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Angka 17 tidak hanya menjadi monopoli para remaja yang memasuki gerbang kedewasaan, namun juga menjadi 
angka yang sangat berarti bagi Men’s Guide. Tanpa saya sadari, di ulang tahun keempat Men’s Guide kali ini, 
kami telah menerbitkan 17 edisi. Sebuah jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit.  

Dalam mengerjakan Men’s Guide, saya selalu meletakkan passion dan cinta diatas segalanya, sehingga-jujur 
saja-saya sempat lupa bahwa edisi kali ini adalah ulang tahun (terima kasih untuk tim saya yang telah 
mengingatkan). 

Selama 4 tahun ini, sudah banyak perubahan yang telah tim kami lakukan. Oleh karena itu, kami 
mengambil tema metamorfosis pada edisi kali ini. Menurut sahabat saya yang lulusan sastra 
Indonesia, metamorfosis adalah proses perubahan secara bertahap menuju sebuah titik yang 
lebih baik. Bagi saya sendiri, metamorfosis adalah hidup! Karena saya hidup untuk 
melakukan perubahan! Sama seperti Steven Yoswara, L-Men of The Year 2009 
yang memiliki banyak obsesi untuk melakukan perubahan dalam hidupnya.  

Untuk mendapatkan esensi metamorfosis dari seorang wanita, kami 
hadirkan intimate time dengan Rianti Cartwright, sosok muda yang sangat 
menghargai arti perubahan. Di edisi ini, kami juga memberikan satu alasan 
lagi mengapa Anda harus mengubah penampilan menjadi lebih ideal: 
dengan badan ideal, Anda juga bisa menyelamatkan bumi. Tidak percaya? 
Lihat buktinya di sini! 

Happy reading, and happy metamorphosing!
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RIANTI
CARTWRIGHT:
PERUBAHAN DAN
FANTASINYA
“Hi! Welcome!” Demikian kalimat 
pertama yang dilontarkan Rianti 
Cartwright saat kami tiba di 
apartemen tempat tinggalnya. Ya, 
tanpa sadar, kami sudah duduk, 
memulai aliran perbincangan, terbius 
pesonanya.

Bukan hanya otot besar 
dan bentuk badan 
ideal, atau kemampuan 
lari 15 km dalam 1 
jam yang harus Anda 
ingat. Satu hal yang 
juga harus anda jaga: 
fleksibilitas.

FASHION 
   STRATEGY:
       MEN’S 
METAMORPHOSIS
Metamorfosis 
selayaknya katak 
atau kupu-kupu yang 
mencerminkan alur 
perubahan yang terjadi dalam 
fase kehidupan. Dunia fashion 
yang sangat dinamis juga 
mengalaminya. 
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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!

KOLEKSI MEN’S GUIDE 
Selain berlangganan majalah Men’s Guide, saya 
ingin sekalian mengkoleksi”nya”. Saya sebenarnya 
ingin berlangganan dari Men’s Guide vol.2, tapi 
karena ada sesuatu dan lain hal, saya hanya bisa 
dapat majalah dari vol.9 dst. Saya minta cara dan 
solusi dari sini untuk bisa mendapatkan majalah 
Men’s Guide vol.2,vol.3,vol.5,vol.6,vol.7,dan juga 
vol.9!!! tolong ya!!! salam sehat!!
(Iwah, Bali)

JAWAB:
Dear Iwah,
Terima kasih Anda telah bergabung di Men’s 
Guide Club. Kesetiaan Anda menjadi inspirasi 
dan semangat bagi kami untuk terus memberikan 
berbagai informasi terbaik! Tim kami akan segera 
mengirimkan edisi-edisi yang Anda inginkan dan 
masih tersedia di bagian sirkulasi kami. Untuk Guide 
edisi terdahulu, Anda bisa mengunduhnya (men-
download) juga di www.l-men.com.

Kami juga akan kirimkan formulir berlangganan 
Majalah Men’s Guide. Selain mendapatkan harga 
lebih ekonomis (harga sama untuk semua wilayah 
Indonesia, tanpa tambahan biaya kirim), sewaktu-
waktu Anda akan juga berkesempatan mendapatkan 
hadiah-hadiah menarik yang langsung secara khusus 
kami bagikan bagi Anda yang berlangganan.

TERBIT LEBIH SERING
Saat ini saya telah menjadi pembaca setia Men’s 
Guide. Tetapi, seringkali saya terlalu lama menunggu 
karena terbitnya yang 3 bulan sekali. Gimana kalau 

Men’s Guide terbitnya jadi lebih sering 1 atau 2 
bulan sekali? 
(Andreas, Medan)

JAWAB:
Dear Andreas,
Saran bagus! Kami juga memiliki rencana untuk terbit 
lebih sering mulai tahun depan. Saran yang seperti 
ini yang membuat kami semangat untuk semakin 
maju memberikan yang terbaik. Tunggu saja tanggal 
mainnya!  

INFORMASI TENTANG GADGET
Sebagai pria modern, tentunya saya ingin sekali 
memiliki gadget-gadget 
terbaru yang bisa bikin 
penampilan menjadi 
maksimal. Kenapa Men’s 
Guide tidak pernah 
membahasnya?Soalnya 
itu bakal jadi 
informasi 
menarik buat 
pria 
(Yogi, Bandung)

JAWAB: 
Dear Yogi,
Terima kasih atas 
masukannya! Ya, 
betul informasi 
mengenai gadget 
terbaru pasti akan 
menjadi poin menarik 
untuk pria. Tetapi, saat 
ini kami ingin terfokus untuk 
menyampaikan berbagai 
informasi mengenai kesehatan 
yang terlengkap dan unik.  
Dukung kami untuk menjadi 
yang terbaik!

SPEAK UP!

Apa makna sebuah perubahan
bagi Anda?

Mars Says:
Perubahan adalah sebuah fenomena atau cara 
terbaik untuk menikmati hidup. Ya, dengan 
menganggapnya sebagai permainan, at least 
saya selalu optimis menghadapai perubahan. 
(Gian, 24, Mahasiswa Master, Australia)

Makna perubahan bagi saya adalah tumbuh. 
Kenapa tumbuh, karena perubahan harus 
dijadikan penyemangat positif untuk terus tumbuh 
dan berkembang menjadi lebih baik. (Pandu, 
Mahasiswa, 20, Bandung)

Perubahan itu misterius. Seringkali, kita tidak 
pernah tahu apa yang terjadi di balik perubahan 
yang terjadi. (Ale, Copywriter, 22, Jakarta)

Venus Says:
Perubahan adalah sesuatu yang bikin hidup jadi 
lebih seru. (Arghea, 27, Jurnalis, Jakarta)

Perubahan itu bergerak. Artinya kita melakukan 
perbuatan. Efeknya positif atau negatif, tergantung 
dari diri kita sendiri. Yang penting kita harus sadar 
bahwa tidak berubah berarti tidak hidup. (Nindha, 
24, Marketing, Jakarta)

Makna perubahan itu tidak penting. Yang penting 
justru bagaimana sikap kita dalam menghadapi 
perubahan. (Nina,28, Public Relations Supervisor)

Pertanyaan edisi berikut:
Apa arti tahun baru untuk Anda?
Kirimkan jawaban Anda melalui E-mail ke 
mensguide@l-men.com

READER GUIDE
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Bingung memikirkan hadiah 
istimewa untuk pasangan Anda 

saat perayaan anniversary? 
Kado barang seperti baju, 

sepatu, sudah terlalu biasa. 
Cincin, kalung, gelang, sudah 

dihadiahkan saat ulang 
tahunnya. Bagaimana jika pada 
perayaan kali ini, Andalah kado 

istimewa untuknya?

kama

HAPPY ANNIVERSARY: 
  ENJOY THE 
      7th HEAVEN!

Tak perlu pusing memikirkan kado apa yang 
tepat untuk pasangan Anda. Anda bisa menjadi 
kado terhebat untuknya. Bercintalah lebih hebat 
dengannya malam ini. Hanya perlu sedikit 
persiapan untuk membuat hadiah istimewa Anda 
menjadi lebih sempurna. Ya, malam ini Anda 
berdua akan merasakan orgasme terhebat, 
membuat malam perayaan Anda berdua tak 
terlupakan.

Focus To Orgasm
Orgasme bak candu. Setiap orang akan selalu 
berusaha untuk mencapainya saat bercinta, lagi 
dan lagi, seolah tak pernah kehabisan akal untuk 
mendapatkannya kembali. Sebuah emosi yang 
tak terungkapkan, perasaan yang meluap-luap 
dari dalam tubuh. Suatu hal yang membuat 
ledakan dan menggairahkan.

Mencapai orgasme itu mudah. Orgasme 
bisa diperoleh dengan mengoptimalkan 
kemampuan panca indera dalam menerima 
suatu rangsangan. Setiap rangsangan yang 
berasal dari sentuhan, visual, audio, bau, dan 
rasa akan memicu terlepasnya senyawa dalam 
tubuh. Dengan kombinasi yang tepat, senyawa 
tersebut akan membuat perasaan nyaman dan 
nikmat saat bercinta. Bagaimana memainkan 

kelima indera Anda untuk membuat sesuatu yang 
dahsyat untuk malam ini?

Hot Phone Fantasy
Suara dan nada seseorang mengandung suatu 
kekuatan yang dapat membuat daya tarik bahkan 
rangsangan seksual. Apa yang membuat Anda 
bisa membuat Anda berimajinasi ketika melihat 
film porno? Selain secara visual, suara juga 
memberikan rangsangan. Suara desahan yang 
muncul juga akan membuat senyawa dalam otak 
Anda bekerja.

Senyawa yang muncul pada otak ini 
mempengaruhi sistem dalam tubuh, sehingga 
dapat memacu aliran darah lebih cepat lagi. 
Biarkan daya visual dan audio pasangan Anda 
ikut berfantasi. Kombinasi antara efek visual dan 
efek audio akan semakin mempercepat Anda 
mencapai orgasme. Semakin liar fantasi Anda, 
semakin nikmat sensasi yang Anda dapatkan.

Saatnya berimajinasi lebih liar dengan pasangan 
Anda. Di sela-sela kesibukan Anda, teleponlah 
pasangan Anda dan ajaklah dia untuk sedikit 
berpikir nakal. Awali dengan pujian, lalu pancing 
dengan obrolan variasi gerakan apa yang paling 
diinginkannya malam ini. 

do
k.

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m
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Bila pasangan Anda takut melakukan 
aktivitas yang terlalu ekstrem, ajaklah 
dia ke taman hiburan. Naik roller 
coaster pun bisa membangkitan 
dopamin dan memicu keluarnya 
hormon seks. Masih takut menaiki 
permainan tersebut? Ajak saja dia 
untuk menonton orang lain melakukan 
aktivitas-aktivitas ekstrem tersebut, 
dopamin pun bisa terpacu dengan 
sendirinya. Perasaan senang, tegang 
bercampur menjadi satu. Keinginan 
untuk segera bercinta semakin meluap-
luap.

Hot Dinner, Erotic Massage
Malam sudah menjelang. Saatnya 
melakukan dinner dengan pasangan. 
Buatlah dinner bernuansa romantis. 
Tak perlu candle light dinner untuk 
membuatnya semakin bergairah. Cukup 
bermain pada pemilihan menu yang 
tepat.

Cari hidangan dengan bahan 
afrodisiak, yang mampu merangsang 
gairah dan merangsang endorfin. 
Coklat dan hot pepper bisa menjadi 
sajian utamanya. Endorfin akan 
membuat tubuh terasa ringan dan lebih 
menyenangkan saat bercinta. Segelas 
vodka atau tequila untuk menutup 
jamuan bisa dijadikan pilihan yang 
membuat Anda sedikit melayang dan 
melambungkan imajinasi.

Semakin mendekat ke tujuan akhir, 
bawa ke tempat yang sedikit lebih 
nyaman untuk bercinta. Cari tempat 
selain ranjang, bisa saja di ruang tamu 
ataupun di kamar mandi sudah semakin 
tak sabar bukan? Buatlah permulaan 
dengan melakukan pijatan di sekujur 
tubuhnya. Gunakan minyak dengan 
aroma tertentu untuk membuatnya 
semakin rileks. Sesekali, rangsang 
daerah terlarangnya untuk membuatnya 

semakin panas. Namun, tahan dulu 
permainannya. Buat si dia semakin 
penasaran dan menunggu kejutan 
selanjutnya dari Anda.

New Toys
Semakin larut, sambil membuat obrolan 
ringan, mulailah melakukan aksi yang 
lebih berani. Masukkan jari jemari Anda 
ke dalam gaunnya. Mulai permainkan 
lingerie yang dia kenakan. Buat 
seolah-olah Anda ingin 
melepaskan tali pengait 
lingerie itu, namun 
gagal. Sesekali mulailah 
bermain lebih berani 
dengan sentuhan yang 
lebih hebat.

Saatnya 
mengeluarkan hadiah 
spesial Anda kali 
ini untuk membuat 
malam semakin 
erotis. Keluarkan 
hadiah sex toys 
yang belum 
pernah Anda 
berikan padanya 
sebelumnya.

Mulailah untuk 
memainkannya 
bersama-sama. 
Sentuh daerah yang 
lebih terlarang lagi 
dengan lidah dan 
tangan Anda. Mainkan 
variasi gaya baru dan 
bantu dengan sex toys. 
Variasi dari cunnilingus-
kah? Dengan posisi 
berdiri atau telentang? 
Atau memvariasikannya 
dengan doggy style? Buat 
suara-suara desahan yang 
menunjukkan bahwa Anda 

Buatlah suara desahan berulang 
dengan suara bas Anda. Biarkan 
dia merespon dengan bunyi-bunyian 
erotis yang juga menggugah imajinasi 
Anda. Nada-nada rendah yang 
Anda bunyikan dapat membuatnya 
semakin tak sabar menunggu Anda 
menemuinya malam ini.

Bungee Jumping
Before Making Love
Melakukan aktivitas menantang sebelum 
bercinta akan membuat sesuatu yang 
dahsyat. Kegiatan seperti bungee 
jumping, wall climbing, gantole akan 
memicu meningkatnya dopamin 
dalam jumlah banyak. Dopamin dapat 
memengaruhi perasaan cinta dan cara 
pandang seseorang terhadap sesuatu.

Sebuah penelitian telah dilakukan di 
Amerika. Beberapa responden wanita 
diminta untuk menilai foto para pria 
sebelum dan sesudah melakukan 
bungee jumping. Hampir semua wanita 
mengatakan bahwa semua foto para 
pria itu jelek dan tidak menarik, di 
bawah rata-rata sebelum mereka 
melukan bungee jumping. Beberapa 
saat setelah melakukan bungee jumping, 
ketika ditunjukkan foto yang sama, 
penilaian mereka berubah. Mereka 
menyatakan mengalami ketertarikan 
dengan para pria di foto tersebut dan 
bahkan ingin bercinta dengan mereka. 

Bagaimana bisa demikian? Ini 
adalah efek dari dopamin. Dopamin 
meningkatkan perasaan senang dan 
menyebabkan energi yang meluap-luap. 
Dopamin mampu menambah energi 
dan meningkatkan stamina. Kegiatan 
yang menantang dan mendebarkan 
juga bisa memicu hormon testosteron. 
Semakin tinggi kadar testosteron dalam 
tubuh, maka libido pun meningkat 
tajam. 

sangat menikmati permainan. Ini akan 
membuat dia semakin menikmatinya. 
Sesekali pejamkan mata Anda untuk 
merasakan nikmatnya, biarkan 
semuanya mengalir, dan tercapailah 
apa yang Anda dan pasangan Anda 
inginkan, orgasme terhebat malam ini.

Selanjutnya terserah Anda. Orgasme 
lagi untuk kedua atau ketiga kalinya? 

Mengapa tidak? Malam masih 
panjang. Malam ini adalah 

milik Anda dan pasangan 
sepenuhnya. Nikmati 

surga ketujuh, happy 
anniversary!.



“Hi! Welcome!” Demikian kalimat pertama yang dilontarkan Rianti Cartwright saat kami 
tiba di apartemen tempat tinggalnya. Dengan sleeveless blouse bergaris putih-hijau dan 

loose skirt hijau senada, seorang Rianti tampak natural, senatural kecantikannya yang 
mungkin melebihi bagaimana yang dihadirkan layar kaca. Ya, tanpa sadar, kami sudah 

duduk, memulai aliran perbincangan, terbius pesonanya.

Rianti Cartwright 
Perubahan, dan Fantasinya

10
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“Hi! Welcome!” Demikian kalimat pertama yang dilontarkan Rianti Cartwright saat kami 
tiba di apartemen tempat tinggalnya. Dengan sleeveless blouse bergaris putih-hijau dan 

loose skirt hijau senada, seorang Rianti tampak natural, senatural kecantikannya yang 
mungkin melebihi bagaimana yang dihadirkan layar kaca. Ya, tanpa sadar, kami sudah 

duduk, memulai aliran perbincangan, terbius pesonanya.

Rianti Cartwright 
Perubahan, dan Fantasinya

Kami selalu membayangkan kamu 
sebagai wanita yang dinamis, 
mencoba berbagai hal baru, dari 
seorang VJ sampai pemain film. 
Sedinamis apa kamu memandang 
diri kamu?
Oh, to be honest, I am not dynamic 
at all! Saya seorang Virgo, dan saya 
sangat mencintai comfort zone. Saya 
sangat nyaman dengan keadaan saya 
sekarang. Harus ada sesuatu yang 
benar-benar dibutuhkan untuk saya 
berubah. Semua orang boleh memaksa 
saya berubah, tapi perubahan harus 
datang dari keinginan saya sendiri, baru 
perubahan itu boleh terjadi.

Menurut kamu, apa setiap orang, 
termasuk kamu, membutuhkan 
perubahan?
Absolutely yes! People do need to 
change. Apalagi kalau perubahan 
itu dilakukan untuk improvement 
yang lebih baik dan lebih positif. Itu 
semua bergantung pada bagaimana 
kita memandang berbagai hal dan 
kesempatan. Untuk kesempatan 
dan hidup yang lebih baik, kita 
harus berubah, meskipun mungkin 
kadang-kadang kita ga suka sama 
perubahannya.

Lalu, perubahan apa yang paling 
besar yang pernah terjadi dalam 
hidup kamu?
Well, I should say when I became 
a VJ. Itu perubahan yang paling 
besar buat saya. Saya bukan orang 
yang sangat pintar berbicara dulu. 
Saya juga seorang pemalu. Menjadi 
VJ membawa perubahan yang 
sangat besar buat saya. Cara saya 
memandang hidup saya, cara saya 
berpikir, dan yang paling kelihatan, 
cara saya berkomunikasi. Semua 
itu membawa sesuatu yang sangat 
positif buat hidup saya. Sekarang, 
saya sangat senang berhadapan 
dengan orang lain. Perubahan lain, 
mungkin saat saya main di Ayat-Ayat 
Cinta. Film itu membawa recognition 
tersendiri; pengalaman yang membawa 
pengetahuan dan kesan yang dalam 
buat saya.

Ada perubahan yang membuat kamu 
menyesal melakukannya?
I’ve learnt from Oprah that we shouldn’t 
regret anything happened in our life. 
Saya ga pernah menyesal atas apapun 
yang terjadi dalam hidup saya, dan saya 
berharap ga akan menyesali apapun. 
Selama kita percaya dengan apa yang 

kita lakukan, ga ada hal yang harus 
disesali. You have to be optimistic if you 
want to be success. Kalau ada sesuatu 
yang buruk, saya melihat itu sebagai 
kesempatan untuk menjadi lebih baik. 
It’s that simple. Toh, hidup kita ga akan 
begini selamanya, pasti ada naik turun. 
Tinggal kita yang harus fleksibel dan 
pintar-pintar menyesuaikan diri.

Kami jadi penasaran, beginikah cara 
kamu memandang hubungan kamu 
dengan pria?
Hahaha…Saya harus bilang iya. Saya 
ingin hubungan saya dengan pasangan 
saya juga lebih fleksibel. Saya tidak 
suka terlalu diikat, tapi semua pria 
harus mengerti, kami wanita tetap 
senang dimanja dan dicintai. Kami tetap 
ingin menjadi pribadi yang independen 
tapi tetap bisa menemukan rasa yang 
secure ketika kami bersama pasangan 
kami.

Terus, pria seperti apa yang kamu 
fantasikan selama ini?
Saya ingin pasangan saya untuk 
menjadi adaptive, tapi bukan dengan 
karakter yang mudah berubah. Dia 
harus punya gaya dan karakter yang 
khas dan personal. Sense of humour 

and a little bit of surprise itu wajib. Kalo 
saya boleh bilang, Ryan Reynolds atau 
Johnny Depp yang menjadi fantasi saya. 
Mereka gambaran pria yang simple, 
tapi tetap punya karakter dan persona 
yang bisa membuat wanita tergila-gila. 
Jadilah seperti mereka, dan kamu ga 
perlu menunggu wanita datang.

Izinkan kami berandai-andai kita 
sudah pacaran, ke mana sebaiknya 
kami membawa kamu kencan?
Tolong jangan bawa saya ke tempat 
yang musiknya keras. Saya ga bisa 
menikmatinya. Hip hop or R&B is fine 
enough. Kita bisa pergi ke café atau 
lounge, ga usah yang macem-macem. 
Oh, and I love travelling!! Ajak saya 
pergi ke luar kota, ke tempat-tempat 
baru yang belum pernah saya kunjungi, 
saya pasti ikut!

Demikian perbincangan kami dengan 
Rianti. Cerdas, dan memesona. 
Pesonanya tidak hilang, terlebih saat 
kamera berusaha mengabadikan 
kecantikannya. Kamera kami boleh saja 
menyimpan puluhan gambar wajahnya, 
tapi tetap saja kami tak pernah merasa 
cukup mengabadikan kecantikan 
seorang Rianti Cartwright.

lokasi: Hampton’s Park Apartment



“Ah, Basi!” ujar Steve kepada teman-
temannya saat membaca tulisan tersebut 
pada sebuah spanduk yang terbentang lebar 
di salah satu sudut jalan protokol ibu kota. 

Mungkin bukan cuma Steve yang berujar 
demikian. Jangan-jangan Anda pun 
termasuk salah satu yang sudah tidak lagi 
acuh terhadap seruan tersebut. Mungkin 
Anda merasa bahwa tindakan yang sudah 
dilakukan untuk mendukung kampanye 
tersebut tidak berdampak di dalam 
kehidupan Anda. Padahal, jika hal ini 
disadari dan dilakukan oleh jutaan orang di 
bumi ini, suhu bumi tidak akan meningkat 
terus menerus. Dampak luasnya: jutaan 
umat manusia tidak lagi merasakan panas 
yang semakin menyengat dari hari ke hari. 
Selain itu, efek rumah kaca bisa semakin 
ditekan, polusi udara dapat semakin 
terkontrol. Kualitas hidup manusia pun 
dapat meningkat signifikan.

It’s time to make a change! 

OVERWEIGHT 
= OVER CO2 DONOR!
Selama ini, kampanye untuk mengurangi 
pemanasan global identik dengan cara 
mengurangi emisi gas karbon dioksida yang 
berasal dari sektor industri, transportasi 
serta pembangkit listrik. Tak heran aksi-aksi 
seperti mengurangi pemakaian listrik secara 
pribadi, lebih menggunakan transportasi 
umum dibandingkan kendaraan pribadi, 
serta gerakan menanam sejuta pohon 
banyak dikampanyekan di semua negara 
yang mendukung gerakan Stop Global 
Warming. Sebetulnya, banyak cara untuk 
berkontribusi dalam menyelamatkan bumi 
selain dengan aksi-aksi di atas, salah 
satunya dengan menjaga bentuk tubuh 
Anda. Benarkah?

Fakta terbaru yang dilaporkan dari 
International Journal of Epidemiology, 

April 2009, menemukan bahwa setiap 
mereka yang mengalami kelebihan berat 
badan, apalagi sampai obesitas, ternyata 
menyumbang satu ton lebih besar emisi 
(gas buang) karbon dioksida dibandingkan 
dengan mereka yang memiliki berat badan 
normal per tahunnya. Suatu angka yang 
dapat membuat mata terbelalak! Dan 
angka satu ton tersebut  hanya berasal dari 
satu orang obesitas. Nah, tahukah Anda 
jumlah orang obesitas di dunia?

Saat ini lebih dari satu miliar orang dewasa 
di seluruh dunia memiliki berat badan 
berlebih dan 300 juta diantaranya sudah 
masuk dalam tahap obesitas. Ternyata dari 
penelitian ini ditemukan bahwa mereka 
yang memiliki berat badan berlebih 
akan membutuhkan energi yang berasal 

KEEP IN
 SHAPE,
SAVE THE 
EARTH

Save The Earth, Stop Global Warming! 
Green living!

NUTRI

CO2 merupakan penyebab 
utama terjadinya efek rumah 
kaca yang mengakibatkan suhu 
bumi meningkat terus menerus 
tiap tahunnya. Penelitian yang 
dilakukan oleh para ilmuwan 
menemukan bahwa lapisan 
es yang memiliki ketebalan 
30 cm pada tahun 1960, 
ternyata semakin menipis 
menjadi 18 cm di tahun 2000. 
Akibatnya permukaan air 
laut semakin naik dan suatu 
saat dapat menenggelamkan 
pulau-pulau di muka bumi ini. 
Intergovernmental Panel on 
Climat Change (IPCC) pada 
tahun 2001 memperkirakan 
bahwa permukaan laut global 
rata-rata akan naik antara 
11 hingga 77 cm pada tahun 
2100.
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dari makanan 19% lebih besar 
dibandingkan yang berat badannya 
normal. Akibatnya total energi yang 
akan dikeluarkan beserta emisinya juga 
akan jauh lebih banyak. 

Selain itu, penelitian ini juga 
membuktikan bahwa mereka yang 
overweight apalagi sampai obesitas 
cenderung untuk lebih sering 
menggunakan kendaraan pribadi 
dalam perjalanannya daripada 
menggunakan trasnportasi publik. 
Akibatnya, emisi yang dihasilkan 
akan semakin tinggi dan semakin 

Our Guides
Supaya Anda tidak menjadi salah satu 
pendonor CO2 terbesar, ikutilah tips 
berikut:

1. DON’T Supersize
Jangan pernah tergiur untuk meng-
upgrade porsi makanan Anda ke 
ukuran yang lebih besar hanya 
karena perbedaan harga yang tidak 
signifikan. Ingat bahwa semakin besar 
porsi makanan yang Anda konsumsi, 
semakin tinggi peluang kelebihan 
kalori yang Anda asup.

2. Think GRILLED, not fried!
Ganti pilihan menu yang digoreng 
dengan menu panggang. Pilihan 
menu yang digoreng akan menambah 
asupan lemak dan kalori Anda 50% 
lebih besar. Daripada Anda memesan 
kentang goreng lebih baik memesan 
salad atau baked-potato dengan low 
fat topping.

3. BATASI mayonnaise
Satu sendok mayonnaise akan 
menambah 100 kalori ke dalam menu 
makanan Anda. Hampir keseluruhan 
kandungan mayonnaise adalah lemak. 
Pilihlah mayonnaise yang rendah 
lemak dan konsumsilah dalam jumlah 
secukupnya.

4. HINDARI 
all-you-can-eat restaurant
Ingatlah bahwa mengonsumsi 
makanan harus bervariasi, dalam 
jumlah yang cukup dan tidak berlebih. 

berkontribusi pada meningkatnya efek 
rumah kaca.

Merupakan fakta mencengangkan 
bahwa di dalam populasi satu miliar 
orang yang memiliki berat badan 
berlebih tersebut akan menghasilkan 
0.4 –1 giga ton karbon dioksida lebih 
banyak dibandingkan mereka yang 
memiliki berat badan normal per 
tahunnya. Angka tersebut setara untuk 
memproduksi sekitar 6,7–16,7 miliar 
telepon genggam di seluruh dunia 
(Badan Lingkungan PBB, 2008). Sangat 
fantastis bukan?

IT’S TIME TO CHANGE! 
GOOD FOR YOU, GOOD 
FOR OTHERS
Jadi, saatnya telah tiba! Tak henti-
hentinya kami mendorong untuk terus 

menerapkan gaya 
hidup sehat di setiap 
aspek kehidupan 
Anda. Ingat, tidak 

ada kata terlambat! 
Mulailah sekarang, 

daripada tidak sama 
sekali. 

Kalau berat badan Anda masih 
berlebih saat ini, pasanglah target 

untuk menjadikan berat badan Anda 
ideal. Bila berat badan Anda sudah 
ideal, pertahankanlah! Jangan sampai 
Anda memberi peluang berat badan 
menjadi tidak terkontrol. Dengan berat 
badan yang ideal, selain mengurangi 
resiko terkena penyakit-penyakit 
metabolik seperti diabetes, stroke, dan 
jantung, Anda berkontribusi langsung 
dalam menyelamatkan bumi. Anda pun 
terhindar dari “gugatan” para aktivis 
lingkungan hidup.

Selamat menjalani hidup sehat! 

5. Katakan TIDAK! 
Tahukah Anda bahwa sekaleng soft 
drink bisa menambah asupan kalori 
Anda hingga 200 kalori? Begitu pula 
dengan segelas milk shake chocolate 
yang mengandung hingga 350 kalori. 
Just say no terhadap minuman-
minuman tersebut. Lebih baik gantikan 
minuman Anda dengan segelas susu 
rendah lemak dan tinggi protein, lalu 
rutinlah berolahraga!

6. CHOOSE 
grab-and-go foods
Buah-buahan segar, yogurt rendah 
lemak, salad buah, dan bar tinggi 
protein adalah contoh makanan sehat 
yang mudah untuk dipilih dan dibawa 
sebagai cemilan sehat Anda. Gantikan 
cemilan Anda saat ini dengan yang 
lebih sehat!

6 NEW HABITS

TAHUKAH ANDA?
Beberapa maskapai 
penerbangan luar negeri saat 
ini mulai menerapkan “fat tax” 
bagi mereka yang memiliki 
berat badan berlebih. “fat 
tax” merupakan tambahan 
biaya yang harus dikeluarkan 
oleh penumpang dikarenakan 
mereka overweight. Ryanair, 
salah satu maskapai 
penerbangan di Irlandia, 
menerapkan tambahan 
biaya ini sejak beberapa 
bulan terakhir. Suatu hari 
nanti, mungkin maskapai 
penerbangan lain akan 
menerapkan hal yang sama.
Jadi dengan memiliki berat 
badan ideal, Anda pun bisa 
menghemat pengeluaran!
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Kualitas sperma seorang pria akan meningkat 
secara signifikan setelah melakukan ejakulasi 

setiap harinya selama seminggu. Belum 
percaya? Studi yang dilakukan di Sydney, 
Australia terhadap 118 orang pria 

menunjukkan bahwa tak hanya kualitas 
sperma mereka yang membaik, tapi juga tingkat 

kerusakan sperma akan berkurang 8% apabila pria 
melakukan ejakulasi setiap harinya. Pembuktian 

ini tidak hanya mematahkan teori “puasa” sebelum 
berhubungan untuk hasil yang lebih baik, tapi juga 

mendorong para pria untuk melakukan ejakulasi secara regular 
untuk meningkatkan kesehatan. 

Ejakulasi Setiap Hari=
        Sperma Berkualitas Tinggi!

Sauvignon, chardonnay, atau zinfandel? Yang manakah wine favorit Anda? 
Tentunya Anda memiliki kesukaan tersendiri terhadap minuman simbol 
gaya hidup kelas atas yang satu ini. Tapi apakah Anda tahu 
bahwa pilihan wine dapat menunjukkan kepribadian Anda?

Penelitian yang dilakukan di Australia dan Inggris 
menunjukkan bahwa kesukaan Anda pada jenis wine 
tertentu menunjukkan tingkat impulsivitas Anda. Para 
pecinta sweet wine cenderung memilki sifat lebih impulsif, 
sedangkan pecinta dry wine cenderung bersifat 
lebih terbuka dan dewasa. Tentunya hal ini tidak 
datang dalam semalam. Banyak jurnal yang 
mendukung bahwa kesukaan pada rasa manis 
terbentuk sejak kecil dan semakin berkurang seiring 
dengan bertambahnya usia. Hal ini sejalan dengan 
pembentukan kepribadian dan kontrol diri Anda. Jadi, 
apa wine Anda malam ini ?

True to Your Wine

FREE
GUIDE

Stop! Cek keranjang belanja Anda. Sudahkah Anda membeli 5 makanan 
sehat pilihan minggu ini?

Untuk menunjang gaya hidup sehat dan juga membantu pembentukan 
badan atletis, jangan lupakan makanan ini dalam daftar menu Anda:

BAYAM: Tidak hanya kaya nutrisi, sayur hijau yang satu ini hanya 
mengandung sedikit kalori. Be strong like Popeye!

LOW FAT YOGURT: Khawatir akan lemak? Ganti susu, santan, dan 
snack Anda dengan low fat yogurt yang rendah kalori, tinggi kalsium, dan 
bersahabat di lidah

DADA AYAM: Sudah menjadi rahasia umum bahwa dada ayam 
mengandung protein tinggi dan lemak yang rendah untuk membantu 
pembentukan otot

BERRIES: Snacking dengan buah selalu menjadi pilihan bijaksana, 
terutama buah dalam keluarga berries yang memiliki segudang manfaat 
kesehatan

Last but not least, its ICE CREAM: For your guiltless snacking!

Kitchen 911: Abs Builder



Iklan
NS Fruit n Veggie



NUTRI Bayangkan sebuah puzzle yang kehilangan sepotong kecil bagian dari 
gambarnya, tentu saja gambar tersebut akan terlihat tidak sempurna. Nutrisi 
yang kita makan juga seperti potongan-potongan puzzle. Jika satu potongan 
kecil puzzle terlupakan maka metabolisme tubuh pasti terganggu. Sebelum 
membaca lebih jauh, silahkan Anda menjawab pertanyaan di bawah ini :THE SEVEN

   WONDERS
of 
Seringkali terlupakan, padahal 
keajaibannya membantu 
Anda meraih kesehatan dan 
performa maksimal.

16

No Seberapa sering 
Anda mengonsumsi  

makanan di bawah ini :

Jarang 
atau tidak 

pernah

1 kali/
minggu

3-5 kali/
minggu

Setiap 
hari

1 whole grain bread, 
sereal, pasta

2 dessert seperti ogura ice 
cream (kacang merah),  
yogurt kedelai, kacang-

kacangan

3 Sayuran sedikitnya 3 
kali sehari

4 Buah segar dengan 
kulitnya (apel, pear), 

stroberi, anggur

Kalau Anda jarang memilih kolom 
paling kanan, hal ini  menunjukkan 
bahwa asupan serat pada tubuh 
Anda masih kurang.

Wonder #1:
Hindari Penyakit 
Mematikan!
Serat telah terbukti dengan jelas 
dapat memberikan manfaat untuk 
kesehatan. Serat yang terdapat 
pada semangkuk oat misalnya, 
terbukti dapat mengendalikan 
tekanan darah dan membantu 
mengurangi kolesterol dalam 
darah. Dengan menu berserat 
tinggi, Anda akan merasakan 
keajaibannya dalam melindungi 
diri dari berbagai penyakit paling 
mematikan seperti Penyakit jantung 
dan stroke! 

Our Guides
Serat merupakan salah satu jenis 

karbohidrat yang hanya bisa 
Anda temukan pada makanan 
yang berasal dari tumbuhan 
seperti kacang-kacangan, 

sayuran, buah, dan serealia 
(gandum, oat, dll).  Serat 

merupakan karbohidrat yang 
tidak dicerna dalam usus, namun 
penting untuk proses metabolisme 

dalam tubuh. Jenis serat yang 
terdapat pada tanaman serta 

dapat dikonsumsi dalam menu 
harian biasa dikenal juga dengan 

istilah dietary fiber.
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