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Reps Mania, puasa yang kita jalankan sebulan kemarin adalah melatih tubuh 
kita untuk dapat istirahat mengkonsumsi makanan dan minuman yang kurang 
baik untuk tubuh. Buat yang sedang menjalani diet, puasa ini memang dirasakan 
sangatlah cocok, karena dengan puasa kita mampu mengistirahatkan tubuh kita 
sejenak. Namun setelah usai lebaran kita juga harus berhati-hati bobot tubuh kita 
akan tambah lagi akibat banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung 
lemak dan kolesterol. Jangan sampai terjadi program diet yang tadinya berjalan 
lancar dan mulus seketika menjadi berantakan.

Semur daging, opor ayam, rendang telur, sayur krecek, ayam cabai hijau serta 
makanan berlemak lainnya merupakan penyebab dari naiknya berat badan. Belum 
lagi aneka macam kue-kue kering yang terbuat dari margarin, butter, gula dan keju 
yang dapat memicu timbunan lemak di dalam tubuh. Jangan sampai tubuh Anda 
justru menggemuk setelah mengurangi makan dan minum selama sebulan penuh. 

jangan berlebihan : Ketika acara silaturahmi lebaran kita mungkin tergoda dengan 
makanan lemak, yang manis, dan juga makanan yang sangat bertolak belakang 
dengan menu diet harian kita. Dalam rangka menghormati sang tuan rumah, tidak 
ada salahnya jika Anda tetap mencicipi masakan yang disajikan. Namun jangan 
sampai berlebihan ya Reps Mania. Jika  berlebihan untuk memakannya mungkin 
Anda tidak akan mendapatkan tubuh langsing seperti yang sudah Anda dapatkan. 

jangan tergiur : Jangan coba-coba untuk tergiur dengan sejumah makanan yang 
membuat kita tergoda. Karena jika lebaran tiba maka tubuh kita harus bersiap-siap 
menampung makanan yang berlemak dan berkolesterol tinggi. Pastikan Anda untuk 
tetap konsisten terhadap program diet yang sedang Anda jalankan serta jangan 
pernah absen dari yang namanya olahraga. 

Pilih buah-buahan dan sayuran saja : Dari beragamnya menu makanan yang 
disajikan tuan rumah, pilihlah buah dan sayuran untuk Anda santap. Atau Anda juga 
bisa bekal dari rumah dengan membawa potongan buah kecil sehingga bisa tetap 
meyantapnya dimanapun tanpa harus tergiur orang lain menyantap menu yang tidak 
sesuai. 

Semoga cara diatas ampuh untuk Anda agar tetap optimis menjalankan diet harian, 
tanpa terpengaruh dengan menu lebaran yang tersaji. Sah-sah saja ketika Anda 
mencoba untuk mencicipi sedikit, namun jangan sampai kelampau batas. jika 
nantinya malah mengakibatkan berantakannya program diet yang sedang Anda 
jalankan. 

“SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1434 H”

DIET & SILATURAHMI 
PASCA LEBARAN

EdITOrIAl
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08       BerLaTiH BerdasarkaN 
BeNTUk TUBUH daN                                                                                                                                              

           TiPe OTOT
Problematika pembentukan tubuh berotot 
semakin hari tentunya semakin bervariasi. 
Selama bertahun-tahun ratusan kali 
pertanyaan  terus dilontarkan, terutama bagi 
mereka yang baru menginjakan kaki pada 
olahraga beban. 

12   GET STRONG AND SMART 
TECHNIQUE FOR ARM                                                                                     

              WRESTLING  WITH IVAN POPEYE     
Kebanyakan olahraga panco hanyalah 
dianggap sebagai suatu pertandingan 
yang mengedepankan kekuatan 
lengan saja. Sehingga sering timbul 
beranggapan bahwa siapa yang dapat 
mengalahkan Pancho dialah orang 
terkuat.

16JAHE MERAH

Rasa dominan pedas disebabkan 
senyawa keton bernama zingeron. 
Jahe termasuk suku Zingiberaceae 
(temu-temuan). 

20GAGAL ORGASME

Bagi wanita, masalah kesulitan 
mencapai orgasme tampaknya bukan 
hal yang langka. Nyatanya, para ahli 
memperkirakan sekitar 10 persen 
wanita tidak pernah mengalami 
orgasme.

22EXCLUSIVE INTERVIEW WITH 
“MOJI OLUWA” PROLAB                                             

ATHLETE AND IFPA NATURAL 
BODYBUILDER
Seperti kita ketahui, biasanya 
binaragawan Internasional sangat 
populer dengan gumpalan otot yang 
serba komplit. Kesempurnaan otot 
tersebut sepintas membuat hati spontan 
takjub dan tergiur untuk memilikinya.

30ROADSHOW SPORT N FIT 
BODY BATTLE 2013            

Kali ini, pencarian icon model berotot 
proporsional pun sudah melewati 3 
kota besar, seperti diantaranya: kota 
Yogyakarta yang diselenggarakan di 
gedung MMTC, Pekanbaru di gedung 
Juang 45, serta kota Palembang yang 
tak kalah menariknya diadakan di 
Palembang Indah Mall. 

38ANAND KRISHNA 
JAPA YOGA : BERZIKIR   

          DENGAN PENUH DEVOSI
Tindakan adalah buah pikiran dan 
perasaan. Amat sangat sulit untuk 
membalikkan sebuah tindakan. 
Tindakan ibarat peluru yang sudah 
ditembakkan. Barangkali ia kena 
sasaran, barangkali tidak. Tetapi 
peluru yang sudah keluar dari 
senapan tidak bisa diperintah untuk 
kembali lagi.

40NO PAIN NO GAIN
 

Handsome, cool, dan menebar 
pesona memang sudah menjadi aura 
kharismatik yang tumbuh dalam 
dirinya. Tidak dapat dipungkiri, jika 
pria asal negeri jiran ini berkecimpung 
sebagai model fi tnessyang amat 
menyukai bodycontest. Meskipun 
dirinya dinobatkan sebagai pesaing 
baru di perhelatan menfi tness 
Indonesia, lantas tak membuatnya 
menjadi bingung ataupun ragu untuk 
tetap berkompetisi di tanah air.

activeQUOTe
“Bersabarlah jika belum terwujud. Orang yang sabar akan mendapatkan sesuatu yg 
lebih baik seperti yang dijanjikan Tuhan.” 
                                 
      -NN-
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mENyIAsATI 

rAsA bOsAN

Reps,	setelah	
melakukan	kegiatan	

di	Gym	lama-kelamaan	jadi	
menimbulkan	rasa	bosan.	

Ada	tips	nggak	untuk	menyiasati	rasa	bosan	tersebut,	misalnya	dengan	
melakukan	olahraga	di	alam	terbuka,	kira-kira	gerakan	apa	saja	yang	bisa	
kita	lakukan	selain	jogging	tentunya?
(Ricard	–	Jakarta)

Selain jogging	banyak sekali yang bisa Anda lakukan, bermain 
bola, renang atau sekedar mendengar musik sambil berjoget 

sudah menggerakkan tubuh Anda memacu jantung dan menyehatkan 
tubuh Anda. Jika yang Anda maksud adalah latihan otot, tentu Anda 
juga bisa melakukan body	pump, berlatih menggunakan kettle	bell atau 
sekedar melakukan push	up, pull	up dan crunches. Artinya jangan terpaku 
hanya pada peralatan di gym saja, terkadang break	dari gym dan berlatih 
gerakan lain atau jenis latihan lain adalah kunci untuk otot Anda tumbuh 
lagi. Menghindari adaptasi otot sehingga otot tetap bertumbuh.

mOdErNIsAsI kEhIdupAN

Tidak	adanya	waktu	dan	berbagai	
aktivitas	tubuh	akibat	modernisasi	

kehidupan	di	perkotaan	tentunya	membuat	
tubuh	menjadi	kurang	bergerak.	Misalnya	
saja		penggunaan	transportasi,	elevator,	lift,	
remote	control,	ataupun	kemacetan	lalu	lintas,	
yang	pengaruhnya	besar	pada	penurunan	
tingkat	kesehatan	tubuh.	Menurunnya	tingkat	
kebugaran	dan	meningkatnya	gangguan	
kesehatan.	Yang	menjadi	pertanyaannya	
adalah,	bagaimana	sebaiknya	berolahraga	agar	
kesehatan	tubuh	dapat	dicapai?	
(Rina	–	Tangerang)

Bukankah mudah jawabannya, 
gunakan tangga daripada elevator atau lift, jalanlah daripada 

naik motor atau mobil untuk jarak yang terjangkau. Intinya tentu 
kembali pada diri Anda sendiri. Sejauh mana Anda ingin bertubuh 
bugar dan menyempatkan diri untuk berlatih. Hal-hal kecil tersebut 
bisa membedakan mana tubuh yang bugar dan mana yang tidak. 
Lakukan latihan ringan dikantor Anda seperti gerakan stretching, yoga 
atau push	up dan crunches. Menggunakan peralatan kantor sebagai 
beban Anda juga tentu bisa dilakukan. Dan yang paling penting 
sebenarnya adalah komitmen Anda pada gaya hidup sehat, selalu harus 
sempatkan waktu untuk berlatih dan makan makanan sehat.

hIlANgkAN lEmAk dI pIpI

Reps	yang	makin	Top	markotop,	
Saya	Sesil	16	tahun	saat	ini	

sedang	mengalami	kenaikan	berat	
badan	sebanyak	5kg,	sehingga	pipi	
terlihat	membesar	alias	tembem.	Ada	
cara	nggak	bagaimana	menghilangkan	
lemak	di	pipi,	soalnya	jadi	tidak	pede	
dan	kira	-	kira	berapa	lama	waktu	untuk	
menghilangkannya.	Atau	apakah	bila	
berat	badan	saya	turun,	pipi	saya	otomatis	
kembali	seperti	semula,	saat	ini	berat	
badan	58kg	dan	tinggi	saya	163	cm	……..
bantuin	ya	Reps.
(Sesil	-	Jombang)

Halo,  masalahnya lemak tidaklah hilang secara terpusat. Jadi 
tidak bisa lemak hilang dari pipi saja, jadi kuncinya adalah 

Anda tetap berdiet dan berlatih rutin lemak akan hilang dari seluruh 
bagian tubuh Anda dan termasuk pipi tentunya.

WAkTu yANg 
TEpAT uNTuk 
lATIhAN

Reps	aku	pulang	
kerja	jam	8	malem,	

sesudah	itu	aku	latihan.	
Sebaiknya	latihan	sampai	
jam	berapa,	karena	aku	harus	
berangkat	kerja	jam	8	pagi.	
Juga	bagaimana	mengenai	
pola	makannya	Reps,	apakah	
diatas	jam	9	masih	bagus	
untuk	makan	malam?
(Taufik	–	Medan)

Waktu yang tepat untuk latihan Anda adalah saat istirahat makan 
siang, siapkan suplemen protein shake dijus dengan buah apel 

atau pisang, untuk segera minum sehabis latihan. Latihan 30 menit dengan 
intensitas tinggi lebih baik daripada 2 jam tapi tanpa intensitas . Jika Anda 
terpaksa berlatih jam 8 malam ini pun tak apa dan tentu saja Anda harus 
makan setelah latihan untuk rekuperasi otot dan pertumbuhan otot Anda. 
Melihat jadwal Anda, maka suplementasi protein, anti katabolik seperti 
glutamine	powder atau BCAA akan sangat membantu jika dikonsumsi segera 
setelah latihan. Perhatikan kualitas tidur Anda, karena latihan sekeras apapun 
tanpa istirahat yang optimal otot Anda tidak akan tumbuh, pastikan minimal 
6 jam sehari Anda bisa tidur. 

Model: Ricky Daud

Model: Wulan
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mAINArTIclE

B
egitu banyak para fi tness mania yang 
berlomba-lomba membentuk ototnya secara 
maksimal, apalagi pasca ibadah puasa yang telah kita lewati. 
Membesarkan massa otot namun tetap menjaga simetris bentuk 
tubuh, adalah dambaan bagi seluruh kaum pria. Keduanya diibaratkan 

bagaikan sayur tanpa garam, tak lengkap rasanya memiliki otot besar namun tidak 
simetris, begitu juga sebaliknya.

mengenali genetik PostUR

Bila berbicara mengenai simetris serta kesempurnaan otot. Ada dua macam 
persoalan yang membuat Anda cukup dipusingkan dengan keberadaannya, 
seperti persoalan genetik dan progres mengembangkan massa otot. Kedua 
hal tersebut mungkin terbilang gampang-gampang susah. Agar simetris 
tubuh dapat terpenuhi, maka pahamilah akan somatotypes atau tipe tubuh 
Anda seperti apa. Apakah tergolong endomorph, mesomorph, ataupun ectomorph. 
Sedangkan untuk mendapatkan ukuran otot yang sesuai dengan proporsional 
tubuh, kenalilah tipe serat otot Anda. Jika kedua hal tersebut dapat terpenuhi, 
maka simteris tubuh atau dikenal dengan istilah “X frame” akan terbentuk dengan 
sendirinya. Berikut pembahasannya.

Problematika pembentukan tubuh berotot 
semakin hari tentunya semakin bervariasi. 
Selama bertahun-tahun ratusan kali 
pertanyaan  terus dilontarkan, terutama 
bagi mereka yang baru menginjakan kaki 
pada olahraga beban. Namun, pertanyaan 
tersebut hanyalah seputar “Bagaimana 
Saya bisa mendapatkan massa otot yang 
maksimal?” dan jawabannya pun selalu 
sama, yaitu berlatih keras, disiplin makan 
secara teratur, pola nutrisi yang tepat, 
serta istirahat yang cukup. 

Text: Alfi an Lutfi 
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Pada klasifi kasi postur tubuh selanjutnya memang terbilang tidaklah 
sulit dalam membentuk otot ataupun harus menghilangkan lemak. 
Semua keunggulan karateristik yang dimiliki orang mesomorph 

memang sangat menguntungkan, khususnya dalam membentuk tubuh 
menjadi atletis. Sehingga istilah mesomorph sering disebut-sebut 
sebagai genetik atletis. Hal ini ditandai dengan bentuk tulangnya yang 
menengah, tidak terlalu kurus ataupun tidak terlalu besar, tubuhnya 
yang padat, kadar lemak rendah, bahu yang lebar dengan pinggang 
ramping. Semakin banyak orang mesomorph bergerak secara aktif, 
maka semakin cepat pula manfaat pembentukan defi nisi otot 
menjadi lebih besar dan kering.

Bertubuh panjang dengan serat otot begitu tipis adalah ciri 
khas yang di miliki seseorang yang bergenetik ectomorph. 
Pada klasifi kasi ini, umumnya ecto sangat sulit menambah 

berat badan, dikarenakan metabolisme yang dihasilkan ecto lebih 
cepat membakar kalori di dalam tubuh, jauh dibandingkan dengan 
metabolisme endomorph. Adapun ciri ecto seperti diantaranya: 
serabut otot tipis, tulang panjang, dada datar, dan bahu kecil,

ada klasifi kasi postur tubuh selanjutnya memang terbilang tidaklah 
sulit dalam membentuk otot ataupun harus menghilangkan lemak. 
Semua keunggulan karateristik yang dimiliki orang mesomorph 

memang sangat menguntungkan, khususnya dalam membentuk tubuh 

sebagai genetik atletis. Hal ini ditandai dengan bentuk tulangnya yang 

ENDOMORPHIC

MESOMORPH

ECTOMORPH

Seorang endomorphic memiliki kemampuan jauh lebih cepat 
untuk menghasilkan otot dan lemak secara mudah. Akan 
tetapi, cukup sulit bila harus menghilangkan kadar lemaknya 

begitu cepat. Ini disebabkan tingkat metabolisme yang dihasilkan 
endomorph berjalan begitu lambat. Adapun karateristik visual 
yang dimiliki seseorang dengan tipe seperti ini, diantaranya 
lingkar pinggang lebar, ruas tulang yang besar, serta bentuk 
tubuh lebih gempal. Sebagai catatan, orang yang dengan 
kategori endomorph cenderung lebih banyak menyimpan 
lemak, ketimbang harus membuangnya.

B
berat badan, dikarenakan metabolisme yang dihasilkan 
cepat membakar kalori di dalam tubuh, jauh dibandingkan dengan 
metabolisme endomorph. Adapun ciri 
serabut otot tipis, tulang panjang, dada datar, dan bahu kecil,

ECTOMORPH

Banyak kalangan medis menyarankan bila seseorang 
memiliki genetik ecto diharuskan makan sebelum tidur, 
agar tidak terjadi katabolisme otot di saat beristirahat 
malam. Selain itu, durasi latihan yang dianjurkan tidaklah 
terbilang lama, akan tetapi intensitas latihan cukup 
memberi kontraksi pada titik-titik otot besar. Agar massa 
yang dihasilkan dapat terbentuk dengan optimal. 

ENDOMORPH

- Mendapatkan otot & lemak dengan  
   mudah
- Memiliki kekuatan yang alami
- Postur tubuh yang gempal
- Tingkat metabolisme lambat 

MESOMORPH

- Bertubuh klasik yang atletis
- Keuntungan mendapatkan massa     
  otot cepat
- Otot perut penuh
- Menghilangkan lemak di tubuh        
  dengan cepat

ECTOMORPH

- Sulit mengembangkan massa otot
- Memiliki otot dan anggota tubuh  
  yang tipis
- Tingkat metabolisme cepat
- Sangat ramping

Model: Syafrizaldy
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MENGENALI SERAT OTOT
Otot rangka manusia terdiri dari kumpulan serat individu 
yang disebut miosit. Setiap miosit mengandung myofi	bril, 
yang merupakan untaian protein terdiri dari aktin dan 
myosin. Namun berdasarkan jenis seratnya, otot terbagi 
menjadi dua bagian, otot tipe 1 yang disebut slow-twitch	
dan	otot tipe 2 yang dikenal dengan istilah fast-twitch.	
Perbedaan jenis tersebut, nampaknya berpengaruh pada 
bentuk otot, tergantung bagaimana otot merespon pelatihan 
dan kegiatan fi sik yang dialami. Beda otot, beda pula teknik 
pembentukannya.

SLOW TWITCH

Pada tipe 1 (slow-twitch)	bagian serat otot umumnya 
hanya dimanfaatkan untuk melakukan aktifi tas yang 
membutuhkan endurance	(aktifi tas yang tidak memerlukan 
tenaga maksimum), dalam artian menggunakan beban ringan 
dalam jumlah repitisi tinggi. Serat tipe 1 ini memang tidak 
menghasilkan pembentukan otot dalam ukuran besar, hanya 
saja pembentukan otot tersebut menghasilkan 10% dari 
ukuran otot semula. 

Aktifi tas yang dihasilkan dari serat otot tipe 1 
membuat sirkulasi peredaran darah ke otot 

semakin lancar, otot menjadi terpompa 
akibat banyaknya darah yang mengalir 

ke otot. Hal ini dipicu karena slow	
twitch mengandung tinggi 

trigliserida dan enzim	
oksidatif yang 

membantu 
menghasilkan 
ATP menjadi 
jumlah 
energi lebih 
banyak. Dari 

kelancaran sirkulasi darah tersebut, rupanya membuat asupan 
nutrisi yang tersalurkan ke dalam otot semakin banyak, 
sehingga menunjang pembentukan jaringan sel otot baru. 

Umumnya fi tness mania yang melibatkan serat otot tipe 1 ini 
memiliki berat badan berlebih ataupun menginginkan defi nisi 
otot lebih terlihat tajam. Untuk mendapatkan hasil maksimal 
dari perkembangan otot ini, lakukanlah dengan jumlah 
repetisi banyak 20-25 reps dalam 3-4 set dengan beban tidak 
terlalu berat ataupun tidak terlalu ringan. Set tersebut dapat 
Anda lakukan pada permulaan sesi latihan sebagai langkah 
pemanasan, ataupun di akhir latihan untuk memperlancar 
proses pembuangan zat sisa pembakaran asam laktat. Latihan 
yang menggunakan set seperti ini, biasanya ditemukan pada 
teknik super set ataupun HIIT.

FAST TWITCH

Selanjutnya adalah serat otot tipe II atau disebut dengan 
istilah fast	twitch. Sesuai dengan nama artinya fast	twitch yaitu 
lipatan otot cepat, maka hasil pembentukan otot pada tipe ini 
jauh lebih menguntungkan dalam mendapatkan ukuran yang 
besar. Serat otot tipe II ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tipe 
IIA dan tipe IIB.

tipe iia

merupakan jenis serat otot menengah diantara tipe         
otot i dan tipe otot iib.  serat otot tipe iia akan terbentuk 
menjadi besar bila melatihnya dengan memberi rangsangan 
latihan beban menggunakan tenaga 25-40% dari kekuatan 
maksimum. inilah target yang sering difokuskan para atlet 
binaragawan untuk mendapatkan size yang maksimal, 
karena serat tipe iia dapat membangun jaringan sel otot 
baru lebih cepat dan membesar hingga 100% dari kondisi 
otot sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil optimal dari 
pembentukan sel otot tipe ini, lakukanlah 2set atau lebih 
dengan maksimalkan beban sesuai kemampuan. lakukanlah 
dengan rentang repetisi 8-12reps.

mAINArTIclE

tipe iib

adalah tipe serat otot yang terakhir. dimana pada 
lapisan serat otot ini akan membesar jika diberi 
rangsangan beban yang membutuhkan tenaga lebih 
dari 40% kekuatan maksimum. Pada tipe serat otot iib 
perkembangan otot juga dapat membesar, namun tidak 
sampai 50% dari kondisi otot awal. Pada dasarnya, 
para atlet yang menggunakan latihan beban seperti 
ini bertujuan agar memaksimalkan tenaganya disaat 
mengangkat beban, yang biasanya dikombinasikan 
pada teknik latihan piramida ataupun drop set. Untuk 
mendapatkan hasil serat otot terbaik, lakukanlah 1-2 
set dengan repetisi tidak terlalu banyak seperti 4-6 
reps dengan beban begitu berat. disarankan untuk 
menggunakan spotter atau partner latihan anda di saat 
melakukan set ini, guna menopang pengangkatan beban 
yang begitu berat. 
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Setiap tubuh manusia memiliki struktur genetika yang unik begitu 
pula simetris bentuk tubuh yang berbeda. Dari pembahasan 
yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
pembentukan tubuh indah, simetris, ditambah dengan tumpukan 
otot yang menggumpal disekujur tubuh, tidak semena-mena 
diperoleh dengan begitu mudah. Perlu adanya proses serta teknik 
gerakan yang sesuai dengan genetik dan kinerja otot Anda. 

Pahami akan genetik dan perkembangan otot pada tubuh Anda. 
Jika Anda telah memahami kebutuhan tubuh Anda seperti apa, 
kombinasikanlah jenis latihan yang dapat merangsang pembentukan 
serat otot Anda. Jika planing A tidak sesuai, maka observasikan tubuh 
dan otot Anda dengan planning berikutnya. Jangan menyerah dan 
tetap bersemangat, itu adalah kunci dari suatu kesuksesan seorang 
seniman otot.  (Dari	Berbagai	Sumber)

SemoGa beRmanFaat

Model: Ricky Daud

: 
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musclEbuIld

N
amun perlu diketahui pula, bahwa panco tidak 
selamanya sekadar mengedepankan kekuatan otot 
saja, melainkan teknik bertanding, serta teknik latihan 
pun turut berperan penting dalam mengalahkan 
musuh berat sekalipun. Nah.. untuk mengetahui tips 

serta teknik jitu yang tepat saat mengalahkan lawan, marilah 
simak wawancara Reps bersama Ivan Popeye selaku atlet 
pancho berikut ini. 

Dalam memulai pancho atau arm	wrestling, 
perhatikanlah beberapa struktur teknik berikut ini, agar 
posisi Anda cukup aman dan nyaman saat melakukan 
nya: 

kaki kanan di depan, 
ketika tangan 
kanan yang akan 
mengeksekusi. 

begitu juga dengan 
sebaliknya.

Hal ini berupaya, agar 
tubuh Anda mendapatkan 
keseimbangan dengan 
postur tubuh yang pas 
termasuk terhindar dari 
resiko cedera, seperti 
terkilir.

gulung dan kunci ibu jari anda 
setelah kedua tangan saling 
mengepal.

Ini dilakukan agar mempermudah Anda 
di saat melakukan teknik top	roll berikut 
mengunci cengkraman tangan lawan.

dekatkan perut ke meja, begitu 
juga lengan dengan tubuh anda

Jika kaki kanan yang menginjak 
ke depan, maka perut bagian 

kanan beserta pinggul Anda dianjurkan 
menempel pinggir meja. Ini bertujuan 
membantu Anda memperoleh pondasi 
pertahanan yang kokoh, serta perlawanan 
yang maksimal dengan memperbantukan 
otot bahu.

Kebanyakan olahraga panco hanyalah dianggap sebagai suatu 
pertandingan yang mengedepankan kekuatan lengan saja. Sehingga 
sering timbul beranggapan bahwa siapa yang dapat mengalahkan 
Pancho dialah orang terkuat

A B

Text: Alfi an Lutfi 
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tarik dan tekuk 
pergelangan lawan 
secepat mungkin

Ketika terdengar 
aba-aba “mulai”, segeralah 
tarik dan tekuk pergelangan 
lawan ke arah Anda, lalu 
jatuhkanlah ditempat dimana 
Anda mengakhiri gerakan. 
Jika Anda tidak cepat atau 
telat saat mengeksekusi 
pergelangan lawan, 
pertahankan lengan Anda 
dengan cara meluruskannya 
serta memfokuskan tenaga 
pada genggaman tangan dan 
kekuatan lengan.

menarik lawan ke sudut anda guna membuka 
pertahanan lengan lawan.

Bila kekuatan Anda mencukupi ataupun kesempatan 
“Start” berpihak pada Anda, secepat mungkin Anda 

menarik atau membanting lengan lawan ke arah sudut 
Anda. Sehingga otomatis lengan lawan akan melebar dan 
menyulitkannya untuk mengembalikan ke posisi semula 
ataupun harus berbalik posisi. 

  

GUNAKANLAH SALAH SATU TEKNIK BERIKUT, 
TERGANTUNG BAGAIMANA SITUASI ANDA

hook  

teknik ini berguna jika 
kekuatan lengan anda 
sepadan dengan lawan, baik 
kekuatan bicep ataupun 
keduanya. yang mana lebih 
cenderung  pada unsur 
kekuatan. Prakteknya seperti 
menggulungkan/menekuk 
pergelangan lawan ke arah 
anda, sehingga membuat 
pondasi pertahanan 

lawan menjadi terbuka. kemudian untuk menyelesaikan, 
seret lengan lawan ke arah anda dengan mendorongnya 
sekuat mungkin, lalu jatuhkan. Perlu digaris bawahi, segala 
kekuatan yang dilakukan pada teknik ini agar diprioritaskan 
pada kekuatan bicep serta dorongan otot bahu. Pertahankan 
kontak pergelangan tangan sepanjang pertandingan, sehingga 
kekuatan yang disampaikan akan lebih maksimal.

toP Roll 

top roll umumnya 
lebih terfokus pada 
kekuatan perputaran 
tangan begitu juga 
dengan kecepatan 
anda saat memulai 
gerakan. ketika 
terdengar aba-aba 
“mulai”, tariklah 
tangan lawan sekuat 
tenaga dengan cara 
menekukanya keatas 
ibu jari, sehingga 
posisi tangan lawan 
akan jauh dari tubuh 
mereka. setelah 
kesempatan tersebut 
anda dapatkan, 
jatuhkanlah pada 
tempat anda 
mengakhiri gerakan.

Fo
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TIPS LATIHAN UNTUK 
MENGHADAPI PANCHO

DUMBBELL BICEPS CURL 
WITH UNDER-GRIP

 

Konsentrasikan pada otot bicep Anda, dengan posisi siku 
sedikit menurun dan bersandar tepat di paha dalam. 
Lakukanlah dengan memfokuskan otot bicep secara maksimal.

DUMBBELL BICEPS CURL 
WITH HAMMER GRIP

 

Sama dengan posisi sebelumnya, namun yang membedakan 
adalah gaya Anda saat melakukan curl,	yang seakan-akan 
seperti orang sedang memaku. 

DUMBBELL WRIST CURL WITH 
UNDER-GRIP

 

Letakan siku Anda tepat diatas paha, dengan struktur bentuk 
seperti sudut siku-siku. Kemudian angkat dumbbell yang Anda 
genggam dengan menekuknya ke arah bagian dalam tangan. 

DUMBBELL WEIGHT CURL 
WITH HAMMER
 

Sejajarkan siku Anda pada bangku kecil dengan genggaman 
dumbbell seperti seolah sedang memaku. Lalu tekuk 
pergelangan ke atas dan ke bawah serta konsentrasikan 
gerakan benar-benar pada otot forearm Anda, bukan pada otot 
lainnya.

musclEbuIld
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PRONATOR WITH LOAD
 

Gerakan ini melatih Anda bagaimana memelintir pergelangan tangan lawan pada teknik 
top	roll. Caranya, genggam dumbbell menghadap ke atas. Lalu bentukan posisi tangan 
Anda seperti sudut siku-siku. Rotasikan tangan Anda searah 180 derajat dan kembali 
lagi seperti sebelumnya. Lakukan secara berulang-ulang dengan beban cukup berat.

FRONTAL PRESSURE

Letakan tangan Anda diatas bangku kecil serta atur grip	cable	crossover	setinggi tangan 
Anda, lalu peganglah seolah-olah akan melakukan panco. Tariklah grip	cable	crossover 
tersebut hingga posisi tangan bergerak 90 derajat dan kembali seperti semula. 
Lakukanlah dengan beban secara bertahap.

Selain dari beberapa teknik dan 
tips latihan di atas, rupanya ada 
satu hal yang tak patut untuk 
dilupakan. Yaitu pentingnya 
suplementasi sebelum dan 
sesudah latihan. Menurut Ivan 
Popeye atau pemilik nama asli 
Nurpan Efendi, “olahraga pancho 
memang berhubungan erat 
dengan unsur kekuatan otot 
dan tulang, pengonsumsian 
suplementasi yang berkaitan 
dengan protein, power dan 
kalsium benar-benar sangat 
diperlukan sekali dalam olahraga 
pancho. Percuma saja jika otot 
besar namun tulang nya rapuh”, 
ungkap pria yang telah menjuarai 
beberapa kejuaran pancho 
tingkat nasional.

Semoga topik pembicaraan 
kali ini, dapat menjadi 
sumber referensi Anda 
untuk bersaing dalam 

olahraga raga pancho. Dan 
yang terpenting adalah 

menjadikan tubuh menjadi 
lebih sehat dan fit berkat 
olahraga dan pola makan 

yang teratur. 

SELAMAT BERLATIH

LOKASI :LOKASI :
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NuTrITION

R
asa dominan pedas disebabkan senyawa 
keton bernama zingeron. Jahe termasuk 
suku Zingiberaceae (temu-temuan). 
Nama ilmiah jahe diberikan oleh William 
Roxburgh dari kata Yunani zingiberi,	dari	
Bahasa Sanskerta, singaberi.

Kali ini Reps akan mengulik lebih dalam akan manfaat jahe 
merah (Zingiber	offi	cinale	varietas	rubrum)  Sebagai bahan 
obat tradisional, kenapa jahe merah banyak dipilih?, karena 
pada jahe merah dapat memberikan rasa pahit dan pedas 
lebih tinggi dibanding jenis jahe lainnya. Khasiat umumnya 
dapat menambah nafsu makan dan menghangatkan tubuh. 
Nah, karena pengaruh inilah orang cepat merasa bugar dan 
juga dapat meningkatkan gairah seks. Selain ukurannya lebih 
kecil dibanding dua jenis jahe lainnya, yakni jahe emprit dan 
gajah, warna kulit jahe merah juga berbeda. Kulitnya berwarna 
merah muda, dagingnya sedikit cokelat, dan memiliki serat 
lebih kasar.

Tanaman ini lebih dikenal berkhasiat sebagai pencahar, 
antirematik, dan peluruh masuk angin. Rimpang jahe merah 
mengandung minyak atsiri yang terdiri dari zingeberin,	
kamfena,	lemonin,	zingiberen,	zingiberal,	gingeral	dan shogool. 
Kandungan lainnya, yakni minyak damar, pati, asam organik, 
asam malat, asam aksolat, dan gingerin. Khasiat umumnya 
menghangatkan badan, penambah nafsu makan, peluruh 
keringat, serta mencegah serta mengobati masuk angin. 
Di samping itu, juga berguna untuk mengatasi radang 

tenggorokan (bronkitis), rematik, sakit pinggang, lemah 
syahwat, nyeri lambung, meningkatkan stamina, meredakan 
asma, mengobati pusing, nyeri otot, ejakulasi dini, dan 
melancarkan air susu ibu. 

Hingga saat ini memang belum ada penelitian lebih 
lanjut tentang khasiat jahe merah untuk mengatasi asma. 
Namun, menurut DR. Suwijiyo Pramono, ahli fi tofarmaka 
dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemungkinan 
rasa hangat karena kandungan minyak atsiri itulah yang 
menyebabkan rasa lega bagi penderita asma.

“Pada dasarnya jahe merah tidak memiliki kandungan 
zat yang bersifat bronko	splasmolitika (zat pelega saluran 
napas). Kemungkinan lain efek antihistamin pada jahe yang 
menyebabkan asma mereda,” tutur doktor fi tokimia lulusan 
Universitas Toulouse Perancis itu. Namun, bagi Anda penderita 
asma sekaligus maag, sebaiknya menghindari 
konsumsi jahe merah. “Karena gingerolnya 
bisa membuat lambung panas dan 
iritasi,” ujar dosen Fakultas Farmasi 
UGM ini.

Produk olahan jahe merah kini 
telah dijual bebas di pasaran. 
Bentuknya berupa rajangan 
kering atau simplisia,  jahe instan, 
serbuk jahe, sirup jahe, dan permen, 
sehingga memudahkan Anda untuk 
menikmatinya. Selamat mencoba!

Jahe (Zingiber offi cinale), merupakan tanaman rimpang yang sangat 
populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya 

berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. 

asma sekaligus maag, sebaiknya menghindari 
konsumsi jahe merah. “Karena gingerolnya 
bisa membuat lambung panas dan 
iritasi,” ujar dosen Fakultas Farmasi 

serbuk jahe, sirup jahe, dan permen, 
sehingga memudahkan Anda untuk 

text: dini atria
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uNTuk ATAsI rEmATIk

Ramuan 1: Siapkan jahe merah segar 20 gram, temulawak 20 
gram, cabe jawa 20 gram, kumis kucing 30 gram, daun komfrey 
30 gram, dan air untuk minum 4 gelas. Semua bahan dicuci 
bersih, rajang atau diiris tipis, lalu direbus. Tunggu hingga air 
rebusan tersisa 2 gelas, kemudian saring. Minum 2 kali pada 
pagi dan sore hari, sekali minum 1 gelas. Agar rasanya lebih 
segar, tambahkan 2 sendok makan madu dan perasan jeruk 
nipis.

Ramuan 2: Siapkan jahe merah segar 20 gram, daun dewa 
segar 30 gram, irisan kering mahkota dewa 20 gram, daun 
meniran segar 30 gram, daun sendok 30 gram, dan air untuk 
minum 4 gelas. Semua bahan dicuci bersih, diiris atau dirajang 
kecil-kecil, lalu direbus. Tunggu hingga air rebusan tersisa 2 
gelas, kemudian saring. Minum 2 kali sehari pada pagi dan 
sore hari, sekali minum 1 gelas. Bila suka, tambahkan madu.

   uNTuk ATAsI kErOpOs TulANg

Siapkan jahe merah segar 20 gram, kacang hijau 30 gram, 
biji cengkeh 10 gram, kapulaga 10 gram, merica 15 gram, 
kayumanis 20 gram, dan air 4 gelas. Bahan-bahan dicuci 
bersih dan dilumatkan atau dimemarkan. Rebus hingga air 
rebusan tersisa 2 gelas, kemudian disaring. Minum 2 kali 
sehari pada pagi dan sore hari setelah makan. Sekali minum 1 
gelas. Agar rasanya nikmat, bisa ditambahkan 2 sendok makan 
madu.

   uNTuk ATAsI AsmA

Siapkan jahe merah segar 20 gram, daun sambiloto 30 gram, 
daun randu 30 gram, daun lampes 20 gram, dan air untuk 
minum 4 gelas. Semua bahan setelah dicuci bersih, diiris 
atau dirajang kecil. Rebus hingga air rebusan tersisa 2 gelas, 
lalu saring. Minum 2 kali sehari pada pagi dan sore hari 
setelah makan. Sekali minum 1 gelas. agar rasanya segar, bisa 
ditambahkan madu dan perasan jeruk nipis.

  uNTuk ATAsI sTrOkE

Siapkan jahe merah 20 gram, mengkudu 40 gram, pule pandak 
20 gram, daun dewa 30 gram, daun ciremai 20 gram, air untuk 
minum 4 gelas. Setelah semua dicuci, dirajang atau diiris. 
Rebus dengan air 4 gelas hingga air rebusan tersisa 1,5 (satu 
setengah) gelas, kemudian saring. Minum tiga kali pada pagi, 
siang, dan sore setelah makan. Sekali minum 0.5 (setengah) 
gelas.

   mENAmbAh gAIrAh sEks

Siapkan jahe merah 15 gram, gingseng 30 gram, cabe jawa 20 
gram, lada hitam 20 gram, air untuk minum 4 gelas. Semua 
bahan dicuci, direbus hingga air rebusan tersisa 2 gelas 
kemudian disaring. Minum 2 kali pada pagi dan sore. Sekali 
minum 1 gelas. Bisa tambahkan kuning telur 1 butir dan 2 
sendok makan madu murni. Aduk hingga merata sebelum 
diminum.

1 3

4

5

BEBERAPA RAMUAN JAHE MERAH

Catatan: agar lebih aman, tetaplah berkonsultasi dengan ahli tanaman obat  
       atau ahli penyembuhan herbal.
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p ada 15 juni 2013 lalu, 
kembali sportisi menggelar 
perhelatan akbar dengan 

bertemakan “sport nFit challenge 
2013”. kemeriahan event tersebut telah 
diselenggarakan di kota bandung tepatnya di 
mall Paris van java, yang dimana kompetisi 
sebelumnya telah sukses diadakan di kota 
makassar pada bulan mei lalu. gemuruh 
riuh serta sorak sorai yang berkumandang 
dari pendukung para kontestan, rupanya 
mengubah suasana mall menjadi sangat 
meriah dan memanas. begitu juga dengan 
luapan emosinal para penonton yang cukup 
agresif dan sedikit tegang
disaat para kandidat juara memasuki babak 
perbandingan. junior dan senior adalah 
dua kategori kelas yang diperlombakan. 
berdasarkan usia para peserta, maka untuk 
kategori junior berusiakan dibawah 25 tahun 
sedangkan senior diatas 25 tahun.
sebagaimana pada umumnya, kemeriahan 
suatu acara tak luput dari dukungan kerja 
keras team yang solid, beserta peranan 
sponsorship yang terus mendukung jalannya 
acara. adapun event sport nFit challenge 
2013 ini turut didukung oleh berbagai 
pihak sponsor ternama,seperti diantaranya 
sportisi indonesia, shaga Fitness equipment, 
Rider, serta sosi gym yang bertugas selaku 
pelaksana acara. dan berikut adalah nama-
nama pemenang sport nFit challenge 
2013 kota bandung. 

KATEGORI JUNIOR
1. Uri Arianto - New Friendly Gym Jakarta

 2. M Iqbal Fauji - TC Gym Cimahi
  3. Acep Kurnia - TC Gym Cimahi
  4. Abner Kevin - Warrior Gym Cimahi
  5. Rocky Leroy - Rai Fitness
  6. Fadly D - Sosi Gym Bandung
  7. Dwi Eka - D Gym Cikaso
  8. Sandy - Celebrity Fitness PVJ
  9. Hendro - Scorpion Gym Cimahi
10. A Ridho Kurniawan  - Rimba Gym
      
Best Sixpack Junior : Abner Kevin - Warrior Gym

KATEGORI SENIOR
1. Hartono - Fit Gym
2. Heriyanto - Setia Fitness Club- Bangka Belitung
3. Yona - Bandung   
4. Yusuf Junaedi - Gallery Cimbuluit
5. Ricky Ari - One one Garut
6. Johny Samuel - Rai Fitness Bandung
7. Ade Ruhimat - VIP Karapitan Bandung
8. Asra - Lidra Gym setia Budi
9. Hendri - Lidra Gym Setia Budi
10. Iwan Joseph Bera - Odiseus Sahid

Best Sixpack Senior : Yona - Bandung
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sEx&bEAuTy

B agi wanita, masalah kesulitan 
mencapai orgasme tampaknya bukan 
hal yang langka. Nyatanya, para ahli 
memperkirakan sekitar 10 persen wanita 
tidak pernah mengalami orgasme, baik 
saat bercinta dengan pasangan ataupun 
selama masturbasi. Sebenarnya ada cara 

sederhana untuk membantu wanita agar mencapai orgasme. 
“Yang pertama dan yang paling penting adalah bagaimana 
belajar menyeimbangkan antara ketegangan dan relaksasi 
selama aktivitas seksual. Tapi klien saya bertanya, bagaimana 
mereka dapat menjadi tegang dan santai pada saat yang 
sama?” kata Louanne Cole Weston, PhD, pakar seks seperti 
dikutip dari Web	MD.

Orgasme  merupakan suatu puncak sensasi kenikmatan 
yang dialami setiap individu  dalam berbagai kondisi. 

Terangsangnya wanita atau kemampuan mengalami orgasme 
saat melakukan hubungan intim sebenarnya disebabkan 
mengalirnya darah ke area genital yang menyebabkan 
sensitivitas Miss V meningkat. Tetapi masalah frigiditas 
(tak mampu mengalami orgasme) atau rendahnya tingkat 
kepekaan seorang wanita terhadap rangsang seksual dapat 
juga tidak berhubungan dengan sirkulasi darah ke Miss V, 
tapi bisa jadi masalah hormonal, atau juga aktivitas dan 
lingkungan ranjang yang monoton, biasa dialami oleh 
pasangan yang sudah menikah cukup lama. 

Karena itu coba lakukan pemeriksaan hormon pada dokter 
kandungan Anda, disertai perubahan-perubahan kecil pada 
kamar Anda, misalnya bahan sprei yang berbeda, pemberian 
aroma yang berbeda dari biasanya. Perlu diketahui pusat 
kenikmatan seksual wanita sebenarnya daerah leher rahim 
atau pintu rahim. 

“Saya seorang ibu yang sudah berumahtangga selama 1,5 tahun. Setiap kali saya 
berhubungan intim dengan suami, kok, saya tidak pernah merasakan orgasme ya? 

Padahal saya sudah rileks dan mencoba menikmatinya.”
Begitulah sepenggal kisah beberapa wanita menikah yang tidak pernah merasakan 
orgasme disaat berhubungan intim dengan pasangannya. 

text: dini atria
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Karena organ ini penuh dengan ujung-ujung syarat 
yang amat sensitif dan berada di ujung dalam 
vagina. 

Orgasme Bikin Perempuan Lebih Sehat

Tahukah A nda bahwa para perempuan yang kerap 
melakukan hubungan seksual, dikatakan jauh lebih 
sehat atau tidak mudah sakit. Namun begitu, ada 
syarat yang harus dilalui untuk memperoleh hal 
tersebut. Menurut seorang psikolog, untuk benar-
benar merasakan manfaat tersebut, perempuan 
harus benar-benar mengalami orgasme. Orgasme 
yang tepat akan meningkatkan energi Anda.

Disinyalir bahwasannya ada empat tipe 
orgasme pada wanita diantaranya :

  oRgasme klitoRal 

Di masa lalu, kita tidak tahu bahwa kaum 
hawa membutuhkan stimulasi klitoris agar 

mencapai orgasme. Sekarang, rangsangan atas 
organ ini sering kali digunakan agar perempuan 
dalam mencapai orgasme.

  oRgasme vaginal 

Tipe ini melibatkan area yang disebut 
G-spot dan bagian-bagian sensitif lainnya 

yang berada di dalam Miss V. Orgasme ini sangat 
berbeda dan secara fi sik bisa terasa makin intens 
tergantung kemampuan pasangan memainkan 
perannya. Tapi yang jelas, saat Anda mencapainya, 
energi Anda bukannya menurun, malahan menjadi 
meningkat.

 oRgasme mUltiPel 

Saat satu serial hubungan seksual 
berlangsung, Anda mendapatkan dan 

merasakan puncak-puncak kenikmatan (orgasme) 
beberapa kali seperti untaian mutiara yang berjejer, 
itulah yang disebut multipel orgasme.

 oRgasme selURUh tUbUh

Memang sangat jarang dialami sebagian 
besar perempuan. Bukan karena sulit dicapai, 

namun dengan latihan yang tepat, wanita bahkan 
pria, dapat merasakannya. Orgasme ini dapat 
berlangsung hingga 30 menit, meski beberapa 
menit juga bisa.

Yang penting untuk diingat, trauma masa lalu dan 
ketidakmampuan melepas segala pikiran tentang 
pekerjaan, hubungan dengan teman, keluarga, dan 
masalah lain menjadi hambatan paling berarti 
untuk mencapai orgasme. Karenanya lepaskanlah 

dan nikmatilah hingga Anda betul-betul merasakan 
orgasme tersebut. 

Penting untuk diingat agar wanita dapat 
mencapai orgasme, yaitu:

1. tegang

Jenis ketegangan yang membantu 
wanita mencapai orgasme adalah 
ketegangan otot atau myotonia. 
Banyak wanita memiliki anggapan 
keliru, yaitu mereka harus rileks 
karena relaksasi selama bercinta 
sangatlah penting.

Namun ternyata ketegangan otot 
juga diperlukan untuk mencapai 
orgasme. Kebanyakan wanita 
belajar meraih orgasme dengan 
cara menegangkan kaki, perut dan 
pantat. Kontraksi otot yang paling 
sering memicu orgasme adalah 
pada otot dasar panggul. Otot ini 
berfungsi menghentikan aliran 
urine. Penyebab ketegangan saat orgasme terletak 
pada gairah seksual. Kontraksi atau ketegangan 
otot akan meningkatkan aliran darah ke seluruh 
tubuh dan ke daerah genital. Sedangkan gairah 
akan sangat membantu sebagian besar wanita 
mencapai orgasme.

2. tenang

Saat berhubungan seks, wanita sebaiknya hanya 
memfokuskan pikiran untuk merasakan sensasi 
dari rangsangan. Isilah pikiran dengan hal-hal 
yang mendorong gairah seksual, namun bukan 
diisi dengan pikiran negatif yang justru dapat 
menurunkan gairah.

Teknik ini memang membutuhkan latihan, tetapi 
dapat bekerja jika diterapkan dari waktu ke 
waktu. Apabila cara ini tidak dapat membantu, 
besar kemungkinan kesulitan orgasme yang 
dialami disebabkan oleh penyakit atau efek 
samping obat. Sebaiknya konsultasikanlah dengan 
dokter Anda untuk mengetahui penyebabnya.                       
(dilansir dari berbagai sumber).
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INTErNATIONAlprOFIlE

Text: Alfian Lutfi
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BAGIAN APPAREL PUSAT | 021-47862148 / 021-47862154
CABANG BALI | TELP. 0361-8621515 • CABANG SURABAYA | TELP. 0813.5773.8933

FSI 042

FSI 031
FSI 032
FSI 036

FSI 101
FSI 102
FSI 106
FSI 105

FSI 091
FSI 092
FSI 096
FSI 095

•SINGLET
Rp 55.000

FSI 052

FSI 062

Rp 80.000
JUMPER

Rp 150.000
TRAINING JACKET

FJP0431

FJP0451

FJP0421

Rp 80.000
REGLAN

FRE02

FRE01

Rp 160.000
PROLAB JACKET

FJP025FRE02

FRE01

Rp 70.000
GRIP & STRAP

FGS011

Rp 110.000
HAND GRIP

FHG011

Rp 45.000
FIT GLOVE

FFG011

Rp 85.000
POUCH BAG

FPB01

Rp 110.000
TRAVEL BAG

FTB01

Rp 50.000
POWER STRAP

FPS041

Rp 35.000
SHAKER

FSH01

Rp 150.000
SABUK SEMI KULIT

FSS041

FA
SH

IO
N

 T-S
HR

IT

FIT GLOVE COMBI
Rp 50.000

FFG 0213 

FFG 0217 

Rp 50.000

FSS037

FSS017

FFG0215

FJU02 FJU01

Rp 65.000
BODYFIT

FBO01FBO02

(PERSEDIAAN TERBATAS)
RP. 110.000

RP. 99.000

FPO03

FPO02

FPO05

Rp 65.000
SLEEVELESS

FSL0113
FSL0131

FSL0124
FSL0142

FSL0125

Rp 110.000
GYM BAG

FGB013

FGB019

Rp 70.000
BICYCLE PANTS

FBP016

Rp 90.000
SHE GLOVE

FSG01

FSS011

FGS013

FFT02

FFT01

Rp 125.000
POLO SHIRT

FPO012
FPO011

FPO04

FPO02

FPO03

FPO05

FA
SH

IO
N

(PERSEDIAAN TERBATAS)

RP. 99.000

FFT02

(PERSEDIAAN TERBATAS)

FFT01

(PERSEDIAAN TERBATAS)



P encarian icon model pria berotot proporsional pun kali ini sudah melewati 3 kota besar, seperti 
diantaranya: kota Yogyakarta yang diselenggarakan di gedung MMTC, Pekanbaru di gedung 
Juang 45, serta kota Palembang yang tak kalah menariknya diadakan di Palembang Indah Mall. 
Setelah sukses dengan audisi sebelumnya di kota Jakarta, maka ketiga kota tersebut menjadi 

rentetan acara roadshow SFBB kami yang akan memasuki kota ke lima. 

juara i  : mamy tedy (Private gym, magelang)

juara ii  : andi sutanto (Paradise gym, semarang)

juara iii  : dendi (asia gym, solo)

Peringkat iv : saiful (singapore gym, cilacap)

Peringkat v : Didi (RPM Bodyfi tness, Yogyakarta)

Peringkat vi : setiawan (mentho’s gym, salatiga)

Peringkat vii : bangun (be gym, semarang)

Peringkat viii : akbar nur azmi (asia gym, solo)

Peringkat iX : agung satrio (ade Rai dan adonis, yogyakarta)

Peringkat X : mustaqim Firdaus (grand aston, yogyakarta)

the best sixpack   : dendi (asia gym, solo)

MELIHAT ANTUSIASME PARA PETARUNG AUDISI SFBB DI BULAN 
JUNI LALU, RUPANYA MEMBUAT KAMI CUKUP TERKESIMA ATAS 
SEGALA SEMANGAT SERTA  PERSAINGAN KETAT YANG MEMBUAT 
EVENT TERSEBUT BERJALAN SANGAT MERIAH.

BERIKUT NAMA-NAMA PEMENANG DARI AUDISI KETIGA KOTA
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juara i  : deyen Punk (Royal Fitnes center - medan)

juara ii  : khairul amin (Premiere devata gym - Riau)

juara iii  : junaidi (Rizky gym – medan)

Peringkat iv : akram (abila gym – medan)

Peringkat v : nico Paticene (champion gym – Riau)

Peringkat vi : gunawan herijon limbong (Royal Fitness center – medan)

Peringkat vii : hang jumali (hang community – Riau)

Peringkat viii : hang apin (hang community – Riau)

Peringkat iX : antoray (club ade Ray/hang community – Riau)

Peringkat X : hendra gunawan (Riau)

The Best Sixpack  : Khairul Amin (Premiere Devata Gym - Riau)

The Best Sixpack  : Khairul Amin (Premiere Devata Gym - Riau)
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juara i  : Willy (Willy gym, bengkulu)

juara ii  : syach Firman h (svastha gym, Plaju)

juara iii  : Fiter (bukit asam, Palembang)

Peringkat iv : m. agil (de’sun, Palembang)

Peringkat v : berlin setia Pribadi (kyoso Fitness, Palembang)

Peringkat vi : Welly ghandra (top musclez, Palembang)

Peringkat vii : dian (espresso Fitness, Palembang)

Peringkat viii : darlan jaya sirait (lavegas Fitness, Palembang)

Peringkat iX : ken (muscle gym, Palembang)

Peringkat X : hermansyah (Winner gym, Palembang)

the best sixpack    : Fiter  (bukit asam, Palembang)

Foto : Alfi an
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juara i  : Willy (Willy gym, bengkulu)

juara ii  : syach Firman h (svastha gym, Plaju)

juara iii  : Fiter (bukit asam, Palembang)

Peringkat iv : m. agil (de’sun, Palembang)

Peringkat v : berlin setia Pribadi (kyoso Fitness, Palembang)

Peringkat vi : Welly ghandra (top musclez, Palembang)

Peringkat vii : dian (espresso Fitness, Palembang)

Peringkat viii : darlan jaya sirait (lavegas Fitness, Palembang)

Peringkat iX : ken (muscle gym, Palembang)

Peringkat X : hermansyah (Winner gym, Palembang)

the best sixpack    : Fiter  (bukit asam, Palembang)

NAMA : ________________________________

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : ________________________________

ALAMAT PENGIRIMAN : ________________________________

   ________________________________

KOTA : ________________________________

TELEPON/FAX : ________________________________

PEKERJAAN : ________________________________

PAKET BERLANGGANAN
PAKET 1 TAHUN
(11 EDISI)                     JABODETABEK Rp 187.000
  Luar JABODETABEK Rp 209.000

TRANSFER BCA Cab. Rawamangun :
a/n BRAHMANTIO  |  No. Rek 094718 6128

PERHATIAN :
•  Fax bukti transfer, data diri dan KTP ke redaksi 

REPS Magz pada No. 021-4892765
•  Mohon konfirmasi kembali fax Anda kepada redaksi 

kami (Ibu Rian) di 021-47862148
•  Alamat redaksi : Jl. Tengiri No. 4A - Rawamangun
 Jakarta Timur

Fitness & Healthy Lifestyle
www.reps-magazine.com
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Model       : Danang Ambar
Make Up   : Audyla / 082111000065
Batik         : UN-ALI by ali / 085782261569
Lokasi       : Hotel Borobudur Jakarta
                   Jl. Lapangan Banteng Selatan - Jakarta 10710
                   Tlp: 021 - 380 5555
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ExpErTsAys

Anand Krishna, PhD*

T
indakan adalah buah pikiran dan perasaan. Amat 
sangat sulit untuk membalikkan sebuah tindakan. 
Tindakan ibarat peluru yang sudah ditembakkan. 
Barangkali ia kena sasaran, barangkali tidak. Tetapi 
peluru yang sudah keluar dari senapan tidak bisa 
diperintah untuk kembali lagi.

Sebab itu, tindakan mesti dicegah sebelum menjadi buah, ketika ia 
masih berupa pikiran dan perasaan. Bagaimana mencegahnya? Guru 
Nanak dari tradisi Sikh menjelaskan:

dengan PengUlangan nama sejati 

Bukan pengulangan secara mekanis. Pengulangan secara mekanis 
melelahkan dan hasilnya nihil. Pengulangan yang dimaksud 
adalah pengulangan penuh kasih. Pengulangan berjiwa, bukan 
pengulangan masinis. 

Pengulangan penuh devosi – zikir,	japa,	atau apa pun sebutannya – 
memperkuat jiwa manusia, sehingga ia tersadarkan bahwa pikiran 
dan perasaan hanyalah bagian kecil dari hakikat dirinya. Ia bukan 
pikiran, ia bukan perasaan. Ia tidak perlu menjadi budak mereka. 
Justru ia adalah yang memegang kendali terhadap pikiran dan 
perasaan. 

Kesadaran inilah yang kemudian menjauhkan dia dari perbuatan 
tercela. Kesadaran jiwa adalah kesadaran rohani, dan roh tanpa cela 
adanya. Kesadaran rohani mengakhiri segala macam pikiran dan 
perasaan tercela.

PengUlangan asma allah dengan PenUh 
devosi...

Adalah sebuah teknik yang dianjurkan dalam setiap kepercayaan, 
setiap tradisi, dari Hindu dan Buddha, hingga Yahudi, Kristiani, Islam, 
dan Sikh.

Dari sana kita boleh menyimpulkan bahwa teknik ini adalah 
the	singlemost	important	one.	Kita sering melihat orang-orang 
berzikir sambil bekerja: Ora	et	labora	–	berdoa sambil bekerja. 
Guru saya mengatakan bahwa anggaplah setiap pekerjaan sebagai 
worship,	persembahan pada Tuhan, berkaryalah dengan semangat 
manembah.

Sementara itu, kita sering terkejut dengan gambar-gambar para 
teroris bersenjata lengkap, sekaligus memamerkan tasbih, ganitri,	
japamala,	atau rosario di salah satu tangannya. Mengapa hati 
mereka tidak tersentuh oleh zikir yang mereka lakukan? Mengapa 

Japa Yoga : BERzIkIR DENgAN 
PENUH DEvoSI

Jika tangan, kaki atau badanmu kotor, 
maka dapat kau bersihkan dengan air;

jika pakaianmu kena noda, maka 
dapat kau bersihkan dengan sabun;

namun pikiran nan perasaan penuh kotoran,
hanya dapat dibersihkan dengan pengucapan Nama Sejati 

dengan penuh kasih;
Kebajikan dan kebatilan bukanlah 

sekedar kata-kata;
Apa yang kau lakukan berulang-ulang

terekam pada jiwamu;
Kau menuai hasil tanamanmu sendiri;

Wahai Nanak, demikian, atas kehendakNya,
kita lahir dan mati berulang kali.

sri guru granth sahib

38  |  REPS Magz - agUSTUS 2013



-------------------------------------------------------
*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 Holisti c Health & Meditati on

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 Holisti c 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 pelati han 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

mereka masih bisa menggunakan 
tangan mereka untuk membunuh dan 
melakukan berbagai aksi kejahatan 
lainnya?

Jawabannya ada dalam subjudul 
diatas, dalam bait yang sedang kita 
selami ini: Pengulangan Asma Allah 
dengan Penuh Devosi.

PengUlangan tanPa devosi 
malah mengeRaskan hati

Pengulangan tanpa devosi, apalagi 
dengan semangat “mengejar sesuatu” 
hanyalah membantu konsentrasi. Ya, 
sekedar konsentrasi. Pengulangan 
seperti itu bersifat mekanis dan sama 
sekali tidak menggerakkan hati. Yang 
terjadi adalah konsentrasi dari segala 
macam sifat yang sudah ada  di dalam 
diri. Jika yang ada di dalam diri adalah 
kekerasan, maka kekerasan pula yang 
terkonsentrasi.

Pengulangan asma Allah tanpa devosi 
tidak membawa perubahan. Tidak 
terjadi transformasi diri. Yang terjadi 
hanyalah penguatan “diri sebelumnya”, 
yang justru bisa mencelakakan kita.

Mari kita mendengar Guru Nanak dari 
tradisi Sikh...

.....pikiran	dan	perasaan	penuh	kotoran,	
hanyalah	dapat	dibersihkan	dengan	
pengucapan	Nama	Sejati	dengan	penuh	
kasih;

pengucapan atau pengulangan 
Nama Sejati, Asma Allah, atau apa 
pun sebutannya, berarti senantiasa 
mengingat bahwa Ia sedang 
menyaksikan setiap pikiran, perasaan, 
dan perbuatan kita.

Berilah Dia pertunjukan yang sesuai 
dengan kemuliaanNya.

Berilah tontonan yang baik. 
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FITNEssprOFIlE

M
eskipun dirinya dinobatkan sebagai pesaing 
baru di perhelatan menfi tness Indonesia, 
lantas tak membuatnya menjadi bingung 
ataupun ragu untuk tetap berkompetisi di 
tanah air pada waktu mendatang. 

Teo Kok Hua atau lebih senang disapa Terrence, memang 
patut diacungkan jempol atas keberaniaannya mengadu 
prestasi di Indonesia. Walapun sebenarnya belum mengerti 

benar seperti apa body	contest	Indonesia diperlombakan,  
namun tetap semangatnya menyala dan selalu eksis disaat 
harus bersaing dengan lawan panggungnya. Haus akan 
pengalaman dan prestasi seputar keindahan postur tubuh 
yang akan terus dipupukinya, diibaratkan seperti burung 
elang yang memangsa seekor ular ditengah tandusnya 
gurun pasir. Memang seperti itulah karakteristik yang 
dimilikinya, jika sudah kecantol dengan sesuatu hal 
yang menurutnya sesuai di hati.

Terrence yang kesehariannya sibuk sebagai 
seorang model komersil, mengaku sangat 
menyukai body cantik (sebutan bagi body	contest 
bagi warga Malaysia) disaat dirinya mengenal 
olahraga fi tness. Dengan logatnya agak sedikit 
terbata-bata saat mengucapkan bahasa 
Indonesia, lelaki berparas ala boy	band korea ini 

menjelaskan perihal kecintaanya pada olahraga 
fi tness. “saya sudah lama menjadi seorang model, 

namun tidak pernah melihat sekalipun pria berbadan 
bagus, semuanya selalu saja kurus dan tinggi. Semenjak 
itulah saya start gym dan sampai hari ini saya selalu turun 
ke body cantik” jelasnya selepas ia bertanding pada event 

Handsome, cool, dan menebar pesona 
memang sudah menjadi aura kharismatik 

yang tumbuh dalam dirinya. Tidak 
dapat dipungkiri, jika pria asal negeri 
jiran ini berkecimpung sebagai model 

fitness yang amat menyukai body contest.

Text: Alfi an Lutfi 

Ph
ot

o 
: b

im
o

Ph
ot

o 
: b

im
o

40  |  REPS Magz - agUSTUS 2013



Penakreasi Body Contest II 
pada Mei lalu.

Setiap orang tentunya selalu 
memiliki alasan, mengapa 
dirinya mau berprestasi di 
negeri orang. Seperti apa 
yang dialami Terrence ketika 
menginjakan kakinya saat 
tampil di panggung, “Saya 
rasa body cantik di Indonesia 
sangat besar perbedaannya 
ketimbang di Malaysia. 
Warga Indonesia jauh lebih 
banyak yang mencintai 
tubuh berbadan cantik lalu 
mengekspresikannya pada 
ajang perlombaan. So kalau 
nak cari model berbadan 
cantik, Indonesia adalah 
sumbernya”.

Berbicara sedikit tentang 
masa depan. Bila kita 
dihadapkan pada suatu 
pilihan, tentunya pilihan 
tersebut selalu mengarah 
kepada hal yang terbaik bagi 
diri kita pribadi ataupun 
orang disekitar. Begitu juga 
dengan apa yang diidam-
idamkan dirinya saat ia 
menemukan rasa nyaman 
sebagai seorang model 
tampan. Cita-citanya cukup 
simple dan tidak terlalu 
muluk, yaitu menjadi seorang 
model serta aktor terkenal 
yang go	International. Kalau 
pun di tanya soal target, ia 
pun menjawab perihal bisnis 
suplementnya yang semoga 
dapat diperjual belikan di 
Indonesia.

Berlatih keras, pola makan 
seimbang, serta jam istirahat 
yang baik merupakan tiga 
prinsip yang selalu dipegang 
teguhnya untuk memiliki 
postur tubuh proporsional. 
Meskipun proses ketiga 
prinsip tersebut cukup sulit 
dilakukan, namun tetap 
menyenangkan bila hasilnya 
secara memuaskan. 

prOFIlE:

nama lengkap      : teo kok hua
Panggilan      : terrence teo
tempat dan tgl lahir   : malaysia, 24 maret
makanan favorit      : mc.d & masakan jepang
minuman Favorit        : jus buah
tinggi               : 182cm
bb on/ off            : 87/90 kg
Ukuran baju        : l
hobi         : shopping
gym        : oasis gym - kuantan, malaysia

prEsTAsI: 

   Hottest Hunk Malaysia 2008/2009 
   miss & mister international malaysia 2010 : mR. Physic
   mister international malaysia 2012: mR. Perfect body
   Penakreasi nbc ii jakarta 2013- Professional muscle 2nd Runner up
   Peringkat 7 binaraga Umum kelas 75kg ke atas danpaspampres 2013

No pain, No gain, Saya bangga dengan bentuk tubuh 
sekarang, gym bukan lagi hobi saya, MELaINKaN  

bagian kehidupan saya
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A palagi di bulan kemerdekaan ini, tentunya sudah banyak 
semangat  serta tekad juang yang dapat dijadikan 
panutan dari pahlawan kita terdahulu. Maju tak gentar 
membela yang benar, maju serentak tentu kita menang, 
itulah semangat tekad yang wajib ditanam dalam batin 
seorang pejuang bangsa.

Jika di setiap tanggal 10 November kita memperingati hari bersejarah 
yang disebut dengan hari Pahlawan. Maka, untuk Nur Hamid tanggal 
tersebut ia peringati sebagai hari pertemuannya dengan olahraga besi. 
Tepat berusia 5 tahun adalah upaya kerja keras yang patut direnungi pria 
kelahiran kota Pati ini dalam mengukir sejarahnya sebagai seniman otot. 
Terus menggali serta selalu haus akan prestasi adalah tekadnya untuk 
menjadi seorang binaragawan profesional. Hamid Bicep begitulah sapaan 
yang cukup fenomenal ditelinga teman-temannya.

Memang ada pribahasa yang mengatakan, buah	jatuh	tak	jauh	dari	
pohonnya. Bermimpi ingin memiliki tubuh kekar dan gagah seperti 
layaknya sosok Mike Tyson adalah cita-cita Hamid sejak kecil. Memang 
pada usianya yang belum menginjak remaja, Hamid kerap kali diajak 
sang ayah untuk menyaksikan pertandingan tinju, baik melalui 
televisi ataupun secara langsung di ring tinju. Kegemaran hobi ayah 
akan olahraga tinju, akhirnya pun tertular kepada sang anak tapi 
bukan untuk menjadi seorang petinju melainkan menjadi atlet 
binaraga. Walaupun ia tidak menjadi seorang petinju, namun ia 
memiliki karakter tubuh yang melebihi dari seorang petinju. Dan 
Hamid patut bangga akan hal itu semua.

BINARAgA 
adalah JIWAkU

Prestasi menjulang adalah impian bagi 
siapa saja. Tak hanya olahragawan saja 
yang berhak memiliki impian tersebut, 
semua profesi atau siapapun mereka 
patut mengaktualisasikan dirinya agar 
menjadi berprestasi.

bOdybuIldEr prOFIlE

Text: Alfi an Lutfi 

Ph
ot

o 
: b

im
o

Ph
ot

o 
: b

im
o

42  |  REPS Magz - agUSTUS 2013



Berkiprah sebagai atlet binaraga, tentunya 
ada sisi menarik yang patut dibanggakan. 
“Bagi saya, hal menarik selama berkecimpung 
dengan olahraga beban adalah badan menjadi 
oke dan tubuh menjadi lebih sehat. Disamping 
itu saya dapat memotivasi orang di sekitar 
untuk terbiasa dengan olahraga yang memiliki 
bonus istimewa, itulah hal menarik yang 
selama ini saya dapatkan”, jelasnya sepintas 
tentang hal menarik saat menjadi seorang 
atlet binaraga.

Diluar pembicaraan seputar gym. Hamid 
mengaku lebih senang jika memulai 
prestasinya langsung menjadi binaraga, bukan 
diawali dengan bodyfi	t ataupun menfi	tness. 
“Saya kurang puas bila terjun ke bodycontest 
terlebih dahulu. Saya pengen bener-bener 
yang menjadi bodybuilder, karena jiwa saya 
sepenuhnya ada disitu. Kalaupun saya 
bermain di bodycontest, yaa gak sepenuh jiwa. 
Mending saya off dulu untuk menebalkan 
otot. Bagi saya prestasi menjadi binaragawan 
adalah harga mati dari pada harus berkarir 
mati-matian di bodycontest.

Kalah menang dalam suatu persaingan 
sudah menjadi hal yang lumrah. Namun 
jika kesempatan menjadi juara tidak 
dapat diraih oleh Hamid, lantas tidak 
membuat api semangatnya mulai meredup. 
Melainkan ia jadikan sebagai tolak ukur 
dalam mengahadapi kejuaran mendatang, 
berikut bahan pembelajaran yang terus 
memotivasinya agar selalu berpikir optimis. 

PRoFILE
nama lengkap      : nur hamid
nama Panggilan      : hamid bicep
tempat dan tgl. lahir   : Pati, 6 juli
tinggi badan        : 170 cm
berat badan off/on       : 80kg /70kg
makanan favprit       : tenderloin steak dan ikan panggang
minuman favorit       : coffee cappuccino
cita-cita        : binaragawan professional
gym        : haley Welly Fitness - kemang

PRESTASI   
juara 1 kejuaraan binaraga jateng - kelas 75kg - 2012
juara 2 kejuaraan binaraga boyolali open - kelas 70kg - 2013
juara 4 kejuaraan binaraga cikarang open kelas 75kg 2013
Finalis bandung Raga open kelas 70kg 2013
Finalis the one bodybuilding optimum nutrition kelas 70 kg 2013

“Berkat dukungan 
istri tercinta, 
rupanya tak 
luput pula dalam 
peranan penting 
saya untuk 
menjadi seorang 
bodybuilder. 
Dia yang selalu 
mengajak saya 
untuk terus 
bersemangat 
dikala semangat 
mulai surut”
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Bergaya elok namun kerap mempertahankan nilai-nilaI sexy 
merupakan tujuan utama bagi setiap makhluk cantik ciptaan 
Tuhan ini, terutama bagi mereka yang berprofesi di dunia 
modeling.

Jika sedikit berbicara seputar modeling, sempat terbesit 
dalam benak kita, bahwa perempuan merupakan objektifi tas 

yang cukup artistik dan menarik bila ditonjolkan dalam perindustrian modeling. 
Keeksotisan lekuk tubuh yang senantiasa menyita mata, ditambah akting pose 
yang terus menjadi bidikan lensa, membuat 
gadis jelita yang satu ini tertantang untuk 
terjun dalam gemerlapnya seorang model 
professional. 

Terlahir di Subang tepatnya 25 
tahun yang lalu, wanita pemilik 

bibir sensual yang stylish ala 
metropolis ini, lebih hangat 

jika dirinya disapa dengan 
sebutan Aurora Lessa. Entah 

mengapa ia menamankan 
dirinya seperti itu. 

Namun sedikit bocoran 
yang ia tuturkan,  

menurut versi teman 
tongkrongannya, 
bahwa gayanya 
saat berpose 

CHEERFULLY 
AND EASY 
goINg

“aurora lessa”
Seperti kebanyakan perempuan masa 
kini, memiliki keindahan penampilan 
baik segi fi sik dan terkesan eksotik 

adalah suatu kebutuhan kewanitaan 
yang wajib dikonsumsi oleh seluruh 
kaum hawa. 

hOTshApE

Text: Alfi an Lutfi 
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dihadapan kamera mengibaratkan keindahan cahaya aurora 
yang bersinar dari aura dirinya. 

Meski sedikit canggung saat mengawali karirnya sebagai 
objek kamera, itu tidak berarti ia harus mundur dari mimpinya 
untuk menjadi seorang model ternama. Gemar difoto hingga 
akhirnya asyik bergaya secara leluasa pada jepretan kamera 
DSLR adalah alasan awal yang menuntunnya terjun ke dunia 
model. Pribadinya yang pintar bergaul dan ramah pada 
siapa pun, merupakan tradisi yang tak pernah pudar dari 
kebiasaannya bersosialisasi dengan sesama, begitulah Lessa 
dikenal.

Q : Mengapa Lessa lebih memilih fitness dalam menunjang karirnya 
sebagai seksi model?

a : Ya sebagai seorang seksi model, menjaga keindahan postur 
tubuh adalah modal utama dalam berkarir. Sebisa mungkin, 
aku menjaganya agar selalu terlihat indah dan menarik 
dipandang. Menurutku dengan nge-gym tubuh lebih mudah 
dibentuk dibandingkan dengan bentuk olahraga lainnya. Oleh 
sebab itu, seminggu sekali atau seminggu tiga kali aku rutin 
nge-gym bahkan terkadang dilanjut dengan berenang. Itulah 
alasanku mengapa aku harus memilih gym.

Q : Bagian tubuh mana sih yang rutin Lessa latih, agar terlihat seksi?

a : “Aku sih sering melatih bagian dada, pinggang dan bokong. 
Seperti butterfl	y,	twisting	dan latihan squat	donk pastinya. 
Bagiku ke tiga bagian tubuh tersebut memang sangat vital 
sekali dalam penampilanku sehari-hari. Ya rasanya enak 
aja jika punya payudara yang besar dan padat, apalagi 
pinggangnya ramping dengan bokong yang mengkel” tukasnya 
sambil tersipu malu.

Q : Jika diwajibkan jujur, mana yang Lessa pilih diantara minuman 
beralkohol dengan gaya hidup sehat?

a : wah... jelas donk jawabannya gaya hidup sehat, jujur 
meskipun banyak teman-teman yang menawarkan minuman 
beralkohol, tetapi tetap saja aku lebih suka memilih air putih, 
ketimbang minuman tersebut. Dasarnya aku dulu lulusan 
farmasi, jadi sudah terbiasa saja dengan gaya hidup sehat 
dan tidak merokok. Jadinya ya gini deh, biar pun gaul tapi 
tetap tanpa alkohol dan rokok lah... bergaul kan nggak harus 
merokok.

Q : Mana yang menurut Lessa nyaman, antara pakaian tertutup 
atau harus buka-bukaan?

a : I	like	to	be	sexy, ketika	hangout, mode pakaian favorit ku 
selalu bernuansa seksi. Karena menurut ku, kelebihan serta 
keindahan tubuh yang aku punya sayang aja kalau tidak 
ditonjolkan. Secara aku lebih pede dan asyik berjalan dengan 
pakaian sejenis hot	pants,	tanktop, dan baju atau celana ketat 
namun sedikit terbuka donk, hehehe... 

Q : Bagian tubuh manakah yang Lessa  rasa lebih menonjol saat 
berpenampilan?

a : Kalau aku sendiri bersyukur atas apa yang Tuhan kasih, 
karena aku lebih suka natural ketimbang harus memoles atau 

PROFILE
nama lengkap              : lessa heriyani
nama Panggilan     : aurora lessa
tempat, tanggal lahir   : subang, 18 oktober
orang tua             : suharlan
makanan favorit     : ayam bakar, sayur-  
              sayuran dan buah segar
minuman favorit     : air putih dan jus    
                                melon
berat badan               : 45kg
Ukuran baju     : s
hobi                        : Foto, gym dan berenang             
gym      : apartemen taman Rasuna
cita-cita      : model dunia dan pengusaha 
         wanita

PRESTASI 
- Finalis majalah Popular
- Fhm model
- Face magazine asia
- model Reps magazine
- model iklan sarung gajah duduk
- model iklan bodrex

menambahkan apapun agar dibilang orang wow. Mengenai 
bagian tubuh, Aku sangat suka mengekspose bagian payudara 
di saat meluapkan penampilanku sehari-hari. Mungkin inilah 
salah satu kelebihanku, dan aku pun sangat menyukainya.   
This	is	me!!!

Q : Pandangan Anda mengenai wanita sexy?

a : Sebenernya seksi gak hanya dari segi penampilan saja kok, 
karena penilaian seksi itu sendiri adalah bagaimana cara kita 
membawanya. Mau ke arah yang baik atau yang buruk? semua 
kembali lagi dari segi pandang attitude	nya masing-masing. 
Memiliki attitude baik, badan bagus dan bakat yang menarik 
itu lah wanita seksi, jelasnya dengan bijak saat mengakhiri 
wawancara dengan Reps.
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Bergerak leluasa di dalam air dengan 
kolaborasi gaya renang yang begitu 
indah, senantiasa membuat tubuh 
ini lebih menjadi ekspresif dan 
sehat, termasuk bertujuan untuk 
menyehatkan sistem pernafasan 
hingga pembakaran lemak 

sekalipun. Berkardio dengan cara berenang, juga 
merupakan pilihan favorit bagi mereka yang 
menginginkan penurunan berat badan menjadi 
lebih ideal. Namun, perlu diantisipasi pula, jika 
Anda berenang tanpa melakukan peregangan 
ataupun pemanasan sebelumnya. Bisa saja 
menimbulkan terjadinya keram disaat melakukan 
gerakan atraktif di dalam air. 

Untuk meminimalisir terjadinya cedera 
yang tidak diinginkan, alangkah 
baiknya jika Anda melakukan 
pemanasan atau stretching 
seperti berikut ini:

Menikmati semilirnya hembusan 
angin di tepi area swimming 

pool sembari mengenakan bikini 
atau pakaian renang, memang 

sangat cocok jika tubuh ini 
harus berendam sejenak guna 

menyegarkan tubuh sambil 
berenang-renang di kolam666Pre-Swim 

Warm-Up 

MOVE
MENTS

FEmAlEExErcIsE

Text: Alfi an Lutfi 
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Sebagaimana yang biasa dilakukan di gym, lunge	berguna 
memberikan peregangan pada bagian otot paha, betis, dan 
kaki. Sehingga fungsi otot tersebut akan sedikit melemas 
dan memanas sebelum Anda melakukan gerakan seperti 
mengayuh di dalam air.

Untuk memulainya, Anda dapat berdiri tegak dan kedua 
tangan diletakan tepat di bagian pinggang sisi kanan 
ataupun kiri. Lalu majukanlah satu kaki ke arah depan, 
sedangkan kaki satunya menekuk ke arah bawah. 

Gerakan ini bertujuan 
untuk melenturkan sistem 
rotator	yang berpusat 
pada persendian bahu, 
sehingga Anda akan 
leluasa saat mendayung 
dengan tangan. Berdirilah 
dengan posisi kedua kaki 
terbuka lalu diikuti dengan 
membungkukkan badan. 
Berikutnya luruskanlah 
kedua tangan ke bawah, 
namun telapak tangan 
mengepal menghadap ke 
depan. Ini adalah posisi 
awal Anda untuk memulai 
gerakan. Kemudian ayunkan 
kedua tangan Anda ke atas, 
sejajar dengan tinggi bahu, 
lalu tahan 1-2 detik dan 
kembali pada poisi awal. 

Lakukanlah 10 repetisi di satu 
kaki, lalu beralih pada sisi kaki 
kanan lalu kiri secara bergantian

Lakukanlah 
sebanyak 10 repetisi
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Ulangi sebanyak 6-8 
repetisi di setiap sisi 
kanan maupun kiri

Lakukan 
sebanyak 6-8 
repetisi

Stretching ini termasuk jenis peregangan yang meningkatkan stabilitas	rotasi Anda. 
Sebagai posisi awal, berbaringlah di atas matras yang telah disediakan, dengan kedua 
kaki menekuk 90 derajat mengarah samping dan sejajar bersama matras. Setelah kaki 
menekuk, luruskanlah badan dan kedua tangan Anda searah dengan kaki yang ditekukkan.  
Bentangkanlah kedua tangan Anda diikuti dengan posisi kepala yang mengarah ke belakang, 
lalu tahan sejenak 1-2 detik, rasakan kontraksi pada pinggang dan bahu. 

Posisikan tubuh Anda seakan 
merangkak, dengan kedua 
telapak tangan dan lutut sejajar. 
Kemudian tarik pinggul Anda 
sedikit mengarah ke belakang, 
lalu tekan dan tahan sejenak. 
Rasakan kontraksi pada abs, otot 
punggung serta tulang belakang 
Anda. Lalu kembalilah pada posisi 
semula. 

FEmAlEExErcIsE

lokasi :
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Anda juga dapat menambahkan peregangan lainnya diluar dari apa yang Reps 
informasikan pada Anda. Intinya terpusat pada kesiapan persendian ataupun 

pemanasan otot sebelum melakukan gerakan ekstrim saat berada di dalam air. 

SEMOGA BERMANFAAT DAN SELAMAT BERLATIH

Tahan sejenak 
kemudian ulangi 

kembali 6-8 repetisi

Lakukanlah di setiap sisinya 
10 repetisi dengan akurat dan 
tidak asal-asalan

Berdiri tegak dengan kepala menengadah ke atas sambil 
kedua tangan memegang pinggang, merupakan posisi 
awal untuk melakukakn stretching berikutnya. Tariklah 
kepala Anda kebelakang, yang spontan akan diikuti 
dengan menekuknya punggung Anda.

Tetap berdiri sesuai dengan posisi stretching	
sebelumnya. Jika sebelumnya Anda menggerakan 
tubuh ke arah belakang, kali ini Anda cukup 
menggerakannya ke samping.
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ExpErTsAys

Seperti diketahui, gejala penyakit 
ini yang umum adalah sesak nafas 
sehingga sering mengganggu 
aktivitas sehari-hari. Penyebab 
utama asma adalah alergi 

terhadap sesuatu zat atau makanan atau 
lingkungan. Misalnya makanan yang dapat 
memicu asma adalah telur, kacang, susu, 
udang, kepiting. 

Ada pula orang yang alergi terhadap 
serbuk bunga-bungaan atau dapat juga 
alergi terhadap bulu kucing, anjing, burung 
atau binatang lain. Cuaca yang panas atau 
dingin juga dapat memicu asma. Pada 
orang yang terpapar zat-zat alergi ini, maka 
tubuh mengadakan suatu reaksi dengan 
mengeluarkan hormon histamin, yang 
akan menyebabkan rasa gatal pada kulit, 
kulit berwarna merah dan kadang-kadang 
bengkak.

Pada orang yang menderita asma, terjadilah 
reaksi tubuh pada saluran pernafasan, yaitu 

pada trachea, yaitu pipa (saluran udara) 
yang terdapat pada leher.Trachea akan 
menyempit dan dindingnya membengkak 
serta memproduksi banyak lendir. Akibatnya 
nafas menjadi susah karena udara melalui 
suatu saluran yang sempit. 

Bila asma menjadi berat, udara yang melalui 
saluran tersebut akan berbunyi nyaring, 

sehingga nafas akan berbunyi. 
Keadaan ini disebut sebagai 
mengi atau wheezing dan 
hal ini memerlukan suatu 
pengobatan agar 
dapat bernafas 
dengan normal. 
Biasanya 
pengobatan 
berupa obat-
obatan yang dapat 
melebarkan trachea sehingga jalan nafas 
menjadi lancar. Diantara jenis obat-obatan 
yang berupa tablet atau pil, cairan ataupun 

penyakit asma 
adalah suatu 
penyakit yang 
mengenai saluran 
pernafasan yang 
banyak diderita 
oleh masyarakat. 
Nama lain 
penyakit ini 
adalah penyakit 
bengek.

sehingga nafas akan berbunyi. 
Keadaan ini disebut sebagai 

wheezing dan 
hal ini memerlukan suatu 

model : tony

52  |  REPS Magz - agUSTUS 2013



hirupan (inhaler). Selain penyebab yang 
telah disebutkan tadi, maka asma dapat 
terjadi karena berolahraga. 

Keadaan ini disebut asma yang dipicu 
olahraga atau exercise	induced	asthma. 
Dalam hal ini penyebabnya adalah 
terlalu lelah dalam berolahraga 
sehingga memunculkan hormon-
hormon yang merangsang asma. Yang 
sering memicu adalah olahraga yang 
intensitasnya terlalu berat. Misalnya 
lari, bersepeda, main bola, tenis. Bila 
dilakukan dengan habis-habisan maka 
denyut nadi akan meningkat dan dapat 
terjadi serangan asma. Jadi berarti pada 
saat melakukan olahraga tidak boleh 
sampai terlalu lelah. Dianjurkan pula 
agar orang asma memilih olahraga yang 
tidak banyak gerakan explosif (sangat 
cepat dan maksimal). Yang menjadi 

pilihan adalah olahraga aerobik dengan 
intensitas rendah seperti berjalan kaki, 
berenang, jogging, bersepeda, senam 
dan berdansa.

Pada olahraga prestasi, asma merupakan 
problem besar karena obat-obat asma 
hampir semuanya masih dalam daftar 
doping dari WADA (World Anti Doping 
Agency). Untuk itu atlet yang asma harus 

melaporkan penyakitnya ke panitia pertandingan. Yang melapor adalah dokter 
team, yang harus mengisi formulir khusus untuk menerangkan kepada panitia 
bahwa atlet tersebut menderita asma dan harus mendapatkan obat-obatan 
tertentu. Bila tidak melapor dan nantinya pada pemeriksaan doping terbukti 
positif, maka atlet dinyatakan bersalah dan dapat dihukum. 

Untuk itu para atlet yang asma harus selalu konsultasi kepada dokter olahraga 
atau dokter team yang selalu mencatat perkembangan penyakit tersebut. 
Obat-obat asma tersebut termasuk doping karena bila dipakai dalam jumlah 
besar, maka akan berkhasiat membesarkan massa otot sehingga kekuatan akan 
meningkat.

asma adalah penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anak dan tidak 
dapat sembuh. yang dapat dilakukan adalah mengurangi serangan asma 
dengan cara :

Menjauhkan zat-zat atau keadaan yang dapat memicu asma.

Melakukan pengobatan.

Melakukan latihan olahraga yang terkontrol dan dianjurkan oleh dokter yang 
merawat. Olahraga yang paling dianjurkan adalah renang karena renang 
banyak udara yang lembab dan agak panas. Asma biasanya terpicu oleh cuaca 
dingin dan kering.

Tidak terlalu banyak stress, karena dapat memicu hormon-hormon yang 
merangsang asma. Cara latihan untuk penderita asma adalah :

-3 x seminggu.
 - lama latihan 20-45 menit.
- jangan terlalu melelahkan, jangan sampai terengah-engah.
- obat harus selalu disiapkan.
- perhatikan cuaca, bila dingin, batalkan latihan.  

dENgAN cArA lATIhAN yANg bENAr, 
mAkA sErANgAN AsmA AkAN sANgAT 
JArANg TErJAdI, sEhINggA kuAlITAs 

hIdup AkAN lEbIh bAIk.
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ntuk mencari menu makanan bernuansa Itali, 
Anda tidak perlu pergi ke negara tersebut 
ataupun harus ke restoran yang menyajikan 
menu masakan khas menara pisa ini. Spaghetti 

polos yang keberadaannya selalu dikonsumsi oleh setiap 
atlet binaraga, memang cukup mengandung karbohidrat 
berserat tinggi, sehingga dapat menghasilkan energi 
meskipun Anda dalam masa diet ketat.

Sesuai dengan kebutuhan diet, seperti menjaga tubuh agar 
terhindar dari kandungan kolesterol jahat. Maka Nara Resto 
pun menghadirkan menu resep khas Italia yang tak kalah 
lezatnya dengan spaghetti buatan restoran berbintang. Anda 
pun cukup meraciknya di dapur pujaan tanpa harus kemana-
mana, berikut tips dan penyajiannya.

BAHAN-BAHAN

- Pasta spaghetti 500 gram

- Daging cincang (tenderloin) 500 gram

- Bawang Bombay 150 gram iris tipis

- Bawang putih 2 siung (cincang halus)

- Bubuk lada putih secukupnya

- Saus tomat rendah kalori 

- Oregani 1 sendok makan

- Olive oil 2 sendok makan

CARA MEMASAK 

• Rebus 1 liter air dan 1 sedok makan 
olive oil sampai mendidih, masukkan 
pasta aduk sesekali sampai matang. 
Taburkan oregano sedikit dan aduk rata, 
angkat dan siram dengan air dingin, 
tiriskan aduk dengan sisa olive oil 
hingga tidak menggumpal.

• Tumis bawang bombay dan bawang 
putih sampe layu, masukkan daging 
giling lalu masak hingga matang. 
Tambahkan saus tomat, lada, pala 
bubuk, dan sisa oregano lalu aduk rata 
hingga harum.

• Sajikan pasta dengan saus boloqnaise, 
tambahkan potongan cabai merah 
dan hijau sebagai hiasan bila suka.    

MAMAMIA LEZATOOO!!
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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)



hEAlThyrEcIpE

buat para Fitness mania yang 
sedang berdiet tapi malas 
mengunyah makanan. ikuti resep 
ada doddy syahputra berikut ini :

bahan-bahan
1 ekor ayam 

2 scoop isobolic

buah nanas

buah pisang 

air secukupnya

caRa membUatnya

1. Suir-suir ayam yang sudah di rebus/kukus guna memudahkan saat 
di blender

2. Kupas bersih buah nanas dan cuci, ambil dagingnya kurang lebih 
setengahnya dan potong seperti dadu 

3. Siapkan satu buah pisang sunpride yang agak besar lalu potong-
potong serta siapkan dua scoop susu isobolic

4. Masukkan semua bahan yang sudah di potong ke dalam blender 
beserta air secukupnya lalu semua bahan di blender sampai lembut, 
apabila dirasa cukup matikan blender dan tuang kedalam Shacker.

Anda siap pergi berlatih tanpa harus tersiksa menahan lapar 

Selamat mencoba
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kategoRi PemUda di baWah 20 tahUn

1.  AKBAR NUR AZMI   GOLDEN GYM BLITAR

2.  DISYAN TUNJIN (RYAN) POLDA NTT

3.  A . ALI HAMDI FARMADI ODISEUS FITNESS

veteRan diatas 45 tahUn

1. HENDRA KURNIAWAN JS RAI FITNESS

2. BILLY LESIPUTTY  PAPUA BARAT

3. MANSURAN  BDS NUTRITION

tni/PolRi Woman Fitness

1. ADITYA JULIE N  KLAR KEBAYORAN/ TNI AD

2. Dr. HASANAH  PASPAMPRES TNI AD

3. NUR EKA FITRIANI PASPAMPRES TNI AD

tni PolRi bodyFitness 170 cm ke baWah

1.  RICKY ARI S  

2.  ACEP FEBRIYANTO MARINES GYM TNI AL

3.  ROLAND H LAY  POLDA NTT

tni PolRi bodyFitness 170cm ke atas

1. JOHAN OKTAVIANUS HARDCORE GYM

2. DUL KOHAR  RAHMAT GYM

3. KEVIN NARI  WARRIOR GYM

tni PolRi binaRaga 170cm ke atas

1. MADE DWIJA  UNIVERSAL KUPANG NTT

2.  ANDRI YANTO  Y KARYANA

3.  JOHAN OKTAVIANUS HARDCORE GYM

Women Fitness UmUm

1. SRI DARIAH ALNUR ULTIMATE

2. CONNY ARIANY RAHARDJA  RAI FITNESS BANDUNG

3.  EVA IRAWAN

bodyFitness UmUm 170cm ke baWah

1. DODY SYAHPUTRA MONSTER GYM

2. ERMAN   VF TANGERANG

3. RICKI ARI   

bodyFitness UmUm170cm ke atas

1. CALVIN    RAI FITNESS BANDUNG

2. RIYAN ANTON  GLADIATOR GYM

3. FARID ANSHORI  ANDHIKA FITNESS

UmUm binaRaga 75kg ke atas

1. MADE DWIJA  UNIVERSAL KUPANG

2. CHALFIN  RAI FITNESS BANDUNG

3. NICO PATICENE  CHAMPIONS GYM   
   PEKANBARU

UmUm binaRaga 65kg ke baWah

1. HENDRA KURNIAWAN JS RAI FITNESS

2. MUALIPI  RPM JATENG

3. ERMAN   PABBSI TANGERANG

UmUm binaRaga 65-75 kg

1. BAMBANG  RAI FITNESS SEMARANG

2. IWAN SETIADI  IWAN TITO

3. ERWIN LUKMANSYAH KLAR SENOPATI

nama-nama Pemenang PasPamPRes bodycontest
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jUaRa kategoRi tinggi badan <170 cm
1. dody syahputra
2. Rachmat
3. iwan
4. Ricky
5. hotman
6. vicky
7. iwan
8. Roni
9. hendri
10. Rais

jUaRa kategoRi tinggi badan >170 cm
1. dzulkohar
2. Ricky daud
3. chery
4. gerard kawilarang
5. manaf
6. yoyo
7. Pelly
8. Frans
9. yogi
10. Randy
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Pada tanggal 22 & 23 juni 
2013 lalu, kembali Java 
Festival Production dan IM3 
menghadirkan festival akbar 
dan terbaiknya sepanjang tahun 
2013. Kemeriahan tatanan 
panggung yang spektakuler 
disertai dengan lantunan musik 

bergenre Rock yang dibawakan oleh musisi rocker papan 
atas, turut menjadi pesta rock bertabur bintang 
bagi para kawula muda yang hadir pada acara 
festival JAVA ROCKIN’ LAND. Pantai Carnaval 
Ancol pun tiba-tiba sekilas terlihat gemerlap, 
setelah penampilan sosok group rock seperti 
SUGAR RAY, GOSSIP, STEEL HEART, GO CHIC 
mengguncang suasana area JAVA ROCKIN LAND 
dengan membawakan hits-hits terbaiknya. 
Festival rock yang telah diselenggarakan untuk 
ke-4 kalinya ini, mendapat respon positif bagi 
para wisatawan domestik ataupun mancanegara, 
begitu pula dengan kehadirannya bapak gubernur DKI Jakarta 
Joko Widodo ditengah-tengah kerumunan rocker mania.

SUGAR RAY

/RIF

GO CHIC

UTOPIA

LAST DINOSAURS

GOSSIP

Festival java Rockin’ land 2013

seperti tahun-tahun 
sebelumnya,  kali ini 
Pt sportisi  indonesia  
mengelar acara bakti 
sosial dengan konsep 
Pos yandu yang 
terletak di sekitar 
lingkungan 
Pt sportisi, adapun 
acara tersebut di 
support oleh  sUn 
mobil clinic dan di 
hadiri oleh ibu lurah 
setempat dan  atlet 
sekaligus artis henri 
hendarto.
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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

Offi ce : 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 Profi le 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






