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Bagi sebagian orang, membenci terkesan lebih mudah dibandingkan mencintai seseorang. Padahal jika sudah benci, 
Anda perlu kerja ekstra keras untuk dapat saling memaafkan. Yup, di  bulan-bulan penghujung tahun ini, lagi-lagi kita 
diajak untuk mengintropeksi segala kesalahan kita dan mulai untuk kembali suci, termasuk dengan memaafkan orang 
lain! So, tidak ada salahnya jika kita mulai menabur cinta tanpa ada batasan di dunia ini.

Sebagai salah satu bentuk cinta kami, pada edisi kali ini Men’s Guide akan memberikan tips bagi Anda bagaimana 
mengatasi kebiasaan buruk dalam mengonsumsi the bad food.  Selain itu, dalam rubrik Sport Guide, Anda juga bisa 
mengetahui bagaimana teknik bernafas, agar Anda tidak mengalami cidera diafragma saat berolahraga.  

Bagi Anda pria yang takut akan komitmen, jangan biarkan rasa takut tersebut menghantui Anda. Simak saja 
solusi yang kami berikan dalam rubrik Mars Guide.  Artikel favorit saya dalam edisi ini adalah Good 
Sperm Make a Perfect Man, yang membahas segala sesuatu mengenai sperma. Hal yang sering kita 
lupakan, namun penting untuk masa depan, bukan? 

So…..segeralah balik halaman berikutnya! 
Segenap Redaksi Men’s Guide mengucapkan Selamat hari raya!

Editor-In-Chief: Joseph Soe.  Managing Editor: Joachim Hartoto. Senior Editor: Angelique 
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L-Men of The Year 2007: Action Heroes

“Lebih dari sekedar sixpack”, 
inilah ungkapan yang paling tepat 
ditunjukkan untuk ke-12 Grand 
Finalis L-Men of The Year 2007. 
Mereka telah berhasil menyisihkan 
2500 peserta lainnya dari berbagai 
daerah di Indonesia melalui seleksi 
yang ketat. Selain memiliki tubuh 
atletis, yang indentik dengan perut 
sixpack, mereka juga dituntut untuk 
memiliki komunikasi yang baik dan 
karakter yang kuat.

 High-Breathing Workout: Atur Napas Sebelum Lemas

Aturan yang umum mengatakan bahwa 
Anda semestinya mengeluarkan napas saat 
menggunakan tenaga, dan mengambil napas 
saat melepas tenaga. Misalnya saat Anda 
mengangkat beban waktu melakukan bench 
press, napas seharusnya dikeluarkan saat 
mengangkat barbell. Dan pada saat Anda sit 
up, napas juga dikeluarkan saat mengangkat 
badan. Lalu pada saat kembali ke posisi-
posisi semula dari kedua latihan tersebut Anda 
semestinya mengambil napas. 

Lain lagi dengan aturan Manuver Valsava, di 
mana mengatakan bahwa dalam gerakan 
latihan Anda semestinya total menahan napas.

10

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

�6Bagaikan sebuah batu kali yang 
keras dan tidak dapat terpecahkan, 
begitulah juga pikiran beberapa 
orang yang sudah terlanjur cinta 
dengan rokok. Banyak yang 
sudah tahu mengenai bahaya 
rokok untuk kesehatan, mulai 
dari kanker paru-paru, impotensi 
hingga penyakit jantung. Jika 
bahaya-bahaya kesehatan tersebut 
belum menggelitik Anda untuk 
berhenti merokok, Anda masih 
perlu tahu, bahwa rokok ternyata 
juga berbahaya bagi penampilan 
Anda, yang selama ini selalu 
Anda banggakan. Berdasarkan 

penelitian, rokok erat kaitannya dengan perut buncit dan kulit 
yang keriput. Nah, bertambah lagi alasan penting bagi Anda 
untuk menjauhi rokok.

Ngebul Bikin Gembul?

Matahari menyentuhkan sinarnya yang 
paling lembut ke kening Anda pada suatu 
pagi yang tenang di tepian Danube—sungai 
milik mereka yang sedang disergap cinta. 
Di sebuah jembatan, Anda mengawasi 
sepasang muda-mudi sedang asyik 
berciuman: aliran sungai pun seakan-akan 
terhenti sementara demi menyaksikan 
mereka. Pada sisi yang lain, Anda 
mengamati seorang pria seumuran Anda 
sedang memandangi anjingnya yang 
riang bermain. Sementara, di sampingnya 
seorang wanita membagi senyumnya untuk 
pria itu. Lalu: tangan keduanya tengah 
bergandengan. Dan Anda: 45, educated, 
true traveler, well-established,...unmarried.
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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: 
Kenapa Men’s Guide tidak membahas masalah potongan rambut yang sesuai 
dengan karakter dan bentuk muka kita? (Fidyan Panca- Rembang)

Jawab :
Untuk masalah rambut, sebenarnya kami pernah membahasnya di Men’s Guide 
edisi pertama. Mungkin, Fidyan kehabisan majalahnya.  Tapi tenang saja, ide 
Fidyan tetap kami tampung untuk dibicarakan di rapat redaksi Men’s Guide! Siapa 
tahu, edisi berikutnya kami akan bahas permasalahan model rambut yang sesuai 
dengan karakter muka Fidyan.

Tanya:
Kapan Men’s Guide mau bikin merchandise, seperti kaos, tas dan topi. Kan kita 
bangga pakai merchadise Men’s Guide, sekalian untuk promosi kan! (Ronald 
Hartono-Jakarta) 

Jawab : 
Wah, senang juga nih, ada pembaca Men’s Guide yang tertarik dengan 
merchandise Men’s Guide.  Kami  akan coba mempertimbangkan ide Ronald, 
dan semoga keinginan Ronald dapat kami realisasikan segera!

Tanya: 
Adain dong rubrik untuk kasih-kasih pendapat. Yah, sebelum jadi cover Men’s 
Guide, kita kan juga pengen tampil di majalah ini. (Yuzron-Sukabumi) 

Jawab : 
Ide yang sangat bagus! Dan tanpa ragu lagi, kami segera merealisasikan ide 
Yuzron di edisi kali ini.  Yup…pada edisi kali ini tersedia rubrik bagi Anda yang 
ingin memberikan pendapat! Pertanyaan kali ini, seputar kasus pacar yang beda 
agama. Nah yang berpartisipasi adalah para finalis L-Men of The Year dan Miss 
WRP.  Untuk edisi berikutnya, jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda 
ya!
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Model: Taufan (L-Men Of The Year 2007), Make up: Ocha - Beautyduo (085691174452)
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Pada saat kapan, nafsu makan Anda melambung tinggi? Pada saat lelah? Pada saat ingin 
tidur? Atau justru pada saat Anda sedang bad mood? Jika Anda tergolong dalam kelompok 
yang terakhir, berarti Anda harus mengetahui  konsep sensitivity to reward, yang dapat 
menjelaskan mengapa Anda cenderung makan banyak saat mood jelek menyerang.  Padahal 
dengan semakin kompleksnya problematika hidup, tak jarang bad mood menyerang Anda, 
lalu apakah semuanya harus dilampiaskan dengan makan dan makan lagi?

	 More	Food
When	Bad	Mood?
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Sensitivity to Reward: Are you High or Low?
Sensitivity to reward (STR) adalah kepribadian seseorang yang berhubungan 
erat dengan ketersediaan hormon dopamin (senyawa yang berfungsi untuk 
menghantarkan sinyal-sinyal di dalam sistem syaraf) pada jalur mesocorticolimbic 
yang mengatur tingkat kepuasan. STR biasa digunakan untuk menjelaskan 
hubungan antara kepuasan dan makanan atau obat-obatan.

Tingkat STR dapat diukur dengan menggunakan kuisioner khusus yang dikenal 
dengan nama the sensitivity to reward scale. Kuisioner ini berisi 24 pertanyaan 
yang berhubungan dengan situasi-situasi yang mana seseorang akan berusaha 
untuk memperoleh kepuasaan mulai dari uang, seks, peristiwa-peristiwa sosial, 
kekuasaan, hingga cara-cara pencarian kepuasaan tersebut.

Mereka yang memiliki skor yang tinggi pada kuisioner inilah yang memiliki high 
sensitivity to reward. European Journal of Personality menyatakan bahwa mereka 
yang memiliki skor tinggi ini cenderung memiliki sifat impulsif. Sifat impulsif 
berarti mereka cenderung bertindak dengan adanya keinginan dan dorongan 
yang mendadak dan spontan.

High Sensitivity to Reward 
Nah, bagi Anda yang memiliki high sensitivity to reward, ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan. 

Pertama, berhati-hatilah dengan berat badan Anda. Hasil penelitian yang 
tercantum pada jurnal Appetite menunjukkan adanya hubungan antara high 

sensitivity to reward dan berat badan yang lebih tinggi. Mereka yang memiliki 
high sensitivity to reward ternyata memiliki kecenderungan untuk makan secara 
berlebihan, terutama pada saat bad mood atau stress. Parahnya, makanan 
yang banyak dikonsumsi adalah makanan yang manis dan berlemak. Selain 
itu, mereka yang memiliki high sensitivity to reward ternyata juga cenderung 
meremehkan porsi makanan, seperti tercantum jurnal Eating and Behaviour. Hal 
ini menyebabkan mereka cenderung makan pada porsi yang lebih besar yang 
berarti lebih banyak kalori yang masuk.

Kedua, hati-hatilah saat mengendarai mobil. Jurnal Accident: Analysis and 
Prevention menyatakan bahwa mereka yang memiliki high sensitivity to reward 
ternyata lebih sering melanggar peraturan lalu lintas. Wah, berbahaya bagi diri 
sendiri dan orang lain nih!

How to Handle This? 
Untuk mengatasi masalah berat badan tersebut, coba alihkan perhatian Anda 
dari makanan. Salah satunya dengan melakukan latihan rutin. Kegiatan yang 
dilakukan secara rutin, terbukti dapat mengalihkan perhatian Anda, terutama 
dari makanan. Olahraga juga diketahui dapat membantu mengurangi stress 
sehingga Anda akan selalu bahagia dan terhindar dari makan berlebih saat bad 
mood.  Selain itu, olahraga tentu saja dapat membantu Anda membakar kalori. 

Untuk mengatasi masalah pelanggaran, semuanya tentu kembali kepada Anda, 
coba disiplinkan diri dan ingatlah bahwa perbuatan Anda bisa merugikan diri 
dan orang lain.



High-Breathing Workout: 

Bagaimana Tekniknya?
Baik, sedikit informasi bahwa saat Anda mengangkat beban, otot-otot perut 
”meremas” tubuh Anda, menciptakan apa yang namanya ”tekanan Intra-
abdominal”. Dengan menahan napas, Anda sebenarnya meningkatkan tekanan 
intra-abdominal Anda. Ini sangat penting dalam meningkatkan kestabilan tubuh 
saat mengangkat beban.

Dengan mengkombinasikan tekanan intra-abdominal dan mengencangkan otot 
perut akan menjadikan tubuh Anda lebih kaku. Penelitian telah membuktikan 
bahwa orang akan menjadi 20% lebih kuat saat menahan napas. Mengisi paru-
paru sekitar 75% dari kapasitas maksimal sebelum mengangkat beban akan 
menghasilkan tenaga yang optimal. Plus, saat Anda menahan napas, ditambah 
dengan mengencangkan posisi rahang Anda, maka akan dapat meningkatkan 
aktivitas otot yang juga ikut meningkatkan tekanan intra-abdominal. Hasilnya 

Anda akan lebih kuat lagi mengangkat beban. Tetapi perlu 
diketahui, dengan menahan napas secara total, sangatlah 
tidak dianjurkan bagi mereka yang darah tinggi.

Sistem pernapasan yang sehat sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan oksigen selama latihan. Tahukah Anda bahwa untuk 
mengatur tekanan oksigen dan karbondioksida yang melalui paru-paru Anda 
selama melakukan latihan beban yang berat, kecepatan udara yang keluar-
masuk paru-paru Anda meningkat hingga 20 kali lipat? Ini merupakan suatu 
peningkatan yang cukup drastis, ibaratnya jika kecepatan udara keluar-masuk 
sewaktu Anda bernapas normal bagaikan Anda menyetir mobil keluarga di jalan 
raya, maka kecepatan udara keluar-masuk sewaktu Anda berlatih bagaikan Anda 
menyetir F1 di sirkuit Sentul.

Aturan yang umum mengatakan bahwa Anda semestinya mengeluarkan napas 
saat menggunakan tenaga, dan mengambil napas saat melepas tenaga. 
Misalnya saat Anda mengangkat beban waktu melakukan bench press, napas 
seharusnya dikeluarkan saat mengangkat barbell. Dan pada saat Anda sit up, 
napas juga dikeluarkan saat mengangkat badan. Lalu pada saat kembali ke 
posisi-posisi semula dari kedua latihan tersebut Anda semestinya mengambil 
napas. 

Lain lagi dengan aturan Manuver Valsava, di mana mengatakan bahwa dalam 
gerakan latihan Anda semestinya total menahan napas.

Model: Nando (L-Men Of The Year 2006)
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Atur	Napas	Sebelum	Lemas!

El Problema de Diafragma!
Masalahnya sekarang, apabila sistem pernapasan Anda memang sudah sangat 
cepat dan tidak teratur selama Anda latihan, ini akan dapat berdampak buruk 
bagi sistem pernapasan Anda yang sebenarnya masih sehat. Sayang bukan?

Yang pertama menjadi korban apabila napas Anda sudah mulai berat dan kacau 
ialah diafragma Anda. Diafragma merupakan otot yang membentang tepat di 
bawah tulang rusuk Anda. Terdiri dari jaringan otot yang memanjang antara 
rongga dada dan rongga perut.

Paru-paru manusia berada berada di dalam rongga dada. Rongga dada 
dipisahkan dari rongga perut oleh sekat diafragma. Berdasarkan bagian tubuh 
yang mengatur kembang kempisnya paru-paru, pernapasan dapat dibedakan 
menjadi pernapasan dada  dan pernapasan perut . 

Diafragma berperan penting saat pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi 
akibat gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, diafragma yang 
semula cembung ke atas bergerak turun menjadi agak rata. Akibatnya rongga 
dada membesar dan paru-paru mengembang sehingga perut menggembung, 
tekanan udara di dalam paru-paru turun dan udara dari luar masuk ke dalam 
paru-paru. Ketika otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan 
semula, akibatnya rongga dada menyempit. Nah, bayangkan jika yang 
dijabarkan di atas berlangsung terus-menerus, sangat cepat dan tidak beraturan. 
Ibaratnya pintu yang terus dibuka-tutup tiada henti dan sembarangan, maka 
diafragma Anda akan menjadi kelelahan.

Jangan Sampai Lemas
Kelelahan dari diafragma-lah yang merupakan alasan utama Anda menjadi 
terengah-engah dengan napas yang berat dan dada terasa sakit saat bernapas 
setelah Anda latihan mati-matian dengan napas yang tidak teratur. Selain itu, 
sedikit catatan bagi para penderita darah tinggi, hati-hatilah karena kelelahan 
dari diafragma juga dikaitkan dengan mekanisme yang dapat meningkatkan 
tekanan darah tinggi dan mengurangi aliran darah ke semua bagian tubuh 
selama latihan berlanjut.

Pola napas memang perlu diperhatikan karena apabila diabaikan konsekuensinya 
ialah penurunan performa latihan. Perlu diketahui juga bahwa fase pernapasan 
memang sering berubah-ubah tiap set dan jenis latihan, dan sebenarnya tidaklah 
harus sama. 

Memang Anda mungkin secara tidak sadar akan lupa akan pola napas apabila 
sedang asyik-asyiknya main bench press atau sedang konsentrasi ke beban yang 
sedang Anda tahan. Solusi singkatnya, biasakan diri Anda untuk selalu bernapas 
dengan normal, secara alami, sesuai dengan insting Anda. Cukup pastikan Anda 
mengambil dan mengeluarkan napas secara teratur! (edr)
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Talk About Epigenetik
Wah, istilah apalagi nih? Mungkin begitu pikir Anda setelah membaca kata 
‘epigenetik’. Ya, membicarakan hal-hal yang turun-temurun memang pasti 
berhubungan dengan genetik. Epigenetik adalah istilah yang digunakan untuk 
menyatakan terjadinya perubahan sifat-sifat yang menurun akibat proses 
modifikasi DNA (molekul yang mengandung informasi genetik seseorang) tanpa 
melibatkan perubahan pada urutan DNA. 

Salah satu hal yang dapat menyebabkan perubahan ini adalah proses metilasi 
DNA, yaitu proses modifikasi kimiawi DNA. Proses metilasi DNA dapat dipengaruhi 
oleh asupan beberapa nutrisi yang terlibat pada metabolisme senyawa karbon, 
seperti vitamin B (folate, vitamin B12, choline, dan vitamin B6) serta beberapa jenis 
asam amino (methionine, serine, glycine, dan betaine). Proses modifikasi ini dapat 
mengubah sifat atau ciri-ciri seseorang, dan perubahan ini dapat diwariskan ke 
keturunan selanjutnya. 

Berubah Hingga ke Cucu
Hasil penelitian yang tercantum pada Proceedings of the National Academy of 
Sciences menunjukkan bahwa makanan tikus betina pada saat mengandung 
dapat mempengaruhi sifat genetik anaknya, dan perubahan sifat ini juga dapat 
diturunkan ke generasi berikutnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh para 
ahli dari Inggris ini, digunakan tikus agouti yang memiliki bulu berwarna kuning, 
menderita obesitas, serta memiliki tingkat risiko terkena tumor yang lebih tinggi. 

Ternyata, apabila tikus ini diberikan suplemen yang mengandung folate, choline, 
betaine, vitamin B12, zinc, dan methionine pada saat mengandung, anak tikus 
yang dilahirkannya memiliki sifat yang berbeda. Anak tikus ini memiliki bulu 
berwarna kecoklatan dan lebih kurus. Bahkan, perubahan ini juga diturunkan ke 
generasi selanjutnya (anak dari anak tikus tersebut).

Watch your Wife
Meskipun hasil penelitian ini belum terbukti pada manusia, menjaga asupan nutrisi 
pada ibu hamil tetaplah penting. The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa 
nutrisi yang tidak tepat pada ibu hamil, baik kekurangan maupun kelebihan nutrisi, 
dapat mengganggu pertumbuhan janin. Kekurangan nutrisi pada ibu hamil dapat 
menghambat pertumbuhan janin, sedangkan kelebihan nutrisi pada ibu hamil 
diketahui dapat mengganggu perkembangan janin dan menyebabkan kecacatan. 
Jadi, pastikan istri Anda mendapatkan nutrisi yang tepat pada saat mengandung, 
karena nutrisi bagi istri Anda sangat berpengaruh bagi anak Anda.

Your	Son	is	
What	Your	Wife	Eat!
“Positif..”. Wah, rasanya langsung 
terbayang kebahagian menjadi 
ayah pada saat mendengar kata 
itu dari istri Anda. Tapi berbagai 
macam keresahan pun ikut 
terbayang, terutama tentang 
kesehatan bayi Anda nantinya. 
Nah, untuk menjamin bayi Anda 
sehat, asupan nutrisi istri Anda 
yang sedang mengandung harus 
diperhatikan dengan baik. 
Karena ternyata, asupan 
nutrisi saat mengandung 
tidak hanya berpengaruh 
terhadap anak di 
dalam kandungan 
tapi juga ke 
keturunan 
selanjutnya.

Model: Julie @ Bern’s Model, Make up: Ocha - Beautyduo (085691174452)12





“Masakan Santan”: The Great Temptation of Soto
Lihatlah nama-nama ini di sekitar kota Anda: Soto Babat, Soto Betawi, Soto 
Pekalongan dan Soto Tangkar. Yummy, ada surga di setiap nama itu. Woops, Tidak 
juga! Makanan bersantan itu justru neraka, sesungguhnya, karena mengandung 
lemak jenuh, dalam kelapa yang dipakai, yang lebih tinggi daripada mentega. 
Hal itu dapat menyumbat pembuluh arteri Anda. Sesekali memang tidak masalah, 
namun jika lidah Anda terlalu dimanjakan, bisa-bisa Anda lepas kendali.

Jika Anda tetap ingin menikmati semangkok soto yang hangat, pilihlah soto 
dengan kuah yang bening, tanpa santan, seperti soto kudus, dan soto lamongan.  
Salah satu trik lainnya, Anda bisa meminta bantuan pasangan Anda untuk 
memasak soto yang menggunakan santan, namun mengganti santan tersebut 
dengan susu non fat.  Sensasi lezat yang Anda peroleh tetap sama, namun 
sehatnya jauh lebih baik. 

The Seductive “Alkohol” 
Fear No Beer, kata orang. Memang, kandungan alkohol pada bir memiliki nilai nutrisi 
yang kecil dan gas yang dihasilkan setelah dikonsumsi bisa membuat perut Anda 
kembung. Namun, percaya atau tidak,  hasil penelitian di Harvard terhadap lebih 
dari 18000 orang pria menyatakan bahwa mereka yang mengkonsumsi rata-rata 
2 gelas alkohol per hari selama seminggu justru memiliki risiko serangan jantung 
yang rendah. Lebih mengejutkan lagi, penelitian di University of Buffalo, New York 
menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi alkohol setiap hari dengan pola 
yang sama seperti di atas memiliki tingkat lemak abdominal (lemak perut) yang lebih 
rendah. However, it is surely not recommended for us, six-packed men.

Ingat istilah ”peraturan dibuat untuk dilanggar?”. Yup, beberapa dari kita, 
sesekali memang  mendapatkan kepuasan jika telah berhasil melanggar sesuatu. 
Apalagi jika berkaitan dengan makanan. Banyak makanan yang dinilai buruk 
para ahli gizi, dokter, maupun personal trainer. Namun, makanan tersebut 
memang menawarkan kelezatan yang sulit terelakan. Bagi Anda yang ingin 
menikmati makanan menggoda tersebut, sesekali memang tidak ada salahnya, 
Namun, temukan tips dalam menyiasati ”gangguan” dari makanan lezat sebagai 
berikut.

How	to	Handle			
							The	Bad	Food?
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The Mysterious “Dendeng”
Dendeng yang sering Anda simpan di kulkas sebenarnya kerap dikatakan kurang 
sehat karena masih mengandung beberapa jenis pengawet seperti sodium, MSG 
atau nitrat, walaupun ada yang memakai pengawet alami. Tapi, sebenarnya, 
daging awetan seperti dendeng dan lain-lain mengandung protein yang tinggi 
dan tidak meningkatkan level insulin, yang merupakan hormon penanggungjawab 
atas penyimpanan lemak di tubuh Anda. 

The Confusing “Warteg”
It’s the number one spot for lunch. Murah. Meriah. Mantap. Semua makanan 
di Warung Tegal memang dapat membuat Anda lebih kenyang dalam sekejap. 
Banyaknya ragam lauk di depan mata justru bikin kita malah jadi salah pilih. 
Cobalah Anda pilih jenis yang lebih bergizi seperti ikan-ikanan yang kaya akan 
omega 3, ataupun dada ayam yang kaya protein.  Perbanyak sayuran yang kaya 
serat dan jangan terlalu banyak gorengan yang kaya lemak! Pilihlah makanan 
yang dibakar, dipanggang, ditim, ataupun direbus.  Menu yang menggunakan 
telur juga bisa Anda pilih untuk melengkapi kandungan protein dalam makanan 
Anda.  

The Complicated “Chocolate”
Dunia ada pada sekotak coklat. Ya. Coklat memang mengandung tinggi lemak 
dan gula. Namun, dark chocolate kaya akan antioksidan dan mengandung lebih 
banyak senyawa polifenol—berperan dalam pembuangan radikal bebas dan 
menghambat oksidasi lemak—daripada teh hijau atau anggur merah. Sebuah 
penelitian di Yunani dilakukan terhadap 17 pria sehat. Setelah mengkonsumsi 
100 gr dark chocolate, aliran darah mereka terbukti lebih lancar.

Jadi, oke-oke saja sekali waktu Anda nonton TV sambil menikmati makanan 
menggoda tersebut.  Intinya, tetaplah ingat kata pepatah: segala yang berlebihan 
taklah sehat. Pilihlah coklat low fat yang sudah banyak dijual di pasaran, agar 
tidak merusak sixpack Anda! 

The Burning “Sate”
Sate selalu disebut sebagai makanan dengan sihir! Percayalah! Siapapun yang 
mencium asapnya pasti merasa seperti diikat mantra: ingin mendekat dan 
mencicipi. Tapi, kita tahu semua jenis makanan bakar atau panggang dipercaya 
menghasilkan senyawa “ter” atau “karbon” yang dapat menyebabkan kanker.  
Selain itu, bumbu kacangnya juga bisa berbahaya bagi program diet Anda jika 
dimakan terlalu banyak.   

Do not give in too easily.  Kita toh bisa meminta si koki kipas untuk  untuk 
memisahkan bumbu kacang yang penuh lemak itu dari sate.  Hal ini dapat 
membantu Anda untuk megonsumsi bumbu sate lebih sedikit dibandingkan jika 
bumbu tersebut dicampurkan langsung diatas sate. (edr)
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Ingin berhenti merokok demi kesehatan? Belum lagi 
protes sang kekasih dan keluarga setiap kali melihat 
Anda merokok. Tapi, sudah mencoba berbagai 
macam cara kok tetap tidak berhasil berhenti ya? 
Bagi Anda yang mengalami masalah ini, coba 
konsumsi susu atau buah dan sayuran.

Hasil penelitian yang tercantum pada Nicotine and 
Tobacco Research menunjukkan bahwa beberapa 
jenis makanan dan minuman dapat mempengaruhi 
rasa rokok. Susu serta buah dan sayuran diketahui 
dapat memperburuk rasa rokok, sedangkan 
minuman beralkohol dan minuman berkafein (seperti 
kopi dan teh) diketahui dapat meningkatkan rasa 
rokok. Dengan memilih makanan yang tepat (seperti 
susu atau buah dan sayuran), kenikmatan rokok 
dapat berkurang sehingga mendorong para perokok 
berhenti merokok. Tidak hanya itu, susu serta buah 
dan sayuran juga bermanfaat bagi kesehatan. Susu 
merupakan sumber protein dan kalsium sedangkan 
buah dan sayuran banyak mengandung serat dan 
vitamin. Manfaat ganda, bukan?

Yang terpikir jika mendengar kata ’vampire’ pastilah 
penghisap darah, kulit pucat, dan takut matahari. 
Ternyata, vampire benar-benar ada lho, walaupun 
tidak seseram seperti yang ada pada legenda.

Legenda vampire sebenarnya muncul dari para 
penderita Porphiria Cutanea Tarda, yang mengalami 
gangguan metabolisme sehingga tidak dapat 
mengubah senyawa porphyrins menjadi hemoglobin 
(protein pada darah yang berfungsi mengangkut 
oksigen). Akibatnya, terjadi penumpukan senyawa 
porphyrins yang beracun pada konsentrasi tinggi. 
Para penderita penyakit ini memiliki ciri-ciri yang 
serupa dengan vampire, tapi tanpa menghisap 
darah. Mereka memiliki kulit yang sangat sensitif 
terhadap matahari, mengalami perubahan 
pigmentasi kulit sehingga tampak pucat, mengalami 
perubahan warna sebagian cairan tubuh menjadi 
biru keunguan, serta mengalami peningkatan 
pertumbuhan rambut. So, vampire: fact or myth?

Vampire: fact or myth 

Ganti Rokok 
 dengan Susu

Siapa bilang rambut itu mahkota wanita saja. Para 
pria juga peduli dengan rambutnya. Jika rambut 
rontok, Anda juga khawatir, kan? Sebenarnya, apa 
sih yang menyebabkan rambut rontok?

Salah satu penyebab kerontokan rambut adalah 
faktor keturunan. Para ahli dari University of 
Massachusetts berhasil mengidentifikasi gen LIPH 
yang diyakini berhubungan dengan kerontokan 
rambut yang menurun. Gen LIPH diketahui berperan 
di dalam sintesis LIPH, yaitu senyawa protein yang 
berperan di dalam pembentukan dan pertumbuhan 
rambut. Wah, jika keturunan, berarti tidak dapat 
diubah dong? Tidak juga! Ingat, nutrisi juga berperan 
penting. Agar rambut tetap sehat, pastikan Anda 
mengonsumsi nutrisi untuk rambut (seperti protein 
dan omega-3) serta selalu hidup sehat.

Rambut Rontok 
dan Genetik
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