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Bohong! Bagi mereka yang mengaku tidak ingin mengubah hidupnya. Tanpa 
disadari, setiap orang mempunyai kebutuhan untuk melakukan perubahan, 
untuk menuju pada suatu penyegaran. Itulah yang ingin kita terapkan di 
Men’s Guide terbaru ini. 

Perubahan pertama adalah semakin seringnya kami bertemu dengan Anda! 
Rencananya Men’s Guide akan terbit setiap 2 bulan sekali. Perubahan kedua 
adalah adanya sedikit penyegaran pada tampilan kami. Kami berubah untuk 
Anda!

Semoga perubahan ini tidak henti-hentinya menginspirasi Anda untuk 
melakukan perubahan pada penampilan dan kualitas hidup Anda.  Simak 
rubrik Nutri Guide kali ini yang membahas keajaiban soy untuk tubuh 
Anda. Selain itu,di rubrik Kama Guide kami akan membahas bagaimana 
memuaskan wanita, berdasarkan tipe desahannya. Curious?  Belum lagi 
ditambah berbagai artikel gerakan latihan tangan di rubrik Sport Guide yang 
siap mengubah tubuh Anda. 

So, just make your change!

COVER 

Model: Deny (The best sixpack loty 2007)
Make Up: Ocha  - Beautyduo

Fotografer: Daniel Saragih
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Put Aside  
d’Ties From 
Your Neck!
No more complication in 
wearing ties dude! Kini 
kebebasan berekspresi 
dapat ditunjukkan dengan 
beragam cara, termasuk cara 
berpakaian pria masa kini.

How Many Layer 
Can You Go?
Sudah tidak zamannya 
lagi pria tampil hanya 
dengan selembar pakaian 
saja. Sudah saatnya Anda 
menggunakan beberapa 
pakaian dalam satu kali 
penampilan. 

The Iron Hand 
Technique

Bayangkan situasi ini, si dia sudah 
menggunakan pakaian seksi di ranjang 
dan menggoda Anda dengan penuh 
kemanjaan. Tapi tiba-tiba, kruk..kruk..
kruk, bunyi-bunyi aneh serta merta 
terdengar dari perut Anda.

Tetap Aktif
Meski Sensitif!

Tangan yang kokoh akan 
mendukung segala macam 
aktivitas Anda sehari-hari 
seperti menyetir mobil, 
mengendarai motor, 
memberi jabatan tangan 
yang mantap dan tentunya 
untuk menggandeng dengan 
perkasa tangan orang 
tercinta saat berjalan





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 kedua 
pembaca setia Men’s Guide  berikut!

Tanya: 
Secara tidak sengaja saya membaca Men’s 
Guide di salah satu cafe di Bandung. Wow! 
Benar-benar terobosan baru bagi majalah pria. 
Bravo Men’s Guide! Usul saya, buat dong edisi 
tahunan tapi isinya semacam kliping dari edisi 
pertama sampai sekarang! (Kanezo-Banten)

Jawab :
Nezo, beruntung sekali Anda menemui kita 
dengan tidak sengaja! Sayang Anda tertingal 
beberapa edisi awal kami. Namun, sebagai 
pembaca baru, usul Anda sangat menarik.  
Kami akan coba realisasikan ide Anda. Namun 
untuk sementara, Anda bisa menghubungi 
kantor redaksi kami, jika tertarik mendapatkan 
edisi-edisi awal. Welcome to our club, Zo!

Tanya: 
Bisa tidak kita mendapatkan softcopy materi 
Men’s Guide? 
(Bizton Putra-Surabaya)

Jawab :
Saat ini kita memang belum membagikan 
softcopy materi kami. Tapi e-mail Anda ini 
membuat kami berpikir untuk membuat 
Men’s Guide Online! Ide bagus bukan, Ton? 
Semoga kedepannya Anda juga bisa membuka 
materi kami di dunia maya dan mendapatkan 
softcopy-nya! 

Model: Ivan (Finalis LOTY 2008). Make Up: Ocha (Beautyduo). Lokasi : Apartment Majesty-Bandung. 
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Semangat tak pernah padam! Itulah semboyan lelaki sejati. Namun 
semuanya berubah ketika Anda tervonis penyakit kanker prostat! Semangat 
yang dulu bagai kobaran api, kini hanya tinggal kenangan. Penyakit ini 
pasti familiar di telinga para pria. Meskipun jumlah penderita kanker prostat 
sangat bervariasi di dunia, di Indonesia sendiri, kanker prostat termasuk 
dalam sepuluh penyakit ganas pada pria.

Makanan Sangat Berperan 
Kanker prostat adalah penyakit kanker yang 
berkembang di prostat, sebuah kelenjar dalam 
sistem reproduksi lelaki. Penyakit ini terjadi ketika 
sel prostat mengalami penyimpangan  dan mulai 
berkembang di luar kendali. Seperti halnya 
penyakit kanker yang lain, sel tersebut dapat 
menyebar  dari prostat ke bagian tubuh lainnya, 
terutama tulang dan limfa. Beberapa gejala yang 
diakibatkannya antara lain rasa sakit, kesulitan 
buang air kecil, hingga disfungsi erektil. Pastilah 
hal terakhir ini yang paling Anda takuti. 

When SOY can 
be Proud of! 
Model: Angga (Finalis LOTY 2008). Make Up: Ocha (Beautyduo)
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karena tingginya konsumsi kedelai dalam 
diet pria Asia sehari-hari. Isoflavone yang 
terkandung dalam kedelai dipercaya 
mampu menghambat perkembangan sel 
kanker.

Penelitian terbaru yang dimuat di jurnal 
Cancer Research menemukan bahwa 
kedelai terbukti dapat menghentikan 
penyebaran kanker prostat ke bagian 
tubuh lain. Peneliti menemukan bahwa 
genistein, salah satu jenis isoflavone 
pada kedelai, mampu menurunkan 
penyebaran sel kanker ke paru-paru 
hingga 96%.

The Louis Warschaw Prostate Cancer 
Center di California merekomendasikan 
konsumsi 35 hingga 40 g protein 
kedelai setiap hari. Mulai sekarang, 
janganlah malu untuk konsumsi tahu 
dan tempe. Justru inilah saat Anda 

untuk membanggakannya! Untuk 
menyempurnakannya, Anda juga 

dapat memilih susu dengan 
kandungan soy protein. 

Otot terbentuk, 
kejantanan Anda 

pun tak perlu 
diragukan 

lagi. (yun)

Di samping faktor usia dan genetik, 
beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
makanan adalah salah satu faktor utama 
penyebab insiden kanker prostat. Pria 
dengan kadar asam lemak omega 6 dan 
lemak trans yang tinggi lebih berisiko 
terserang kanker prostat. Sebaliknya, 
makanan yang kaya asam lemak omega 
3, vitamin E, vitamin D dan selenium 
bermanfaat untuk menurunkan risikonya.

Banggalah dengan Kacang!
Bahan pangan yang juga berefek 
positif terhadap prostat adalah kacang-
kacangan. Penelitian menunjukkan 

bahwa salah satu alasan mengapa 
pria Asia jarang terserang 

kanker prostat 
adalah 
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Tetap Aktif Meski Sensitif !

Bayangkan situasi ini, si dia sudah menggunakan pakaian seksi di ranjang dan menggoda 

Anda dengan penuh kemanjaan. Anda pun sudah mulai tegoda dan mulai menjamahnya. 

Tapi tiba-tiba, kruk..kruk..kruk, bunyi-bunyi aneh serta-merta terdengar dari perut Anda. 

Hal kecil ini pastinya sudah membuat suasana romantis menjadi serba kacau. Diperparah 

lagi, bunyi-bunyian tersebut semakin terdengar keras dan perut Anda pun semakin perih. 

NUTRI
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Kalau sudah begini, tidak hanya mood yang hilang, si dia pun menjadi 
sebal dengan tolakan Anda atas ajakannya.  Tapi bagaimana tidak mau 
menolak, kondisi perut memang tidak bisa diajak kompromi.  Setelah 
Anda ingat-ingat kembali, ternyata makanan yang terakhir Anda konsumsi 
hanyalah susu. Tidak ada makanan pedas dan jajanan tidak higienis yang 
Anda makan. Apakah susu adalah biang di balilk semua ini? Padahal 
orang lain dapat bebas minum susu untuk memenuhi keinginannya 
membentuk tubuh atletis. 

Mungkin beberapa dari Anda ada yang juga mengalami gejala serupa, 
seperti: mulas-mulas, sakit perut hingga diare setalah mengonsumsi susu 
atau produk yang mengandung susu. Coba ingat, kapankah terakhir Anda 
minum susu? Jangan-jangan Anda mengalami intoleransi laktosa. 

Frekuensi tinggi pada Orang Asia 
Intoleransi laktosa adalah ketidakmampuan sistem tubuh untuk memecah 
laktosa (jenis gula yang ditemukan di susu dan produk-produk susu) 
karena kurangnya enzim laktase. Akibatnya, laktosa tidak dapat diserap 
oleh sistem pencernaan dan tertinggal di usus. Laktosa tersebut ”dimakan” 
oleh bakteri di usus yang menghasilkan gas. Proses ini juga yang 
mengakibatkan gejala-gejala seperti kram perut, flatulensi dan diare. Hal 
yang sama terjadi seperti kasus di paragraf awal. 

Apa penyebab kurangnya enzim laktase? Ada dua faktor utama, yaitu 
lingkungan dan genetik. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan tanpa 
kebiasaan mengonsumsi produk susu, misalnya masyarakat Asia dan 
Afrika, bisa mengalami intoleransi laktosa. 

Penyebab lain adalah infeksi parasit usus seperti giardia. Dari sisi genetik, 
suatu tim peneliti dari University of California menemukan adanya variasi 
pada DNA yang memunculkan sifat intoleransi laktosa. Jadi jangan heran 
jika suku bangsa yang berbeda, bahkan antar individu dalam suku bangsa 
yang sama, menampilkan respon tubuh yang berbeda terhadap konsumsi 
produk susu. 

Sekitar 75% penduduk dunia mengalami intoleransi laktosa, yang 
mayoritas ditemukan pada penduduk Asia, Afrika dan Amerika Selatan. Di 
Asia sendiri, terutama Asia Tenggara, hampir 100% penduduknya memiliki 
intoleransi laktosa. Pria dan wanita memiliki kemungkinan sama besar 
untuk mengalaminya, terutama pada usia 20-40 tahun.

I

don’t
like

milk
11



Pilih susu yang tepat

Untuk menghindari gejala-gejala yang tidak diinginkan akibat 

intoleransi laktosa,  biasakan minum susu secara bertahap 

terlebih dulu, sehingga pencernaan dapat beradaptasi untuk 

memproduksi kembali enzim laktase dalam jumlah yang 

cukup.  Setelah terbiasa dan tidak ada keluhan, maka Anda 

dapat mengkonsumsi susu dalam takaran yang sesuai dengan 

saran penyajian. Selain itu, Anda juga dapat mengurangi  

produk yang mengandung laktosa tinggi seperti susu dan 

produknya (mentega, es krim, keju dan lain-lain). Susu sapi 

segar mengandung sekitar 4,7% laktosa. 

Lalu bagaimana kita memenuhi kebutuhan nutrisi, terutama 

protein? Bukankah susu merupakan sumber nutrisi yang 

sangat penting dan wajib dikonsumsi setiap hari? Lalu 

bagaimana dengan penderita intoleransi laktosa, apakah 

mereka seterusnya tidak boleh minum susu? Tentu saja tidak. 

Sebagai sumber protein, kalsium, vitamin dan mineral yang 

dibutuhkan sehari-hari, susu tetap harus dikonsumsi semua 

orang. Solusi untuk penderita intoleransi laktosa adalah 

memilih susu rendah laktosa (misalnya yoghurt dan kefir) atau 

susu dari bahan dasar tumbuhan yang 100% bebas laktosa.  

Jadi Anda bisa tetap aktif meskipun sensitif susu. Dan pastinya 

si Dia tidak akan illfeel ketika menggoda Anda. (yun)

Model: Obert (Finalis LOTY 2008), Jeny Natalia (1st  Runner up Miss WRP 2007).  Make Up: Ocha (Beautyduo). Lokasi : Apartment Majesty-Bandung
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Sering gagal ketika ‘bermain’ di ranjang dengan pasangan? 
Well, mungkin Anda belum memperlakukan pasangan 
dengan tepat. Wanita makhluk yang unik, jadi harus dilayani 
juga dengan cara yang unik. Mereka tidak mau disamakan 
dengan perempuan lain. Kenali tipenya dan perlakukanlah 
secara khusus. Sedikit unik, kali ini kami ingin mengajak 
Anda mengerti si dia dari tipe desahannya ketika bercinta. 



Be The 
sExpert! 

Know 
her 

sound
In Bed

Model: Alex (Finalis LOTY 2007), Miranthy Yustika (Finalis Miss WRP 2006)
Make Up: Ocha (Beautyduo). Lokasi : kediaman Bpk. Michael J. Pranata
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1. Tipe misterius
 
Ciri khas : desahan merintih, seperti orang yang 
sedang menahan sakit

Wanita seperti ini merupakan wanita yang smart, senang 
diajak berdebat, dan memiliki keinginan yang tinggi untuk 
menguasai pria.

Jangan terburu-buru ketika menghadapi dirinya di atas 
ranjang. Mainkan dulu emosinya dengan jurus-jurus 
andalan. Puji dirinya sesering mungkin. Katakan Anda 
kagum dengan presentasinya siang tadi, bahwa cara dia 
berbicara membuat semua pria di ruangan tercengang. 

Jangan lupa mainkan tangan Anda. Belai seluruh bagian 
tubuhnya, jangan ada yang terlewatkan, perlahan tapi 
mantap. Hirup aroma parfumnya, mulai dari kepala, 
ketika sampai di bagian leher, beri dia kecupan, dengan 
sedikit permainan dari lidah Anda. Semakin ahli Anda 
memainkan lidah, dia akan semakin suka.

Jika rintihan kecil sudah terdengar dari mulutnya, itulah 
saat dimana kejantanan Anda dipertemukan dengan 
kewanitaannya. Jangan terburu-buru, mainkan secara 
lembut. Biarkan dia menikmati tiap sensasi yang timbul 
dari sentuhan lembut itu. Baca gerak tubuhnya, kalau 
dadanya mulai mengencang, kencangkan permainan 
Anda. Makin keras rintihannya, berarti kontrol permainan 
ada di tangan Anda. Tuntaskan klimaks permainan 
dengan french kiss sambil memeluk tubuhnya dengan 
sangat erat. Kami berani jamin, lima menit setelah itu, dia 
akan kembali menarik Anda ke ranjang,
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2. Tipe petualang
 
Ciri khas : teriak lantang, cengkeraman tangan kuat

Siapkan stamina prima jika Anda memiliki pasangan seperti ini. 
Butuh banyak energi jika ingin memuaskannya, dan akan membakar 
banyak kalori. Foreplay halus yang terlalu lama bukan hal yang dia 
suka. 

Mulai permainan Anda dengan ciuman yang kuat dan dalam, 
mainkan lidah Anda, rangkul pinggulnya dengan erat, dekapkan 
dadanya ke dada bidang Anda. Makin bidang dada Anda, dia 
semakin suka. Angkat tubuhnya, kaitkan kakinya ke pinggang Anda.

Dorong tubuhnya secara cepat tetapi lembut ke arah dinding, 
gesekkan naik turun. Jangan lupa, mainkan nafas Anda, tunjukkan 
bahwa dia benar-benar membuat Anda bergairah. Masukkan tangan 
Anda ke bagian intimnya, carilah titik kepuasannnya.
Tahan sedikit rasa sakit akibat cakaran dan jambakannya. Bawalah 
dia ke atas ranjang, tatap matanya sebentar, cium dia kembali. Tipe 
wanita seperti ini juga suka mendengar Anda mendesah, maka 
mendesahlah. 

Saat bagian intim Anda bertemu dengan kemaluannya, mainkan 
dengan keras dan cepat, itu yang dia suka. Hati-hati, kecepatan ini 
mempengaruhi waktu ejakulasi Anda. Jangan sampai permainan 
berakhir dengan cepat tanpa ada variasi-variasi gerakan. Kalau Anda 
hampir sampai klimaks, tahan sebentar, perlambat permainan Anda. 
Carilah posisi lain, pindahkan dia ke lantai. Memang tidak senyaman 
di atas ranjang, tetapi libido Anda dan dia akan semakin terpacu.
Perkeras permainan Anda, dengarkanlah teriakannya.

Ketika sampai klimaks, mengeranglah sekeras mungkin sambil 
mencengkeram kedua buah dadanya, permainan dari mulut dan 
lidah Anda juga akan membuatnya merasa Andalah panglima seks 
yang selama ini dia cari.

3.Tipe romantis
 
Ciri khas : teriakan pelan, manja

Anda harus hati-hati, karena wanita seperti ini sangat sensitif dan 
pencemburu. Bahkan ketika di atas ranjangpun dia bisa meragukan 
kesetiaan Anda. Ajaklah dia berbicara sejenak mengenai hubungan 
Anda berdua. Bahas hal-hal yang romantis dan menyenangkan. 
Baguskan dulu mood-nya. Kalau dia sudah terlihat bermanja-manja 
dengan Anda, itulah saat untuk membawanya ke ranjang. 

Tapi, tugas Anda belum selesai. Membangkitkan gairahnya 
bukanlah hal yang mudah. Raba tubuhnya sampai Anda 
menemukan The G-spot.  Jangan lupa, bisikkan kalimat-kalimat 
romantis ke telinganya, hal ini akan membantu proses peningkatan 
libido.

Remasan-remasan lembut di bagian pantat juga akan membuatnya 
bersemangat meneruskan permainan. Belai bagian intimnya 
sampai dia mengeluarkan desahan.
Ya, kami tahu proses ini memakan waktu yang cukup lama, dan 
Anda sudah tidak tahan untuk ”masuk” bukan?  Sabar, percayalah, 
hasilnya akan memuaskan.

Biarkan dia merasakan nikmatnya belaian jemari Anda selama 
semenit, setelah itu segera pertemukan keintiman dengan miliknya. 
Mainkan secara lembut, dekap hangat tubuhnya. Sesering mungkin 
kecup bagian tengkuknya, ditambah dengan permainan lidah 
Anda.

Secara perlahan, perkeras permainan Anda. Tapi ingat, jangan 
terlalu kasar, karena wanita ini adalah tipe wanita yang lembut dan 
perasa. Kalau Anda berhasil membuatnya teriak dengan perlahan, 
Anda berhasil membawanya ke puncak kenikmatan.


