnam September 2013
- Juara IV Kejuaraan Malaysia 2011
- Juara I Kejuaraan On Cibubur 2013

cocok dengan karbohidrat dan protein yang sama, namun adapula yang 
tidak cocok dengan hal tersebut. Oleh sebabnya disinilah kita dituntut 
untuk mengerti akan kebutuhan diet tubuh kita ini, mau seperti apa dan 
harus bagaimana, itulah yang paling sulit kita pelajari.

Belajarlah	dari	orang	yang	lebih	dulu	sukses,	karena	mereka	itu	telah	
berpengalaman.	Walaupun	berat	badan	dan	genetik	orang	kita	berbeda	
dengan	atlet	luar,	namun	sekiranya	teknik	dan	ilmunya	bisa	kita	terapkan	
sehari-hari.	Saran	saya	untuk	menoreh	prestasi	gemilang	adalah	dengan	
selalu	eksis,	tidak	merasa	puas	untuk	hari	ini	sehingga	memicu	kita	agar	
terus	berkembang.	Mungkin	ada	waktunya	nanti	kita	akan	menjadi	yang	
terbaik,	namun	semua	tergantung	usaha	kita	masing-masing,	karena	
perjalanan	yang	panjang	selalu	ditentukan	dengan	langkah	yang	benar, 
tutup Jefry saat diwawancari Reps dibilangan gelanggang olahraga 
Cibubur.
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Seperti halnya dengan bermain golf. Golf atau dikenal 
sebagai permainan outdoor	yang dimainkan secara 
perorangan maupun tim, dengan cara memasukan bola 
ke dalam suatu lubang (hole)	melalui jumlah pukulan 

(par)	yang paling sedikit, sangat diminati oleh elemen masyarakat 
menengah ke atas hingga bahkan kaum wanita sekalipun.

Tee,	hole,	dan	klab	(stick	golf )	merupakan tiga elemen penting yang 
tidak boleh terlewatkan pada saat Anda bermain golf. Namun 
ketiga hal tersebut kurang lengkap rasanya jika Anda tidak bermain 
secara maksimal. Meluangkan waktu sejenak untuk meregangkan 
otot maupun persendian sebelum Anda melakukan strike, dapat 
membangun ayunan pukulan Anda menjadi lebih kencang dan 
lentur. Sehingga bola pun akan terlempar jauh mendekati lubang 
yang dituju. Ingin tahu bagaimana stretching tersebut dilakukan,	

let’s do it..!!!

GOLF
Berolahraga dapat 
mengekspresikan hobi kita, 
yang mana merupakan 
suatu kebiasaan yang 
sangat menyenangkan bagi 
setiap individu di waktu 
senggangnya. Apalagi 
olahraga dapat merefresh 
kembali suasana pikiran yang 
penuh dengan kepenatan 
akan rutinitas harian Anda.
Text : Alfian Lufti

FEMALEEXERCISE
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SIDE SPLIT SQUAT

Melebarkan kaki ke samping secara berjauhan 
dengan kedua tangan yang tergantung seperti 
memikul klab, adalah posisi awal sebelum Anda 
melakukan side	split	squat.	Selanjutnya turunkan 

pinggul Anda sedikit menjongkok ke belakang, dan tekuk kaki 
ke salah satu sisi kaki kanan maupun kiri secara bergantian.                                                                      
      

GOLF SQUAT

Selain memperkuat glutes, manfaat lain yang diperoleh 
dalam langkah ini adalah meningkatkan kekuatan dan 
mobilitas otot-otot besar di bagian belakang dan bahu. 
Bagian otot bahu Anda sangat berperan penting dalam 

mengayunkan klab, sehingga meminimalisir terjadinya resiko 
cedera pada persendian bahu.

Anda dapat melakukannya dengan menjongkokan pinggul 
sementara kedua tangan diluruskan ke bawah sambil 
menggenggam dumbbell. Kemudian berdirilah diikuti dengan 
ayunan tangan setinggi kepala Anda ke kiri dan kanan. 

Lakukanlah dengan sempurna sebanyak         

15 repetisi baik kiri maupun kanan

Lakukanlah sebanyak 10 repetisi pada setiap 

masing-masing sisi
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FRONT AND SIDE LEG SWING

 

Gerakan ini adalah kunci utama untuk meningkatkan mobilitas dan 
fleksibilitas gerakan pada pinggul. Jika gerakan ini dilakukan dengan 
benar, secara otomatis pinggul Anda akan terasa lentur ketika memutar 
disaat melakukan backswing ataupun downswing.

Caranya cukup mudah, ayunkan setiap kaki Anda ke depan dan belakang secara 
bergantian. Jika sudah, ayunkan kembali ke arah samping secara bergantian pula.  

DUMBBELL ROW WITH ROTATION

 

Untuk mengawali 
gerakan, bungkukan 
dada Anda dengan kaki 
sedikit menekuk. Lalu 

genggamlah dumbbell baik di 
tangan kanan ataupun kiri. Setelah 
sikap awal terpenuhi, gerakan 
dumbbell tersebut seakan-akan 
Anda meninju ke bawah. Satu 
tangan diluruskan dan satunya 
lagi ditarik ke belakang tubuh. 
Disaat tangan menarik dumbbell ke 
belakang, putarlah pinggang Anda 
mengikuti alur gerakan dumbbell 
tersebut. Sehingga Anda pun turut 
mendapatkan manfaat twisting	
disaat melakukan gerakan ini.

Lakukan 10 repetisi di setiap bagian kaki yang mengayun depan 

dan samping, cukup melenturkan gerakan servis Anda

Foto : Satyo Bimo, Lokasi : New Friendy Gym 

FEMALEEXERCISE
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POWER ROTATION 

 

Posisikan tubuh Anda seolah-olah ingin melakukan 
servis. Kemudian tarik salah satu tangan 
membelakangi tubuh, sedangkan tangan satunya lagi 
tetap lurus dibawah. Lalu tepuk tangan Anda menuju 

tangan yang diluruskan di bawah. Lakukan secara bergantian 
pada setiap masing-masing tangan. 

 

SINGLE-LEG ROMANIAN DEADLIFT

Berdirilah dengan kaki selebar bahu. Pindahkan satu 
kaki ke belakang, disusul dengan gerakan tangan 
yang seolah ingin menyentuh tanah, dengan posisi 
punggung rata dan abs menekuk. Lalu kembalikan 

secara perlahan-lahan untuk beralih pada kaki sebelahnya. 
Gerakan ini melatih Anda untuk meningkatkan stabilitasi kaki 
agar lebih konsisten dan akurat saat bergerak.

GOLF TWIST

Dan gerakan pemanasan yang terakhir adalah golf 
twist. Untuk memulai, posisikan terlebih dahulu 
tubuh Anda dengan sikap duduk. Lalu badan sedikit 
direbahkan 45 derajat dengan lutut kaki menekuk, 

diikuti kedua telapak tangan yang menyatu. Kemudian putar 
pergerakan pinggang Anda ke samping kanan dan kiri secara 
bergantian. 

Lakukan sebanyak 10 repetisi. Setelah selesai, 

sambutlah gerakan selanjutnya dengan 

memutar tubuh 180 derajat sebanyak 10 repetisi

Lakukan 2 sampai 3 set dengan 8 repetisi

Lakukan sebanyak 10 repetisi

SELAMAT BERLATIH
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FEMALEFITNESS

E
nergik, 
ekspresif, dan 
luwes adalah 
karakteristik 

yang selalu mewarnai hari-
harinya setiap saat. Vera Irma 

begitulah nama aslinya.

MANTAN ATLET BULUTANGKIS

Siapa yang mengira, jika wanita berdarah 
Palu ini merupakan mantan atlet bulutangkis 
yang sempat berjuang membawa nama 

kota Palu pada ajang PON XII. Namun 
setelah menyatakan berhenti sebagai 

atlet bulutangkis tanpa alasan pasti, 
Vera pun menginginkan dirinya terjun 

sebagai instruktur aerobik. Mungkin 
sudah bawaan hobinya yang gemar 

bergoyang jika sudah mendengar 
musik, maka ia pun mulai menjajaki 
dirinya sebagai instruktur aerobik. 

Body   
Sexy 
ADALAH 
BONUS V

E
R

A

Siapapun pasti akan terkesima bila 
melihat kepiawaian wanita yang satu 
ini. Parasnya yang menawan dengan 
sedikit goresan otot yang smooth pada 
tubuhnya merupakan faktor utama 
yang menyebabkan dirinya tampil 
beda saat meliukan tarian bergenre 
cha-cha dan belly dance. 
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Terjun sebagai figur fitness serta berkaitan dengan seni 
tari memang sukses dilakoninya, meskipun ia baru mulai 
merangkak beberapa tahun lalu. Namun setidaknya usaha 
tersebut telah membuahkan hasil dengan menjuarai beberapa 
event dalam kategori women	fitness.

“Saya	rasa	cewek	berotot	itu	tidak	jelek,	malah	saya	anggap	seksi	
banget.	Apalagi	kalau	orangnya	seperti	saya	yang	aktif	nge-dance.	
Enak	aja	dilihatnya	kalau	ngajar	dance	dengan	otot-otot	serba	
kencang.	Selain	gerak	tubuh	menjadi	elastis	ototpun	tidak	akan	
terasa	kaku”, ujarnya dengan penuh optimis. 

WORKOUT AND AEROBIC

Ketika wanita dihadapkan pada pola gaya hidup, maka terbesit 
dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengolah tubuhnya 
agar nampak seksi. Namun tidak banyak pula mereka yang 
berhasil melewati proses latihan yang dijalani. 

Mengawali rutintas di pagi hari dengan nge-gym memanglah 
sudah menjadi tradisi yang dilakukan Vera sehari-hari. 
Setidaknya dalam seminggu ia aktif mengangkat beban 
sebanyak 4 hari. Namun jika sudah memasuki sore hari, 
aktifitas yang mengundang kardio vaskular adalah kebutuhan 
yang tepat untuk memangkas lemak ditubuhnya. Tak mau 
disebut aji mumpung, Vera pun mengajarkan para membernya 
agar lebih memperhatikan maksud dari setiap gerakan 
aerobik, supaya manfaat bugar pun dapat tersalurkan dengan 
seutuhnya disertai bonus body yang seksi.

NUTRISI ADALAH MAKANAN POKOK DAN 
SUPLEMENTASI

Kalau bicara soal nutrisi, 
bagi Vera setiap atlet 
tentunya tidak akan jauh 
dari suplementasi. Hal ini 
disebabkan, bahwa semua 
kebutuhan nutrisi tidak 
selamanya ditemukan 
dalam makanan yang 
dikonsumsi sehari-hari. 
Memenuhi seberapa 
banyak asupan nutrisi 
yang diperlukan tubuh 
merupakan tugas utama 
yang dipersiapkan Vera 
sebelum dan sesudah 
berlatih. Kendati demikian 
bukan berarti ia harus 
melewatkan pula makanan 
pokok. Sayang rasanya jika 
kedua elemen tersebut 
tidak saling mendukung.

Sebelum menutup pembicaraan, Vera mengutarakan niatnya 
soal terjun ke dunia raga kepada Reps Magazine. Ia mengaku 
tidak ada tujuan khusus jika dirinya berkecimpung dalam 
olahraga fitness dan aerobik, apalagi hal tersebut selalu 
dikaitkan dengan popularitas. Ia menjawab “justru	saya	tidak	
ada	tujuan	apa-apa,	saya	cuma	kepingin	badan	saya	tampil	
terbaik	di	setiap	harinya,	terutama	saat	mengajar	dan	ketika	
menghadapi	perlombaan.	Dan	saya	pun	ingin	mencontoh	

bentuk	tubuh	seperti	yang	dimiliki	oleh	teman-teman	saya.	Bila	
mereka	bisa	mengapa	saya	tidak!. Selain	membuat	tubuh	menjadi	
sehat	dan	menunjang	karier	sebagai	inspirator	fitness,	saya	pun	
sangat	bahagia	jika	fitness	membuat	hari-hari	saya	begitu	penuh	
dengan	warna, tutup Vera saat mengakhiri wawancaranya 
bersama Reps magazine.

PROFILE
Nama Lengkap : Vera Irma

Nama Panggilan : Vera

Tempat/ Tgl. Lahir : Palu, 5 Oktober

Makanan Favorit : Beef Steak, Whey Pro, Coklat

Minuman Favorit : Whey Protein

Tinggi badan : 160 cm

Berat badan on/ off season : 48/55kg

Ukuran baju : M

Hobi  : Fitness, Daving, Dance

PRESTASI
- Juara II  Model Fitness Pestaraga Bali 2012

- Juara III ON Cibubur 2013

- Juara III Body Ideal Cikarang 2013

- Juara IV Paspampress 2013

saya sering mengonsumsi 
whey protein setelah latihan, 
dan menjelang kompetisi 
saya menggunakan fat burner 
berikut amino dan BCAA untuk 
mempertahankan kualitas otot dan 
mempertajam definisi otot saya
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TRAININGLOG

OBLIQUE 
ATTACK
CARA LENGKAP 
miliki perut 
samping 
sempurna

Crunches dan 
sit-up merupakan 
latihan yang 
paling populer 
dalam melatih 
otot abdominal 
Anda. Namun 
biasanya latihan 
perut samping 
atau oblique 
justru sering 
malah diabaikan. 
Text : Brahmantio Prayogo
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U
ntuk memiliki otot perut yang lengkap dan 
sempurna tentu Anda tidak bisa mengabaikan 
latihan ini begitu saja. Ikuti langkah-langkah 
super dalam melatih otot Oblique Anda berikut 
ini. 

OBLIQUE CRUNCHES

Angkat kedua kaki pada bangku lurus dan letakkan 
tangan kanan dibelakang kepala Anda dengan 
tangan kiri menapak pada lantai, ini berguna untuk 

keseimbangan. Angkat tubuh Anda dan puntirkan tubuh 
bagian atas hingga siku kanan hampir menyentuh lutut kaki 
kiri, ingat tangan kiri hanya membantu menyeimbangkan 
tidak untuk membantu mengangkat tubuh. Kemudian lakukan 
pada sisi kanan hingga failure, lalu ganti sisi sebelahnya. Dan 
disaat posisi puncak rasakan kontraksi puncak, tahan selama 2 
hitungan sebelum kembali ke bawah, jangan asal mengangkat 
badan, kontraksikan otot oblique dan rasakan otot itu bekerja.                                                        

KNEELING CABLE 
CRUNCH WITH 
ALTERNATING 
OBLIQUE TWISTS

Berlutut 
membelakangi 
mesin katrol 

dan pegang 
talinya pada 
posisi dibelakang 
kepala Anda, siku 
bergerak statis 
jangan berubah 
ubah saat eksekusi. 
kontraksikan otot 
oblique dan plintir 
tubuh ke arah 
bawah dengan 
gerakan terkontrol 
hingga siku hampir 
menyentuh lantai. 
Tahan sebentar 
sebelum kembali 
pada posisi semula 
dan lakukan untuk 
sisi yang satunya 
lagi. 

LAKUKAN 3 SETS SAMPAI FAILURE UNTUK TIAP SISI

LAKUKAN 3 SET SAMPAI FAILURE
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TRAININGLOG

CABLE SIDE DIPS

Posisikan tubuh Anda seperti yang terlihat pada gambar 
dengan mesin katrol bawah, pegang handle katrol dengan 
lengan lurus dan hanya berfungsi sebagai cantolan, ingat 

lengan tidak boleh ikut menarik. Tekuk badan kekiri tahan 
sebentar dan kembali pada posisi semula. 

CATATAN : latihan perut kuncinya adalah peak	contraction dan 
bukan beban berat, terutama untuk oblique, Anda tidak ingin 
pinggang terlihat nampak tebal. Jadi repetisi dan kontraksi 
adalah kuncinya. Pilih beban yang tidak terlalu berat hingga 
Anda dapat mencapai repetisi lebih dari 20 sebelum failure.

ONE-ARM 
HIGH-
PULLEY 
CABLE SIDE 
BENDS 

Ini adalah variasi dari gerakan 
sebelumnya, lakukan salah satu 
saja tidak masalah, bedanya 

ini menggunakan katrol atas, 
ingat prinsip siku dan lengan 
hanya sebagai cantolan, yang 
bekerja adalah otot oblique Anda, 
kontraksikan dan tekan kebawah.  

LAKUKAN 3 SET HINGGA FAILURE

LAKUKAN 3 SET SAMPAI 
FAILURE

52  |  REPS MAGZ - OKTOBER 2013



HANGING OBLIQUE 
KNEE RAISE

Berikutnya adalah latihan tingkat lanjut yang sulit 
dilakukan oleh pemula, bergantungan dibar atas dan 
angkat kedua kaki dengan posisi menyamping, dengan 

gerakan terkontrol, ingat jangan berayun ayun seperti monyet. 
Lakukan kedua sisi bergantian hingga failure.

CABLE REVERSE 
WOODCHOPER UP / 
DOWN

Kedua gerakan ini melatih lengkap sisi oblique atas dan 
bawah Anda, jadi lakukan per sisi bergantian katrol atas 
dan bawah. Pegang handle dengan kedua tangan, lengan 

lurus dan lakukan gerakan seperti menebas pohon, keatas 

untuk handle bawah dan kebawah untuk handle atas. Lakukan 
handle bawah dulu hingga failure dan lanjut handle atas. 
istirahat semenit lakukan sisi berikutnya. 

LAKUKAN 2 SETS SAMPAI FAILURE

LAKUKAN 2 SETS MASING-MASING  HINGGA FAILURE

SELAMAT BERLATIH
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EXPERTSAYS

Pada anak-anak makan merupakan 
syarat mutlak untuk dapat tumbuh 
secara normal. Sebaiknya anak-anak, 
mengonsumsi makanan-makanan yang 

banyak menggandung sumber protein seperti 
susu, daging, telur dan lain sebagainya. 
Untuk tumbuh, anak membutuhkan protein 
yang cukup sehingga seluruh jaringan 
tubuh akan berkembang, misalnya tulang, 
otot, jantung, paru 
dll. Pertumbuhan 
fisik anak akan 
berlangsung sampai 
anak berusia 20 
tahun. 

Menggapa usia 
20 tahun, karena 
pada usia tersebut, 
tulang akan berhenti 
tumbuh, sehingga 
anak tidak akan 
bertambah tinggi. 
Makanan yang bergizi 
juga akan membuat 
otak tumbuh dengan 
sempurna, sehingga 
kepandaian akan 
meningkat.  Pada orang dewasa, makanan 
merupakan suatu aktivitas yang menunjang 
pekerjaan sehari-hari. Kebutuhan makan/
kalori pada orang dewasa tergantung pada 
macam pekerjaan serta aktivitas seseorang. 
Seorang yang pekerjaannya hanya banyak 
duduk dikantor, tentu membutuhkan sedikit 
kalori. Namun sebaliknya bila seseorang yang 
banyak melakukan pekerjaan fisik, tentu akan 
membutuhkan lebih banyak kalori. 

Makanan yang kita makan merupakan 
karbohidrat sebagai sumber tenaga, zat putih 
telur (protein) sebagai zat pengganti sel-
sel yang rusak, dan lemak sebagai sumber 
tenaga serta sebagai bahan pembuat hormon 
tubuh. Karbohidrat (seperti : nasi, mie, roti, 
kentang, jagung dan lain lain) dikonsumsi 
sebagai makanan utama disertai lauk pauk 
berupa protein (daging, susu, telur dan lain 
lain) pada saat-saat jam makan utama seperti 
pagi hari, siang hari dan makan malam. 
Jumlah makanan harus disesuaikan  dengan 
kegiatan fisik kita sehari-hari. Diantara jam 
makan utama tadi, harus diselipkan makan 

kecil (snack atau kudapan) pada jam 10.00 
pagi dan jam 15.00-16.00 sore. Dengan cara 
seperti ini, maka tubuh akan cukup mendapat 
asupan makanan dan tubuh akan kuat 
melakukan pekerjaan sehari-hari. 

Pada seorang atlet, kebutuhan kalori akan 
meningkat karena aktivitas fisik yang tinggi. 
Sehingga porsi makanan harus ditambah 

dan juga harus 
ditambah asupan 
akan zat gizinya. 
Terkadang 
dibutuhkan 
juga tambahan 
suplemen pada 
beberapa cabang 
olahraga.

Untuk kebutuhan 
akan kalori 
tersebut, kita 
dapat bedakan 
dari beberapa 
cabang olahraga. 
Misalnya ada 
cabang olahraga 
yang termasuk 

ringan, artinya aktivitas fisik yang dilakukan 
tidak banyak seperti pada golf, bowling, 
menembak, panahan, catur. Kebutuhan kalori 
pada cabang-cabang tersebut biasanya 
hampir sama seperti pada orang awam, 
sehingga tidak perlu ada penambahan 
makanan. Jadwal makan untuk mereka pun 
tidak ada yang khusus, karena kegiatan 
tersebut tidak menguras tenaga dan 
membutuhkan waktu yang lama. 

Namun pada cabang olahraga permainan, 
seperti tenis, tenis meja, bulutangkis, sepak 
bola, kebutuhan kalori akan meningkat, 
karena disini diperlukan tubuh yang kuat. 
Untuk mendapatkan tubuh yang kuat, atlet 
tersebut memerlukan latihan beban yang 
cukup intensif, sehingga perlu adanya 
tambahan karbohidrat dan protein. Protein 
diperlukan untuk pembesaran otot sehingga 
tubuh menjadi lebih kekar dan karbohidrat 
diperlukan banyak agar dapat lebih banyak 
mengeluarkan tenaga. Sebagai contoh menu 
yang dimakan misalnya : nasi putih dengan 
daging/ikan/ayam ditambah sayur sebagai 

NUTRISI MERAIH
PRESTASI

Makan 
merupakan 
suatu 
kebutuhan 
manusia 
untuk dapat 
bertahan hidup. 
Makanan dapat 
memberikan 
tenaga dan 
kemampuan 
fisik seseorang 
untuk bekerja 
sehari-hari. 
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serat, diikuti dengan susu dan buah-buahan. Menu pagi hari dapat 
juga berupa roti dengan selai sesuai selera dengan minuman susu 

atau yogurt jangan lupa untuk makan snack dapat berupa buah seperti 
pisang, apel, pir dengan minuman jus buah atau roti/biskuit yang agak 
manis. Suplemen yang dapat diberikan misalnya sumber protein, yang 
biasanya dijual sebagai amino (maksudnya asam amino = protein (yang 

cepat diserap tubuh) atau juga creatin. Semua ini dikonsumsi dengan tujuan 
untuk membesarkan otot sehingga tubuh lebih kekar dan akan sangat 

berguna untuk gerakan-gerakan yang explosive yang cepat dan maximal. 

Adapun cara mengkonsumsinya adalah pada saat sebelum latihan 
beban dan pada malam hari. Ini dikarenakan pada saat kita sedang 
tertidur lelap pada malam hari, otot-otot tersebut mengalami 
proses pembesaran. Pemakaian protein ini juga banyak dikonsumsi 

pada cabang olahraga yang membutuhkan tenaga explosive seperti 
sprint (jarak pendek), angkat besi, renang jarak pendek terlebih-lebih 

pada binaraga. Biasanya pada angkat besi dan binaraga para atlet 
mengkonsumsi lebih dari 1 macam protein, terkadang bisa sampai 

4 macam protein yang tentunya bertujuan agar otot menjadi 
lebih besar lagi. Hal ini dianggap cukup berbahaya, karena 
daya olah tubuh seseorang terbatas dan dapat membebani 
beberapa organ seperti ginjal. Untuk mencegah hal tersebut 

maka dianjurkan untuk memperbanyak minum air putih. 
Jangan dilupakan juga agar para atlet harus cukup makan 
karbohidrat, karena tenaga untuk latihan beban didapatkan 
dari karbohidrat ini.

Cabang olahraga lain yang paling membutuhkan makanan dan 
minuman, adalah olahraga endurance	(daya tahan), yaitu olahraga 

yang dilakukan lebih dan satu jam. Contohnya adalah lari jarak jauh, 
balap sepeda jarak jauh, triathlon, sepak bola, tenis dll. Pada olahraga 

ini setelah 60-90 menit berlomba, cadangan gula berupa glikogen 
dalam tubuh mulai berkurang sehingga energi makin lama makin 

menipis pula. Untuk itu seorang atlet harus makan sumber karbohidrat 
yang protein, yaitu dalam bentuk coklat batangan atau bentuk cairan. 
Secara periodik sehingga glikogen tubuh akan diisi kembali. 

Selain itu beberapa macam elektrolit seperti Na, Ca, Cl juga akan 
menipis, sehingga perlu ditambah dengan minuman olahraga 
(sport drink). Cara yang biasa dilakukan misalnya pada suatu lomba 
marathon (42, 95 km); maka sebelum lomba para atlet mengonsumsi 
karbohidrat yang banyak, seperti spagheti, nasi, mie, roti, dll agar 

glikogen cukup dalam tubuh. Esoknya sebelum lomba makan roti 
atau snack dengan susu agak manis dan minum banyak (± 300cc). Pada 

waktu lomba, harus makan Karbohidrat pada Km 10,15,20,30 dan 35. dan 
harus minum pada setiap pos minum.  Dengan cara seperti ini maka atlet 
akan punya tenaga terus sampai finish. Hal yang sama berlaku untuk 
balap sepeda jarak jauh dan triathlon. Apabila terlambat makan, maka 
kecepatan akan menurun dan kemungkinan dapat terjadi kejang otot 
(kram). 

Cara makan pada lomba harus dilatih pada saat latihan 
sehingga atlet akan sudah terbiasa dan mengenal makanan 
dan minuman yang dikonsumsi. Atlet dan juga pelatih 
harus mengetahui apa yang dimakan dan bagaimana 
memakannya, karena ini akan sangat mempengaruhi 
prestasi.
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Memperingati Hari 
Kemerdekaan Indonesia 
yang ke 68, DAMN! I Love 
Indonesia mengadakan 
Fashion Festival bertemakan 
SATU HATI UNTUK MERDEKA, 
yang menampilkan Damn! 
I Love Indonesia Fashion 
Show, Street Style terbaik di 
Jakarta, Modern/Traditional 
Dance, Grafitti Artists, Skaters/
Fixie Bike, dan band yang 
memiliki prestasi di ajang 

Internasional. Acara ini berlangsung selama dua hari, pada 
tanggal 24 dan 25 Agustus 2013 di Tribeca, Central Park 
Mall – Jakarta. Daniel Mananta, selaku Founder dan CEO 
Damn! I Love Indonesia 
mengatakan “Tujuan utama 
dari acara Damn! I Love 
Indonesia: Satu Hati Untuk 
Merdeka adalah untuk 
mengingatkan indahnya 
budaya INDONESIA ke 
generasi muda Nasional, 
sekaligus membangkitkan 
semangat Patriotisme.”
Pada saat ini banyak 
budaya luar yang masuk 
ke Indonesia dari segala 
aspek dan dengan cepat 
mulai melunturkan 
budaya asli Indonesia, dan 
kenyataannya ada generasi 
muda pun yang lebih 

menyukai budaya luar daripada budayanya sendiri karena 
dianggap kuno. “Damn! I love Indonesia ingin mengingatkan 
bahwa budaya Indonesia bisa dibuat modern dan menarik di 
mata anak muda”, lanjut Daniel. Damn! I Love Indonesia: Satu 
Hati Untuk Merdeka Fashion Festival kali ini mengangkat 
tema Patriot.Is.Me dimana trend yang diusung dibagi ke
dalam empat segmen: Camou Wayang Series, Pop Patriotic, 
Urban Batik Series dan Sabang-Merauke. Keempat segmen 
tersebut secara keseluruhan merupakan warisan otentik 
Indonesia yang dikemas secara modern.
“Berikanlah aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang 
dunia” Ir. Soekarno. Generasi muda Indonesia memiliki 
potensi yang sangat besar untuk berkembang. Melanjutkan 
impian Bung Karno, Damn! I love Indonesia percaya bahwa 
apabila generasi muda Indonesia mempunyai satu hati untuk 
merdeka, maka Indonesia akan mengguncang dunia. (Bimo)

Damn! I Love Indonesia:
Satu Hati Untuk Merdeka

Fun Walk & Fun Bike Ulang Tahun REDTOP Hotel & Convention Center

Menyambut ulang tahun REDTOP Hotel & Convention Center 
ke 18 tahun pada tanggal 5 Juli 2013, dilaksanakan acara Fun 
Walk & Fun Bike telah diikuti kurang lebih 500 orang peserta 
yang terdiri dari karyawan beserta keluarganya dengan 

meriah diadakan pada hari Minggu, 25 
Agustus 2013 kemarin, dimulai dari 
pukul 07.00 WIB pagi sampai dengan 
selesai. Adapun tema kali ini adalah 
“18Licious”yang berarti: di usianya ke-18 
ini, REDTOP Hotel & Convention Center 
selalu berusaha memberikan pelayanan 
terbaik dan khususnya membuat produk 

makanan juga minuman yang selalu dapat dinikmati rasa dan 
kelezatannya demi memuaskan selera dari para tamu-tamu 
dan klien. Peserta yang mengikuti kegiatan Fun Walk & Fun 
Bike dilepas oleh Bapak Erwin  Sudarmin selaku General 
Manager REDTOP Hotel & Convention Center. (Bimo)
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WATSONS, Look 
Good. Feel Great, 
hari ini meresmikan 
pembukaan toko 
ritel dengan konsep 
WOW-nya di Mal 
Pondok Indah 2, 
Lantai 2 #238 dan 
Mal Kelapa Gading 
3, Lantai Dasar 
#607A, WOW - There 
Is Always More at 
Watsons.

Pembukaan “Watsons WOW Store” ini merupakan wujud 
nyata komitmen Watsons untuk menjadi perusahaan ritel 
yang terbaik khususnya untuk produk-produk kategori 
kecantikan dan kesehatan (Health and Beauty), dimana 
dengan konsep WOW ini Watsons Indonesia diharapkan dapat 
meningkatkan pelayanan dan pengalaman berbelanja yang 
menyenangkan bagi para pelanggan. 

Kyu Tae Park, Country 
Manager Watsons Indonesia 
mengatakan, tujuan dari 
diresmikannya Watsons 
WOW Store ini adalah 
untuk meningkatkan Brand 
Awareness pada target 
market yang dituju dan 
juga diharapkan dapat 
meningkatkan penjualan.
 Konsep Watsons WOW 
Store ini merupakan 
pilot project (inovasi 
baru) yang dijalankan 
Watsons Indonesia dalam 
pelayanannya terhadap 
pelanggan, dimana konsep 
ini juga akan diterapkan di 
setiap Toko Ritel Watsons di 
seluruh Indonesia. (Bimo)

Neuropati & Puasa – Kondisi & Cara Penanganannya

Exclusive Media Class with Mister International 2012

WATSONS Indonesia Buka Watsons WOW Store      
di Mall Pondok Indah dan Mall Kelapa Gading 

Saat puasa, tubuh 
mendapatkan 
kesempatan 
untuk melakukan 
“detoksifikasi” dari 
pola hidup sehari-
hari, yang mungkin 
tidak sehat. 
Bagi penderita 
neuropati, 

puasa merupakan periode penting karena terkait dengan 
penurunan kerusakan saraf. 

Neuropati merupakan kondisi kerusakan saraf yang dialami 
oleh sekitar 26% atau 1 dari 4 orang yang berusia 40 tahun 
ke atas dan 1 dari 2 penderita diabetes. Bagi mereka yang 
menderita neuropati, butuh penanganan khusus pada
saat puasa, terutama pada kasus seperti neuropati diabetes, 
karena seringkali pada saat berbuka, kita lupa mengontrol 
jumlah asupan makanan yang tinggi kadar gulanya. (Bimo)

Nutrifood melalui salah satu Brand unggulannya L-Men, 
kembali mengadakan acara yang mengusung gaya hidup 
sehat yaitu Exclusive Class – Fast Fit bersama Mister 
International 2012, Ali Hammoud. Kedatangan Ali Hammoud 
bersama Mister Singapore Organization  ke Indonesia kali ini 
adalah dalam rangka mempromosikan “L-Men presents Mister 
International 2013” yang akan berlangsung di Indonesia pada 
bulan November yang lalu.
Latar belakang diadakannya kelas ini adalah untuk 
mengenalkan  kelas olah raga terbaru dari Celebrity Fitness 
Fast Fit yang unik, dapat dilihat dari alat-alat kebugaran dan 
gerakan-gerakannya yang diadaptasi dari kemiliteran.  (Bimo)
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HEALTHYRECIPE
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KAMUS SEHAT - Edisi Bundel REPS MAGZ 2012, Kini telah hadir untuk Anda. EDISI KAMUS SEHAT ini,
KAMI tawarkan sebagai solusi untuk Anda yang gemar mengkoleksi majalah REPS Magz.

Untuk Anda yang berminat dapat menghubungi kami di

(021) 478-62154/48 (Marketing)
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Kabar Gembira..!!
 

Untuk para Fitness Mania sekalian... 
khususnya para pemilik / pengelola tempat kebugaran /Gym.  

Kami Sportisi Indonesia menawarkan Program Sehat kepada Anda semua 
Fitness mania, sebuah program sehat dikemas apik dengan konsep Diskusi 
interaktif dan kreatif seputar Fitness bertajuk “MUSCLE TALK - DIET”. 

Team Sportisi bersama-sama dengan atlit favorit dan media 
terpercaya REPS MAGZ, akan berkolaborasi menjadi satu 
mengunjungi dan menyapa Anda untuk berdiskusi 
langsung membongkar sekat-sekat tabu dan mitos 
seputar Suplemen, nutrisi, Tips & Trik oleh ATLET 
SPORTISI INDONESIA.

Kegiatan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA apapun. 
Anda berminat? Hubungi kami :
Siswanto  (021) 995 72 905
Dhani  0823 2927 8311

www.twitter.com/twitt_sportisi

www.facebook.com/sportisiindonesia

KHUSUS JABODETABEK Area

Tersedia Hadiah Langsung*

*Syarat dan ketentuan berlaku

Fasilitas alat lengkap
Membership terjangkau

Buka setiap hari : pk 10.00 - 22.00

FITNESS
CENTER

SUGI GYM
Jl. Kayu Jati 5 RT 11 /RW 5 No. 37

Rawamangun - Jakarta Timur
Jakarta 13220

Informasi dan pemesanan: SUGIANTO
HP : 0878-7165-666          Pin BB : 237D772C

TERSEDIA SUPLEMEN LAINNYA
AST SPORT SCIENCE  • DYMATIZE

FULL COMBAT  • GASPARI  • MAGNUM  MET-RX  • 
MHP  • MUSCLEMEDS

MUSCLETECH  • OPTIMUM NUTRITION  TWINLAB  • 
ULTIMATE NUTRITION

UNIVERSAL NUTRITION  • USP LABS

SPORTISI SUPPLEMENT 
PROLAB | BSN | MRI

NUTRABOLICS | SCIFIT

Tersedia berbagai supplement
bagi kebutuhan nutrisi anda

NUTRISI
SUPPLEMENT SUPLIER

Office	:	021	-	478.62148
UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI

UKURAN HALAMAN IKLAN
UNIT H x W (CM)
Two pages 27.5 x 41
Front/Back Cover Full 27.5 x 20.5
1/2 Page Horizontal 13.75 x 20.5
1/2 Page Vertical 27.5 x 10.25
2/6 Page Horizontal  25.5 x 5.5
2/6 Page Vertical  12.5 x 11.5
1/6 Page Vertical 12.5 x 5.5

HARGA PEMASANGAN IKLAN NORMAL
Two Pages Rp 15.000.000
Inside Front Cover Full Rp 11.000.000
Inside Back Cover Full Rp 11.000.000
Back Cover Full Page Rp 13.000.000
Inside Full Page  Rp 10.000.000
Inside 1/2 Page Rp   6.000.000
Inside 2/6 Page Rp   4.000.000

Rubrik Profile Gym Rp   4.500.000
Advetorial  Rp   4.000.000
Mini Ads (1/6 page) Rp   1.000.000
Island Ads Rp   7.000.000
1/2 Island Ads Rp   4.000.000




