5 TIPS TURUNKAN BERAT BADAN YANG
TEPAT
Pernah gak sih, sudah coba berbagai macam diet,
tapi hasilnya nihil dan berat badan malah makin naik?
Mulai dari diet karbo, diet vegan, diet mayo yang
harganya gak murah sampai coba untuk makan hanya 1
kali sehari, berat badan gak juga mau turun. Masalahnya
di mana ya kira-kira? Nah, di dalam ebook ini kamu akan
mendapatkan penjelasan bagaimana cara diet yang tepat
agar berat badan bisa turun lebih maksimal.
Di era serba digital ini, hampir semua kegiatan
sudah bisa dilakukan secara online dengan menggunakan
gadget. Mulai dari bekerja, memesan makanan,
berbelanja kebutuhan sehari-hari sampai entertainment.
Dengan banyaknya kemudahan tersebut, ternyata ada sisi
negatif yang berdampak buruk untuk kesehatan kita,
loh! Sadar atau nggak, kita jadi jarang bergerak karena
semuanya bisa kita lakukan hanya dengan duduk sambil
scroll-scroll dan klik-klik mengandalkan jempol saja.

2

Contohnya nih, bekerja di kantor yang membuat
kita harus duduk di depan komputer berjam-jam dan gak
punya waktu untuk olahraga, atau saat weekend, maunya
nonton drakor (drama Korea) seharian di kamar. Parahnya
lagi, tanpa sadar terkadang kita suka melakukan dua hal
itu sambil ngemil. Duh, jadi banyak lemak yang
numpuk di perut deh!
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Banyak orang yang ingin turun berat badan
dengan cepat tapi menghiraukan cara diet yang tepat dan
sehat. Akibatnya, penurunan berat badan akan tidak
bertahan lama dan malah beresiko mengalami masalah
kesehatan seperti tubuh jadi mudah lelah, kurang
nutrisi dan jaringan otot jadi rusak. Bahkan, penyakit
berbahaya
seperti
sembelit,
dehidrasi
dan
PCOS/Polycystic Ovary Syndrome (untuk wanita) bisa
terjadi karena pola diet yang salah dan tidak sehat.
Lalu bagaimana sih diet yang sehat dan tepat itu?
Diet yang sehat dan tepat pada dasarnya adalah
tentang mengelola pola makan yang benar dan teratur,
termasuk bagaimana memilih jenis makanan yang
sebaiknya dikonsumsi. Diet bisa dikategorikan sehat
apabila dapat memenuhi semua nutrisi yang
dibutuhkan oleh tubuh. Berikut adalah tips diet yang
sehat dan tepat untuk menurunkan berat badan:
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1. Perbaiki Porsi Makananmu
Faktor utama diet sehat dan tepat dikendalikan
dari porsi makan yang kita konsumsi sehari-hari. Dari
jenis makanan sampai jumlah makanan sangat penting
agar berat badan bisa turun dan tidak naik lagi.

Menurut Kemenkes RI, dalam pedoman “Isi Piringku”,
porsi piring yang benar adalah yang penuh nutrisi dan
seimbang. Pastikan membagi isi piring dengan
komposisi:

● 1/2 isi piring: Mengandung makanan pokok
(nasi, roti atau pengganti karbohidrat) dan
lauk pauk (protein hewani atau nabati).
● 1/2 isi piring: Mengandung asupan serat dari
sayur dan buah-buahan.
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Terkadang masih banyak yang keliru atau tidak
tahu tentang porsi makanan yang tepat, misalnya 1 piring
penuh dengan nasi, ada juga yang banyak daging tapi
tidak ada nasi atau sumber karbohidrat lain, yang paling
sering terjadi adalah kurangnya asupan serat dari sayur
dan buah-buahan. Padahal tubuh membutuhkan semua
nutrisi secara seimbang.
Selain itu, ada lagi satu hal yang harus kamu ingat,
Jangan lewatkan sarapan!
Mungkin kamu sering melewatkan sarapan karena
tidak sempat atau bangun kesiangan. Padahal, salah satu
manfaat sarapan adalah untuk mendapatkan sumber
energi di awal hari tersebut. Ibarat mobil, kamu juga
butuh bahan bakar untuk mengembalikan tenaga
setelah tidur malam yang menyebabkan perut jadi kosong.
Ini menjadi alasan kenapa sarapan penting untuk
mengawali harimu.
Banyak orang yang sudah coba berbagai macam
diet sampai makan 1 kali sehari tapi beratnya tidak juga
turun. Kenapa diet hanya makan 1 kali sehari tapi
beratnya gak turun?
Karena diet dengan cara hanya makan sekali
dalam sehari kemudian menahan lapar sepanjang hari
adalah cara diet yang salah! Ibarat saat bekerja dan kita
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mendapatkan uang, kita bisa beli semua yang kita
inginkan, tapi begitu berhenti kerja dan sudah tidak ada
sumber penghasilan, kita akan menghemat uang yang
keluar agar tidak cepat habis. Begitupun juga tubuh,
semakin sedikit makanan yang masuk, tubuh akan
menjadi pelit untuk mengeluarkan cadangan makanan
untuk menjadi energi atau biasa disebut metabolisme.
Saat metabolisme tubuh melambat, tubuh menjadi
sulit melakukan proses pemecahan zat nutrisi dari
makanan yang kita konsumsi untuk menghasilkan energi
dan membentuk sel-sel tubuh. Akibatnya, terjadi
penurunan massa otot sehingga lapisan lemak menjadi
menumpuk dan berat badan susah turun
Ingat, diet itu kuncinya mengatur pola makan,
bukan gak makan. Jadi gak perlu lagi menolak ajakan
makan bareng teman dengan alasan lagi diet ya, hehe.
Makan 3 kali sehari sangat dianjurkan agar tubuh
mendapatkan asupan energi untuk metabolisme asal
porsinya tepat.
Coba lihat lagi isi piringmu, sudah tepat belum
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2. Ganti Menjadi Cemilan Sehat
Cemilan adalah makanan ringan yang pasti
disukai oleh semua orang. Namun, kebiasaan ngemil yang
berlebihan bisa menyebabkan berat badan naik bahkan
obesitas. Apalagi kalau kamu sedang program diet, pasti
jadi galau banget buat ngemil. Tapi, siapa bilang kalau
lagi diet jadi gak bisa ngemil? Untuk kamu yang sedang
diet boleh ngemil asal cemilan yang kamu konsumsi
adalah cemilan sehat.
Kalau selama ini kamu ngemil gorengan, snack
atau jajanan yang manis-manis, kamu bisa ganti dengan
yang lebih sehat seperti yoghurt, buah atau kacangkacangan. Cemilan yang sehat tidak hanya kaya akan
nutrisi, tapi juga menjaga metabolisme tubuh saat diet
sehingga membantu pembakaran lemak yang lebih
optimal. Jadi kamu gak perlu lagi bingung mau ngemil
apa saat diet. Ingat, porsinya yang wajar ya!
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3. Minum Air yang Cukup
Tak sedikit orang yang sering lupa untuk minum
air putih, bahkan ada yang tidak suka minum air putih.
Sebenarnya, ada banyak tanda yang tubuh berikan saat
kamu kurang minum air putih, beberapa diantaranya:
● Cepat lelah
● Pusing
● Kulit kering
● Bibir kering dan pecah-pecah
● Warna urin berwarna kuning
Secara umum, konsumsi air putih yang disarankan
adalah delapan gelas berukuran 250 ml atau sekitar 2 liter
per harinya. Dilansir dari Healthline, 30-59 persen orang
dewasa di Amerika Serikat berat badannya berkurang
dengan minum air putih. Hal ini dikarenakan proses
pembakaran kalori akan lebih efektif jika tubuh kamu
memiliki cukup asupan cairan.
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Selain itu, minum air yang cukup juga bisa
mengendalikan nafsu makan, loh. Dengan minum air
putih, kamu akan merasa kenyang sehingga jumlah
makanan yang kamu konsumsi akan berkurang.
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4. Perbanyak Serat
Serat adalah karbohidrat kompleks yang
terdapat pada sayur, buah dan biji-bijian. Serat tidak
mudah dipecah dan dicerna dalam tubuh sehingga bisa
melancarkan proses pencernaan makanan tanpa membuat
kadar gula darah naik. Pada umumnya, serat yang kita
konsumsi sehari-hari memiliki fungsi mengikat
kolesterol (lemak) dan air yang ada di tubuh lalu
membuangnya melalui feses (kotoran) ketika kita BAB.
Menurut manfaatnya, serat bisa dibagi menjadi 2
yaitu serat larut dan serat tidak larut.

Apa saja perbedaan keduanya dan bagaimana serat
bisa membantu turunkan berat badan?
Serat larut air adalah serat yang larut dalam air
yang bisa kita temukan di kacang-kacangan, apel, jeruk
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dan pisang. Serat larut akan menyerap air dan lemak di
tubuh sampai berubah bentuk menjadi gel. Gel inilah yang
nantinya akan mengikat lemak dan air berlebih di
saluran pencernaan, lalu ikut terbuang bersama kotoran
(yang akan lebih padat dan berbentuk) saat BAB.
Selanjutnya adalah serat tidak larut air, sesuai
namanya serat ini adalah serat yang tidak menyatu dengan
air. Jenis serat ini bisa didapatkan dari biji-bijian, wortel,
tomat dan seledri. Fungsi serat tidak larut adalah
membuat kotoran lebih lembut sehingga BAB menjadi
lancar. Selain itu, serat ini juga memiliki manfaat
mengenyangkan sehingga kita tidak mudah lapar.
Nah, kalau tubuh kita kekurangan serat, sisa-sisa
makanan, seperti tepung dan minyak, lemak dan toksin
(racun) jadi mengendap di usus sehingga terjadi
penumpukan yang membuat metabolisme tubuh menurun
dan malah membuat berat badan jadi makin naik.
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Oleh karena itu, tubuh memerlukan serat yang
cukup, baik dari serat larut dan serat tidak larut. Sehingga
organ pencernaan kita bisa lebih bersih karena sisa
makanan, lemak dan toksin (racun) bisa ikut terbuang dan
berat badan jadi mudah turun. Kalau kamu tidak suka
makan kacang-kacangan, sayur atau buah, tenang,
sekarang ada solusinya! Kamu bisa tetap mendapatkan
serat harian yang cukup dengan rutin mengkonsumsi
Xavola.

Xavola adalah minuman tinggi kandungan serat
(serat larut dan serat tidak larut) dan berbagai macam
superfood grade A yaitu Psyllium Husk, Spirulina,
Inulin, Wheatgrass, Bunga Lotus dan Ekstrak Buah
dan Sayuran.
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Nutrisi yang terkandung di setiap satu sachet
Xavola bermanfaat untuk mendetoksifikasi tubuh,
melancarkan BAB, membantu menurunkan berat
badan, dan menyehatkan sistem pencernaan.
Bagaimana cara kerja Xavola dalam membantu diet?
Xavola bisa bantu diet karena kandungan nutrisi
didalamnya dapat mengikat lemak, minyak dan tepung,
serta zat-zat toksin tersebut dan dikeluarkan melalui
proses BAB. Detail cara kerja Xavola bisa kamu lihat di
link video YouTube ini:
https://www.youtube.com/watch?v=haxPTCHJaCw&fea
ture=youtu.be
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Dari video tersebut, dapat disimpulkan jika
Xavola dapat mengikat minyak dan tepung. Hal ini yang
terjadi dalam tubuh kita, minyak dan tepung yang telah
kita konsumsi akan diikat oleh serat yang terkandung
dalam Xavola kemudian dibuang melalui BAB.

● Tuang 1 sachet Xavola kedalam botol.
● Campur 250-300 ml air biasa atau air dingin.
● Kocok botolnya agar Xavola dan air tercampur
rata lalu segera habiskan.
● Waktu yang tepat untuk mengkonsumsi Xavola
adalah pukul 20.00 – 22.00.
● Untuk menurunkan berat badan, Xavola
diminum 2 kali sehari (1 sachet setelah sarapan
dan 1 sachet setelah makan malam). Untuk
melancarkan BAB atau detoks, Xavola
diminum 1 sachet sehari sebelum tidur.
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5. Perbanyak Aktivitas
Dengan memperbanyak aktivitas fisik bukan
berarti kamu harus rutin ke tempat fitness setiap hari.
Banyak kegiatan sehari-hari yang bisa bantu bakar
lemak di tubuh tanpa kita sadari seperti menyapu, naik
turun tangga dan jalan kaki. Nah, kalau kamu ingin
mengoptimalkan diet dengan olahraga, kamu bisa
luangkan waktu setiap pagi kurang lebih 30-45 menit
untuk berolahraga. Kamu bisa mulai dengan berlari,
latihan aerobik, bersepeda, yoga atau kalau ada waktu
luang kamu bisa pergi ke gym. Jika dilakukan dengan
teratur, aktivitas fisik bisa membakar kalori dengan
efektif dan energi juga bisa ikut meningkat.
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Pentingnya Defisit Kalori
Kalori bisa didapat dari makanan dan minuman
yang kamu konsumsi. Setiap makanan dan minuman yang
kamu konsumsi pasti mengandung kalori, dari yang
jumlahnya rendah sampai yang jumlahnya tinggi. Jumlah
rata-rata kebutuhan kalori orang dewasa adalah sekitar
2000-3000 per harinya. Makanan berkalori tinggi
memang baik sebagai sumber energi tapi jika berlebihan
dapat memicu penyakit berbahaya, seperti obesitas,
penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu kamu
harus bisa membatasi jumlah kalori yang masuk. Jumlah
kalori harus sangat diperhatikan apalagi saat ingin
menurunkan berat badan. Jika ingin menurunkan berat
badan lebih optimal, kamu harus terbiasa dengan defisit
kalori.
Defisit kalori adalah kondisi dimana kalori yang
masuk lebih kecil dari kalori yang keluar. Ketika kamu
mengalami defisit kalori, tubuh akan mencari sumber lain
yang bisa dijadikan energi atau bahan bakar. Sumber
energi itu adalah lemak ekstra yang tersimpan di perut,
paha, pinggul dan seluruh tubuh kamu. Ketika lemak
tersebut digunakan untuk menghasilkan energi, berat
badan kamu pun bisa turun. Selain melakukan 5 cara
diatas, kamu bisa mulai dengan mengurangi asupan
karbohidrat, perbanyak protein dan menghindari
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makanan atau minuman sembarangan (tinggi lemak
dan gula) agar isi piringmu tepat. Xavola bisa membantu
kamu dalam melakukan diet agar berat badan jadi turun,
yang perlu diingat adalah mengurangi makanan dan
minuman yang manis, karena Xavola hanya fokus
mengikat minyak dan tepung. Contohnya, kalau kamu
biasa pesan teh manis, sekarang bisa ganti dengan es teh
tawar.
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Testimoni Xavola
Lebih dari 20.000 orang Indonesia sudah buktikan
manfaat Xavola, sekarang giliran kamu! Real testimoni dari
Sobat Xavola:
https://xavola.com/our-happy-customer/
Rutin detox bareng Xavola bisa mewujudkan mimpi untuk
menurunkan berat badan.

Mereka bisa, kamu juga bisa!
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Penutup
Sekarang kamu jadi tahu kan, bagaimana cara diet
yang sehat dan tepat? Bahkan kamu gak perlu repot,
karena Xavola dapat membantu kamu untuk turunkan
berat badan karena nutrisi yang terkandung di dalamnya.
Kesimpulannya, kalau ingin berat badan jadi turun, kamu
perlu jaga pola makan dengan metode diet yang sehat dan
tepat serta diimbangi dengan Xavola agar kebutuhan serat
kamu terpenuhi. Semoga e-book ini bermanfaat. Silahkan
di praktekan dan lihat hasilnya! :)
Salam sehat,
Xavola
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