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Sesuatu yang instan dan praktis tidaklah baik dan sehat? Seringkali saya mendapatkan 
pertanyaan atau bahkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada cara 
yang mudah untuk meraih hidup sehat. Ya, seringkali hidup sehat diidentikkan dengan 
sesuatu yang sangat berat. Benarkah seperti itu? Meraih hidup sehat atau memiliki bentuk 
tubuh sempurna memang diperlukan sebuah usaha dan niat. Tapi, bukan berarti tidak 
ada cara yang praktis dalam menjalankannya. Hidup yang sehat sudah sewajarnya 
dijalankan dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. 
 
Men’s Guide edisi kali ini akan membuktikan kepada Anda, bahwa Anda dapat 
melakukan berbagai hal yang praktis dan mudah untuk meraih hidup sehat dan bentuk 
tubuh ideal. Dalam rubrik Nutri Guide, kami akan membahas bagiamana snacking 
dapat menjadi salah satu solusi instan yang dapat menjadi kunci pembentukan tubuh. 
Snacking? bukankah cemilan justru dapat merusak tubuh? Jangan membuat kesimpulan 
dulu, karena Men’s Guide kali ini akan mengupasnya untuk Anda. 

Selain itu, pada rubrik Sport Guide, kami juga akan memberikan solusi praktis dan 
mudah untuk Anda jalankan dalam usaha meraih bentuk tubuh impian dengan otot 
yang terpahat sempurna. Dalam edisi ini, kami juga akan mengajak Anda mengikuti 
perjalanan liputan kami di salah satu kota yang sarat akan budaya dan sejarahnya, 
yaitu Taipei. 

Be easy & healthy guys!
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MELANIE PUTRIA:
THE DIFFERENT QUEEN

Hari begitu terik, ketika kami akhirnya 
bertemu sosok cantik multi talenta 

untuk sebuah sesi pemotretan. 
Namun, kehadiran Melanie Putria 

membuat suasana pun menjadi lebih 
sejuk dalam sekejap. Aktivitasnya 
di dunia gym membuat sosok ini 
berbeda dan menciptakan rasa 

penasaran kami untuk mengeksplor 
dirinya lebih jauh. 

Siapkan matras, bola fitnes, dumbbell 
(DB) dan bentuk tubuh sempurna 
Anda dimana dan kapan saja. 
Dalam Men’s Guide edisi kali ini, 
Anda dapat melakukan program 
latihan yang tepat, terstruktur dan 
efektif untuk meraih bentuk tubuh 
bagian atas Anda. 

SIMPLE STYLE AS
GREEN CARPET 
STARS
Siapa bilang 
tak bisa tampil 
gaya saat 
berolahraga?
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Kirimkanlah pertanyaan dan komentar 
Anda seputar Men’s Guide ke redaksi 
kami. Kami akan menjawabnya, seperti 
pembaca setia Men’s Guide berikut!

MAJU TERUS MEN’S GUIDE 
Dear Men’s Guide,
Saya sangat puas dan senang karena majalah edisi 
sekarang bagus banget ya,tapi kritik dong, jangan 
kebanyakan fashion, nanti dikiraiin majalah baju : ). 
(Radi, Jakarta)

JAWAB:
Dear Radi,
Men’s Guide 
merupakan 
majalah yang 
membahas 
tentang 
kesehatan, 
olahraga, nutrisi, 
fashion, dan 
lifestyle untuk 
menginspirasi 
pembaca memiliki 
hidup yang sehat dengan penampilan yang menarik 
dan tetap stylish. Jadi, sebenarnya rubrik fashion juga 
merupakan salah satu rubrik unggulan kami.

TAMBAH BONUS DAN 
RUBRIKNYA
Dear MG,
Hai, kenalkan saya Sendy. Saya ingin kasih beberapa 
saran:
1. Kenapa MG  gak pernah kasih bonus poster?
2. Tolong ulas juga referensi film baru di Indonesia 
    yang sedang dan akan tayang!
3. Tolong bahas juga mengenai beberapa tips 
    kesehatan (seperti mata, dll). 
(Sendy)

JAWAB:
Dear Sendy,
Saat ini kami belum memiliki poster yang dimaksud. 
Namun ide Anda akan tetap kami tampung. Tunggu 
saja kejutan-kejutan dari MG selanjutnya. Mengenai 
referensi film terbaru, mohon maaf kami belum dapat 
merealisasikannya,  karena MG merupakan majalah 
3 bulanan. Dengan demikian, kami khawatir, jika  
kami  membahas 
referensi film, maka 
info tersebut menjadi 
tidak update lagi.  
Sedangkan untuk 
tips-tips kesehatan 
ringan, telah dapat 
Anda baca melalui 
rubrik Free Guide dan 
Nutri Guide.  

DISTRIBUSI MEN’S GUIDE
Redaksi MG Yth,
Saya bersama rekan saat ini mengelola sebuah 
barber shop di dalam sebuah Mal di Jakarta Barat.
Setelah sekian lama mengamati customer kami, kami 
berkesimpulan bahwa salah satu minat baca mereka 
adalah mengenai gaya hidup sehat. Dan kami 
lihat Men’s Guide dapat mengakomodir keinginan 
customer kami. Oleh karena itu kami mohon apakah 
dari pihak dapat memberikan secara free kepada 
kami majalah MG untuk memanjakan customer 
kami, sekaligus sebagai ajang promosi? (Tjan 
Suwijanto, Direktur)

JAWAB: 
Dear Tjan, 
Setelah melalui pertimbangan dengan pihak 
manajemen kami, maka kami akan mendistribuskian 
majalah ke outlet Anda. Kami mengucapkan 
terima kasih atas bantuan Anda untuk membantu 
mengenalkan majalah kami kepada pelanggan Anda. 
Tim Men’s Guide akan segera menghubungi Anda 
untuk menindaklanjuti hal ini. Sukses untuk Anda, Tjan!

SPEAK UP!

Diet Sehat Selalu Tidak Praktis?

Mars Says:
Sebenarnya tergantung orang yang melakukan diet. 
Kalau orang itu rajin mencari informasi tentang pola 
diet yang sesuai dengan kondisi tubuh, dia pasti akan 
menemukan diet yang sehat, praktis dan enjoy, tanpa 
harus sengsara seperti pendapat orang selama ini 
mengenai diet. (Chris, 18, Jakarta)

Betul banget. Diet sehat itu gak praktis. Kita harus 
memakan makanan yang sehat dan jadwal makan 
yang teratur banget. Gue gak pernah yang namanya 
diet khusus gitu. Kalo gue sudah merasa membesar, 
gue bakal bantu sama olahraga saja. Paling yah 
porsi makan and ngemil yang dikurangin. (Alvin, 21, 
Mahasiswa, Jakarta)

Diet yang sehat tidak seperti yang orang-orang pikirkan. 
Diet sehat itu juga bisa praktis banget, asalkan dilakukan 
sesuai dengan kondisi tubuh dan tidak berlebihan. Kalau 
kita lihat lagi manfaatnya, bakalan praktis banget. Kita 
bakalan mendapatkan tubuh yang ideal dan yang nggak 
kalah penting, tubuh kita juga sehat. So, praktis kan! 
(Angga, 28, karyawan swasta, Bandung)

Venus Says:
Ya, bagi saya yang namanya diet sehat pasti tidak praktis.  
(Karina, 23, Mahasiswi, Yogyakarta)

Sepraktis apapun diet sehat, tetap  saja tidak mudah. Jadi 
yang paling penting adalah niatnya. Tapi kalau memang 
ada diet praktis, sehat, dan masih bisa makan yang enak, 
boleh juga sih untuk dicoba oleh saya dan pacar saya. 
Ya, siapa sih yang tidak mau punya cowo dengan bentuk 
tubuh ideal. (Natasha, 29, Marketing, Medan)

Saya percaya kok, kalau ada diet sehat yang praktis. 
Yang penting adalah kita tahu informasi mengenai 
jenis diet yang dilakukan. Oh iya, cowok saya sudah 
membuktikannya lho. (Tatyanova, 24, Media Planner, 
Jakarta)

Pertanyaan edisi berikut:
Apakah sesuatu yang tradisional selalu tidak modern?
Kirimkan jawaban Anda melalui E-mail ke 
mensguide@l-men.com

READER GUIDE
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Pekerjaan yang menumpuk di kantor seringkali 
membuat rasa lelah ketika sampai di rumah. Quickie 
sex dapat menjadi alternatif untuk membuat hidup Anda 
berputar kembali. 

Rasa lelah dapat sirna seketika saat gairah meluap 
tak tertahankan. Ketika fantasi semakin liar, tentunya 
Anda tidak ingin melewatkannya begitu saja bukan? 
Perjalanan bisa menjadi lebih terasa panas ketika 
dilakukan di pelbagai tempat yang tak terduga. 

Start From Building
Ajak pasangan Anda bertemu di suatu tempat yang 
memiliki banyak lantai, seperti di kantor Anda. Lift 
dapat menjadi tempat yang cukup menegangkan 
untuk quickie. Mulailah melakukan pijatan-pijatan 
hebat di berbagai titik yang membuatnya merasa 
semakin panas. Adrenalin pun dapat memuncak karena 
ketegangan yang disebabkan oleh kekhawatiran akan 
terbukanya pintu lift. 

Pastikan Anda melakukannya di gedung yang tinggi 
dan tidak tersedia CCTV di dalam lift tersebut. Apabila 
Anda memilih lift di gedung perkantoran, Anda dapat 
mencoba di antara jam masuk dan jam makan siang, 
atau juga ketika Anda pulang lembur. Tips untuk Anda 
yang akan melakukannya di lift, jangan keluar di lobi 
utama. Keluarlah di lantai dua atau tiga dan turunlah 
melalui lift yang berbeda.

Emergency Stairs for Emergency Sex
Tangga darurat di berbagai tempat seringkali tidak 
digunakan. Apakah Anda sering melihat orang 

Tempat 
berbeda untuk 

kenikmatan 
yang penuh 

warna. 

menggunakan tangga darurat untuk diam-diam 
merokok atau hanya sekedar bersantai-santai 
meninggalkan pekerjaan? Ternyata tangga juga 
dapat menjadi tempat tersembunyi yang cukup efektif 
untuk quickie. Anda juga bisa melakukannya dengan 
berbagai posisi baru yang belum pernah Anda lakukan 
di ranjang. Anda dapat bereksperimen lebih jauh 
lagi. Manfaatkan anak tangga dan pegangan tangga. 
Coba buat posisi-posisi baru. Agak panas memang, 
tapi bukankah tambahan sedikit keringat juga akan 
menambah ”panas” pasangan Anda?

Hot Box
Jadikan shopping dengan pasangan menjadi lebih 
menyenangkan! Ketika pasangan Anda sedang 
mencoba berbagai baju, tugas Anda adalah 
memberikan penilaian. Nah, disini Anda dapat sedikit 
”nakal”. Agar lebih personal, tidak ada salahnya Anda 
memberikan penilaian di dalam ruang ganti. Berikan 
saja alasan bahwa Anda ingin menjadi orang pertama 
yang melihat kecantikannya dengan pakaian yang 
menurut Anda sempurna. 

Lakukan dengan gerakan-gerakan yang halus namun 
menggugah gairah. Jangan sampai mengganggu 
orang lain yang ada di kiri kanan Anda. Lakukan 
menempel pada cermin sehingga tidak terlihat dari luar. 
Bayangannya di cermin yang sedang terbakar asmara 
akan membuat Anda lebih menikmati permainan. Pilih 
juga ruang ganti yang terletak di pojok karena biasanya 
lebih luas. Anda juga harus pandai melihat situasi. 
Jangan nekat melakukan hal ini saat toko sedang 
menggelar sale besar-besaran.

kama
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UNTHOUGHT-OF PLACES

for Quickie
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New Viewing to Orgasm
Sekarang saatnya Anda membuat suatu 
rencana perjalanan tanpa diketahui pasangan 
Anda. Setiap akhir pekan, ajaklah pasangan 
Anda pergi ke tempat-tempat yang telah Anda 
rencanakan sebelumnya. Rahasianya adalah, 
jadikan perjalanan tersebut penuh spontanitas 
yang akan menjadi surprise terhebat yang 
pernah dia terima. 

Bayangkan ketika minggu pertama Anda 
“berpetualang” di pinggir pantai, minggu 
kedua berlatar belakang pemandangan 
kebun teh yang menghampar hijau, minggu 
ketiga di jalan tol dalam kota malam hari 
dihiasi lampu jalanan, dan minggu keempat 
di pinggir taman di sekitar komplek tempat 
tinggal Anda. Pasti Anda dapat melanjutkan 
fantasi-fantasi Anda untuk minggu-minggu 
berikutnya. Kami jamin, dia akan merasakan 
pengalaman seks dengan Anda yang penuh 
warna dan tidak terlupakan. 

You Are The Movie
Bioskop merupakan tempat wajib untuk 
kencan. Apalagi saat ini bioskop memutar 
film sampai larut malam. Dewasa ini, bioskop 
di Indonesia mulai menawarkan sensasi 
baru dengan space tempat duduk yang lebih 
besar bahkan berbentuk tempat tidur lengkap 
dengan selimutnya. Bayangkan, suasana 
bioskop yang gelap dan dingin dilengkapi 
dengan film yang romantis tentu membuat 
dua jam di bioskop seperti hanya dua menit. 

Anda dapat melakukannya perlahan-lahan 
dan membuat pasangan Anda berada di 
puncak beberapa kali. Tetapi, Anda harus 
mengenal tipe pasangan terlebih dahulu. 
Apabila Anda tahu bahwa pasangan Anda 
merupakan tipe yang ”bersuara”, maka 
lebih baik Anda memilih film horor sehingga 
tentunya tak akan ada yang menyadari apa 
yang sedang Anda berdua lakukan. Tips untuk 
Anda, lakukan di bioskop yang menyediakan 
space yang cukup besar. Belilah tiket dekat 

dengan waktu tayangnya dan pastikan Anda 
berada di posisi yang paling pas. Apabila 
memungkinkan, pilih film berdurasi lama 
karena justru dapat membuat Anda semakin 
beralasan untuk melakukannya di dalam 
bioskop.

Jadi, sudahkah Anda menyiapkan hadiah 
istimewa untuknya malam ini seusai bekerja? 
Tempat tak terduga mana yang sudah Anda 
pilih? Keep in HOT, touch the right SPOT!. 
(Ajie)

Our Guides
Saat ini Anda telah mempersiapkan 

berbagai tempat sebagai kejutan ”panas” 
untuk si dia. Jadikan diri Anda semakin 

dipuja dengan beberapa guides ini:

1. Jangan pernah lupakan postur tubuh 
atletis Anda. Tentunya wanita akan lebih 
terlindungi dan bergairah ketika berada 

dalam pelukan tubuh atletis Anda.

2. Jadikan kesehatan Anda sebagai 
prioritas pertama Anda. Dia tentunya tidak 
ingin memiliki pasangan yang lemah dan 

sakit-sakitan. 

3. Jagalah etika. Sikap santun akan 
menjadikan Anda memiliki poin lebih di 

mata dia. 

4. Sering-seringlah membuat sesuatu 
yang spontan. Kejutan-kejutan kecil yang 
muncul dari spontanitas, akan membuat 
dia semakin menghargai dan tidak mau 
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Make Up: Ocha (www.beautyduo.com)
Lokasi: La naturelle maison verte

ladies



Bagaimana deskrispsi seorang 
Melanie Putria menurut kamu 
sendiri?
Pada dasarnya, aku adalah wanita 
yang cerewet dan ingin selalu happy. 
Paling tidak, aku ingin kehadiranku 
menjadikan suasana lebih ceria dan 
menyenangkan. Selain itu, aku ini 
melankolis dan termasuk wanita yang 
mudah menangis.

Kamu kan sekarang aktif fitnes di 
gym. Tidak kuatir terkesan tidak 
feminin? 
Iya, apalagi aku berangkat dari Puteri 
Indonesia. Aku juga sempet dapat 
beberapa saran, terutama dari ibu-
ibu, karena takut citra Putri Indonesia 
nya jadi hilang. Aku sih tidak terlalu 
ambil pusing, karena aku justru berpikir 
weight training atau fitnes itu bisa 
menambah keseksian dari perempuan, 
karena otomatis badan pasti jadi berisi, 
lebih shape, dan tentunya lebih sehat. 

Menurut aku, sisi feminin seorang 
wanita itu dapat ditonjolkan melalui 
sikap dan attitude ketika melakukan 
segala sesuatu dalam kegiatan sehari-
hari. Itulah yang menjadi dasar 

penilaian perempuan itu feminin atau 
nggak.

Tapi, apakah sosok Melanie 
orangnya feminim?
Aku girly banget sebenernya, tapi 
semenjak aku kenal sama dunia fitnes, 
ada sisi sporty aku yang keluar. Kalau 
menurut aku, perempuan yang suka 
olah raga dan peduli sama dirinya 
sendiri, itu punya satu nilai lebih dan 
jadi makin percaya diri.

Oke, kita ganti topik ke soal pria. 
Bagi Melanie, apa arti kehadiran 
sosok pria? 
Sosok pria itu adalah sosok yang 
melengkapi wanita. Soalnya wanita 
itu selalu butuh pria untuk saling 
melengkapi dan memberikan 
perlindungan. 

Lalu, poin-poin apa saja yang dapat 
membuat kamu jatuh hati kepada 
seorang pria?
Banyak orang yang bilang, “Aah, fisik 
tuh, gak penting, yang penting mah 
nyambung “. Tapi, aku tidak munafik 
bahwa penampilan fisik adalah salah 
satu hal yang utama.

Tapi fisik yang aku maksud tidak hanya 
soal ketampanan saja, tetapi juga dari 
bagaimana dia menjaga kebersihan 
dirinya. Kan males juga ya, kalau 
tiba-tiba punya pasangan yang jorok 
dan  tidak peduli sama kebersihan 
badannya. Selain fisik, tentunya karakter 
menjadi penilaian penting juga. 
Jadi, biasanya aku harus tahu dulu 
pribadinya apakah cocok dengan sifat 
aku atau tidak. 

Nah, satu hal lagi yang jadi bahan 
pertimbangan aku adalah apakah pria 
tersebut suka olahraga atau tidak. Hal 
ini penting, karena olahraga adalah 
aktivitas favorit aku.

The Best Dating versi Melanie?
Salah satu yang terbaik adalah ketika 
aku diberi surprise candle light dinner. 
Jadi, ketika aku ulangtahun, aku dikasih 
surprise party, dan semua sahabat 
aku ada di sana setelah candle light 
berakhir. Sampai sekarang aku tidak 
bisa lupa dengan kejadian tersebut.
 
Nah, kalau dengan pasangan yang 
sekarang, nge-date kita yang paling 
fenomenal adalah di gym. Jadi bagi 

kami, fitnes bareng itu menyenangkan 
banget. Kalau olah raga kan, ada 
hormon endorfin yang meningkat. Nah, 
hormon yang menyerupai morfin itu kan 
bikin kita merasa happy banget. 

Saat kita lagi sama pasangan, dan 
merasakan keluarnya hormon endorfin 
itu, rasanya jadi makin komplit gitu, dan 
aku seneng banget kalau bisa nge-date 
sambil weight training bareng sama 
pasangan aku. 

Menurut Melanie, bagaimana 
seharusnya pria memperlakukan 
wanita?
Yang jelas, aku paling tidak suka 
kalau pria menganggap remeh atau 
memandang sebelah mata seorang 
wanita. Jadi kayaknya kesannya wanita 
itu tidak  punya power untuk bisa 
menunjukkan pride atau harga diri yang 
dia punya. 

Walaupun cewek itu dikenal sebagai 
mahkluk yang lemah, tapi sebenarnya 
banyak hal luar biasa yang bisa kita 
lakukan. Jika ingin dihargai sebagai 
seorang pria sejati, maka hargailah 
keberadaan wanita.

Hari begitu terik, ketika kami akhirnya bertemu sosok cantik multi talenta untuk 
sebuah sesi pemotretan. Namun, kehadiran Melanie Putria membuat suasana 

pun menjadi lebih sejuk dalam sekejap. Sebagai pemenang ajang beauty 
pageant paling prestisius di Indonesia, Melanie memang sedikit berbeda dengan 

para juara lainnya. Aktivitasnya di dunia gym membuat sosok ini berbeda dan 
menciptakan rasa penasaran kami untuk mengeksplor dirinya lebih jauh. 

MELANIE PUTRIA :          The Different Queen 



Sepotong kecil chocolate bar atau 
potato chips terkadang sayang 
untuk dilewatkan begitu saja. 
Sayangnya sepotong selalu tak 
pernah cukup. Alhasil, tubuh pun 
bisa ikut membengkak. Makanan 
ringan seperti snack terkadang hanya 
menawarkan kenikmatan sesaat dan 
justru menyebabkan kelebihan lemak 
di kemudian hari. Benarkah selalu 
demikian? That’s why, memilih snack 
yang tepat merupakan hal yang 
sangat penting untuk meraih bentuk 
tubuh yang ideal. 

BAD SNACKS
A Cup of Instant Noodles
Mie instan memang mengenyangkan 
dan memiliki berbagai pilihan 
rasa menggiurkan lidah. Tetapi 
sebenarnya makanan ini tidak cocok 
sebagai snack. Apabila Anda jeli 
mengamati bagian informasi gizi 
pada kemasan, Anda akan dikejutkan 
dengan tingginya kandungan lemak 
dan kalori di dalam sebungkus 
mie instan. Nilainya hampir sama 
dengan setengah porsi makan siang 
Anda. Belum lagi kalau Anda cek 
kandungan zat gizi lainnya, seperti 
mineral dan vitamin. Apa Anda yakin 
ini dapat menyehatkan Anda?

Potato Chips 
Kelezatan potongan kentang 
berbumbu yang dapat menemani 
waktu santai pun akan membuat 
gigi tak berhenti untuk mengunyah. 
Dibalik kenikmatannya, kalori 
dan lemak yang ada di dalamnya 
pun akan membuat Anda terkejut 
dan berpikir kembali untuk 

mengonsumsinya. Jika mengonsumsi 
60 g potato chips, Anda berarti sudah 
mendeposit 300 kkal dan hampir 
50 % AKG lemak (Angka Kecukupan 
Gizi). Belum lagi kandungan natrium 
yang tinggi. Tentunya Anda pun tidak 
mau bermain-main dengan tekanan 
darah Anda bukan?

Choco Bar 
Sweetness that impressed you. Rasa 
coklat yang lezat dan karamel yang 
meleleh di mulut merupakan daya 
tarik tersendiri. Namun, dibalik 
rasanya yang enak tersimpan kalori 
yang tinggi 
(300-
400 kkal) 
yang akan 
membuat 
lemak 
semakin 
tertimbun 
dalam 
tubuh 
Anda. 
Jumlah 
dan resiko yang cukup besar untuk 
konsumsi yang tidak seberapa.

Fried Snack
Anda mungkin salah satu penggemar 
pastel, lumpia dan berbagai jenis 
fried snack lainnya. Rasa yang lezat 
mungkin menjadi daya tarik makanan 
ini. Namun, tahukah berapa besar 
kalori dan lemak yang Anda konsumsi 
dari makanan tersebut? Dengan 
menelan sepotong pastel, Anda sudah 
menambah  sekitar 300 Kkal. Apalagi 
kebanyakan kalori pada fried snack 
berasal dari lemak. Apakah Anda 
masih akan memilih fried snack?

  A LITTLE 
BOOSTER 
FOR A BIG 
       RESULT

Great things start with small things. 

NUTRI

do
k.

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

12



A Cup of Yoghurt
Rasanya memang asam, tapi lebih 
kaya manfaat, lebih menge-nyangkan, 
dan rendah kalori. Dengan snack yang 
satu ini, Anda juga akan memperoleh 
manfaat seperti yang terkandung dalam 
susu. Bakteri di dalam yoghurt berperan 
dalam pembentukan sistem kekebalan 
tubuh. Hasil penelitian di University of 
California menunjukkan bahwa yoghurt 
dapat meningkatkan pembentukan 
gamma interferon, senyawa kunci 
stimulan untuk sistem kekebalan 
tubuh. Apalagi saat ini yoghurt tersedia 
dalam berbagai rasa. A cup of yoghurt 
everyday? Mengapa tidak? Pilihah 
yoghurt yang low fat atau nonfat agar 
asupan kalori anda tetap terjaga.

Protein Bar
Protein bar, snack yang 

semakin banyak dicari 
karena dapat 

mencukupi kebutuhan protein setiap 
saat. Beberapa protein bar juga 
dilengkapi dengan berbagai sumber 
protein nabati seperti soy dan kacang-
kacangan. Raisin, grape, berry, dan 
beberapa jenis buah lain biasanya 
juga ditambahkan untuk semakin 
memperkaya 
nutrisi dan 
cita rasa 

protein 
bar. 
Kandungan 
lemaknya pun 
lebih rendah 
jika dibandingkan 
dengan snack lain. 
Jumlah kalori yang 
terdapat pada protein 
bar pun juga tepat 
untuk selingan, yaitu 
sekitar 200 kkal. Jika 
Anda ingin menikmati 
manfaat protein dengan 
cara praktis maka protein 
bar merupakan pilihan 
snacking yang tepat dan sehat. 

Hal yang kecil menentukan perubahan 
besar dalam hidup Anda. Bukan berarti 
semua snack dengan rasa yang lezat 
itu tidak sehat.Anda hanya harus cerdik 

SMART SOLUTIONS
Masih ingin mencoba beberapa pilihan 
snack di atas? Boleh saja, asalkan 
Anda siap menanggung apa yang akan 
terjadi selanjutnya. Ingin snack yang 
lebih bersahabat? Inilah solusinya. 

Fruits and Vegetables
Kalori yang rendah, mengenyangkan, 
serat yang tinggi untuk saluran cerna 
Anda dan juga kaya vitamin serta 
mineral merupakan keunggulannya. 
Lengkap dan kaya manfaat. Mengapa 
tidak Anda mulai jadikan cemilan 
harian? Sebuah apel, pisang, atau pir  
merupakan pilihan yang tepat untuk 
snack anda. Kalori tetap terkontrol dan 
juga akan mengenyangkan perut Anda.

Crispy Crackers
Crispy but healthy. Tetapi tentunya 
bukan sembarang crackers. Pilihlah 
crackers yang mengandung 
kalsium tinggi dan 
kalori tidak lebih 
dari 200 kkal. 
Beberapa jenis 
crackers juga 
mengandung 
serat dan 
protein yang 
tinggi dari 
beberapa bahan 
seperti gandum 
dan oat yang 
bermanfaat 
untuk 
kesehatan. 
This crispy 
stuff will 
boost your 
health. 

memilah dan memilih snack apa saja 
yang layak Anda konsumsi. Praktis 
pun juga bisa sehat! Pilihan terletak di 
tangan Anda. Good one or bad one? 
Boost the best snack for a big results!. 
(the)
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Tuntutan pekerjaan yang tinggi dan aktivitas yang padat 
seringkali membuat Anda beristirahat kurang dari 5 jam 
atau bahkan tidak sama sekali. Dr Diane Lauderdale 
dari University of Chicago melakukan penelitian terhadap 
495 orang dewasa untuk mengetahui dampak fenomena 
tersebut. Setelah melakukan riset lebih dari 5 tahun, 
akhirnya terungkap bahwa mereka yang menghabiskan 
waktu istirahat kurang dari 5 jam memiliki resiko besar 
terkena penyakit jantung, akibat pengerasan pada 
pembuluh arteri. 

Istirahat malam sangat penting karena di saat itulah tubuh 
melakukan proses perbaikan dan regenerasi sel-sel pda 
tubuh. Jadi, bagaimanapun sibuknya Anda, janganlah 
pernah melupakan istirahat yang cukup, sekurang-
kurangnya 6 jam pada malam hari. Jangan sampai segala 
peluang masa depan hilang karena serangan mendadak 
yang mematikan jantung sekaligus hidup Anda. 

   Istirahat untuk
jantung semakin sehat! Anda sangat suka akan musik yang memiliki 

irama atau tempo yang riang?  Jika iya, maka 
teruskanlah kebiasaan tersebut! Laporan terbaru 
dari jurnal American Heart Association Scientific 
Sessions, menyebutkan bahwa musik-musik 
riang gembira dapat membantu meningkatkan 
pelebaran pembuluh darah hingga 26 %. Hal ini 
akan memberikan efek yang sangat baik bagi 
kelancaran peredaran tubuh Anda. Sebaliknya, 
jika Anda lebih menyukai lagu-lagu yang membuat 
perasaan sendu dan menggugah emosi, maka 
pembuluh darah akan menyempit 6%. Sekarang 
jika Anda sedang mengalami stres tingkat tinggi, 
segera nyalakan player Anda dan dengarkan 
lagu-lagu dengan irama riang favorit. Sejenak, 
Anda pun akan merasakan manfaatnya yang akan 
merilekskan tidak hanya tubuh Anda, tetapi juga 
pembuluh darah Anda sehingga peredaran darah 
pun tetap lancar.

JOYFUL MUSIC, JOYFUL HEART, JOYFUL LIFE

LOVE YOUR SPERM, LOVE YOUR HEIRS!

FREE
GUIDE

“Stop merokok, kurangi alkohol!” Sebuah kalimat 
slogan yang sering kita lihat, baca, dengar, sekaligus 
kita lupakan. Jika Anda masih menjadikan rokok 
atau alkohol sebagai partner setia Anda, sebaiknya 
berhentilah mulai sekarang. Mengapa? Penelitian 
terbaru yang dilakukan oleh American Association 
for the Advancement of Science (AAAS) menunjukkan 
bahwa pria dengan kebiasaan tersebut akan 
merusak sel sperma dirinya dan keturunannya suatu 
saat nanti. Tidak hanya itu, kebiasaan buruk tersebut 
pun akan meningkatkan resiko cacat fisik pada 
tubuh keturunannya. Jadi, jangan jadikan diri Anda 
dan keturunan Anda sebagai korban gaya hidup 
tidak sehat Anda. Semakin bijaklah dan lakukan 
pola hidup sehat untuk kualitas sperma terbaik dan 
keturunan Anda yang sehat di masa depan nanti. 





Sebagai seorang pria yang aktif, 
Anda harus menjaga tubuh Anda 
tetap bugar. Tubuh Anda dapat 
dikatakan bugar, apabila semua 
aspek tubuh Anda dalam kondisi 
prima. Kemampuan Anda untuk 
lari berkilo-kilo, tidak ada artinya 
jika menggendong pasangan untuk 
menaiki tangga tidak bisa Anda 
lakukan. Kekuatan fisik juga akan 
sia-sia, ketika Anda tidak memiliki 
kelenturan sempurna untuk berkelit 
dari serangan musuh dalam 
sebuah permainan olahraga.

Kondisi kebugaran Anda ditentukan 
oleh tiga aspek yang paling 
menentukan, yaitu cardiorespiratory 
endurance, kekuatan dan 
ketahanan otot, serta flexibility. 
Apakah Anda sudah dalam kondisi 
prima seutuhnya? Men’s Guide 
kali ini akan membantu Anda untuk 
melihatnya. Let’s check!

Cardiorespiratory 
Endurance
Ketika berlari ataupun naik tangga, 
umumnya Anda akan merasakan 
pegalnya kaki diiringi dengan 
jantung yang semakin berdetak 
kencang, dan nafas yang semakin 
terengah-engah. Ini adalah tanda 
adanya kolaborasi otot, jantung, 
dan sistem pernafasan. Kolaborasi 
inilah yang biasa disebut 
cardiorespiratory endurance (CE). 

CE Anda dikatakan baik bila Anda 
memiliki otot jantung yang kuat 
dan lebih banyak darah yang 
terpompa pada setiap denyut 
jantungnya, sehingga untuk 

mencukupi kebutuhan sel-sel 
tubuh, diperlukan denyut jantung 
lebih sedikit. Salah satu manfaat 
untuk tubuh bila CE Anda terlatih 
adalah semakin tinggi intensitas 
latihan yang dapat dilakukan. Lalu, 
sudah siapkah Anda untuk melihat 
seberapa baik CE Anda?

Test Yourself #1
Gunakanlah step dan stopwatch 
untuk tes ini (bila tidak ada 
step, anak tangga juga dapat 
digunakan). Then, step up and 
down selama 3 menit, seperti 
yang ditunjukkan pada gambar. 

  BODY’S 
THREE 
MUSKETEERS
See how solid is your three musketeers!
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Setelah 3 menit, tunggu 5 detik, 
lalu segeralah hitung denyut nadi 
selama 15 detik. Kalikan hasil 
denyut nadi dengan angka 4, untuk 
mendapatkan denyut nadi per 
menit, lalu cek hasilnya pada tabel 
berikut.

sport


