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Memberi hadiah ke orang 
yang kita sayang justru bisa 

sebagai cara untuk 
mengungkapkan rasa cinta. 

Memberikan hadiah merupakan 
salah satu hal lumrah yang sering 

dijumpai. Namun ada beberapa 
barang yang dipercaya jika 

diberikan sebagai hadiah kepada 
orang kekasih, justru akan 

membuat hubungan jadi kandas.
Dilansir dari JewelryWise, Sabtu 

(28/11) berikut 4 hadiah yang 
dipercaya bikin hubunganmu bisa 

kandas. (bed/fia)

Memberikan hadiah bisa juga sebagai 
bentuk pengungkapan rasa cinta. Dengan 
memberikan hadiah kepada pasangan juga 
dapat dikatakan bentuk kasih sayang dan 
keromantisan kita terhadap pasangan.
Sebenarnya semua bentuk hadiah juga 
dapat merusak hubungan, sebuah 
hubungan yang baik akan bertahan lama 
jika diantara pasangan dapat menghargai 
sebuah hadiah yang diberikan. Perlakukan 
pasanganmu sebagaimana mestinya maka 
akan ada timbal balik yang sempurna di 
dalam hubungan kalian.

Memberi baju kepada 
pasangan ternyata 
dapat mempercepat 
perpisahan pada 
hubungan. Alasannya 
karena lama-kelamaan 
warna baju akan luntur, 
beberapa orang tidak 
ingin hubungannya 
juga ikut luntur.

Ini merupakan salah satu hadiah 
yang harus dihindari karena 
parfum sebaik apapun kualitas 
parfum baunya tidak akan 
membekas selamanya. Dapat 
diibaratkan sebagai perasaan 
cinta yang bisa saja menguap 
dan hilang suatu saat nanti. Memberikan sepatu 

merupakan salah satu 
mitos yang dianggap 
membuat hubungan 
cepat kandas. Mitosnya 
memberikan sepatu 
kepada pasangan 
berarti membiarkan 
pasangan berjalan 
melangkah 
meninggalkanmu.

Gantungan couple memang terasa 
romantis jika digunakan bersama. Namun, 
ada yang mengatakan memberikan hadiah 
ini justru merusak hubungan. Bentuknya 
yang terpisah dapat diibaratkan doa kalau 
kamu dan pasangan akan berpisah pula.
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Dokter Spesialis Anak dari 
Yayasan Orang Tua Peduli, Endah 
Citraresmi meminta masyarakat 
tidak takut terhadap vaksin, 
termasuk vaksin Covid-19 apabila 
nantinya sudah diedarkan secara 
luas. Menurutnya, vaksin mampu 
menambah daya tahan tubuh 
dalam menangkal virus masuk.

Endah mengatakan imunisasi 
masih menjadi cara paling ampuh 
dalam mencegah penyebaran 
penyakit menular dan berbahaya. 
Namun, sejauh ini masih ada 
sebagian kecil masyarakat yang 
enggan untuk divaksin dan salah 
mendapatkan informasi seputar 
vaksin.

“Pada prinsipnya, vaksinasi 
akan membuat seseorang 
memiliki kekebalan tubuh 
sehingga tidak perlu melalui fase 
sakit saat diserang virus atau 
bakteri tertentu. Hal ini tentu 
berbeda dengan kekebalan 
alami tubuh yang muncul setelah 
seseorang diserang penyakit,” 
ujarnya dalam dialog yang 
digelar Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPCPEN).

Endah mengingatkan 
masyarakat agar tidak salah 
menerima informasi mengenai 
vaksin dan imunisasi. Sebab, 
vaksin yang sudah beredar juga 
telah dipastikan keamanannya 
karena sudah melewati 
serangkaian uji klinis.

“Laporan KIPI hanya 255 dari 

35 juta dosis vaksin, dan ternyata 
setelah diperiksa hanya 18 kasus 
yang berhubungan langsung 
dengan imunisasi, yang lainnya 
adalah kebetulan,” imbuhnya.

Endah menuturkan yang 
paling umum terjadi 
pascaimunisasi adalah reaksi 
ringan seperti nyeri dan bengkak 
di sekitar lokasi penyuntikan. 
Reaksi ini alamiah dan bisa 
sembuh dalam waktu singkat. 
Dibandingkan dengan reaksi 
ringan tersebut, manfaat vaksin 
jauh lebih besar.

“Penyakit berat yang bisa 
mengakibatkan kecatatan dan 
kematian, kita buat vaksinnya. 
Itulah kenapa angka kematian 
balita di Indonesia jauh menurun 
dibandingkan sebelum 
ditemukan vaksin,” jelasnya.

Atas dasar itu, Endah 
meyakinkan masyarakat bahwa 
pemerintah tidak akan 
mengorbankan keselamatan 
warganya sendiri. Pemberian 
vaksin semata-mata untuk 
melindungi warga negaranya dari 
paparan penyakit menular dan 
berbahaya.

“Vaksin ini sangat penting, 
tidak hanya untuk anak tapi juga 
bagi orang dewasa dan lansia. 
Dengan vaksin kita menjaga agar 
kita tetap sehat dan produktif, 
dan untuk anak-anak kita, vaksin 
berguna agar tumbuh 
kembangnya menjadi lebih baik,” 
tutupnya.
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Di tengah momen bahagia kelulusannya 
dari universitas tempat menimba ilmu, Ria 
Ricis juga memiliki kabar bahagia untuk 
para penggemar. Adik Oki Setiana Dewi itu 
menulis buku berjudul Bukan Buku Nikah 
dan kini sudah tersedia di pasaran. Buku itu 
berisi pengalaman pribadi yang sangat 
personal.

Ria Ricis mengungkapkan membahas isi 
Bukan Buku Nikah dirinya bisa bergetar 
terbawa emosi saking dalam isi dari buku 
itu.

”Bukan Buku Nikah agak berat ya 
jelasinnya ya. Yang lain gampang jawabnya, 
tapi ngomongin ini agak bergetar. Itu 
tandanya hatinya lagi bergejolak jadi bahas 
yang lain aja,” kata Ria Ricis saat ditemui di 
bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 
Sabtu (28/11).

Dia mengatakan, buku tersebut 
ditulisnya dalam waktu cukup lama dengan 
beberapa kali pengeditan. Buku itu nyaris 
tidak bisa diterbitkan karena sempat 
menuai pro dan kontra. Namun setelah 
melalui 10 kali revisi, buku itu akhirnya 
dapat diterbitkan.

”Buku ini sempat tidak jadi terbit dari 
judulnya aja agak ekstrem ya Bukan Buku 
Nikah. Isinya memang dari pengalaman 
pribadi, kisah nyata,” kata Ricis.

Perempuan berhijab itu juga 
mengungkapkan, dia sudah mendapati 
komentar orang-orang yang sudah 
membaca buku itu. Ada yang memberikan 
apresiasi namun ada pula yang kurang 
suka atas isi bukunya.

”Orang-orang yang sudah baca ada 
yang bilang sampai nangis, ada yang bilang 
bagus, ada yang bilang kok gini sih isinya,” 
turur Ricis.

ro kontra yang terjadi, Ria Ricis berharap 
pembaca bisa mengambil sisi positif dari 
buku itu. Dan apabila ada yang kurang 
baik, Ricis meminta untuk mengabaikannya. 
Karena mungkin itu kekurangan dirinya. 
Tidak ada maksud Ricis memberikan 
pengaruh negatif atas diluncurkannya buku 
Bukan Buku Nikah. ( jawapos.com)
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Pedangdut Lesti Andryani sukses meraih 
penghargaan kategori Artis Solo Pria/
Wanita Dangdut Terbaik di ajang 
penganugerahan penghargaan Anugerah 
Musik Indonesia (AMI) Awards 2020 yang 
malam puncaknya digelar di bilangan 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 26 
November lalu.

Kemenangan Lesti menjadi sorotan 
karena ia menalahkan sejumlah seniornya 
yang sudah malang melintang bahkan 
pelopor musik dangdut di Indonesia. Lesti 
melalui lagu Tirani berhasil mengalahkan Iis 
Dahlia (Mengapa), Ikke Nurjanah (Air 
Surgawi Berubah Api Neraka), Rhoma Irama 
(Virus Corona) dan Rita Sugiarto (Cerai).

Menanggapi kemenangan Lesti di AMI 
Awards 202p, Rian D’Masiv mengatakan 
Lesti memang layak memenangkan 
penghargaan itu karena kualitas suaranya 
sangat bagus tak perlu diragukan lagi.

“Layak banget ya. Lesti waktu aku awal 
ketemu dia dari 14 tahun umurnya ya. Umur 
14 tahun aja suaranya sudah bagus, 
sekarang sudah matang,” kata Rian D’Masiv.

Mengenai adanya pro dan kontra karena 
Lesti mengalahkan seniornya yang sudah 
malang melintang di industri musik 
dangdut, Rian meyakini sejumlah penyanyi 
senior itu menerima kemenangan Lesti 
dengan kualitas sekaligus kelebihan yang 
ia miliki.

“Aku yakin senior-senior pasti gak 
masalah Lesti menang. Kecuali Lesti nggak 
bagus mungkin akan bertanya-tanya. 
Mereka kan juga sudah pernah merasakan 
menang perhargaan,” ungkapnya. 
( jawapos.com)
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Mata panda atau 
kantong mata hitam yang 

muncul di area mata 
sering kali mengganggu 

penampilan. Seiring 
bertambahnya usia, jumlah 

kolagen di sekitar kulit 
mata berkurang dan dapat 

mengakibatkan kelopak 
mata terlihat kendur.

Dilansir dari alodokter, 
Sabtu (28/11). Kantong 

mata hitam yang sering 
muncul bisa dihilangkan 
melalui perawatan yang 

sederhana (isya/fia)

1. Gunakan kompres dingin

Mengompres mata diketahui ampuh untuk 
mengurangi mata bengkak dan menyamarkan 
lingkaran hitam pada mata. Dapat mengompres 
mata dengan lap bersih yang telah direndam air 
dingin atau dibungkus es. Kompres mata selama 
10–15 menit. Selain dengan air dingin atau es bisa 
juga mengompres mata dengan kantong teh hijau 
basah, atau masker gel khusus mata.

2. Perbaiki pola tidur

Kantong mata dan mata panda dapat muncul ketika 
kurang tidur atau kelelahan. Oleh karena itu coba 
mencukupi waktu tidur selama 7-9 jam setiap 
malamnya. Posisi tidur tertentu juga bisa mengatasi 
kantong mata yang dialami. Cobalah untuk tidur 
dengan posisi kepala sedikit terangkat. Cara ini 
diketahui dapat mencegah penumpukan cairan di 
sekitar mata saat tidur.

3. Hindari minuman beralkohol dan berkafein

Minuman beralkohol dan berkafein diketahui dapat 
menyebabkan dehidrasi ringan, mengganggu jam 
tidur, dan membuat kantong mata serta lingkaran 
hitam di sekitarnya tampak lebih jelas. Oleh karena 
itu, perlu membatasi konsumsi minuman beralkohol 
dan berkafein agar kantong mata bisa cepat hilang.
4. Penuhi asupan kalium tubuh

Memenuhi asupan kalium juga dapat mengurangi 
risiko terbentuknya kantong mata. Ada beberapa 
sumber makanan yang mengandung kalium, antara 
lain pisang, kacang, yoghurt, dan sayuran hijau.

5. Gunakan krim khusus mata

Krim mata yang mengandung chamomile, 
mentimun, atau arnica juga dapat digunakan untuk 
mengurangi peradangan dan mengencangkan kulit 
Selain itu, krim mata dengan kandungan vitamin C, 
vitamin K, atau vitamin E, juga dapat 
menghilangkan kantong mata.
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ONIC Esports, salah satu tim 
Esports profesional terbesar di 
Indonesia mengumumkan 
kolaborasi strategis 
denganbrand sneakers lokal 
ternama. Brodo menghadirkan 
edisi spesial ONIC x BRODO 
didesain untuk para pro-players 
tim MLBB ONIC Esports. Dan 
kemudian akan dilanjutkan 
dengan edisi limited edition 
bisa dibeli oleh publik secara 
umum.

Dilansir dari hitekno, Sabtu 
(28/11) Yukka Herlanda, CEO 
Brodo menyampaikan bahwa 
peluncuran edisi spesial ini 
menjadi langkah awal Brodo 
memasuki dunia Esports. 
Dimana Esports telah menjadi 
industri luar biasa yang mampu 
memberikan banyak prestasi. 
ONIC yang merupakan salah 
satu tim Esports yang tidak 
pernah berhenti berjuang untuk 
berprestasi dan menginspirasi 
generasi muda yang paling 
menonjol. Dengan itu, 
peluncuran ini sebagai edisi 
khusus untuk pro-players ONIC 
sebagai simbol perjuangan dan 
semangat untuk melangkah ke 
tahap berikutnya.

“Kami sadar bahwa Esports 
telah menjadi industri luar biasa 
yang mampu memberikan 
banyak prestasi, dan kami 
melihat ONIC adalah salah satu 
tim Esports yang tidak pernah 
berhenti berjuang untuk 
berprestasi dan menginspirasi 
generasi muda. Untuk itu, kami 
ingin mempersembahkan edisi 
khusus untuk pro-players ONIC 
sebagai simbol perjuangan dan 
semangat untuk melangkah ke 

tahap berikutnya. Sebagaimana 
prinsip brand kami dalam 
mendukung berbagai industri 
untuk berjuang bersama dan 
memiliki kisah epic bersama 
Brodo melalui industri fesyen,” 
ungkap Yukka.

Menyambut hangat 
persembahan dari Brodo, 
Shawn Liem, CEO ONIC 
Esports mengungkapkan 
bahwa dengan adanya 
kerjasama ini merupakan 
dampak positif, terutama bagi 
ONIC Esports selalu memiliki 
prinsip untuk menghargai dan 
mendukung karya anak bangsa, 
serta memberikan dampak 
positif bagi generasi muda.

“Sejak awal, ONIC Esports 
selalu memiliki prinsip untuk 
menghargai dan mendukung 
karya anak bangsa, serta 
memberikan dampak positif 
bagi generasi muda. Sehingga 
karya persembahan BRODO x 
ONIC ini menjadi salah satu 
bentuk semangat dan 
perjuangan dengan saling 
menopang dan berkolaborasi 
untuk berkembang bersama,” 
jelas Shawn.

Persembahan sepatu ini 
adalah inisiatif Brodo untuk 
menunjukkan apreasiasi 
perjuangan dan kompetisi di 
dunia Esports Indonesia. 
Kolaborasi ini nantinya akan 
dilanjutkan dengan 
menghadirkan sepatu limited 
edition yang tentunya akan 
tersedia untuk publik. Update 
mengenai kolaborasi ini melalui 
media sosial Instagram official 
merchandise ONIC Esports @
onicsupplyid atau @bro.do.
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g Casey Stoner adalah mantan 

pembalap MotoGP yang 
memutuskan pensiun dini pada 2012. 
Setelah pensiun, dia sempat tampil 
di berbagai ajang balap. Termasuk 
Suzuka 8 Hours pada 2015. 
Sekarang dia total off dari dunia 
balap motor. Namun, dia tak berhenti 
berjuang.

Pembalap yang jadi juara dunia 
MotoGP bersama Honda dan Ducati 
itu sedang berjuang melawan 
sindrom kelelahan kronis (CFS/ME). 
Desember 2019, Stoner 
mengungkapkan bahwa dirinya 
menderita penyakit yang ditandai 
dengan melemahnya energi.

Pria asal Australia itu 
menerangkan, sindrom tersebut bisa 
membuatnya terbaring di tempat 
tidur selama berhari-hari.

Setahun berikutnya, kepada surat 
kabar Spanyol El Mundo, Stoner 
menjelaskan kondisi penyakitnya. 
’’Berbulan-bulan aku merasa kondisi 
tubuhku memburuk tanpa alasan 
yang jelas,’’ paparnya, seperti dilansir 
Crash. Menurut Stoner, sindrom itu 
perlahan menghancurkan fisiknya.

Namun, sekarang dia merasa 
sedikit lebih baik. ’’Aku belajar 
mengatur tenagaku,’’ terangnya. 
Setiap hari Stoner memulai aktivitas 
dengan kondisi fisik 50 persen.

Merujuk NHS, situs layanan 
kesehatan Inggris, CFS/ME 
menunjukkan sejumlah gejala. Di 
antaranya, masalah tidur, nyeri otot 
atau sendi, sakit kepala, dan sakit 
tenggorokan.

Sindrom tersebut juga berdampak 
pada masalah berpikir, mengingat, 
atau konsentrasi yang menurun. 
Stoner kali pertama merasakan 
gejala itu pada 2018. Sejak muncul 
gejala tersebut, dia harus mengubah 
cara hidupnya.

Stoner banyak menghabiskan 
waktu bersama keluarga. ’’Aku 
mengendarai sepeda motor hanya 
dua kali dalam dua tahun terakhir, 
lalu pergi memancing,’’ katanya. 
Bahkan, dia tak ingat kapan itu 
terjadi.

Meski tidak bersinggungan lagi 
dengan MotoGP, pria 35 tahun itu 
turut bersuara terkait perjalanan 
musim 2020. Dia mengkritik cara 
Ducati melepas bintang mereka, 
Andrea Dovizioso. Selain itu, dia 
mengkritisi kualitas balapan musim 
2020.

Khususnya tanpa kehadiran Marc 
Marquez di lintasan karena cedera.

Menurut Stoner, sekalipun 
Marquez bisa kembali di paro musim 
2020, pembalap Spanyol tersebut 
bakal sulit mengejar ketertinggalan. 
Hal itu merujuk kondisinya dan 
perkembangan para pesaingnya. 
’’Dia akan menjadi juara jika 
sepenuhnya pulih. Dia harus sabar,’’ 
ujarnya. ( jawapos.com)


