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Perkenalkan nama saya,

MUSTHAFA KAMAL, P.HD
Dengan Progam ini, saya Turun 12 Kg dalam 3 Bulan 

Dan sekarang Saya adalah Konsultan Nutrisi Herbalife

JIKA NANTINYA SETELAH MEMBACA E-BOOK INI 
ANDA SERIUS INGIN MENURUNKAN BERAT BADAN 
ANDA, SAYA AKAN BIMBING ANDA MENUJU BERAT 

YANG ANDA INGINKAN, GRATIS!!!

Disini Saya akan berbagi dengan Anda tentang bagaimana 
 Langsing Permanen, Alami, Sehat & FIT 

Program Turun Berat Badan 4-6 Kg per Bulan Tanpa Diet Ketat, 
Tanpa Rasa Lapar, Tanpa Harus Pergi ke Gym, Tanpa Obat-obatan, 
Tanpa Jamu-jamuan, dan mempertahankan hasilnya tanpa takut 

naik lagi selamanya.....
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BERAPAKAH BERAT BADAN IDEAL ANDA ?

 Banyak cara yang dilakukan orang untuk mencari berat 
ideal mereka. Cara yang paling umum dilakukan adalah mengu-
rangi tinggi badan dengan 110. Jadi misalkan tinggi anda 180 cm 
artinya berat ideal anda adalah 70 kg.

 Meskipun cara ini sangat mudah, kenyataannya cara 
ini dianggap kurang akurat. WHO atau badan kesehatan dunia 
menyarankan suatu cara menentukan berat badan ideal anda 
berdasarkan BMI atau Body Mass Index . Dan menjadikan standar 
dala

Nah, bagaimana cara menghitung BMI anda?
Simpel, yang perlu anda lakukan adalah membagi berat badan 
anda dalam kg dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadrat-
kan 

Berat Badan (kg) 

Tinggi Badan (m) 2

Contoh:
berat anda 90kg dan tinggi anda 165 cm 
artinya BMI anda adalah 90 / (1,65 x 1,65) = 33 
artinya anda berada dalam kategori obesitas.

Berikut standar BMI untuk orang Asia:
• Jika BMI anda <18 anda terlalu kurus
• Jika BMI anda antara 18.5-22.9 anda temasuk ideal
• Jika BMI anda antara 23.0-26.9 anda kelebihan berat badan
• Jika BMI anda antara 27.0-35 anda temasuk kategori obesitas
• Jika BMI anda antara >35 anda temasuk kategori obesitas mor-
bid yang artinya dapat menyebabkan kematian.
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Apa Bentuk Tubuh Anda ?
 Bentuk dan berat badan Anda berhubungan, namun ked-
uanya tidak sama. Anda mewarisi salah satu bentuk tubuh alami, 
tergantung pada apakah Anda cenderung untuk membawa berat 
badan di tubuh bagian atas atau bawah tubuh atau menambah 
berat badan secara proporsional.

Apa Makna Bentuk Tubuh Anda?

Upper Body Fat

Lemak Anda tersebar pada tubuh bagian atas: wajah, leher, dada 
dan pinggang. Termasuk wanita dan hampir semua orang.

Lemak tubuh bagian atas biasanya disebabkan oleh pola makan 
dan kurang olahraga.

Lemak di sekitar pinggang biasanya berarti bahwa ada juga lemak 
internal, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.
Bentuk tubuh ini disebabkan karena sarapan berbasis karbohidrat, 
dan tidak sarapan sama sekali.

Mengurangi lemak internal dapat secara dramatis meningkatkan 
kesehatan Anda.
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Mengurangi kalori saja tidak akan menghilangkan lemak tubuh ba-
gian atas.
Untuk menurunkan berat badan dengan tipe ini,  Anda perlu mem-
buat bentuk tubuh Anda lebih ramping dengan manajemen kalori, 
protein dan olahraga. 

Lower Body Fat

Anda membawa lemak dalam tubuh bagian bawah: pinggul dan 
paha. Bentuk tubuh ini di dominasi oleh wanita.
 Bentuk tubuh seperti ini disebabkan sebagian oleh ketu-
runan, sebagian akibat pola makan dan gaya hidup yang kurang 
baik. Misalnya : kurang mengkonsumsi air putih, dan sering duduk 
dalam aktivitasnya (jarang bergerak) dan jarang sarapan pagi.

Jenis lemak ini tidak menyebabkan masalah kesehatan tertentu.

Mengurangi kalori dan meningkatkan latihan mungkin tidak cukup 
untuk mengurangi lemak tubuh lebih rendah.

Makan lebih banyak protein dan sertakan latihan tubuh lebih ren-
dah dalam latihan Anda. 
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Proporsional

Ketika Anda berkaca, kegemukan/lemaknya tersebar secara pro-
porsional ke seluruh tubuh Anda.

Anda mungkin tidak menyadari penambahan berat badan karena 
lemaknya tersebar di seluruh tubuh.

Disarankan untuk pengkondisian tubuh keseluruhan.

Ini bukan masalah berat badan saja, tapi secara keseluruhan 
adalah Komposisi Tubuh Anda.

 Target berat badan yang sehat didasarkan pada massa tu-
buh tanpa lemak, yang mencakup otot, tulang, mineral dan lain 
jaringan tanpa lemak dalam tubuh Anda. Semakin banyak massa 
otot yang Anda miliki, semakin banyak kalori tubuh Anda yang 
dibakar. Ingat, tubuh kita tetap memerlukan lemak ‘sehat’ dalam 
jumlah yang cukup.
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SEBAGIAN BESAR CARA DIET TIDAK BERHASIL
DAN HASILNYA TIDAK PERMANEN

 Apakah anda pernah berfikir mengapa anda sulit menu-
runkan berat badan dan kalaupun bisa turun hasilnya tidak per-
manen?

OK, sekarang anda bisa melihat di pasaran dengan banyak sekali 
produk yang menawarkan program langsing dan penurunan berat 
badan dari yang terdengar menakjubkan sampai yang menawar-
kan hasil yang INSTAN.

Saya akan katakan satu Rahasia: 

“Tidak Ada Penurunan 
Berat Badan yang INSTAN.”

 Menurunkan berat badan memerlukan suatu proses, dan 
proses tersebut menuntut ketekunan dan motivasi besar dari diri 
anda. Nah, sekarang mengapa cara-cara yang umum dilakukan 
orang tidak berhasil?
 Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, badan kita me-
merlukan nutrisi yang terbaik dan sempurna untuk menjalankan 
aktifitas kita sehari-hari. Dan sebagian besar penurunan berat 
badan berhubungan dengan TIDAK makan atau MENAHAN nafsu 
makan dan bahkan dengan cara-cara radikal dimana nafsu makan 
kit ditekan yang membuat kita merasa TIDAK INGIN MAKAN.
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 MENAHAN lapar atau Menekan Nafsu Makan adalah 
CARA TERBURUK dalam sejarah penurunan berat badan. Menga-
pa..?????
 Pada saat anda mulai kelebihan berat badan (overweight), 
anda akan memiliki kecenderungan untuk menurunkan dengan 
melakukan DIET dengan cara anda sendiri. Salah satunya dengan 
mengurangi makan dan otomatis anda mengurangi asupan NU-
TRISI ke tubuh anda sehingga tubuh akan mengalami kurang nu-
trisi (DEFISIENSI). 
 Jika diteruskan anda akan mengalami KELAPARAN Mikro 
dan Makro yang biasanya diikuti rasa cepat lelah atau lesu. Dan 
jika keadaan ini terus berlanjut, tubuh anda akan menyerah atau 
BREAK DOWN, contoh umum adalah bermasalah dengan pencer-
naan seperti Maag.
 Kecenderungan badan anda saat telah berhenti ber-DIET 
dengan kurangnya asupan nutrisi adalah menjadi ‘RAKUS’ dan 
akan makan lebih banyak dari sebelumnya atau disebut OVER-EAT. 
Dan mudah ditebak jika anda OVER-EAT, anda akan kembali OVER 
WEIGHT.
 Proses ini berkelanjutan hingga bertahun-tahun karena 
orang biasanya akan berpindah dari cara diet satu ke diet yang 
lain, jadi seperti lingkaran yang tidak ada jalan keluarnya. Akibat-
nya badan anda akan seperti “Yo-Yo”, Naik-turun, naik-turun dan 
seterusnya.
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MENGAPA BERAT BADAN KITA NAIK?

 Penyebab kenaikan berat badan seseorang sebenarnya 
bisa disimpulkan dalam 1 kata, yaitu Kebiasaan atau HABIT.
Sikat gigi sudah jadi HABIT anda yang otomatis anda lakukan tiap 
hari tanpa berpikir lagi.
 Kenaikan berat badan anda juga dikarenakan habit atau ke-
biasaan buruk anda. Mulai dari kebiasaan nyemil, makan goreng-
gorengan, pemilihan makanan yang buruk, termasuk juga kurang-
nya aktifitas.
 Masalahnya adalah, kebiasaan itu, membuat anda secara 
perlahan tapi pasti naik berat badan. Kenaikan yang perlahan ini-
lah yang kadang tidak disadari sampai akhirnya anda merasa baju 
kita nggak muat semua dan dokter mengatakan anda harus turun 
berat badan karena anda punya gejala sakit jantung.
 Kalau misalnya anda makan gorengan hari ini dan besok 
langsung naik 10 kg, pastinya anda akan berhenti makan gorengan 
dengan segera kan?

Mengapa anda gemuk dan bertambah GEMUK?
 Seperti yang anda telah pelajari, anda saat ini tentunya su-
dah mengerti berapa BMI (Body Mass Index) anda. Saat ini anda 
perlu mengerti kenapa kok kita naik berat badan.

FAKTOR PENYEBAB UTAMA:
 Karena Anda sarapan pagi tidak benar atau JUSTRU tidak 
sarapan sama sekali. Kedua tipe inilah yang membuat anda sering 
lapar, ngemil dan makan tidak terkendali.
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Hal ini adalah apa yang perlu anda mengerti:
1. Badan kita membakar sejumlah kalori tertentu setiap harin-

ya. Kalori yang dibakar oleh tubuh tiap orang berbeda. Seka-
rang kita anggap rata-rata wanita indonesia badannya mam-
pu membakar 1300 kilokalori atau singkatnya kalori per hari. 
(dalam keadaan tanpa olahraga atau dikenal sebagai RMR atau 
Resting Metabolic Rate). Untuk pria, tubuhnya mampu mem-
bakar lebih tinggi - antara 2.200 - 2.500 kalori. 

2. Setiap makanan dan minuman memiliki jumlah kalori terten-
tu. Contohnya 1 gelas Starbucks memiliki kira-kira 600 kalori. 
(air putih kalorinya = 0. jadi mau minum sebanyak apapun gak 
bikin gemuk. Artinya mitos air putih bikin gemuk gak bener 
gitu loh he he he)

3. Kelebihan kalori yang masuk ke badan kita akan secara oto-
matis dirubah badan kita menjadi cadangan makanan berupa 
lemak. 

4. Dengan demikian kalau kita mau turun berat badan, kita perlu 
mengkonsumsi kalori lebih sedikit dari yang dibakar badan 
kita. Karena kekurangan kalori yang dibutuhkan akan diambil 
dari cadangan di badan kita yaitu lemak. Makanya kita akan 
turun berat badan. Tantangannya adalah kita harus mengkon-
sumsi makanan dalam kalori rendah tapi tetap memenuhi ke-
butuhan gizi dan nutrisi badan kita. Kalau kita hanya sekedar 
ngurangin makan atau diet dg cara radikal malah membuat 
metabolisme badan kita jadi lambat n walhasil turun berat 
badan jadi sulit.
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5. Kalo kalori yang kita masukkan = kalori yang dibakar maka be-
rat badan kita akan stabil.

6. Kalo kita mau turun rata2 1kg per minggu, kita perlu mengkon-
sumsi kalori 500 kalori kurang dari yang dibakar oleh badan 
sehari2. 

Di contoh diatas, quota kalori yang bisa dimasukkan ke badan anda 
adalah 1450-500 = kira2 900 kalori.

Sekarang kita lihat pola makan tipikal orang Indonesia
• Sarapan Pagi: 2 lembar roti plus selai (300 kalori) 1 gelas 

teh manis (150 kalori). Sarapan model begini akan memicu 
MAKAAAAN terus sepanjang hari!

• Cemilan pagi 2 potong gorengan = 150 kalori
• Makan siang (600 kalori) minuman bersoda (200 kalori)
• Cemilan sore pergi ke Starbucks minum Vanilla Latte (600 kal-

ori) muffin (300 kalori)
• Makan malam (600 kalori)

 Nah kalau ditotal apa yang anda makan jumlahnya 2900 
kalori padahal badan anda hanya mampu membakar 1400 kalori. 
Yang terjadi kelebihan kalori yang sejumlah 1500 kalori disimpan 
badan kita jadi cadangan alias lemak.
 Disamping karena tidak benar dalam sarapan penyebab 
lain adalah kebiasaan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Apa 
yang kita makan biasanya:
1. Terlalu banyak LEMAK
2. Tinggi Kolesterol (sukan dengan apapun yang digoreng
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3. Terlalu banyak Gula
4. Terlalu banyak Garam
5. Kurang Vitamin, Mineral, Serat dan Protein
6. Kurang Air Putih
7. Kurang aktifitas (Malas)

Sekarang, Kenapa sih kita makan makanan seperti itu?.
1. Kenyamanan
2. Rasa.
3. Kita tidak tahu apa yang seharusnya kita makan

Ditambah dengan faktor lingkungan seperti:
1. Buah-buahan dipetik sebelum matang yang membuat nilai nu-

trisinya belum sempurna
2. Terlalu banyak pemupukan
3. Pestisida
4. Polusi

 Intinya adalah apa yang kita makan tidak memiliki keseim-
bangan Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam jangka pan-
jang anda akan memiliki masalah berat badan dan kesehatan. Leb-
ih jauh dijelaskan oleh WHO bahwa 70% penyebab kematian dini 
diakibatkan karena masalah Diabetes, Jantung, Stroke dan Kanker. 
Dari masalah tersebut 50% penyebabnya adalah pola makan dan 
makanan yang kita konsumsi sehari-hari.
 Kalau anda tipe orang yang kelebihan berat badan, lebih 
baik waspada dari sekarang karena yang namanya gemuk tidak 
ada yang sehat. Jika anda tidak berada pada berat badan yang 
ideal, anda akan memperbesar resiko terserang penyakit seperti 



www.dietkualami.blogspot.com |   13

www.dietkualami.blogspot.com

Diabetes tipe 2, jantung, kanker, dan stroke. Faktanya, 90% orang 
yang mengidap Diabetes tipe 2 adalah orang yang gemuk. (Yang 
parah adalah kalo udah gemuk bilangnya yang penting cantik dan 
sexy, padahal kalo langsing pasti kan jadi lebih cantik dan lebih 
sexy toh?
 Tantangan terbesar anda untuk menurunkan berat badan 
adalah menemukan suatu program nutrisi yang akan memberikan 
semua kebutuhan badan anda dengan kalori yang rendah, dan di 
saat yang sama akan memperbaiki tingkat kesehatan dan stamina 
anda.
 Sekarang mari kita meramalkan berat badan anda di masa 
yang akan datang.
1. Ingat-ingat berapa berat ideal anda dulu, dan sudah berapa 

tahun yang lalu? Misalkan berat ideal anda dulu 60 kg dan itu 
sudah 5 tahun yang lalu.

2. Ketahui berapa berat badan anda sekarang. Misalkan 75 kg.
 
 Dari pertanyaan diatas, anda bisa menyimpulkan kalau 
dalam 5 tahun terakhir berat badan anda naik 15 kg. Yang juga 
perlu anda ketahui adalah kenaikan berat anda terutama disebab-
kan kebiasaan anda seperti nyemil, kurang aktifitas, dsb.
 Nah, kalau anda sekarang tidak mulai merubah habit anda, 
(tetap nyemil, makan yang berlemak, dsb) dapat diramalkan kalau 
berat badan anda dalam 5 tahun kedepan akan naik 15 kg lagi! 
Saat ini terjadi mungkin anda akan sudah banyak masalah dengan 
kesehatan anda.
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Komitmen Anda…!

 Sebelum saya berikan Rahasianya, anda harus membuat 
komitmen untuk diri anda sendiri untuk memiliki kehidupan yang 
lebih baik, berat badan ideal dan kesehatan yang optimal. KOMIT-
MEN anda adalah Hal yang terpenting
 Seperti yang saya katakana bahwa ini adalah suatu proses 
dimana diperlukan kesabaran dan ketekunan. Jika anda belum me-
miliki komitmen tersebut, JANGAN pernah berpikir untuk memu-
lai.

OK…..! sekarang anda buat komitmen anda dan lakukan sekarang.
• Berapa berat anda saat ini ?
• Berapa berat ideal yang anda inginkan ?
• Berapa ukuran baju anda saat ini ?
• Berapa ukuran baju yang anda inginkan ?
• Berapa ukuran Celana anda saat ini ?
• Berapa ukuran celana yang anda inginkan ?
• Bagaimana dengan kesehatan anda saat ini ?
• Bagaimana dengan kesehatan yang anda inginkan?

 Tuliskan komitmen anda di selembar kertas dan bagikan 
komitmen anda pada orang yang anda sayangi dan peduli kepada 
anda karena mereka akan membantu anda selama proses penu-
runan berat badan anda.
 Sudah Anda lakukan…????? INI Wajib dilakukan… LAKU-
KAN Sekarang juga…
 Baik, saya akan berikan 3 rahasia bagaimana mencapai Be-
rat badan Ideal Anda.
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3 Rahasia Mencapai Berat Badan Ideal dan 
Mempertahankan Hasilnya. GARANSI..!!!

Setelah anda belajar hal-hal di awal tadi, ini adalah apa yang perlu 
anda lakukan:

Rahasia #1 : Nutrisi Seimbang
 Apa itu nutrisi? secara konsep nutrisi berbeda dengan 
makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan. Nu-
trisi adalah apa yang terkandung dalam makanan tersebut. Secara 
simpelnya anda harus mengkonsumsi makanan yang memiliki nilai 
nutrisi yang seimbang.
 Anda memerlukan nutrisi yang memenuhi semua kebu-
tuhan badan anda, tapi dengan nilai kalori yang rendah. Saat ini 
dengan pola kehidupan yang serba cepat, orang memiliki kecend-
erungan untuk memilih makanan yang cepat saji, yang sebetulnya 
memiliki nilai nutrisi yang sangat buruk dengan jumlah kalori yang 
berlebihan. Atau dikenal juga dengan kalori kosong.
 Secara logika orang akan berpikir, untuk mengkonsumsi 
kalori lebih sedikit artinya kita perlu makan lebih sedikit. Dan kita 
akan mulai ber”diet” ala sendiri. Problem utama dari diet yang 
mengurangi makan adalah pada saat yang bersamaan dengan 
berkurangnya konsumsi makanan anda, anda juga mengurangi ni-
lai nutrisi yang masuk ke dalam diri anda.
 Saat anda mengurangi nutrisi yang masuk ke badan anda, 
badan anda akan mengalami defisiensi nutrisi. Keadaan ini justru 
memperlambat metabolisme anda. Jika kondisi ini terus berlanjut, 
anda akan merasa cepat lelah atau lesu, dan mudah mengalami 
stress. Dan jika terus berlanjut lagi, badan anda akan mengalami 
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break-down. Biasanya anda akan mengalami masalah dengan ke-
sehatan anda. Bisa dalam bentuk gangguan pencernaan seperti 
maag, dsb.
 Saat anda bermasalah dengan kesehatan, anda akan cen-
derung kembali untuk makan normal. Kecenderungannya adalah 
anda biasanya akan makan dengan porsi makan yang lebih besar 
dibanding sebelum berdiet (dikenal dengan “balas dendam”). 
Hasilnya anda akan kembali gemuk. Ini adalah penyebab mengapa 
banyak dari orang yang mengalami diet YO-YO. Turun tapi kemu-
dian naik lagi. Dan saat anda menggemuk kembali anda akan ber-
diet lagi. Proses ini terus berlanjut seperti lingkaran yang tidak per-
nah berakhir.
 Ber-diet dengan cara tidak makan atau puasa adalah cara 
yang terburuk dalam sejarah penurunan berat badan.
So, bagaimana anda dapat menemukan makanan dengan kalori 
yang rendah tapi penuh dengan nutrisi yang dibutuhkan badan 
anda?
 Almost Impossible! Salah satu solusi adalah dengan meng-
gunakan suplementasi.

Rahasia #2: Gaya Hidup Aktif
 Sebagian besar orang akan mengatakan, “Apakah saya 
benar-benar harus olahraga? Saya tidak punya waktu!”
 Fair question my friend. Kalau diminta untuk berolahraga, 
orang akan memberikan banyak alasan. Mulai dari rasa malas, si-
buk, atau pura-pura sibuk. Tapi tahukah anda kalau ada 168 jam 
dalam 1 minggu? Apakah anda tidak bisa menemukan 1 jam per 
hari atau 6 jam seminggu untuk berolahraga? Surely you can!
Seperti kata pepatah “if you don’t make time for exercise, eventu-
ally you have to make time for illness!”. Healthy
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 Jika anda tidak meluangkan waktu untuk berolahraga, 
suatu saat nanti anda perlu meluangkan waktu anda untuk sakit. 
Olahraga seperti apa yang baik? Terserah anda. Lakukan apa yang 
anda sukai.

Gaya Hidup Aktif berbeda dengan Olahraga lho...
 OK, ini adalah kabar baiknya. Terutama untuk anda yang 
super malas untuk berolahraga. Badan Kesehatan Sedunia atau 
WHO menyarankan setiap orang untuk memiliki gaya hidup aktif. 
Secara simpelnya, Anda harus banyak bergerak. Banyak aktifitas 
yang anda bisa lakukan, contohnya lebih baik naik tangga diband-
ing lift atau eskalator, jalan-jalan ke mall, bermain petak umpet 
dengan anak anda, parkir mobil anda lebih jauh dari pintu masuk, 
cuci mobil anda sendiri, dan banyak hal yang lain lagi. Gunakan 
kreatifitas anda.
 Kuncinya adalah kurangi aktifitas yang membuat anda 
kurang bergerak seperti nonton TV. (kecuali anda nonton Tv sambil 
treadmill)
 Tapi tetap saja, anda memerlukan nutrisi yang seim-
bang. Anda justru makin membutuhkan nutrisi yang optimal saat 
berolahraga.

Rahasia #3: Perbaiki pola makan anda
 Memperbaiki pola makan adalah salah satu rahasia terbe-
sar untuk mengontrol berat badan anda secara permanen. Banyak 
orang mencoba untuk menurunkan berat badan dengan cara sep-
erti akupunktur, sedot lemak, diet, olahraga berat, dsb, tapi mer-
eka tidak merubah kebiasaan buruk mereka.
 Nah, sekarang bayangkan jika anda telah turun berat 
badan dengan cara apapun itu, tapi anda tetap dengan kebiasaan 
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lama anda seperti ngemil, makan terlalu banyak gorengan, mi-
num soda, makan makanan yang mengandung lemak tinggi, dsb, 
pastinya berat badan anda akan naik lagi kan? Sebagian yang tidak 
mengerti akan hal ini akan menyalahkan program penurunan be-
rat badan yang dijalankannya. Mereka mengatakan kalau percuma 
nyoba turun berat badan pakai cara ini dan itu, tapi hasilnya ya 
naik lagi. Padahal penyebab naik lagi ya diri kita sendiri.

Tips dan Panduan Dalam Memperbaiki Pola Makan Anda :
1. Anda harus menhetahui mengenai konsep sarapan yang baik 

kan? Awali lah sarapan pagi anda dengan program kami. Anda 
akan merasa lebih kenyang, dan enerjik.

2. Kurangi karbohidrat yang buruk seperti roti, nasi, mie, ken-
tang, pasta. Anda bisa perbanyak dengan karbohidrat yang 
baik yang biasanya terdapat dalam buah dan sayur-sayuran. 
Kurangi juga racun putih antara lain gula, garam yang biasanya 
banyak terdapat dalam makanan cepat saji dan cemilan.

3. Konsumsi protein yang cukup. Protein akan membuat anda ke-
nyang lebih lama.

4. Minum air putih yang cukup. Kebutuhan air putih yang normal 
adalah 8 gelas per hari. Jika anda kelebihan 1 kg berat badan, 
anda perlu menambahkan 1 gelas ekstra !. Berapa kg kelebi-
han berat badan anda?

 Tentunya untuk merubah pola makan anda perlu perjuan-
gan. Jika anda melakukan panduan di atas selama minimum 90 
hari, tanpa anda sadari, anda akan memiliki pola atau habit yang 
baru. Dan pola yang baru ini akan lebih mudah anda pertahankan 
karena sudah menjadi kebiasaan anda (sama halnya dengan anda 
sikat gigi tiap hari).
Mari kita lanjutkan…
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Disini anda :
• Tidak memerlukan cara yang RUMIT untuk mendapatkan be-

rat badan dan bentuk tubuh yang anda impikan.
• Tidak memerlukan obat ataupun cara-cara bodoh lainnya 

sepeti sedot lemak, suntik, obat dan operasi.
• Tidak memerlukan banyak tenaga dan pikiran.

Caranya sangat MUDAH, anda harus mengetahui apa Kesalahan 
Mendasar anda dan Bagaimana Solusinya.
1. Kesalahan mendasar anda adalah oleh diri anda sendiri se-

hingga terjerat dan terjebak dalam pola kebiasaan (Habit) 
anda yang buruk dan sangat sulit untuk diubah.

2. Kesalahan berikutnya adalah POLA SARAPAN yang SALAH yang 
telah anda lakukan secara berulang terus menerus setiap hari.

Lalu,…Bagaimana SOLUSINYA?
 Solusinya sangat sederhana yaitu dengan memperbaiki 
habit, dimulai dari pagi hari, dengan pilihan sarapan pagi yang te-
pat.
 Cobalah untuk 10 hari pertama - gunakan untuk sarapan 
pagi, dan di hari ke 11 kita bisa memulai program untuk Weight 
Management.
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Why Breakfast? Kenapa SARAPAN?

TAHUKAH ANDA?
 Setelah Anda tidur selama 6-10 jam tanpa terisi makanan, 
maka energi tubuh anda akan berada dalam level terendah. Dalam 
kondisi ini, tubuh dan otak anda memerlukan bahan bakar. Selain 
itu, ketika tidur, tubuh anda telah mengeluarkan lebih dari 1 liter 
air melalui pernafasan, keringat dan di pagi hari kita pipis di toilet.

 Jadi, tubuh anda di pagi hari - bangun dengan keadaan 
‘KOSONG’ dan di waktu yang sama ada 100 trilyun sel di tubuh 
anda yang bilang begini :”Hey.... kembalikan nutrisi, energi dan air 
yang sudah kita pakai selama 24 jam terakhir ini !”
Apa yang anda pilih untuk sarapan di pagi hari, menentukan mood 
anda, performa fisik dan mental, berat badan dan kesehatan Anda 
untuk jangka waktu yang lama.

 Ingat - seluruh tubuh kita bangun di pagi hari dengan ke-
adaan ‘kosong’ dengan level gula darah yang normal. Apa yang kita 
makan di pagi hari, menentukan level gula darah kita sepanjang 
hari. Mengapa ? Karena tubuh kita diatur oleh pankreas, dimana 
salah satu fungsinya untuk mengatur tekanan gula darah melalui 
insulin dan juga untuk mengontrol rasa lapar dan kenyang.
 
 Breakfast is the most important meal of the day. Bahkan 
lebih penting daripada makan siang dan makan malam yang no-
tabene lebih lengkap menunya dan lebih besar porsinya. Sara-
pan menunjang asupan nutrisi bagi tubuh untuk aktivitas sehari 
penuh. Justru dengan makan pagi, kita sudah membantu metabo-



www.dietkualami.blogspot.com |   21

www.dietkualami.blogspot.com

lisme tubuh untuk bekerja dengan baik sepanjang hari. Hasilnya, 
tubuh akan berenergi.

 Orang yang meluangkan waktu untuk sarapan bisa dipas-
tikan dapat berkonsentrasi dengan baik, lebih produktif, dan tidak 
mudah lemas karena kehabisan energi. Melewatkan sarapan akan 
mempengaruhi kinerja tubuh Anda hari itu. Karena itu, tidak se-
harusnya Anda melewatkan sarapan. Atur waktu dengan seksama 
agar Anda dapat meluangkan waktu untuk makan sesuatu di pagi 
hari. Kalau perlu, pasang weker Anda dan bangun lebih pagi.

Mengapa sarapan berguna untuk Anda? Ini sebab-sebabnya:

1. Menjaga kesehatan dan membuat Anda tetap langsing
 Orang yang tidak pernah melewatkan sarapan memiliki ke-
cenderungan tidak kelebihan berat badan, dibanding orang yang 
suka melewatkannya. Bagi yang sedang melakukan diet, sarapan 
justru menjadi hal yang paling penting. Hal ini disebabkan karena 
orang yang sarapan lebih mampu mengendalikan nafsu makan 
mereka sepanjang hari itu. Kenyang karena sarapan akan mence-
gah Anda mengemil, dan juga dapat mencegah Anda makan se-
cara berlebihan saat waktu makan berikutnya.

2. Konsentrasi meningkat, dan gak lemah otak (lemot)
 Dengan sarapan pagi, memori dan konsentrasi semakin 
meningkat. Mood anda akan jauh lebih baik, tidak mudah marah-
marah atau cepat tersinggung.
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Anda biasanya sarapan pagi pakai apa?

 Pelajari kembali tipe sarapan yang membuat anda sering 
ngemil, kelaparan dan akibatnya bisa membuat anda lebih gemuk 
dan Tipe sarapan yang BAIK dibawah ini:

Ketika tubuh anda menerima karbohidrat dari model sarapan 
tersebut, maka karbohidrat itu akan berubah menjadi gula dan 
terjadi lonjakan gula di tubuh.

Gula yang tidak terpakai oleh tubuh, akan disimpan menjadi 
cadangan lemak.

SARAPAN KARBOHIDRAT
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Pankreas akan mengeluarkan insulin untuk menurunkan lonjakan 
gula darah (terjadi dalam 2-3 jam) dan dalam periode ini, akan 
akan mulai merasakan kelaparan! (10.30 dan 15.30).

Siklus ini akan berulang 2-3 sepanjang hari. Jangan-jangan, ketika 
Anda membaca e-book ini, Anda sambil ngemil !! gaswaaat....

Anda akan merasakan : Ngantuk, Pusing, Lapar (ingin ngemil), dan 
anda pasti NGEMIL !!!
Resiko : Diabetes, Serangan Jantung, hipertensi & Kelebihan Berat 
badan.

JENIS SARAPAN INI BERBAHAYA, karena sarapan model ini :HIGH 
Calorie, HIGH Fat, HIGH Sugar, HIGH Colesterol, Low Nutrients = 
KESEHATAN YANG SANGAT BURUK.

Saat Anda tidak sarapan, gula darah anda akan turun di bawah 
tingkat normal. Anda akan merasa kelaparan dan terjadi penu-
runan tingkat energi. Anda akan kembali mengonsumsi karbohid-
rat simpel untuk mengatasi rasa lapar secara instan. 

TIDAK SARAPAN



www.dietkualami.blogspot.com24  |

diet sehat, alami, aman tanpa efek samping + permanent

Karbohidrat simpel ini akan menyebabkan kenaikan level kadar 
gula dalam darah yang mendadak, yang menyebabkan badan me-
lepaskan jumlah insulin yang cukup besar. 

Selanjutnya, insulin akan mengambil kelebihan gula dalam darah 
dan mengubahnya menjadi persediaan lemak. Hasilnya adalah 
penurunan tingkat kadar gula dalam darah dan keinginan untuk 
makan lebih banyak karbohidrat. 

Siklus ini berulang 2-3 kali dalam sehari dan menjadi penyebab 
utama timbulnya kenaikan berat badan, diabetes, tekanan darah 
tinggi.

Dalam beberapa kasus, sering ditemukan orang-orang yang me-
miliki tekanan darah rendah, sering blackout, vertigo dan pingsan.
INI PALING BERBAHAYA, karena sarapan model ini :
No Calorie, No Energy, No Nutrients = KESEHATAN YANG SANGAT 
BURUK.

SARAPAN SEHAT DENGAN PROTEIN SEIMBANG
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Sarapan pagi seperti ini (full protein) akan mensuplai badan kita 
dengan nutrisi penting dan energi tanpa meningkatkan kadar gula 
darah dan tingkat insulin. 

Sarapan pagi seperti ini akan menghindarkan kita dari ketergan-
tungan akan karbohidrat sepanjang hari. Dengan cara seperti 
ini, nafsu makan dapat terkontrol dengan baik, keinginan makan 
makanan berkarbohidrat (cemilan, coklat, kue, junk food, soft 
drink, nasi, mie) akan berkurang. Hasilnya, tubuh akan menggu-
nakan kelebihan lemak yang tersimpan di tubuh untuk mendapat-
kan energi atau sebagai sumber energi.

Makanan yang masuk ke mulut anda di pagi hari harus memenuhi 
4 kriteria ini :

1. Memberikan Anda energi untuk sumber tenaga seharian.
2. Menyediakan 114 macam nutrisi yang diperlukan oleh 100 Tri-

lyun sel di tubuh Anda hingga digunakan sampai malam hari.
3. Memberikan kecukupan air putih. 
4. Menjaga kadar gula darah anda dalam level normal - mence-

gah anda kelaparan dan akhirnya NGEMIL !

Perusahaan kami telah mengembangkan Program Sarapan Pagi ini 
sejak 1980 di lebih dari 80 negara dan ini sudah digunakan oleh 
lebih dari 60 juta pelanggannya setiap hari. Program ini kami beri 
nama Shapewoks.
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Apa Itu Shapeworks?
 ShapeWorks program adalah produk yang berbasis nutrisi. 
Program ini akan membantu tubuh anda mendapatkan semua ke-
butuhan nutrisi sehari-hari dengan kalori rendah. Selain memban-
tu anda untuk menurunkan berat badan, program ShapeWorks 
juga akan membantu badan anda untuk dalam kondisi kesehatan 
yang optimal, dan meningkatkan energi dan stamina.

Mengapa Shapeworks?
 Selama lebih dari 31 tahun di 81 negara, ShapeWorks 
telah membantu lebih dari 65 Juta Customer untuk mecapai tar-
get berat badan ideal mereka dan mempertahankan hasilnya. Saya 
merekomendasikan program ini karena ShapeWorks adalah satu-
satunya program yang memberikan semua kebutuhan nutrisi anda 
untuk penurunan berat badan yang sehat dan seimbang. JUTAAN 
ORANG PUAS DAN BERHASIL.
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Namaku Natalia Huang Aku me-
miliki kelebihan Berat Badan 
Sejak SMP. Dulu sering banget diet 
ketat...sampai pernah mau pingsan 
dan jatuh lagi di Mall...tapi tetap 
aja ga langsing langsing. Akhirnya 
aku sakit dan give up dech...terima 
apa adanya. Tapiiii...sekarang dah 

Beda.... Semenjak Ikut Program Shapeworks....Aku berhasil 
menurunkan Berat Badan aku 8 Kg Loh tanpa rasa lapar dan jus-
tru lebih sehat Natalia Huang – Jakarta

Saya seorang Ibu rumah tangga 
yang bertemu dengan program 
ini dari iklan di internet. Dengan 
mengikuti program tanpa diet 
ketat & tanpa olahraga berat, saya 
Turun 10 kg dalam 14 hari dan 
total turun 13kg dalam 1,5 bln. Bo-
nusnya kesehatan saya membaik, 

dan stamina sungguh luar biasa. Indah Hakim – Jakarta

Pertama kali ketemu Herbalife, adalah 
sewaktu saya habis melahirkan anak 
pertama saya, Caroline.Total turun 
14 Kg sambil menyusui. Dan masalah 
kesehatan saya teratasi. Kemudian saya 
hamil anak yang ke-2, Michael tetap 
konsumsi semua produknya. Setelah 
melahirkan saya seekarang total turun 

25 Kg dan tetap sambil menyusui. Leony – Medan



Sebelum menggunakan program ini, 
berat saya 105 kg dengan tinggi hanya 
160 cm. Karena pekerjaan saya adalah 
seorang penjual ayam goreng di pinggir 
jalan, setiap dagangan yang tersisa pasti 
saya makan dan itu yang membuat saya 
bermasalah dengan keseh
aSetelah menggunakan program Shape-
works ini,saya turun 37 kg dalam 5 bulan, 
kesehatan membaik dan stamina makin 
luar biasa.

SEKARANG SAATNYA 
ANDA MEMBUKTIKAN!

MULAILAH DENGAN PAKET SARAPAN!
Pilih sesuai kemampuan Anda...
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+ ONGKIR Rp. 55.000,-
Keseluruh Indonesia



TRANSFER KE:
BNI Cab. Banda Aceh
No. Rek 0247685754
an. Musthafa Kamal 

Setelah Transfer lakukan konfirmasi dengan SMS
Paket yang diambil, uang yang ditransfer + Ongkir Rp. 55.000,-  

Kirim ke :085277713679
Produk Segera Kami Kirim setelah transferan kami terima...

SAYA AKAN BIMBING ANDA MENUJU 
BERAT BADAN YANG ANDA INGINKAN, 

GRATIS KONSULTASI, SeUmur Hidup

Musthafa Kamal, P.HD
Professional Herbalife Distributor

Kunjungi Kami di:
Rumah Sehat CeRia Club
Jl. T. Nyak Arief No. 24, 

Samping Kampus STMIK Ubudiyah 
Lamnyong Kec. Syiah Kuala Banda Aceh  

FB. Cara Sehat dan Kaya
Hp. 085277713679

BB. 27d85715
www.dietkualami.blogspot.com


