
Siaran Pers

Tips Semangat Berolahraga dari Rumah ala Nana Mirdad Sebagai
Gaya Hidup Sehat di Tengah Pandemi

Olahraga dari rumah anti bosan, cek perlengkapannya di ZALORA End of Season Sale!

JAKARTA, 22 JULI 2021 – Menjaga kesehatan dan imun tubuh kini merupakan salah satu bentuk
usaha agar terhindar dari berbagai wabah penyakit, terutama COVID-19. Di tengah pandemi yang
belum juga usai di Indonesia, terdapat perubahan tren dan kebiasaan masyarakat ketika menjalani
pola hidup sehat, salah satunya dalam hal berolahraga. Dimana sebelumnya, olahraga identik
dengan komunitas dan masyarakat kerap berolahraga bersama kerumunan yang memiliki hobi serta
minat yang sama sehingga olahraga terasa lebih menyenangkan. Namun untuk situasi seperti saat
ini, masyarakat dianjurkan untuk tetap menjalani aktif berolahraga dan menjalaninya dari dalam
rumah.

Melakoni gaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan dari rumah telah dilakukan oleh banyak
masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Nana Mirdad, selebriti tanah air yang berdomisili di Bali.
Bahkan Nana Mirdad telah rutin menjalani olahraga dari sebelum pandemi melanda lantaran Nana
Mirdad mengaku menyukai aktivitas tersebut. “Olahraga favoritku adalah lari, dan aku selalu usahain
berolahraga setiap hari at least satu jam atau dalam seminggu 4-5 kali. Aku beruntung memiliki



lingkungan yang juga mendukung goals ku dalam berolahraga, sehingga aku bisa menjalani
rutinitasku dengan semakin semangat”, ujar Nana Mirdad.

Foto Nana Mirdad dan keluarga saat berolahraga bersama
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Dalam kesempatan kali ini, Nana Mirdad membagikan berbagai tips motivasi berolahraga dari rumah
agar terhindar dari rasa bosan:

1. Mengunduh aplikasi olahraga. Saat ini, kita sangat dimudahkan dengan adanya teknologi
dan koneksi internet yang dapat diakses dengan baik, sehingga juga bisa dimanfaatkan
untuk mendukung gaya hidup sehat yaitu berolahraga rutin dari rumah melalui aplikasi di
smartphone. Nana Mirdad merekomendasikan bagi para pemula untuk mengunduh aplikasi
olahraga, agar olahraga dapat dilakukan dengan rutin, terjadwal dan terdapat pengingat dari
aplikasi.

2. Ikuti influencer favorit. Mengikuti perjalanan olahraga dan gaya hidup sehat idola memang
dapat memotivasi para penggemarnya untuk juga melakukan hal yang sama. Nana Mirdad
mengaku hingga sekarang juga masih sering explore olahraga apa yang sekiranya dapat ia
ikuti setiap hari dari rumah agar tidak bosan.

3. Jangan set goal mau hasil yang cepat. Rasa bosan berolahraga pasti akan berdatangan
dan dialami semua orang. Salah satu cara untuk menghindari rasa bosan ini adalah
menjadikan olahraga sebagai aktivitas yang konsisten walau dengan kapasitas ringan, dan
tidak berharap hasil yang cepat. Karena ketika kita memaksakan untuk berolahraga dengan



kapasitas yang berat dengan harapan menghasilkan sesuatu yang cepat, kita akan merasa
bosan dalam melakukannya dan burn out jika hasil tidak sesuai dengan harapan.

4. Menggunakan baju olahraga dari bangun pagi. Kamu bisa memperkuat komitmen untuk
berolahraga di hari itu dengan memulai gunakan pakaian olahraga sejak bangun pagi. Nana
mengaku melakukan cara ini ampuh dan efektif untuk membuat kita konsisten berolahraga,
karena kita akan terasa terbebani jika tidak berolahraga.

ZALORA, destinasi online fashion, beauty, lifestyle utama di Asia tawarkan berbagai pilihan
perlengkapan olahraga bagi pria dan wanita melalui ZALORA End of Season Sale. Promo ini dapat
dinikmati dari 23 - 31 Juli menawarkan diskon hingga 85%, termasuk untuk produk di bawah
kategori sport.

Bimo Darmoyo, Associate Marketing Director ZALORA Indonesia menambahkan, “ZALORA
selalu berupaya untuk memberikan pengalaman belanja online yang terbaik untuk mendukung
kebutuhan setiap individu dalam hal fashion, beauty dan lifestyle. Oleh karenanya, melalui
kampanye ZALORA End of Season Sale ini kami berharap dapat menghadirkan keuntungan bagi
para pelanggan, khususnya penggemar aktivitas olahraga. Pelanggan dapat mengakses berbagai
potongan harga untuk brand ternama dari kategori sport, seperti Nike, Adidas, Vans, Skechers,
Puma, Under Armour dan masih banyak lagi”.

Adapun penawaran menarik lainnya di luar kategori sport pada kampanye ZALORA End of Season
Sale ini, seperti ‘International Branded Flash Sale’ dengan potongan harga hingga 40%, kategori
beauty dengan diskon hingga 70%, brand-brand lokal yang terkurasi dalam kanal ZALOCAL dengan
ekstra voucher sebesar 25%, ekstra voucher 30% untuk produk-produk yang ada di ZALORA dan
produk luxury dengan ekstra voucher hingga 40%. Kamu dapat menemukan berbagai potongan
harga dari brand ternama lain seperti Longchamp & Ferragamo, H&M, Levi’s, Coach dan masih
banyak lagi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.zalora.com melalui desktop, mobile web, atau
unduh aplikasi ZALORA.

-SELESAI-

TENTANG ZALORA INDONESIA:

ZALORA adalah destinasi online fashion, beauty, dan lifestyle. Didirikan pada tahun 2012, ZALORA hadir di
Singapura, Indonesia, Malaysia & Brunei, Filipina, Hong Kong & Taiwan. ZALORA adalah bagian dari Global
Fashion Group, destinasi online utama untuk fashion dan lifestyle di pasar negara berkembang. ZALORA
menawarkan koleksi lengkap dari brand lokal dan internasional dengan kualitas terbaik dalam kategori pakaian,
sepatu, aksesoris, produk perawatan dan kecantikan, serta kebutuhan rumah tangga untuk pria, wanita, dan
anak-anak. ZALORA menawarkan layanan pengembalian gratis dalam 30 hari, 3 jam pengiriman cepat di
beberapa negara, pengiriman gratis untuk pembelanjaan tertentu, dan beberapa metode pembayaran termasuk
cash-on-delivery. ZALORA merupakan destinasi belanja online dengan mode tanpa batas.

http://zalora.com


TENTANG GLOBAL FASHION GROUP:

Global Fashion Group adalah destinasi ritel fashion dan lifestyle utama di Amerika Latin, CIS, Asia Tenggara,
dan Australia Selandia Baru. GFG menghubungkan lebih dari 10.000 brand global, lokal, dan milik sendiri ke
pasar dengan lebih dari satu miliar konsumen melalui 4 platform e-commerce terkemuka : dafiti, lamoda,
ZALORA dan THE ICONIC. Melalui pengalaman konsumen yang inspiratif dan nyaman yang diwujudkan oleh
ekosistem teknologi dan infrastruktur operasionalnya sendiri, GFG berdedikasi untuk menjadi destinasi fashion
dan lifestyle nomor #1 di pasarnya. Dengan 17 kantor dan 9 pusat gudang di 4 benua, GFG dengan bangga
mempekerjakan tim yang dinamis dan beragam dengan pengetahuan dan keahlian lokal yang mendalam.
Pada satu tahun terakhir hingga 31 Maret 2021, GFG mengirimkan 44,5 juta pesanan ke 16.7 juta konsumen
aktif.
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