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“Cryotherapy”
TreatmenT sehat dengan terapi tepat

T

reatment merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi situasi kebugaran
tubuh agar kembali fit dengan perawatan yang diberikan oleh seorang ahli. Melalui
perkembangan ilmu teknologi yang melaju pesat dan semakin banyak diminati oleh kaum
urban, terapi alami atau terapi dengan menggunakan alat canggih seperti “Cryotherapy”
banyak diminati oleh berbagai atlet dunia.
Istilah “Cryotherapy” berasal dari kata cryo yang berarti dingin, dan therapy yang berarti
penyembuhan, sehingga dapat diartikan sebagai penyembuhan dengan cara mendinginkan.
Metode pemulihan cedera dengan terapi es ini bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan
sel dan reproduksi (metabolisme sel), meningkatkan kelangsungan hidup sel, menurunkan
peradangan, mengurangi rasa sakit dan kejang. Dimana metode seperti ini sudah dikenal
sejak abad ke-17.
Dengan masa pemulihan melalui treatment sehat dengan terapi yang tepat, akan
mengembalikan performa tubuh menjadi lebih optimal. Sehingga tubuh akan kembali fit dan
kembali beraktifitas seperti biasanya.
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Metode pemulihan cedera dengan terapi es ini bertujuan untuk
mengurangi pertumbuhan sel dan reproduksi (metabolisme sel),
meningkatkan kelangsungan hidup sel, menurunkan peradangan,
mengurangi rasa sakit dan kejang.
Tata cara pengobatan krioterapi ini adalah dengan memasukkan
pasien ke dalam sebuah ruangan dengan suhu dibawah -100°C
selama 2-4 menit. Pasien diwajibkan menggunakan pakaian
minim, suhu dingin sendiri biasanya didapatkan dari nitrogen cair
yang didinginkan di udara dingin.
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Sebuah penelitian yang dilakukan
oleh University of Alicante
dan diterbitkan dalam jurnal
Human Sport and Exercise.
Mereka menemukan bahwa
“Melakukan Krioterapi pasca
latihan dapat meningkatkan
daya tahan kekuatan isometrik
jika dibandingkan dengan kondisi
kontrol”
Penelitian tersebut mengamati
2 kelompok. Kelompok pertama
yang melakukan krioterapi
setelah latihan, dan yang satunya
lagi tidak.
Hasil penelitian menemukan
bahwa kelompok yang menerima
krioterapi mengalami pemulihan
yang signifikan disemua bidang,
dibandingkan dengan kelompok
yang tidak melakukan krioterapi.
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Selain untuk pemulihan cedera, krioterapi
memiliki beberapa manfaat yang
berkaitan dengan kesehatan tubuh.

Berikut manfaat krioterapi selain untuk
pemulihan cedera:

MENINGKATKAN SIRKULASI DARAH
Kadar oksigen yang tidak mencukupi dalam darah akan
mengakibatkan peningkatan rawan terjadinya penyakit dan
sistem kekebalan tubuh menurun. Selain mengkonsumsi
makanan organik alami yang kaya akan kalsium, besi dan
tembaga, perawatan kriosauna akan mengoksidasi jaringan
Anda dan membantu darah beredar lebih cepat.

MENINGKATKAN SISTEM KEKEBALAN
TUBUH
Karena metode krioterapi dapat meningkatkan sirkulasi darah,
oksigenasi dan nutrisi, maka sistem kekebalan tubuh juga
akan meningkat.

MENGATASI KELELAHAN
Bila kekuatan tubuh Anda telah meningkat, otomatis rasa lelah
yang Anda alami setelah berolahraga akan hilang.

MENINGKATKAN ENERGI & KEKUATAN
Setelah meningkatnya kekebalan tubuh, ada 1 (satu) manfaat yang
paling sering dirasakan oleh mereka yang melakukan krioterapi
yaitu meningkatnya energi dan kekuatan tubuh.
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BAIK UNTUK OLAHRAGA REHABILITASI
SELAMA PENGOBATAN
Jika dahulu para atlet menggunakan fisioterapi untuk
pengobatan cedera, saat ini mereka beralih kepada krioterapi.
Dengan banyaknya manfaat dan tanpa efek samping,
krioterapi juga kerap kali digunakan sebagai terapi selama
pengobatan.

METODE MANAJEMEN NYERI YANG EFEKTIF
Terapi jangka pendek ini dapat merangsang pelepasan endorfin
yang dapat memicu analgesia (menghilangkan rasa sakit).

MEMPERCEPAT PEMULIHAN TUBUH
SETELAH OLAHRAGA
Seluruh bagian Krioterapi di kedokteran olahraga telah
mendapatkan banyak perhatian dari atlet profesional karena
manfaat anti-inflamasi dan nyerinya. Rata-rata mereka yang
mengalami cedera dapat pulih lebih cepat 1 hingga 2 hari.

KESEHATAN SECARA UMUM

Dengan sistem kekebalan tubuh yang maksimal, sirkulasi darah
lancar, konsentrasi dan tidur malam yang baik, pengobatan
dengan krioterapi sangat membantu Anda terhindar dari
berbagai penyakit.
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expert
solution

dr. HARIO TILARSO. SpKO, FACSM.
Spesialis kedokteran Olahraga di Indonesia

Cryotherapy atau krioterapi adalah suatu tindakan atau
pengobatan dengan memakai bahan-bahan yang sifatnya dingin.
Yang sering terjadi adalah tindakan ini dilakukan pada saat
sehabis cedera akut atau pada cedera otot/jaringan lunak. Dapat
pula upaya ini dilakukan untuk memulihkan sehabis berolahraga
berat; misalnya badan dimasukkan kedalam air es.
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Biasanya caranya dengan menempelkan pada kulit
yang terkena cedera. Adapun temperatur yang
dianjurkan untuk cara ini adalah 10O – 18Oc.
Efek krioterapi pada tubuh adalah sebagai berikut :
- Menurunkan metabolisme.
- Menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan
pembuluh darah sehingga mengurangi
pendarahan.
- Menunda peradangan/pembengkakan.
- Mengurangi rasa sakit
- Mengurangi spasme/kekuatan otot
- Menurunkan suhu jaringan sampai sedalam 4 cm
Dengan adanya manfaat-manfaat ini maka
seseorang yang menderita cedera akut akan banyak
tertolong karena rasa sakit menjadi minim, bengkak
tidak terlalu besar, otot menjadi lebih lemas.
Indikasi pemakaian krioterapi adalah :
- Cedera jaringan lunak (otot, kulit) yang akut.
- Cedera tendon atau tendinitis, misalnya pada tennis
elbow yaitu rasa nyeri pada siku pemain tennis.
- Pada saat fase rehabilitasi, banyak digunakan
untuk mengurangi rasa sakit pada jaringan lemak.

Cara yang paling popular adalah dengan RICE yaitu :
- Rest (istirahat)
- Ice (es).
- Compression (ditekan dengan pembalut).
- Elevation (bagian yang cedera ditinggikan agar
tidak terlalu bengkak).
Cara ini adalah cara yang paling benar dalam
penanganan cedera yang akut. Jadi tidak boleh
dilakukan pemberian zat-zat yang panas seperti
balsam, counterpain, arak dll.
Untuk suatu cedera otot, dapat juga dimasukkan
kedalam air es misalnya cedera pada kaki, lalu
dimasukkan kedalam ember berisi air es. Hal ini
akan mengurangi pendarahan dan mengurangi rasa
sakit.
Sering pula cara ini dikombinasi dengan pemberian
panas secara berganti-ganti. Misalnya seperti
pada pemakaian sauna. Tujuannya adalah untuk
memberikan efek yang lebih cepat pada pemulihan.
Tindakan ini semua biasanya dilakukan oleh para
pelatih olahraga, atau fisioterapis atau juga oleh
dokter. Tujuannya adalah untuk mempercepat
pemulihan sehingga atlet dapat cepat kembali
bertanding.

Ada beberapa macam cara krioterapi ini, misalnya dengan memakai :
- Ice pack (es yang dibungkus).
- Massage (pijat) dengan memakai es (ice cup massage)
- Dimasukkan kedalam air es
- Kompres es
- Semprotan (spray) dingin
- Manset berisi es (ice cuff)
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VARIASI PEGANGAN DALAM
LATIHAN BEBAN SERTA
MANFAATNYA
Dalam latihan beban, Anda tidak
hanya mengandalkan berat
beban, repetisi, dan juga
berapa lama Anda
berlatih. Namun perlu
juga menerapkan
teknik agar latihan
Anda lebih maksimal.
Kali ini Reps akan
membahas beberapa
teknik pegangan dalam
melakukan latihan beban.

Posisi memegang alat-alat dalam latihan
beban ternyata juga memberikan
efek yang berbeda-beda pada
otot yang Anda latih. Mulai
dari overhand, underhand,
hammer, cook, dan lainlain. Berikut macammacam posisi pegangan
dalam latihan beban dan
manfaatnya;

Wide
Wide grip adalah pegangan pada bar yang lebih
lebar dari bahu. Dengan menggunakan wide
grip untuk bench press, Anda meminimalkan
jumlah keterlibatan trisep dan memaksimalkan
keterlibatan dada. Ketika melakukan wide grip
16 |
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pada biceps curl Anda lebih banyak melibatkan
otot biceps dalam (short head). Sementara wide
grip dalam chin-up melibatkan lebih banyak
biceps dari punggung belakang.

Overhand

Overhand grip adalah dimana posisi telapak
tangan Anda menghadap searah dengan
tubuh Anda, yakni menghadap ke bawah saat
mencengkram bar. Overhand grip digunakan saat
Anda melakukan latihan chin-up, lat pull down
atau barbell row dan juga saat latihan biceps

seperti reverse curl. Saat Anda mencengkram bar
menggunakan overhand grip, otot-otot ekstensor
pergelangan tangan (otot diatas lengan bawah)
akan bekerja terutama ketika Anda melakukan
reverse curl.

Hammer

Hammer adalah dimana posisi tangan saling
berhadapan saat mengeksekusi gerakan.
Posisi pegangan seperti ini digunakan ketika
melakukan bicep curls, tetapi juga digunakan
dalam gerakan chin-up. Jika Anda menggunakan
Hammer, ektensor pergelangan tangan Anda
akan terlibat lebih banyak sebagaimana Anda

memposisikan pergelangan tangan. Satusatunya aspek negatif dari grip ini adalah jika
Anda memiliki ekstensor pergelangan tangan
yang lemah maka Anda akan merasa lelah
sebelum melatih biceps Anda. Oleh karena itu
lakukan Hammer sebagai latihan terakhir dalam
rutinitas Anda.
REPS MAGZ - SEPTEMBER 2016
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Alternate

Alternate adalah ketika posisi satu tangan melakukan posisi overhand grip dan yang satunya
lagi melakukan posisi underhand grip. Alternate grip jarang digunakan dalam latihan di gym,
tapi sangat baik digunakan saat melakukan deadlift dan chin-up. Teorinya saat menggunakan
alternate grip (terutama deadlift) Anda dapat mengangkat beban lebih berat.

Close

Kebalikan dari wide grip, close grip adalah jarak pegangan yang dekat. Bila Anda menggunakan
pegangan jenis ini saat bench press keterlibatan otot dada Anda akan berkurang sementara
otot triceps Anda akan lebih berfungsi maksimal. Close grip lat pull down meminimalkan otot
back dan memaksimalkan otot biceps serta melibatkan ekstensor pergelangan tangan. Close
grip melatih otot lengan Anda pada bagian luar biceps (long head) dari pada bagian biceps
dalam (short head).

False

18 |
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False grip adalah pegangan yang cukup
umum, terutama ketika melakukan bench
press. Meskipun posisinya hampir sama
dengan overhand grip, namun pada false
grip ibu jari tidak ikut Andil dalam pegangan.
False grip sebenarnya adalah pegangan
yang paling berbahaya untuk digunakan,
karena saat Anda memegang bar, bar bisa
bergulir dan mendarat di dada Anda. Untuk
itu disarankan menggunakan pegangan ini
saat Anda berlatih dengan mesin.

Underhand

Underhand adalah dimana posisi telapak tangan Anda berhadapan dengan tubuh Anda
saat memegang bar, yakni posisi tangan menghadap keatas. Underhand digunakan saat
melakukan latihan biceps, seperti barbell biceps curl dan reverse grip chin-up. Posisi pegangan
ini juga digunakan dalam latihan punggung seperti reverse grip barbell row dan underhand
lat pull down. Satu-satunya bagian otot yang terlibat dalam gerakan ini adalah biceps.

Hook

Hampir sama dengan underhand grip, hook grip juga sering digunakan saat melakukan
deadlift. Untuk melakukan hook grip, Anda membungkus ibu jari Anda disekitar bar
dengan telunjuk, jari tengah dan jari manis. Cara ini membantu Anda memegang bar
di tempat ketika maelakukan latihan kekuatan seperti clean and jerk.
* Kekurangan dari hook grip adalah jika Anda tidak terbiasa melakukannya, mungkin
ibu jari Anda akan terkelupas.

REPS MAGZ - SEPTEMBER 2016

| 19

fat
loss

5 bahan penting
yang harus ada
di suplemen
pembakar lemak

gu apa
Jadi tung lemen
up
lagi, cek s lemak
ar
k
a
b
m
e
p
pastikan
n
Anda da
lami ini
5 bahan a g di
terkandun
dalamnya

Teks: Ayyuni Sofiyana
Dalam menurunkan berat badan, Anda
tidak hanya dituntut untuk melakukan
olahraga untuk membakar lemak, tetapi
juga mengatur asupan makanan agar
lemak yang telah Anda buang dari tubuh
Anda tidak kembali bersarang. Percuma
saja jika Anda melakukan olahraga matimatian tapi setelahnya Anda kembali
mengkonsumsi makanan berlemak.
Seiring dengan kemajuan teknologi,

hadir pula suplemen khusus yang
berfungsi untuk meningkatkan pembakar
lemak. Cara kerjanya adalah dengan
memaksimalkan pembakaran lemak,
meningkatkan energi dan membuat
Anda merasa kenyang lebih lama.
Berbagai merk suplemen mulai berlombalomba memproduksi suplemen jenis ini,
sehingga suplemen pembakar lemak
sangat mudah ditemukan di pasaran.

Karena suplemen pembakar lemak ini
mudah ditemukan, bukan berarti Anda
boleh sembarangan dalam memilih produk
mana yang akan Anda konsumsi. Anda
harus memperhatikan komposisi atau
kandungan yang ada di dalamnya. Berikut
daftar bahan penting yang harus ada
dalam suplemen pembakar lemak Anda.

Kafein
Kafein adalah sebuah zat yang sering kita jumpai pada kopi, teh ataupun coklat.
Karena cara kerjanya yang mampu meningkatkan pembakaran lemak, kafein
sering digunakan sebagai salah satu bahan baku suplemen pembakar lemak.
Telah dilakukan sebuah penelitian oleh Acheson KJ, Zahorska-Markiewicz
B, Pittet P, Anantharaman K, Jéquier E dimuat dalam US National Library
and Medichine dengan subjek: Caffeine and coffee: their influence on metabolic
rate and substrate utilization in normal weight and obese individuals. (Am J Clin
Nutr. 1980 May;33(5):989-97. Penelitian tersebut membuktikan bahwa dengan mengkonsumsi kafein, para
partisipan mengalami peningkatan metabolisme tubuh. Selain itu kopi juga mampu meningkatkan thermogenik,
sehingga merangsang tubuh membakar kalori lebih banyak dan membuangnya lewat urine (diuretik).

Ekstrak Green Tea
Sama halnya dengan kopi, teh hijau juga mengandung kafein. Cara
kerjanya
pun sama yakni meningkatkan pembakaran lemak tubuh dan menambah
energi. Namun hebatnya teh hijau ini memiliki sejenis antioksidan yang
berkontribusi langsung dengan hormon leptin (hormon yang dihasilkan sel
lemak berfungsi mengatur metabolisme dan nafsu makan) dan membuat
Anda merasa kenyang lebih lama.
Telah dilakukan sebuah penelitian oleh Chen IJ, Liu CY, Chiu JP dan Hsu CH dan
dimuat dalam US National Library and Medichine dengan subjek: Therapeutic
effect of high-dose green tea extract on weight reduction: A randomized, double-blind, placebo-controlled
20 |
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clinical trial (Clin Nutr. 2016 Jun;35(3):592-9. doi: 10.1016/j.clnu.2015.05.003. Epub 2015 May 29).
Penelitian tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami obesitas dan mengkonsumsi
teh hijau selama 12 minggu dapat menurunkan berat badan secara signifikan, mengurangi lingkar
pinggang, hingga turunnya kadar kolesterol jahat (LDL).

Cabe Rawit
Cabe rawit adalah salah satu pembakar lemak alami yang disediakan
alam dan tentu saja tanpa efek samping buruk terhadap kesehatan. Cabe
rawit memiliki sifat termogenik yang dapat meningkatkan metabolisme
dan pembakaran lemak. Selain itu cabai rawit dapat mencegah kelebihan
insulin di dalam tubuh dan menekan nafsu makan.
Penelitian yang dilakukan oleh Clegg ME, Golsorkhi M, dan Henry
CJ yang dimuat dalam US National Library and Medichine dengan
subjek: Combined medium-chain triglyceride and chilli feeding increases
diet-induced thermogenesis in normal-weight humans (Eur J Nutr. 2013 Sep;52(6):1579-85. doi: 10.1007/
s00394-012-0463-9. Epub 2012 Nov 20), menghasilkan suatu kesimpulan bahwa dengan menambahkan
cabai pada makanan dapat meningkatkan DIT (diet-induced thermogenesis) hingga 50% yang dari waktu
kewaktu dapat menginduksikan penurunan berat badan dan mencegahnya naik kembali.

Vitamin D
Selain baik untuk penyerapan kalsium dari makanan, vitamin D sangat baik dikonsumsi
saat menurunkan berat badan. Vitamin D dapat memaksimalkan pembakaran lemak
jenuh yang ada di dalam tubuh dan mengubahnya menjadi energi untuk beraktivitas.
Orang yang mengkonsumsi vitamin D juga memiliki kadar lemak yang rendah pada
tubuhnya.
Dikutip dari womenshealth.com sebuah studi tahun 2009 yang dipublikasikan dalam British
Journal of Nutrition, wanita obesitas yang menjalani diet 15 minggu dan mengkonsumsi 1.200
miligram kalsium sehari kehilangan berat badan enam kali lebih banyak, daripada wanita yang mengikuti diet
saja. Dengan mengkonsumsi nutrisi kaya vitamin D akan mencegah lemak tersimpan di dalam tubuh, serta
menjadi pembakar lemak yang baik untuk Anda. Hasilnya berat badan Anda akan turun 70% lebih cepat.

Glukomanan
Glukomanan adalah sari pati gula tanaman konjak (konnyaku) yang banyak di
budidayakan di berbagai Negara untuk kesehatan. Sari pati ini berbentuk seperti
tepung, dan ada pula yang seperti jeli. Di dalamnya terkandung serat dan sangat baik
dikonsumsi untuk menurunkan berat badan. Sifat glukomanan sebagai penekan
nafsu makan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Setelah di konsumsi,
glukomanan dapat menyerap air yang ada di dalam perut sehingga mampu
mengurangi kolesterol dan karbohidrat yang menumpuk di dalam tubuh.
Sebuah penelitian oleh Walsh DE, Yaghoubian V, dan Behforooz A yang
dimuat dalam US National Library and Medichine dengan subjek: Effect of
glucomannan on obese patients: a clinical study (Int J Obes. 1984;8(4):28993.), membuktikan bahwa mengkonsumsi glukomanan dapat meningkatkan
penurunan berat badan dan berkurangnya kolesterol jahat dalam tubuh tanpa
mengakibatkan efek samping yang negatif
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Konsumsi
Makanan & minuman ini
setelah

latihan
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Teks: Ayyuni Sofiyana

Saat membangun otot, Anda
tidak hanya difokuskan untuk
latihan saja. Namun perlu
juga memperhatikan nutrisi
dan juga waktu istirahat yang
cukup untuk pemulihan. Tidak
hanya makanan sebelum Anda
latihan saja, namun juga
setelah latihan agar kebutuhan
nutrisi Anda terpenuhi dan
pemulihan otot Anda berjalan
dengan cepat.
Anda dapat memilah makanan
apa saja yang baik Anda
konsumsi setelah latihan
berdasarkan kandungannya.
Diperkirakan selama otot
Anda dilatih, kadar protein
akan menurun dan otot
mengalami perobekan.
Bahkan 45 menit setelahnya
protein dan karbohidrat yang
Anda konsumsi akan diserap
lebih cepat.
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Dalam memenuhi kebutuhan
karbohidrat setelah latihan,
Anda hendaknya tidak
mengkonsumsi karbohidrat
dengan index glikemik tinggi
karena akan berubah menjadi
gula dan bukan sumber
energi yang baik. Untuk
itu Anda disarankan untuk
mengkonsumsi karbohidrat
kompleks yang diperlukan
untuk menjaga agar tubuh dan

otak Anda berfungsi dengan
normal. Peredaran darah
berjalan lancar setelah Anda
berolahraga, hal ini sangat baik
untuk menempatkan proteinprotein dan karbohidrat ke
dalam tubuh. Berikut Reps ulas
daftar makanan dan minuman
yang baik dikonsumsi setelah
Anda latihan.

tersebut sangat membantu merevitalisasi otot
setelah latihan.

Ubi jalar

Ubi jalar sering kali digunakan sebagai
karbohidrat pengganti nasi karena dengan
mengkonsumsinya kita akan merasa
kenyang. Ubi jalar mengandung banyak
air yang membantu mencukupi cairan
yang hilang saat berolahraga. Selain itu
ubi jalar juga mengandung vitamin B dan
C, mangan, magnesium, dan zat besi. Tidak
seperti umbi-umbian yang lainnya, ubi jalar
menurunkan gula darah dan menstabilkan
insulin, sambil membantu menyediakan
bahan nakar tubuh dan menyegarkan selsel. Manfaat lain dair ubi jalar adalah dapat
memperbaiki peradangan dan melawan
kontaminan.

Sereal

Greek Yogurt
(Yogurt Yunani)

Bukan rahasia umum jika yogurt menjadi salah satu makanan
yang kerap dicari saat diet. Selain sehat, rasanya yang asam
segar menjadi salah satu makanan yang memanjakan lidah
Anda. Namun yogurt Yunani ini sedikit berbeda dengan yogurt
yang biasa Anda temukan di pasaran. Yogurt Yunani memiliki
teksture yang lebih lembut lantaran mengalami beberapa
kali penyaringan. Yogurt jenis ini juga mengandung protein,
kalsium dan vitamin yang sangat baik untuk kesehatan tubuh
dan otot.

Buah berry segar

Buah berry segar mengandung micronutrients, yakni enzim
yang dapat membantu meringankan rasa sakit setelah
latihan. Buah berry sangat baik dikonsumsi setelah latihan
karena mudah dicerna dan memiliki cukup karbohidrat untuk
menggantikan energi yang hilang. Anda dapat menambahkan
buah berry ke smoothie atau yogurt Yunani.

Salad buah

Anda penyuka buah-buahan pasti sangat suka dengan
makanan ini. Selain rasanya yang lezat, berbagai kandungan
dari buah-buahan yang ada didalamnya sangat baik untuk
tubuh. Anda dapat mencampurkan nanas, kiwi, pisang, dan
lain-lain. Nanas memiliki efek anti inflamasi untuk meringankan
sakit pada otot, kiwi membantu melancarkan pencernaan dan
memecah asam amino, sedangkan pisang mengandung serat
yang tinggi, kalium, vitamin C, mangan dan air. Buah-buahan

Sereal mengandung sekitar 30 gram
karbohidrat, 10 gram serat dan 13 gram
protein. Menambahkan susu atau yogurt
Yunani akan menambah cita rasa lezat dan
meningkatkan kandungan di dalamnya untuk
mengisi bahan bakar otot.

Susu

Susu adalah minuman terbaik dan masuk pada 4 sehat 5
sempurna sebagai pelengkap. Namun sekarang ini susu yang
ada di pasaran telah dicampur dengan pemanis buatan dan
bahan pengawet, sehingga banyak kandungan tidak baik
didalamnya. Untuk itu Anda harus bijak memilih susu yang
ingin Anda konsumsi. Susu murni mengandung kalsium, gula,
protein serta air. Satu kesatuan ini mampu mengisi kembali
bahan bakar otot.

Ikan

Ikan-ikanan, khususnya salmon liar, tuna, trout dan halibut
kaya akan asam lemak omega 3, magnesium dan protein.
Mengkonsumsi ikan ini sangat baik untuk stamina dan kekuatan
otot. Asam lemak omega 3 dapat mengurangi peradangan
otot, membantu mencegah penyakit dalam dan mengurangi
serangan jantung. Untuk mendapatkan kandungan yang
maksimal, pastikan Anda membeli ikan yang masih segar
dengan sumber yang bersih sehingga terbebas dari paparan
merkuri.

Air putih

Yang terakhir adalah air putih. Air adalah sumber kehidupan
sehingga sangat penting meminum air putih setiap hari,
termasuk setelah berolahraga. Air membuat seluruh fungsi
tubuh Anda lebih baik dengan mengatur suhu tubuh dan
membilas racun.
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healthy
sex

Teks: M Fikry Hizbullah

YO G A
adalah latihan
yang sangat
baik yang dapat
membantu
melepaskan
ketegangan
dan stres, pada
saat yang sama
membantu
menjaga darah
mengalir ke
seluruh tubuh
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Banyak pria menjaga kesehatan penis mereka sebagai cara untuk
membuat seks menjadi lebih baik. Tak dapat disangkal bahwa penis
yang sehat dapat menentukan kegiatan seksual yang memuaskan.
Namun, fokus pada kesehatan penis saja tidak cukup. Untuk mendapat
seks yang lebih baik lagi, seorang pria harus memiliki kesehatan secara
menyeluruh. Salah satu cara untuk membantu menjaga kesehatan
secara keseluruhan dan meningkatkan kesehatan seksual seseorang
adalah dengan berlatih yoga. Berikut ini ada beberapa posisi yoga yang
dapat menunjang seks Anda jadi lebih baik:

CRESCENT
MOON

COBRA

Gerakan Kobra merupakan salah satu pose yang paling
populer di yoga dan hampir dipastika masuk dalam
kelas yoga dasar. Untuk posisi ini, seseorang telungkup
di lantai, dengan tangan disebarkan sebahu. Kemudian
mengangkat batang tubuh dari lantai dan peregangan
ke atas. Jika memungkinkan, seorang pria mungkin
ingin meregangkan lehernya ke atas juga. Setelah
menahan pose 15-30 detik, kembali berbaring. Gerakan
ini baik untuk punggung bawah dan lengan (sehingga
latihan yang baik untuk Misionaris dan posisi lain), selain
itu membantu memperkuat kontrol pernapasan.

Berdiri tegak dengan kaki rapat,
lengan lurus di atas kepala
kemudian tekuk tubuh ke satu
sisi, kembali ke posisi awal
dan lakukan yang sama pada
sisi lainnya. Crescent Moon
membantu Anda menjaga
sisi lentur dan memberikan
kontribusi untuk fleksibilitas
pinggul.

BRIDGE

BUTTERFLY

Duduk di lantai, tekuk lutut sampai telapak kaki kanan
dan kiri saling menyentuh kemudian dekatkan ke bagian
tengah tubuh. Jaga punggung agar tetap lurus, tekan lutut
lebih dekat ke lantai. Ini memberikan peregangan yang
baik untuk selangkangan; gerakan ini diyakini di kalangan
tantra untuk membuka saluran seksual pada pria.

Gerakan populer lainnya dalam yoga adalah
Bridge. Posisi telentang di atas matras, lengan
berada di kedua sisi. Tekuk lutut, angkat pinggul
dan tahan selama 30 detik kemudian kembali
ke posisi awal, gerakan ini sangat membantu
saat Anda melakukan “Woman On Top” bersama
pasangan.

HORSE
Berdiri dengan lutut terpisah (mirip dengan gerakan
squat) , jaga punggung agar tetap lurus dan tidak
condong ke depan. Gerakan ini dapat memperkuat
kaki dan membantu menyeimbangkan tubuh. Hal
ini juga memfokuskan perhatian pada fleksibilitas
pinggul, yang sangat penting untuk mengambil andil
selama hubungan seksual.
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women
exercise

4
Gerakan
Ciptakan
Bahu Yang
Indah

Memiliki bahu yang indah
adalah idaman setiap
wanita. Satu alasan yang
dapat menjawab pernyataan
tersebut adalah agar saat
berpakaian terlihat enak
dilihat, terutama jika pakaian
tersebut menonjolkan
bagian bahu.
Untuk itu, artikel kali ini dapat
membimbing Reps Mania
agar dapat memiliki bahu
yang seksi dan indah. Berikut
ini beberapa gerakan yang
dapat Anda lakukan.
Teks: M Fikry Hizbullah
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Foto: Satyo Bimo.
Model: Woelanda J.
Lokasi: Red Top Hotel Pecenongan
Jakarta.

DUMBBELL SHOULDER PRESS
• Mulailah dengan duduk di atas bench, kuatkan otot core
• Genggam dumbbell sejajar dengan telinga
• Dorong dumbbell ke atas kemudian putar dumbbell hingga saling berhadapan
• Ulangi gerakan tersebut & lakukan sebanyak 3 set x 12 repetisi.
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DUMBBELL SEATED REAR
DELT ROW
• Mulailah dengan posisi duduk dengan posisi badan sedikit menunduk
• Genggam dumbbell dengan posisi overhand
• Tarik dumbbell ke atas hingga tangan membentuk siku
• Ulangi gerakan tersebut & lakukan sebanyak 3 set x 12 repetisi
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REVERSE FRONT DUMBBELL RAISE
• Mulailah dengan posisi berdiri, buka kaki selebar bahu
• Genggam dumbbell dengan posisi underhand/reverse grip
• Dorong dumbbell ke atas hingga sejajar dengan bahu
• Ulangi gerakan tersebut & lakukan sebanyak 3 set x 12 repetisi

SIDE LATERAL
RAISE WITH
OVERHAND GRIP
• Mulailah dengan duduk di atas bench
• Genggam dumbbell dengan overhand grip
• Dorong dumbbell ke samping hingga posisi tangan
sejajar dengan bahu
• Ulangi gerakan tersebut & lakukan sebanyak 3 set x
12 repetisi
• Setelah selesai melakukan 4 (empat) gerakan latihan
diatas, kemudian ulangi gerakan tersebut sebanyak 3
set x 12 repetisi.

REPS MAGZ - SEPTEMBER 2016

| 29

fashion
apparel

Foto: Satyo Bimo.
Lokasi: New Friendly Gym - Sunter Jakarta.
Wardrobe: Berry Collection.
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“Don’t Tell People Your Dreams, Show Them.”
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“I’ve Got Muscles and I Wear
Berry Collection.”
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Ice Cream tinggi protein dari
Scitec Nutrition
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M

engkonsumsi suplemen protein berbentuk susu dalam jumlah
banyak setiap hari akan membuat Anda merasa bosan.
Apalagi Anda mengkonsumsinya untuk jangka waktu yang
lama dan mengolahnya dengan cara biasa. Untuk itu Scitec
Nutrition kembali memperkenalkan produk barunya yakni
Protein Ice Cream.
Dalam melakukan diet, mengkonsumsi ice cream adalah suatu pantangan,
lantaran banyak mengandung gula dan lemak. Dengan Protein Ice Cream
Anda tidak perlu khawatir diet Anda akan terganggu. Karena selain rasanya
yang lezat, Protein Ice Cream dari Scitec Nutrition memiliki kandungan
protein dan karbohidrat yang tinggi.
Produk unggulan ini mengandung protein sebanyak 208% dengan kualitas
baik yang berasal dari whey. Whey sendiri merupakan sumber protein
yang penting dalam membangun otot. Maka Protein Ice Cream sangat
bermanfaat dalam pertumbuhan dan pemeliharaan massa otot serta
menjaga kesehatan tulang. Tersedia dalam dua varian rasa yakni vanillalime dan Redberry.
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Selain suplemen protein dan pembakar lemak, Anda juga
membutuhkan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh
Anda. Baik selama beraktivitas, juga selama Anda berlatih. Salah satu
multivitamin yang kami referensikan adalah Energizer dari Prolab.
Energizer mengandung antioksidan yang berkontribusi melindungi sel
dari radikal bebas, sehingga sel bebas melakukan tugasnya (pemulihan/
pertumbuhan otot). Antioksidan ini juga menjaga metabolisme asam
amino (terutama formasi kolagen, zat utama penyusun jaringan
connective alias zat yang merekatkan otot dan tulang secara bersama),
metabolisme karbohidrat dan memperbaiki sistem syaraf (dari otak ke
otot).
Energizer memiliki peranan penting dalam metabolisme asam amino
dan produksi energi. Banyak proses metabolik dalam tubuh (termasuk
pemulihan/ pertumbuhan sel otot) yang sangat tergantung pada
kesehatan sel membran. Antioksidan menurunkan kadar radikal bebas
dalam tubuh. Jika dibiarkan, radikal bebas bisa mengubah sel menjadi
kanker. Radikal bebas menghambat proses yang terjadi didalam sel,
termasuk pembentukan otot pasca fitness.
MANFAAT:
•
Menjaga kesehatan syaraf, kulit, mata, rambut, otak
•
Menjaga kesehatan hati serta pencernaan
•
Membantu produksi sel darah merah lebih baik
•
Membantu menurunkan kolestrol
•
Menjaga metabolisme tubuh & daya tahan tubuh
•
Antioksidan kuat menangkal radikal yang merusak tubuh
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women
fitness

Teks : Alfian Lutfi
Photographer : Satyo Bimo
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GAK ADA YANG MUSTAHIL
UNTUK IBU SETELAH HAMIL
Anda tak akan mengira jika
wanita berparas cantik berdarah
Tionghoa ini, sudah berusia
hampir menginjak kepala 4.
Namun berkat kegigihannya
selama menggeluti dunia
olahraga khususnya fitness baik
dilakukan di rumah maupun di
tempat kebugaran, membuat
ibu dari dua anak ini tampil
layaknya ABG belia yang hampir
kita mengiranya baru berusia
20 tahunan. Penasaran bukan
dengan inspirasi wanita bugar
Reps kali ini? Berikut kisah
selengkapnya
REPS MAGZ - SEPTEMBER 2016

| 39

SADAR MENGOLAH TUBUH PASCA MELAHIRKAN
Memang sudah menjadi permasalahan klasik yang
senantiasa dialami oleh para ibu-ibu rumah tangga,
terlebih lagi pasca melahirkan anak pertama. Keinginan
untuk mengembalikan kondisi fisik seperti sediakala
adalah tujuan wajib yang harus direncanakan oleh para
ibu. Namun tak semuanya dari mereka yang berhasil
mewujudkannya. Dari banyaknya ibu-ibu yang gagal
mendapatkan tubuh ideal, mungkin salah satunya Fen
fen lah yang berhasil membuktikan jika bertubuh ideal
setelah melahirkan tidaklah sulit.
Wanita manis pemilik nama lengkap Fen fen liew ini
memang kesehariannya hanyalah seorang ibu rumah
tangga. Namun dibalik kesibukannya sebagai Wonder
Woman di rumah yang selalu mengurus pekerjaan
rumah, mengantar anak sekolah dan lain sebagainya,
fen fen justru memiliki rutinitas lain yang tak biasanya
dilakukan ibu-ibu rumah tangga pada umumnya.
Tentu saja kegiatan tersebut tak terlepas dari kardio
serta weighttraining yang sudah digelutinya selama
bertahun-tahun.
Alasan tepat mengapa dirinya amat sangat rutin di
tempat kebugaran, tak lain dikarenakan kesadarannya
ingin mengembalikan tubuh ideal seperti sedia kala,
terlebih lagi setelah melahirkan anak keduanya.
“Alasan saya ikut fitness, yang pertama karena saya
memang suka gym. Kedua, karena udah punya keluarga
dan dua anak, jadi… pengen punya badan yang tetep
fit dan postur yang baik”, tutur ibu manis berambut
panjang ini.
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Setelah mendapatkan apa yang telah
diimpikannya, Fen fen ingin mengajak
kepada seluruh ibu-ibu khususnya para ibu
muda untuk tidak berpikiran negatif terlebih
dahulu jika ingin membentuk tubuh idealnya
kembali. Sesekali ia mengajak teman-teman
terdekatnya untuk menerapkan pola hidup
sehat yang diawali dengan berolahraga.
Setelah mereka mengikuti apa yang
dilakukan fen fen, barulah ia menyodorkan
bagaimana pola menu makanan sehat
serta berbagai program latihan hingga
bagaimana mengatur pola diet yang tidak
membosankan.
“Saya ingin memotivasi ibu-ibu yang sepertinya
gak mungkin punya badan bagus, tapi buat
saya semuanya itu pasti mungkin terjadi. Yang
penting punya niat, disiplin, dan punya pola
hidup yang baik” ujar fen fen saat ditanya
Reps-ID.com soal motivasi.

[

Nama lengkap :
Fen Fen Liew
Tgl Lahir :
18-Sep-77
Berat Badan :
60 kg – 62 kg
Tinggi :
172 cm
Hobi :
Olahraga & Travelling
Cita-cita :
Ingin menjadi figur
dan inspirator fitness
khususnya untuk kaum
perempuan

GAK ADA YANG
MUSTAHIL

Diakhir perbincangannya bersama Reps-ID.com, fen
fen menegaskan segala apa yang diinginkan tiada yang
mustahil jika dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh.
“Buat para ibu-ibu muda atau yang sudah punya anak 3 atau
4, gak mustahil kok buat dapet tubuh yang ideal, asal kita
rajin olahraga punya pola makan yang sehat, dan lifestyle
yang bener pasti kita bisa merubah badan kita seperti yang
kita mau. Dan satu hal buat ibu-ibu atau para gadis belia
jangan takut buat olahraga beban, karena itu gak bikin kita
bulking atau berotot sampai kayak cowok”, tutup wanita
yang juga menggemari olahraga beladiri ini.

[

JANGAN BERPIKIR NEGATIF DULU
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bodybuilder
profile

PHIL HEATH
Teks: M Fikry Hizbullah

SABET GELAR KE-ENAM NYA DI AJANG
ADU OTOT BERGENGSI DISELURUH DUNIA

MR. OLYMPIA 2016
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Setelah berhasil
menyabet gelar Mr
Olympia 5 kali berturutturut, Phil Heath
dengan bangga kembali
membawa pulang gelar
juara tersebut. Pria
berusia 36 tahun ini
telah berhasil menyabet
gelar ke-enam kalinya
di ajang adu otot
bergengsi di seluruh
dunia. Sedangkan
pesaingnya, Shawn
Rhoden harus puas di
posisi kedua dan Dexter
Jackson di posisi ketiga.
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Diusianya yang terbilang muda,
Heath mampu menunjukkan
bahwa dirinya berhasil
mempertahankan eksistensinya
di ajang terbesar di dunia.
Binaragawan yang dijuluki ‘The
Gift’ ini berharap dapat mencapai
rekor milik Ronnie Coleman
yang berhasil memenangkan Mr
Olympia sebanyak 8 kali. Dalam
kemenangannya kali ini Heath
berhak membawa pulang hadiah
sebesar USD 400.000.
Heath mulai menggeluti binaraga
pada tahun 2002. Sebelumnya
ia adalah seorang pemain
basket dari University Denver.
Kemudian di tahun 2005 ia berhasil
memenangkan overall tittle di
ajang NPC (National Physique
Comittee) USA Championship. Dua
tahun berselang, Heath meraih
posisi kelima dalam ajang Arnold
Classic.
Meskipun dirinya memenuhi
syarat untuk mengikuti ajang
Olympia, Heath memutuskan
untuk tidak bersaing dulu
dalam ajang bergengsi tersebut.
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Heath menyatakan bahwa Ia
butuh beberapa waktu untuk
meningkatkan lagi performanya.
Kemudian di tahun 2010 yang
merupakan masa keemasannya
ia berhasil menjuarai ajang IFBB
bertaraf dunia dan mendapat gelar
Mr Olympia.
Menjadi Mr Olympia ditahun 2010
tidak membuat Heath berhenti
dan berpuas diri. Terbukti ia
mampu mempertahankan gelar Mr
Olympia selama 6 tahun berturutturut. Bukan suatu hal yang mudah
pastinya untuk mempertahankan
prestasi. Terlebih selama 6 tahun
berturut-turut.
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S

iapa kira Bobby Ida seorang pria
kelahiran Monchengladbach,
Jerman 25 tahun silam ini awalnya
memiliki tubuh yang kurus. Awal
perkenalannya dengan besi bermula saat
melihat film action. Sebuah film action
memiliki ciri khas badan yang berotot
dalam setiap pemainnya, contoh saja
Hulk, Superman, Batman dan Captain
America. Faktor itulah yang memicu
Bobby untuk memiliki badan yang padat
berotot.
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“Saya ingin punya badan layaknya action movie, kalau
hanya dengan latihan beladiri itu tidak bisa. Akhirnya
saat saya umur 16 tahun saya daftar ke gym dan
ternyata saya lebih senang di gym daripada beladiri,”
kata Bobby Ida kepada Reps-Id.com, Jakarta,(09/09).
Pemilik Youtube chanel ‘2nineFit’ ini mengatakan
alasannya senang di sasana bugar karena memiliki
banyak waktu untuk memanjakan diri sendiri satu
sampai dua jam. Selain itu olahraga beban dapat
menjadi sarana ‘me time’ atau sebuah meditasi yang
mampu membuat dirinya melupakan masalah seharihari.
Masa-masa awal di
gym merupakan fase
yang sulit bagi Bobby.
Bobby mengaku belum
mengetahui bagaimana
cara latihan yang benar.
Hingga akhirnya, Pria
blasteran Bali-Jerman ini
mencari informasi dari
berbagai macam referensi
baik buku maupun
internet.
“Selain itu saya latihan
bersama teman yang
merupakan binaraga junior,
dari situ saya diajarkan
untuk memasukkan 4
exercise selama latihan dan
jangan overtraining, namun
dari semua itu, hal yang
paling penting saya pelajari
dalam hal nutrisi,” tambah
Bobby.
Setelah sekian lama

bergelut di dunia olah
otot, pengetahuan Bobby
seputar otot pun semakin
baik. Namun dalam proses
membangun otot, semua
tidak berjalan mulus
begitu saja. Salah
satu halangan yang
ia hadapi adalah
ketika dirinya
mengalami
stagnasi
(mentok).
Pria yang kini
resmi bergabung dengan
tim atlet BSN Indonesia
ini mulai mencari tahu
bagaimana caranya
agar terlepas dari
fase stagnasi. Ia pun
mencoba berbagai hal
baru dan mengganti
teknik latihannya, tak
lupa faktor nutrisi yang
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juga menentukan. Dengan cara tersebut
Bobby berhasil mendongkrak kembali
ukuran ototnya menjadi lebih besar.
Saat ditanya perihal apakah makna
olahraga fitness, dengan gamblang
pria tampan ini menjawab, “Fitness itu
sudah seperti hidup saya. Saya sempat
mengambil sekolah fitness and health di
Jerman selama 2 tahun, dan juga sebagai
personal trainer di salah satu gym di
Jerman. Semua itu saya lakukan dengan
senang. Saya suka dengan dunia ini,
sampai-sampai saya tidak ingin mencari
pekerjaan selain di fitness.”
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Saking cintanya terhadap olahraga
ini, Bobby berharap ia dapat terus
memberikan sumbangsih yang baik
kepada para fitness mania khususnya di
negaranya tercinta.
“Ke depannya saya akan mencari
sertifikasi sebanyak-banyaknya. Selain
itu saya ingin memotivasi banyak orang
untuk hidup sehat melalui youtube,
nantinya saya juga akan berkolaborasi
dengan atlet-atlet Indonesia yang belum
banyak orang tahu namun mereka
adalah orang-orang yang memiliki
level dunia,” tuturnya mengakhiri
pembicaraan.
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men
fitness

Teks: M Fikry Hizbullah
Foto: Satyo Bimo
Lokasi: Celebrity Fitness FX Jakarta.
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Ketika memulai sebuah program membangun otot, salah satu
bagian tubuh yang banyak orang fokuskan adalah bisep. Bisep
cenderung menjadi kelompok otot yang sangat diperhatikan oleh
orang lain.
Jadi, jika Reps Mania dapat membentuk otot bisep dengan baik,
orang-orang di sekitar akan menyadari bahwa Anda adalah orang
yang gemar membina badan. Selain itu pandangan wanita pun
klepek-klepek dibuatnya.
Berikut ini ada beberapa gerakan bisep yang dapat Anda terapkan
sewaktu latihan di gym:

DUMBBELL CURL
•
•
•
•
•

Posisi berdiri sambil memegang dumbbell
Ayunkan tangan ke atas hingga posisi dumbbell berada di depan dada
Rasakan kontraksi yang terjadi pada otot bisep
Ulangi gerakan tersebut, lakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri
Lakukan sebanyak 3 set x 15-20 repetisi
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HUMMER CURL
•
•
•
•
•

Posisi berdiri sambil memegang dumbbell
Ayunkan tangan ke atas seperti sedang memalu
Rasakan kontraksi yang terjadi pada otot bisep
Ulangi gerakan tersebut, lakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri
Lakukan sebanyak 3 set x 15-20 repetisi

EZ BAR PREACHER CURL
• Posisi duduk pada preacher curl bench
• Sandarkan tangan pada bantalan yang tersedia di preacher curl bench 		
sembari memegang EZ bar
• Kemudian ayunkan tangan ke atas hingga berada di depan wajah
• Rasakan kontraksi yang terjadi pada otot biseps
• Ulangi gerakan tersebut
• Lakukan sebanyak 3 set x 15-20 repetisi
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CLOSE GRIP EZ BAR CURL
•
•
•
•

Posisi berdiri sambil memegang EZ Bar
Ayunkan tangan ke atas hingga mendekati dada
Rasakan kontraksi yang terjadi pada otot bisep
Ulangi gerakan tersebut, lakukan bergantian 		
antara tangan kanan dan kiri
• Lakukan sebanyak 3 set x 15-20 repetisi
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PESTA BINARAGA INDONESIA DI AJANG PON XIX
Usai sudah perhelatan akbar binaraga Indonesia dalam
rangka merayakan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke
19. Bertempat di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang,
Jawa Barat, event pamer otot se-Indonesia ini kembali
menuai kesuksesan dan menciptakan kemeriahan yang
tidak terkira. Beberapa nama atlet dari berbagai daerah
berhasil membawa pulang medali kebanggaan yang
mengharumkan daerahnya.
Tercatat sebanyak 48 atlet dari 17 kota berpartisipasi dalam
ajang ini. Nama-nama atlet senior seperti Syafrizaldi,
Komara Dithayana, Mheni, Asrelawandi dan Iwan Samurai
turut berlomba memamerkan pose terbaiknya di atas
panggung. Selain itu para juri dari organisasi resmi yang
menaungi binaraga Indonesia PB PABBSI telah melakukan
penilaian sesuai dengan prosedur yang benar sehingga
acara berjalan dengan lancar tanpa adanya protes dari
berbagai pihak.
Agus S. Winarto Ketua PABBSI Jawa Tengah yang bertugas
sebagai dewan juri mengatakan, “Event PON kali ini
menurut saya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
Saya rasa semuanya berjalan normatif tidak ada pihakpihak yang di rugikan. Tugas saya sebagai ketua dewan
juri sudah jelas, menjaga netralitas para juri, kemudian
menjaga keakurasian juri yang bertugas. Unsur netralitas
saya rasa harus dikembangkan, menurut saya pada masa
kepemimpinan pak Rosan dengan Kabid yang bertugas
dibuktikan dengan beberapa event yang sedang dan
sudah berlangsung, seperti Mr. Indonesia, Prapon dan PON.
Menurut saya penilaian para juri sudah berangsur-angsur
lebih baik dari periode sebelumnya.” (Alfian)
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KERIAAN MEN OF STEEL

SUMATERA SHOWDOWN 2016

Setelah sukses menggemparkan Semarang
pada 21 Agustus lalu, kali ini giliran Medan
yang di banjiri manusia berotot pada
event Men of Steel Sumatera Showdown
2016. Berlangsung di Mall Ring Road City,
acara ini diikuti oleh 255 peserta yang di
antaranya; 145 peserta new muscle, 68
peserta middle muscle dan 42 peserta pro
muscle.

sekadar menyaksikan pertarung manusia
berotot di atas panggung.

Acara berlangsung selama 12 jam
dengan juri yang berkompeten seperti,
Heintje Pojoh, Kiko Rizaldy dan Yana Joss.
Antusias masyarakat Medan terhadap
event ini begitu tinggi, hal ini terbukti
dari membludaknya pengunjung baik
yang ingin mengikuti event ini atau hanya

JUARA MEN OF STEEL MEDAN

Adapun yang terpilih menjadi perwakilan
Medan yang akan bertanding ke Jakarta
nantinya adalah Jacky Sinaga dari Judo
Gym. Sedangkan perwakilan dari tim
Scitec Medan, di percayakan kepada Bayu
Riswana asal kota Takengon, Aceh. (Alfian)
NEW MUSCLE
Juara 1 – Stenly Kaunang, Family Fitness
MIDDLE MUSCLE
Juara 1 – Jacky Sinaga, Judo Gym
PRO MUSCLE
Juara 1 – Akram, Family Fitness
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Mr Olympia 2016

Lahirkan Kategori Baru
Oleh Fikry Hizbullah

Binaragawan di seluruh dunia
bersemangat menyambut ajang
bergengsi dalam pertarungan
otot, Mr Olympia. Acara binaraga
paling bergengsi di dunia
ini telah melahirkan banyak
legenda-legenda seperti Arnold
Schwarzenegger dan Jay Cutler.
Atlet lainnya yang telah menoreh
sejarah diantaranya ada Lee
Haney, Dorian Yates, Ronnie
Coleman dan Jay Cutler. Tahun
ini, Phil Heath, Kai Greene,
Dennis Wolf, Dexter Jackson dan
para atlet lainnya akan mencuri
perhatian dunia lewat aksi
panggung mereka.

Tidak seperti tahun sebelumnya,
Mr Olympia 2016 menampilkan
delapan kategori diantaranya
Mr Olympia, Fitness, Figure,
212, Physique, Bikini, Women’s
Physique dan kategori baru yaitu,
Classic Physique.

JCM BODY CONTEST
GEMPARKAN YOGYA

Indonesia, Heintje Pojoh, Fanny Fuady dan Jimmy
Sugianda.
Bertempat di salah satu pusat perbelanjaan
termegah di Jogja, acara JCM body contest
berlansung meriah. Hal tersebut terlihat bukan
hanya dari para pelaku fitness, namun dari para
pengunjung mall itu sendiri. Terdapat 3 kelas
dalam event ini, yaitu kelas New Beginning, kelas
Middle Muscle dan kelas Pro Muscle.

Oleh Fikry Hizbullah

Acara Jogja City Mall (JCM) body contest
merupakan acara lanjutan dari Best Western body
fitness yang telah berlangsung di Solo. Adapun
juri dalam event kali ini diwakili oleh team Scitec
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“Acara JCM sungguh luar biasa, antusias para
peserta dari kelas new beginning, middle dan pro
juga luar biasa hebat. Saya berharap untuk acara
fitness maupun pelaku fitness di Jogja tumbuh
lebih baik lagi,” kata Felix Christianto, ketua acara
JCM, Yogyakarta, (11/09).

KEMERIAHAN

AJANG
PERDANA
MAXIM BODY
CONTEST 2016

Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-6, Maxim
Gym bekerja sama dengan Scitec Nutrition
menyelenggarakan ajang pamer otot perdananya
di Maxim Gym Jatibening, Bekasi. Ajang yang
mengusung 2 kategori, yakni kelas pemula dan umum
ini berjalan dengan sukses dan meriah.
Agus Prijanto selaku pemilik dari Maxim Yoga dan
Fitness mengatakan, “Tujuan dari acara ini adalah
mewujudkan generasi yang peduli dengan hidup
sehat dengan berlatih lebih giat lagi. Dengan kontes
ini mereka bisa termotivasi berlatih dan melakukan
kegiatan positif.”
Meskipun matahari bersinar sangat terik, semangat
para peserta tidak surut. Mereka melakukan 5 pose
wajib mempertontonkan definisi otot mereka kepada
juri yang terdiri dari Yana Joss, Stevy Jimmy dan Stenly

Boy. Namun diakhir acara nama Lorens (Qys Gym) dan
Denny (Natural Muscle Grup) keluar menjadi juara
dari kategori masing-masing.
Irfan Biceps selaku ketua panitia mengatakan,
“Persiapannya cukup singkat, hanya 2 bulan
dikarenakan ada perayaan ulang tahun Maxim yang
ke-6. Ini adalah ajang pertama dan rencananya kami
akan membuat agenda tahunan. Mudah-mudahan
tahun depan akan lebih sukses lagi,” ucapnya seraya
menutup perbincangan. (Ayu)

RETRORUN
Berangkat dari kepedulian
bersama terhadap penyakit
kanker, Yayasan Kanker Indonesia
(YKI) dan PT Mundipharma
Healthcare Indonesia bekerja
sama mengadakan fun charity run
bertajuk RetroRun, yakni ajang lari
mundur pertama di Indonesia.
“Melalui RetroRun, kami bersama
YKI ingin menggugah kepedulian
masyarakat terhadap penderita
kanker di Indonesia dan mengajak
m e r e k a
b e r ko ntr ib usi
melalui cara yang
menyenangkan
dimana seluruh
hasil penjualan
tiket dalam lari
mundur akan

LARI
MUNDUR
PERTAMA DI INDONESIA

didonasikan kepada YKI,” kata
Mada Shinta Dewi, Country
Manager PT Mundipharma
Healthcare Indonesia saat press
conference berlangsung, Jakarta,
(06/09).
Mada melanjutkan, “Kami
berharap sebuah inisiatif menarik
ini akan benar-benar menggugah
masyarakat untuk berpartisipasi
sekaligus meningkatkan kesadaran
mereka akan kanker.” (Abul)
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