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Fokus! Menjadi kunci penting dalam menghadapi kehidupan yang semakin 
menantang. Tanpa fokus, mimpi pun hanya menjadi sekedar asa. Jangan biarkan 
itu terjadi. Untuk tetap fokus dalam menjalankan life plan, tentunya memerlukan 
energi yang ekstra. pertanyannya adalah, bagaimana untuk ”meledakkan” energi 
yang kita miliki?

Men’s Guide akan menjawab pertanyaan di atas dengan pembahasan di rubrik 
nutrisi mengenai creatine, salah satu nutrisi yang dapat menjadi double agent untuk 
meningkatkan power Anda dengan optimal sekaligus menjadi guardian terhadap 
serangan radikal bebas yang semakin akrab dalam kehidupan metropolis.

Semua manfaat creatine itu dapat Anda peroleh dengan cara yang aman, tidak 
seperti steroid yang akhir-akhir ini banyak beredar di kalangan gym-rats. Menjadi 
muscular tidak harus mengorbankan masa depan Anda!  Selain itu, dalam rubrik 
Kama Guide, Anda juga akan menemukan bagaimana meningkatkan kualitas 
kekuatan sang ”Mr. Happy”, terutama dalam menghasilkan sperma berkualitas.   

Men’s Guide juga akan mengajak Anda travelling ke salah satu kota nan eksotis di 
Asia Tenggara, yaitu Hanoi. Kami akan dengan senang hati berbagi petualangan 
seru kami di ibukota vietnam yang sarat budaya lokal yang unik. Interisting, right?

So, Just turn your power on!
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Saved by 
the Belt
Terlihat sepele namun cukup 
penting dalam berpakaian. 
Dalam setiap aktifitas pria dari 
mulai kantor, wedding party, 
dugem hingga weekend santai di 
mal, benda yang satu ini hampir 
tak pernah lepas dari pinggang, 
dan bisa dibilang sebagai salah 
satu item sekaligus aksentuasi 
wajib bagi pria.

The Dark Magic 
Power of Steroid

 Creatine: Meet 
The Double Agent Tua-tua keladi, makin tua makin 

jadi. Itulah pepatah yang paling pas 
menggambarkan kemajuan Vietnam 
yang terus melakukan metamorfosa untuk 
menjadi sebuah tempat hidup yang baik. 

Hanoi: Makin Tua 
Makin Jadi

James Bond dan Sherlock Holmes 
pasti sangat familiar bagi Anda, 
terutama pecinta novel atau film 

detektif. Mereka adalah agen 
rahasia yang memiliki kekuatan 

sekaligus cara elegan dalam 
menegakkan kebaikan. Lalu apa 
hubungannya dengan Creatine?

Membayangkan wanita-wanita yang 
bakal melirik Anda, dapat dijadikan 
salah satu motivator untuk memiliki 
tubuh yang atletis. Kemunculan 
steroid menjadi jalan pintas untuk 
meraih tubuh impian dengan cepat. 
Tapi tahan dulu! Mens’ Guide akan 
membongkar efek jahat Steroid 
untuk Anda.





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: 
Mengapa tidak semua program event L-Men 
dimasukkan di Men’s Guide? Contohnya saja 
program Pimp Me Up with L-Men Gain Mass, 
Bukankah, majalah ini erat kaitannya dengan L-Men?
(Ichank)

Jawab :
Ichank, tidak semua program yang diadakan oleh 
L-Men memiliki periode yang sama dengan jadwal 
terbit Men’s Guide. Jadi khusus program yang 
kamu bicarakan itu, memang tidak kami masukkan 
di Men’s Guide edisi 12.  Kalau kamu mau update 
soal program-program dari L-Men, kamu bisa 
membuka www.l-men.com.

Tanya: 
Pada awal Mei lalu saya melakukan perjalanan ke 
kota Barcelona dan saya ingin mengirimkan liputan 
hasil perjalan saya ke Men’s Guide, yang saya 
tanyakan berapa jumlah kata dan berapa foto yang 
harus saya email ke redaksi?  
(Christoper Susanto)

Jawab :
Wah seru sekali, Chris! Kebetulan redaksi Men’s 
Guide belum pernah mengunjungi Barcelona nih! 
Silahkan kirimkan cerita perjalanan Anda, maksimal 
2.5 lembar A4, dengan menggunakan times new 
roman 12, dengan 1 spasi. Jangan lupa lengkapi 
juga dengan foto-foto Anda disana sebanyak-
banyaknya. Nanti tim designer grafis kami yang 
akan menyeleksi.  Jika berhasil dimuat, tentu saja 
akan kami kirimkan bingkisan menarik. Kami tunggu 
tulisan Anda! Happy Writting, Chris! 

Tanya: 
Saya mengenal Men’s Guide dari hadiah susu L-Men 
Hi-Protein. Saya tertarik untuk berlangganan Men’s 
Guide. Namun ada yang ingin saya tanyakan, Saya 
sudah memiliki Men’s Guide Vol XII 2008. Jika saya 
berlangganan bulan ini, edisi keberapa saya akan 
mulai berlangganan? Jika di paket berlangganan 
dibatasi untuk 6 Edisi saja, apakah ini berarti saya 
harus melakukan pendaftaran ulang? 
(Alwinsyah Harahap)

Jawab :
Selamat bergabung, Win! Jika Anda berlangganan, 
tentu saja Anda akan menerima Men’s Guide 
mulai edisi terbaru, yaitu edisi XIII ini. Jika ada 
special request untuk langganan edisi-edisi awal, 
selama persediaan masih ada, tentu saja akan 
kami penuhi. Pokoknya fleksibel aja, Win! Nah, jika 
sudah mendapatkan 6 edisi, Anda memang perlu 
memperpanjang masa berlangganan Anda. Kami 
akan mengirimkan surat yang mengingatkan Anda, 
bahwa masa berlangganan sudah habis dan Anda 
harus melakukan proses berlangganan lagi.  Well, 
selamat menikmati artikel-artikel kami!

reader
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Sejatinya, kekuatan seorang laki-laki belum diakui 
tanpa power dari sang “Mr. Happy”. Seringkali, hal 
ini menjadi ketakutan sebagian besar para kaum 
Adam. Dan biasanya wanita yang akan menjadi 
korban karena lemahnya kekuatan sang “Mr. Happy”. 
Come on! Seperti Anda berusaha meningkatkan karir, 
sekarang saatnya memberikan kesenangan untuk “Mr. 
Happy”, dan raihlah ”suara” puas pasangan Anda 
malam ini. 

Mr. Happy’s
 Power!

1. OLAH RAGA
Olahraga bukan hanya bermanfaat untuk tubuh 
Anda, tetapi juga si “Mr. Happy”. Menurut study 
yang diselenggarakan di University of California, 
San Diego menyatakan semakin sering berolahraga, 
semakin sering Anda mampu berhubungan seksual 
dan juga semakin baik untuk “Mr. Happy”. Penelitian 
tersebut melibatkan 78 laki-laki yang sehat tetapi 
tidak aktif mulai berlatih aerobik tiga 3-5 hari 
dalam seminggu, masing-masing selama satu jam. 
Selama penelitian itu, tiap orang menulis buku 
harian tentang kegiatan seksual mereka. Hasilnya 
menunjukkan bahwa kehidupan seks para pelaku 
aerobik itu sangat meningkat. Olahraga juga 
dipercaya dapat memberikan mood yang baik 
bagi mereka yang rutin menjalankannya. Anda 
bisa memilih jenis olahraga lain seperti berlari, 
berenang, dan bersepeda merupakan 
pilihan-pilihan yang baik.

kama

Menjaga Mr. Happy tetap happy.
Here are our tips!

Sebelum memanjakan pasangan Anda di ranjang, akan 
lebih baik apabila memberikan “kebahagiaan” untuk  
“Mr. Happy” terlebih dahulu.  Di saat usia dua puluh 
tahunan, mencapai ereksi dan mempertahankan ereksi 
yang cukup untuk bersanggama adalah soal mudah. Itu 
adalah salah satu alasan kenapa pria harus menjaga 
“Mr. Happy” agar dapat terus berfungsi dengan baik 
sekaligus menghindarkan impontensi.  Pada intinya, Anda 
harus menjaga mood Anda, agar “Mr. Happy” selalu 
menunjukkan performa terbaiknya dan kualitas sperma 
juga senantiasa terjaga. Apabila Anda ingin si “Mr. Happy” 
selalu siaga 1 untuk melakukan tugasnya, ikutilah cara-
cara berikut:
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2. KURANGI LEMAK
Anda bisa saja tidak perlu menahan 
nafsu untuk bercinta dengan pasangan, 
namun Anda harus menahan nafsu 
makan makanan yang berlemak. 
Membatasi asupan lemak juga sangat 
penting untuk keperkasaan si “Mr. 
Happy”. Dengan membatasi asupan 
lemak tersebut dapat memperlancar 
aliran darah, baik jantung maupun 
penis.

Para dokter menyarankan diet untuk 
menjadi laki-laki perkasa adalah 
diet rendah lemak, dengan hanya 
20 persen kalori berasal dari lemak. 
Apabila Anda makan 2500 kalori per 
hari, berarti batas asupan lemak Anda 
adalah sekitar 50 gram. Cara yang 
lebih mudah adalah cari produk-produk 
rendah lemak, hindari gorengan, 
pindah ke susu rendah lemak seperti 
L-Men Asiatix, makan cukup buah-
buahan dan sayuran segar setiap hari, 
ditambah kira-kira 75 gram ikan, 
daging ayam, atau daging merah 
tanpa lemak.

3. BERHENTI MEROKOK
Mungkin Anda merasa lebih jantan 
apabila merokok, namun Anda tidak 
menyadari bahwa merokok yang 
membuat Anda tidak terlihat jantan di 
mata wanita. Merokok mempercepat 
pembentukan endapan-endapan 
pembuluh-pembuluh darah yang 
memasok darah ke jantung dan penis. 
Merokok adalah penyebab utama 
impotensi, dan aksi pertamanya 
dimulai ketika usia Anda menginjak 40 
tahun.  Jantan atau tidaknya seorang 
pria, kuncinya hanya di “Mr. Happy” 
Anda. Berhentilah Merokok demi 
Kejantanan Anda!

4. RAMPINGKAN 
PINGGANG ANDA
Wanita ingin merampingkan pinggang, 
agar telihat lebih sexy dengan bentuk 
badan seperti gitar, namun pria harus 
merampingkan pinggang agar 
ukuran “Mr. Happy” sesuai dengan 
yang diinginkan. Hal ini disebabkan 
karena kelebihan timbangan dapat 
menyebabkan panjang penis Anda 
berkurang. Penelitian tidak resmi 
terhadap sejumlah laki-laki kegemukan 
menunjukkan bahwa sampai batas 
tertentu, seorang laki-laki yang 
kegemukan akan mendapatkan 
kembali dua setengah cm penisnya 
untuk setiap 17 kilogram penurunan 
berat badan hasil diet . Sebagai 
informasi tambahan, mempertahankan 
berat tubuh yang ideal akan 
mengurangi risiko tekanan darah tinggi 
dan diabetes, yang keduanya dapat 
merusak kemampuan ereksi Anda.

5. CERMATI OBAT 
YANG ANDA PAKAI 
Khusus untuk Anda yang sering 
mengkonsumsi obat sebagai pereda 
penyakit atau bahkan suplemen. Anda 
harus lebih berhati-hati karena ratusan 
obat, termasuk diuretik, penurun darah 
tinggi lain, beberapa obat antidepresi, 
dan antipsikotik, dapat menyebabkan 
impotensi sebagai efek samping. Setiap 
membeli obat, Anda jangan lupa 
tanyakan kepada dokter atau apoteker 
apakah obat yang Anda minum dapat 
membuat Anda “bermasalah”.
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6. ALKOHOL 
SECUKUPNYA

Anda mungkin akan lebih bergairah 
begitu minum alkohol secukupnya. Dua 
kaleng bir atau segelas anggur sehari 
sesuai dengan saran Saul Rosenthal, 
M.D., direktur Sexual Therapy Clinic 
of San Antonio di San Antonio, Texas, 
dan pengarang Sex over 40. Alkohol 
merupakan depresan yang berfungsi 
memperlambat refleks, termasuk dalam 
olah seksual. Bila dikonsumsi secara 
berlebihan dalam jangka panjang, 
dapat berpengaruh langsung terhadap 
testis, mengurangi produksi hormon 
testosteron. Segelas wine sebelum 
Anda bercinta dengan pasangan akan 
dapat membuat aktivitas seksual Anda 
lebih ”hot” yang sama sekali tidak 
memberikan ”bad Effect” buat si “Mr. 
Happy”.

7. BERHATI-HATILAH
Semua pria tidak pernah mengharapkan 
cedera, apalagi cedera pada penis yang 
dapat menyebabkan pecahnya dinding 
berserat yang berfungsi menahan tekanan 
ketika ereksi terjadi. Namun tidak ada 
salahnya apabila Anda mengetahui lebih 
banyak mengenai jenis cedeta tersebut.

Posisi yang paling memungkinkan peristiwa 
ini terjadi adalah ketika wanita berada di 
atas, karena sewaktu-waktu penis dapat 
terlepas dari vagina, dan bila kurang hati-
hati si wanita dapat menekuk penis ke arah 
yang salah. Selain itu, kecelakaan sepeda 
dan hantaman pada selangkangan juga 
dapat merusak penis serta testis. Sekarang 
mungkin Anda harus lebih berhati-hati 
agar tidak mengalami cedera penis. 
Menurut Irwin Goldstein, MD, dosen urologi 
di Boston University School of Medicine 
cedera penis bisa menjadi penyebab utama 
impotensi. 

Selain itu Anda juga harus mengetahui 
bahwa mood yang bagus dapat 
meningkatkan kualitas dari “Mr. 
Happy”. Beberapa faktor psikis seperti 
stres, depresi, takut, gelisah dapat 
menyebabkan penyempitan pembuluh 
darah sehingga mempengaruhi 
kualitas Mr. Happy. Penis manusia tidak 
memiliki baculum, atau tulang ereksi 
(erectile bone) “Mr. Happy” bergantung 
sepenuhnya pada pengisian darah ke 
dalam penis untuk mencapai tahap 
ereksi penuh.

”If we want something precious, it will 
take’s efforts”. Pernyataan tersebut 

dapat membuat Anda sadar dan berusaha untuk meraih 
sesuatu yang lebih baik. Seperti misalnya keinginan untuk beli 
rumah atau mobil, Anda harus berusaha untuk menabung. 
Begitu juga apabila ingin memberikan kebahagiaan kepada 
pasangan, Anda harus berusaha menjaga “Mr. Happy” Anda 
agar dapat berfungsi maksimal. Siap atau tidak siap, Anda 
harus memanjakan “Mr. Happy” apabila Anda tidak mau 
kecewa dan mengecewakan pasangan. Have a Nice Try, 
Happy For “Mr. Happy”!.
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THE DARK MAGIC 
POWER OF STEROID
Membayangkan wanita-wanita yang bakal melirik Anda, dapat 
dijadikan salah satu motivator untuk memiliki tubuh yang atletis. 
Dengan tubuh yang “terukir” sempurna,  Anda pun terlihat memiliki 
kekuatan untuk menjadi pelindung yang dapat diandalkan. 
Kemunculan steroid menjadi jalan pintas untuk meraih tubuh impian 
dengan cepat. Tapi tahan dulu! Men’s Guide akan membongkar 
efek jahat Steroid untuk Anda.

Demi mendapatkan hasil tertinggi, 
banyak orang yang mengonsumsi 
senyawa-senyawa yang dapat 
meningkatkan performa latihan alias 
melakukan doping. Salah satu senyawa 
yang banyak digunakan oleh para atlet 
ini adalah anabolic steroid. Senyawa 
ini juga sering dipergunakan untuk 
mendapatkan hasil otot yang lebih 
maksimal.  Padahal, hal ini jelas merusak 
tujuan Anda dalam membentuk tubuh 
atletis. Belum lagi, konsumsi steroid 
memiliki banyak efek samping yang bisa 
merusak kesehatan.

Apa itu Anabolic Steroid?
Anabolic steroid adalah sejenis hormon 
steroid yang berhubungan dengan 
hormon testosterone. Senyawa ini 
diyakini dapat meningkatkan sintesis 
protein di dalam sel sehingga membantu 
pembentukan otot. Selain itu, anabolic 
steroid juga memiliki sifat andorgenic 
yang terlibat di dalam pengaturan sifat 
maskulin.

Pada awalnya, anabolic steroid 
dikembangkan untuk fungsi-fungsi 
medis. Di antaranya adalah menstimulasi 

Model: Endi (Finalis LOTY 2008), Make Up: Ocha (beautyduo.com), 
Lokasi: Celebrity Fitness - La Piazza, Kelapa Gading.
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pertumbuhan tulang dan nafsu 
makan, mendorong proses pubertas 
pada remaja pria yang mengalami 
keterlambatan, serta membantu 
penderita kanker dan AIDS. Namun, 
anabolic steroid kini banyak digunakan 
secara kurang tepat oleh para atlet 
untuk meningkatkan kekuatan dan 
performa latihan.

Anabolic Steroid
untuk Latihan
Yang mendorong penggunaan 
anabolic steroid saat latihan adalah 
karena senyawa ini diyakini dapat 
meningkatkan ketahanan dan 
performa latihan serta mendorong 
pembentukan otot. Selain ini, anabolic 
steroid juga diyakini dapat membantu 
memberikan efek psikologis yang 
lebih agresif sehingga mendorong 
seseorang untuk berlatih lebih lama 
dengan intensitas yang semakin tinggi 
pula.

Pengaruh anabolic steroid terhadap 
ketahanan dan performa latihan 
ini memang sudah dibuktikan oleh 
beberapa penelitian. Salah satunya, 
seperti tercantum pada American 
Journal of Physiology – Endocrinology 
and Metabolism, yang menyatakan 
bahwa konsumsi anabolic steroid 
dapat membantu meningkatkan 
kapasitas latihan dan sintesis protein 
otot saat fase recovery. Hasil penelitian 
yang tercantum pada Pediatrics 
Journal juga menunjukkan adanya 
peningkatan kekuatan dan massa otot 
pada mereka yang mengkonsumsi 
anabolic steroid.

Bahaya Anabolic Steroid
Meskipun tampak menarik, yang tidak boleh dilupakan 
adalah banyaknya efek samping dari anabolic steroid. 
Penggunaan anabolic steroid diketahui berhubungan 
dengan masalah infertilitas, kerontokan rambut dan 
kebotakan di usia dini, dan masalah jerawat.

Yang lebih parahnya, anabolic steroid juga diketahui 
dapat menyebabkan gangguan jantung. Seperti tercantum 
pada European Heart Journal, konsumsi anabolic steroid 
dapat menyebabkan gangguan jantung yang kemudian 
mengarah pada gagal jantung. Gangguan jantung ini 
memang bisa sedikit membaik apabila konsumsi anabolic 
steroid dihentikan. Namun, efek negatifnya masih tetap 
terlihat, seperti dinyatakan pada Heart Journal.

Karena banyaknya efek samping yang ditimbulkan inilah, 
konsumsi anabolic steroid sudah dilarang. The Anti-Drug 
Abuse Act sudah melarang distribusi dan penggunaan 
senyawa ini, selain untuk kepentingan medis, sejak tahun 
1988. Lembaga-lembaga olahraga juga sudah melarang 
penggunaannya dengan ancaman hukuman bagi yang 
melanggar.

Untuk memiliki tubuh berotot, gunakanlah cara yang 
lebih alami dengan olahraga terautur, istirahat cukup 
dan asupan nutrisi tinggi protein dan gizi lainnya yang 
seimbang. Berotot tidak harus membuat Anda sakit, 
bukan?.



Saat ini banyak mitos dan informasi  yang berkembang 
mengenai nutrisi dan fitness, tanpa kita ketahui 
kebenarannya. Bagi Anda yang haus akan informasi 
tepat mengenai kedua hal tersebut, kirimkanlah 
pertanyaan Anda ke e-mail kami di lmeninstitute@l-men.
com (subject : Clinic Guide), yang akan dijawab oleh 
tenaga ahli kami dari L-Men Institute.

Bagaimana cara 
konsumsi telur yang 
baik? Apa saja 
perbedannya putih dan 
kuning telur?  
(Adhie) 

Jawab 
Telur terdiri dari 3 bagian, yaitu 
kelompok kulit (shell), putih telur 
(albumen) dan kuning telur (yolk). 
Perbandingan antara ketiga 
komponen tersebut berbeda-beda 
sesuai dengan jenis ternak penghasil 
telur tersebut. Ditinjau dari segi 
komponen gizi, telur mengandung 
protein dalam jumlah tinggi, 
khususnya bagian putih telur. Seperti 
pada komposisi penyusun telur, 
komposisi gizi telur juga berbeda-
beda sesuai dengan jenis ternak yang 
menghasilkannya.

Komposisi telur secara fisik terdiri dari 
10 % kerabang (meliputi kulit telur 
dan cangkang), 60 % putih telur, dan 
30 % kuning telur. Bagian putih telur 
ini sering disebut albumen, berasal 

dari kata albus 
yang artinya 

putih. Sekitar 40 
% dari putih telur 

ini terdiri atas 
cairan kental, dan 

sisanya berupa 
bahan setengah 
padat. 

 
Untuk pengonsumsian telur, 
sebaiknya Anda mengonsumsi 
telur (boleh telur ayam kampung 
ataupun telur ayam petelur) 
sebanyak maksimal 2 butir sehari 
apabila Anda mengonsumsi baik 
putih dan kuningnya. Lemak pada 
telur memang banyak terdapat di 
kuning telurnya, oleh karena itu 
pengkonsumsian telur bila seluruhnya 
sebaiknya cukup 2 butir sehari. Bila 
ingin lebih dari 2 butir memang 
sebaiknya Anda cukup mengonsumsi 
putih telurnya saja. Serta kami 
sarankan untuk mengkonsumsi telur 
yang direbus matang atau ½ matang 
saja, karena apabila digoreng maka 
kualitas protein dari telur akan 
menurun.

makan dan olahraga.  Puasa pada 
sebagian orang bisa jadi sarana untuk 
menurunkan berat badan, namun 
sebaliknya pada beberapa orang 
justru bisa meningkatkan berat badan.  

Bila Anda berniat untuk kembali 
atletis setelah Lebaran, maka langkah 
awal yang harus Anda lakukan 
adalah membulatkan tekad dan niat 
untuk kembali menerapkan pola 
hidup sehat. Untuk pola makan, 
Anda harus mulai menerapkan pola 
makan ’sedikit tapi sering’ atau 
dikenal sebagai frequent eating dan 
harus bisa memilih jenis makanan 

Bagaimana cara cepat bisa kembali 
atletis setelah Lebaran? Ketika 
berpuasa biasanya pola makan 
saya menjadi tidak teratur, ditambah 
lagi ketika hari raya, saya memiliki 
kebiasaan keliling ke rumah kakak 
dan sepupu saya yang sudah 
berkeluarga. Di setiap rumah 
saya selalu makan opor, gulai dan 
makanan bersantan lainnya.
(Rommy)

Jawab
Untuk tetap memiliki tubuh atletis 
dibutuhkan kedisplinan menjaga pola 

yang tepat untuk Anda. Hindari 
makanan berkalori dan berlemak 
tinggi, sebaliknya pilihlah makanan 
yang berprotein tinggi seperti 
pada L-Men, untuk membantu 
membentuk kembali otot Anda.  
Khusus bagi Anda yang mengalami 
peningkatan berat badan pasca 
lebaran, merupakan saat yang tepat 
untuk mulai mengkonsumsi L-men 
Lose Weight yang dapat membantu 

menurunkan berat badan tanpa risiko 
kehilangan massa otot.  

Meningkatkan proporsi (intensitas 
dan durasi) latihan kardiovaskular 
juga akan sangat membantu Anda 
dalam membakar lemak yang 
berlebih.  Sedang sisa waktu lainnya, 
tetap dapat Anda gunakan untuk 
melakukan latihan beban (weight 
training).
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Model: Rizky (Best Eco Activist LOTY 2008), Make Up: Ocha (beautyduo.com)
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CREATINE :
Meet the Double Agent
James Bond dan Sherlock Holmes pasti sangat familiar 
bagi Anda, terutama pecinta novel atau film detektif. 
Mereka adalah agen rahasia yang memiliki kekuatan 
sekaligus cara elegan dalam menegakkan kebaikan. Lalu 
apa hubungannya dengan Creatine? Ya, dengan fungsi-
fungsinya, Creatine pun dapat menjadi double agent seksi 
yang akan membantu Anda meraih tubuh ideal yang 
sempurna.

Creatine dan Performa 
Latihan
Creatine diketahui terlibat di 
dalam produksi energi melalui 
sistem energi phosphor-creatine. 
Sistem ini dapat bertindak sebagai 
pengatur keseimbangan energi dan 
keseimbangan pH di dalam sel-sel 
otot. 

Sebagai pengatur keseimbangan 
energi, creatine terlibat di dalam 
transportasi ATP (senyawa yang 
berperan penting di dalam 
metabolisme energi) ke dalam 
sel-sel otot. Dan sebagai pengatur 
keseimbangan pH, creatine bertindak 
untuk meningkatkan pembentukan 
ATP saat pH rendah, misalnya saat 
latihan dimana asam laktat terbentuk. 
Karena kedua fungsi inilah creatine 
banyak digunakan sebagai suplemen 
untuk meningkatkan performa latihan.

Creatine adalah sejenis asam organik yang secara umum terdapat di 
dalam tubuh. Sekitar 95 % creatine ditemukan di dalam otot, sedangkan 
5 % sisanya ditemukan di otak, ginjal, hati, dan testis. Creatine 
sebenarnya dapat disintesis di dalam tubuh. Namun, creatine juga dapat 
dapat diperoleh dari makanan seperti daging dan ikan.

Di dalam tubuh, creatine memiliki banyak fungsi-fungsi penting, mulai 
dari pengaturan energi dan membantu pembentukan otot. Karena kedua 
fungsi inilah creatine banyak digunakan sebagai suplemen tambahan 
untuk mereka yang rutin latihan.

Agent #1:
Get More Power When Hot

Soal efektivitasnya? Jelas sudah 
banyak terbukti. Hasil penelitian 
yang tercantum pada Journal of 
the American Dietetic Association 
menunjukkan bahwa suplementasi 
creatine terbukti dapat meningkatkan 
performa latihan saat bench press 
dan jump squat. Hasil yang serupa 
juga diperoleh oleh sebuah penelitian 
yang tercantum pada American 
Journal of Physiology – Endocrinology 
and Metabolism, dimana konsumsi 
creatine dapat membantu 
meningkatkan performa latihan saat 
maximal cycling. 

Creatine dan 
Pembentukan Otot
Tidak hanya membantu performa 
latihan, creatine juga dapat 
membantu pembentukan otot. Seperti 
tercantum pada Pharnacological 
Reviews, konsumsi creatine dapat 

NUTRI


