






dariredaksi

ATTENTION
Apabila anda mempunyai artikel yang menarik, update, berisi dan pastinya berhubungan 
dengan dunia binaraga, fitness, healthy lifestyle, segera kirimkan naskah anda ke Redaksi 
Reps Magz. Bagi yang artikelnya dimuat, Reps Magz menyediakan kompensasi yang menarik. 
Naskah/artikel yang sudah dikirim tidak dapat dikembalikan dan menjadi hak milik Reps Magz. 

teamredaksi
PemimPin UmUm
Brahmantio Prayogo

PemimPin Redaksi
Dini Atria

editoR & aRtistik
Raynal Everton Rumapar 
Satyo Bimo

konsUltasi ahli
Syafrizaldy
Dr. Hario Tilarso, SpKO. FACSM

RePoRteR 
Alfian Lutfi
 E  : alfian@reps-magazine.com

FotogRaFeR
Satyo Bimo
 E  : bimo@reps-magazine.com

sekRetaRis Redaksi
Rian Chandrasari

PeneRjemah
Dini Atria
Alfian Lutfi

siRkUlasi & distRibUsi
Didi Mardi 
 T  : 087888233442
Basuki
  T : 08999732619

PeneRbit
CV. Sportisi Indonesia

alamat Redaksi
Jl. Tenggiri No. 4A
Rawamangun, Jak-Tim
 T  :  (021) 478 621 48; 478 621 54
 F  :  (021) 489 27 65
 E :  konsultasi@binaraga.info
 W : www.binaraga.info
   www.reps-magazine.com

PeRcetakan
PT. Temprint

iklan & PRomosi
Rian Chandrasari
 T  : (021) 478 621 48; 478 621 54
 E  : rian@sportisi.com
Dini Atria
 T  : 0878.8279.2424
 E  : dini@reps-magazine.com
Fadhil Lahuda
 T  : 0813.5746.308
 E  : fadhil@reps-magazine.com

Melakukan kegiatan olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. 

Namun agar manfaat yang dirasakan semakin maksimal, jangan lupa melakukan 

hal-hal penting sebelum dan setelah melakukan kegiatan olahraga. 

Apapun jenis olahraga Anda, jangan pernah melupakan aspek pentingnya sebelum 

melakukan kegiatan inti.  Yang harus diperhatikan setiap kali melakukan kegiatan 

berolahraga agar mendapatkan hasil lebih baik dan optimal, yaitu jangan pernah 

melupakan melakukan gerakan pemanasan dan juga pendinginan (cooling down) 

yang masing-masing dilakukan selama kurang lebih 15 menit.

Melakukan pemanasan sebelum memulai olahraga bermanfaat dikarenakan, otot 

dalam tubuh dalam keadaan kaku, sehingga perlu dilakukan pemanasan untuk 

melonggarkannya agar siap melakukan kegiatan bertenaga dan menghindari 

terjadinya cedera. Pemanasan menyiapkan fisik dan psikis, sendi lebih lentur, 

otot lebih panas dan memanjang karena peregangan. Otot dan sendi lebih siap 

sehingga tidak kaget pada latihan inti sehingga cedera bisa terhindar.

Adapun melakukan pendinginan setelah berolahraga sama pentingnya dengan 

proses pemanasan. Hal ini diperlukan agar otot yang terdorong keluar saat 

berolahraga kembali seperti semula. Sehingga penurunan ketegangan yang 

berangsur-angsur pada pendinginan akan membantu penyesuaian dengan 

lingkungan dan membuat otot menjadi rileks kembali. 

Salam Olahraga

Dini Atria

PENDINGINAN 

EdITOrIAl

Model : Natalie Waples
Foto : Natalie Minh

Cover Design : Raynal Everton Rumapar
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08       Cooling down 
remeh namun Vital

Berolahraga merupakan suatu kebutuhan 
hidup yang selazimnya dilakukan bagi setiap 
individu, tujuannya adalah membangun 
tubuh sehat dan bugar. Namun, kebanyakan 
mereka yang melakukan kegiatan olahraga 
sering melewatkan proses terpenting dalam 
berolahraga

12Trend Kebugaran 
Masa Kini

Tidak bosan-bosannya industri tempat 

kebugaran menghasilkan inovasi terbarunya 

dalam memanjakan sang pelanggan dengan 

berbagai kelas-kelas menarik. Sebut saja 

dengan kehadiran tiga kelas berikut yang 

cukup booming di tengah masyarakat 

Indonesia, diantaranya adalah: Kelas Yoga, 

Floating Yoga, dan Pole Dance. 

20sang aKTor KarisMaTiK 
versi bollywood

Masih ingat kah Anda dengan film India yang 

dirilis bulan Agustus tahun 2003 berjudul   

 “Koi mil gaya”? tentunya Anda ingat dengan 

pemeran aktor utama film Bollywood 

tersebut? Yups, aktor Rohit pria berkacamata 

saat berperan sebagai pemeran utama pada 

film tersebut, tentunya sudah tidak asing lagi 

bagi Anda pecinta film Bollywood.

24TaK ada MaKanan seHaT
JunK Food Pun Jadi

Makanan siap saji memang menawarkan 

menu yang sangat menggugah selera. Rasa 

gurih enak dan praktis membuat orang 

menyukai menu junk food. Bagi Anda yang 

menyukai makanan Junk Food atau cepat saji, 

mungkin akan  merasa was-was mengenai 

kesehatan Anda. Karena begitu banyak 

diberitakan akan efek negatif dari makanan 

cepat saji ini. Wajar saja, karena makanan cepat 

saji bisa dibilang cocok dengan gaya urban 

saat ini yang menginginkan serba instant. 

26FaKTa PenTing 
sePuTar Miss v                  

Berbicara soal Miss. V, yaitu organ 

genital wanita perlu kita dipelajari lebih 

dalam.  Pengetahuan yang cukup soal 

organ genital ini sangat berguna untuk 

meningkatkan kualitas hubungan intim 

dengan pasangan. 

38anand KrisHna                          
MerubaH siKaP     

            MeraiH suKses 2
Berarti, jika Anda melihat kesalahan 

dimana-mana, maka Anda belum merasakan 

kehadiran Tuhan Yang Maha Ada, dan Maha 

Hadir. Barangkali, Anda melihat setan, iblis, 

yang adalah proyeksi dari pikiran dan 

perasaan Anda sendiri, pikiran dan perasaan 

yang senantiasa bergejolak; pikiran dan 

perasaan yang hanya melihat kesalahan; 

pikiran dan perasaan yang membuatmu 

selalu berkeluh-kesah. Seorang yang ingin 

meraih sukses selalu…

40TubuH KeKar sebagai 
alasan anTisiPasi    

          TindaKan KriMinal
Fitness dengan dunia akting, merupakan 

unsur yang keberadaannya saling 

memberikan kontribusi diantara keduanya. 

Memiliki bentuk fisik yang mendukung 

jalannya suatu akting, menjadi suatu nilai 

jual yang tinggi untuk dikonsumsi publik 

sebagai suatu hiburan bernilai seni.

activeQuote
“Bukan kecerdasan saja yang membawa sukses, tapi juga hasrat untuk sukses, 
komitmen untuk bekerja keras, dan keberanian untuk percaya akan dirimu 
sendiri.”                                  
      -Jamie Winship -
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dIET dENGAN 
kONsumsI prOTEIN 

Reps mau tanya dong, aku pernah baca artikel 

bahwa melakukan diet dengan mengkonsumsi 

protein tinggi dapat mengakibatkan batu ginjal dan beresiko 

terkena kanker usus. Karena kerja ginjal yang keras menyaring 

protein yang tinggi, sehingga terjadi pengendapan kalsium 

dan magnesium. Yang menjadi pertanyaannya apakah ada 

asupan lain yang  berguna sebagai  penyeimbang  asupan 

protein pada tubuh, sehingga tidak terjadi pengendapan. 

Terimakasih atas jawabannya (Idris-Bandung)

Kuncinya hanya satu dan murah, minum 

air putih 8 liter sehari dan jika terasa haus 

lalu minum. Konsumsi protein memang 

vital dan nomor 1 untuk pembentukan otot, tapi 

konsumsi sesuai takaran dan kebutuhan tubuh 

Anda. Apapun yang berlebihan tidak akan baik 

bagi tubuh Anda. Bahkan kelebihan airpun bisa 

berbahaya bagi tubuh Anda, bukankah begitu? 

Jaga porsi makan anda 2-3 jam sekali jadi total 

5-6x sehari, jika tidak bisa konsumsi gizi seimbang 

karbo protein maka bisa menggunakan suplemen 

pengganti makan. saya yakin Anda akan baik-baik 

saja, jalan cepat 2 menit sprint 5 menit jalan cepat 

2 menit sprint 5 menit lari santai 2 menit sprint 

lalu jalan cepat 5 menit dan cooling down.

mEmpErkECIl kATABOlIC

Reps selama ini untuk maintenance otot Saya selalu mengkonsumsi 

BCAA dan Protein, tapi kenapa ya, kok rasanya otot terlihat masih 

saja katabolic? Ada saran nggak nggak Reps untuk memperkecil katabolic  

Saya harus mengkonsumsi apa lagi? Terimakasih atas jawabannya 

(izoel-Jakarta)

sebenarnya pertanyaan ini sudah berkali-kali 

dijawab, Anda mesti tanya diri Anda sendiri, apakah 

makanan alami Anda sudah cukup? 5-6x sehari dengan gizi 

seimbang? apakah waktu tidur Anda sudah cukup? apakah 

Anda overtraining ? jika Anda berlatih dan merasa makin 

lelah dan lemah Anda overtraining dan penyebabnya adalah 

kekurangan faktor yang saya sebutkan diatas tadi, istirahat 

dan gizi. perhatikan 2 faktor tersebut, jika overtraining 

break dulu latihan selama 5 hari. Baru mulai lagi, dan jaga 

pola makan Anda. suplemen BCAA sangat bagus untuk 

maintenance otot Anda, protein juga begitu, gunakan disaat 

yang tepat. sehabis latihan dan sebelum tidur, utamanya.

mAkAN TErBuru-Buru 

Reps bener nggak sih kalau kita suka 

makan terburu-buru malah membuat kita 

menjadi lebih cepat gemuk? Alasannya kenapa 

Reps? (Terimakasih - Ika)

Diperlukan waktu selama 20 

menit setelah Anda mulai 

makan, sampai sinyal pesan untuk 

berhenti sampai ke otak. Karena 

makan terlalu cepat membuat otak 

kita tidak menyadari bahwa perut 

sudah terisi penuh & karena pada saat 

yang bersamaan hormon ghrelin yang 

memberi sinyal ketika perut merasa 

lapar itu menurun. sederhananya, makan 

terlalu cepat, membuat Anda cenderung 

memenuhi perut dengan makanan 

berlebih.

EdITOrIAl
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mAINArTIClE

I
nilah yang menjadi penyebab mengapa pingsan ataupun pegal 
kerap terjadi pasca berlatih. Nah, untuk mengetahui secara jelas 
mengenai pendinginan serta dampak terhadap tubuh seperti 
apa, mari kita simak ulasannya sebagai berikut.

PendIngInan/CoolIng down

Pendinginan atau sering dikenal dengan cooling down merupakan 
suatu kegiatan fisik yang dilakukan secara perlahan-lahan dan 

berhenti seperti berjalan, limbering down (senam ringan) dan 
diikuti dengan stretching setelah tubuh bergerak pada tahap 
maksimal. Umumnya, pendinginan tidak hanya ditemui pada 
olahraga aerobik, melainkan beberapa olahraga lainnya seperti 
lifting, berlari, berenang, hingga olahraga ketangkasan pun 
membutuhkan cooling down. 

Disaat tubuh mengaktualisasikan gerakan pada latihan inti 
metabolisme tubuh pun akan meningkat drastis, ini terlihat disaat 
kardiovascular bekerja cepat sehingga menyebabkan nafas mulai 

CoolING 
DowN 
Remeh namun 
VITAL

Text : Alfian Lutfi

Berolahraga merupakan suatu 

kebutuhan hidup yang selazimnya 

dilakukan bagi setiap individu, tujuannya 

adalah membangun tubuh sehat dan 

bugar. Namun, kebanyakan mereka 

yang melakukan kegiatan olahraga 

sering melewatkan proses terpenting 

dalam berolahraga, sebut saja dengan 

pendinginan (cooling down). 
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terengah-engah. Semakin banyaknya aliran darah mengalir di 
dalam tubuh, maka suhu tubuh pun mulai memanas. Sehingga 
tubuh akan mengeluarkan keringat sebagai bentuk perlawanan 
rasa panas yang dialami. Disamping itu, otot yang mengalami 
kontraksi saat bergerak menyebabkan kerja keras jantung 
menjadi ekstra keras, dikarenakan setiap otot yang berkontraksi 
menyebabkan aliran darah semakin sulit untuk dilewati. 

Tujuan PendIngInan

Memang seluruh gerakan dalam olahraga memiliki fokus dan 
tujuan masing-masing. Anggap saja dengan warming up, yang 
tujuannya mempersiapkan kondisi tubuh agar terasa fit dan 
lentur saat menghadapi gerakan inti. Cooling down juga memiliki 
sasaran dan tujuannya, yaitu meningkatkan fleksibilitas tubuh 
dengan mengembalikan kondisi seperti semula melalui gerakan 
ringan. Selain itu, upaya melakukan pendinginan bermaksud untuk 
menurunkan denyut jantung yang berdegup cepat menjadi stabil 
sebagaimana kondisi awal. 

Ternyata stretching sebagai penutup dari kegiatan berolahraga 
dimaksudkan, agar otot-otot yang dilatih terhindar dari DOMS 
(Delayed Onset Muscle Sorness) yaitu suatu kondisi dimana otot 
terasa nyeri dan kaku dalam beberapa jam ataupun hari. Salah 
satu tips termudah menghindarinya adalah dengan melemaskan 
otot dengan memanjangkan ataupun menarik otot-otot yang telah 
memendek akibat kontraksi saat berlatih.

jumlah wakTu yang dIbuTuhkan

Menurut penjelasan dr. Haryo Tilarso SpKO. FACSM, bahwa tidak 
ada batasan waktu signifikan dalam melakukan pendinginan, 
hanya saja batasan tersebut mengacu pada hitungan denyut nadi 
per menitnya. Jika seseorang dalam keadaan fit, maka stabilitas 
denyut nadinya akan pulih dalam waktu 3 menit per 100. Namun 
alangkah baiknya jika pendinginan dilakukan sesuai dengan waktu 
pemanasan, kurang lebih 7 – 10 menit.

gerakan PendIngInan

Perlu adanya rentang waktu untuk mengembalikan kondisi 
tubuh seperti semula. Tubuh ditransisikan dari periode aktifitas 
tertinggi dan berangsur-angsur rendah, dengan begitu tubuh akan 
mendapatkan waktu untuk beradaptasi seperti keadaan semula.

tips termudah untuk melakukannya adalah:

1.  beRjalan-jalan
Ini biasanya dilakukan bagi mereka yang berhubungan 
dengan kegiatan berlari, seperti pelari marathon, pemain 
sepakbola, basket dan lain sebagainya. Tips termudah ialah 
dengan berlari ringan kemudian berjalan-jalan hingga 
aturan nafas kembali seperti semula. Setelah denyut 
jantung kembali stabil, diperbolehkan untuk duduk atau 
pun rebahan.

2.  limbeRing down (senam Ringan)
Kegiatan seperti ini selalu dikaitkan dengan senam 
aerobik. Yaitu dengan menggerakan organ tubuh dengan 
pengaturan  nafas yang teratur dan bergerak secara 
perlahan-lahan, maka dengan demikian detak jantung 
berangsur-angsur rendah dan memposisikan sebagaimana 
kondisi awal. Selain kegiatan ini dilakukan setelah aerobik, 
latihan yang berkaitan dengan pembentukan otot pun 
sangat dianjurkan untuk melakukan pendinginan seperti 
ini. Seperti menggerak-gerakan tubuh secara ringan diikuti 
dengan menarik dan memanjangkan otot yang dilatih.

PenTIngnya nuTrIsI

Karbohidrat, protein, dan glikemik sama-sama memiliki peranan 
penting dalam memulihkan metabolisme tubuh pasca berolahraga. 
Disaat detak jantung berdegup kencang, produktifitas asam laktat 
pun semakin meningkat, sehingga acidosis kerap terjadi bagi 
mereka yang memiliki kandungan asam laktat berlebih. Peranan 
glikemik sangat dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan kembali 
produktifitas gula dalam darah. 

Selain glikemik, manfaat protein juga dibutuhkan tubuh untuk 
mengobati sel-sel otot yang rusak akibat berkontraksi dan 
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mAINArTIClE

menghasilkan jaringan otot baru. Pada orang biasa jumlah protein 
umumnya lebih sedikit 15-20% dari berat badan, beda halnya 
dengan binaragawan yang mencapai 60-70% dari protein di dalam 
tubuh mereka. Selain manfaat tersebut, protein juga disinyalir 
sebagai asupan gizi yang membentuk antibodi, enzim, hormon, 
serta mentransfusi hemoglobin pada peredaran sel darah manusia.

bahayanya jIka TIdak melakukan

Banyak suatu kejadian yang sangat disayangkan dalam 
berolahraga. Diantaranya ketika seseorang menghentikan latihan 
secara mendadak, maka tiba-tiba kepala akan merasa pusing, 
pengelihatan menjadi samar, bahkan tubuh akan kehilangan 
keseimbangan serta menyebabkan jatuh pingsan. Tidak hanya 
disitu saja, DOMS pun turut menjadi dampak lainnya jika 
pendinginan ataupun stretching dilewatkan begitu saja. 
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TIPs 
mENGhINDArINyA
Pada dasarnya setiap olahraga memiliki ritual disaat 
pelaksanaannya agar terhindar dari berbagai cidera 
yang tidak diinginkan. Ritual tersebut diantaranya proses 
pemanasan, stretching awal, gerakan inti, pendinginan, 
hingga pada tahap puncaknya yaitu stretching akhir. Maka 
dengan demikian, manfaat olahraga pun tidak semata-
mata untuk mengeluarkan keringat ataupun menghibur 
hati, melainkan kebugaran pun turut memberi nilai tambah 
untuk mewujudkan tubuh sehat dan fit.

Bila keadaan benar-benar sudah tidak 
memungkinkan untuk melakukan 

cooling down, segeralah berbaring 
dengan memposisikan kedua 

kaki lebih tinggi dari kepala. 
Ini diupayakan agar aliran 
darah tetap terus mengalir 
ke otak.

Maka dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa 
pentingnya cooling 
down dalam berolahraga 
sangat berdampak positif 
pada kesehatan tubuh 
secara keseluruhan. 
Menjaga kondisi fisik 
agar tetap bugar 
adalah tujuan utama 
seseorang melakukan 
olahraga, bukanlah 
dengan menjadi 
cedera. Pendinginan 
juga diyakini dapat 
mengatasi rasa letih 
setelah berolahraga, 
dengan itu minat 
untuk berolahraga 
tidak akan padam 
dan akan tetap 
terus diminati 
sepanjang masa. 
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Dengan diselenggarakannya kelas tersebut, diharapkan dapat menjawab 
semua persoalan yang dialami kaum Hawa dalam memiliki bentuk tubuh 
yang sexy tanpa harus melakukan weight training. Secara garis besar, ketiga 
kelas tersebut memiliki kesamaan maksud dan tujuan, yaitu membentuk 

tubuh agar terlihat ramping dan gemulai, namun tidak menutup kemungkinan bila 
diikuti pula oleh kaum Adam. Inilah yang dimaksudkan beberapa pengelola fitness dalam 
menghadirkan kelas terbarunya sebagai apresiasi kepeduliannya terhadap para member. 

Pole Dance

Kebugaran 
Masa Kini

T
r

e
n

d
mAINArTIClE

Tidak bosan-bosannya industri 
tempat kebugaran menghasilkan 
inovasi terbarunya dalam 
memanjakan sang pelanggan 
dengan berbagai kelas-kelas 
menarik. Sebut saja dengan 
kehadiran tiga kelas berikut 
yang cukup booming di tengah 
masyarakat Indonesia, diantaranya 
adalah: Kelas Yoga, Floating Yoga, 
dan Pole Dance. 

Text : Alfian Lutfi
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Berikut ulasan singkat mengenai trend 
kebugaran terkini, yang menjanjikan tubuh 
Anda menjadi lebih slim and flexible.

Yoga

Y
oga yang sudah dikenalkan kepada masyarakat semenjak 
5000 tahun yang lalu. Dimana ajaran tersebut dikompilasikan 
patanjali sebagai suatu upaya meditasi dalam menyatukan 
diri terhadap sang pencipta maupun alam semesta. Sesuai 

dengan namanya, yoga yang berarti penyatuan, merupakan suatu 
proses dimana manusia memusatkan seluruh pikiran pada dirinya 

dalam mengontrol panca indera dan gerak 
tubuh secara keseluruhan. Sedangkan Asana 

merupakan postur tubuh dalam praktik yoga 
yang dilakukan secara duduk berdiam, 
berbaring, bahkan berdiri dengan 
kepala. Ini semua diupayakan dengan 
pernafasan yang sempurna, agar tubuh 

terasa relaks saat melakukan gerakan 
yoga.

Gerakan yoga sering kali dikaitkan sebagai 
seni pembentukan tubuh. Melihat gerakan 
tersebut dilakukan dengan cara meliuk-
liukan tubuh serta memadukan sistem 
pernafasan, maka yoga lebih diminati oleh 
masyarakat dalam proses merampingkan 
tubuh. Selain itu ketahanan otot yang 
dilakukan Yogi (pelaku yoga laki-laki) 
ataupun Yogini (pelaku yoga perempuan) 
dapat memberikan postur tubuh 
relatif fleksibel dan proposional bila 
dipandang mata.

BENEfIT 

Melihat gerakan yoga layaknya suatu gerakan yang mengandung unsur 
akrobatik, maka manfaat yang diperoleh adalah kelenturan tubuh 
khususnya pada bagian perut, pinggang, hingga persendian. Semakin 
teknik tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka manfaat 
pembentukan otot-otot pun dapat terpenuhi dengan sendirinya. Selain 
itu, sistem pernafasan yang diterapkan pada gerakan yoga, membuat 
sirkulasi peredaran darah mengalir begitu cepat. Bahkan konsentrasi 
dalam bermeditasi pun membuat pikiran Anda menjadi lebih fresh. 

Pada hakikatnya, yoga merupakan suatu terapi yang dianjurkan dalam 
mengatasi berbagai permasalahan berkenaan dengan emosional.
Kata Ibu “Maya Muchtar” seorang pakar Yoga mengungkapkan, “dengan 
memfokuskan pernafasan saat melakukan Asana, maka pikiran tidak 
akan kemana-mana sehingga dapat menciptakan keseimbangan jiwa, 
diantaranya menghilangkan stress, depresi dan kegelisahan”.
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Floating Yoga

S
esuai dengan arti namanya, floating adalah 
“mengambang” (bahasa inggris) sedangkan 
yoga sendiri adalah “penyatuan” yang 
diadopsi dari bahasa sansekerta. Floating 

yoga adalah suatu inovasi dari gerakan yoga 
yang dikembangkan dengan menggunakan alat 

dan alat tersebut dinamakan floating. Sedangkan 
floating itu sendiri berfungsi sebagai penopang 

tubuh agar mempermudah dalam melakukan 
gerakan melawan gravitasi. Meskipun yoga pada 
umumnya tanpa disertai alat penunjang, maka 

seiring berkembangnya zaman konsep yoga pun 
dikembangkan negara barat menjadi teknik 

yoga yang  atraktif. Sehingga inovasi tersebut 
mendapat sorotan baik bagi masyarakat Asia 
untuk mempopularitaskannya di tempat 
kebugaran.

Menurut Uci, salah seorang instruktur yoga 
di Celebrity Fitness club menjelaskan, bahwa 

“Dengan floating yoga dapat mempermudah 
seseorang yang kurang lentur dalam 
melakukan Asana menjadi lebih maksimal, 
sehingga otot tidak bekerja terlalu keras, 

selain itu improvisasi gerakan yang 
dilakukan floating yoga 

lebih leluasa dan 
elegan” jelasnya saat 
diwawancarai Reps 
setelah kelas berakhir. 

Meskipun hanya 
beberapa tempat kebugaran yang 

mengadakan kelas ini, antusias 
pesertanya pun cukup memberi 

segi positif agar kelas tersebut 
dapat terealisasikan diberbagai tempat 
kebugaran lainnya.

BENEfIT

Siapa kira, bahwa dengan berlatih floating yoga 
Anda akan dapat meningkatkan connecting antara 
otot satu dengan otot lainnya,  sehingga bagian 
otot-otot tersebut akan lebih terfokus dan aktif. 
Memang pada dasarnya tujuan yoga dengan floating 
yoga adalah sama, yaitu synchronise peleburan 
antara nafas, gerakan dan pikiran. Sehingga 
membuat otot-otot menjadi terasa relaks, kinerja 
otak menjadi aktif, serta sirkulasi darah pun menjadi 
lebih lancar. Bagi Anda penderita tekanan darah 
tinggi maupun obesitas, tidak perlu khawatir untuk 
mencoba kelas ini. Karena disini Anda akan diarahkan 
untuk melakukan 
gerakan terapi 
sebelum memulai 
ke jenjang yang 
lebih umum.

mAINArTIClE

M
od

el
 : 

Uc
i  

|  
Fo

to
 : 

Bi
m

o 
 | 

 Lo
ka

si 
: C

el
eb

rit
y F

itn
es

s G
an

da
ria

 C
ity

14  |  REPS Magz - MaRET 2013



Pole Dance

J
ika mendengar kata “Pole Dance” maka akan terbesit dalam pikiran Anda, 
bahwa ini adalah tarian striptis yang terkategorikan sebagai tarian erotis dan 
seronok. Memang cukup dimaklumi, budaya negeri ini belum dapat menerima 
pole dance dengan seutuhnya, masih ada beberapa sisi negatif yang membuat 

pole dance belum sepenuhnya diterima di hati masyarat. Tapi tunggu dulu, setelah 
ajang pencarian bakat yang bertajuk “Indonesia Mencari Bakat (IMB)”, sontak nama 
pole dance pun tersohor hingga ke pelosok Indonesia sebagai seni tari bernuansa 
artistik yang mengandung unsur kebugaran. Oleh karenanya, kelas pole dance saat 
ini mulai gencar diadakan ditempat kebugaran.

Asal mula pole dance itu sendiri bermula dari negeri India dengan sebutan 
“Mallakhamb”, Malla diartikan sebagai seorang lelaki kuat, sedangkan arti Khamb 
adalah tiang yang berdiri tegak. Mallakhamb itu sendiri masuk ke budaya barat 
sebelum tahun 2000, dimana saat itu akrab dikenal sebagai tarian yang dilakukan 
perempuan di club malam. Namun lambat laun perkembangan pole dance mulai 
diakui dunia, ini dibuktikan dengan diadakannya kompetisi tarian akrobatik 
menggunakan tiang di tahun 2003.

Menurut Junko salah seorang instruktur pole dance 
di studio kebugaran Liza Natalia Arena menjelaskan, 
bahwa “pole dance itu sendiri memiliki banyak fungsi, 
diantaranya melatih kekuatan otot upper body dan lower 
body, seperti bicep, tricep, deltoids, calf dan hamstring. 
Disamping itu manfaat pole dance sangat membantu 
sekali untuk mengencangkan tubuh serta membentuk 
otot-otot” paparnya saat ditemui di La Codefin daerah 
Kemang.

BENEfIT 

Dari setiap kelas yang diadakan ditempat kebugaran, tentu memiliki keunggulan 
serta kualitasnya masing-masing. Jika sebelumnya Yoga dengan Floating yoga 
unggul dalam memberi kenyamanan pada pikiran serta kebugaran pada tubuh. Maka 
pole dance pun juga mempunyai keunggulan yang tak jauh berbeda dari kedua kelas 
tersebut, diantaranya membentuk otot khususnya upper body  agar lebih kencang 
dan berotot. Selain itu, penanaman nilai percaya diri yang dilakukan saat berpole 
dance di tiang, membuat Anda lebih berpenampilan pede dengan keindahan tubuh 
yang dimiliki. Tak hanya disitu saja, kelincahan saat melenturkan tubuh pun dapat 
Anda rasakan manfaatnya, sehingga gerak tubuh akan lebih terasa ringan dan lentur.

Saat ini olahraga yang mengandung unsur seni tarian hingga 
kelenturan tubuh, telah marak dipublikasikan di berbagai 
tempat kebugaran. Sebenarnya tujuanya adalah sama, yaitu 
mengeluarkan keringat dengan membakar kalori berlebih di 
dalam tubuh. Namun yang pasti, kemunculan berbagai kelas-kelas 
tersebut diupayakan agar industri fitness tidak pudar dan lenyap 
untuk menciptakan body shaping and healthy. Semoga semakin 
banyaknya inovasi dan kreatifitas yang disuguhkan tempat 
kebugaran, maka semakin banyak pula masyarakat yang cinta dan 
peduli terhadap olahraga. Bravo Healthy Lifestyle! (AL)
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Olahraga yang tergolong  jenis aerobik 
ini cukup memberikan impact 
positif bagi pembentukan otot 
serta pembakaran lemak, sehingga 

kepemilikan tubuh atletis akan mudah terbentuk. 
Kelas ini pertama kali dirilis dan dipublikasikan 
Les Mills International pada tahun 1999 tepatnya 
di Negara New Zealand, dimana Body Combat 
merupakan kombinasi gerakan yang mengadopsi 
dari beberapa cabang martial art, seperti: Karate, 
Boxing, Muaythai, Capoeira dan Taichi. Selain itu, 
iringan musik serta koreografi yang ter-update 
selama tiga bulan sekali, membuat gerak tubuh 
menjadi lebih energik dan atraktif sehingga 
Anda tidak akan merasa bosan. Berikut beberapa 
pembahasan singkat seputar Body Combat yang 
mampu membakar lemak ekstra cepat, dan 
perlu dipastikan tubuh Anda bergerak dengan 
maksimal.

Manfaat

Saat ini kehadiran Body Combat memang cukup 
popular dikalangan fitness mania, karena dapat 
meningkatkan kemampuan Kardiovascular 
menjadi lebih baik sehingga peredaran darah 
dalam tubuh bekerja sempurna. Selain itu 
tingkat pembakaran kalori yang dihasilkan jauh 
lebih baik.  Namun pada dasarnya, gerakan 
Body Combat dimaksudkan untuk melatih 
keseimbangan tubuh Anda dengan pola 
kecepatan gerak serta ketepatan dalam bertindak. 
Dengan demikian tubuh akan terlatih menjadi 
gesit dan lincah.

Sedikit berbicara mengenai jumlah pembakaran 
kalori yang dihasilkan tubuh saat melakukan Body 

Combat. Maka banyak pendapat ahli olahraga 
menyebutkan, bahwa dengan Body Combat tubuh 
akan membakar kalori sebanyak 300-800 kalori/
jam tergantung dengan intensitas seseorang saat 
berlatih. Ini artinya, semakin rutin Anda berlatih 3 
kali dalam seminggu, maka semakin banyak pula 
jumlah pemangkasan lemak yang ada pada tubuh. 
Tak hanya itu, masih banyak manfaat lainnya yang 
akan Anda peroleh jika teknik tersebut dilakukan 
dengan tepat. Diantaranya meningkatkan self 
confidence serta pembentukan otot pada tubuh 
bagian lengan, paha, hingga otot perut. 

 Body CoMBat Bagi penderita oBesitas

Tidak ada batasan usia, gender, hingga postur 
tubuh sekalipun jika mengikuti kelas aerobik 
ini. Semuanya berhak mendapatkan pelayanan 
kebugaran dalam mewujudkan tubuh sehat, 
tidak terkecuali bagi Anda yang menderita 
obesitas. Anda dapat melakukan gerakan tersebut 
sesuai dengan batas kemampuan tubuh yang 
disanggupi, tidak perlu memaksakan diri untuk 
melompat atau bahkan menendang dengan kaki 
yang tinggi. Cukup dengan bergerak cepat sesuai 
instruksi yang diperagakan instruktur, maka 
pembakaran lemak pun dapat lebih Anda rasakan. 

fATlOss

jika sebelumnya, di era tahun 90an anda mengenal 

senam aerobik dengan sebutan senam skj. maka seiring 

berkembangnya zaman, olahraga aerobik kini telah 

ditransformasikan menjadi suatu gerakan yang lebih inovatif. 

salah satunya dengan mengkolaborasikan  olahraga senam 

dengan martial art movements, atau sering kali orang 

menyebutnya dengan ‘body combat’. 

Jelas Ponnie Salah 
seorang instruktur 
terbaik Gold Gym

“setiap orang 
tentu memiliki 
sisi fighter nya 

masing-masing, 
sehingga dengan 

mengikuti 
kelas aerobik 
Body Combat 

seseorang akan 
mendapatkan 
feeling untuk 
membela diri 

walaupun 
bersifat non 

contact. 
Kemudian 
manfaat 

lainnya adalah 
pembentukan 
otot dari setiap 
gerakan yang 

dilakukan”
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Text : Alfian Lutfi
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geraKan Body CoMBat

Pada hakikatnya, setiap olahraga selalu 
didahulukan dengan pemanasan dan kemudian 
ditutup dengan pendinginan. berikut beberapa 
tahapan serta gerakan yang ada dalam body 
combat :

1. PEMANASAN

Pada tahap ini seluruh gerakan 
terfokus pada pemanasan otot-otot, 
diikuti dengan mempelajari teknik 
dasar dari beberapa gerakan martial 
art. Diantaranya, seperti melakukan 
kuda-kuda yang aman, sikap pukulan 
serta tendangan yang nantinya akan 
dikembangkan lebih lanjut pada 
tahap latihan inti.

2. INTI

Satu hal yang tak kalah menariknya 
ketika mengolah tubuh melalui Body 
Combat, disini Anda akan dibuat 
berkeringat dengan menekankan 
intensitas kecepatan pada tinju, 
tendangan, dan langkah kaki. Semakin 
banyaknya gerakan beladiri yang 
dikombinasikan, maka semakin 
banyak pula teknik kesulitan yang 
akan  ditemukan. Oleh karenanya, 
tetap terus perhatikan antara gerakan 
Anda dengan instruktur.

3. PENDINgINAN

Dipenghujung sesi, gerakan aerobik 
Body Combat lebih dominan dengan 
teknik beladiri Taichi dan Yoga. 
Tujuannya untuk merekondisikan 
tubuh dengan mengembalikan sistem 
pernafasan, diimbangi gerak tubuh 
yang perlahan-lahan. Lakukanlah 
penuh penjiwaan, agar tubuh lebih 
merasakan manfaat kebugarannya.

Tips menghindari cidera

mulailah dengan intensitas rendah
Bagi Anda yang baru mengikuti kelas aerobik ini, 
dianjurkan memulainya dengan intesitas rendah, 

yaitu dengan tidak melakukannya terlalu cepat dan juga 
tidak terlalu terburu-buru. Pertama-tama cermati dulu 
secara mendalam dengan teknik tendangan, pukulan dan 
langkah yang dimaksud, agar manfaat kontraksi otot yang 
dilakukan tepat mengenai sasaran. Selain itu lakukanlah 
stretching sebelum memulai pemanasan, agar otot-otot 
Anda menjadi lentur. 

Perhatikan instruktur
Ketika pikiran Anda terfokus pada gerakan instruktur, 
maka Anda akan terlindung serta terhindar dari 

berbagai cidera yang dialami selama berlatih, seperti 
bersenggolan, menendang teman dan lain sebagainya. 
Melihat dengan keterbatasan tempat dan banyaknya 
peminat yang menghadiri kelas tersebut, diusahakan agar 
anda tetap memperhatikan saran yang diinstruksikan 
pelatih. 

fATlOss

1

2

M
od

el
 : 

Po
nn

ie
  |

  F
ot

o 
: B

im
o 

 | 
 Lo

ka
si 

: G
ol

d 
Gy

m
 - 

 C
ity

W
al

k

18  |  REPS Magz - MaRET 2013



kenali kemampuan diri kita
Mengapa tips ini perlu dilakukan? Pasalnya jika 
Anda tidak mengenali kemampuan yang dimiliki, 

maka tubuh tidak akan merasakan khasiatnya. Jika kondisi 
badan sedang dalam keadaan tidak fit, maka Anda tidak 
dianjurkan untuk mengikuti kelas aerobik ini. 

lakukan dengan penuh semangat
Kesulitan saat bergerak, bukan menjadi suatu 
alasan untuk terus melakukannya dengan penuh 

semangat dan sukacita. Hilangkan semua beban pikiran 
yang membuat suasana hati dalam keterpurukan, niscaya 
beban pikiran tersebut akan dapat terobati.

Mengutip dari pembahasan singkat 

tadi, maka dapat ditarik kesimpulan. 

Bahwa kelas Body Combat, merupakan 

suatu pelayanan kelas kebugaran 

yang layak untuk dijadikan program 

terbaik pembakaran lemak Anda. 

Melihat besarnya jumlah pembakaran 

kalori yang dihasilkan tubuh, maka 

tidak perlu ragu jika Anda seringkali 

mengikuti kelas tersebut. Sehingga 

impian Anda untuk membangun tubuh 

atletis dapat terwujudkan. Selain itu 

segi positif dari gerakan beladiri Anda 

akan tumbuh dengan sendirinya, 

meskipun Anda belum memiliki basic 

martial art. Semoga dengan informasi 

diatas dapat menjadi referensi terbaik 

Anda untuk menentukan pilihan 

dalam program Fat Loss.  

3

4
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dunia Film
Pria kelahiran Mumbai, 10 Januari tepatnya tiga puluh 
sembilan tahun yang lalu, telah dinobatkan sebagai 
aktor kontemporer  terkemuka pada perfilman Hindi. 
Awal berkiprah dalam dunia perfilman sudah ia lakoni 
semenjak tahun 1980-an, dimana saat itu ia masih 
berusia belia. Berkat kerja keras serta talentanya 
dalam memerani suatu tokoh film, membuat sang 
sutradara (ayah Roshan) film layar lebar pun terkagum 
akan film yang diperankannya. Sehingga di tahun 
2000, ia mulai mendapat tawaran menjadi pemeran 
utama dalam film layar lebar pertamanya berjudul 
“Kaho Naa... Pyaar Hai”. Dengan popularitasnya 
dalam berakting, Hritik pun turut mendongkrak 

India sebagai negara industri perfilman Bollywood 
bertaraf internasional. Sehingga ia digolongkan dunia 

sebagai artist top papan atas asal Negeri Barata.

sANG AkTor
kArIsmATIk 
versi Bollywood Te

xt
 : A

lfi
an

 L
ut

fi

y                                                                           ups, aktor Rohit pria berkacamata saat berperan sebagai 
pemeran utama pada film tersebut, tentunya sudah tidak 
asing lagi bagi Anda pecinta film Bollywood. Hritik Roshan, 
begitulah dia biasa disapa. Lelaki tampan yang telah 

memerani berbagai film India bernuansa laga maupun drama ini, 
ternyata memiliki rahasia dalam mengolah tubuhnya agar 

terlihat menarik saat dirinya menjalani adegan akting. 
Seperti apakah rahasianya?

Masih ingat kah anda dengan film india yang dirilis bulan 

Agustus tahun 2003 berjudul “Koi mil gaya”? tentunya 

anda ingat dengan pemeran aktor utama film Bollywood 

tersebut? 

INTErNATIONAlprOfIlE
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dunia Fitness
Artist Bollywood satu ini memang sudah akrab dengan 
dunia kebugaran selama delapan tahun. Baginya bugar 
dalam kehidupan sehari-hari dengan bentuk tubuh 
menakjubkan itu sangat penting, baik untuk kesehatan 
pribadi ataupun tuntutan profesinya sebagai seorang aktor. 
Dan ini memang benar terbukti, bahwa dengan kebiasaan 
seperti itulah Roshan selalu berpenampilan eksotis di 
berbagai film yang dibintanginya. 

Barulah wajah terkesan ramah dan suka bergurau ini, 
mulai fokus menekuni weight training semenjak kejuaran 
Sheru Classic Asian grand Prix diselenggarakan di Mumbai. 
Ia pun tidak sendiri dalam mengolah porsi tubuh menjadi 
layaknya seorang superhero India. Semenjak acara tersebut 
diselenggarakan, pria berciri khas rambut  bergelombang 
ini pun telah merencanakan pertemuannya dengan 
gethin Kris, seorang binaragawan terbaik yang juga 
dikenal sebagai pelatih beban berkelas dunia. Saat 
itulah Roshan mulai mendapat pembinaan dari 
Kris untuk mengubah bentuk tubuh serta pola 
latihan sebelumnya menjadi extraordinary. Dan 
hasilnya, pria penyayang kucing persia ini pun 
sontak takjub dengan bentuk tubuh yang begitu 
fantastis, ini semua berkat binaan Kris selama 
Hritik berguru kepadanya dalam waktu 10 
minggu.

diet dan 
suplementasi
Dengan formula istimewa 
berupa suplementasi 
yang tepat hingga 
pola diet benar, 
dapat 

mengakibatkan pertumbuhan otot maupun pengurangan 
lemak berubah secara drastis. Kombinasi kedua komponen 
tersebut, merupakan dua hal terpenting yang tidak 
dijumpai Hritik dalam berlatih. Saat menjalani diet, ia 
mengkonsumsi sumber karbo berasal dari beras merah, 
oat meals, dan salad. Diikuti dengan protein yang sering 
ia makan adalah bubuk protein, kalkun, steak, ikan-
ikanan, hingga putih telur. Berkenaan suplementasi, 
pria hobi nonton film ini selalu mengikuti arahan sang 
pelatih dalam memilih suplementasi yang menunjang 
pembentukan tubuhnya, diantaranya: pre workout 
sebelum berlatih, creatine dan glutamine ditengah latihan, 
ZMA dan BCAA sebelum tidur. 

workout
Sudah menjadi ciri khas tersendiri 

bagi sang aktor setenar Hritik 
Roshan, memiliki bicep dan 

tricep yang besar. Seringnya  
ia menggunakan kaos 

buntung setiap kali 
memerankan 
aksinya dalam film 
laga. Daya pikat 
seperti inilah yang 

membuat Roshan 
tampil beda dengan 

deretan artis pria Bollywood 
lainnya, seperti Shahrukh Khan, 

Amir Khan, dan Akhsay Kumar. 

Setelah sarapan Hritik 
menyempatkan 

dirinya 
berkardio 
selama 
20 menit 

begitupun 
setelah bekerja 

di malam 
hari. Adapun 

kegiatan kardio 
vascular yang rutin 

dilakukannya adalah 
dengan berenang, 

H
r

it
ik

 R
o

s
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INIlAh rAhAsIA dIBAlIk 

kEINdAhAN lEkuk TuBuh 

yANG dImIlIkINyA:
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berjalan dipantai, berlari, ataupun menggunakan mesin kardio 
vascular lainnya. Sang pelatih Kris memiliki cara tersendiri  dalam 
mengolah tubuh Roshan agar lebih terlihat berotot, berikut 
rutinitas program latihan yang dilakukan pria pemilik chest unik 
ini, yang mungkin dapat menginspirasi para pembaca Reps

sENIN : arm exerCise

biceP and tRiceP: 
Dumbbell 21 Curl   (3set 12reps)
Tricep Pulley Push Down  (3set 12reps) 
Barbell Curl   (3set 12reps)
Line Tricep Extension  (3set 10reps) 
Concentration Curls  (3set 12reps) 
Overhead Tricep Muscles  (3set 10reps) 
Hammer Dumbbell Curl  (3set 12reps) 
Tricep Kick Back   (3set 12reps)
aRm : 
Reverse Curl   (3set 15reps)
Wrist Curl   (3set 15reps)

sElAsA : Chest & BaCk exerCise

chest: 
Bench Press   (3set 12reps)
Dumbbell Fly   (3set 12reps)
Incline Dumbbell Press  (3set 12reps)
Cable Crossover   (3set 12reps)
Decline Flies   (3set 12reps)
Pullovers    (3set 15reps)
back : 
Chin Ups    (3set 15reps)
Dumbbell Rowing   (3set 15reps)
Rowing Pulley   (3set 15reps)

rAbu: shoulders exerCise

shoUldeRs: 
Side Lateral   (3set 15reps) 
Front Raises   (3set 15reps) 
Dumbbell Press   (3set 15reps)
Shrugs    (3set 15reps)

kAmIs: leg & CalF exerCise

legs : 
Leg Extension   (3set 12reps)
Free Squat   (3set 15reps)
Lunges    (3set 12reps)
Leg Curls    (3set 12reps)
good Morning   (3set 15reps)
Hyper Extension   (3set 15reps)
Calf Exercise   (3set 15reps)

note: semUa jenis latihan ini ia lakUkan dalam 3 set  
              dengan jUmlah RePetisi 10-12-15 

Profile
nama  : Hrithik Rakesh Nagrath
nama Panggilan : Duggu
tempat,tgl lahir : Mumbai, 10 January   
    1974
istri  : Sussanne Khan
anak  : Hrehaan, Hridhaan
orangtua  : Rakesh Roshan & 
    Piny Roshan
warna mata : Hijau
tinggi  : 6’2”
berat badan : 74K
Zodiac  : Capricorn
hobi  : Nonton Film, nge-gym

INTErNATIONAlprOfIlE

22  |  REPS Magz - MaRET 2013





NuTrITION

n
ah sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi tentang efek buruk Junk 
Food,  karena dengan apa yang sudah Anda pilih diatas semuanya 
merupakan usaha Anda untuk tetap dapat menikmati makanan cepat 
saji yang sehat. Namun perlu diingat batasi pula penggunaannya 

serta konsumsi apapun bila berlebihan juga dapat membuat tidak sehat loh.          
(dari berbagai sumber)

TAK ADA  
MAKANAN SEHAT
JuNk FooD PuN JADI

Siapa sih yang tidak suka Junk Food, 
hampir semua orang mulai dari anak-
anak sampai dewasa, semua tergoda 

dengan makanan siap saji ini.

Makanan siap saji memang menawarkan menu yang sangat 
menggugah selera. Rasa gurih enak dan praktis membuat orang 
menyukai menu Junk Food. Bagi Anda yang menyukai makanan 
Junk Food atau cepat saji, mungkin akan merasa was-was 
mengenai kesehatan Anda. Karena begitu banyak diberitakan 
akan efek negatif dari makanan cepat saji ini. Wajar saja, karena 
makanan cepat saji bisa dibilang cocok dengan gaya urban saat ini 
yang menginginkan serba instant. 

1. lebih baik ayam bakaR dan Panggang 
Hindari memesan makanan yang digoreng, karena identik dengan 
tinggi lemak dan kalori serta jumlah minyak yang banyak. Pilihlah 
menu yang dipanggang, seperti sandwich ayam panggang, tanpa 
mayo, keju dan daging asap. Selain berprotein juga tetap sehat.

2. tidak ada toPPing kRim
Jika Anda memesan hamburger atau sandwich, usahakan untuk 
menghindari topping dari makanan cepat saji seperti mengurangi 
keju, saus tomat, mayonaise dan mustard serta mentega. Karena 
jenis produk ini akan menambah kalori ekstra. Pilihlah topping 
tambahan seperti  telur, selada atau sayuran hijau lainnya serta 
tomat untuk menambah kebutuhan nutrisi pada tubuh.

3. salad
Sebagian besar restoran cepat saji rata-rata menawarkan 
menu lain selain burger dan kentang goreng. Ada pilihan 
menu dengan campuran sayuran yang bisa menjadi pilihan 
sehat. Misalnya garden salad, menu ini bisa Anda pilih 
karena berbahan segar.

Text : Dini Atria
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Bila makanan sehat masih sulit 
Anda temui, Anda tak perlu 
merasa khawatir, Karena Junk 
Food ini tak perlu dihindari, 
sekali-sekali Anda tetap bisa 
menikmatinya. Nah agar Anda 
tidak terlalu merasa bersalah 
karena telah memilih menu Junk 
Food, ada beberapa tips yang 
bisa Anda coba untuk menyiasati 
agar junk food tetap jadi sehat 
dan enak. Berikut adalah cara 
membuat makanan cepat saji 
menjadi sehat dan rendah lemak

tRik menikmati ayam goreng amerika 
(fried chicken) agar lebih sehat:

• Sisihkan kulit ayam. Pada bagian kulit, lemak yang terkandung 
di dalamnya cukup banyak. Jika memungkinkan, bagian kulit 
tersebut tidak usah dimakan meskipun pada bagian tersebut 
memang paling nikmat.

• Pilih bagian dada, karena kandungan lemak pada bagian ini lebih 
sedikit dari bagian paha ayam.

• Makan makanan pendamping yang sehat. Salad dengan sedikit 
mayonaise atau sayuran merupakan menu yang dapat Anda 
santap agar Anda tetap memperoleh serat untuk tubuh.

tRik menikmati bakso 
agar lebih sehat:

• Jangan gunakan MSG. Kuah bakso yang gurih didapat karena 
saat meramu biasa ditambahkan MSg. Untuk menghindarinya, 
Anda dapat memesan agar tidak memakai MSg.

• Saos yang bahan bakunya tidak jelas dan mengandung 
pengawet. Biasanya tukang bakso menggunakan saos atau 
sambal dalam botol besar yang harganya tidak mahal. Saos tomat 
atau sambal ini diragukan bahannya dan mengandung bahan 
pewarna yang dapat membahayakan.

• Minta lebih banyak sayuran. Bakso biasa dilengkapi dengan sawi 
atau toge. Agar tubuh mendapatkan serat, Anda bisa minta agar 
ditambahkan lebih banyak sayuran dalam mangkuk bakso Anda.

4. dibanding kRim Pilihlah yoghURt
Krim sangat kaya akan kalori dan kolesterol jahat (LDL - Low-density 
lipoprotein). Yoghurt adalah pengganti krim yang lebih sehat dan tepat. 
Karena yogurt dapat membantu membuat sistem kekebalan tubuh 
menjadi lebih kuat.

5. PRodUk biji – bijian 
Kini banyak restoran siap saji yang menawarkan 
produk olahan dari biji - bijian. Misalnya roti 
gandum, atau muffin gandum. Ini bisa jadi salah 
satu pilihan tepat sebagai makanan sehat.

6. desseRt chocolate milk shake
Milk shake sangat tinggi kalori dan dikenal dapat 
meningkatkan kandungan gula di darah. Hindari 
menambahkan pemanis buatan seperti sirup 
mangga maupun sirup rose. Lelehkan cokelat 
hitam dan siapkan milk shake cokelat karena 
mereka rendah kalori. Pasalnya cokelat hitam bisa 
membantu menurunkan berat badan. Atau bila 
Anda terbiasa selalu pesan menu penutup seperti 
brownies atau es krim? Untuk menghindari jumlah 
kalori yang tak diperlukan, cobalah pilih es krim 
dengan porsi kecil atau brownies polos dengan 
tambahan irisan buah segar.

tRik menikmati sosis dan 
nugget agar lebih sehat:

• Makanlah dalam porsi kecil atau berbagi agar jumlah yang dimakan 
tidak terlalu banyak.

• Tambahkan menu sayuran dalam menu Anda seperti salad atau 
konsumsi buah-buahan pada saat makan selanjutnya.
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sEX&BEAuTy

Berbicara soal Miss. V, yaitu organ genital wanita 
perlu kita pelajari lebih dalam.  Pengetahuan 
yang cukup soal organ genital ini sangat 
berguna untuk meningkatkan kualitas 

hubungan intim dengan pasangan. 

simak bebeRaPa Fakta 
soal miss. V dan oRgan 
genital PeRemPUan  
beRikUt ini

1. organ wanita  memiliki beberapa 
bagian, luar dan dalam 
Jika menyebut Miss. V, sebenarnya ini 
merupakan organ genital wanita pada 
bagian dalam. Dimana lebih berupa 
kanal otot yang menghubungkan 
rahim dan leher rahim ke bagian luar 
tubuh. Sedangkan bagian Miss. V 
yang terdapat diluar disebut vulva, 
terdiri atas klitoris dan labia. Labia 
itu sendiri terdiri atas bagian bibir 
berdaging yang mengelilingi 
bukaan Miss. V. Dan, klitoris adalah 
bagian dari vulva berupa tonjolan 
kecil namun sangat sensitif, 
terletak di bagian atas didalam 
labia.

2. apakah miss. V memiliki 
bentuk dan ukuran standar?  
Pada penelitian yang dilakukan, 
menunjukkan, bahwa tidak ada 
ukuran atau bentuk Miss. V bagi 
perempuan secara standar. 
Sangat relatif antara bentuk 
dan ukuran Miss. V, begitu 
pula usia reproduksi wanita. 
Sebagaimana faktor usia dan 
tinggi badan juga menentukan 
dimensi Miss. V seorang 
wanita dewasa.

FAkTA PENTING 

sEPuTAr mIssV
Text : Dini Atria
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3.  apakah celana dalam model thongs cukup 
higienis untuk organ genital wanita? 
Sayangnya tidak. Celana thongs yang memiliki 
model sangat minim dan ketat (hanya berupa tali 
kecil dibagian pantat dan segitiga didepan), dapat 
membuat bakteri dan kotoran berpindah dari dubur 
ke Miss. V (hingga masuk ke saluran kemih) karena 
kemungkinan tali celana bergeser ke depan. Bila 
Anda mengalami masalah diare atau gangguan 
pencernaan lain, sebaiknya model celana ini tidak 
digunakan untuk pemakaian sehari-hari, simpan dulu 
celana thongs  Anda untuk dihari-hari special saja.

4.  apakah g-spot merupakan area spesifik pada 
dinding miss. V?  
Tidak ada bukti konsisten dimana letak spesifik 
g-spot pada wanita. Pada tahun 1950, dokter 
asal Jerman, Ernst grafenberg menyatakan, area 
anterior di dinding vagina memiliki sensitivitas 
tinggi terhadap sentuhan dan rangsangan. Area ini 
dipercaya dapat mampu mengantar wanita mencapai 
orgasme. Sayangnya, hingga sekarang pendapat ini 
masih menjadi perdebatan yang belum tuntas.

5.  mengapa sabun pembasuh miss. V tidak 
dianjurkan ?  
Para dokter sepakat untuk tidak menyarankan 
penggunaan sabun pembasuh Miss. V. Hal ini 
dapat merubah keseimbangan pH pada Miss. V dan 
dapat memicu infeksi jamur. Selain itu juga dapat 
menyebarkan infeksi pada rahim dan meningkatkan 
risiko penyakit radang panggul.  Perhatikan setiap 
bau yang berasal dari area genital, bisa jadi ini 
berasal dari luar Miss. V, seperti di dekat vulva. 
Langkah terbaik mengatasi bau pada alat kelamin 
adalah dengan menjaga daerah genital tetap bersih 
dengan air.

6.  Bagaimana memahami keputihan?  
Keputihan yang terjadi pada wanita tidak harus sama 
setiap kali. Baik dari jumlah, warna, dan konsistensi 
sepanjang siklus menstruasi.  Sekali waktu keputihan 
dapat berupa endapan putih mirip dengan endapan 
susu, konsistensi mirip krim, lengket, atau mirip 
dengan putih telur. Semua tergantung pada fase 
siklus reproduksi saat keputihan terjadi. Namun pada 
dasarnya, keputihan yang bukan merupakan masalah 
tidak menimbulkan bau.

7.  apakah latihan kegel dapat meningkatkan 
orgasme? 
Ya. Memang pada dasarnya senam kegel  
menekankan pada kontraksi otot-otot sekitar Miss. 
V atau latihan dasar panggul dapat membantu 

mencegah malfungsi katup-katup pencernaan 
didaerah panggul. Termasuk, keluarnya air seni dari 
kandung kemih tanpa terkontrol, juga keluarnya 
tinja dan gas dari usus. Caranya, dengan menahan 
otot-otot disekitar rahim, uretra dan usus dengan 
beberapa instruksi, ini juga berdampak pada bagian 
dalam vagina. Otot-otot seputar panggul yang 
mengencang akan mencegah mereka mengendur ke 
dalam vagina. Nah, peningkatan kekuatan otot-otot 
ini juga akan memperbaiki kualitas orgasme Anda.

8.  apa saja indikasi masalah dengan vagina? 
Beberapa hal mengganggu seperti peningkatan 
keputihan yang tak biasa, iritasi dan gatal di sekitar 
Miss. V dan perubahan bau pada Miss. V dapat 
merupakan indikasi terjadi masalah pada Miss. V. 
gejala-gejala di atas yang terjadi dalam waktu yang 
relatif sama, merupakan indikasi adanya vaginitis. 
Ini dapat disebabkan beberapa hal penyebab 
keseimbangan flora dalam Miss. V, sehingga Miss. V 
menjadi tidak sehat. Beberapa pemicu diantaranya 
penggunaan sabun atau semprotan pembasuh Miss. 
V, kehamilan dan antibiotik.

9.  apakah nyeri saat berhubungan intim sangat 
jarang? 
Tidak. Nyeri saat berhubungan intim merupakan 
hal yang umum. Tiga dari empat wanita umumnya 
mengalami nyeri saat berhubungan seksual 
terutama pada beberapa fase dalam hidupnya. Ada 
beberapa kemungkinan penyebab nyeri, namun 
sebaiknya pastikan dengan berkonsultasi pada dokter 
kandungan Anda.  Kendati, The American Congress 
of Obstetricians and gynecologists menyarankan 
beberapa tips diantaranya : gunakan pelumas, jangan 
paksakan berhubungan seks ketika Anda maupun 
pasangan sedang capek maupun stres, coba aktivitas 
seksual lain yang tak menimbulkan nyeri atau 
cobalah aktivitas sensual sebelum penetrasi seperti 
memijat.

10.  apakah melahirkan dengan operasi sesar, 
berarti selanjutnya harus melahirkan dengan 
operasi sesar pula? 
Seorang wanita yang memiliki bayi dengan 
persalinan sesar memiliki pilihan untuk menjalani 
“uji coba melahirkan setelah persalinan sesar” (trial 
of labor after caesarean delivery) dan dapat mengikuti 
uji coba melahirkan melalui Miss. V  setelah 
persalinan sesar. Sekitar 60 hingga 80 persen wanita 
yang menjalani uji coba tersebut dapat  kembali 
melahirkan melalui Miss. V . 
(Laili/DA - dari berbagai sumber)
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Berbelanja sepatu lari adalah hal yang gampang-gampang susah. Anda perlu 
meninjau langsung dalam menentukan jenis sepatu lari yang sesuai dengan 

kebutuhan. Saat ini begitu banyak merek dan tipe sepatu lari beredar 
di pasaran. Namun, memilih tipe sepatu lari yang baik adalah ketika 
pijakan kedua kaki terasa nyaman di saat Anda gunakan. Artikel ini akan 
membahas bagaimana memilih tipe sepatu lari yang baik untuk kaki Anda

Design & Text :  Raynal Everton Rumapar

INfOGrAphIC

CARA MEMILIH sEPATu lArI

1. kENAlI sEPATu lArI ANDA

2. kENAlI kAkI ANDA

Pronasi pergelangan kaki sangat mempengaruhi 
pola gerak kaki Anda, baik bergerak ke samping 
ataupun saat kaki mendorong kedepan.

Pronasi ke sisi dalam Pronasi ke sisi luar

Uji sePatU laRi
    a. Untuk rute off-road 

b. Ditingkatkan dengan kegiatan yang agresif untuk traksi yang kuat
c. Mencegah terjadinya cidera dengan menstabilitaskan kondisi kaki
d. Disempurnakan dengan jahitan sol sepatu yang kuat untuk lintasan kasar                                                            

Pilihlah sepatu 
dengan kontrol gerak 
dan stabilitas ekstra 
disaat kaki menekuk 
kedalam.

Pilihlah sepatu 
dengan bantalan dan 
fleksibilitas tinggi, 
agar kaki aman saat 
menekuk ke sisi luar.
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4. kETAhuIlAh TAlI sEPATu ANDA

dt
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Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang ke 8th team Reps kali ini mengadakan lawatan 

ke 

ke Bandung dalam rangka kunjungan 
kerja sekaligus berwisata kuliner . Pepatah 

mengatakan sambil menyelam minum air, nah inilah yang Team Reps 

lakukan selama seharian di Bandung sambil Kerja namun tetap wisata. 

Sehubungan hari yang kita pilih adalah Jum’at, karena untuk menghindari 

macet juga nantinya. Sesampainya di Kota Bandung
Team Reps langsung menuju ITC Gym untuk beristirahat sambil menikmati 

sepiring kwetiaw goreng dan melangsungkan ibadah Sholat Jum’at. Dari sana 

kita menuju Sosi Gym dan dilanjutkan makan siang di the Kios Dago dari sana 

perjalanan lanjut ke jalan Peta untuk menjambangi Galby Gym disambung 

dengan makan ‘Durian’ loh, wah-wah kapan langsingnya ya kita kalo makan 

terus begini.  Karena urusan di ITC Gym belum selesai akhirnya kita balik 

lagi ke ITC Gym untuk pemotretan dan wawancara, setelah semuanya 

selesai sebelum balik ke Jakarta, tak lupa mampir dulu ke Lembang untuk 

menikmati udaranya yang dingin sambil menunggu sajian Surabi mini dan 

ketan bakar. Wah kunjungan kerja kali ini memang syarat dengan makan 

ya...he..he..he. Terima kasih buat Kang Dedy Setiawan, sebagai the best agen 

Sportisi Bandung yang sudah bersusah payah mengundang Reps kesana. 

Kami tunggu undangan berikutnya ya Kang!



INTErNATIONAlprOfIlE

Bagian apparel pusat | 021-47862148 / 021-47862154
CaBang Bali | telp. 0361-8621515 • CaBang suraBaya | telp. 0813.5773.8933

FSI 042
FSI 043
FSI 049
FSI 041
FSI 044

•SINGLET Rp 55.000

FSI 061
FSI 069

FSI 051
FSI 059
FSI 052
FSI 053

Rp 125.000
POLO SHIRT

Rp 70.000
BICYCLE PANTS

FBP016

Rp 150.000
TRAINING JACKET

FJP0431

FJP0451

FJP0421

Rp 80.000
REGLAN

FRE021 FRE024
FRE023 FRE026

FRE015FRE013
FRE016FRE011

Rp 160.000
PROLAB JACKET

FJP025

FPO01

Rp 110.000
FASHION T-SHIRT

(PERSEDIAN TERBATAS)
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AT
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)

RP. 65.000

RP. 80.000

SL
EE

VE
LE

SS

JUMPER

rp. 55.000

rp. 69.000

FFT02

FFT01

FSL01

Rp 90.000
SHE GLOVE

FSG01

Rp 70.000
GRIP & STRAP

FGS01

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

Rp 100.000
SPORTY BACKPACK

FSB01

FIT GLOVE COMBI
Rp 50.000

FFG 0213 

FFG 0217 

FSS037

FSS017

FFG0215

FJU021

FJU011

FJU023

FJU013

FJU026

FJU016

FJU029

FJU019





hOTshApE
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The green of beauTy
“panggilanku iKa. sesuai dengan namanya, 
iKa merupakan suatu singkatan yang 
mengandung arti “inilah Kecantikan alami”. 
Berpenampilan minim adalah kebiasaanku 
dalam berbusana sehari-hari.”

Text :  Alfian Lutfi  |  Foto :  Bimo  | Design : Raynal
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hOTshApE

“Sadar akan pengaruh bahaya dunia malam, 
aku pun mulai bangkit dari segala keterpurukan 
yang dialami. Hidup tidak selamanya indah. Ada 
kalanya hidup itu menyenangkan dan ada kalanya 
pula hidup itu menyakitkan. Namun, itu semuanya 
dapat menjadi pelajaran yang sangat bernilai 
dalam memaknai arti kehidupan”

Keeksotisan tubuhku ini tidak luput dari 
kerja keras yang telah dikerahkan selama 
aku nge-gym, so why not to workout?

“Bagiku warna hijau begitu sexy, ditambah dengan 
lukisan tatto bercorak angel di tubuh ini, membuat 
penampilan aku lebih inspiratif dan selalu cantik”.

Kehidupan

WorKouT

fashion and beauTy
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““Berada disekitar orang yang melakukan rutinitas kebugaran, membuat 

saya harus merubah gaya hidup saya menjadi sehat, sexy, dan dinamis”.

Nama    : Ika Susilowati
Nama Panggilan   : Ika
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 5 Desember 1983
Tinggi Badan     : 160 cm
Berat Badan   : 50 kg
Ukuran Baju   : S/M
Gym    : Andhika Fitness Halim PK.
Makanan Favorit   : Steak
Minuman Favorit   : Orange Jus

Text :  Alfian Lutfi  |  Foto :  Bimo  | Design : Raynal MaRET 2013 - REPS Magz     |     37



EXpErTsAys
“Whenever you see wrong in the world, 

remember, it’s wrong with you.
When you are right, everything is right,

because you see God there.”
Adalah kesalahan didalam dirimu yang 

membuatmu melihat kesalahan dimana-mana. 
Jika dirimu sudah benar, maka kebenaran pula 

yang akan kau lihat dimana-mana, karena, 
saat itu, sesungguhnya kau melihat

Tuhan yang ada dimana-mana.
Paramhansa Yogananda

Guru Spiritual

Anand Krishna, PhD*

Merubah Sikap 
meraih sukses 2

Aha!
Berarti, jika Anda melihat kesalahan dimana-mana, maka Anda belum 

merasakan kehadiran Tuhan yang maha Ada, dan maha hadir.

Barangkali, Anda melihat setan, iblis, yang adalah proyeksi dari pikiran dan 
perasaan Anda sendiri, pikiran dan perasaan yang senantiasa bergejolak; 

pikiran dan perasaan yang hanya melihat kesalahan; pikiran dan perasaan 
yang membuatmu selalu berkeluh-kesah.

seorang yang ingin meraih sukses selalu…

BeBas daRi PikiRan dan PeRasaan negatif
Dan, jika belum bebas, atau belum sepenuhnya bebas, maka, setidaknya ia 
sedang berupaya sekuat tenaga untuk membebaskan dirinya dari perasaan 
negatif.

Ia sedang berusaha sekuat tenaga untuk bersikap positif. Inilah inti perilaku 
spiritual untuk meraih keberhasilan holistik, keberhasilan materi dan ruhani. 
Merubah sikap negatif menjadi positif adalah pekerjaan purna waktu.

sikaP negatif iBaRat deBu
Yang selalu mengotori pekarangan rumah Anda. Apalagi jika rumah Anda 
terbuka, jika Anda tidak tinggal di apartemen yang serba tertutup.

Seorang yang ingin meraih keberhasilan, hendaknya hidup terbuka. Ia bisa 

membatasi interaksi yang tidak diperlukan, dan hal itu memang mesti 
dilakukannya, Tapi, ia tidak bisa menutup diri terhadap sesuatu yang baru. 
Ia tidak bisa menutup diri terhadap interaksi dengan dunia luar. Dan, ketika 
interaksi seperti itu terjadi, maka pekarangan jiwanya sudah pasti berdebu. Ia 
tidak bisa mencegah hal itu.

Yang bisa dilakukannya ialah menyapu bersih jiwanya setiap hari, setiap saat, 
sehingga debu dunia tidak menempel. Latihan-latihan seperti meditasi, yoga, 
adalah sapu dan kain pel yang dibutuhkannya.

Untuk itu, saya ingin memberikan salah satu latihan yang adalah bagian 
dari program Pemberdayaan Diri, Neo Ananda Self Empowerment. Latihan 
ini penting sekali, sudah puluhan ribu orang yang mengikutinya dan 
mendapatkan manfaat.
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Latihan ini akan membantu Anda dalam hal 
menjaga dan mempertahankan keseimbangan 
diri. Sehingga, saat berinteraksi dengan dunia 
luar, Anda tidak terlibat secara emosional. 
Karena, keterlibatan Anda secara emosional bisa 
mempengaruhi sikap Anda.

tingkatkan, naikkan eneRgi 
anda….

Ke titik diantara kedua alis mata Anda. Perjalanan 
dari Chakra Keempat, Anahat Chakra, Inner Heart 
Chakra – menuju Chakra Keenam, Agya Chakra, 
Third Eye Chakra ini merupakan perjalanan paling 
penting. 

Selain latihan-latihan seperti ini, yang tentunya 
membantu, adalah amat sangat penting bahwa 
Anda mengembangkan kerendahan hati….
Ya, “mengembangkan” kerendahan hati. Makin 
berkembang, makin rendah hati; makin maju, 
makin naik, makin humble, makin merasa belum 
apa-apa. Dan, makin sukses, makin berhasil!

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

Berjudul 
“Sanyas Dharma: Panduan bagi Penggiat 

Spiritual”, 

Diterbitkan oleh 
Gramedia Pustaka Utama

-------------------------------------------------------
*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.

Sesungguhnya, setiap 

latihan meditasi, yoga, 

dan sebagainya bertujuan 

untuk mengembalikan 

diri Anda ke center, ke 

pusat, yaitu ke inner 

heart, psychic heart – titik 

diantara kedua puting 

Anda….

Kemudian, setelah 

kembali ke titik itu
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kEsIBukAN

Sebagai Head manager Odiseus Sahid club, Abraham atau akrab disapa Bram 
merupakan salah satu orang yang sangat berperan dalam menghidupkan 
atmosfer club ke seluruh member setianya. Dalam situasi apapun pria ini 
selalu eksis menjaga tubuhnya agar tetap tampil prima di berbagai iklan. 
Disamping sibuk dengan kegiatannya di club, ia pun mendapat pengakuan 
dari pengelola club sebagai instruktur handal dalam mengolah tubuh 
seseorang menjadi bentuk yang ideal. Tak hanya dengan dua kesibukan tadi, 
berbagai perlombaan yang memamerkan bentuk otot pun, mulai rutin ia ikuti. 
Pengalamannya yang  baru inilah membuat Reps Magazine terkesima untuk 
mewawancarainya sebagai profil fitness kali ini.

dIpAlAk prEmAN

Ada maksud dan tujuan tertentu mengapa seseorang menggeluti 
olahraga ini, seperti apa yang dialami Bram. Awalnya menekuni 
fitness, karena semasa kuliah ia memiliki tubuh kurus dengan 
berat badan hanya 55kg. Meskipun ia sudah makan terlalu 
banyak, tetapi tetap saja tidak memberikan manfaat signifikan 
pada tujuan tubuh untuk menjadi gemuk. “Sewaktu kuliah tahun 
2002, saya iseng-iseng mencoba nge-gym di daerah atrium. Disitu 

saya banyak melihat orang bertubuh besar, semenjak itu saya 
mulai aktif nge-gym. Sempat terjadi tragedi waktu 

saya pulang nge-gym, waktu itu saya dipalak oleh 
tiga orang preman di daerah Galur, semenjak 

itulah saya sangat terobsesi untuk 
membesarkan tubuh sebagai bentuk 
antisipasi dari tindak kejahatan, minimal 
buat beladiri saya saja dan biar terlihat 

agak sangar.” 
Jelas kisahnya de
ngan sedikit tersipu.

fITNEssprOfIlE

 
sebagai alasan 
ANTIsIPAsI 
tindakan 
kriminalTe

xt
 : 

A
lf
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n 
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Fitness dengan dunia akting, 
merupakan unsur yang 

keberadaannya saling memberikan 
kontribusi diantara keduanya. 

Memiliki bentuk fisik yang 
mendukung jalannya suatu akting, 

menjadi suatu nilai jual yang tinggi 
untuk dikonsumsi publik sebagai 

suatu hiburan bernilai seni.

Tubuh kEkAr
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Latihan beban ternyata tidak hanya memberikan manfaat bugar 
pada tubuh Bram, melainkan ketahanan fisik untuk membiasakan 
diri terhadap hal yang ekstrim, tentu sudah menjadi makanan 
sehari-harinya di gym. Biasanya ia memanjakan diri dengan 
berlatih mulai hari senin hingga jumat, sedangkan sabtu dan 
minggu ia fokus beristirahat. Jika dirinya merasa jenuh dengan 
suasana cardio di gym, ia pun menyempatkan berkardio dengan 
basket maupun squash di hari yang berbeda. 

BOdyfIT

Kompetisi merupakan suatu ajang pembuktian diri bagi pria 
tampan kelahiran tanah batak ini, dengan mengikuti kompetisi, 
orang dapat menilai bagus atau tidaknya bentuk tubuh yang 
dimilikinya. Bodyfit memang suatu langkah awalnya dalam 
mengukir prestasi berkenaan dengan hobi yang digemari. Porsi 
tubuhnya untuk saat ini belum mendukung untuk menjadi seorang 
binaragawan, namun untuk kedepan ia bertekad akan mengolah 
tubuhnya menjadi binaragawan profesional.

kOmpETIsI dAN mOdElING

Menunjukan penampilan terbaik diatas panggung saat kompetisi 
berjalan, memang sudah menjadi suatu kebanggaan tersendiri 
baginya. Kagum dengan keindahan otot dada, deltoids, hingga 
lekuk otot lengan ia tuangkan pada pose terbaiknya yaitu side 
chest. Trik jitu tersebut ia upayakan, agar saat penilaian juri 
maupun penonton terpana melihat keindahan komponen otot-otot 
indah tersebut.

Berkenaan dengan modeling, ia tidak berani untuk melakukan 
masa bulking dengan porsi makanan sembarangan. Kegiatan 
bulkingnya lebih terkontrol agar tidak terlalu banyak tumpukan 
lemak yang terpendam, khususnya di bagian perut. Mengapa hal 
ini ia lakukan? karena jika dirinya dipanggil untuk casting, maka 
tubuhnya pun dituntut dalam keadaan siap, siap dalam artian 
bentuk tubuh harus proporsional dan ideal. Oleh sebab itu, ia tidak 
berani untuk makan sembarangan.

Untuk menuju suatu kesuksesan khususnya dalam bidang 
kebugaran maupun akting, membutuhkan suatu kunci utama, dan 
kunci tersebut yang ada pada diri masing-masing. 

Seperti apa jadinya kita nanti, itu dapat kita tentukan dari 
sekarang. Janganlah melihat dengan apa yang akan terjadi nanti, 
tapi lihatlah proses yang terjadi sekarang. Toh nantinya orang akan 
melirik dan menawarkan berbagai job yang sesuai dengan usaha 
yang kita dapatkan. Jelas pria penggemar steak saat menyudahi 
wawancaranya dengan Reps.

Nama Lengkap : Abraham g.M. L. gaol
Nama Panggilan : Bram
Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta 18 Nov 1980
Nama Orangtua : Jimmy L. gaol
Makanan Favorite : Steak tenderloin
Minuman Favorite : Milk shake green tea
Tinggi badan : 175cm
Berat badan on : 69kg
        off season : 74kg
Ukuran baju : M
Hobi  : Basket ball, squash, futsall
gym  : Odesius fitness sahid

PRestasi 
- Pesta raga international 2012 Bali bodyfitness 175cm, juara III
- Muscle mania Jakarta 2012, novice bodybuilding 175cm, juara I
- Muscle mania indonesia Jakarta 2012, 
  kategori bodyfitness 175cm, peringkat III
- BOC semi finalis 2009 (Bandung)
- L-Men Jakarta 2008 (10 besar)
- Cosmopolitan Hot Hounks 2004
- TVC Extra joss 2012
- TVC esia 2011
- Print AO esia 2011
- TVC gulaku 2009
- TVC gudang garam 2007
- TVC Extra Joss 2006

“

Selama berlatih, 
saya terkadang 
menerapkan 
metode latihan 
yang berbeda 
dengan orang 
lakukan pada 
umumnya. 
Bila biasanya 
orang melatih 
otot besar terlebih 
dahulu kemudian 
melatih otot kecil, 
maka saya berlatih dengan 
kebalikannya. Bagi saya, berlatih 
otot kecil juga membutuhkan 
tenaga awal yang fresh. Namun 
jika melatih otot kecil diakhirkan, 
maka saya melakukannya tidak 
maksimal.  Selain itu, perlakuan 
terhadap komposisi otot 
yang dilatih dapat dirasakan 
manfaatnya sama rata
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WAWANCARA EKSKLUSIF 

NATAlIE wAPlEs     
COVErsTOry

Tampil feminin atau berotot merupakan 

dua kutub lifestyle yang tentu 

saling bertolak belakang diantara 

keduanya. Sudah selayaknya perempuan 

berpenampilan feminin dan anggun dihadapan 

mata lelaki, namun jika dengan berolahraga beban 

atau nge-gym tubuh tersebut akan lebih terlihat fantastik 

dan berisi. Sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri 

bila dengan keadaan tubuh demikian. Banyak perempuan 

mengkhawatirkan bahwa dengan melakukan weight training, 

maka otot mereka akan berkembang layaknya seorang 

binaragawan. inilah statement miring yang wajib diluruskan!

s
ukses sebagai model, figure, maupun atlet women fitness, 
bukanlah suatu pencapaian puncak untuk tetap eksis dalam 
perindustrian dunia fitness. Kini ia pun telah menambahkan 
dirinya menjadi inspirator bagi setiap kaum Hawa, khususnya 

bagi mereka yang bergelut dalam dunia fitness. Belakangan ini, 
ia kerapkali disibukan dengan jadwal latihan yang ketat guna 
menghadapi kompetisinya di tahun 2013 ini. Seperti apakah sosok 
atlet Nutrabolic yang menyandang gelar figure Olympian ini? Serta 
bagaimanakah ia mengolah bentuk tubuhnya menjadi slim dan lebih 
terlihat extraordinary?

Natalie Waples atau lebih akrab disapa Natalie, rupanya tak pernah 
lelah dalam usahanya mengenalkan fitness di mata dunia. Berbagai 
pertandingan yang mengatasnamakan women fitness,  selalu 
dihadirinya serta tak lupa untuk memboyong pula prestasi yang 
dapatkan dalam ajang kompetisi tersebut. 

Sang Wonder Woman 

IFBB PRO
Text : Alfian Lutfi
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Saya suka melihat keduanya.
Kekuatan otot yang baik 

namun tetap feminim adalah 
pilihan saya

“
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Mengaku cinta dengan kegiatan berolahraga dan dunia 
modeling, Natalie mulai tergiur untuk mencicipi 
keindahannya berpenampilan menjadi seorang 
model yang berotot. Alasannya dengan model 
seperti ini karena sangat menyenangkan 
dan menyehatkan tubuh. Selain itu, ia ingin 
mengampanyekan pada dunia bahwa 
fitness pun dapat dijadikan sebagai wadah 
untuk bermodeling.

Kepada Reps magazine! Natalie sangat 
begitu informative, saat membeberkan 
pengalamannya dalam mendapatkan bentuk 
tubuh shape dengan pencapaian prestasinya 
yang membludak. Berikut perbincangan Reps 
Magazine secara ekslusif dengan 
artis cantik binaan Nutrabolic 
Nutrition ini:

fITNEss & GAyA hIdup

Q : motivasi seperti apakah 
yang tertanam pada diri 
anda untuk tetap eksis pada 
weight training?
A : Saya begitu mencintai 
workout dan telah 
melakukannya selama 
15 tahun. Inilah yang 
membuat saya lebih 
terfokus pada suatu hal yang 
menyenangkan dan sehat, 
selain itu berguna sebagai 
pereda stress dan sarana bersosialisasi 
dengan sesama. Dengan seringnya berlatih 
di gym, tubuh akan terus berubah dan 
berkembang sesuai yang diharapkan. 
Dan kita pun akan terlihat menawan dan 
tubuh juga turut merasa bugar. 

Q : seberapa jauh anda mengartikan 
fitness pada kehidupan anda?
A : Saya mengartikan fitness dengan 
tetap menjaga kebugaran, terlepas 
dari pekerjaan saya di kantor (saya 
bekerja sebagai seorang HRD). 
Meskipun demikian, saya cukup 
senang jika diminta rekan 
kerja memberikan pendapat 
tentang pola diet maupun 
tips berlatih yang baik. Saya 
berlatih selama 6 hari dalam 
seminggu (juga dilakukan 

saat off season) dengan tetap menjaga pola makan bersih, 
maka dengan ini semua benar-benar menjadikan 

pola gaya hidup yang berperan penting dalam 
kehidupan pribadi saya.

Q : bagaimana pendapat anda tentang wanita 
bertubuh sexy dengan wanita berotot? dan 
mana yang anda pilih? mengapa?
A : Saya berfikir bahwa memiliki keduanya 
merupakan daya tarik tersendiri secara 
estetika sudut pandang kesehatan, 
berkaitan dengan berat badan yang sehat 
serta membangun tubuh menjadi kuat.

Q : busana seperti apakah yang membuat 
anda lebih percaya diri dalam  

berpenampilan? mengapa?
A : Saya memiliki karier 
profesional, jadi saya dituntut 
untuk selalu mengenakan 
pakaian formal selama 
seminggu. Namun disaat 
berlatih ataupun waktu 
senggang, saya suka 
mengenakan busana semi 
casual yang berwarna 
warni. Saya juga gemar 
bereksperimen dengan 
fashion, dan berusaha 

mencoba berbagai tren apapun. 
Tank top adalah busana favorit 

saya, karena dengan pakaian tersebut 
saya lebih leluasa memamerkan tubuh bagian 
lengan dan bahu, selain itu mengenakan celana 
pendek saat berlatih cukup membuat ku nyaman.

Q : apakah anda tidak merasa takut bila 
terlihat lebih maskulin, sebab banyak 

pembaca kami khususnya wanita enggan 
mengangkat beban dengan alasan takut 

menjadi maskulin?
A : Saya merasa cocok dan feminim 
dengan otot yang saya miliki, tidak ada 
seorangpun yang mengatakan bahwa 
tubuh saya terlalu besar. Banyak 
orang salah mengartikan bahwa 
wanita dengan sendirinya dapat 
memperbesar otot dengan rutin 
berlatih beban, namun demikian 
perempuan tidak alami menghasilkan 
testosteron yang cukup untuk 
mendapatkan otot begitu besar. 
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Saya menganjurkan bahwa dengan berlatih beban, tentu 
Anda akan dapat memperkuat tubuh serta meningkatkan 
metabolisme dengan bentuk otot yang kencang dan kuat. 
Setiap orang seharusnya dapat mengangkat beban (selama 
mereka mampu mengatur nutrisi bagi dirinya).

WOrkOuT & kOmpETIsI

Q : latihan seperti apakah yang sangat anda gemari? serta bagian 
tubuh manakah yang sering anda latih?
A : Saya benar-benar menikmati berlatih pliometrik untuk tubuh 
bagian bawah, dan senang menggabungkannya dengan berbagai 
gerakan, seperti box jumps, squat 
pop, burpees dan skipping. Bagian 
tubuh favorit untuk saya latih adalah 
bahu.

Q : bisa ceritakan bagaimana program 
latihan yang anda lakukan?
A : Saat ini pola latihan saya terfokus 
pada quad, punggung, dan terpenting 
pengembangan pada bahu, ketiga otot 
tersebut rutin dilatih sebanyak dua kali 
dalam sepekan. Dalam melatih punggung 
seringkali saya menggunakan gerakan 
rowing dan pulling guna menambah ukuran 
lebar punggung. Untuk paha depan, saya 
menggunakan gerakan isolasi dengan beban 
cukup berat saat melakukan squat maupun lunges. 
Kemudian untuk otot bahu, saya lebih menekankan 
setidaknya dua jenis latihan pada setiap sisi bahu 
per sesi. ini berarti 6 gerakan dalam sekali latihan. 
Selanjutnya saya melatih abs dan betis tiga kali dalam 
seminggu.

Q :  apakah anda selalu memprioritaskan otot tertentu 
saat berlatih?
A : Ya. Untuk saat ini saya memprioritaskan pada otot 
punggung dan bahu, oleh karenanya saya melatih kedua 
otot tersebut setidaknya dua kali dalam seminggu, guna 
keuntungan otot maksimal. 

Q : saat perfomance diatas panggung, bagian tubuh manakah 
yang menjadi andalan anda untuk tampil memukau dihadapan 
juri maupun penonton?
A : Saat berada diatas panggung sesekali saya merasa nervous dan 
tegang selama beberapa waktu, namun aku sangat menyukainya. 
Satu hal yang menurut saya sangat sulit adalah saat proses 
penilaian dengan membandingkan (comparison rounds) kontestan 
lainnya. Saya memiliki latar belakang kontes kecantikan, oleh 
karenanya saya merasa nyaman saat diatas panggung, dengan 
keunggulan inilah saya mampu melewati babak penyisihan.

Q :  bagaimana persiapan anda menghadapi suatu kompetisi?
A : Dalam menghadapi kompetisi, saya berlatih 7 hari dalam 
seminggu, disertai dengan diet ketat, pola suplementasi tepat, dan 
istirahat yang benar-benar teratur. Selain itu saya menyempatkan 
latihan berpose 3 kali dalam seminggu. Saat menghadapi hari H, 
saya mulai mengurangi air dan asupan sodium guna mendapatkan 
bentuk tubuh lebih ramping dan sekering mungkin. Selain itu 
loading karbohidrat sangatlah perlu diupayakan guna mengisi 
otot-otot, sehingga bentuk otot saat diatas panggung lebih terlihat 
padat dan berisi. Kemudian saya melakukan proses penggelapan 
kulit dengan tanning dua malam sebelum pertandingan, sehingga 
kulit saya cukup gelap saat diatas panggung.
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suplEmNTAsI & dIET

Q : berkenaan dengan suplementasi, jenis suplementasi apakah 
yang membuat tubuh anda nampak amazing dan sexy seperti saat 
ini?
A : Ada begitu banyak jenis suplementasi yang disajikan, dan 
itu membuat saya sulit dalam memutuskan sebagai suplemen 
terfavorit. Ketika workout, saya suka menggunakan Swollen & 
Carnibolic dari Nutrabolics sebelum berlatih,  dan selama berlatih 
saya juga mengkonsumsi Anabolic State diikuti dengan Anabolic 

Window yang juga merupakan produk dari Nutrabolics. Setidaknya 
dalam sehari saya memiliki dua Isobolic yang di shake dan 
mengonsumsi Vitabolic baik disaat sarapan dan makan malam. 
Superfats adalah produk terbaik saya dalam mengurangi lemak. 
Ketika saya bersiap untuk suatu kontes, saya menambahkan XTC 
(Fat burner & energy) sebelum berkeringat. Seperti yang Anda 
lihat, saya adalah seorang yang fanatik pada nutrabolic!.

Q : bagaimana program diet yang rutin anda lakukan?
A : Saya makan 5 kali dalam sehari dengan rotasi waktu selama 
3 hari (Senin/Rabu/Jumat) (Selasa/Kamis/Sabtu) (Minggu). Siklus 
tersebut saya atur dengan asupan jumlah karbodhirat yang sesuai 
dengan pola latihan di gym. Saya mengkonsumsi sayur hijau, 
kacang-kacangan, protein tanpa lemak (ikan, daging, putih telur), 
ubi, beras merah, berikut oat tanpa gula. Berbagai suplemen yang 
telah disebutkan tadi, saya tambahkan pada menu makanan saya 
3 kali dalam sehari. Serta membawanya ketika di gym dan pada 
saat berlatih.

Q : tips diet dan pola latihan yang wajib dilakukan bagi seorang 
perempuan?
A : Dibutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk membuat kebiasaan 
menjadi lifestyle. Jadi berilah waktu selama itu untuk membuat 
suatu kebiasaan dengan pola gaya hidup fitness yang sehat, maka 
Anda pun akan mendapatkan melihat hasilnya. Dengan olahraga 
teratur, pola makan baik, serta menjaga kesehatan fisik dan 
mental, maka Anda akan merasa jauh lebih baik dengan berbagai 
bentuk pujian didapat, selain itu peningkatan kepercayaan diri 
pun mulai terbangun. Hal paling sexy bagi seorang wanita adalah 
senyuman yang indah, jika Anda merasa nyaman dengan tubuh 
yang dimiliki, maka senyuman tersebut ada pada wajah Anda.

Q : Pesan dan saran seperti apakah yang harus dilakukan untuk 
pembaca Reps khususnya para wanita yang ingin membalut tubuh 
indah layaknya natalie waples?
A : Setiap wanita perlu berlatih di gym minimal 3 hari dalam 
seminggu guna menjadi sehat dan kuat. Jika Anda kurang 
pengetahuan/dukungan, atau membutuhkan seorang pemandu 
dalam berlatih, saya merekomendasikan pada Anda untuk 
menggunakan jasa personal trainer setidaknya untuk beberapa 
sesi, agar Anda lebih termotivasi. Saat menjalani diet, cobalah 
untuk menghindari makanan kemasan dan tetap mengonsumsi 
makanan alami seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, 
protein tanpa lemak, susu rendah lemak, dan gandum atau 
karbohidrat berserat.

Q : tips untuk dapat turun pada ajang kompetisi international?
A : Setiap Organisasi tentu memiliki kriteria penilaian tersendiri. 
Maka saya menyarankan pada Anda untuk rajin menyaksikan 
berbagai kompetisi guna menentukan kategori tubuh sesuai dengan 
minat. Disana Anda dapat menyusun rencana sendiri, ataupun 
dibantu instruktur dalam mengevaluasi bentuk tubuh yang patut 
ditampilkan diatas panggung (tanpa lemak, otot berkembang dan 
kencang). Ratusan video kompetisi tersedia di web, jika Anda ingin 
menonton dan mempelajarinya secara on line..
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Nama       : Natalie Waples
Tanggal Lahir  : 31 Oktober
Domisili       : Halifax, Nova Scotia, Canada
Pekerjaan       : Figur IFBB Pro, Managemen Fitness grup Atlet,  HRD Profesional
Tinggi badan  : 5’7”
Berat badan    : 125 lbs (56.8kg)
Prestasi       : Peringkat 8, Tampa Pro BB Weekly Championships, Florida juli 2010
         Peringkat 9, Europa Championships, Connecticut U.S. juli 2010

         Peringkat 9, Europa SuperShow, Texas U.S. agustus 2010
         Peringkat 7, Border States Pro Figure, California, U.S. oktober 2010
         Juara 3, California Pro Figure, California U.S. mei 2011
         Peringkat 16, Figure Olympia, Nevada U.S. september 2011
         Peringkat 4, Border States Pro Figure, California U.S. oktober 2011
         Peringkat 5, Toronto Pro Supershow, Canada juni 2012
         Juara 2, Chicago Pro, Illinois, U.S. juli 2012
         Peringkat 18, Figure Olympia, Nevada U.S. september 2012
         Peringkat 5, Ft Lauderdale Cup, Florida U.S. oktober 2012
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DElToID mAX!!
BAgAimAnA memBenTuK BAhu super TeBAl DAn KompliT

TrAININGlOG

Text : Brahmantio Prayogo

Simetri tubuh yang 
sempurna hanya 

bisa anda dapatkan 
bila otot bahu 

Anda terbentuk 
bagus, lebar 

dan tebal. Lalu 
bagaimana resep 

yang ampuh untuk 
membentuknya ? 

simak artikel 
berikut ini!

CAblE uPrIGhT row
kunci latihan bahu adalah Isolasi Otot - artinya 

memaksimalkan otot yang dilatih tanpa 
melibatkan otot lain semaksimal mungkin. 

Latihan ini dipercaya sebagai 

pembentuk otot bahu bagian 

depan namun, latihan ini juga bisa 

menebalkan otot bahu secara general 

atau menyeluruh, membuat bahu 

tampak tebal dan terdefinisi karena 

kelebihan latihan kabel yang mengikuti 

prinsip continuous tension, dimana 

kontraksi otot tetap terjaga pada 

keseluruhan repetisi. Yang penting 

lakukan secara terkontrol, hitungan 

gerakan naik sama dengan gerakan 

turun. Mulai dari bar di bawah, tarik 

keatas sampai setinggi dada atas, 

konsentrasikan ke bahu depan.

Lakukan 
4 set  

10-12 repetisi 
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sEATED 
DumbEll 
lATErAl 
rAIsEs

Tidak ada latihan lain yang lebih ampuh dalam membentuk 

bahu samping daripada latihan ini, lakukan dengan terkontrol, 

prinsip continuous tension dan jangan memanfaatkan 

momentum dengan mengayun-ayunkan badan, kunci siku 

Anda agak sedikit menekuk, jangan tekuk lurus saat eksekusi.

DumbEll 
shruG

Meskipun latihan ini bukanlah diperuntukkan untuk latihan pada bahu,  

tapi melatih otot trapesius Anda akan melengkapi otot bahu Anda secara 

keseluruhan, tampak tinggi dari depan dan dari belakang akan terlihat  

tebal juga terdefinisi, sehingga membuat tubuh tampak kekar. Angkat 

dumbbell dan tahan di puncak 2-3 hitungan sebelum kembali pada posisi 

awal. 3 giant set to failure - lakukan sampai Anda tak mampu angkat, 

istirahat 3 menit.

A B

A B

Lakukan 
4 set 

10-12 repetisi 

Lakukan
3 set 
Total
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TrAININGlOG

bArbEll mIlITAry PrEss

gerakan compound yang ampuh hampir 

mengenai semua otot bahu dan menebalkan 

secara keseluruhan, disamping itu latihan 

menguatkan punggung dan midsection Anda 

juga. Baiknya pilih barbell dengan rak tinggi 

sehingga Anda tidak repot mengangkat 

barbell dari bawah. Posisi duduk atau berdiri 

tegak. mulai dari posisi barbell diatas dada 

atas dan angkat keatas. 

note : Jaga punggung bawah agar tetap lurus.

Lakukan
4 set 

8-12 repetisi A
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Dibawah ini merupakan ilustrasi alternatif latihan untuk 

menggantikan latihan seated lateral raise dan barbell military press. 

Anda dapat lakukan side raise dengan berdiri atau barbell press 

dengan duduk menggunakan dumbbell. Posisi duduk memberi 

keuntungan Anda untuk lebih bisa mengisolasi otot bahu lebih baik 

dan kemungkinan cheating atau curang menjadi lebih minim. 

sElAmAT bErlATIh

A

A

B

B
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EXpErTsAys

sEbAh & 
kEmbuNG 

Pada saat melakukan kegiatan olahraga, maka tubuh 
akan dibebani suatu beban latihan yang cukup berat. 
Bila tubuh kita sehat, maka tidak akan berefek negatif 
pada seluruh sistem, bahkan tubuh akan menjadi 

lebih kuat. Namun bila terjadi gangguan kesehatan maka tubuh 
akan terganggu, sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan, misalnya cedera bisa saja terjadi. gangguan kesehatan 
tersebut diantaranya dapat berupa gangguan pada paru-paru, 
jantung, otot atau pencernaan.

Namun yang ingin Reps Magz bahas kali ini adalah 
mengenai gangguan pada sistem pencernaan yang 

dapat mempengaruhi kinerja olahraga. Ada beberapa 
gangguan pencernaan yang telah sering kita kenal, 

misalnya : rasa mual, muntah, diare, susah BAB, atau 
bahkan sakit lambung (maag).  Rasa mual biasanya timbul 

dikarenakan lambung menderita sakit maag, sehingga 
udara sering keluar. Penyakit ini terjadi karena kemungkinan 

kita banyak memakan makanan yang mengandung gas, seperti 
misalnya kol dan sawi.  Atau dapat juga terjadi mual yang 
diakibatkan karena mencium bau yang kurang sedap, sehingga 
mual dan mau muntah.

Rasa mual terkadang menyerang kepada seorang atlet yang akan 
bertanding, ini dikarenakan rasa cemas/kuatir karena merasa 
akan kalah bertanding. Begitu pula mual dapat terjadi apabila 
kita makan secara berlebihan, sehingga melebihi kapasitas 
pada lambung. Umumnya rasa mual dapat dihilangkan dengan 
mengobati atau mengatasi penyebab utama yang timbul. Bila 
rasa mual sangat extrim, maka dapat terjadi muntah, yaitu isi 
perut keluar melalui mulut. Hal ini jelas akan sangat mengganggu 
kinerja olahraga, karena makanan akan keluar dengan cara yang 
tidak wajar, sehingga isi lambung terkurang dan berkurang. Rasa 
mual biasanya disertai dengan rasa perut penuh (begah) dan hal 
ini sering akan menyebabkan muntah. Penyebab begah adalah 
makanan yang salah dan makanan yang tidak mencukupi dalam 
lambung.  

Sebelum kita melakukan aktivitas olahraga maka sebaiknya 
makanlah sedikit untuk mengisi perut dengan makanan yang kaya 
akan karbohidrat, seperti roti, buah, kue dan lain-lain. Bila perut 
agak kosong maka pada saat intensitas olahraga menjadi berat, 
karena sumber karbohidrat didalam lambung akan habis, sehingga 
perut menjadi cepat kosong. Hal ini menyebabkan kontraksi di 
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lambung secara berlebihan yang akibatnya akan  menyebabkan rasa 
perih dan menusuk atau sebah.

Sebagai contohnya, pada seorang atlet lari jarak jauh sering terjadi 
kontraksi lambung yang terkadang menyebabkan muntah karena 
lambung dalam kondisi kosong. Adapun cara pencegahannya adalah 
dengan makan yang cukup, apalagi pada olahraga endurance (jarak 
jauh) seperti balap sepeda, lari, triathlon dan lain-lain. Orang-orang  
sering menyatakan hal ini sebagai “kram perut”. Hal ini memang ada 
benarnya karena perut memang terasa mengeras seperti sedang 
kejang. Pada olahraga yang sifatnya tidak lama, seperti pencak silat, 
tinju, bulutangkis, hal ini jarang terjadi karena lama pertandingan 
tidaklah berlangsung lama. Begitupula latihan olahraga yang singkat 
seperti latihan beban, binaraga, angkat besi, jarang sekali terjadi rasa 
sebah, karena kebutuhan energy tidaklah terlalu banyak.

Pada atlet yang memiliki tingkat kecemasan (anxiety) yang tinggi, 
maka sering merasa begah atau bahkan rasa nyeri dirasakan sekali. 
Penyebabnya adalah pada saat cemas, produksi asam lambung akan 
meningkat, sehingga terasa perih pada lambung. Untuk itu atlet-
atlet type ini dianjurkan untuk melakukan latihan-latihan stress 
management, sehingga membuat rasa cemasnya akan berkurang. 
Latihan lain yang dapat bermanfaat adalah yoga, karena pada yoga 
banyak melakukan hal-hal yang sifatnya seperti meditasi yang bersifat 
menenangkan. 

Bila perut kosong, terkadang disertai diare, yang mana akan sangat 
mengganggu, karena tubuh akan kekurangan cairan, sehingga dapat 
menyebabkan dehidrasi atau kejang otot. 

Terapinya adalah dengan memakan obat-obatan anti diare dan 
menjaga agar makanan tidak menyebabkan diare. Jadi pada 
latihan olahraga, badan harus cukup sehat dalam artian cukup 
makan dan latihan harus dilakukan tidak secara berlebihan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
diantaranya adalah :

• Sehari-hari atlet diharapkan makan dalam jumlah yang 
tidak terlalu banyak namun dengan frekuensi yang sering. 
Bila makan sehari 3x (Pagi, Siang dan Malam) buatlah 
menjadi 6x sehari ½ porsi.

• Dengan cara makan seperti ini lambung akan selalu terisi, 
sehingga apabila diperlukan maka sumber tenaga masih 
cukup.

• Sebelum memulai suatu latihan/pertandingan maka 
diharapkan agar makan dahulu sedikit agar lambung tidak 
kosong sama sekali.

• Pada kegiatan olahraga yang lebih dari 60 menit, 
diharapkan atlet makan untuk menjaga agar cadangan 
energi dalam tubuh tetap tersedia.

• Jangan dilupakan untuk cukup minum air putih pada 
kegiatan yang kurang dari 60 menit dan apabila lebih dari 
60 menit harus minum-minuman olahraga (sport drink).

• Atlet diharapkan tidak memakan makanan yang 
merangsang seperti yang pedas-pedas atau terlalu asam 
yang memproduksi banyak gas.

• Atlet diharapkan tidak minum minuman yang merangsang 
seperti alkohol, kopi atau minuman lain yang tidak diketahui 
isinya.
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BOdyBuIldEr prOfIlE

Tidak terkecuali pria bertubuh besar yang 
sangat mencintai jenis anjing pitbull ini, 
semenjak kecil ia memang bercita-cita 
ingin menjadi seorang tentara. Namun, 

entah mengapa impian tersebut kandas ditengah jalan, 
hingga akhirnya ia beralih profesi menjadi seorang 
bodybuilder dan mengapa ia mau menjadi seorang 
binaraga?

Terdidik bernuansa miliTer
Restu Andhika atau biasa disapa “Nca” adalah sosok 
binaragawan yang keberadaannya di dunia fitness 
cukuplah professional. Pria yang bercita-cita ingin 
menjadi prajurit TNI-AD memanglah berlatar belakang 

dari keluarga militer, Ayahnya hingga kakaknya 
adalah seorang perwira TNI yang telah lama bertugas 
membela negara. Ia pun terdidik oleh sang ayah 
dengan gaya militer sejak usia remaja, dimana ia 
sangat dituntut untuk menghargai akan pentingnya 
waktu dalam menghadapi kehidupan.  

mengapa binaraga?
Saat usianya menginjak remaja, pria yang akrab 
dengan kegiatan olahraga ini mulai menjajal dirinya 
untuk nge-gym. Awalnya ia hanya berniat agar tinggi 
badannya dapat bertambah, serta berupaya melatih 
fisik guna menghadapi test penerimaan calon tentara. 
Namun, selama ia berlatih, pria bermata sayu ini 
justru mengalami perkembangan otot yang dahsyat. 
Sehingga disaat menghadapi test penerimaan 
Tuhan berkehendak lain, ia dinyatakan gugur karena 
kepemilikan otot yang terlalu over size sehingga 
membuatnya harus mengubur mimpinya 

Militer & 
Binaraga
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Gapailah cita-citamu setinggi langit, karena 
tanpa cita-cita hidup di dunia ibarat tidak ada 
gunanya. Memiliki cita-cita setinggi langit, 
memang sudah menjadi impian bagi setiap 
orang sejak kecil. Bahkan menginjak usia 
dewasa pun, cita-cita telah menjadi inspirasi bagi 
mereka yang mau mewujudkan mimpi-mimpi 
tersebut.
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menjadi seorang tentara. Disinilah ia mulai 
tertantang untuk terus berkiprah dan 
mempelajari seluk beluk dalam seni otot, 
serta mengubah impiannya dari tentara 
menjadi seorang wirausahawan yang 
bergerak dibidang olahraga fitness.

Menurutnya, binaraga merupakan suatu 
komposisi tubuh berotot dengan kriteria 
yang maksimal. Segala jerih payah yang 
dikerahkan seorang binaraga tentunya 
bukan suatu hal biasa. Latihan, pola diet, 
hingga suplementasi pun turut menjadi 
suatu kebutuhan ekstrim saat seseorang 
memutuskan dirinya menjadi bodybuilder. 
“Saya memutuskan menjadi seorang 
binaragawan karena kepemilikan otot 
yang lengkap, mulai dari tubuh bagian atas 
hingga tubuh bagian bawah. Kemudian 
konsistensi yang dijalani seorang binaraga 
adalah masalah disiplin, inilah yang 

menjadi nilai penting bagi 
saya meskipun saya tidak 

menjadi 
tentara 
namun 

saya dapat 
mendisiplinkan 
tubuh saya 
layaknya seorang 

tentara”. Ungkapnya 
saat Reps bersandang 

ke kediamannya.

On The sTage.
Tentu saat berpenampilan diatas 

panggung, setiap binaraga memiliki 
ciri khas masing-masing. Baik 
secara koreografi yang ditampilkan, 
hingga pemilihan pose otot yang 

dapat menyita pengelihatan juri maupun 
penonton. Ada bagian pose otot yang 
menjadi idola pria kelahiran Jakarta ini, 
sering kali ia menampilkan pose most 
muscular disaat dirinya diminta juri untuk 
menampilkan pose terbaik. Mengapa? 
karena banyak orang yang menilai bahwa 
besarnya trapesius dan shoulders pria 
berkulit gelap ini sangatlah berlebihan dan 
inilah yang menjadi senjata utamanya saat 
di atas panggung.

WOrkOuT
Sambil menyelam minum air, sambil 
mengelola gym latihan pun rutin. Inilah 
ungkapan yang dinyatakan Nca disaat 
dirinya senggang di gym. Hampir seminggu 
ia rutin menjaga bentuk ototnya agar tidak 
katabolik ataupun tidak terlalu besar. Chest 
beserta deltoids exercise merupakan dua 
komponen latihan yang sangat digemarinya 
dalam mengolah bentuk tubuhnya. 

Disaat menghadapi event 
pertandingan otot, ia pun 
mulai mempersiapkan 
diri 2-3 bulan sebelum 
hari H. 

“Kunci utama yang 

menjadi pedoman 

saya saat berlatih 

yaitu berat, keras, 

dan menyenangkan, 

pasalnya jika olahraga 

ini tidak dilatih secara 

menyenangkan kian 

memberi dampak 

yang buruk bagi jiwa 

maupun otot itu sendiri

PRofiLe
Nama Lengkap : Restu Andhika
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 10 Oktober 1982
Nama Orangtua : Sudrajat
Makanan Favorite : Tenderloin steak, salmon,   
    sate kambing
Minuman Favorite : Whey protein, jus strawberry
Tinggi Badan : 173 cm
Berat Badan off/on  : 85kg/ 70kg
Ukuran Baju : XL/ XXL
gym  : Andhika Fitness Halim PK
Hobi  : Bermain dengan pit bull
Cita-cita  : TNI-AD

Prestasi
2011 Pesta Raga kelas 75 peringkat VII
2005 Pesta Raga kelas 70 sepuluh besar 2002 Pesta 
Raga kelas 70 sepuluh besar
Model sepatu Specs
World record  Rekor kekuatan bahu dengan   
         beban 20kg 
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hEAlThy rECIpE

Bila Anda pelaku fitness mania, tentunya Anda akan mengalami 
kesulitan untuk mengkonsumsi menu makanan sehat. Sangat 
jarang sekali menu diet ditemukan dipinggiran jalan, begitupun 
jika Anda mencarinya di restoran sehat. Mungkin dapat dihitung 
jari restoran yang menyajikan menu tersebut, kecuali jika Anda 
memiliki inisiatif dan kreasi tersendiri dalam mengolah makanan 
tersebut menjadi suatu menu diet yang menyehatkan. Berikut 
resep diet yang dapat disajikan di dapur kesayangan Anda.

bahan-bahan :
Ikan tuna 200 gr
Lemon 1 buah
Perasan nenas/juice
Bawang merah
Cabai merah
Cabai hijau
Tomat segar
Saus Bangkok

caRa masak :
- Rebus tuna dengan perasan nanas (juice nanas), hingga matang. 
Kemudian tiriskan, dan ganti dengan air biasa lalu masak kembali 
untuk beberapa saat. Setelah itu Anda tiriskan kembali.
- Tumis bawang merah dan tomat segar, tambahkan air garam dan 
lemon.  Lalu masukan tuna ke dalam wadah yang disediakan dan 
siram dengan cabai merah dan hijau yang sudah diiris. Kemudian 
diaduk/ dicampur dengan saus Bangkok.

citRa Rasa :
Tekstur daging tuna yang empuk berbaur dengan aroma nanas 
yang gurih, cukup menghilangkan rasa amis yang ada pada daging 
tuna. Aroma tersebut lebih lengkap lagi, ketika ditaburi bawang 
merah dengan irisan cabe merah dan hijau yang disiram saus 
Bangkok.  Sesuai dengan tema yang diangkat, maka ikan tuna 
beraroma cabe dan bawang ini sangat cocok bagi Anda pecinta 
selera pedas. Alangkah nikmatnya, jika tuna tersebut dihidangkan 
saat panas seperti Anda menyantap daging steak. 
Selamat Mencoba.(AL)

Tuna Cawang 
(Cabe bawang)
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rEpsrEpOrT

Celebrity Fitness merupakan ikon mega gym pertama di Indonesia 
yang berusaha memberikan inovasi dan serta konsistensi dalam 
mengembangkan produk-produk barunya sehingga dapat dinikmati 
oleh member-membernya.

Dalam rangka memperkenalkan New Look club baru di Plaza Indonesia. 
Sesuai dengan konsep Celebrity Fitness yang menggabungkan gaya 
hidup sehat, memadukan antara klub kebugaran dengan suasana 
hiburan, maka klub baru ini memiliki fasilitas terbaru seperti RFID 
(Identifikasi Frekuensi radio) loker, serta studio dirancang khusus 

di klub Plaza Indonesia dengan konsep lebih eksklusif, sehingga 
membuat para member yang berlatih menjadi lebih bertenaga, 
termotivasi dan menyenangkan.

Nuansa baru yang ada di Celebrity Fitness Plaza Indonesia Extention 
Lantai 4 ini adalah studio aerobik yang lebih modern dengan 
teknik tata pencahayaan yang dapat bergerak mengikuti hentakan 
musik. Ditambah sinar laser serta 3D Fun group Functional Studio 
yang multifungsi untuk kelas fast fit, TRX, Bosu dan Floating Yoga. 
Berbagai kelas tersebut memang dirancang untuk kenyamanan serta 
keeksklusifan bagi para member.

Dua program terbaru Personal Training, yaitu Strike dan Boot Camp, 
ini membuktikan bahwa kami sangat peduli akan kebutuhan 
member secara detail dengan selalu melakukan inovasi terbaru, yang 
menjadikan Celebrity Fitness sebagai pusat kebugaran yang memiliki 
konsep yang berbeda dari klub lainnya”, ujar Hendra N –Vice President 
Brand & Marketing Services Celebrity Fitness. 

NEW prOGrAm 
pErsONAl TrAINING :
STRIKE & BOOT CAMP

LA Lights 
bekerjasama dengan Asia Live, 
BlackEock
Entertaintment, Marygops Studios 
dan stard Protainment mensponsori 
konser Weezer, band rock alternatif 
asal Amerika Serikat. Band ini telah 
mengadakan konferensi pers di Hotel 
Shangrila-Jakarta.

OPEnIng
SOLARIUM

Indoor
Tanning

Soft Launching of “Solarium”, 
merupakan fasilitas Tanning 
Indoor pertama di Indonesia 
berteknologi sunroom. 
Fasilitas bodycare tersebut 
telah diresmikan pada bulan 
Januari 2013, dengan berlokasi 
di Plaza Kemang 88 Jakarta 
Selatan.
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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)



REGISTRASI 
BII MAYBANK 
BALI MARATHON 2013 

TELAH DIBUKA
Pekan lalu  PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) secara resmi 
telah mengumumkan untuk membuka registrasi bagi para peserta 
BII Maybank Bali Marathon mulai 31 Januari 2013.  Lomba tersebut 
akan diselenggarakan pada 16 Juni 2013 mendatang. Sistem 
registrasi online berteknologi maju digunakan untuk memudahkan 
pelari Indonesia maupun luar negeri untuk melakukan proses 
registrasi dan terus memantau perkembangan hingga menjelang 
hari perlombaan. Para pelari dari berbagai negara dapat 
melakukan registrasi secara online melalui www.balimarathon.
com mulai tanggal 31 Januari 2013.  “Dengan dibukanya registrasi 
secara online diharapkan dapat menjawab antusiasme para 
pelari, baik pelari profesional maupun penghobi lari.  Kami yakin 
proses online akan memudahkan peserta yang ikut ajang ini 

tahun lalu dan juga dapat menjaring minat mereka yang belum 
mengetahui BII Maybank Bali Marathon,”  kata Dato’ Khairussaleh 
Ramli, Presiden Direktur BII.  BII Maybank Bali Marathon 2013 
yang berlangsung di gianyar akan memperlombakan ajang full 
marathon berstandar internasional dengan jarak 42,195 km, half 
marathon (21,0975 km) dan 10K (10 km).  Rute full marathon dan 
half marathon telah mendapatkan sertifikasi dari International 
Measurement Certificate number INA2012/009 dan telah disahkan 
Association of International Marathons and Distance Races (AIMS). 
Pengukuran rute dilakukan oleh International Measurement 
Administrator Dave Cundy, yang memiliki grade A IAAF-AIMS 
course measurer.  “BII Maybank Bali Marathon perdana kami 
pada 2012 lalu berlangsung dengan sangat sukses, dilihat dari 
partisipasi 2.000 pelari.  Salah satu perkembangan positif dari 
event sebelumnya adalah dukungan dan masukan positif yang 
diberikan para pelari pada lomba sebelumnya. Masukan yang 
diberikan sangat bermanfaat dan telah meningkatkan antuasiasme 
dan semangat kami untuk menyelenggarakan maraton berikutnya,” 
kata Dato Khairul.  “Melihat tingginya animo pada olahraga lari 
belakangan ini, kami mengharapkan sedikitnya 4.000 pelari akan 
mengikuti lomba tahun ini,”

Smartfren penyedia layanan telekomunikasi 
berbasis teknologi EV-DO Rev. B fase 2 di 
Indonesia pekan lalu meluncurkan secara 

resmi portofolio produk terbaru dari lini seri 
Andromax yaitu Smartfren Andromax U. 
Melanjutkan kesuksesan seri sebelumnya, 
kali ini Smartfren Andromax U memberikan 
penampang layar yang lebih besar dengan 
layar ‘One glass Solution’ seluas 4,5” wide 
screen dengan IPS display 540x960 piksel. 
Tidak hanya itu, Smartfren Andromax U juga 
dilengkapi dengan beragam keunggulan 
multifungsi dan teknologi terdepan serta 
harga yang terjangkau. Djoko Tata Ibrahim, 
Deputy CEO Commercial Smartfren 
mengatakan bahwa seri Andromax 
merupakan salah satu lini produk unggulan 
Smartfren dan telah menuai kesuksesan 
dalam setiap peluncuran produk terbarunya. 
Respon positif dari pelanggan membuat 
Smartfren mempersembahkan Andromax U 
yang dilengkapi fitur dan teknologi terkini 

dengan harga terjangkau.  Andromax U 
merupakan ponsel pintar dual-on (Micro 
RUIM + SIM) menggunakan OS Android 
4.0 Ice Cream Sandwich. Dengan prosesor 
Dual Core 1,2 gHz Qualcomm Snapdragon 
MSM8625, smartphone ini dibekali kamera 
belakang 8 megapiksel auto focus dengan 
LED Flash dan kamera depan 2 megapiksel 
serta fitur tambahan lainnya seperti gPS dan 
WiFi Hotspot.  Paket Smartfren Andromax U 
bersama kartu perdana Smartfren ditawarkan 
dengan harga Rp.1.599.000 (termasuk PPN) 
dan mendapatkan bonus volume data sebesar 
12 gB* dengan melakukan pengisian ulang 
minimal Rp.50.000 dan berlaku untuk 12 kali 
top up selama 1 tahun (bonus berlaku hingga 
15 hari). 

Smartfren Luncurkan 

Andromax U

new Physical body contest 
dePok

Juara 1 :  Redy (garda gym) 
Juara 2 :  gery (Rider gym) 
Juara 3 :  M Syahroni ( Fit & Fresh Fitness) 
Juara 4 :  Alfiro Slao (Top gym) 
Juara 5 :  Nanas (Delta gym) 
Juara 6 :  Thop Chek (Star gym)  

Best Six Pack : Feansikusis (Isa Fitness)

rEpsrEpOrT
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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



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
Fadil  081357646308

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 : 0815-8466-9766          Pin BB : 237D772C

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

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






