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Kenapa kamu pakai steroid ?

Biar otot
cepat gede
B

dariredaksi
egitulah jawaban bila seseorang ditanya mengenai penggunaan steroid.
Memiliki otot-otot tubuh yang kekar dan memberikan kesan maskulin

menjadi alasan para remaja pria untuk membangun otot, namun sayangnya

dengan menggunakan cara yang salah. Masih banyak mereka-mereka
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yang mencari jalan instant dengan menggunakan steroid anabolik untuk
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membangun otot dan meningkatkan performa atletik.

Sirkulasi & Distribusi
Didi Mardi
T : 087888233442

Basuki

Apakah ini merupakan wabah? Atau hanya sebuah trend perkembangan zaman?
Sebaiknya Anda tetap waspada karena efek samping penggunaan steroid cukup
berat. Efek buruk dari penggunaan steroid adalah rusaknya sistem kekebalan
tubuh dan organ vital, mengurangi toleransi tubuh dari glukosa dan resistensi
insulin, dosis yang tidak tepat juga dapat meningkatkan tekanan darah tinggi,
mempengaruhi fungsi jantung, memicu serebrovaskular dan stroke, bahkan
kematian.
Steroid pun juga bisa mengganggu perkembangan hormon, mengganggu
perilaku sehingga membuat emosi menjadi tidak stabil. Apalagi bagi para
remaja yang masih bertumbuh, steroid dapat membuat pertumbuhan tulang
berhenti sebelum waktunya. Ini berarti anak tidak bisa mencapai tinggi
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optimalnya ketika beranjak dewasa.
Dengan begitu banyaknya keburukan yang ditimbulkan oleh Steroid, masihkan
kita tetap mau untuk mengkonsumsinya??
Salam Olahraga
Dini Atria

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.
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08STAY
Steroids or Quit

Dulu pula sudah ingin sekali berhenti karena takut

akan bahayanya, tetapi kembali menggunakan karena
masih jauh lebih takut jika kalah. Akhirnya terus
menerus menggunakannya hingga pada akhirnya tidak
ada lagi alasan untuk mengakhirinya. Lalu, kapan
berhentinya? Semua tergantung dari kita.

13 Celiac Disease

Anda pecinta roti gandum atau lebih menyukai
sereal sebagai sumber tenaga Anda saat berolahraga
maupun beraktifitas, namun disaat mengonsumsi
makanan tersebut justru Anda sering merasakan
kejadian aneh pada pencernaan. Sebaiknya perlu
diwaspadai jika hal demikian terjadi pada Anda.
Mungkin saja jenis makanan tersebut tidak sesuai
dengan tubuh karena diduga celiac disease telah
menyerang pada pencernaan Anda.

Programkan
20 Saatnya
Diet Anda SEKARANG

Apakah menu diet Anda sudah cukup berkualitas
tanpa mengganggu kocek pribadi? jika semuanya
belum dapat terpenuhi maka berbagai perombakan
seperti program diet, kebutuhan diet hingga
pengaturan anggaran pun perlu diberlakukan.

OTOT
26 MENGHIPNOTIS
bersama ROMY RAFAEL

Siapa yang tidak kenal dengan sosok pria yang
selalu mengenakan bandana hitam serta jambang
tipis menghiasi wajahnya. Ia memiliki keahlian
menghipnotis hingga 8000 orang, serta namanya
tersohor diberbagai penjuru indonesia melalui
profesinya sebagai sang hypnotist? rasanya tidak
ada kekurangan apapun pada dirinya, kecuali jika ia
memutuskan untuk berhenti dari karier yang telah
membesarkan namanya.

Petinju Amatir menjadi
30Dari
Binaraga Pro
Mata sayunya menyiratkan energy
seorang pria lemah tanpa daya apapun,
sedangkan postur tubuhnya dapat
membuat sepasang mata tercengang
hingga membuat kepala menggelenggeleng bukan kepalang. Siapakah dia?

KRISHNA
38ANAND
Karma-Yoga untuk Menuju
Kesempurnaan

Yoga bukanlah duduk hening di rumah, bersemedi
di tengah hutan, atau berlatih di gym. Tidak,
semuanya itu bukanlah yoga. Latihan-latihan yang
dilakukan adalah untuk mengantar Anda pada
Yoga.

to BACK
46BACK
Sure Fire Way To Build An 		
Amazing BACK
Otot terpenting dalam usaha Anda
menuju tubuh yang indah dan simetri
adalah punggung. Namun fakta
membuktikan latihan punggung bukanlah
latihan terfavorit, tapi Anda tidak ada
pilihan lain, ingin memiliki simetri
sempurna?

Fastest way to Lose
54The
Belly FAT

Tahun baru selalu saja identik dengan
keadaan yang serba baru, entah itu baju,
sepatu, gadget, bahkan kendaraan baru
pun turut menjadi suatu hal terbaru
dalam menyambut pergantian tahun

activeQUOTE
Tidak peduli seberapa keras masa lalu, Anda selalu dapat mulai lagi. 		
						

-Buddha-
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Reps mail
Kirimkan pertanyaan anda seputar binaraga & fitness,
melalui email ke : fadillah@reps-magazine.com

medical | nutrition | exercise | supplement
Brahmantio Prayogo
Pengamat Nutrisi &
Suplement Fitness

Dr. Hario Tilarso, SpKO
FACSM
Dokter Resmi KONI

Syafrizaldy
Binaragawan
Nasional

KOMBINASI
suplemen
Salam...Reps, saya adalah pengguna setia product
Supplement dari sportisi...tapi sampai sekarang Saya
masih belum bisa menyesuaikan diri bagaimana cara pemakaian
supplement yang benar... Saya minum shyntha6, amino 2000,
glutamine dan amino x tapi badan saya masih tetap tidak ada
perubahan, walaupun saya latihan 3x seminggu ... Mohon
sarannya ...terima kasih (Ramdhani)
Info yang anda berikan kurang lengkap, terutama dari
menu makanan anda. Karena jangan lupa suplemen
adalah pelengkap dan bukan porsi utama menu diet anda.
Berapa kali anda makan dalam sehari dan apa saja yang
anda makan, itu yang menentukan anda berhasil atau tidak
membentuk otot. Gunakan suplemen dengan cerdik timing
pemakaiannya dan jangan bergantung pada suplemen.
Usahakan masuk makanan biasa kombinasi karbohidrat dan
protein 5x sehari tiap 3jam. Konsumsi amino 2000 3 butir
sebelum latihan dan 6 setelah latihan dibarengi syntha6 dan
Glutamine. Konsumsi lagi syntha6 dan 6 butir amino atau

fungsi Glutamine
Reps mau tanya nih,
se b aik ny a b e r a p a
banyak glutamine yang
di butuhkan oleh tubuh setelah
latihan? glutamine yang
terkandung dalam massfusion
apakah sudah cukup? (Cecep).
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Anda sebaiknya juga
membaca jawaban
kami dipertanyaan
sebelumnya.Lalu untuk porsi
glutamine sekitar 5gram
tetap sesudah latihan tentu
cukup dicampur dengan
minuman anda,dan sebaiknya
yang manis.
Untuk mendapat efek lebih
dari Glutamine anda bisa
menambah suplementasi
khusus Glutamine diluar
Mass Fusion karena yang
terkandung didalam Mass
Fusion tidak akan sampai
5gram per servingnya.

aminoX sebelum tidur. Tiap anda lapar dan tidak ada akses ke
makanan biasa yang sehat boleh anda konsumsi syntha6 dengan buahbuahan.Tapi tetap intinya dan yg terpenting adalah makanan alami
anda.Melakukan latihan superset baik untuk pernapasan, dikarenakan
terdapat unsur aerobiknya.
Namun melakukan latihan superset bukan tanpa celah, kekurangannya
adalah anda hanya menguasai 2 alat saja dalam satu sesi latihan,
ini mungkin sesuatu yang agak kurang etis bila dilakukan pada saat
kondisi gym sedang ramai-ramainya. Biasanya kebanyakan mereka
melakukan latihan superset ini dalam keadaan gym sedang sepi,
sehingga tidak menggangu member yang lain.

Skipping
Reps aku baru dapat hadiah
dari temenku berupa tali
skipping, nah yang mau aku
tanyain sebenarnya apa sih manfaat
skipping buat tubuh?
Skipping adalah latihan
yang bagus sekali
untuk kebugaran dan
stamina tubuh anda, disamping
menguatkan kaki dan paha,
skipping juga menguatkan jantung
anda, satu2nya otot tubuh yang
tidak bisa dilatih dengan beban
dan harus dengan cardio. Karena
itu atlet atlet olahraga endurance
seperti tinju, beladiri sangat
memanfaatkan skipping untuk
penguatan stamina mereka.

MAINARTICLE

“Kenapa kamu pakai steroid?
Biar otot cepat gede.
Lalu, apa yang akan kamu
lakukan kalau otot sudah gede?”

Stay
with
steroids
or

quit
Text : Syukron A. F

Dulu janji tahun ini akan berhenti, namun ternyata masih
belum rela untuk berhenti. Dulu pula sudah ingin sekali
berhenti karena takut akan bahayanya, tetapi kembali
menggunakan karena masih jauh lebih takut jika kalah.
Akhirnya terus menerus menggunakannya hingga pada
akhirnya tidak ada lagi alasan untuk mengakhirinya. Lalu,
kapan berhentinya? Semua tergantung dari kita.
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B

ermacam-macam jawabannya
dari sepenggal pertanyaan
tersebut. Ada yang make
sense dan ada pula yang
seolah-olah menantang maut.
Bodybuilding ataupun mem-building
body adalah sebuah aktivitas fisik
yang memang semata-mata adalah
untuk membentuk badan. Kebetulan
saja ada sebuah cabang olahraga yang
menjadikan bentuk badan sebagai
materi perlombaannya, yaitu binaraga.
Dalam cabang olahraga tersebut, para
pesaing saling menonjolkan ataupun
memamerkan otot tubuh mereka
dihadapan dewan juri yang menilai.
Kemudian dewan juri akan menilai
otot dari masing-masing pesaing
yang kurang lebih berdasarkan massa
dan definisi otot, simetri tubuh,
serta performance di atas panggung
mencakup koreografi dan musik. Yang
pada akhirnya para pecinta olah tubuh
tersebut memiliki sebuah orientasi
tidak hanya sekedar latihan.
Satu persatu dari para pelaku weight
training memutuskan untuk menekuni
olah tubuh sebagai profesi yang
mengarah pada sebuah prestasi.
Perkembangan ilmu pengetahuan
mengenai olah tubuh merangkak
naik. Kegiatan pembentukan tubuh
yang melibatkan hipertrofi otot
intensif semakin modern dan tidak
lagi hanya sebagai aktivitas mengisi
waktu luang. Kemudian banyak dari
mereka tidak lagi hanya bergantung
pada latihan semata dalam mengolah
tubuh, selanjutnya mereka percaya
bahwa dengan mengatur pola makan
dapat memudahkan menggapai hasil
tubuh yang kini tidak hanya untuk
kepentingan gagah-gahan, melainkan
untuk kepentingan kejuaraan.
Hal tersebut ditandai bahwa kini fitness
atau weight train tidak lagi hanya untuk
membentuk tubuh sekaligus menjaga
kesehatan semata, melainkan dapat
juga dipertandingkan. Akhirnya dalam
praktek olah tubuh mereka mulai
memadukan antara latihan beban dan

diet (tinggi protein) secara rutin dan
intensif. Hingga berubahlah gaya hidup
tersebut menjadi lebih sistematis yang
memiliki pride tersendiri.
Bagi mereka yang niat untuk
berkompetisi, capaian usahanya
tidaklah berhenti hanya sebatas
latihan keras yang dikombinasi
dengan pengaturan pola makan
(tinggi protein, cukup karbo, rendah
lemak). Maksimalisasi otot tubuh yang
ditonjolkan di atas panggung juga
dipengaruhi oleh warna kulit serta
kuota lemak dalam tubuh. “Cutting
phase”, adalah salah satu rangkain
umum yang biasa dilakukan seperti,
pengurangan kadar lemak, ataupun
cut water. Selanjutnya adalah tahap
penggelapan warna kulit (berjemur di
bawah sinar matahari), pembaluran oil
pada tubuh, dan terpenting adalah efek
penyinaran panggung yang nantinya
akan membantu dewan juri untuk
melihat dan menilai definisi otot secara
lebih jelas.

P

ertumbuhan otot

Binaragawan atau cabang olahraga
binaraga umumnya memiliki empat
prinsip utama sebagai strategi dalam
memaksimalkan terjadinya hipertrofi
otot. Ke-empat prinsip tersebut adalah:

1
2
3
4

Latihan beban (weight train) atau
angkat berat plus tambah latihan
resistensi.
Kecukupan nutrisi, terutama
yang meliputi pola makan tinggi
protein dan,

Jika diperlukan cukupilah nutrisi
tambahan tersebut dengan
mengkonsumsi suplemen.
Istirahat yang cukup dan
berkualitas, diantaranya waktu
untuk tidur dan intervalitas antar
sesi latihan.

Tidak termasuk dari tiga prinsip utama
tersebut mengenai penggunaan steroid.
Bahkan sangat tidak dianjurkan dalam
penggunaanya, baik itu karena akan
membahayakan kesehatan juga akan
mencederai nilai sportifitas. Lalu
kenapa steroid banyak dijadikan pilihan
dalam upaya membesarkan otot?
Sebelum lebih jauh mari kita kuliti
terlebih dahulu ke-empat prinsip di
atas dalam memaksimalkan hipertrofi
otot.

L

atihan beban

Weight training atau latihan beban
mengakibatkan sobekan mikro pada
jaringan sel otot yang dilatih atau biasa
dikenal dengan mikrotrauma. Efek atau
pengaruh dari sobekan kecil tersebut
akan menimbulkan rasa sakit ataupun
pegal setelah latihan atau delayed
onset muscle soreness (DOMS) yaitu rasa
sakit otot yang tertunda. Kemudian
secara otomatis tubuh memperbaiki
kerusakan otot tersebut dengan
menyulam kembali jaringan otot baru
untuk menyambung sobekan-sobekan
kecil tersebut. Proses tersebutlah
yang akan menyebabkan otot tumbuh
semakin membesar. Secara umum
rasa sakit atau pegal setelah latihan
beban adalah hal yang normal, dan
biasanya terasa setelah satu atau
dua hari setelah latihan. Akan tetapi
ketika seluruh otot sudah terbiasa akan
latihan, maka rasa pegal dan sakit itu
cenderung berkurang.
Ada dua jenis hipertrofi yang dipicu
dari efek latihan beban yakni, hipertrofi
sarkoplasmik dan hipertrofi myofibrilar.
Hipertrofi Sarkoplasmik berorientasi
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pada penciptaan otot agar lebih besar.
Inilah yang menjadi tujuan latihan dari
para binaragawan dari pada hipertrofi
myofibrilar yang lebih bersifat
kelenturan dan kekuatan atletis.
Pemicu dari sarkoplasmik bergantung
pada peningkatan jumlah repetisi,
sementara myofibrilar dapat dipicu
dengan peningkatan bobot angkatan.
Melakukan keduannya secara
bersamaan dapat meningkatkan ukuran
dan kekuatan otot (dibandingkan
dengan orang yang tidak latihan beban
sama sekali). Akan tetapi tetap saja
sifat penekanannya berbeda.
Banyak trainer yang memilih untuk
silih berganti dalam menggunakan dua
metode tersebut. Dimaksudkan agar
mencegah otot tubuh beradaptasi.
Atau bisa juga disesuaikan dengan
kebutuhan, misalnya seorang
binaragawan yang terbiasa dengan
metode hipertrofi sarkoplasmik
mungkin suatu waktu beralih ke
hipertrofi myofibliar agar menghindari
batas plateau, yakni suatu titik
yang mana kadar latihannya sudah
membentur ambang batas.

G

izi / Nutrisi
Gizi atau nutrisi ataupun secara
umum disebut dengan diet (pola
makan) berperan vital dalam rangka
pertumbuhan, pemulihan, dan
perbaikan (recovery) otot bagi seorang
binaragawan setelah latihan. Khusus
berbicara tentang binaragawan, secara
umum mereka memerlukan kalori
jauh lebih banyak ketimbang orang
awam. Yang paling mencolok adalah
kebutuhan mereka akan protein yang
luar biasa lebih demi membantu
pembentukan massa otot yang massive.
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Pengaturan pola makan atau nutrisi
tersebut dapat pula dikombinasikan
dengan latihan kardio untuk mengejar
definisi otot yang masih terhalangi
lemak tubuh menjelang pertandingan.
Namun pada dasarnya rasio energi
makanan baik dari karbohidrat, protein,
dan lemak berbeda-beda sesuai dengan
tujuan dari sang binaragawan tersebut.

S

uplemen
Sama-sama sudah kita ketahui bahwa
peran penting gizi selain untuk
membangun otot juga membantu
dalam menghilangkan lemak.
Berhubung tidak semua kebutuhan
nutrisi tercukupi melalui solid food,
dengan itu binaragawan kerap
kali melengkapi akan kekurangan
tersebut dari suplemen atau makanan
pelengkap. Menjadi binaragawan yang
prima bukanlah pekerjaan yang mudah.
Binaraga juga bukanlah hanya soal
otot saja walaupun nilai dari ukuran
binaraga terletak pada ototnya.
Suplemen yang dikonsumsi tidaklah
hanya terbatas untuk meningkatkan
ukuran otot saja, melainkan juga untuk
kepentingan meningkatkan metabolism
(kepentingan pembakaran lemak),
meningkatkan kesehatan sendi, dan
pencegahan kekurangan kebutuhan gizi
yang diperlukan. Beberapa suplemen
yang banyak digunakan adalah creatine,
fat burner, dan amino.

I

s tir ah at
Latihan sudah, kebutuhan makanan
inti sudah, bahkan makanan pelengkap
pun sudah berarti saatnya untuk
memberi ruang beristirahat. Meskipun
rangsangan terhadap otot muncul
saat berlatih di sasana kebugaran,
pertumbuhan otot baru akan muncul
saat istirahat. Tanpa istirahat dan tidur
yang cukup, otot tidak dapat pulih dan
tumbuh dengan baik. Tidur delapan jam
sehari dianjurkan bagi binaragawan,
meski kebutuhan tidur tentu berbeda
bagi tiap orang. Sebagai tambahan
banyak atlet binaraga melakukan tidur

siang untuk meningkatkan kemampuan
tubuh membangun otot, beberapa
bahkan memecah jam tidurnya kedalam
beberapa kali tidur dalam sehari.

Lalu, kapan pertama
kali steroid banyak
dijadikan pilihan

?

Pastinya sejak kapan, semua pihak
terkait dalam dunia binaraga memiliki
jawabannya masing-masing. Yang pasti
steroid digunakan ketika rasa percaya diri
sudah tidak lagi di tangan. Mereka yang
putus asa sontak saja menjadikan steroid
sebagai ramuan dewa yang abrakadabra
sekejap membesarkan otot. Satu-dua
orang sukses membesarkan badannya
dengan steroid, atas kesuksesan tersebut
yang lain akhirnya mengikuti.

!

Steroid Bukanlah Solusi
Steroid bukanlah solusi dari kemandekan proses pembentukan otot.
Banyak penyebab dari kemandekan tersebut. Tidak ada salahnya untuk
me-review kembali kualitas usaha kita dalam membentuk otot. Mungkin
latihannya yang masih belum maksimal, atau bisa saja pemilihan jenis
protein yang kurang tepat, dan lain-lain. Jadi ada baiknya REPS Mania
tidak terburu-buru untuk mengonsumsi steroid ketika perkembangan
otot yang diinginkan belum tercapai.
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Celiac
Disease

Foto : Bimo
Model : Susan Hendarto

Text : Alfian Lutfi

B

elakangan ini penyakit celiac kembali terdengar di tengah-tengah
maraknya produksi makanan mengandung gluten yang tersebar
luas di masyarakat. Penyakit tersebut kerapkali dikaitkan dengan
berbagai gejala yang menyerang pencernaan manusia. Tidak banyak pula
orang yang menyadari akan hal itu, mereka berfikir bahwa hal tersebut sudah
menjadi hal yang lumrah, sehingga mereka enggan untuk menindak lanjuti
mengapa gejala tersebut bisa terjadi. Perlu adanya penelitian lebih mendalam
jika gejala tersebut terjadi secara berkepanjangan, mungkin saja celiac sudah
menjangkit pada pencernaan tubuh anda.
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Anda pecinta roti gandum atau lebih
menyukai sereal sebagai sumber
tenaga Anda saat berolahraga
maupun beraktifitas, namun disaat
mengonsumsi makanan tersebut
justru Anda sering merasakan kejadian
aneh pada pencernaan. Sebaiknya
perlu diwaspadai jika hal demikian
terjadi pada Anda. Mungkin saja jenis
makanan tersebut tidak sesuai dengan
tubuh karena diduga celiac disease
telah menyerang pada pencernaan
Anda.

Apa itu Celiac

Menurut pengertian dalam bahasa medis, celiac atau dikenal dengan
istilah celiac spure merupakan suatu penyakit kronik inflamasi pada
saluran pencernaan yang menyebabkan tidak dapatnya penyerapan nutrisi
dengan baik. Khususnya berbagai nutrisi yang terkandung pada gluten,
seperti: gandum, tepung, cereal, maupun roti. Penyakit tersebut bukanlah
dikategorikan sebagai penyakit menular, akan tetapi cukup berakibat serius
bagi penderita yang mengalaminya.

MAINARTICLE
Menurut berita yang kami kutip melalui celiac.com menjelaskan bahwa
penyakit celiac merupakan suatu penyakit kelainan genetik yang terjadi pada
masyarakat eropa secara garis besar, namun studi baru menunjukan bahwa
celiac telah mempengaruhi populasi hispanik, negro, maupun asia. Jadi tidak
menutup kemungkinan bahwa masyarakat indonesia berisiko terjangkit
celiac disease, namun kita belum cukup mengetahui berapa besar angka yang
dilaporkan secara spesifik, apakah anda berisiko celiac atau tidak? Tidak ada
salahnya jika anda mulai mendalami berbagai penyebab beserta gejala yang
ditimbulkan.

Penyebab

Menurut dr. Hario Tilarso, SpKO beliau adalah dokter yang menangani gizi
atlet menjelaskan, bahwa iritasi yang terjadi pada usus halus merupakan
faktor utama penyebab terjadinya penyakit celiac. pola makan tidak keruan
serta kurangnya perhatian terhadap makanan higienis adalah penyebab iritasi
itu terjadi, begitupula pengonsumsian zat pengawet yang terkandung pada
makanan maupun minuman kemasan.
Selain itu, penyebab celiac tidak hanya dikaitkan dengan iritasi yang
diakibatkan melalui pola makan yang salah. Factor genetic pun turut
mempengaruhi terjadinya celiac pada saluran pencernaan, hal ini telah
dibuktikan pada anak penderita autis. Menurut penuturan dr. Timothy Buie
yang berhasil kami kutip melalui celiac.com menjelaskan, bahwa banyak anak
autis tidak mendapatkan nutrisi yang cukup disebabkan pencernaan mereka
sangatlah selektif serta peka terhadap bahan makanan yang mengandung
gluten, karena anak autis itu sendiri memiliki disfungsi mitokondria didalam
tubuhnya.
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Gluten

Gluten diadopsi dari bahasa latin “Glue” atau “Lem” merupakan gabungan
protein dari berbagai makanan yang diolah melalui biji-bijian gandum
dan terkait pada spesies padi-padian barley dan rye. Gluten memiliki sifat
elastis saat digunakan pada adonan sehingga dapat menjaga bentuk serta
memberikan tekstur yang kenyal pada makanan. Selain itu gluten seringkali
dipergunakan sebagai alat kosmetik, produk rambut maupun perangkat
dermatologis lainya.

Bila dikonsumsi sebagai menu makanan, menururt Dr. dr. Sri Achadi Nugraheni,
beliau merupakan ahli gizi Fakultas kedokteran Universitas diponegoro
menyatakan bahwa gluten merupakan sumber protein asam amino yang
sangat lambat penyerapannya.

Gejala

Pada umumnya segala penyakit selalu saja memiliki gejala klinis yang
timbul secara nampak kasatmata maupun dari tingkah laku seseorang yang
tidak semestinya. Penderita celiac umunya memiliki gejala laten seperti rasa
sembelit, menurunnya berat badan terus menerus, diare, dan juga gas buang
yang berlebih. Tidak menutup kemungkinan bahwa penderita celiac akan
berdampak pada penyakit osteophorosis, kekurangan vitamin, bahkan anemia
sekalipun. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Hal ini dipicu karena rusaknya
lapisan dinding yang terjadi pada usus halus sehingga menyebabkan ileum
(usus penyerapan) tidak dapat menyerap nutrisi yang dibutuhkan tulang
maupun organ dalam tubuh lainya, sehingga kebutuhan akan berbagai nutrisi
tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Penanggulangan

1

Kenali gejalanya sejak awal, apakah benar-benar celiac disease atau
sekedar alergi gandum biasa (gluten intolerance) yang dialami. Celiac
disease memiliki gejala secara berlebihan dan berkepanjangan, namun
gluten intolerance hanya bereaksi saat ia mulai dikonsumsi, gejalanya
seperti konstipasi, selebihnya ia akan kembali pada kondisi semula.

2

Hindarilah berbagai makanan yang mengandung gluten (Diet free
gluten). Ini merupakan upaya terbaik dalam mengatasi permasalahan
ini semua. Bagi binaragawan yang memiliki keadaan seperti ini,
dihimbau untuk mengganti menu diet dengan sumber carb tanpa
kandungan gluten di dalamnya, seperti: Ubi, singkong, kedelai, kacangkacangan, kentang dan berbagai sumber lainya.

3

.Jika terjadi kronis pada saluran pencernaan, segera konsultasikan
dengan dokter ahli yang menangani penyakit tersebut.

Diet menurunkan berat badan
dengan diet bebas gluten

Foto
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Model : Kiko Rizaldi

Memang pada dasarnya diet menggunakan bahan gluten sangatlah tidak
dianjurkan bagi mereka yang memiliki penyakit celiac, justru yang disarankan
adalah melakukan terapi dengan pola diet bebas gluten. Hal ini diupayakan
agar mereka penderita celiac dapat terselamatkan dari kerusakan yang
menyebabkan pencernaan tidak bekerja semestinya. Jika anda seorang
binaragawan maupun pelaku fitness yang memiliki program penurunan berat
badan berbahan gluten dalam menu diet, hendaknya konsultasikan terlebih
dahulu kepada dokter maupun ahli gizi yang berwenang menanganinya,
jangan sampai anda salah memilih sumber makanan yang berguna sebagai
gizi anda.

Jika penderita celiac tetap terus mengonsumsi gluten dalam menu
keseharianya, maka penelitian telah menunjukkan bahwa ia akan mengalami
peningkatan risiko terserang kanker pencernaan dengan faktor 40 sampai
100 kali dari populasi normal. Oleh karena itu penting kiranya penyakit ini
cepat teratasi dengan benar sehingga pasien atau penderita dapat terobati
sesegera mungkin.

Mengingat bahwa program diet adalah menghindari berbagai asupan
makanan yang berkenaan dengan kolesterol, tinggi gula dan garam, maka
jalan satu-satunya untuk menyukseskan program tersebut adalah dengan
mengatur pola makan yang sehat dan higienis, dengan catatan kaya akan
nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Karena sifatnya sangat
mudah dijumpai diberbagai pusat perbelanjaan maupun pasar tradisional,
gandum selalu saja menjadi objek pilihan favorit bagi mereka yang tidak mau
ambil pusing untuk memenuhi kebutuhan menu diet. Namun, jika kurang jeli
saat memilih menu diet yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, tentunya akan
berimbas perusakan organ tubuh. Bila keadaanya sudah demikian, siapakah
yang akan bertanggung jawab? Semoga dengan artikel singkat ini dapat
menjadi pencerahan bagi kita semua agar lebih cerdas dalam mengatur,
mengolah, serta memutuskan program diet yang benar.
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WAVE LOADING technic
FOR

SIZE
MUSCLE

Text : Alfian Lutfi

Apakah anda seorang binaragawan yang gemar
berlatih weight train dengan beban berat? jika
ya, maka tidak ada salahnya bila anda menguji
adrenalin melalui teknik latihan berikut. Mungkin
saja teknik berikut belum pernah anda lakukan
sebelumnya.

M

embangun otot agar terlihat
lebih muscle bak indahnya
lekukan tubuh ‘Arnold
Schwarzenegger’ mungkin
merupakan dambaan kaum adam pada umumnya,
ditambah lagi jika kegagahan tubuh tersebut
selalu saja menyita perhatian setiap kasat mata
yang memandang. Tak hanya menurunkan berat
badan serta mengencangkan otot menjadi bentuk
tubuh yang indah dilihat, program pembesaran
otot pun juga turut menjadi daya tarik sendiri bagi
para adam yang ingin menyandang predikat “The
Bigger Man”.
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Setiap individu tentu memiliki target khusus mengapa dirinya terjun ke dalam
dunia fitness, secara kompleks tujuan tersebut ialah menjadikan bentuk otot
lebih terlihat besar dan muscular. Namun tak banyak orang mengetahui,
bahwa pembentukan otot dengan ukuran besar membutuhkan teknik khusus
dalam berlatih. Lalu teknik latihan seperti apakah yang dapat membangun
pembentukan otot agar lebih cepat membesar?
Yups, wave loading atau wave sets merupakan salah satu teknik latihan beban
dari sekian banyaknya teknik baru yang banyak bermunculan dikalangan
dunia fitness. Namun kehadiran teknik tersebut tidak terlalu banyak orang
mengetahui akan maksud dan tujuanya. Tidak perlu khawatir, kali ini Reps
magazine akan menyajikan teknik latihan tersebut sebagai referensi anda
saat berlatih dengan pembentukan ukuran otot yang maksimal.

?

Apakah Wave Loading itu?
Wave Loading atau secara artian bahasa indonesia adalah gelombang beban, merupakan suatu teknik latihan baru
yang digunakan saat melatih otot dengan tumpuan beban berat hingga paling terberat melalui jumlah repetisi
yang bervariasi dari set ke set berikutnya, sehingga kontraksi yang terjadi pada otot akan lebih terasa maksimal.
Seperti teknik latihan lainya yang memiliki maksud serta tujuan tersendiri dalam membangun bentuk tubuh agar
lebih nampak berotot maupun berstamina, wave loading pun bertujuan memberikan tingkat kebugaran pada
setiap kekuatan otot yang berkontraksi. Sehingga pencapaian size otot akan terasa lebih cepat dan tebal.
Kestabilan seseorang dalam mengangkat beban tentu memiliki takarannya masing-masing, tidak perlu
memaksakan diri untuk mengangkat beban berlebih sehingga membuat konsentrasi titik otot menjadi tidak
terfokus. Justru resiko cedera bisa saja terjadi bila anda tidak menghiraukan hal kecil seperti itu. Alangkah baiknya
jika anda meminta teman maupun orang disekeliling anda untuk membantu mengangkat beban yang sudah
dipersiapkan, menghindari terjadinya hal tidak diinginkan.

Bagaimana teknik tersebut
dilakukan ?
Mungkin anda pernah memainkan beberapa tekhnik latihan beban saat
nge-Gym, seperti diantaranya: superset, dropset, maupun HIIT (Hight intensity
interval training) yang divariasikan melalui berbagai gerakan. Namun, untuk
kali ini wave loading sendiri sangatlah berbeda dengan teknik yang seringkali
kita temukan di gym. Semakin berkembangnya zaman maupun pemikiran
seseorang untuk mengolah tubuh sebaik-baiknya bentuk idaman kaum hawa,
maka improvisasi dari berbagai teknik lama pun mulai disajikan dikalangan
pecinta fitness mania. Salah satunya wave loading.

Set 2
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4
4
2

Set 3
4		
3		
3		
3		
1		

Set 4
2
-

Set 5
1
-

Model : Davi

Set 1
8
7
5
5
3
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Wave loading memang cukup menarik didalam melatih otot
pada bagian latihan inti, seperti squats, deadlift, bench exercise
maupun rowing. Karena gerakan yang berkaitan dengan hal
tersebut sangatlah memungkinkan untuk menggunakan beban
begitu berat. Sehingga tujuan membentuk ukuran otot dapat
lebih terpenuhi. Berikut adalah contoh repetisi wave loading
dalam setiap set nya:

| Lokasi : GG Moi

Secara hakikat, wave loading tidaklah memiliki gerakan special disaat teknik
tersebut dilakukan, namun yang membedakan adalah berat beban selalu
berubah serta sedikitnya jumlah repetisi yang diatur secara tidak beraturan
dalam setiap set nya. Dapat digambarkan, saat kita melatih otot dada melalui
bench press. Di set awal beban mulai diangkat dan diatur cukup berat namun
jumlah repetisi tidaklah terlalu banyak 7-8 reps sudah cukup memberikan
efek pada otot, pada set selanjutnya beban mulai bertambah namun disisi
lain jumlah repetisi agak sedikit menurun 5-6 reps dan seterusnya.
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Reps
8 reps
6 reps
5 reps
8 reps
6 reps

Weight
20kg
30kg
40kg
20 kg
30 kg

Model : Dwi |

Set
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Set 5

Lokasi : Odiseus

Mungkin secara teknis pelaksanaanya tidaklah terpaku pada
tabel sebelumnya, akan tetapi maksud yang diharapkan sesuai
dengan pola gelombang yang dimaksud, terkadang naik maupun
turun, begitupun dengan beban yang diatur berat maupun
ringan. Mungkin lebih jelasnya jika anda melihat tabel berikut
dengan asumsi latihan saat melakukan bench press exercise:

Manfaat wave loading
Setiap teknik latihan tentunya memiliki
manfaat serta tujuannya masing-masing,
diantaranya memberikan tingkat pembakaran
lemak yang tinggi, meningkatkan endurance
saat berlatih, pembentukan muscle yang
optimal dan lain sebagainya. Begitupun dengan
wave loading yang memberikan manfaat
sebagai berikut:
| Lokasi : Gold GYM

1. Penebalan serta pelebaran ukuran
otot.

2. Membuat serat otot akan lebih
menonjol.

Model : Pande

3. Terbiasa untuk mengangkat beban
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lebih berat.

4. Endurance saat berlatih menjadi 		
lebih maksimal.
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Tips
1. Lakukanlah stretching untuk meregangkan persendian tubuh anda, ditambah
dengan sedikit pemanasan kecil guna menghindari terjadinya cedera.

2. Mulailah dengan beban yang sesuai dengan kemampuan anda, namun beban tersebut

cukup membuat adrenalin anda teruji sehingga konsentrasi pada titik otot akan lebih 		
terasa khasiatnya.

3. Pergunakanlah spotter baik dari teman, maupun instruktur guna membantu anda 		
untuk menopang beban yang cukup berat.

4. Perbanyak air putih, guna menghindari dehidrasi.
5. Diperbolehkan mengonsumsi berbagai suplementasi maupun nutrisi tambahan yang

		
mendukung jalanya latihan tersebut, seperti: Nitric Oxide, fat burner, coffee, creatine,
ekstract green tea, dan lain sebagainya.

6. Tidak dianjurkan melakukan teknik ini setiap hari, untuk menghindari terjadinya stress otot.
Dianjurkan jika teknik tersebut dilakukan berselingan hari.

7. Tidak dianjurkan bagi Anda yang masih pemula.

Model : Dody Lesmana |

Lokasi : ITC Gym Bdg

Wave loading atau wave set
meupakan suatu solusi teknik
latihan untuk membuat ukuran

“

otot lebih massive dan muscular,
namun tidak perlu memaksakan
diri jika anda kurang mampu untuk
menerapkan teknik tersebut pada
program latihan anda.

Masih ada teknik lainya yang dapat diprioritaskan bagi anda yang baru
memulai latihan beban. Teknik ini tentunya diprioritaskan bagi mereka
yang sudah senior dan sudah tidak diragukan lagi dengan keberadaanya
pada dunia weight training.
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Saatnya
Programkan

Diet

Anda
NG
SEKARA
Text : Alfian Lutfi

Di awal tahun 2013 ini,
sudah sejauh manakah Anda
mengetahui perkembangan diet
yang dilakukan selama ini? apakah menu diet Anda sudah
cukup berkualitas tanpa mengganggu kocek pribadi? jika
semuanya belum dapat terpenuhi maka berbagai perombakan
seperti program diet, kebutuhan diet hingga pengaturan
anggaran pun perlu diberlakukan.
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P

enurunan berat badan melalui diet adalah pilihan strategi yang tepat
untuk menurunkan berat badan selain berkadio dengan pengaturan
pola makan yang benar. Akan tetapi apakah cukup efisienkah
program diet yang anda jalani selama ini? Jangan sampai anda salah
melakukan program yang tidak tepat sasaran, perlu adanya perencanaan
tepat untuk menghasilkan “goal” yang diinginkan. Begitupun program diet
yang akan dijalani, jika anda menjalaninya dengan tidak berdisplin tentu
hasilnya akan menjadi sia-sia. Dipermulaan tahun 2013 ini, Reps magazine
akan mengajak pelaku fitness mania untuk lebih bijak didalam mengelola,
merencanakan, serta mengambil keputusan yang terbaik bagi program
penurunan berat badan anda.

Berikut beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi perencanaan penurunan
berat badan agar berjalan sukses dan
optimal:

1

Belajar dari program diet yang
sebelumnya
Apakah anda mengalami kegagalan saat menjalani program diet
di masa lalu? mengapa mengalami kegagalan tersebut? apakah motivasi
yang membangun diri anda untuk menjalani program diet cukup berhasil?
kegagalan saat menjalani diet bukanlah semata-mata disebabkan kesalahan
pada diri sendiri, pengaruh dari luar pun turut mempengaruhi konsistensi
anda untuk tetap melakukan diet ataupun harus menghentikanya. Intinya
semua kembali pada motivasi yang membangkitkan diri sendiri.
Tidak hanya berbekal pada motivasi dan keyakinan saja diet akan
berlangsung sukses, belajar dari kegagalan masa lalu pun cukup berperan
penting dalam mencari point apa saja yang menurutnya kurang dan perlu
diperbaiki. Berkaca pada kegagalan yang telah lalu merupakan upaya terbaik
sebagai batu loncatan agar lebih memahami kekurangan yang dimiliki.
Memang secara umumnya faktor penyebab kegagalan orang melakukan
diet terdapat pada diri sendiri yang menjalani, maupun keadaan luar yang
mempengaruhinya. Disinilah konsistensi seseorang mulai teruji.

Suplementasi atau biasa diartikan sebagai secondary food adalah tambahan
nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk melengkapi berbagai kandungan nutrisi
yang tidak ditemukan pada makanan. Untuk menentukan suplemen fat burner
ataupun pre-workout yang dapat membangun endurance dengan pembakaran
lemak tinggi saat berlatih, maka amatilah komposisi yang tertera dibelakang
label suplemen tersebut. Kemudian sesuaikan budget anda dengan harga
supplement yang akan anda pilih, utamakan manfaat yang Anda butuhkan
agar hasil menjadi lebih maksimal.

3

Atur jadwal diet
Untuk menurunkan berat badan, banyak persiapan dilakukan
seseorang demi mewujudkan hasrat memiliki tubuh yang ideal.
Jadwal diet yang begitu ketat kerap kali membuat orang yang menjalaninya
menjadi kewalahan, jenuh dan bahkan cenderung jatuh sakit bagi mereka
yang mengaplikasikan diet dengan cara tidak makan sama sekali. Padahal
kunci kesuksesan menjalani diet bukanlah dengan cara menahan lapar, akan
tetapi memperbaiki pola makan dan menghilangkan porsi asupan lemak
yang berlebih dengan tetap memperhatikan kandungan nutrisi yang layak
untuk dikonsumsi. Mengatur jadwal diet tidaklah terbilang sulit, intinya
anda mau mendisiplinkan diri anda untuk menjalaninya tanpa ada keluhan
apapun. Strategi yang baik jika program diet anda tersebut dikelola mulai
bangun tidur hingga anda tidur
kembali, begitu pula dalam satu
hari hingga menuju satu minggu
dengan pola waktu kegiatan yang
rutin. Fakta dibalik kesuksesan
orang yang menjalani diet tertuju
pada penempatan displin waktu
yang tepat hingga konsistensi
saat melakukanya.

2

Pertimbangkan anggaran
Setiap individu pada umumnya selalu berpendapat, bahwa
seseorang yang menjalani program diet tentunya akan menghemat
anggaran biaya untuk menu makan sehari-hari. Dasar pemikiran tersebut
tidaklah sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, mungkin segelintir
orang saja yang membenarkan tentang hal itu. Sudah semestinya
program diet akan menghabiskan anggaran dana yang tidak
sedikit, karena tidak hanya menu makanan diet saja yang perlu
untuk dibelanjakan, berbagai suplementasi seperti fat burner pun
turut andil dalam menyukseskan program diet anda.
Untuk menghindari melonjaknya budget anda saat memilih menu
kebutuhan akan diet, maka perhatikanlah berbagai menu makanan
yang kiranya cukup gizi yang terkandung dan juga tidaklah terlalu mahal.
Pelajarilah berbagai kandungan nutrisi dari berbagai sumber informasi
kesehatan, agar lebih tepat dan akurat dalam memilih bahan makanan
yang akan Anda belanjakan.
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Berikut contoh pengaturan jadwal diet
singkat yang dapat anda kembangkan
kembali:
Pagi : 2 butir telur yang diorak-arik dengan daging yang sudah 		
07.00 dicacah tanpa disertai minyak. Studi Gizi Purdue University
mengemukakan bahwa sarapan kaya akan tinggi protein
dapat membuat orang merasa kenyang lebih lama sehingga
mengurangi resiko makan .
Pagi : Mengkonsumsi cemilan dengan tinggi protein seperti roti
10.00 gandum yang diperpadukan dengan 2 dada ayam, menurut studi
yang ditelah dikemukakan oleh Georgia state university,
bahwa atlet yang mengkonsumsi cemilan dengan porsi
250 kalori dalam sehari memungkikan dirinya untuk kehilangan
lemak dalam tubuh dengan perolehan energy yang lebih banyak.
Siang : Disiang hari sebaiknya mengonsumsi makanan yang
13.00 mengandung magnesium yaitu mineral yang mudah diserap
menjadi metabolisme, seperti: sayur-sayuran dan ikan.
Sore : snack sore minuman tea hijau sangat bermanfaat untuk
16.00 membakar lemak, karena kadar kateain dalam tea hijau dapat
mengurangi lemak dalam tubuh dan juga bisa ditambah dengan
snack ringan yang pedas, guna membakar kalori.
Malam : di malam hari hindarilah jenis makanan yang mengandung
19.00 tinggi karbohidrat maupun lemak, untuk mengantisipasi kelebihan
kalori yang menimbun menjadi lemak. Dianjurkan untuk
mengonsumsi berbagai buah-buahan, seperti apel, pear, melon dan
lain sebagainya.

4

Ketahuilah perkembangannya.
Inilah point terpenting yang sangat anda perlu perhatikan, jika
mengabaikan hal ini tentunya anda tidak akan mendapat pengaruh
hasil apa-apa, apakah diet itu berhasil ataupun tidak? Mengetahui progress
diet tentunya sudah menjadi pembahasan utama untuk mengetahui sejauh
mana diet yang dijalani memberikan hasil. Secara mudahnya jika ingin
mengetahui perkembangan diet tersebut, yaitu dengan memperhatikan
berbagai titik tempat menimbunnya lemak pada tubuh, seperti: paha, lengan,
dan yang paling termudah bagian perut bawah.

Berikut tips yang harus anda lakukan untuk
mengetahui sejauh mana keberhasilan diet
selama ini:

1 Timbanglah berat badan badan.
2 Ukur lingkar lengan, lingkar perut atas, lingkar
perut bawah, dan lingkar paha setiap dua
minggu sekali.

3 Berkacalah ke cermin, lihat bagian mana yang
menurut anda masih dirasa kurang.

Jika semuanya
masih menebal tentu
timbunan lemak
tersebut belum

?

berkurang secara maksimal,

dengan artian diet anda masih
mengalami kegagalan. Dan berarti
pola latihan anda saat berolah
raga maupun diet perlu ada
yang dibenahi, mengapa sudah
berolahraga dan melakukan
diet tapi tidak memberikan hasil
apapun.
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Seperti halnya dengan program suplementasi yang menjanjikan penurunan
berat badan cepat tanpa adanya rasa lapar serta tingkat pembakaran
lemak yang tinggi saat berolahraga. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak
mempengaruhi penilaian anda untuk memilih planning diet terbaik .

Kesuksesan menjalani diet

tentunya harus dilakukan secara
realistis dan berdisiplin. Kita
semua tahu begitu banyak
program pelangsingan tubuh
maupun cutting sekalipun
dihadirkan saat kita memutuskan
menjalani diet, pastinya anda

“

Dengan adanya peran pendukung tersebut, kiranya diet anda lebih tersusun
rapih dan sistematis tanpa anda harus memusingkan berbagai hal yang
berkaitan dengan diet itu sendiri. Namun, dengan adanya pendukung
ahli tersebut tentunya anda harus mengeluarkan kocek lebih dalam guna
membayar jasa profesi yang mereka miliki, dan ini bisa menjadi pertimbangan
anda kembali untuk menggunakan jasa mereka sebagai pendukung target
anda, jika anda tidak merasa terbebani sah-sah saja jika anda menggunakan
jasa mereka untuk memotivasi diri agar lebih tepat sasaran.

“

5

Perlunya dukungan.
Jika anda memiliki seorang dokter ahli gizi, personal trainer, maupun
seorang konsultan ahli nutrisi yang berkompeten dibidang nutrisi,
tidak ada salahnya jika anda berkonsultasi kepada mereka untuk merancang
serta menentukan langkah terbaik agar diet berjalan sukses. Hal seperti
ini tidaklah diwajibkan bagi mereka yang memiliki program fat loss, hanya
bagi mereka saja yang membutuhkan peran pembantu untuk mendukung
keinginan memiliki tubuh ideal.

akan selalu dibuat pusing dengan
beberapa pilihan tersebut.
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A

pakah anda sedang menjalani program penurunan
berat badan? Bagaimanakah program diet
yang anda jalani? Apakah menu diet anda
mendukung program penurunan berat badan?
jika jawabanya belum mendukung, tentulah kerja
keras yang diusahakan selama ini terbuang sia-sia secara
waktu, biaya, maupun tenaga. Pastinya anda tidak mau
mengalami kegagalan untuk kedua kalinya dalam mengatasi
permasalahan yang cukup rumit ini, alangkah baiknya jika
saran terbaik untuk anda adalah meninjau kembali pola
latihan, mengatur pola makan(diet), maupun istirahat anda
untuk saat ini.

Penurunan berat badan atau weight loss cukup terbilang
mudah-mudah susah, mudah bagi yang serius dan susah
bagi mereka yang tidak memiliki perencanaan tepat untuk
menjalaninya. Kali ini Reps magz akan mereferensikan kepada
fitness mania beberapa makanan yang mengandung proses
pembakaran lemak cepat. Berikut sumber makanan yang
direkomendasikan untuk anda:

1

Alpukat

Meskipun alpukat
mengandung tinggi
kalori, namun buah berbiji
besar didalamnya ini
memilki kebaikan untuk
dikonsumsi sebagai menu
diet. Tingginya serat yang
terkandung pada buah
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alpukat dapat memudahkan
pencernaan dalam tubuh
serta menurunkan berat
badan dengan memberikan
rasa kenyang di dalam
perut, sehingga dapat
menghentikan nafsu makan
yang berlebih. Kandungan
folat pada buah alpukat
ini juga memiliki kebaikan
lainya, yaitu meminimalisir

Text : Alfian Lutfi

Weight loss selalu saja dikaitkan dengan suplementasi
yang menjanjikan pembakaran lemak sempurna dengan
biaya terbilang expensive, namun apakah pembakaran
lemak selamanya dihubungkan dengan suplemen?
apakah ada sumber alami lainya yang mampu membantu
pembakaran lemak secara maksimal?

risiko terjadinya kolesterol
dan maupun penderita
penyakit jantung.

2

Air

Air merupakan senyawa
mineral yang berperan
penting dalam peredaran
tubuh manusia karena
75% tubuh manusia
terdiri dari cairan mineral.
Air dapat meningkatkan
metabolisme pembakaran
lemak sebesar 30%, dengan
sistem pelepasan lemak
melalui keringat. Air sangat
bagus untuk menargetkan
pembakaran lemak yang
membandel di perut.

3

Teh hijau

Tidak hanya makanan saja
yang dikonsumsi sebagai
penghasil kalori saat
berolahraga, partikel lainya
pengganti kalori seperti
teh hijau pun juga turut
membantu meningkatkan
denyut jantung yang stabil
sehingga proses pembakaran
lemak pun dapat berjalan
dengan maksimal. Seperti
banyak diketahui bahwa
green tea memilki sifat
antioksidan dalam protektif
menjaga tubuh dari serangan
penyakit serta memberi
pelepasan lemak yang efektif
dan aman bagi tubuh.

4

Apel

Selain alpukat, daging
buah apel juga memilki
kandungan tinggi serat
yang membantu pencernaan
dengan tingkat lapar yang
minim, sehingga akan terasa
kenyang walaupun dimakan
sedikit. Apel sangat bagus
bagi anda yang menderita
sembelit dan mengalami
kembung.

5

Kacang
Walnut

Anda pecinta cemilan
kacang, tentunya kacang
walnut sangat baik jika
anda mengonsumsinya
sebagai cemilan anda
saat menjalani program
penurunan berat badan.
Kacang-kacangan ataupun
biji-bijian merupakan salah
satu bahan makanan yang
memilki banyak kandungan
asam lemak esensial
seperti omega3 maupun
protein nabati. Menurut
Dr. Joe Vinson, PhD beliau
adalah seorang professor
University of Scranton
Chemistry Pennsylvania
ini mengemukakan bahwa
Kacang Walnut mengandung
lemak tak jenuh ganda dan
lemak tak jenuh tunggal, itu
artinya lemak tersebut lebih

sehat jika dibandingkan
dengan lemak jenuh
biasanya yang berpotensi
menyumbat pembuluh darah.
Tingginya kalori pada kacang
walnut tidak menyebabkan
berat badan meningkat akan
tetapi lebih membuat perut
terasa penuh.

adalah kandungan aktif
lainya terdapat pada dark
chocolate yang memiliki
peran sebagai antioksidan
penangkal radikal bebas.

Meskipun begitu, alangkah
baiknya jika anda membatasi
untuk mengemil kacang
ini secara yang berlebihan,
agar manfaat sehatnya tetap
dapat anda peroleh.

Sarapan menggunakan oat
sudah selayaknya dilakukan
bagi mereka yang ingin
menurunkan berat badan. Oat
atau bubur gandum adalah
menu sarapan bertinggi serat
dengan tingkat pelepasan
energy yang lambat sehingga
dapat menekan rasa lapar
sampai waktu siang hari.

6

Dark
Chocolate

Mengonsumsi coklat ini
sebaiknya tidak seperti anda
meminum susu coklat pada
umunya, melainkan jika
memakanya seperti anda
memperlakukan makanan
seperti biasa. Dark chocolate
dapat menekan nafsu makan
dan membantu konsentrasi
anda saat berlatih beban
dengan membantu
mengurangi stress maupun
kadar kortisol didalam
tubuh. Menurut para ahli
patologi menemukan banyak
manfaat yang dihasilkan
jika mengonsumsi coklat
hitam sebelum anda berlatih.
Salah satunya dengan
menstimulasi sel saraf
yang dapat menimbulkan
perasaan bersemangat dan
segar melalui kandungan
theobromine yang
terkandung pada tanaman
coklat hitam ini. Flavonoid

7

8

Oat(Bubur
Gandum)

Protein
whey

Whey protein merupakan
ekstract susu sapi yang
telah dikemas secara rapih
menjadi produk susu yang
aman untuk dikonsumsi.
Karena sifatnya mengandung
cassein beserta asam amino
essensial lengkap seperti
BCAA (Branched Chain
amino acids), whey protein
cukup popular dikalangan
fitness mania karena dapat
menghasilkan otot yang jauh
lebih baik tanpa disertainya
kandungan lemak.
Tingginya protein dengan
rendahnya karbohidrat yang
terkandung didalam whey
cukup memberikan efek
pembakaran lemak yang
berarti.

Pokok dari kesuksesan diet itu sendiri terpaku pada ketiga
komponen penting, diantaranya: Bagaimana menjaga pola
makanan sehat setiap hari tanpa disertainya makanan yang
berpotensi mengandung timbunan lemak. Pola latihan dengan
intensitas tinggi berguna untuk memperoleh tingkat pembakaran
lemak dengan jumlah yang banyak, seperti bercardio maupun
latihan HIIT. Dan komponen penting ketiga adalah pola istirahat
yang cukup, hal ini dilakukan agar otot-otot yang mengalami
kontraksi saat berlatih tidak mengalami stress tinggi.
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Siapa yang tidak kenal
dengan sosok pria yang
selalu mengenakan bandana
hitam serta jambang tipis
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I

a memiliki keahlian menghipnotis hingga 8000 orang, serta namanya
tersohor diberbagai penjuru indonesia melalui profesinya sebagai sang
hypnotist? rasanya tidak ada kekurangan apapun pada dirinya, kecuali
jika ia memutuskan untuk berhenti dari karier yang telah membesarkan
namanya.
Kedua kaki pria bertubuh tegap ini melangkah pada pijakan yang berbeda.
Di satu kaki menapak pada dunia hypnotherapy, sedangkan kaki satunya
melangkah pada kegemaranya dalam mengolah tubuh bak indahnya tubuh
sang idola ‘stan mcquey’. Namun keduanya tetap dapat melangkah secara
berirama, tidak ada yang perlu dipertimbangkan untuk dapat melakoni
keduanya, baginya hypnotist dan nge-gym adalah gayanya (my style).
Kali ini Reps mendapat kesempatan untuk mewawancarai sang ‘the
master hypnotist’ secara ekslusif. Dengan wajah penuh keramahan Reps
pun disambut dan dipersilahkan secara hangat memasuki kediamannya
yang bagaikan suatu istana. Reps sengaja berkunjung guna memberikan
informasi kepada para Reps-mania yang ingin lebih jauh lagi mengenal
sosok sang Master serta kesibukannya. Berikut pola hidup sehat serta pola
latihan beban yang sedang ia lakoni hingga sekarang, rupanya aura positif
beliau merespon kedatangan kami di kediamannya yang asri.

Awal mulanya menjadi sang Hipnotis
Baginya, profesi mistery ini sudah melekat pada dirinya semenjak ia
masih kanak-kanak. Ketertarikan itu bermula saat ia merayakan pesta
ulang tahunnya yang genap berusia 6 tahun, kemudian sang ayah
menghadiahkanya suatu hiburan sulap saat pesta tersebut. Tak puas
dengan berbagai trik sulap yang sering ia jumpai pada acara pesta maupun
atrkasi lainya, pria penggemar warna hitam ini pun bertekad memperdalam
ilmu magicnya dengan berguru ke berbagai sumber yang berhubungan
dengan dunia sulap.
Lalu saat usianya mulai menginjak 14 tahun, ia telah bergabung menjadi
anggota international brotherhood of magician ring 321 di Surabaya, Romy
pun mendapat apresiasi sebagai anggota termuda berprestasi. Di masa
ia menduduki bangku SMA Romy sangat bersungguh-sungguh menggali
serta menganalisa berbagai hal berkenaan dengan pikiran manusia, inilah
langkah awal yang mengalihkan dirinya dari illusionist hingga menjadi
master hipnotist.
Sebagai catatan bahwa pria ramah ini enggan menyebut dirinya
sebagai seorang pesulap, hal ini dikarenakan setiap trik permainan yang
dikembangkan Romy tidaklah menggunakan unsur magic, akan tetapi
hypnotism, psychology, misdirection, dan linguistic unsur yang ia sajikan
saat hypnotist itu berlangsung.
Setelah menyapa public lewat keahlianya dalam menghypnotist, yang
waktu itu perdana disiarkan pada program acara berjudul “Hypnotis” di
media TV swasta, dari sanalah nama Romy Rafael mulai mencuat dan santer
diperbincangkan elemen masyarakat sebagai ahli hypnotherapy, terlebih
lagi semenjak program TV swasta telah menobatkan dirinya sebagai
‘the master hipnotist’ pada program kompetisi magic yang bertajuk “The
Master”. Bandana hitam yang selalu menghiasinya sebagai penutup kepala,
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Ketika saya menjalani program diet, maka yang
saya persiapkan terlebih dahulu adalah mainset yang tersusun
rapih dan matang, baru setelah itu pola latihan dan berbagai
nutrisi yang menunjang pembentukan otot saya

ditambah busana serba hitam telah menjadi menjadi ciri khas sang master
hypnotist dalam membalut tubuh kekarnya setiap kali ia performance di
atas panggung.

Turun ke dunia fitness
Bermula dengan kondisi tubuhnya yang gemuk dan sulit rasanya untuk
menjadi lebih ramping, Romypun mulai mencoba untuk berkecimpung
pada dunia fitness, motivasinya adalah membentuk tubuh agar terlihat
balance dengan tinggi badan yang dimilikinya. Upayanya ini sudah ia
jalani semenjak ia duduk dibangku SMA, tidak seorang pun menggurui
dirinya apa lagi jasa personal trainer sekalipun yang mampu menyulap
tubuh gendutnya menjadi suatu mahakarya seni otot yang menarik untuk
dilihat. Hanya berbekal kerja keras serta informasi yang diperolehnya
melalui website lalu ia kembangkan saat nge-gym, Romy pun berhasil
membuktikan bahwa dirinya pun mampu membentuk tubuh idealnya.
Selain sibuk sebagai seorang
hypnotherapist, pria kelahiran kota
pahlawan ini selalu memprioritaskan
kegiatan ngegym ibarat kantor pusat
yang harus dan kudu dikunjunginya. Tak
mau larut dalam kesibukanya sebagai
sosok public figure, ia pun menyempatkan
waktunya untuk aktif nge-Gym disetiap
hari seni, rabu, dan jumat untuk
berlatih beban, selebihnya ia
fokuskan berkardio. Mengenai
cardio itu sendiri, Romy lebih suka
menghabiskan waktunya di atas
stationary bike selama 60 menit
yang terbagi menjadi dua waktu,
30 menit diwaktu pagi
dan 30 menit disaat
malam hari.
Reps pun tak lupa
menanyakan mengenai
goalnya terjun ke
dalam dunia fitness,
tak lain adalah ingin
menjadi fame dengan porsi
tubuh layaknya menfitness, namun
tak menutup kemungkinan jika dirinya
ingin berkompetisi pada ajang pamer otot
tingkat international seperti ‘Stan Mcquay’
yang selalu menginspirasi dirinya. Baginya

berkiprah diajang kompetisi international sangatlah
berpotensi untuk mendongkrak popularitas diri di
mata dunia, khususnya dalam seni mengolah tubuh
sehingga pendapat masyarakat tentang dirinya
tidak hanya dipandang sebagai pemain hypnotist
biasa melainkan seniman pemahat otot profesional.

statis/diam) sangat membuat dirinya merasa nyaman tanpa adanya cidera
fatal, selain ia manfaatkan untuk mengayuh sepedanya, iapun dapat membaca
buku dengan relaks.

Diet

Q : Bagian otot manakah yang membuat penampilan anda
menjadi percaya diri?
A : Deltoids, bicep dan tricep adalah strong point saya dalam 		
berpenampilan maupun latihan. Dengan besarnya ukuran 		
bicep maupun tricep yang saya miliki, saya lebih percaya diri 		
mengenakan baju apapun. Begitupun dengan otot deltoids, otot 		
inilah yang membantu kesimetrisan tubuh saya, sehingga lebih 		
terlihat gagah saat tampil.

Program latihan
Minggu pertama

Senin
Chest

Back
Bicep

: Hiit program
: Bench press
Incline bench press
Cable crossover
Dumbbell fly
: Lat pulldown
: Dumbbell curl

(45 menit dengan timer)
(3set 12reps)
(3set 12 reps)
(3set 12reps)
(5set 6reps dengan beban berat)
(5set 6reps beban berat)
(3set 12reps)

Rabu
: Hiit program
(45 menit dengan timer)
Leg
: Squat 		
(3 set 12reps, leg press 5set 6reps beban
			berat)
Bicep
: Dumbbell curl
(3set 12reps, tricep pushdown 3set 12reps)
&Tricep
Jumat
Bicep
: Dumbbell curl
Tricep
: Tricep pushdown
Lower
: Dipping 		
Chest			

(3set 12reps)
(3set 12reps)
(5set 12reps, decline bench press 5set
6reps beban berat)

Minggu kedua
Senin &
Jumat

: Sesuai Minggu Pertama.

Rabu
Deltoids : Dumbbell press
(3set 12reps, wide grip press 3set 12reps,
			
front dumbbell raise 3set 12reps)
Bicep
: Dumbbell curl
(5set 12reps, E-z Bar curl 5set 12reps)
Tricep
: Dumbbell kick back (5set 12reps. tricep pushdown: 5set
			 12reps)
Baginya tidak ada bagian otot yang selalu diutamakan maupun dianak tirikan,
semuanya mendapatkan perlakuan yang sama tidak lebih atau kurang, sesuai
dengan porsinya. Alasan lain mengapa Romy memilih stationary bike sebagai
alat andalanya untuk berkardio? Tak lain karena stationary bike (sepeda

Q : Apakah anda menggunakan 		
suplementasi saat berlatih?
A : Tentunya, 30 menit sebelum
saya berkardio pagi
maupun malam hari
saya menggunakan fat burner
untuk pembakaran
lemak dan setelahnya saya
menggunakan BCAA. Saat
berlatih beban, saya pun
menggunakan pre-workout
seperti nitric oxide
untuk endurance dan setelahnya saya mengkonsumsi BCAA dan
whey isolate sebagai recovery dari otot-otot yang telah lelah dilatih.
Q : Pesan dan saran untuk sahabat Reps yang berkeinginan untuk
eksis nge-Gym dan karier?
A : Sebetulnya orang bilang gak punya waktu itu adalah bohong,
pada dasarnya mereka punya waktu akan tetapi mereka saja
yang tidak mau untuk memprioritaskan waktunya tersebut. Pesan
saya tidak ada kata terlambat jika anda berkecimpung dalam
dunia fitness maupun karier, terpenting adalah pintar-pintarnya
anda untuk menyiasati kedua waktu berharga tersebut. Dan
mumpung ini memasuki awal tahun 2013, maka
persiapkanlah strategi anda dari sekarang, lawan segala perilaku
negative yang dapat mematikan mainset anda.

PROFILE

Menurut pria yang selalu membawa bandul
kemanapun ia show, berprinsip bahwa dalam menjalani program diet ada
tiga kunci dasar yang selalu ia pegang teguh untuk mencapai hasil optimal
dalam proses pembentukan tubuh yang proposional. Ketiga kunci tersebut
diibaratkan suatu piramida yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya: gym
exercise, nutrition dan mainset. Jika ketiga unsur tersebut tidak dapat
terpenuhi secara maksimal dan dijalani secara konsisten, maka upaya yang
dilakukan tentunya menjadi sia-sia tanpa memberikan hasil yang memuaskan.

Berikut sedikit perbincangan singkat saat Reps
berkunjung di kediamannya :

Nama		
Tempat Tgl Lahir
Tinggi Badan
Berat Badan
Makanan
Minuman Fav.
Hobi
		

: Romy Rafael
: Surabaya 12 juli
: 180cm.
: 85kg (off) / 82kg (on season)
: Pisang.
: Jus pisang
: Membaca buku hypnotism dan
Psychology.
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Text : Alfian Lutfi

“ Saya hanya ingin
menunjukan kepada semua
orang bagaimana
saya menjadi bisa,
saya tidak ingin menjadi
besar, namun selalu menjadi
yang terbaik.”
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K

ami terkesima dengan sosok pria tricky yang satu ini. Mata
sayunya menyiratkan energy seorang pria lemah tanpa daya
apapun, sedangkan postur tubuhnya dapat membuat sepasang
mata tercengang hingga membuat kepala menggeleng-geleng bukan
kepalang. Siapakah dia?
Pria kelahiran venezuela 3 november 1972 ini, memiliki nama lengkap
Gustavo Badell. Ia menggambarkan dirinya sebagai seorang profesional
bodybuilder yang meniti kariernya semenjak usia dini, “The Freakin Rican”
begitulah panggilannya dalam binaraga. Alasan mengapa ia dijuluki The
Freakin Rican tak lain karena ia memiliki tubuh yang cenderung freak
serta kecintaannya terhadap tanah kelahiran “Puerto Rico” .Terbilang
bocah ingusan saat ia memulai meniti kariernya sebagai petinju amatir
muda yang cukup beradrenalin. Ditambah lagi semasa dirinya menduduki
bangku sekolah menengah pertama(SMP) di tahun 1991, Gustavo melatih
dirinya untuk membangun ukuran tubuh agar lebih terlihat besar sesuai
dengan harapannya sebagai seorang boxer. Hingga pada akhirnya
Gustavo mulai tertarik serta membalikan haluan cita-citanya mulai dari
seorang petinju amatir menjadi sosok bodybuilder belia yang menuahkan
prestasinya saat berumur 19 tahun dalam kejuaraan junior Caribbean
bodybuilding championship.
Alasan yang tepat bagi dirinya
untuk menekuni binaraga tak lain
karena ia memiliki genetik otot
yang mudah dibentuk serta cepat
untuk berimprovisasi menjadi
lekuk otot yang freak and lean.
Enam tahun masa transisi dirinya
untuk terjun pada tingkat binaraga
yang lebih professional, hal ini
disambut baik para binaragawan
professional lainya saat ia berhasil
memenangkan kejuaraan karibian
di tahun 1997. Dengan rasa percaya
diri serta keyakinan akan potensi yang ia miliki, lagi-lagi karier pria
pecinta olah raga snorkeling ini mulai menanjak ketika ia bersaing dalam
ajang kompetisi otot IFBB Grand Prix di Jerman pada tahun 1998 dengan
peraihan peringkat ke sembilan.

Gustavo kali ini memang bertekad untuk
berkecimpung pada ajang bodybuilder
yang lebih bergengsi di mata dunia,
Mr. Olympia adalah tolak ukur prestasi
dalam benak dirinya. Hingga pada
akhirnya peringkat prestasi tersebut
tidaklah menuahkan hasil yang cukup
baik, dengan perolehan peringkat ke
24 di ajang Mr. Olympia tahun 2002 ini,
Gustavo tidak putus asa untuk kembali
menengadahkan kepalanya mengukir
prestasi bodybuilder international. Roda kehidupan tentunya selalu
berputar, kali ini mantan petinju cilik yang memilki potensi kuat untuk
menjadi seorang pemahat otot sejati berhasil menduduki peringkat ke
tiga dalam ajang pesta otot Mr. Olympia tahun di 2004.

Tidak hanya lihai dalam mengasah keahliannya
mempertontonkan gumpalan otot yang kekar
dan spektakuler diatas panggung, Gustavo juga
cukup sibuk dengan berbagai tawaran yang
mempromosikan dirinya untuk menjadi model
majalah bodybuilding maupun icon dari supplement
ternama di amerika. Ini semua berkat kerja keras
serta semangat yang tertanam dalam dirinya
semenjak usia dini.

saya selalu berpegang teguh
pada filosofi saya saat berlatih
yaitu mendengarkan kebutuhan
tubuh saya dan berkembang
pesat melalui intensitas latihan
saya yang tinggi

“
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Berikut tips latihan rutin yang dijalani Gustavo
untuk membangun muscle yang dimilikinya:

Monday : Chest exercise, biceps and abs
chest :

Incline presses			
bench presses			
machine vertical bench presses
Butterfly machine			

Bicep	:

Dumbbell curls 			
standing barbell curls 		
preacher curls 			
one-arm 			
cable curls 			
standing cable curls		
reverse curls 			
wrist curls			

Thursday : Quads and hamstrings exercise
Quads :

(3set 12reps)
(3set 12reps)
(3set 12reps)		
(3set 12reps)

(4set 15reps)
(4set 15reps)
(4set 15reps)
(4set 15reps)
(4set 15reps)
(4set 15reps)
(4set 15reps)
(4set 15reps)

Front squats 			
(3set 15reps)
Squats 				(3set 15reps)
Hack squats 			
(3set 15reps)
Leg presses 			
(3set 15reps)
Lunges 				
(3set reps)

Hamstring:

Leg extensions 			
Leg curls 			
Deadlifts 			

(3set 15reps)
(3set 15reps)
(3set 15reps)

Friday : Calves exercise and abs

ABS : 							 C alves :

Various abs exercises

Tuesday : Back Exercise triceps and abs
Back :

Chin-up 				(3set 12reps)
Pulldowns 			
(4set 15reps)
Barbell rows 			
(4set 15reps)
Dumbbell rows 			
(4set 15reps)

Tricep :

Lying extensions 			
(4set 15reps)
Dips 				(3set 12reps)		
Pushdowns 			
(4set 15reps)

Abs : 						

Various ab exercises

Wednesday : Deltoids exercise and abs.
Deltoids:

Dumbbell presses 		
(3set 15reps)
Hammer Strength machine presses (3set 15reps)
Dumbbell laterals 		
(3set 15reps)
Upright rows 			
(3set 15reps)
Rear-delt machine 		
(3set 15reps)
Dumbbell bent-over laterals
(3set 15reps)
Shrugs 				(3set 15reps)

ABS: 						

Various ab exercises
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Smith-machine standing calf raises (4set 15reps)
Standing calf machine 		
(4set 15reps)
Seated calf raises 			
(4set 15reps)

“Di saat menghadapi kompetisi saya melakukan
latihan ABS empat kali latihan dalam seminggu”
latihan tersebut berupa:

Crunches 			
Cable crunches 			
Leg raises 			
Cable serratus pulls 		

(4set 15reps)
(4set 15reps)
(4set 15reps) 		
(4set 15reps)

Contest History
1991 Junior Caribbean Championships,
overall winner

Berikut pembicaraan singkat Gustavo Badell yang berhasil
Reps magazine kutip dari ironman magazine.com

1997 Caribbean Championships, overall
winner (received pro card)

Q : Bagaimana Anda memulai bodybuilding?

1997 World Amateur Championships
Heavyweight, 10th
1998 Grand Prix Germany, 9th
1999 Grand Prix England, 17th
1999 Night of Champions, Did Not Place
1999 World Pro Championships, 14th
2000 Ironman Pro Invitational, 18th
2000 Night of Champions, Did Not Place
2000 Toronto Pro Invitational, Did Not
Place
2000 World Pro Championships, 11th
2001 Grand Prix England, Did Not Place
2001 Ironman Pro Invitational, 16th
2001 San Francisco Pro Invitational, 11th
2002 Ironman Pro Invitational, 13th
2002 Night of Champions, 10th
2002 Mr. Olympia, 24th
2002 Southwest Pro Cup, 6th
2002 Toronto Pro Invitational, 3rd
2004 Arnold Classic, 7th
2004 Ironman Pro Invitational, 3rd
2004 San Francisco Pro Invitational, 4th
2004 Show of Strength Pro 		
Championship, 3rd
2004 Mr. Olympia, 3rd
2005 Arnold Classic, 3rd
2005 Ironman Pro Invitational, 1st
2005 Mr. Olympia, 3rd
2006 Arnold Classic, 4th
2006 San Francisco Pro Invitational, 1st
2006 Mr. Olympia, 6th
2007 Arnold Classic, 4th
2007 Mr. Olympia 8th

GB : Saat umur saya menginjak 16 tahun, saya sangat menyukai sekali olahraga kontak
seperti tinju. Namun kepemilikan tubuh saya yang amat kurus membuat pelatih saya
menjadi geram, sehingga saya diperintahkan untuk membangun massa otot saya
menjadi lebih besar terutama di bagian lengan, karena dengan besarnya lengan yang
dimilki dapat menghasilkan suatu pukulan keras dengan tenaga yang besar. Saat saya
memutuskan untuk berlatih beban, tubuh saya memiliki gentik yang menunjang untuk
menjadi seorang binaragawan. Hingga pada akhirnya saya tertarik untuk menggeluti
olahraga ini dan mulai beralih profesi sebagai seorang bodybuilder sejati.

Q : Apa filosofi latihan Anda?
GB : Saya mendengarkan tubuh saya. Dan otot saya bertumbuh pesat berkat volume
latihan yang tinggi.

Q : Apa tujuan Anda?
GB : Saya ingin menjadi seorang binaragawan terbaik dengan berbagai prestasi yang
dimenangkan. Bagi saya tantangan terbesar adalah menjadi juara dalam Mr. Olympia,
akan tetapi saya akan menjadi pemenang ataupun saya akan berada pada posisi lima
besar dalam ajang tersebut. Saya ingin menunjukan pada semua
orang dengan performance terbaik saya di atas panggung.
Dan saya tidak ingin mendapatkan ukuran otot yang lebih
besar tetapi saya ingin selalu mendapatkan yang terbaik
dihadapan anda.

Profile

Nama Lengkap
: Gustavo Badell.
Panggilan
: Freakin Rican.
Tempat tgl. Lahir : Venezuela, 3 November 1972.
Bertempat tinggal : Las Vegas.
Istri		
: Jessica.
Putra		
: Gustavo Junior.
Putri		
: Barbie Ann.		
		
Nicole Marie.		
		
Michael Gustavo.
Hobi		
: Snorkling, boxing,
		
mencari udang.
Berat badan
Off season
: 260-265lb.
Berat badan
On season
: 245lb.

2008 Ironman Pro Invitational, 2nd
2008 Arnold Classic, 6th
2008 Mr. Olympia, 10th
2009 Atlantic City Pro, 1st
2009 Mr. Olympia, 13th
2012 Arnold Classic, 13th
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Reps
Vivi

: Setuju gak kalo mbak Vivi dinilai memiliki tubuh yang seksi?
: Seksi itu relative, untuk saya, definisi seksi adalah tubuh yang 		
proporsional. Dan saya memiliki itu

Reps
Vivi

: Pilih weight training apa ke salon? mengapa?
: Saya tidak suka ke salon, kecuali karena terpaksa. Tentu saya lebih suka
Weight Training, karena bagi saya Weight Training sudah menjadi
bagian dari gaya hidup & hobi saya.

Reps
Vivi

: Bagian tubuh mana yang paling mbak Vivi favoritkan? kenapa?
: Mmmm …….. Kalau menurut Ku sih bagian tubuh favorit adalah back.
Karena back saya lebar & berdefinisi, kadang lebih bagus daripada back
laki-laki (sambil tersipu malu).

Reps
Vivi

: Apa olahraga kesukaan mbak Vivi?
: Apa ya, …… Weight Training tentunya, dance & lari lintas alam.

Reps
Vivi

: Seperti apakah arti Seksi menurut mbak Vivi?
: Seperti yang sudah saya kemukakan diatas tadi, bahwa seksi menurut
saya adalah tubuh yang proporsional, tidak terlalu besar seperti BB pria,
dan tidak pula terlalu kecil karena akan terlihat lemah. Wanita seksi 		
adalah wanita yang tubuhnya proporsional, Fit, dan Smart.

Reps
Vivi

: Apa kesibukan mbak Vivi sehari-hari?
: Kesibukan saya sehari-hari, saat ini masih bekerja di International Gym,
Fitness First sebagai Full time Group Exercise mengajar B.combat, 		
B.attack & Shbam, dan Part time di Les Mills, sebagai 			
Presenter B.Combat & B.Attack.

Reps
Vivi

: Apa jenis pakaian favorite mbak Vivi?
: Kalau jenis pakaian favorite, yang penting nyaman untuk dipakai, 		
tergantung situasi & kondisinya. Yang jelas saya type wanita feminine loh.

Foto : Bimo |

Design : Raynal
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Reps
Vivi

Reps
Vivi

“

: Kenapa lebih memilih berotot ketimbang seksi (bohay)?
: Saya lebih suka berotot karena membentuk otot untuk wanita
adalah hal yang sangat sulit dikarenakan lack of hormon
testosteron. Perlu kerja keras & dedikasi. Buat saya otot itu
melambangkan karakter saya sebagai seorang yang berdedikasi,
pekerja keras & suka tantangan, bukan orang yang lemah.

Reps
Vivi

: Mbak Vivi kan badannya oke nih, nah harapan apa sih yang
diinginkan dari memiliki bentuk tubuh tersebut?”
: Harapannya, tentu saja menjadi panutan atau role model &
inspirasi untuk yang lain.Bahwa utk membentuk badan yang
bagus tidak ada “magic” tapi butuh kerja keras. Dengan kata
lain, untuk mencapai sukses, tidak ada jalan pintas. Tidak ada
kata “tidak bisa”,tapi yang ada adalah kata “malas”.

: Apa makanan favorite mbak Vivi dalam menjaga kualitas
kesehatan?
: Makanan favorite saya tenderloin steak, karena mengandung
kualitas protein yang bagus untuk otot & sedikit lemak.

If u want to reach your dreams, nothing is easy,
it takes lots of dedication & hard work, because
nothing is impossible
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Anand Krishna, PhD*

karma-yoga
untuk

MENUJU
KESEMPURNAAN
Yoga bukanlah duduk hening di rumah, bersemedi di tengah
hutan, atau berlatih di gym. Tidak, semuanya itu bukanlah
yoga. Latihan-latihan yang dilakukan adalah untuk mengantar
Anda pada Yoga. Latihan-latihan yang sekarang ini populer
disebut yoga, hanyalah sarana menuju yoga – kesempurnaan
hidup.
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s

etelah berlatih, jika Anda hanya memperoleh
manfaat bagi badan, maka, sesungguhnya
Anda tidak memperoleh apa-apa.
Berhadapan dengan suatu situasi yang
sangat menegangkan, badan seorang satria
seperti Arjuna pun bisa gemetar dan mengeluarkan
keringat dingin. Nah, Anda siapa?
Jika Anda sedang belajar Yoga, tapi masih tidak mampu
mengatasi persoalan-persoalan di rumah, di kantor, di jalan
raya – maka, sesungguhnya Anda belum ber-Yoga.

Yoga adalah Karma

Jiwa Manusia Tetap Sama
Rasa takut dan keraguannya di masa lalu, masih sama juga di masa kini.
Banyak motivator, sejak dulu, mengajak Anda untuk memindahkan Anda dari
negativitas dan tantangan di depan mata – memang enak untuk sesaat, dua
saat. Setelah itu? Negativitas dan tantangan itu tetap juga mesti dihadapi.
Anda tidak bisa melarikan diri.
So, kenapa menunda perjuangan Anda? Hadapilah sekarang! Rasa takut
bertambah ketika Anda menunda suatu situasi. Saat melewati situasi itu,
rasa takut justru berkurang, dan akhirnya menghilang.
Menghadapi kerugian materi, seorang motivator atau bahkan pembimbing
kepercayaan bisa saja mengajak Anda untuk berpikir, “Ya sudah, materi kan
bukan segala-galanya. Lupakan!”

Karma berarti “pekerjaan”, “karya”. Lewat karyalah Anda baru
bisa mencapai kesempurnaan hidup. Tanpa karya, hanya
dengan membayangkan uang, hanya dengan membayangkan
jodoh, posisi, atau apa pun juga – Anda tidak akan
memperoleh sesuatu.

Krishna mengatakan: “Hidup ini memang bukan materi saja. Dan, kehilangan
materi bukanlah yang menjadi soal. Adalah ‘kelalaian’mu yang menjadi soal.
Karena kelalaianmu hari ini kau kehilangan materi, besok bisa kehilangan
jiwamu.” Krishna mengajak Anda untuk:

Demikian wejangan Krishna kepada Arjuna dalam bab ketiga
Bhagavad Gita: “Berkaryalah, berjuanglah, wahai Satria!
Janganlah melarikan diri dari medan perang kehidupan ini!”

Memerangi KElalaian Diri

Banyak orang, banyak buku, banyak tulisan-tulisan saat ini
mengajak Anda, merayu Anda untuk berkhayal dan hidup
dalam khayalan. Mendengar dan membaca sesuatu seperti
itu memang mengasyikkan, tetapi untuk berapa lama?
Khayalan tidak dapat mengisi perut Anda.
Kata orang, “lain dulu, lain sekarang” – tapi, sepertinya
peribahasa itu hanyalah berlaku dalam kaitannya dengan
pembangunan fisik.

Jika kau kehilangan sesuatu – sesuatu yang milik pribadimu - dan kau
bersikap “ya sudahlah”, maka, ya sudah. Itu pilihanmu. Jika kau mau
membenarkan kelalaian diri – maka itu adalah urusanmu. Tapi, bagaimana
jika kau diberi tugas, dan kau lalai dalam menjalani tugas itu?
Krishna mengajak kita untuk melihat hidup secara utuh. Sebagai
profesional, politisi, pekerja biasa, atau bahkan sebagai kepala rumahtangga
atau seorang anggota keluarga saja – sesungguhnya tidak ada satu pun
urusan dalam hidup ini, yang bersifat “pribadi” saja.
Termasuk mandi dan buang air besar pun bukanlah sepenuhnya merupakan
persoalan diri. Anda boleh memilih untuk tidak mengurusi badan, bahkan
untuk merusaknya - tapi apakah hal itu hanyalah merugikan diri Anda
sendiri? Tidak.
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“Semuanya untuk mempersiapkan diri Anda
untuk menerima sesuatu yang lebih berharga”

Jangankan HIV, ketika Anda diserang virus flu saja, Anda dapat menularkan
penyakit Anda kepada sekian banyak orang di sekitar Anda.
Jadi apa pun yang kau buat, ada dampaknya, ada implikasinya terhadap
masyarakat. Entah masyarakat terbatas, dalam pengertian sebatas anggota
keluarga saja; atau masyarakat luas.

Pikirkan Masyarakat Luas
Demi kepentingan dirimu, kau melukai orang, menyakiti
orang, merugikan orang – kau pikir dirimu sendiri akan hidup
bahagia setelah itu? Tidak mungkin. Tidak bisa.
Bertindaklah dengan pemahaman bahwa setiap kebaikan dan
kejahatan yang kau lakukan, akhirnya berdampak terhadap
dirimu sendiri.
“Berkaryalah, sebab itu,” kata Krishna kepada Arjuna, “bukan
untuk kepentingan dirimu saja, tetapi untuk kepentingan
masyarakat luas.”
Berkarya tanpa pamrih, sebagaimana dijelaskan oleh Krishna,
adalah berkarya dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat luas, dan tidak terjebak dalam kepentingan diri
saja. Jadi, berkarya tanpa pamrih bukanlah bekerja tanpa gaji.
Bukan. Tapi, pikirkan, gaji yang kau terima itu, pekerjaanmu
itu, berdampak baik atau buruk bagi masyarakat.
Jika kau bekerja di perusahaan iklan, maka pikirkan produk
yang sedang kau promosikan itu baik bagi masyarakat atau
tidak.
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Kau Tidak
Dapat
Mencuci
Tangan,
Dengan
Berdalih

Perusahaan Iklan
kan Cuma Terima
Orderan saja
Atau, media kan hanya menerbitkan
berita saja… Boleh saja kau
berdalih, tapi janganlah sekalikali berpikir bahwa dalih itu
membebaskan dirimu dari
tanggungjawab.
Tidak Kau “makan” dari hasil yang
kau peroleh dari berita yang tidak
benar, dari iklan yang merugikan,
dari pembelaan terhadap orang
jahat. Kau tidak akan pernah bebas
dari tanggungjawab sosialmu.
Jika Anda sedang “belajar” Yoga,
maka saatnya untuk bertanya pada
diri sendiri, apakah Anda juga di“ajar”kan hal-hal seperti ini? Atau,
hanya sekedar olahraga dengan
sebutan yoga.

Latihan-latihan Yoga, entah
pernapasan, atau gerakan-gerakan
yaitu alat, tips, sarana-sarana
untuk menggapai kesempurnaan
dalam hidup. Bukan sekedar untuk
melangsingkan tubuh atau bebas
dari keriput maupun penyakit.
Semuanya itu akan kembali
menyerang Anda, jika life style
Anda, pola hidup dan pola pikir
tidak dirubah. Dan, Yoga adalah
perubahan pola pikir dan pola
hidup menuju yang lebih baik, dan
yang lebih baik lagi.

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

*PAKAR PEMBERDAYAAN/PENGEMBANGAN
DIRI, MEDITASI, AYURVEDA, dan YOGA
di Tanah Air, Anand Krishna juga dikenal
sebagai seorang humanis dan penulis yang
sangat produktif.

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

Hidup dan berbagilah
kehidupan dengan orang lain –
itulah inti Bab Ketiga Bhagavad
Gita yang baru saja kita selami
bersama.

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

“Yoga
mengajak kita untuk
melampaui ego”

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.
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Daftar Juara D’Next Indonesian Champion 2012
Kelas 60kg.
Juara I : Ronie Omero (kembar gym)
Juara II : Bambang (Yogya)
Juara III : Mansur (tetap segar)
Juara IV : WAW (Batam)
Juara V : Suparman (Jatim)
Kelas 65kg.
Juara I : Sodarius
Juara II : Iwan (Starfit Tangerang)
Juara III : Anton (Kembar gym Bandung)
Juara IV : Kurniawan (Surabaya)
Juara V : Hendra
Kelas 70kg.
Juara I : Sahri (Team DNI)
Juara II : Erwin (Team DNI)
Juara III : Irwan eden
(kembar gym Bandung)

Juara IV : Misnadi
Juara V : Aziz (team sportisi)
Kelas 75kg
Juara I : Sang sang (Solo)
Juara II : Manan Roy
Juara III : Sujarwanto
Juara IV : Sugeng (Yogya)
Juara V : Billy Lesiputi (Papua)
Kelas 75kg+
Juara I : Taat Pribadi (Semarang)
Juara II : Elfis Dj Siappa (Jakarta)
Juara III : Teuku ian (Aceh)
Juara IV : Fereza
Juara V : Andi WP
Kelas Invitasi
Juara I : Mheni (Solo)
Juara II : Adya Novali (Jakarta)

Juara III : Taat Pribadi (Semarang)
Juara IV : Teuku Ian (Aceh)
Juara V : Elfis DJ Siappa (Jakarta)
Kelas Body Fitness
Juara I : Dody Syahputra
(Team Sportisi)
Juara II : Calvin (Bandung)
Juara III : Nasrat
(xerxes gym Makassar)
Juara IV : Roby
Juara V : Romy (Ni baroe gym)
Binaraga Pemula
Juara I : Fahreza (Jogya)
Juara II : Acha Van Dissel
(Makassar)
Juara III : Atmajaya
Juara IV : Dedy Muzamil
Juara V : Ricky Ari
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Tim Sukses Sportisi Makassar

Tim Sukses Sportisi Bandung
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traininglog

Text : Brahmantio Prayogo
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Otot terpenting dalam usaha Anda menuju tubuh
yang indah dan simetri adalah punggung. Namun
fakta membuktikan latihan punggung bukanlah
latihan terfavorit, tapi
Anda tidak ada
pilihan lain, ingin
memiliki simetri
sempurna?

Ingin memiliki

X SHAPE yang luar biasa, Anda
harus hajar punggung Anda dengan
rangkaian latihan ampuh berikut ini.
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A
B
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Foto : Bimo

Orang bilang latihan ini adalah bread and butter untuk punggung, Anda
belum latihan intens punggung bila belum melakukan latihan ini. Hanya
saja latihan ini tidak mudah bagi para pemula. Perhatikan posisi anda,
posisikan kaki selebar bahu, angkat barbell, pendangan kedepan, dan jaga
punggung bawah tetap lurus. Anda dapat menggunakan sabuk pengaman
demi keamanan.Tarik beban kearah uluh hati anda, kontraksikan otot sayap
anda semaksimal mungkin tahan 2 hitungan dan kembali keposisi awal.
Lakukan 4 set 8-12 reps.

| Model : Denny, Joseph

| Lokasi : Freindly GYM

Bent Over
Barbell

TBAR
ROW
Latihan ini menjadi favorit dan
penting untuk menebalkan
punggung tengah anda dan
menambah massa otot. Kelebihan
latihan ini ada pada posisi sudut
beban yang fix sehingga anda
bisa lebih fokus pada gerakannya
dengan tidak mengurangi
keuntungan menggunakan
free weight. Eksekusinya persis
seperti barbell row, pandangan
kedepan kaki selebar bahu
latihan ini bisa dilakukan dengan
underhand grip dimana posisi
tangan menghadap keatas untuk
lebih mengenai bagian dalam
punggung atau posisi upperhand
grip biasa telapak menghadap
bawah untuk menebalkan sayap.
Lakukan 4set 8-12 reps

traininglog

A

SEATED
PULLEY ROW
Detail otot akan menjadi tajam selain masa otot menebal dengan
latihan kabel ini. Duduk di mesin pulley row, pegang barnya dan
tarik ke arah ulu hati anda. Perhatikan prinsip semua latihan
punggung, kontraksikan otot sayap anda dengan melebarkannya
dan mengkontraksikannya, jangan asal menarik saja. Tahan dipuncak
gerakan 2 hitungan sebelum melepas kembali perlahan pada posisi
awal, jangan menggunakan momentum dan jangan terlalu jauh
memajukan badan sehingga membebani punggung bawah anda.
Lakukan 4 set 8-12 reps

B
B
A

Straight arm
lat pull
Ini latihan yang kelihatannya tampak mudah, namun eksekusinya terkadang
masih suka salah, ingat saja, lebarkan sayap anda, kontraksikan otot dan
jaga lengan untuk tetap lurus, gunakan otot sayap anda kontraksikan untuk
menekan beban ke bawah, kembali ke posisi awal dengan perlahan dan
teratur. Lakukan 3set 10-12 reps
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B

A

lat pull
down seated
Satu latihan yang ampuh untuk melebarkan sayap
anda, tarik bar ke arah dada atas Anda. Tahan 2
hitungan, tarik 2 tulang belikat ke belakang saat
menarik dan busungkan dada. Lepas kembali ke
posisi awal dengan terkontrol dan jaga lengan
sedikit tertekuk untuk menjaga kontraksi. Lakukan
4 set 8-12 reps.

Wide grip
pull ups

A

B

Latihan ini dapat menjadi variasi
dari pull down dan bagus juga
untuk membangun stamina Anda.
Prinsipnya sama saja, angkat
badan anda, pandangan keatas,
usahakan bar jatuh keatas dada
anda, busungkan dada saat menarik
dan tarik 2 tulang belikat ke
belakang, rasakan kontraksi otot
sayap anda. Jika anda belum kuat
boleh meminta bantuan spotter
mengangkat dua kaki anda yang
tertekuk secara perlahan dan
seperlunya, untuk menambah
intensitas boleh anda gantungkan
barbell pada pinggang anda .
Lakukan 4set 8-12 reps.
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MEROKOK

&

OLAH RAGA

P

ada saat ini merokok merupakan kebiasaan manusia yang telah
dilakukan oleh masyarakat luas sejak lama. Dalam perkembangannya
ternyata rokok tersebut tidak baik bagi kesehatan sehingga banyak
dilarang dibeberapa negara. Seperti diketahui, merokok adalah suatu
perbuatan menghisap asap dari sebatang rokok dan asap tersebut akan masuk
kedalam paru-paru. Isi rokok adalah daun tembakau yang telah dikeringkan dan
kadang-kadang dibubuhi zat-zat lain (seperti cengkeh, saus) untuk menambah
aroma dan rasa nikmat.
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Pada penelitian selanjutnya, rokok (tembakau
tersebut) berisikan berbagai zat kimia
yang ternyata sangat beracun dan dapat
membahayakan kesehatan. Misalnya rokok
mengandung zat-zat kimia yang biasanya ada
pada cat, larutan pembersih, racun atau pelarut
kimia. Ada lebih dari 40 unsur macam racun yang
ternyata terdapat dalam rokok. Bila zat-zat ini
terhirup akan dapat merusak sel-sel di daerah
hidung, saluran nafas, tenggorokan, kerongkongan
dan paru-paru. Kerusakan yang terjadi dapat
berupa berubahnya sel-sel tubuh sehingga
menjadi rusak, menurun fungsinya dan berubah
sifat, misalnya menjadi sel ganas.
Selain itu, pada merokok, zat CO (Carbon
Monoxida) masuk kedalam paru-paru dan
berikatan dengan Hemoglobin (Hb). Hb ini
seharusnya berikatan dengan O² yang diperlukan
tubuh. Namun dengan adanya CO maka Hb akan
lebih mudah terikat pada CO, sehingga O² tidak
dapat diikat dan diedarkan keseluruh tubuh.
Akibatnya organ-organ tubuh kekurangan O²
sehingga fungsinya menurun dan bahkan dapat
menjadi rusak.
Asap rokok (nikotin antara lain) dapat
menyebabkan vasokonstriksi (penyempitan)
pembuluh darah, sehingga aliran darah yang
menuju pada organ-organ lainnya menjadi
berkurang, misalnya ke jantung, otak, hati, ginjal

dll. Sebagai akibatnya dapat terjadi sumbatan
pada aliran darah ke otak (menyebabkan stroke)
atau ke jantung (menyebabkan serangan jantung).
Penyempitan pembuluh darah kemaluan dapat
menyebabkan impotensi pada pria. Begitu pula
pada wanita hamil, aliran darah akan berkurang
ke janin yang ada, sehingga perkembangan janin
tersebut menjadi terganggu. Asap rokok dapat
juga menyebabkan kanker paru-paru karena asap
tersebut langsung terhisap ke paru-paru.
Kanker ini sangat mematikan sehingga banyak
sekali perokok yang meninggal karena kanker
paru-paru. Selain paru-paru, banyak pula organ
lain yang terkena, misalnya usus besar (colon)
atau kerongkongan, tenggorokan dan juga sering
terjadi kanker pada lidah dan bibir.

menurunkan prestasi. Olahraga adalah suatu
kegiatan fisik yang butuh tenaga dan oxygen
(O²). Pada keadaan normal O² terikat pada Hb
dan akan disalurkan keseluruh tubuh, ke otot dan
dapat dipakai untuk bergerak. Adanya CO akan
menghalangi pasokan O² sehingga kemampuan
fisik akan menurun. Untuk berolahraga ringan,
misalnya berjalan kaki atau golf, memang tidak
dibutuhkan O² yang banyak, sehingga bila tetap
merokok, gangguan mungkin hanya sedikit.
Pada olahraga cepat yang maximal, memang tidak
dibutuhkan O² yang banyak, tetapi kurangnya O²
darah akan berakibat pada lamanya pemulihan
(recovery). Dan harus diingat pula bahwa
vasokonstriksi pembuluh darah tetap terjadi
meskipun sedikit. Dalam jangka waktu lama
tentunya akan terasa sekali. Untuk olahraga
yang berlangsung lama, misalnya lebih dari 60
menit, maka kekurangan O² jelas akan sangat
berpengaruh.
Nafas menjadi cepat lelah, pemulihan lebih lama
dan ini akan sangat mengganggu penampilan.
Itulah sebabnya tidak ada atlet-atlet jarak jauh
elite yang merokok, karena mengganggu daya
tahan fisiknya. Bahkan atlet-atlet ini berupaya
menambah Hb dengan cara makan yang lebih
bergizi atau berlatih di tempat pegunungan yang
kadar O² nya lebih tipis.

Jadi secara kesehatan kebiasaan merokok ini
sebenarnya tidak baik bahkan dapat merusak
kesehatan sampai terjadi kematian. Meskipun
hal ini sudah jelas, masih banyak
orang yang coba berkilah bahwa
mereka tetap sehat, meskipun
merokok. Banyak pula yang
menganggap melakukan
latihan olahraga sambil merokok
tidaklah berbahaya dan tidak
berpengaruh pada prestasi olahraga.
Hal ini tidak benar, karena kerusakankerusakan yang tadi disebut diatas tetap akan
terjadi bila merokok dan ini tentunya akan

Melihat bahaya merokok tersebut, maka kiranya tidak dibenarkan
untuk tetap merokok pada saat berolahraga. Bahaya lain yang dapat
terjadi adalah asap rokok akan mempengaruhi orang lain sehingga
mereka akan ikut terganggu pula kesehatannya.
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femaleexercise

T

ahun baru selalu saja identik dengan keadaan
yang serba baru, entah itu baju, sepatu, gadget,
bahkan kendaraan baru pun turut menjadi
suatu hal terbaru dalam menyambut moment
pergantian tahun ini. Namun, jika tubuh yang mengalami
perubahan bentuk menjadi tubuh yang baru, pastinya menjadi
sesuatu yang sangat berarti bagi mereka yang memilikinya,
apalagi tubuh baru tersebut sangatlah ideal dan
good looking. Setiap kaum hawa tentunya
mendambakan ukuran lingkar pinggang
yang slim, namun tak banyak pula
mereka yang tahu bagaimana
mendapatkan lingkar pinggang yang
sesuai harapan. Jangan khawatir
bagi Anda para wanita yang ingin
berlatih untuk membentuk perut
agar terlihat ramping dan slim. Reps
memberikan solusi latihan yang
terbaik untuk memangkas lemak di
perut Anda.
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Sebagai posisi awal, rebahkanlah tubuh anda pada matras yang telah
tersedia dengan posisi kedua kaki dan tangan terbentang pada sisi
kiri maupun kanan. Kemudian angkat kedua kaki anda lurus sejajar
menghadap langit, seakan-akan kaki anda melayang di udara, ini
merupakan posisi awal. Ayunkan kedua kaki anda perlahan ke kiri
maupun ke kanan kemudian kembali lagi pada posisi awal. Lakukanlah
15 reps 3set.

Text : Alfian Lutfi | Foto : Bimo | Model : Ika

| Lokasi : Andhika Fitness

Abdominal pendulum

Floor toe reach
Untuk memulai gerakan ini tidaklah terbilang sulit, anda cukup
melakukanya seperti gerakan exercise pertama, namun letak
posisi yang membedakan antara keduanya tertumpu pada kedua
tangan anda. Kali ini kedua tangan merapat lurus tepat di hadapan
pandangan menyerupai dengan posisi kedua kaki anda. Kemudian
angkatlah sedikit kepala anda, sehingga posisi perut agak sedikit
mengalami penekukan diimbangi dengan kedua tangan yang seolaholah akan menyetuh ujung kedua kaki anda. Kembalilah seperti posisi
semula, lakukan 15 reps 3 set.

Russian twist
Dalam exercise ini tentunya tidaklah jauh berbeda dengan gerakan exercise pertama, namun
yang membedakanya adalah ayunan tubuh yang berbeda. Jika diawal kedua kaki anda yang
diayunkan, kali ini kedua tangan andalah yang akan diayunkan.
Tekuk kedua kaki anda dengan posisi kaki agak sedikit terbuka, kemudian posisi kedua tangan
menyerupai dengan gerakan exercise kedua yaitu merapat lurus tepat dihadapan anda.
Selanjutnya angkat sedikit kepala anda lalu
ayunkan miring ke kiri dan kembali ke tengah
serta menidurkan kembali tubuh anda. Lalu,
angkat kembali kepala anda, namun untuk kali
ini anda ayunkan ke kanan dan kembali lagi ke
tengah dan tidurkan kembali. Lakukanlah 15 reps
3 set pada sisi kiri maupun kanan anda.
Selamat berlatih.
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Healthy Recipe

Chop Steak Nara

Berdasarkan banyaknya permohonan dari pembaca Reps yang
mendambakan penampilan menu sehat setiap edisinya, maka edisi
tahun ini kami akan selalu menyajikan kepada Reps mania untuk
dapat meracik menu sehat didapur kesayangan Anda. Berbagai menu
sehat ini telah diracik oleh nara resto yang bekerja sama dengan
Reps magazine untuk dapat disajikan secara langsung . Tekstur
rasa beserta kandungan gizi yang terkandung di dalamnya, tentu
dapat memberikan inspirasi serta manfaat khusus untuk memenuhi
kebutuhan dalam pembentukan tubuh Anda.

Bahan:
- Daging sapi tenderloin		
- Bawang bombay (cincang halus)
- Bawang putih (cincang halus)
- Pala bubuk			
- Saus ala Nara		
- Putih telur			

500 gr.
100 gr.
2 siung.
1 sdt.
3 sdm.
1 butir.

Cara memasak:
- Campur semua bahan, aduk rata.
- Tambahkan olive oil/minyak zaitun, kemudian aduk kembali.
- Bagi menjadi 3 bagian, kemudian daging dibentuk pipih dengan
cara ditekan-tekan hingga membentuk gumpalan.
- Diamkan didalam kulkas selama 30 menit.
- Kemudian masaklah di teflon atau dibakar dengan arang kelapa.
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Foto : Bimo | Text : Alfian Lutfi |

Design : Raynal

Citra rasa:
Berbeda dengan steak pada umumnya yang memberikan rasa
daging sedikit kenyal dan tebal, sehingga membuat mulut akan
selalu terus mengunyah. Chop steak tentunya lebih terasa menarik
dengan gigitan empuk pada setiap potongan dagingnya, pada
hidangan ini Anda akan dimanjakan dengan berbagai tekstur rasa
daging bercampur dengan adukan putih telur yang digiling secara
bersamaan. Rasa original daging tenderloin tersebut mungkin
agak sedikit aneh dilidah, namun setelah dikunyah bumbu olahan
tersebut tentunya akan lebih beraroma, gurih, serta empuk pada
setiap gigitanya. Perfecto! jika Anda menyajikanya dalam keadaan
panas.

recomendIT

Broken City
20th Century Fox
Russell Crowe akhirnya akan beradu akting
dengan Mark Wahlberg dalam film Broken
City. Kedua aktor ini sebelumnya belum
pernah bekerjasama dalam sebuah film. Kini
lewat film arahan Allen Hughes kedua aktor
papan atas Hollywood itu akan beraksi.
Broken City berkisah tentang seorang mantan
polisi yang dipekerjakan oleh walikota untuk
mengawasi istrinya. Setelah sang polisi
bayaran itu melaporkan apa yang dilakukan
istrinya, kekasih gelap sang istri ternyata mati
sehingga memunculkan skandal yang besar
bagi walikota.

Hansel &
Gretel Witch
Hunters
Paramount Pictures

Dalam film ini Crowe akan memerankan
walikota sedangkan Wahlberg akan menjadi
detektif yang disewa untuk mengawasi sang
istri.
Director
Writer
Stars

: Allen Hughes
: Brian Tucker (screenplay)
: Mark Wahlberg, Russell Crowe and Catherine Zeta-Jones

The Last
Stand
Lionsgate

Sheriff Owens adalah seorang pria
yang telah mengundurkan diri dari
jabatannya, dirinya hidup hanya untuk
memerangi kejahatan . Disini Arnold
akan bermain sebagai sheriff kota kecil
yang harus mempertaruhkan nyawanya
demi melindungi kota kecil tersebut dari
perdagangan obat-obatan terlarang yang
berasal dari Meksiko.
Segerombolan tahanan yang melarikan
dari kejaran FBI, yang mana didalamnya
terdapat seorang gembong narkoba yang
paling terkenal yang dicari di belahan bumi
manapun.
Director
Writers
Stars

: Jee-woon Kim
: Andrew Knauer (screenplay), Jeffrey Nachmanoff (rewrite)
: Arnold Schwarzenegger, Eduardo Noriega and Forest Whitaker

Jeremy Renner yang berperan sebagai Hansel, diduetkan
dengan aktris berbakat Gemma Arteton menjadi
adik Hansel yaitu Gretel. Kedua bersaudara tersebut
nantinya akan menjadi pembunuh bayaran yang khusus
memburu para nenek sihir di seluruh dunia. Namun
ditengah aksinya itu, mereka dihadang oleh seorang
sherrif koruptor yang berusaha untuk memenjarakan
Hansel dan Gretel.
Director
Writers
Stars

: Tommy Wirkola
: Tommy Wirkola (screenplay),
Dante Harper (screenplay)
: Jeremy Renner, Gemma Arterton and
Peter Stormare
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KAMUS SEHAT - Edisi Bundel REPS MAGZ 2012, Kini telah hadir untuk Anda. EDISI KAMUS SEHAT ini,
KAMI tawarkan sebagai solusi untuk Anda yang gemar mengkoleksi majalah REPS Magz.
Untuk Anda yang berminat dapat menghubungi kami di

(021) 478-62154/48 (Marketing)
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GRIP & STRAP
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SPORTY BACKPACK
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FITNESS
CENTER
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Membership terjangkau
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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”.
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