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EVOSTORY
DIBALIK KISAH

CHRISTIAN DICKY

2010

MEMBANGUN EVOLENE DARI NOL

Sejak tahun 2010, Christian Dicky yang merupakan seorang mantan atlet 
sepatu roda sudah menggeluti dunia fitness. Pada saat itu, Christian Dicky 
mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan nutrisi untuk menjaga 
tubuhnya agar tetap atletis dan fit, terutama dalam hal suplemen. 

Kesulitan inilah yang membuat Christian Dicky memutuskan untuk mem-
buat merk suplemen sendiri. Selain agar lebih mudah diperoleh, Evolene 
diharapkan bisa jadi suplemen lokal kebanggaan Indonesia.
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2021

2019

Tepat di tahun ini 2021, kini Evolene telah memiliki total 10 produk dan memiliki 421 
agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Gak berhenti di situ, Evolene selalu berusaha untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mencukupi kebutuhan nutrisi ha-
rian. Makanya, Evolene berkomitmen untuk senantiasa memberikan informasi seputar 
dunia fitness, serta memberikan inspirasi untuk seluruh EvoTeam agar terus termotivasi 
dan terpacu untuk berproses menjadi lebih baik lagi.

Sembilan tahun kemudian, tepat pada tanggal 16 Januari 2019, Evolene memulai 
bisnisnya. Meskipun dimulai dari skala yang sangat kecil, namun dengan konsistensi dan 
kegigihan yang besar, Evolene semakin dikenal. 

Dua bulan kemudian, Evolene berhasil mengeluarkan 4 produk, diantaranya EvoMass 2 
lbs, EvoMass 10 lbs, Whey Protein 6 serving, dan Whey Protein 12 serving. Gak cuma itu, 
Evolene juga telah memiliki 23 agen yang tersebar di beberapa kota.
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KOMITMEN EVOLENE
UNTUK MENJAGA MUTU PRODUK,
SUDAH TAHU?
Evolene selalu memastikan kualitas produknya terjaga, demi memberikan nutrisi terbaik 
untuk konsumennya. Berbagai sertifikasi sudah dikantongi oleh Evolene, diantaranya 
BPOM, sertifikat Halal dari MUI, GMP, HACCP, ISO, dan serangkaian uji lab untuk memasti-
kan agar kandungan nutrisi yang tertera di label sesuai dengan yang dikonsumsi.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Pasal 3 tentang Badan 
Pengawas Obat dan Makanan, Evolene mengikuti sertifikasi dengan kate-
gori Pangan Tambahan untuk Olahragawan. Sertifikasi ini bertujuan untuk 
memastikan produk Evolene memenuhi standar dan persyaratan keamanan, 
khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan, sesuai dengan peratur-
an yang berlaku di Indonesia.
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Sertifikat Halal (SH) adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan fatwa ter-
tulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu pro-
duk sesuai dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk 
mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari in-
stansi pemerintah yang berwenang. 

Adapun tujuan dari pembuatan sertifikat halal ini adalah untuk memberikan 
kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen 
dalam mengonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin 
oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Good Manufacturing Practice (GMP) merupakan persyaratan kualitas yang 
harus diterapkan dalam sebuah industri, terutama industri pangan dan pen-
dukungnya. Dalam hal ini, Evolene sudah memiliki sertifikat GMP, yang be-
rarti Evolene dapat memberikan nutrisi sesuai komposisi yang tertera di la-
bel. Selain itu, sertifikat GMP juga memastikan konsumen bisa mengonsumsi 
Evolene tanpa khawatir terkontaminasi dengan bahan apapun yang berba-
haya, karena sudah memenuhi persyaratan umum seperti fasilitas pabrik 
yang bersih memadai, proses produksi dan penyimpanan produk yang 
aman, pengendalian hama, hingga higienitas karyawan pabrik yang terjaga.

Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP dilakukan untuk 
memastikan agar Evolene aman untuk dikonsumsi. Sertifikat ini diperoleh 
setelah melalui analisis dan upaya pengendalian terhadap bahaya biologis, 
kimia, dan fisik, dari mulai produksi bahan mentah, manufaktur, distribusi, 
hingga produk siap dikonsumsi.

Sertifikasi yang satu ini juga tidak kalah penting. ISO 22000 adalah standar 
keamanan pangan untuk bisnis dalam rantai makanan global. Sertifikasi ini 
memberikan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan dan 
menetapkan persyaratan apa yang harus dipenuhi suatu organisasi untuk 
dapat mengendalikan bahaya keamanan pangan. Melalui sertifikasi ISO 
22000, Evolene berkomitmen untuk menjadi merk lokal yang berstandar in-
ternasional.

Protokol uji lab menjadi hal yang rutin dilakukan oleh Evolene secara berkala. Hal ini dilaku-
kan untuk memastikan lebih lanjut bahwa komposisi nutrisi yang terkandung dalam setiap 
produk Evolene sesuai dengan yang tertera pada label. Sebagai suplemen tinggi protein, 
tentu banyak kegelisahan yang timbul dari masyarakat akan ketidaksesuaian kadar pro-
tein yang mereka konsumsi. Untuk menjawab hal tersebut, Evolene tidak ragu untuk selalu 
mengadakan uji lab secara berkala demi kepuasan konsumen Evolene di seluruh penjuru 
Indonesia.

Evolene mengedepankan kualitas terbaik dari setiap lini produknya demi mendukung 
masyarakat Indonesia yang ingin menjalankan pola hidup sehat. Keinginan besar dari mas-
yarakat untuk mendapatkan suplemen yang cocok untuk program pembentukan tubuh, 
menjadi motivasi terbesar Evolene untuk terus mengembangkan lagi mutu produknya se-
suai dengan standar internasional.
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EVODUCATION

FULL BODY

DO IT ALL 
WORKOUT:
Full body workout sudah terbukti bisa memberikan manfaat menyeluruh; mulai dari otot yang 
kuat dan ideal, hingga waktu ngegym yang lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan naman-
ya, full body workout melatih hampir semua otot di tubuh, yang didominasi oleh compound 
exercises atau gerakan-gerakan latihan yang melibatkan beberapa kelompok otot sekaligus.

Barbell Bench Press 
(3 sets x 10-12 reps)

Barbell Squat 
(2 sets x 10-12 reps)

Posisikan tubuh telentang di atas bench 
dengan permukaan datar

Genggam dan angkat bar dengan tangan 
yang direntangkan sedikit lebih lebar dari bahu.

Turunkan bar perlahan ke arah dada sambil 
menarik napas.Dorong bar ke atas sambil 
membuang napas.

Posisikan bar di rack sedikit di bawah bahu, 
tempatkan barbell di punggung

Genggam dan angkat bar dengan tangan yang 
direntangkan sedikit lebih lebar dari bahu. 
Rentangkan kaki selebar bahu.

Lakukan squat, tekuk lutut perlahan sambil 
mengencangkan otot abs bagian bawah.

Posisi kepala tegak, tatapan ke depan, kaki 
tetap menapak di lantai.

Dorong tubuh untuk kembali ke posisi semula.

Berikut adalah salah satu variasi 
full body workout yang bisa kamu coba:

02.01.
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Bent Over Row 
(2 sets x 12 reps)

Posisikan tubuh telentang di atas bench 
dengan permukaan datar

Genggam dan angkat bar dengan tangan 
yang direntangkan sedikit lebih lebar dari 
bahu.

Turunkan bar perlahan ke arah dada sambil 
menarik napas.Dorong bar ke atas sambil 
membuang napas.

EZ Bar Curls 
(2 sets x 15 reps)

Berdiri sambil memegang EZ bar, telapak tangan 
menghadap keluar. Pastikan bahu terbuka lebar, 
dan posisi EZ bar ada di area paha.

Buang napas saat mengangkat EZ bar ke arah 
bahu, pastikan kedua lengan tetap berada di sisi 
tubuh.

Saat EZ bar berada di atas, tahan sejenak sambil 
mengencangkan otot bisep.

Tarik napas sambil menurunkan EZ bar ke posisi 
semula.

03. 04.
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Leg Raises 
(2 sets x 15 reps)

Lat Pulldowns 
(2 sets x 12 reps)

Calf Raises 
(2 sets x 20 reps)

Military Press 
(2 sets x 12 reps)

Posisi tidur telentang di lantai, kaki diluruskan dan me-
nempel satu sama lain.

Angkat kaki hingga menghadap ke atap dan bokong 
terangkat dari lantai, pastikan kaki tetap tegak lurus 
dan menempel satu sama lain.

Perlahan turunkan kaki hingga tepat berada di atas 
lantai (tidak menyentuh). Tahan sejenak.

Catatan:

Sebelum melakukan gerakan-gerakan di atas, pastikan kamu sudah melakukan pemanasan sekitar 10-15 
menit. Kamu bisa melakukan stretching atau lari santai di treadmill, namun pastikan intensitas pemana-
san ada di level ringan saja.

Selamat mencoba!

Duduk di bangku dengan nyaman, kaki menapak 
ke lantai. 

Sesuaikan tinggi bar dengan tangan yang diren-
tangkan penuh ke atas.

Tarik bar hingga sejajar dagu sambil membuang 
napas. Pastikan kaki tetap menapak penuh di lantai 
dan kencangkan otot abs.

Perlahan kembalikan bar ke posisi semula, jangan 
dibanting.

Genggam dumbbell dengan beban 
ringan/sedang di masing-masing tangan.

Berdiri tegak, kaki direntangkan selebar bahu.

Perlahan angkat tumit, tahan sejenak.

Perlahan turunkan tumit kembali ke posisi 
semula.

Posisikan tubuh telentang di atas bench 
dengan permukaan datar

Genggam dan angkat bar dengan tangan 
yang direntangkan sedikit lebih lebar dari 
bahu.

Turunkan bar perlahan ke arah dada sambil 
menarik napas.Dorong bar ke atas sambil 
membuang napas.

05.

07.

06.

08.
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Di dalam protein terdapat 20 jenis asam amino yang dibagi 
ke dalam dua kategori, yaitu Non-essential Amino Acids (di-
hasilkan secara natural oleh tubuh) dan Essential Amino Ac-
ids (diperoleh dari suplemen atau makanan). Kalau jenisnya 
sendiri, dilihat berdasarkan sumbernya, protein dapat berasal 
dari hewan (protein hewani) dan tumbuh-tumbuhan (protein 
nabati). Perbedaan antara protein hewani dengan protein 
nabati adalah kandungan asam amino yang ada di dalamnya. 
Protein hewani mengandung 9 jenis Essential Amino Acids, 
sedangkan protein nabati seringkali dianggap memiliki kand-
ungan protein yang kurang lengkap (setidaknya ada satu 
kandungan asam amino yang tidak terkandung di dalamnya). 
Menurut penelitian, 

protein hewani (seperti whey protein) dapat memberikan 
dampak bagi otot rangka dan memperbaiki jaringan. Makan-
ya, protein hewani sangat direkomendasikan bagi atlet dan 
juga orang-orang yang ingin meningkatkan kekuatan dan 
kesehatan otot.

Protein sangat dibutuhkan, terutama untuk kamu yang se-
dang membentuk tubuh ideal. Protein sendiri merupakan 
satu dari tiga makronutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk 
menghasilkan energi. Buat kamu yang sedang membentuk 
otot, protein sangat membantu, loh! Saat dikonsumsi, pro-
tein akan berubah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini 
yang nantinya akan membentuk menjadi otot. Fungsi lain dari 
protein adalah untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jarin-
gan dan sel-sel tubuh, mengatur keseimbangan air, memban-
tu menetralisir tubuh, membantu membentuk antibodi, serta 
sebagai sumber energi.

Untuk tetap bisa menjaga kandungan baik dalam dag-
ing, namun tetap menghilangkan lemak membandel, 
dibutuhkan beberapa langkah dalam mengolahnya. 
Nggak cuma itu, kamu juga harus memilih bagian dag-
ing yang rendah lemak. Daging yang dimaksud bukan 
cuma daging sapi atau daging kambing, tetapi berb-
agai jenis daging lainnya seperti ikan dan ayam.

JANGAN SAMPE
SALAH KAPRAH

SIMAK CARANYA DI SINI! 

MENGOLAH
PROTEIN

Sebelumnya, coba perhatikan penjelasan mengenai 
jenis-jenis lemak yang terkandung dalam daging ini, 
deh. Biasanya, terdapat 4 kandungan lemak yaitu sat-
urated fat, trans fat, polyunsaturated fat, dan monoun-
saturated fat. Saturated dan trans fat bentuknya padat 
dan baik untuk tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah 
yang normal. Sedangkan polyunsaturated dan mono-
unsaturated fat bentuknya cair dan memiliki manfaat 
untuk tubuh jika dalam suhu ruangan. 

Lemak yang harus diperhatikan kadar konsumsinya 
supaya nggak kolesterol adalah saturated fat. Kalau 
kamu mengurangi konsumsi saturated fat, gak cuma 
kadar kolesterol yang terjaga, tapi juga bisa membantu 
menjaga berat badan, kadar gula, dan tekanan darah. 
Jadi, mana jenis daging yang harus dipilih?
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Unggas yang dapat kamu konsumsi adalah ayam atau bebek. Unggas tersebut bisa 
kamu masak dengan cara dipanggang, bakar atau rebus. Kamu juga bisa mengonsum-
si daging ayam tanpa harus memisahkan terlebih dahulu kulitnya, karena kulit ayam 
dapat memberikan citra rasa yang lebih nikmat. Namun, perlu diingat, bahwa dalam 1 
ons ayam terdapat 3 gram saturated fat dan 8 gram unsaturated fat di bagian kulitnya. 
Artinya, walaupun memberikan citra rasa yang lebih, ada baiknya jangan konsumsi kulit 
ayam secara berlebihan, ya!

UNGGAS 02.

Ayam

Bebek

Angsa

Burung puyuh

Burung dara

167

132

161

233

142

6,63

5,95

7,13

14,04

7,5

25,01

18,28

22,75

25

17,5

0

0

0

0

0

JENIS UNGGAS 
(MENTAH)

KALORI 
(PER 100 
GRAM)

LEMAK
(DALAM 
GRAM)

PROTEIN
(DALAM 
GRAM)

KARBOHIDRAT
(DALAM GRAM)

Kalau yang satu ini, nggak perlu khawatir memilah bagian apa yang rendah lemak, 
cukup memperhatikan proses mengolahnya saja. Kamu bisa mengonsumsi salmon, 
udang, kerang, atau yang paling mudah tuna dalam kaleng. Untuk lebih jelasnya, lihat 
rincian kalori per-100 gram beberapa jenis ikan dan seafood mentah:

Untuk mengolahnya, diusahakan untuk nggak digoreng tapi dengan dipanggang, bakar, kukus, atau rebus. Nah, kamu 
juga bisa memasukkan seafood yang sudah kamu olah ke dalam salad untuk menambah kandungan protein harian 
mu.

IKAN DAN SEAFOOD01.

Ikan gurame

Ikan gabus

Ikan kakap

Kerang

Udang

125

89

100

88

144

5,49

1,25

1,34

0,76

2,35

17,48

18,31

20,51

16,78

27,59

0

0

0

2,36

1,24

JENIS IKAN DAN SEA-
FOOD (MENTAH)

KALORI 
(PER 100 
GRAM)

LEMAK
(DALAM 
GRAM)

PROTEIN
(DALAM 
GRAM)

KARBOHIDRAT
(DALAM GRAM)
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Makan daging boleh-boleh aja kok, tapi tetap perhatikan porsinya. Aturan umum dalam mengonsumsi  daging da-
lam satu piring disarankan hanya 3-4 ons. Bagian-bagian yang dapat kamu pilih adalah daerah yang sedikit memiliki 
lemak. Misalnya daging kambing  yang ada di sekitar area paha, kaki, dan pinggang; atau daging sapi  di area has 
dan bahu. Kalau memang kamu nggak bisa pilih bagian daging yang diinginkan, kamu bisa membuang bagian 
lemak yang menempel pada daging sebelum diolah. Penjelasan lebih rinci mengenai kandungan kalori dalam 100 
gram daging mentah, bisa kamu dapatkan dengan menyimak tabel berikut ini, ya:

Kamu bisa mengolah daging dengan cara dipanggang, direbus atau dibakar. Kalau mau hasil daging kamu empuk 
dan juicy, tingkat kematangan yang dibutuhkan adalah medium rare. Perlu diperhatikan juga bumbu atau saus yang 
kamu gunakan saat makan daging, agar kandungan nutrisi daging yang sudah kamu olah nggak berubah lagi. 

Nah, itu tadi bagian dan cara mengolah daging yang rendah lemak. Daging memang dapat menjadi bagian yang 
kaya akan protein, tapi jangan lupa untuk tetap memperhatikan porsi yang kamu konsumsi, ya! Soalnya,  apapun 
yang berlebihan nggak akan baik, kan?

DAGING MERAH

03.

Sapi

Kambing

Kelinci

Domba

Kuda

288

109

136

292

133

19,54

2,31

5,55

20,77

4,6

26,33

20,6

20,05

24,32

21,39

0

0

0

0

0

JENIS DAGING
(MENTAH)

KALORI 
(PER 100 
GRAM)

LEMAK
(DALAM 
GRAM)

PROTEIN
(DALAM 
GRAM)

KARBOHIDRAT
(DALAM GRAM)

13E-Magazine EVOLENE



KENALAN DENGAN

DI TEMPAT GYM, YUK!
ALAT-ALAT

Buat kamu yang berencana untuk mulai olahraga di tempat gym, ada baiknya kenalan 
dulu dengan alat-alat yang bakal sering kamu temui. Berdasarkan fungsinya, alat gym 
dibagi menjadi 3, yaitu cardio, resistance training, dan free weights. Check them out!

Olahraga kardio adalah jenis olahraga yang bertujuan meningkatkan kecepatan detak jantung dengan melakukan 
gerakan-gerakan aerobik  (membutuhkan banyak oksigen), efektif untuk membakar kalori. 

Contoh alat gym untuk olahraga kardio:

Olahraga ini dapat melatih kekuatan dengan menggunakan berat tubuh individu untuk melawan gravitasi. Dengan 
melakukan bodyweight training, seseorang juga dapat melatih daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, koordinasi, dan 
tentunya keseimbangan tubuh. 

Contoh alat gym untuk bodyweight training:

CARDIO

BODYWEIGHT TRAINING

TREADMILL

DIP BAR

INDOOR BIKE

AB ROLLER WHEEL

CROSS TRAINER

PULL UP BAR
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Olahraga ini sering dikenal sebagai latihan pengencangan otot. Latihan ini berfokus untuk menimbulkan 
kontraksi otot melawan suatu hambatan eksternal. Tujuan dari olahraga ini adalah untuk meningkatkan 
massa/volume, kekuatan, serta daya tahan otot.

Contoh alat gym untuk resistance training:

Olahraga angkat beban seringkali menggunakan alat yang dikenal dengan istilah free weights. Free weights 
sendiri artinya obyek berat yang dapat digerakkan dengan bebas, tidak membatasi ruang gerak tubuh.

Contoh alat gym yang termasuk dalam kategori free weights:

RESISTANCE TRAINING

FREE WEIGHTS

CHEST PRESS 
MACHINE

BARBELL

CABLE CROSSOVER 
MACHINE

EZ CURL BAR

FLY MACHINE

MEDICINE BALL

LEG PRESS MACHINE

KETTLEBELL

LAT PULLDOWN 
MACHINE

DUMBBELL
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UBAH BENDA

JADI ALAT NGEGYM!
DI SEKITAR RUMAH

Terkadang, kita ingin memaksimalkan latihan dengan pergi ke tempat gym karena alat yang 
disediakan cukup lengkap untuk menunjang gerakan yang bervariasi. Tapi, gak semua orang 
punya akses mudah, terutama jarak antara rumah menuju ke tempat gym. Selain itu, perlu 
merogoh kocek lebih untuk daftar menjadi member gym tertentu. 

Makanya, latihan di rumah sering jadi pilihan alternatif bagi sebagian orang. Biar gak kalah 
efektif dengan latihan di tempat gym, kamu bisa memanfaatkan benda di sekitar rumah lho. 
Jangan salah, benda-benda berikut bisa kamu sulap layaknya alat-alat latihan yang tersedia di 
tempat gym. Check it out!

Dips bar sering jadi alat andalan bagi para 
fitness enthusiast untuk melatih triceps, 
biceps, dan chest.   Nah, dips bar ini bisa 
kamu ganti dengan kursi yang ada di ru-
mah. Pastikan gunakan kursi yang kokoh, 
jangan pakai kursi yang terbuat dari plastik 
ya!

Untuk melakukan chair dips, langkah per-
tama yaitu bersandar pada sebuah kursi 
dan letakkan kedua tangan pada tepian 
kursi. Lalu, tekuk kaki dan turunkan tubuh 
secara perlahan. Saat posisi menurunkan 
tubuh, pastikan siku lengan membentuk 
posisi 90 derajat. Kembali ke posisi awal 
dan lakukan sekitar 8-12 repetisi setiap 
setnya. 

Kettlebell merupakan alat latihan beban ber-
bentuk seperti meriam dengan pegangan 
tangan yang hand-friendly. Kettlebell jadi 
salah satu alat yang digemari banyak orang 
karena bentuknya simple dan mampu digu-
nakan untuk melakukan berbagai latihan di-
antaranya yaitu strength training, endurance, 
hingga kardio. 

Alat yang berasal dari Rusia ini juga mudah 
ditemukan di banyak toko perlengkapan fit-
ness. Tapi, kalo ingin menghemat budget, 
kamu bisa menggantikan fungsi kettlebell 
dengan deterjen botol yang tersedia di ru-
mahmu!

Salah satu gerakan yang bisa dilakukan yaitu 
kettlebell swing. Pertama, siapkan deterjen 
botol yang masih tersisa penuh. Letakkan 
botol deterjen tersebut di depanmu sambil 
merentangkan kaki selebar bahu. Lalu, tekuk 
lutut dan genggam botol deterjen dengan 
kedua tanganmu. Ayunkan botol deterjen 
ke depan sambil mendorong pinggul ke 
belakang. Dorong kuat antara bokong dan 
pinggul dan rasakan kontraksi pada glutes. 
Lakukan gerakan hingga full ROM dan ulangi 
hingga 8-12 repetisi.

Selain kettlebell, dumbbell juga jadi alat fa-
vorit bagi mereka yang ingin membangun 
massa otot. Bentuknya yang praktis dan pun-
ya banyak manfaat, dumbbell juga gak pan-
dang bulu, bisa digunakan pemula hingga 
profesional sekalipun. 

Sama seperti kettlebell, dumbbell juga bisa 
dibeli di toko perlengkapan fitness langga-
nanmu. Harganya juga bervariasi, tergan-
tung merk, bentuk dan beratnya. Selain itu, 
dumbbell sendiri juga mampu melatih ham-
pir semua otot, contoh gerakan yang bisa 
dipraktekkan yaitu biceps curl, dumbbell 
row, stiff leg deadlift, shoulder press, dll. 

Tapi, apabila belum memiliki dumbbell, 
salah satu gerakan di atas juga bisa dilaku-
kan dengan ransel milikmu. Untuk melaku-
kan one arm biceps curl, siapkan ransel yang 
telah terisi dengan barang-barang berat dan 
atur beban sesuai dengan kemampuanmu. 
Lalu, genggam bagian atas ransel dengan 
tanganmu dan pastikan posisimu tetap ber-
diri tegak. Tekuk siku dan angkat ransel se-
cara perlahan mendekati posisi bahu tanpa 
menggerakkan lengan bagian atas. Rasakan 
kontraksi pada bagian biceps, turunkan ran-
sel pada posisi awal dan lakukan gerakan se-
banyak 8-12 repetisi. 

KURSI UNTUK 
TRICEP DIPS

DETERJEN SEBAGAI 
KETTLEBELL

RANSEL PENGGANTI 
DUMBBELL
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Selain kettlebell, dumbbell juga jadi alat fa-
vorit bagi mereka yang ingin membangun 
massa otot. Bentuknya yang praktis dan pun-
ya banyak manfaat, dumbbell juga gak pan-
dang bulu, bisa digunakan pemula hingga 
profesional sekalipun. 

Sama seperti kettlebell, dumbbell juga bisa 
dibeli di toko perlengkapan fitness langga-
nanmu. Harganya juga bervariasi, tergan-
tung merk, bentuk dan beratnya. Selain itu, 
dumbbell sendiri juga mampu melatih ham-
pir semua otot, contoh gerakan yang bisa 
dipraktekkan yaitu biceps curl, dumbbell 
row, stiff leg deadlift, shoulder press, dll. 

Tapi, apabila belum memiliki dumbbell, 
salah satu gerakan di atas juga bisa dilaku-
kan dengan ransel milikmu. Untuk melaku-
kan one arm biceps curl, siapkan ransel yang 
telah terisi dengan barang-barang berat dan 
atur beban sesuai dengan kemampuanmu. 
Lalu, genggam bagian atas ransel dengan 
tanganmu dan pastikan posisimu tetap ber-
diri tegak. Tekuk siku dan angkat ransel se-
cara perlahan mendekati posisi bahu tanpa 
menggerakkan lengan bagian atas. Rasakan 
kontraksi pada bagian biceps, turunkan ran-
sel pada posisi awal dan lakukan gerakan se-
banyak 8-12 repetisi. 

Deadlift, si raja workout, biasanya dilaku-
kan dengan menggunakan barbell. Barbell 
sendiri merupakan besi panjang sekitar 1-2 
meter di mana setiap sisinya terdapat weight 
plates dan beban tersebut bisa diatur sesuai 
kemampuan. 

Barbell cenderung digunakan untuk com-
pound exercise, dimana mampu menarget-
kan beberapa otot sekaligus dalam satu ger-
akan. Siapa sangka, fungsi barbell di tempat 
gym ini juga bisa digantikan dengan keran-
jang pakaian yang ada di rumah, lho!

Salah satu gerakan yang bisa dipraktekkan 
yaitu romanian deadlift. Langkah awal yaitu 
berdiri di depan keranjang yang telah terisi 
penuh dengan beragam benda, sehingga 
bisa memiliki beban yang setara dengan 
barbell. Rentangkan kaki selebar bahu dan 
turunkan posisi tubuh untuk mencengkram 
setiap sisi keranjang dengan mendorong 
pinggul ke samping tanpa menekuk lutut. Li-
batkan hamstring dan glutes untuk menekan 
bagian pinggul ke depan sehingga kembali 
ke posisi awal. Lakukan gerakan serupa se-
banyak 8-12 repetisi.

Gak cuma sebagai tempat bersantai dan 
berkumpul dengan keluarga, kamu bisa 
mengubah sofa di rumahmu layaknya bench 
di tempat gym!
Meski bentuknya tidak terlalu mirip, sofa 
cukup kuat untuk menahan beban tubuhmu 
untuk melakukan latihan-latihan yang berbe-
da seperti decline/incline push up, decline 
plank, single leg squat, dan masih banyak 
lagi.

Untuk melakukan incline push up, caranya 
sangat mudah. Pertama, posisikan tubuh 
seperti gerakan push up dan letakkan kedua 
telapak tanganmu pada bibir sofa. Pastikan 
badan lurus, kunci siku dan turunkan dada 
perlahan mendekati sofa. Tahan beberapa 
detik dan angkat kembali chest pada posisi 
semula. Ulangi gerakan sebanyak 8-12 repe-
tisi.

Nah, itu dia 5 benda di sekitar rumah yang 
bisa disulap menjadi alat-alat fitness. Di-
antara lima latihan tersebut, mana yang 
menurutmu paling menarik untuk segera di-
coba? 

RANSEL PENGGANTI 
DUMBBELL

KERANJANG PAKAIAN 
UNTUK BARBELL

SOFA SEBAGAI BENCH 
GYM
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EVOAMBASSADOR

CEWEK JADI SUMBER MOTIVASI

CERITA SUKSES
NGURUSIN BADAN
ALA WILLY

Gua nge-gym tuh udah dari 14-15 
tahun, kalo total berarti 12 tahun.

Jadi awal gua tuh gendut. Itu dulu gue 99 kilo. Di situ gue 
nggak pede sama sekali buat deketin cewek. Nah, kebet-
ulan waktu itu gue lagi deketin satu cewek. Nah, dari situ, 
gue ngerasa malu lah, kalo misalnya gue gendut, mana 
mau tuh cewek sama gue? Tapi akhirnya gue nggak dape-
tin tuh cewek juga sih sebenernya.. Hahaha

Dulu gue pake baju kan serba gede, celana juga ikutan 
gede. Dulu gue pake celana ukuran 38, sekarang di uku-
ran 29-30. Jadi otomatis gue harus pake baju yang gom-
brong, celana yang gombrong juga. Sekarang kan berat 
badan udah jauh lebih ringan, gue bisa pake celana yang 
skinny gitu. Lebih menarik lah dari pas gendut dulu.

Pernah banget! Di 3 minggu terakhir proses transfor-
masi gue sama Evolene emang agak susah nuruninnya. 
Minggu-minggu pertama lumayan lah turunnya, tapi pas 
minggu-minggu terakhir gue sempet stuck, seminggu 
cuma turun 0.2-0.4 kg aja. Nah, gue nyiasatinnya dengan 
ganti-ganti pola makan dan ngurangin karbo, karena gue 
pribadi emang nggak bisa makan karbo kebanyakan, pas-
ti gampang banget gemuknya.

Awalnya kan berat gue 99 kg, itu nge-gym masih asal-as-
alan banget. Akhirnya gue mutusin untuk pake jasa PT 
selama kurang lebih satu bulan. Itu gue belajar buat tau 
alat-alatnya aja, sih. Nah, selesai belajar alat-alatnya, gue 
baru belajar diet dan pola makannya. Gue sempet pake 
metode diet OCD, yang nggak ngebolehin makan kalo 
udah malem.

Nah, ternyata berat badan turun tuh, tapi ya gitu, cuma ku-
rus doang. Nggak ada ototnya. Setelah gue punya pacar, 
gue sempet kesenengan terus naik lagi berat badannya. 
Dari dulu tuh emang suka naik turun sih berat badan gue, 
cuma ya sekarang nggak yang drastis banget, gitu. Seka-
rang berat gue abis transformasi udah di angka 76 kg.

NGEGYM UDAH BERAPA 
LAMA?

APA ALASAN DIBALIK KEPUTUSAN 
UNTUK NGEGYM PERTAMA KALI?

EMANG APA SIH YANG BIKIN 
SAMPE GAK PD SEGITUNYA?

APAKAH PERNAH MENGALAMI 
MOMEN TERSULIT SAAT 
PROGRAM DEFISIT KALORI?

CERITAIN DONG PERJALANAN 
NURUNIN BERAT BADAN DARI 99 
KG KE 76 KG!

Willy (@willyanto95_) - 
Brand Ambassador Evolene
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Gua nge-gym tuh udah dari 14-15 
tahun, kalo total berarti 12 tahun.

Gue cuman kira-kira aja sih, kira-kira kalori yang masuk tuh 
per hari kurang lebih 1500. Emang turun sekilo-sekilo. Tapi 
otot gue masih banyak, soalnya gue kan masih konsumsi 
protein tuh, jadi nggak sampe ciut banget. Kalo karbo gue 
nggak pernah ngitungin sih. Kalo protein baru gue itungin, 
jumlahnya 2x berat badan waktu itu. 

Waktu di minggu-minggu terakhir gue pro-
gram defisit kalori kan gue sempet stuck 
tuh, nah akhirnya gue mutusin untuk latihan 
kardio juga sebagai tambahan. Tapi nggak 
banyak-banyak sih, soalnya kalo kebanya-
kan kardio juga malah jadi makan otot kan. 
Jadi paling hanya sekitar 10-15 menit aja, 
tapi balik lagi, tergantung dari berat badan 
dan target masing-masing, ya.

Lebih sering sih main ringan, ya. Soalnya 
takut cedera. Udah pernah cedera soalnya, 
sering kena di area bahu.

Yang pasti kalo mau sukses defisit kalori ya 
konsisten, dari mulai olahraga sampe pola 
makan. Terus, protein juga nggak kalah 
penting. Soalnya, kalo kita nggak konsum-
si protein, otomatis otot terkikis kan. Terus 
buat apa defisit kalori kalo ujungnya malah 
jadi kecil doang? 

Maunya kan berat turun, tapi massa otot 
tetap terjaga, kan.
Nah, kalo buat maintain, tergantung sama 
body rate juga sih. Kayak tipe badan gue, 
masih bisa maintain dengan cara kurangin 
cheat meal jadi cuma sekali seminggu.

Gue berharap badan gue bisa stay kayak 
gini, sih. Supaya bisa aktif nge-gym sampe 
tua nanti!

Yang pertama Isolene, sehari 4 sachet. Itu udah nge-cov-
er hampir 100 gr lah. Abis itu dari daging ayam. Biasanya 
suka cek di Google untuk tau jumlah kandungan nutrisi 
makanan yang gue makan. Terus, kalo tengah malem gue 
kelaperan, biasanya suka ngemilin Isolene juga.

Selama program defisit kalori, gue kan olahraga bisa 2 kali 
sehari. Gue sih nggak ngerasain pegel yang parah banget, 
sih. Abis leg day masih berasa pegel, tapi nggak separah 
kalo gue nggak minum Isolene sama sekali. Kalo minum 
Isolene, biarpun 2 kali sehari olahraga, bukannya pegel 
malah makin seger. Hehe.

Hmm.. itu tergantung orangnya sih. Defisit kalori kan pasti 
ngurangin makan. Kalau ada orang yang mau nurunin be-
rat badan cepat, ya pasti otot juga ikutan terkikis. Makanya 
gue pribadi lebih milih turun berat badan pelan-pelan aja, 
jadi massa otot gue nggak ikut terkikis. Sering kali orang 
pas lagi nurunin berat badan lupa buat mencukupi kebu-
tuhan protein, jadi pas berat badan turun, ototnya ikutan 
menyusut deh. Tapi tetap harus rutin latihan ya, kalo nggak 
diimbangi olahraga sih sama aja.

Motivasi gue kurang lebih sama kayak Ko Christian Dicky, 
hidup untuk makan. Jadi habis cheating, langsung gue ha-
jar habis-habisan di tempat gym, jadi nggak keburu nyesel, 
hahaha!

Itu tergantung dengan waktu dan gaya latihannya sih. 
Menurut gue, besar massa otot nggak menentukan ting-
kat kekuatan seseorang. Latihan yang fokus untuk nambah 
strength pasti beda dengan latihan yang fokus ke maintain 
kayak gue ini. 

Jadi awal gua tuh gendut. Itu dulu gue 99 kilo. Di situ gue 
nggak pede sama sekali buat deketin cewek. Nah, kebet-
ulan waktu itu gue lagi deketin satu cewek. Nah, dari situ, 
gue ngerasa malu lah, kalo misalnya gue gendut, mana 
mau tuh cewek sama gue? Tapi akhirnya gue nggak dape-
tin tuh cewek juga sih sebenernya.. Hahaha

Dulu gue pake baju kan serba gede, celana juga ikutan 
gede. Dulu gue pake celana ukuran 38, sekarang di uku-
ran 29-30. Jadi otomatis gue harus pake baju yang gom-
brong, celana yang gombrong juga. Sekarang kan berat 
badan udah jauh lebih ringan, gue bisa pake celana yang 
skinny gitu. Lebih menarik lah dari pas gendut dulu.

Pernah banget! Di 3 minggu terakhir proses transfor-
masi gue sama Evolene emang agak susah nuruninnya. 
Minggu-minggu pertama lumayan lah turunnya, tapi pas 
minggu-minggu terakhir gue sempet stuck, seminggu 
cuma turun 0.2-0.4 kg aja. Nah, gue nyiasatinnya dengan 
ganti-ganti pola makan dan ngurangin karbo, karena gue 
pribadi emang nggak bisa makan karbo kebanyakan, pas-
ti gampang banget gemuknya.

Awalnya kan berat gue 99 kg, itu nge-gym masih asal-as-
alan banget. Akhirnya gue mutusin untuk pake jasa PT 
selama kurang lebih satu bulan. Itu gue belajar buat tau 
alat-alatnya aja, sih. Nah, selesai belajar alat-alatnya, gue 
baru belajar diet dan pola makannya. Gue sempet pake 
metode diet OCD, yang nggak ngebolehin makan kalo 
udah malem.

Nah, ternyata berat badan turun tuh, tapi ya gitu, cuma ku-
rus doang. Nggak ada ototnya. Setelah gue punya pacar, 
gue sempet kesenengan terus naik lagi berat badannya. 
Dari dulu tuh emang suka naik turun sih berat badan gue, 
cuma ya sekarang nggak yang drastis banget, gitu. Seka-
rang berat gue abis transformasi udah di angka 76 kg.

NGEGYM UDAH BERAPA 
LAMA?

NGITUNG MAKRONUTRISI 
GAK?

SAAT DEFISIT KALORI, 
LATIHAN MANA YANG 
LEBIH PENTING, KARDIO 
ATAU LATIHAN BEBAN?

PILIH MANA, MAIN BEBAN 
BERAT ATAU MAIN 
RINGAN?

ADA TIPS AGAR DEFISIT 
KALORI BISA EFEKTIF DAN 
BAGAIMANA MEMPERTAH-
ANKANNYA?

APA HARAPAN UNTUK 
5-10 TAHUN KE DEPAN?

PROTEIN SEBANYAK ITU, 
MENUHINNYA GIMANA?

SELAIN MENUHIN KEBUTUHAN 
PROTEIN, ADA GAK EFEK ISOLENE 
KE TUBUH YANG TERASA BANGET?

ADA PENDAPAT TENTANG OTOT 
TERKIKIS KARENA DEFISIT KALORI?

GIMANA CARA MENJAGA 
CHEATING DAY TETAP STABIL?

APAKAH MASSA OTOT SESEORANG 
AKAN MEMPENGARUHI TINGKAT 
KEKUATANNYA?

APA ALASAN DIBALIK KEPUTUSAN 
UNTUK NGEGYM PERTAMA KALI?

EMANG APA SIH YANG BIKIN 
SAMPE GAK PD SEGITUNYA?

APAKAH PERNAH MENGALAMI 
MOMEN TERSULIT SAAT 
PROGRAM DEFISIT KALORI?

CERITAIN DONG PERJALANAN 
NURUNIN BERAT BADAN DARI 99 
KG KE 76 KG!
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EVOTEAM
SETELAH PAKE 
EVOMASS,
APA KATA MEREKA?

Alfin memilih EvoMass sebagai suplemen andalan untuk menaikkan berat 
badan karena kurang nyaman dengan badannya yang kurus. Setelah konsum-
si EvoMass, dia malah makin bersemangat untuk ngegym karena progress 
yang dia dapat cukup pesat!

Konsisten workout 6 kali selama seminggu dan disiplin surplus kalori, men-
gantarkan Tio mendekati goals bulkingnya. Motivasi bulking Tio tidak lain dan 
tidak bukan ingin tampil percaya diri, biar mantannya menyesal katanya. 

“Gak cuma naikin berat badan, EvoMass naikin 
semangat ngegym juga!”

“EvoMass bikin mantan jadi 
menyesal!”

@alfin_echelon
Berat badan dulu: 72 kg
Berat badan sekarang: 75 kg

@finding.tio
Berat badan dulu: 51 kg
Berat badan sekarang: 55 kg

Berawal mendapatkan body shaming dari keluarga sendiri, Ardi akhirnya 
memulai progress bulkingnya. Masih awam mengenai nutrisi dan pola latihan, 
Ardi memutuskan untuk bergabung dalam Grup Komunitas BodyEvolution by 
Evolene. Setelah mulai memahami surplus kalori dan makronutrisi, Ardi berha-
sil menaikkan berat badannya menjadi 61 kg. 

“Gara-gara kena body shaming akhirnya 
bertekad untuk bulking”

@masdiiim_13
Berat badan dulu: 53 kg
Berat badan sekarang: 61 kg
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Udah mulai ngegym dan makan banyak tapi sayang hasilnya gak keliatan, 
Okta Fernando ketemu iklan Evolene. Akhirnya dia tertarik beli EvoMass tapi 
setelah konsumsi belum terlihat perubahannya. Setelah konsultasi dengan 
Mimin Evolene, akhirnya Okta benar-benar memerhatikan makronutrisi teru-
tama protein. Akhirnya, dia berhasil menaikkan berat badannya. 

Sebelum pake EvoMass, Rian gak pernah pede kalo pake kaos soalnya badan-
nya terlalu kurus dan ototnya flat. Kegigihannya selama progress bulking bu-
kan tanpa hasil. Setelah berhasil menaikkan berat badan, Rian tetap konsisten 
menjalani healthy lifestyle-nya agar bisa mencapai target berat badan idealn-
ya yaitu 67 kg. 

“Sempet minum EvoMass tapi gak ada 
perubahan..”

“Gara-gara EvoMass jadi gak 
minder lagi!”

@oktafernando_dwi10
Berat badan dulu: 53 kg
Berat badan sekarang: 55 kg

@rianngunawan_
Berat badan dulu: 59 kg
Berat badan sekarang: 62.7 kg

Berawal mendapatkan body shaming dari keluarga sendiri, Ardi akhirnya 
memulai progress bulkingnya. Masih awam mengenai nutrisi dan pola latihan, 
Ardi memutuskan untuk bergabung dalam Grup Komunitas BodyEvolution by 
Evolene. Setelah mulai memahami surplus kalori dan makronutrisi, Ardi berha-
sil menaikkan berat badannya menjadi 61 kg. 

“Gara-gara kena body shaming akhirnya 
bertekad untuk bulking”

@masdiiim_13
Berat badan dulu: 53 kg
Berat badan sekarang: 61 kg
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EVOFEMALE

30 Menit

#DIRUMAHAJA

Bentuk Tubuh Kencang

Sering disepelekan, olahraga di rumah faktanya juga bisa bentuk tubuh menjadi 
lebih ideal. Poin pentingnya bukan dari alat yang digunakan, melainkan form 
gerakan yang benar serta seberapa konsisten melakukannya. Bisa dilakukan 
pagi atau malam hari, berikut menu workout yang bisa kamu lakukan 3-4 kali 
seminggu.

Chest expansion 2 set x 10 repetisi

Berdirilah dengan tegap dan buka kaki selebar 
bahu. Angkat tangan dan arahkan jari-jari pada 
bahu bagian atas. Secara perlahan, gerakkan siku 
secara horizontal sehingga tangan berada pada 
sisi kanan dan kiri tubuh. Kemudian, kembalikan 
posisi siku tepat pada depan dada. Di akhir ger-
akan, posisikan tangan pada keadaan semula 
dan pertahankan posisi punggung yang berdiri 
tegap.  
*Target otot: upper back, shoulder dan chest

Torso twist 2 set x 10 detik

Buka kaki selebar bahu, posisikan tangan di de-
pan dada dan pastikan kedua telapak tangan sa-
ling menyentuh. Putar pinggang secara perlahan 
ke arah kanan dan kir. Pertahankan posisi kaki 
yang lurus dan jangan menekuk lutut. 
*Target otot: abs,obliques, deltoids, glutes dan 
quadriceps

Arm circles 2 set x 10 detik

Buka kaki selebar bahu sambil rentangkan tan-
gan memanjang ke arah samping. Gerakkan len-
gan memutar ke arah depan dan belakang seper-
ti membentuk lingkaran. Pastikan setiap putaran 
lengan dilakukan dengan tangan lurus tanpa me-
nekuk siku.
*Target otot: upper back dan shoulders

Pemanasan
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Plank Shoulder taps 3 set x 10 reps

Posisikan tubuh seperti basic plank di mana 
pergelangan tangan sejajar dengan bahu, se-
mentara kaki lurus dengan pinggul. Tahan po-
sisi pinggul sembari tangan kanan menyentuh 
bahu kiri selama 1-2 detik dan kembali pada 
posisi awal. Rasakan kontraksi pada otot core 
dan lakukan hal yang sama dengan menyentuh 
bahu sebelah kanan menggunakan tangan kiri.  
*Target muscle: triceps, core, glutes, arms, 
wrists dan shoulder

Squat jacks 3 set x 12 reps

Buka kaki selebar bahu dan turunkan tubuh ba-
gian atas dengan menekuk lutut hingga mem-
bentuk sudut 90 derajat. Setelah tubuh pada 
posisi squat, genggam tangan dan arahkan di 
depan dada. Loncat dan mendaratlah secara 
perlahan dengan tetap menahan posisi semula. 
*Target muscle: quadriceps, glutes, dan ham-
string

Abs curl hollow hold 3 set x 10 reps

Mulai gerakan dengan membaringkan tubuh 
sambil mengangkat tangan ke atas sementara 
kaki lurus sejajar di yoga matras. Secara bersa-
maan, angkat tangan, kepala dan kaki lalu tah-
an posisi selama 10 detik. Kembalikan ke posisi 
semula dan ulangi gerakan.
*Target muscle: abs, obliques, core, lower back 
dan quadriceps

Side Lunges 3 set x 15 reps

Pertama, berdiri lurus dan buka kaki selebar 
bahu. Letakkan kedua tangan pada
pinggul. Langkahkan kaki kanan selebar mun-
gkin sembari menekuk sedikit lutut kanan. Per-
tahankan posisi kaki kiri dan punggung, lalu 
kembali ke posisi semula. Lakukan hal yang 
sama pada kaki bagian kiri. 
*Target muscle:  abs, back, glutes, quadriceps, 
hamstrings dan calves

Mountain climbers 3 set x 10 reps

Mulai gerakan dengan posisi mirip push up. Ar-
ahkan kaki kanan ke depan hingga mendekati 
siku tangan bagian kanan dan lakukan hal yang 
sama pada bagian kiri. Ulangi gerakan secara 
cepat sehingga mirip seperti orang yang se-
dang mendaki gunung.
*Target muscle: shoulders, hamstrings, core, tri-
ceps, quads dan core

Side lying inner thigh 2 set x 10 reps (tiap sisi)

Berbaring menyamping kanan dengan posisi 
pinggul sejajar. Tekuk lutut kiri ke dalam sehing-
ga posisi kaki kiri berada di depan kaki kanan. 
Pada posisi lurus, angkat kaki kanan perlahan 
dan tahan posisi kaki kiri. Lakukan hal yang 
sama pada bagian yang lainnya.
*Target muscle: inner thighs, obliques, dan legs

Strength Training
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Reclining twist 4 set x 5 detik

Baringkan tubuh dengan tangan telentang. Lalu, silang-
kan lutut kiri ke atas kaki kanan dan posisikan kepala 
menghadap kiri, tahan posisi hingga 10 detik. Lakukan hal 
yang sama pada bagian kaki kiri. 
*Target muscle: lower back

Child’s pose 3 set x 10 detik

Mulai gerakan dengan berlutut di atas matras yoga, rapatkan jari 
kaki dan duduk di atas tumit. Secara perlahan, baringkan tubuh 
seperti posisi sujud, abs sejajar dengan paha, chest berada dian-
tara dua kaki yang dilipat sementara dahi menempel pada yoga 
matras. Tahan gerakan selama 10 detik dan kembalilah pada po-
sisi semula.

Pendinginan

5 RESEP
PROTEIN SHAKE

RENDAH KALORI
UNTUK DIET ANTI NYIKSA

Jangan lagi anggap diet sebagai beban! Kelima protein shake pilihan 
MinFemale ini dijamin bikin diet kamu tetap menyenangkan, karena gak cuma rasanya yang enak, 

tapi juga tinggi protein dan rendah kalori! Semua menu mengandung sekitar 200 kalori, 30 gr protein, 
dan hanya 5 gr lemak dalam setiap porsinya. Hmm.. menarik!
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Strawberry Cheesecake Protein Shake

250 ml susu almond/susu rendah lemak
75 gr buah strawberry (dibekukan) 
1 sachet Isolene Strawberry
1 sendok makan cream cheese rendah lemak

Vanilla Protein Shake

250 ml susu almond/susu rendah lemak
1 sachet Isolene Vanilla
100 gr greek yoghurt 
1 sendok teh ekstrak vanilla

Chocolate Protein Shake

250 ml susu almond/susu rendah lemak
1 sachet Isolene Coklat
1 sendok teh cocoa powder

Peanut Butter Banana Protein Shake

250 ml susu almond/susu rendah lemak
1 sachet Isolene Coklat
1 sendok makan selai kacang
1 buah pisang, haluskan

Tropical Protein Shake

250 ml susu almond/susu rendah lemak
1 sachet Isolene Strawberry
120 gr nanas (dibekukan)
1 sendok makan kelapa parut

Tinggal campurkan semua bahan-bahan ke dalam 
blender, jadi deh! Yuk, langsung cobain resep-resep 
protein shake berikut ini:
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SERING GAK 

SAMPE DIBULLY,
CALISTA MALAH SUKSES 
JADI INFLUENCER!

Calista Sharone (@calistasharrone) - 
Brand Ambassador Evolene

PERCAYA DIRI 
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Gak langsung suka ngegym, awalnya Calista tertarik dengan balet karena pas sekolah dulu pernah di-bully kayak 
“tiang listrik.” Tinggi badannya ini yang bikin dia nggak pede, makanya setiap jalan jadi agak bongkok. Terlebih 
lagi Cai, sapaan akrabnya, merupakan seorang yang tomboy dan gak terlalu memedulikan penampilannya. Dari 
situlah orang tuanya mendaftarkan les balet untuk memperbaiki postur tubuhnya, pun berharap Cai bisa lebih 
tampil percaya diri. Kecintaannya terhadap balet bikin kemampuannya berkembang pesat. Pada usia sekitar 13 
tahun, Cai telah menjadi asisten guru balet.

Setelah berkecimpung di dunia balet, Cai malah penasaran dengan latihan fitness. 

“Gue pertama kali ngegym diajak sama bokap gue,” papar wanita berzodiak Scorpio ini. 

Modal cobain lifting weight bikin Cai jadi ketagihan dan pengen tambah massa otot biar lebih kuat.

Passionate dan enjoy di bidang healthy lifestyle, Cai kini menjadi fitness Influencer. Bukan pekerjaan yang gam-
pang, profesinya seringkali diremehkan oleh orang lain. Banyak yang menganggap kerjanya cukup mudah, 
cuma photoshoot dan sekadar mengajar dalam waktu singkat. Padahal, ada momen di mana harus workout dan 
direkam berjam-jam untuk video, belum lagi ada gerakan yang harus diulang berkali-kali.

Tantangan lainnya yaitu harus tetap jaga badan agar tetap fit sehingga mendapatkan trust dari audiences saat 
membagikan tips healthy lifestyle. Di tengah kepadatan jadwalnya, Cai mengaku sempat kesulitan memenuhi 
nutrisi. Tuntutan pekerjaannya membuat wanita berambut panjang ini pada akhirnya mencoba untuk konsumsi 
suplemen. Bukannya makin sehat, Cai malah mendapati wajahnya penuh jerawat. 

“Katanya lo nge-gym, kalo misal nge-gym kan kulit lo bisa tambah sehat, tambah bersih. Kenapa sekarang 
lo makin jerawatan? Lo gak bener ya latihan dan makannya? Asal-asalan pasti ya?” 

Mendapati hujatan tersebut, Cai kembali tidak percaya diri. Gara-gara trauma konsumsi suplemen, dia memu-
tuskan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari daily real food. Gak bertahan lama karena harus konsumsi dalam 
jumlah besar dan merasa eneg, progress Cai malah sempet mandek. Faktor utamanya karena dia jadi kurang 
konsisten dan disiplin dalam memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. 

Mimpi buruknya gak berlangsung lama, karena akhirnya dia dikenalkan Isolene oleh pacarnya. Selain gak bikin 
timbul jerawat dan rasanya yang enak, kemasan Isolene yang praktis dan come in handy cocok banget untuk 
dibawa ke mana-mana menemani rutinitas kesibukannya. Gak jarang juga Cai menikmati Isolene dengan cara 
di-blend sehingga 

rasanya mirip smoothies. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, perempuan berusia 21 tahun ini merasa Isolene 
bisa memaksimalkan pertumbuhan massa ototnya.

“Jangan takut angkat beban dan makan protein. Cewek gak akan jadi berotot banget meskipun rajin lati-
han beban.”

Perbedaan hormon lah yang menjadi penyebab cewek gak bisa lebih kuat dan atletis dari cowok. Calista menam-
bahkan bahwa meski dia udah latihan angkat beban selama bertahun-tahun pun gak membuat badannya kini 
berotot seperti bodybuilder yang badannya udah ‘gede’. 

Untuk bisa mendapatkan badan ideal versinya sekarang, Calista memberikan beberapa tips khusus untuk kamu 
yang ingin mengikuti jejaknya. Agar bisa meraih bentuk badan ideal, kamu harus konsisten dan tau apa tujuan-
mu, bukan cuma ikut-ikutan doang. 

Dengan motivasi yang kuat, kamu gak bakal cepet bosen. Perjalanan fitness itu ada naik turunnya dan capek itu 
hal yang wajar, kok. Never quit, tapi di sisi lain juga jangan push badannya terlalu berlebihan. 

Kalo lagi mau cheating, gak apa-apa, makan aja, asal porsinya jangan kebanyakan. Soalnya, semakin ditahan 
malah jadinya craving dan bikin progress jadi berantakan lagi. 

“Makan bersih sekali gak akan benerin diet lo, sama seperti makan jorok sekali gak akan ngerusak diet lo.”
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EVOTAINMENT

NYELENEH BANGET

DARI EVOTEAM!
8 DM TERKONYOL
Sebagai Mimin Evolene yang senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk 
Evo Team, Mimin tidak luput dari warna-warni kisah kehidupan dari  EvoTeam di DM Evo-
lene. Dari yang bisa membuat Mimin ikut merasa iba, bingung, sampai yang bisa buat 
Mimin ngakak 3 hari 2 malam! Penasaran apa isi DM-nya? Yuk kita simak sama-sama!

Karna Mimin ini manusia, bu-
kan dumbbell.. Ada kalanya 
Mimin kehabisan kata kata, 
dan inilah salah satu penye-
babnya 

Selain dari Evo Team yang 
selalu minta giveaway, ada 
juga Evo Team yang permint-
aannya suka aneh aneh, beli 
Isolene 50s bonus shaker + 
Mimin mau kak?

Pernah tidak kalian punya 
kejadian yang kalau diinget 
bikin senyum senyum sendi-
ri? Nah ini salah satunya, ser-
ba salah si Mimin
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Mimin mau main tebak te-
bakan nih sama kalian, 
Siapakah bang Dio yang di-
maksud?

Kata siapa cewek lewat gang 
doang yang bisa digodain? 
Mimin juga bisa dong

Ini yang paling buat Mimin 
penasaran deh, sejak kapan 
Mimin Evolene nerima jasa 
konsultasi yang menyangkut 
hal-hal ghaib ya?

Selain chat dari beberapa Evo Team yang suka 
bikin Mimin heran, ternyata kelakuan Mimin di IG 
Story juga sering bikin EvoTeam heran ya, hehe-
he... maapin yak!

Untung Mimin orang baik, ka-
lau terlalu pasrah gitu, terus 
Mimin orang jahat kan bisa 
Mimin ubah jadi pot bunga 
kakak satu ini 
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TEKA TEKI SILANG 
EVOLENE

Bukan TTS biasa, karena teka teki silang ini ada hadiahn-
ya! Jawab pertanyaan berikut dan kirim jawabanmu ke 
xxx untuk berkesempatan mendapatkan produk xxx 
GRATIS!
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1. Program cutting biasa juga 
disebut .... kalori.

2. Gainer Evolene

3. Satuan energi

4. Whey protein Evolene dengan 
rasa coklat moka

6. Otot yang paling susah dibentuk

5. Gabungan asam amino untuk 
mencegah otot terkikis

8. Kandungan Crevolene

7. Salah satu rasa Isolene

10. Otot perut

9. Netizen setia Evolene 

MENDATAR

MENURUN
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