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Tradisi adalah kebanggan yang seharusnya dijaga. Tapi seringkali, kita enggan 
untuk mempertahankannya. Alasannya: prestige. Inilah yang membuat hal-hal yang 
serba tradisonal semakin tersingkir dari peredaran. Padahal, tradisi adalah sebuah 
keunikan yang membuat kita berbeda. 

Tema inilah yang kita angkat pada Men’s Guide edisi 16.  Pada rubrik Nutri 
Guide, kami membahas khasiat dari berbagai tradisi untuk meraih performa 
maksimal dengan berbagai bahan tradisional seperti ginseng. Tidak ada salahnya 
bukan Anda mencoba bahan-bahan tradisonal yang sudah diolah secara modern.   
Untuk ide griya, dapatkan kesan tradisional yang minimalis dan modern pada 
interior rumah Anda di rubrik Living Guide.

Tidak ketinggalan Men’s Guide dan Obert (L-Men of The Year 2008) mengajak 
Anda untuk bertualang dieksotis dan mistisnya Angkor Wat di Kamboja.  Pada edisi 
kali ini, kami juga memberikan halaman special yaitu profil 12 Grand Finalist 
L-Men of The Year 2009. Mereka memiliki keunikan yang membuat mereka layak 
menyandang gelar Grand Finalist. 

Save Our Tradition & Be Unique, 
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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!

RUBRIK KESEHATAN KULIT 
Hai Men’s Guide,
Saya Ady dari 
Bandung. Saya 
senang, karena 
sekarang sudah jadi 
pelanggan setia 
Men’s Guide.
Untuk materinya 
sendiri, saya rasa 
sudah cukup bagus. 

Apalagi sudah lengkap materi nutrisi, exercise, dan 
yang lainnya. Saya mau kasih sedikit saran, gimana 
kalau Men’s Guide juga membicarakan masalah 
kulit? Misalnya treatment yang alami untuk merawat 
kesehatan kulit wajah dan tubuh. Zaman sekarang 
sudah wajar kalau pria juga ikut memelihara 
kesehatan kulitnya. Tidak lucu kan tubuh kita sudah 
atletis, tapi kulit kita bermasalah? Mungkin itu saja 
sih saran dari saya..Thx ya.. 
(Ady Purwanto)

JAWAB:
Dear Ady,
Terima kasih atas sanjungannya. Kami berusaha 
untuk mengembangkan Men’s Guide agar menjadi 
yang terdepan dalam memberikan kebutuhan 
informasi pria untuk menjalani kehidupan yang 
lebih sehat. Iya benar, kesehatan kulit tentunya akan 
menyempurnakan penampilan Anda. Ini masukan 
yang sangat bagus. Tetapi, sekarang kami ingin lebih 
fokus di informasi mengenai nutrisi untuk kesehatan 
pria. Tetapi, ide Anda akan kami penuhi karena akan 
sangat menarik juga untuk diolah. Tunggu artikelnya 
di edisi Men’s Guide berikutnya. 

REFERENSI RESTO SEHAT
Dear Men’s Guide,
Kapan Men’s Guide buat referensi resto-resto yang 
nikmat tapi bentuk tubuh dapat terjaga. Apalagi 
pekerjaan saya menuntut saya untuk sering makan 
di luar kantor. Oiya, kapan Men’s Guide bikin acara 
gathering atau semacamnya? 
(Rezky, Jakarta)

JAWAB:
Dear Rezky,
Wiih, ide 
bagus nih buat 
liputan kami 
nanti. Tunggu 
saja kejutan 
dari kami. 
Men’s Guide 
juga memiliki 
rencana untuk mengadakan gathering atau acara 
sejenis. Sekarang kita masih mencari konsep yang 
tepat. Tetapi, saat ini kami juga terlibat dalam sebuah 
acara yang dapat menjadi ajang kumpul para pria 
yang menjalani hidup sehat, yakni: L-Men of The 
Year. Tapi, kalau nanti kami berhasil mengadakan 
gathering, Anda akan menjadi orang pertama yang 
kami informasikan.  

LANGGANAN MEN’S GUIDE
Halo Men’s Guide,
Saya Hary dari Jember. Saya ingin berlangganan 
majalah Men’s Guide untuk 1 tahun. Bagaimana 
caranya? Terimakasih untuk informasinya. 
(Hary, Jember)

JAWAB: 
Dear Hary,
Terima kasih atas ketertarikan Anda kepada Men’s 
Guide. Customer Service kami akan segera 
menghubungi Anda.

SPEAK UP!

Sesuatu yang Tradisional Selalu 
Tidak Modern?

Mars Says:
Tidak betul. Soalnya hal-hal tradisional justru 
dapat memperkuat kesan modern, jika dipadukan 
dengan tepat tentunya. (Erwin, 20, Jakarta)

Tidak selalu. Kearifan lokal nenek moyang 
terkadang justru memperhatikan aspek 
efisiensi. Bahkan aspek sustainability-nya malah 
menjadikannya tergolong posmodern (di atas 
modern). (Imam, 23, Media Planner, Bandung)

Terkadang iya, tapi tidak selalu. Karena dasar 
dari modernitas adalah nilai-nilai tradisional itu 
sendiri. (Rusmin, 23, Event Manager, Bogor)

Venus Says:
Justru yang tradisional itu jadi lebih modern dengan 
ada sedikit  inovasi tentunya. (Thina Pandiangan)

Tradisonal memang identik dengan modern. Tapi, 
itu karena tradisional dan modern sudah dianggap 
sebagai oposisi yang berlainan. Padahal, justru 
kombinasi dari keduanya akan menjadikan sesuatu 
lebih sempurna. (Farin, 22, PR, Jakarta)

Sekarang bukannya justru sedang tren back to 
nature, back to tradition dan sebagainya. Jadi salah 
kalau ada yang bilang sesuatu yang tradisional 
ketinggalan zaman. Tapi, memang harus dipilah 
terlebih dahulu, agar tidak terkesan kuno. (Adis, 20, 
Mahasiswa, Bandung)

Pertanyaan edisi berikut:
Apa makna sebuah perubahan bagi Anda?
Kirimkan jawaban Anda melalui E-mail ke 
mensguide@l-men.com

READER GUIDE
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Ingin hal baru untuk 
bercinta? Dapatkan banyak 

ilmu baru dari Kama Sutra 
versi Sulawesi ini.

kama
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kemudian perlahan turun ke bawah. 
Berilah beberapa kecupan dan hisapan 
di leher, naik ke belakang telinga, 
lalu turun ke bahu belakang. Buat dia 
terkejut dengan gerakan-gerakan yang 
tak terduga itu. Lidah Anda menjadi 
pemegang kunci penting. Lanjutkan ke 
arah belahan dada. Sesekali, buatlah 
gigitan halus dan liar pada buah dada. 
Gerakan yang liar akan membuatnya 
semakin terbakar. Perhatikan pula irama 
nafas Anda. Semakin ritmenya tak 
beraturan dan terdengar keras, akan 
membuat fantasinya semakin liar. 

Dari belahan dada, lalu turun ke daerah 
perut. Banyak titik sensitif di daerah ini. 
Dari perut lalu turun hingga ke Ms.V. 
Lakukan cunnilingus dalam berbagai 
posisi. Anda bisa memvariasikan 
beberapa gaya modern. Misalnya saat 
Anda melakukan ear muffs, dimana 
Anda tidur berbaring dalam posisi 
miring dan kepala Anda bersandar pada 
paha pasangan Anda. Pasangan Anda 
kemudian menjepit kepala Anda dengan 
kedua pahanya. Ms.V sudah ada di 
hadapan Anda. Gerakan kepala Anda 
dengan intens dan irama yang liar serta 
berusahalah menyentuh Ms.V di depan 
Anda. Gesekan antara kepala dan 
pahanya akan memicu sensasi tersendiri. 

Permainan Jari Tangan
Seraya lidah menari-nari, tambahkan 
sensasi sensual dengan jari-jari 
Anda. Sentuhlah beberapa titik di 
atas yang bisa membuatnya semakin 
menggelinjang ketika Anda melakukan 
cunnilungus. Misalnya ketika Anda 
melakukan variasi gaya scarfs atau 
eagle, dimana posisi pasangan Anda 
berbaring telentang dengan posisi 
kaki terbuka, dan Anda siap untuk 
menerjang Ms.V-nya. Mainkan jari-jari 
Anda di area antara anal dan Ms.V. 
Kemudian perlahan berikan sentuhan 

lembut dengan lidah di daerah paling 
sensitifnya. 

Semakin liar permainan Anda, dia akan 
menyukainya dan semakin membuat 
basah area sensitifnya. Tambahkan 
efek basah dari air liur Anda. Isapan 
dan gigitan halus sesekali dapat  Anda 
lakukan. Setelah terbasahi, masukkan 
jari tengah Anda ke dalam Ms.V. 

Ketika dia semakin menggelinjang 
hebat, masukkan satu jari lagi untuk 
membuat sensasi yang semakin dahsyat. 
Gerakkan masuk dan keluar dalam 
suasana basah akan membuatnya tak 
bisa diam. Arahkan jari ke arah atas 
menuju ke dinding Mrs. V. Tangan yang 
satu lagi dapat membuat gerakan lain 
yang semakin merangsang tubuhnya. 
Desahan yang muncul dan sudah 
terbasahinya bisa menunjukkan kapan 
Anda bisa lanjut ke langkah selanjutnya 
dari serangan ini.

Mr.P Beraksi!
Setelah melakukan foreplay beberapa 
waktu, saatnya Mr. P beraksi melakukan 
coitus atau intercourse. Sentuhan 
dan pijatan ekstra pada empat pintu 
Ms.V merupakan tahap awal sebelum 
memasuki pintu terdalam, yang dalam 
kitab Bugis disebut sebagai pintu surga. 

Inti hubungan seks menurut kitab Bugis 
tersebut dapat diperoleh ketika Anda 
berhasil menyentuh titik peka pada 
Ms.V. Pintu kenikmatan ini ada di empat 
sisi yaitu kiri, kanan, atas, dan bawah. 
Anda harus mampu menemukan pintu 
mana yang akan Anda beri sentuhan 
yang sensasional terlebih dahulu. Cari 
titik yang disebut klitoris dan mainkan. 
Mulailah dengan menjengkalkan tangan 
Anda. Ibu jari menyentuh pusar dan 
kelingking menyentuh farji pasangan 
Anda.

Para pujangga menuliskan dan 
menerjemahkan berbagai tulisan 
tentang seks dalam beragam bahasa 
dengan puitis, sensual, bahkan erotis. 
Assikalaibineng, Kama Sutra bercita rasa 
tanah zamrud khatulistiwa menyimpan 
rahasia seks para raja dan bangsawan 
Bugis, Sulawesi.

Berbagai variasi gaya modern yang 
berkembang saat ini rupanya telah 
dituliskan dalam lembaran-lembaran 
naskah Assikalaibineng. Terdapat tiga 
fase yang secara jelas tertulis dalam 
naskah kitab persetubuhan Bugis itu, 
yaitu foreplay, coitus, dan tahap akhir. 
Dari foreplay hingga coitus sebaiknya 
dilakukan secara terstruktur dan 
berkesinambungan.

Assikalaibineng menyebutkan tiga senjata 
ampuh untuk menciptakan kesan erotis 
dan menjadikan aktivitas bercinta Anda 
sempurna di setiap fasenya. Tangan, 
lidah, dan penis. Bagaimana membuat 
ketiganya bersinergi untuk menciptakan 
sensasi yang luar biasa?

Lidah yang Tak Bertulang
Assikalaibineng menyebutkan beberapa 
titik yang peka pada tubuh pasangan 
Anda. Perhatikan bahwa pasangan 
Anda mungkin akan lebih bergairah 
ketika Anda memegang perut, mencium 
ubun-ubun, mencium pipi, mencium 
pangkal leher, dan mencium farjinya 
(baca : Ms.V). Selain itu masih terdapat 
beberapa titik yang dapat Anda jelajahi 
malam ini: telinga, perantara kening, 
mata, pipi, hidung, dagu, tengkuk, 
telapak tangan, buah dada, dan pusar. 

Jelajahi setiap titiknya dengan bibir dan 
lidah Anda untuk foreplay. Perhatikan 
di titik mana saja Anda bisa membuat 
beberapa bagian tubuhnya semakin 
mengencang. Mulailah dari atas, 

Jika ingin menyentuh pintu atas, 
rapatkan paha Anda dengan paha 
pasangan Anda kemudian ganjal naik 
setinggi empat jari farji pasangan 
Anda. Anda bisa mennggunakan 
variasi gaya butterfly untuk dapat 
menyentuh pintu atas. Jika hendak 
menyentuh pintu bawah, Anda dapat 
menggunakan variasi gaya face to face 
untuk pertemukan pusar Anda dan 
pusar pasangan Anda. Jika hendak 
menyentuh pintu kanan, maka tekuklah 
kaki kanan Anda dan luruskan kaki 
kirinya. Demikian sebaliknya jika ingin 
menyentuh pintu kiri.

Kombinasi ketiga senjata tersebut 
hingga menimbulkan kesan erotis juga 
disebutkan dalam Assikalaibineng. 
Dalam salah satu bab di kitab tersebut, 
disebutkan bahwa tangan, jika salah 
satunya menggesek-gesek klitoris, maka 
tangan yang lainnya memainkan puting 
atau buah dada. Mulut untuk mengisap 
dan mengulum mulut yang lainnya. 

Untuk menciptakan orgasme yang 
hebat, lakukanlah berbagai macam 
variasi gaya modern dengan kunci pada 
tiga hal tadi. Anda bisa melakukan 
variasi doggy style, duduk, atau pun 
berdiri sebanyak Anda dan pasangan 
Anda inginkan. Mainkan gerakan 
secara intens hingga Anda dan 
pasangan menemukan perasaan yang 
bahkan tak mampu Anda definisikan. 
Serasa melayang dan tak ingin 
mengakhirinya. 

Berapa banyak variasi gaya yang Anda 
bisa lakukan hingga pagi datang? 
Berapa banyak titik yang bisa Anda 
temukan? Andalah rajanya, si petualang 
cinta yang memegang kendali penuh 
malam ini. Hmmm.... Anda pasti sudah 
tak sabar untuk segera melakukannya. 
(hrw)
dok. istockphoto.com
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Tetapi, ketegangan pun perlahan sirna 
saat sesi foto dan obrolan kami dimulai. 
Tidak seperti yang dibayangkan, Cut 
Tari ternyata pribadi yang ramah. Dan 
jujur, dia sangat memesona saat berpose 
dalam setiap sesi foto kami. Ketegangan 
pun lenyap. Berganti kekaguman, yang 
membuat kami betah ngobrol berlama-
lama dengannya. Here are our private 
conversation! 

Tari, setiap orang pasti 
membayangkan kamu adalah sosok 
yang cablak. Semuanya diomongin. 
Sebetulnya, apakah benar seperti 
itu?
(tertawa) iya, setiap orang pasti 
membayangkan aku sosok yang sangat 
cerewet dan open. Padahal, aku tuh 
sangat introvert. Tetapi, tidak banyak 
orang yang tahu. Apalagi kalau melihat 
keseharian aku yang memang suka 
ngobrol.  Jujur, aku memang bukan 
tipe pendiam. Aku suka berbicara ke 
banyak orang. Tetapi tidak ada isinya. 
Maksudnya, tidak dalam dan personal. 
Aku benar-benar menjaga rahasia 
diri. Ada ring 1, 2, dan 3 untuk curhat 
masalah pribadi.   

Oke kamu seorang yang introvert 
(walaupun masih belum percaya). 
Adakah orang yang Tari percaya untuk 
menceritakan segala keluh kesah? 
Tentu. Tetapi, tidak banyak. Di dunia ini, 

hanya ada lima orang yang aku percaya 
karena telah terbukti kesetiannya. Itu pun 
aku tidak menceritakan semuanya ke 
lima orang tersebut. Ada porsinya. Ya, 
masing-masing 20 %. Misalnya kalau 
ke si A, aku cerita masalah kerja. Kalau 
ke si B, masalah cinta. Jadi, ga ada 
yang benar-benar 100 % aku curhat ke 
satu orang. Jadi, dari 5 orang yang aku 
percaya itu, aku menceritakan masalah 
yang berbeda-beda. Tetapi, kalau lima 
orang itu digabung,  bisa jadi 100 %. Ya, 
habis juga aku (tertawa). 

Bagaimana idealnya kami (pria-red) 
bagi kehidupan wanita, berdasarkan 
pengalaman Tari?
Pria harus bisa bikin kami tersenyum. 
Wanita tuh sosok yang moody.  Jadi, 
kalau ada pria yang bisa membuat 
kami selalu tersenyum, pasti kami akan 
menyerah deh. Selain itu, pria harus 
menjadi sosok pelindung. Dan yang 
terpenting, terutama dalam menjalin 
hubungan, pria dan wanita harus 
kompak. Kalau urusan nyambung ga 
nyambung itu belakangan. Karena, 
pada dasarnya pria dan wanita memang 
berbeda. 

Tetapi, kan masalah ga nyambung 
atau ga nerima apa adanya, 
seringkali menjadi alasan klasik 
penghancur suatu hubungan?
Bagi aku, orang yang tidak bisa 

menerima pasangannya apa adanya, 
membuktikan bahwa dia tidak 
berpengalaman. Karena kalau sudah 
berpengalaman, dia pasti tahu kalau 
manusia itu pasti berbeda-beda dan 
memiliki kekurangan. Aku berpendapat 
seperti ini, karena tidak semua 
hubunganku dengan pria berjalan 
mulus. Jadi, kalau ada orang yang 
mengakhiri hubungan dengan alasan 
seperti itu, berarti dia tidak pernah 
belajar dari pengalamannya. 

Tempat atau kencan terindah versi 
Cut Tari?
Simpel. Aku tuh lebih suka di kamar. 
Dibanding ke pantai atau melihat salju, 
aku lebih memilih di kamar. Karena di 
kamar tuh privat banget ya. Aku dan 
pasangan bebas melakukan apa saja. 
Oiya, aku juga suka pergi ke suatu 
tempat yang aku dan pasangan bisa 
jalan kaki berdua, tanpa ada orang 
lain tahu siapa kita. Jadi, kita bisa 
ngobrol dengan lebih bebas dan tenang. 
Pokoknya, dunia memang menjadi milik 
berdua banget deh. 

Wah, kamu juga suka ya wisata 
sejarah. Sesuai dengan tema edisi 
ini, menurut kamu sesuatu yang 
tradisional itu unik atau kuno?
Antik. Dan itu bisa bikin kita menjadi 
lebih unik dan punya nilai lebih. 

Balik ke soal pria, menurut Tari, 
tiga hal do & dont’s bagi pria untuk 
menaklukan hati seorang wanita?
Do: Puji dia, tetapi jangan berlebihan, 
karena wanita sangatlah peka. Kedua, 
jangan pernah meremehkan wanita. 
Terakhir, pria itu haus ngemong dan 
ada di saat kami butuh. Kalaupun sibuk, 
paling tidak dia mau angkat telepon 
dan dengerin kita semenit saja, terus 
baru berterus terang kalau sedang ada 
kerjaan. Wanita kalau diajak ngomong 
baik-baik pasti kelar deh. 
Dont’s: Jangan kasar dan sok hebat 
atau kecakepan. Terakhir, jangan 
underestimate orang lain di hadapan 
wanita, walaupun orang lain tersebut 
memiliki kekurangan dan sebagainya. 

Bukannya wanita sendiri sendiri suka 
ya ngomongin atau underestimate 
orang lain?
Itu wanita kan, bukan seorang pria. So, 
Kamu mau jadi wanita atau pria?

Oke, jawabannya langsung yaa 
mengena banget. Terakhir, bagaimana 
pandangan Tari mengenai pria yang 
menjaga bentuk tubuhnya? 
Aku sangat menghargai laki-laki yang 
menghargai dirinya sendiri. Apalagi ini 
untuk menjaga kesehatannya.  Kalau 
pria bisa menghargai dirinya sendiri, 
berarti dia sadar akan kualitas atau 
potensi hidupnya sendiri. 

Tegang. inilah satu kata yang menggambarkan perasaan kami hari ini. Bagaimana tidak, 
kami akan bertemu dengan salah satu sosok wanita yang selalu menghias khayalan kami 

(mungkin hampir semua pria normal-red). Seorang yang terlukis di imajinasi kami sebagai 
wanita yang angkuh, dominan, dan dapat membuat pria mana pun bertekuk lutut. 

Private Conversation with 
     Our Beloved Cut Tari



Indonesia menyimpan banyak 
rahasia kuliner yang menarik untuk 
digali lebih dalam. STMJ, minuman 
penambah stamina pria adalah salah 
satunya. Entah siapa yang meramu 
STMJ untuk pertama kali, namun 
sampai saat ini STMJ masih tetap 
bertahan di tengah modernisasi. 
Bagaimana wajah STMJ sekarang?

Bukan Sembarang Susu
Sumbawa terkenal dengan susu kuda 
liar yang menambah stamina dan 
keperkasaan pria. Sedikit ke arah 
Barat, tanah Jawa menawarkan 
ramuan yang berbeda: Susu Telur, 
Madu dan Jahe. STMJ sudah dikenal 
luas oleh semua kalangan dengan 
berbagai latar belakang. Di tengah 
gempuran zaman, modernisasi besar-
besaran, dan persaingan pasar, STMJ 
masih berjuang di warung-warung 
beratap terpal, menawarkan khasiat 
yang menjanjikan kejantanan. Tak 
banyak yang mau menjual pamor 
STMJ. Padahal jika dikemas dan 
diformulasikan dengan lebih baik, 
produk penambah stamina lain yang 
ada saat ini bisa saja kalah tanding 
oleh keunggulan STMJ. 

STMJ bukan sembarang susu. 
Banyak manfaat yang ditawarkan 
STMJ. Mulai dari menghangatkan 
badan, meningkatkan stamina, 
menghilangkan pegal-pegal dan 
menyembuhkan masuk angin. STMJ 
pun lebih kaya rasa dan lebih nikmat.

Rahasia Ramuan Istimewa
Rahasia STMJ terletak pada bahan-
bahan baku yang digunakan. 

Takaran tiap bahan harus tepat 
sehingga menghasilkan khasiat 
yang tak terkira. Pria mana yang tak 
ingin bermain semalaman dengan 
pasangannya? STMJ bisa menjadi 
salah satu kuncinya.

Susu adalah sumber protein dan 
vitamin B yang penting untuk sumber 
energi, dan kalsium yang berfungsi 
dalam menjaga kesehatan tulang. 
Susu yang digunakan dalam STMJ pun 
biasanya adalah susu sapi perahan. 

Dalam satu penyajian STMJ, biasanya 
juga dibutuhkan satu butir telur, 
bahkan ada yang meminta lebih. 
Tambahkan telur ke dalam susu, 
aduk rata. Untuk menambah massa 
otot, tak jarang para bodybuilder 
mengonsumsi lebih dari satu 
telur setiap harinya. Telur banyak 
mengandung protein dan asam amino 
esensial. Telur juga mengandung 
vitamin dan mineral, seperti vitamin 
A, riboflavin, asam folat, vitamin B6, 
vitamin B12, kolin, besi, kalsium, 
fosfor, dan potasium. Kuning telur juga 
banyak mengandung vitamin A, D, 
dan E.  

Selain sebagai rempah untuk 
memasak, orang mengenal jahe lewat 
wedang jahe, bandrek, bajigur, dan 
sekoteng. Jahe yang akan digunakan 
untuk berbagai minuman di atas 
maupun untuk STMJ sebaiknya 
dibakar setengah matang terlebih 
dahulu, dimemarkan, baru kemudian 
dicampurkan ke dalam susu. Khasiat 
jahe sudah terbukti secara empiris 
dapat mengurangi rasa mual, 

ALL THE 
GOODNESS 
IN ONE CUP
Secangkir tradisi sehat yang kaya khasiat, 
penuh manfaat. 

NUTRI
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mengobati masuk angin, mencegah 
rematik, dan juga meningkatkan nafsu 
makan. Zat aktif dalam jahe yang 
kaya manfaat itu berasal dari gingerol, 
zingerone, dan shogaol. Gingerol sendiri 
dapat berfungsi sebagai analgesik, bahan 
sedatif, antipiretik, dan juga antibakteri.

Madu ditambahkan terakhir untuk 
menyeimbangkan rasa dan menambah 
khasiatnya. Selain untuk meningkatkan 
stamina dan daya tahan tubuh, madu 
juga berfungsi sebagai antiseptik dan 
antibakteri. Kandungan antioksidannya 
pun tinggi. Secara tradisional, madu 
digunakan untuk mengobati sakit 
tenggorokan dan batuk, sebagai anti 
inflamasi pada luka atau bengkak, 
membantu menyamarkan bekas luka, 
dan mempercepat penyembuhan 
karena luka bakar. Semua manfaat ini 
menyebabkan madu dijadikan salah 
satu alternatif pengobatan yang sangat 
terkenal di seluruh dunia. 

Khasiat STMJ yang Praktis
Dunia memang serba praktis sekarang. 
Namun praktis bukanlah alasan yang 
membuat orang tak bisa lagi menikmati 
cita rasa dan khasiat STMJ. Banyak 
produk berbahan baku sama yang 
ditawarkan untuk meningkatkan tenaga 
dan daya tahan pria. Tak perlu bingung 
untuk memilihnya. Saat ini telah hadir 
L-Men STMG yang mengombinasikan 
ramuan  susu, telur, dan madu dengan 
manfaat ginseng. Kini, Anda pun dapat 
semakin mudah menikmati khasiat 
yang dapat menjadi peletup dalam 
menjalankan aktivitas yang padat dan 
dinamis. 

Our Guides
Berkaca dari STMJ

STMJ adalah minuman kaya sejarah. 
Empat elemen (susu, telur, madu, jahe) 
berpadu dalam sebuah ramuan yang 
berkhasiat. Ini menjadi sebuah bukti 
bahwa bangsa kita memiliki kecerdasan 
dalam hal meramu. STMJ hanya sebuah 
contoh. Masih banyak tradisi asli bangsa 
Indonesia yang penting untuk kesehatan.  
 
Tetapi mengapa ketika berbagai sajian 
pasta dari Italia semakin mendunia, 
menu asli bangsa kita seperti STMJ tidak 
bisa berbicara, bahkan semakin kalah 
pamor di rumah sendiri. Banyak faktor 
yang menjadi penyebabnya. Mulai dari 
selera masyarakat yang berubah karena 
banyaknya sajian bangsa asing, sampai 
alasan yang seringkali diungkapkan 
seperti:  ketinggalan zaman.
 
Meminum STMJ rasanya kalah gengsi 
dengan nge-wine di sebuah club house 
ternama. Bagi kami, ini hanyalah 
persoalan kemasan. Selain cerdas dalam 
meramu, bangsa kita juga memerlukan 
kreativitas untuk mengemas ramuan 
asli Indonesia menjadi berkelas. L-Men 
sudah melakukannya melalui L-Men 
STMG. Mudah-mudahan, langkah ini 
diikuti dengan produsen lain yang berani 
mengangkat nilai lokal menjadi sebuah 
sajian modern, mendunia, dan patut 
dibanggakan seperti layaknya wine dari 
perancis atau pasta dan gelato asli Italia.
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Ejakulasi dini adalah salah satu teror yang ditakuti oleh hampir semua 
pria di dunia. Jebol di menit-menit pertama? 

Wanita memerlukan durasi yang lebih lama untuk orgasme, sehingga 
para pria harus bisa memutar otak untuk bisa mengimbanginya. 
Kadangkala hasrat nikmat yang tak tertahankan itu meledak di tengah-
tengah permainan. Game Over. Padahal, pasangan Anda sedang 
melayang di atas puncak kenikmatan asmara.
 
Ejakulasi dini bukanlah hal baru, tapi pengaruhnya luar biasa. 
Setidaknya 40 persen pria mengalami masalah dengan ketahanan 
mereka di ranjang. Salah satunya pasti tak terpuaskan. Hubungan 
dengan pasangan Anda bisa merenggang gara-gara permasalahan ini. 
Andakah salah satunya?

Berita baik datang dari Irlandia. Telah ditemukan spray khusus bernama 
PSD502, yang mengklaim bahwa dengan menggunakan produk ini, 
para pria bisa bertahan enam kali lebih lama saat intercourse.  Apabila 
Anda biasanya meledak di sepuluh menit pertama, dengan alat ini 
Anda bisa menundanya hingga hampir satu jam kemudian. Klaim ini 
telah terbukti pada 90 persen dari 300 orang peserta uji klinis di Belfast, 
Irlandia. Semprotkan spray yang mengandung zat topical anesthetic 
ini pada penis Anda lima menit sebelum intercourse, dan beraksilah 
dengan lebih bebas dan mantap. Gesek lebih kencang dan ledakkan 
tepat waktu di salah satu belahan tubuhnya. Hmm... (dre)

Meledak Dahsyat 
        Di Ronde Pertama

Kosmetika tak hanya milik wanita. Pria juga memerlukannya. Jangan mengaku 
sebagai pria yang memerhatikan penampilan, bila ada di bawah ini yang belum ada 
di tas perlengkapan Anda. Mana yang belum Anda miliki?

Shaving Gel. Tiga tips 
penting untuk rutinitas 
paling umum di kalangan 
pria ini adalah: dibanding 
foam atau cream, lebih 
baik gunakan shaving gel 
untuk mengurangi friksi. 
Bercukurlah setelah mandi 
saat rambut masih basah 
dan lunak. Selalu gunakan 
mata pisau yang tajam 
dengan dua atau tiga 
pisau. Terakhir, mulailah 
mencukur searah dengan 
arah tumbuh rambut.

Sunblock. Tidak usah gengsi untuk menggunakan sunblock. Hal ini penting untuk 
mencegah kanker kulit. Usahakan untuk menggunakan produk dengan SPF minimal 
15 untuk melindungi kulit Anda.

Moisturizer. Pelembap juga penting untuk pria, karena 
sebenarnya kulit pria dan wanita tidak banyak berbeda mulai 
area di bawah leher. Gunakan pelembap setelah mandi 
untuk menjaga kelembaban alami kulit Anda.

Exfoliant. Berfungsi untuk membuang rambut dan sel 
kulit mati. Exfoliant juga dapat meghilangkan sel-sel yang 
berpotensi menyebabkan kanker. Scrub your body regularly 
for best protection and looks.

Anti Acne. Jerawat memang musuh semua orang. Cahaya 
matahari, stres, dan faktor makanan dapat mengakibatkan 
jerawat timbul di wajah Anda. Gunakan pembersih wajah 
yang mengandung benzoyl peroxide sebagai perlindungan 
dari jerawat.

Daftar Wajib Pria MODERN

FREE
GUIDE
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Ginseng atau yang biasa disebut 
“Raja Segala Obat” bukanlah 
sesuatu yang asing terdengar di 
telinga. Berasal dari China (ginseng 
bukan berasal dari korea), ginseng 
telah menyebarkan manfaatnya ke 
seluruh dunia. Tanaman tradisional 
yang sudah dikenal sejak ribuan 
tahun lalu ini, telah dipercaya 
memiliki khasiat yang dapat 
membantu mengatasi berbagai 
macam penyakit, termasuk 
masalah gangguan stamina dan 
juga performa pria ketika berada 
di atas ranjang. Maka tak heran 
tanaman dari genus araliaceae ini 
banyak dipuja oleh kaum Adam di 
berbagai bangsa. 

Ginseng: 
Tradisi Kaya Manfaat
Ginseng memang bukan 
sembarang tanaman. 
Kehadirannya sebagai salah satu 
jenis obat tradisional yang terkenal 
menjadikannya sebagai sebuah 
objek yang tidak henti-hentinya 
diteliti para ilmuwan. Berbagai riset 
tersebut akhirnya mengungkap 
fakta bahwa senyawa aktif ginseng 
yang memiliki banyak manfaat 
adalah perpaduan: triterpenoid 
saponin, asam lemak poliasetilenik, 
serta beberapa polisakarida 
lainnya. 

Kombinasi dari senyawa yang 
dikenal dengan nama ginsenoside 
ini ternyata terbukti mampu 

mengstimulasi pengubahan 
L-Arginine yang ada di dalam 
tubuh menjadi L-Citrulline yang 
akan menghasilkan senyawa 
nitric oxide. Senyawa ini sangat 
bermanfaat dalam membantu 
mencegah terjadinya kelainan 
pada darah yang berujung pada 
penyumbatan pembuluh darah dan 
penyakit kardiovaskular (jantung).

Ginseng: 
Performa Seksual
Sejak kekaisaran China, para 
raja dan kaisar serta kalangan 
istana sudah memercayai bahwa 
ginseng dapat membantu 
meningkatkan libido dan juga 
kemampuan seksual serta performa 
pria di atas ranjang. Ternyata 
kepercayaan para raja ini bukan 
sekedar legenda atau isapan 
jempol belaka. Penelitian yang 
pernah dipublikasikan di New York 
Academy of Sciences antara lain 
menemukan bahwa ginsenoside 
pada ginseng mampu melancarkan 
proses aliran darah pada 
pembuluh vena penis. Lancarnya 
proses aliran darah ini tentu 
membuat kesempurnaan proses 
ereksi pada pria. 

Bahkan peneliti dari New York 
Academy of Sciences juga yakin 
bahwa ginseng dapat menjadi obat 
bagi pria yang memiliki masalah 
disfungsi seksual. Fakta ini didapat 
dari peningkatan libido dan 

GINSENG: 
  WARISAN 
PERFORMA   
MAKSIMAL
1001 cara untuk hidup sehat. 
Dan ada satu yang  memiliki 1001 manfaat: Ginseng
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