




Ketika sedang asyik menikmati menu baru di coffee shop favorit saya, tiba-tiba teman lama saya menelpon 
dengan suara yang terdengar kurang bersemangat dan cenderung sedih.  Tidak jelas alasannya, mengapa 
dia memilih saya untuk menceritakan masalahnya. Tapi intinya, dia merasa telah terlahir menjadi pria yang sial 
dan gagal. Padahal saya tahu benar kalau dia saat ini menjadi Vice President di salah satu perusahaan kontraktor.  
Ternyata kegagalan yang dimaksudkan adalah kegagalan dalam percintaan.  Dia sering mendapatkan penolakan 
dari wanita bahkan selalu gagal saat  kencan pertama.

Terinspirasi dari ceritanya, pada edisi kali ini, Men’s Guide membahas mengenai tips bagaimana menaklukan 
”ketakutan” di kencan pertama, lengkap dengan fashion tips for dating.  Selain itu, di rubrik Sport Guide, kami 
berikan tips mengatasi fase plateau dari suatu program latihan pembentukan tubuh. Tidak ketinggalan, 
artikel-artikel mengenai nutrisi, seperti keajaiban vitamin B6 untuk tubuh atletis Anda, dan juga 
vegetarian body building.  

Segera balik halaman berikutnya dan temukan pengetahuan baru yang dapat menginspirasi 
hidup Anda!
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More Sex, More Ideal?

�0
The Unforgettable First Date

Kencan pertama adalah deretan 
kata-kata ini: cemas, grogi, bahagia, 

exciting. Jika Anda memiliki 
perencanaan yang buruk, maka 

lupakan saja keinginan untuk 
mendapatkan kencan lanjutan. 

Whoopsy. Anda tak ingin satu tahapan 
penting dalam kehidupan Anda, 
bahkan mungkin semua pria, ini 

berantakan, bukan? Jangan cemas. 
Tips berikut dapat membantu first date 

Anda berjalan lebih lancar.

40
Tanpa bisa Anda duga 
sebelumnya, kadang ada 
satu kesempatan ketika 
pasangan Anda tiba-tiba 
menatap mata Anda 
dengan dalam dan penuh 
kemesraan: pandangan 
yang membuat jantung 
Anda berdentum lebih 
hebat. Padahal, Anda 
baru saja bertengkar 
dengannya. Lalu, Anda 
akan berpikir: bagaimana 
ledakan amarah bisa 
begitu cepat bersalin rupa 
menjadi letupan gairah? 

Know Her Most Passionate Moment!

 Give Your Muscle a Break

Sebagai manusia biasa, kita pasti dapat 
dihinggapi kebosanan. Penyebabnya 
beragam: pekerjaan, makanan, hubungan 
sosial dan sebagainya. Namun, kejenuhan 
ternyata tak hanya mendera manusia. Otot 
pun bisa  mengalaminya. Kondisi ini dikenal 
dengan istilah plateu, yang mungkin masih 
terdengar asing bagi telinga kita. Tetapi, 
sebenarnya, kalangan  gymer/bodybuilder 
sudah akrab sekaligus takut dengan istilah 
tersebut. Karena itu, bagi Anda yang kini 
sedang giat-giatnya nge-gym atau bahkan 
sudah menjadikan fitness sebagai suatu 
rutinitas, beware!

Kapan terakhir kali Anda merasa puas? 
Apakah beberapa saat yang lalu, ketika 
Anda menjadi pemenang kuis SMS di 
radio? Apakah dua bulan yang lalu 
ketika Anda mendapatkan peningkatan 
jabatan di kantor? Atau bahkan  tadi 
malam, ketika Anda bermesraan bersama 
pasangan Anda?  Rasa puas memang 
suatu hal yang luar biasa, tidak hanya 
secara fisik, namun juga secara mental. 
Tapi tahukah Anda bahwa rasa puas 
juga merupakan salah satu kunci untuk 
mendapatkan badan yang ideal? Karena 

rasa puas tersebut ternyata dapat melupakan dan menekan kepuasan  
terhadap makanan. Hal ini berhubungan dengan konsep bernama 
sensitivity to reward.
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Kirimkanlah pertanyaan dan komentar Anda seputar Men’s Guide 
ke redaksi kami (lihat alamat dan e-mail kami di halaman 3). 
Kami akan coba menjawabnya, seperti ketiga pembaca setia 
Men’s Guide  berikut !

Tanya: 
Saya mau tanya cara berlangganan majalah Men’s Guide?  Bagaimana dan 
saya harus kontak kemana. Terima kasih sebelumnya. Sukses buat tim Men’s 
Guide?  (Hengky) 

Jawab :
Jika ingin berlangganan majalah Men’s Guide, Hengky dapat mengirimkan 
formulir berlangganan kepada kami yang ada di rubrik Club Guide.  Segera isi 
formulirnya dan segera fax ke redaksi kami,  dilengkapi dengan bukti transfer 
atas pembayaran yang telah Anda lakukan! Selamat bergabung, Hengky!

Tanya:
Pernah tidak sih di Men’s Guide dibahas tentang bagaimana memilih celana 
yang oke? Soalnya saya selalu pusing kalau beli celana, suka tidak bagus 
jatuhnya. Mangkanya tolong dibahas ya! (Yonas Ara)

Jawab : 
Tenang saja, Yonas! Ternyata banyak pria yang juga bermasalah dengan 
pemilihan celana.  Masih banyak loh pria yang pakai celana baggy. Nah, pada 
edisi  kali ini, akan dibahas seputar celana pria yang up-to-date dan pastinya no 
baggy pants allowed! Jika Anda ada saran lain, seputar ide topik fashion yang 
ingin dibahas di Men’s Guide jangan ragu untuk menghubungi kami.  

Tanya: 
Halo, saya baru tahu tentang majalah “Mens Guide”.  Selain pas di kantong, 
tampilannya juga padat informasi ! Tapi sayang kok topik tentang seks atau 
yang sejenis  agak kurang ya? Kita kan perlu informasi itu juga. (Benny ST) 

Jawab : 
Terima kasih, Ben! Kami selalu berusaha memberikan informasi-informasi 
berharga untuk pembaca setia kami, seperti Anda.  Masukan yang Benny 
berikan juga sangat berharga bagi kemajuan Men’s Guide. Semoga ke 
depannya kami juga tidak melupakan informasi-informasi seputar seks, 
seperti yang Benny minta.  Untuk edisi kali ini, pada rubrik Kama Guide, kami 
berikan tips bagaimana membuat kencan Anda tidak terlupakan dan juga 
informasi seputar waktu terbaik untuk menggoda pasangan Anda!

Model: David (L-Men of The Year 2004) 
Make-Up: Hanie @ Bern’s Image Conceptor (08151682635) 
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Sensitivitas Rasa dan Genetik
Masing-masing orang memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap masing-
masing rasa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Untuk 
menentukan tingkat sensitivitas seseorang terhadap rasa pahit, biasanya 
dilakukan pengujian dengan menggunakan senyawa phenylthiocarbamide 
(PTC) atau senyawa 6-n-propylthiouracil (PROP) yang memiliki rasa pahit. 

Mereka yang memiliki tingkat sensitivitas terhadap rasa pahit yang paling tinggi 
dikenal sebagai supertasters. Mereka yang memiliki tingkat sensitivitas yang 
sedang terhadap rasa pahit dikenal sebagai tasters, sedangkan nontasters 
adalah mereka yang tidak sensitif terhadap rasa pahit.

Sensitivitas Rasa dan Pilihan Makanan
Hasil penelitian yang tercantum pada Annals of the New York Academy of 
Science menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat sensitivitas terhadap 
rasa pahit yang tinggi (supertasters) cenderung tidak menyukai dan menolak 
beberapa jenis makanan, terutama makanan yang pahit. Para supertasters ini 

asih ingat dengan slogan produk yang berbunyi ‘Rasa adalah Segalanya’? Ya, rasa memang sangat penting dan 
mempengaruhi pilihan kita terhadap suatu makanan. Seperti halnya memilih pasangan, pemilihan makanan 
dengan rasa yang lezat pastinya juga tak kalah  penting. Apalagi, hal tersebut sudah berhubungan dengan 

masalah perut! Selain itu, adanya perbedaan tingkat sensitivitas terhadap rasa pada masing-masing orang juga ikut 
berpengaruh terhadap pola konsumsi seseorang.

Manis atau Pahit? 
Mana Pilihan Anda?
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diketahui memiliki tingkat kesukaan yang lebih rendah terhadap beberapa jenis 
sayuran seperti bayam dan sayuran dari golongan Cruciferae (kol, brokoli, dan 
brussel sprouts). 

Tingkat kesukaan yang lebih rendah terhadap beberapa jenis sayuran ini 
menyebabkan tingkat konsumsi sayuran dari para supertasters juga cenderung 
lebih rendah. Hal ini diyakini berhubungan dengan tingginya kandungan 
senyawa-senyawa dengan rasa pahit pada sayuran tersebut. Padahal, sayuran 
dari golongan Cruciferae diketahui banyak mengandung senyawa-senyawa yang 
dapat membantu memberikan perlindungan terhadap penyakit kanker, seperti 
tercantum pada American Journal of Clinical Nutrition.

Para supertasters juga diketahui lebih banyak mengonsumsi makanan berlemak 
dan makanan yang manis, seperti tercantum pada Physiology Behaviour dan BMC 
Oral Health. Padahal, konsumsi kedua jenis makanan ini erat kaitannya dengan 
obesitas dan berbagai macam penyakit kronis, seperti penyakit kardiovaskular 
dan diabetes. 

Bagi Anda yang termasuk supertasters, mulailah tingkatkan konsumsi sayuran 
dengan memilih jenis sayuran yang tidak terasa pahit namun tetap menyehatkan 
seperti wortel. Batasi juga konsumsi makanan berlemak dengan memilih makanan 
rendah lemak. Jika Anda ingin mengkonsumsi makanan yang manis, pilihlah manis 
yang sehat, seperti buah-buahan atau menggunakan pemanis rendah kalori.

Sensitivitas Rasa dan Tingkat Konsumsi 
Namun, tingginya tingkat sensitivitas terhadap rasa pada para supertasters 
ternyata dapat membantu mencegah konsumsi makanan secara berlebihan. Hal 
ini diyakini berhubungan dengan lebih tingginya tingkat persepsi terhadap rasa 
pada supertasters.

Sebuah hasil penelitian yang tercantum pada Obesity Research menunjukkan 
bahwa mereka yang tidak sensitif terhadap rasa pahit (nontasters) memiliki tingkat 
obesitas yang lebih tinggi. Para nontasters ini diketahui memiliki indeks massa 
tubuh (nilai perbandingan antara berat badan dan tinggi badan) dan total lemak 
tubuh yang lebih tinggi. Bagi Anda yang termasuk nontasters, mulailah membatasi 
jumlah makanan yang Anda konsumsi. Jadilah sedikit lebih pemilih dalam hal 
makanan, dengan memilih yang lebih sehat tentunya.

Jadi, termasuk yang manakah Anda? Coba cermati dari pilihan makanan Anda. (lin)
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Sebagai manusia biasa, kita pasti dapat dihinggapi 
kebosanan. Penyebabnya beragam: pekerjaan, makanan, 
hubungan sosial dan sebagainya. Namun, kejenuhan 
ternyata tak hanya mendera manusia. Otot pun bisa  
mengalaminya. Kondisi ini dikenal dengan istilah plateu, 
yang mungkin masih terdengar asing bagi telinga kita. 
Tetapi, sebenarnya, kalangan  gymer/bodybuilder sudah 
akrab sekaligus takut dengan istilah tersebut. Karena itu, 
bagi Anda yang kini sedang giat-giatnya nge-gym atau 
bahkan sudah menjadikan fitness sebagai suatu rutinitas, 
beware!

The Definition of Plateu
Tujuan utama Anda rajin ke gym melakukan fitness tentu saja agar tubuh menjadi ideal 
dan bugar. Tapi, banyak orang berasumsi bahwa semakin sering fitness dijalankan 
maka hasilnya akan semakin cepat terlihat. This is a fatal error, of course. 

Jika latihan rutin sudah dilakukan tetapi kemajuan yang didapat sangat lambat, 
maka seseorang akan beranggapan bahwa latihannya kurang intensif. Lalu, ia bakal 
menghabiskan waktu lebih lama di gym dan berpikir bahwa semakin sering latihan 
dilakukan maka hasilnya akan semakin cepat terlihat. Padahal belum tentu demikian. 
Ia justru dapat mengalami  plateu, atau overtraining, atau, istilah prokemnya, ‘hit the 
wall’.

Why Do People Hit The Wall?
Mentoknya perkembangan otot, atau bahkan mengecil, merupakan  momok bagi para 
bodybuilder. Tanda klasik dari plateu: seseorang berlatih keras secara terus-menerus 
di gym, namun hasilnya negatif. Hal ini biasanya disertai juga dengan perubahan 
pada mood dengan gangguan fungsi biokimia serta fisiologis pada tubuh seperti, di 
antaranya, nyeri pada sendi dan otot, kelelahan dan kehilangan selera makan. Selain 
itu, plateu sebenarnya juga menimbulkan suatu dampak psikologis: orang menjadi 
mudah cemas dan bingung. Pun, mereka yang plateu oleh latihan aerobik akan 
gampang mengalami depresi.

Intinya, perkembangan massa otot yang sukses bukan hanya didapatkan dari latihan 
terus-menerus, namun berdasar pada dua hal: stimulasi peningkatan  massa jaringan 
otot (proliferasi), dan latihan serta pemulihan jaringan otot (rejuvenasi) melalui 
beristirahat. 

Give Your 
Muscles 
A Break!
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Stimulasi dari perkembangan otot ini mengaktifkan proses anabolik (penyusunan) 
melalui reseptor-reseptor di dalam sel-sel tubuh yang sifatnya kritikal. Bila reseptor 
ini menjadi tidak sensitif terhadap stimulasi perkembangan otot, maka sia-sialah 
semua kerja keras Anda. Perkembangan otot tergantung dari kemampuan tubuh untuk 
memulihkan reseptor-reseptor tersebut setelah dipakai. Bila waktu pemulihan reseptor-
reseptor tersebut kurang, maka perkembangan otot juga takkan maksimal. Selain itu,  
kemampuan hati untuk mengatur sintesis protein untuk nutrisi otot dan pembakaran 
lemak tubuh juga menjadi terganggu.

Tips Jitu Atasi Plateu
Pernahkah Anda mendengar istilah “Shock your muscles!” dan juga “Confuse your 
muscles!”. Gamblangnya, maksud dari kedua frasa tersebut ialah ubahlah jenis dan 
intensitas latihan secara drastis agar Anda tetap mendapatkan latihan yang intensif. 
Benarkah demikian?

Menurut Rob Maraby, seorang konsultan fitness dan personal trainer 
profesional dari Kanada, ada 4 cara paling efektif untuk mengatasi plateu:

1.Istirahat total dari rutinitas latihan Anda! Berhentilah latihan selama satu 
   bulan atau maksimal 45 hari.

2.Tingkatkan beban Anda sedikit demi sedikit. Jangan lakukan prinsip   
   “Shock your muscles!” dengan berlebihan menambah beban, repetisi, 
   ataupun set! Latihan dengan pola yang ringan tapi intensif akan jauh 
   lebih efektif.

3.Lakukan gerakan atau teknik lain untuk melatih bagian yang Anda 
   inginkan! Contohnya, apabila Anda biasa melakukan bench press 
   dengan barbell untuk latihan dada coba lakukanlah latihan lain untuk 
   dada seperti pec fly dengan sepasang dumbbell.

4.Kurangi jumlah set dan gaya gerakan! Bila Anda biasa melakukan 3 set, 
   jadikan 2 set. Bila Anda biasa melakukan 3 gaya gerakan untuk melatih 
   perut, jadikan 2 saja.

Jika keempat cara di atas masih gagal untuk mengatasi plateu, berarti Anda memang 
benar-benar membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama. Karena, solusi inti dari 
plateu ialah istirahat yang cukup untuk pemulihan tubuh Anda. Dengan demikian, 
jangan lupa untuk tetap memenuhi kebutuhan protein Anda sehari-hari selama 
beristirahat karena asupan protein yang cukup sangat dibutuhkan untuk regenerasi 
sel-sel tubuh selama pemulihan. Jangan khawatirkan massa otot yang sedikit menurun 
atau kekuatan yang agak berkurang selama beristirahat. Sebab, kadang kita perlu 
untuk mundur selangkah untuk dapat maju dua langkah. (edr)
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Karbohidrat dan Mood
Makanan yang banyak mengandung karbohidrat, seperti roti, diketahui dapat 
membantu memperbaiki suasana hati. Informasi ini pertama kali muncul 
bertahun-tahun yang lalu sejak adanya hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
konsumsi karbohidrat dapat membantu mengatasi gangguan emosional yang 
banyak dihadapi para wanita sebelum menstruasi, seperti tercantum pada jurnal 
Obstetrics and Gynecology. 

Penelitian lain, seperti tercantum pada jurnal Appetite, juga menunjukkan bahwa 
konsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat dapat mendorong 
terjadinya perbaikan suasana hati pada mereka yang sedang berada dalam 
keadaan tertekan. Hal ini disebabkan karena konsumsi karbohidrat dapat 
membantu meningkatkan kadar tryptophan dan serotonin pada otak, yang 
berperan memberikan efek dan perasaan yang tenang dan nyaman. Pengaruh 
karbohidrat terhadap suasana hati ini diketahui mulai terasa setelah 90-180 menit 
mengonsumsinya. 

Tapi, tetap batasi jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dan pastikan Anda memilih 
karbohidrat yang sehat, seperti roti gandum, buah-buahan, atau oat meal yang 
memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga tidak menyebabkan terjadinya 
kenaikan kadar gula darah secara drastis. Journal American Medical Association 
menyatakan bahwa konsumsi karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi 
secara berlebihan di dalam jangka waktu panjang diketahui erat kaitannya dengan 
gejala resistensi insulin dan penyakit diabetes. 

Manage Your Mood by Food

You are really what you eat, begitulah ungkapan yang 
banyak didengar. Apa yang Anda makan memang akan 
mempengaruhi diri Anda, termasuk suasana hati Anda. 
Seperti ungkapan dari Maxim, the way to the heart may be 
through the stomach. Jika Anda termasuk pria yang moody, 
sehingga menuai komplain dari pasangan dan teman 
kantor, mulailah perhatikan asupan nutrisi Anda, karena 
mood Anda dapat berubah sesuai dengan apa yang Anda 
makan hari ini.

12

Model: David (L-Men of The Year 2004) 
Make-Up: Hanie @ Bern’s Image Conceptor (08151682635) 



Protein dan Mood
Makanan yang banyak mengandung protein, seperti ikan, susu berprotein tinggi, 
dan daging, diketahui dapat meningkatkan konsentrasi. Hasil penelitian yang 
tercantum pada jurnal Psychocomatic Medicine menunjukkan bahwa mereka 
yang mengonsumsi protein diketahui memiliki tingkat konsentrasi yang lebih 
tinggi, apabila dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi karbohidrat. 
Efek protein ini diketahui mulai terasa setelah 120 menit mengonsumsinya.

Hal ini disebabkan karena salah satu asam amino penyusun protein, yaitu 
tyrosine, dapat membantu meningkatkan sintesis senyawa norepinephrine dan 
dopamine di dalam otak. Dopamine merupakan senyawa neurotransmitter yang 
mengatur proses transportasi informasi di dalam otak. Kekurangan dopamine 
dapat menyebabkan gangguan pada ingatan dan konsentrasi. Sedangkan 
norepinephrine diketahui berperan penting dalam proses konsentrasi. Oleh 
karena itu, pilihlah makanan dan produk olahan yang mengandung protein 
tinggi dan asam amino yang lengkap.

Lemak dan Mood
Pengaruh makanan yang banyak mengandung lemak, seperti gorengan, terhadap 
suasana hati dalam jangka pendek belum diketahui dengan jelas. Namun, kadar 
lemak dalam tubuh yang berlebihan tentu akan mengganggu kesehatan dan 
penampilan. Hal ini secara otomatis akan menyebabkan suasana hati menjadi 
tidak baik. Jadi sebaiknya hindarilah makanan-makanan berlemak ini. Jangan 
sampai orang-orang di sekitar Anda menjadi korban mood buruk Anda.  

Terbukti bukan? Ternyata makanan memang memiliki pengaruh yang besar. Jadi, 
pastikan Anda memilih makanan yang tepat. Jika suasana hati sedang buruk, coba 
konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Jika dikejar deadline yang 
membutuhkan konsentrasi tinggi, coba konsumsi makanan yang mengandung 
protein. Namun, ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan antara jumlah 
karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi. Ingatlah bahwa segala sesuatu 
yang berlebihan itu pasti tidak baik. So, segera kontrol mood Anda dan jadilah 
orang yang menyenangkan bagi orang lain. (lin) 
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Vitamin B6 : 
Penting Namun Dilupakan!

Sejak kecil, orang tua kita tak bosan-bosannya mengingatkan 
untuk mengonsumsi cukup vitamin agar tidak mudah sakit.  
Manfaat vitamin untuk kesehatan memang sudah banyak 
diketahui, mulai dari membantu menjalankan fungsi-fungsi 
tubuh hingga menjaga kekebalan tubuh. Namun, seiring 
dengan bertambahnya usia, kita cenderung cuek dan lupa 
akan pentingnya memilih makanan yang kaya akan vitamin.  
Padahal, vitamin sangat penting bagi proses metabolisme 
tubuh. Bahkan, salah satu vitamin, yaitu vitamin B6, ternyata 
memiliki fungsi khusus bagi Anda yang aktif melakukan latihan 
secara rutin.

Latihan dan Vitamin B6 
Nah, bagi Anda yang rutin melakukan latihan, pastikan Anda tidak kekurangan vitamin 
B6. American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwa mereka yang aktif secara 
fisik mungkin membutuhkan lebih banyak vitamin B6, serta vitamin B1 dan B2.  

Hal ini disebabkan karena latihan dapat menurunkan laju penyerapan zat-zat gizi 
(termasuk vitamin) sehingga jumlah zat-zat gizi yang terbuang menjadi lebih tinggi. 
Selain itu, latihan juga dapat meningkatkan jumlah zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh 
tubuh. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah enzim-enzim di mitokondria yang 
memerlukan zat-zat gizi tersebut untuk dapat bekerja serta meningkatnya kebutuhan 
zat gizi untuk menjaga dan memperbaiki sel-sel tubuh.

Mengapa Vitamin B6 Perlu?
Vitamin B6 atau dikenal sebagai pyridoxine merupakan salah satu jenis vitamin yang 
bersifat larut dalam air. Vitamin B6 banyak ditemukan pada beberapa jenis makanan, 
seperti alpukat, pisang, daging, ikan, kacang-kacangan, dan sereal.

Vitamin B6 diketahui berperan penting dalam membantu kerja enzim-enzim yang 
berperan dalam metabolisme protein. Vitamin B6 juga berperan dalam penggunaan 
glikogen pada otot sebagai sumber energi pada saat latihan. Selain itu, vitamin B6 
(bersama dengan zinc, asam folat, vitamin B12, dan vitamin C) juga diperlukan di 
dalam sintesis hemoglobin pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut 
oksigen ke jaringan tubuh.
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Padahal, kekurangan zat-zat gizi tersebut dapat mengganggu performa latihan. 
Hasil penelitian yang tercantum pada Journal of the American College of Nutrition 
menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi vitamin B1, B6, dan B12 dalam jumlah 
yang kecil (sekitar ½ dari RDA) selama 11 minggu ternyata mengalami penurunan VO2-
max atau jumlah konsumsi oksigen maksimal (kapasitas maksimum untuk mengangkut 
dan menggunakan oksigen selama latihan), konsumsi oksigen, dan tingkat kekuatan 
selama latihan. Pentingnya vitamin B6 ini berhubungan dengan fungsi dari vitamin B6 di 
dalam sintesis hemoglobin, pengangkutan oksigen, dan produksi energi.

Tapi jangan khawatir, penurunan performa latihan akibat kekurangan vitamin B6 ini 
bersifat sementara dan dapat kembali ditingkatkan dengan mengonsumsi vitamin B6 
dalam jumlah yang mencukupi. Hasil penelitian yang tercantum pada International 
Journal  for Vitamin and Nutrition Research menunjukkan bahwa suplementasi vitamin 
B6 pada mereka yang kekurangan vitamin ini selama 2 bulan dapat membantu 
mengembalikan kebugaran tubuh dan meningkatkan performa latihan.

Jadi, pastikan asupan vitamin B6 Anda mencukupi. Namun, jangan sampai berlebihan 
karena konsumsi vitamin B6 yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada 
sistem syaraf. Sebagai tambahan informasi, RDI (Reference Daily Intake atau jumlah zat 
pangan yang perlu dikonsumsi setiap hari untuk dapat memenuhi kebutuhan tubuh) 
dari vitamin B 6 adalah sebesar 1.3 mg/hari untuk mereka yang berusia 19-50 tahun.  
Sedangkan UL (Tolerable Upper Intake Levels atau batas maksimal konsumsi suatu zat 
pangan yang tidak menyebabkan gangguan pada kesehatan) dari vitamin B6 adalah 
sebesar 100 mg/hari.

Jadi, jangan lupakan vitamin B6 untuk menyempurnakan hasil latihan Anda.  Pilihlah 
makanan tinggi protein seperti susu, yang juga memiliki kandungan vitamin lengkap. (lin)
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Rokok sudah diketahui dapat menyebabkan 
berbagai macam gangguan kesehatan, termasuk 
kesehatan tulang.

Hasil penelitian yang tercantum pada The 
Journal of Clinical Endocrinology menyatakan 
bahwa para perokok ternyata memiliki tingkat 
kepadatan tulang yang lebih rendah. Tingkat 
kepadatan tulang yang lebih rendah ini erat 
kaitannya dengan penyakit osteoporosis atau 
tulang keropos. Tidak hanya itu, para perokok 
juga memiliki tingkat risiko patah tulang yang 
lebih tinggi hingga 40 %. Hasil penelitian ini 
juga menunjukkan bahwa tingkat risiko patah 
tulang ini dapat dikurangi dengan cara berhenti 
merokok, meskipun tingkat risikonya tetap lebih 
tinggi apabila dibandingkan dengan mereka yang 
bukan perokok. Jadi, akankah Anda masih tetap 
merokok?

Agar tetap sehat, mengikuti pola makan yang tepat 
sangatlah penting. Nah, cobalah mengikuti pola 
makan ’sedikit tapi sering’ atau dikenal sebagai 
frequent eating, di mana konsumsi makanan 
sepanjang hari dibagi menjadi 5 kali yang meliputi 
3 kali makanan utama dan 2 kali cemilan secara 
teratur.  

Mengikuti pola makan ini akan dapat membantu 
Anda makan secara lebih teratur yang terbukti 
bermanfaat bagi kesehatan. Hasil penelitian yang 
tercantum pada American Journal of Clinical Nutrition 
(2005) menunjukkan bahwa pola makan yang tidak 
teratur dapat mengganggu proses metabolisme, 
termasuk menghambat laju pembakaran lemak. Pola 
makan yang tidak teratur juga dapat menyebabkan 
terjadinya peningkatan total kolesterol dan 
penurunan sensitivitas insulin, yang berkaitan dengan 
meningkatnya tingkat risiko penyakit kardiovaskular 
(penyakit yang berhubungan dengan jantung dan 
pembuluh darah). Selain itu, frequent eating juga 
terbukti lebih efektif di dalam menurunkan dan 
mempertahankan berat badan, seperti tercantum 
pada Proceedings of the Nutrition Society.

Sering Makan Bikin Sehat? 

Perokok? Hati-hati 
Tulang Keropos

Manfaat jeruk yang banyak dikenal adalah 
banyaknya kandungan vitamin C di dalamnya. 
Namun, sebenarnya manfaat jeruk tidak hanya 
itu. Ternyata, jeruk juga mengandung senyawa 
hesperidin dan naringin yang merupakan 
senyawa flavonoid dan memiliki aktivitas 
sebagai senyawa antioksidan. Hasil penelitian 
yang tercantum pada Journal of the Sciences 
of Food and Agriculture menunjukkan bahwa 
kedua senyawa tersebut dapat membantu 
meningkatkan aktivitas antioksidan dalam 
tubuh dan menurunkan kadar kolesterol pada 
tikus. Para tikus yang mengikuti pola diet tinggi 
kolesterol namun diberikan senyawa hesperidin 
dan naringin ternyata memiliki total kolesterol 
yang lebih rendah hingga 16 % apabila 
dibandingkan dengan para tikus yang mengikuti 
pola diet tinggi kolesterol tanpa diberikan 
senyawa hesperidin dan naringin.

Peras Kolesterol 
dengan Jeruk
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