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Aktifitas Fisik

 Aktivitas fisik memerlukan energi

 Aktivitas fisik memperlancar sistem metabolisme

 Aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan
zat gizi yang keluar dan yang masuk ke dalam
tubuh.

 Olah raga yang dapat membuat imunitas membaik
harus memperhatikan Frekuensi, Intensitas, Time
dan Tipe olah raga.









Tips dalam mengkonsumsi makanan

seimbang

a.Sertakan protein dalam nutrisi
harian anda

b.Konsumsi vitamin dan fitonutrien

c.Fokus pada kesehatan usus
dengan probiotik dan prebiotic

d.Tingkatkan konsumsi asam lemak
omega-3.



Hal-Hal yang dapat meningkatkan daya

tahan tubuh:

 Makan makanan bergizi seimbang  sangat penting untuk

membangun kekebalan tubuh yang kuat agar terlindung dari infeksi

virus

 Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun  pilar utama mencegah

infeksi yang masuk melalui tangan

 Rutin berolahraga dan terpapar cukup sinar matahari  meningkatkan

kekebalan tubuh dan system metabolism, meningkatkan produksi

antibody. Minimal 30 mnt secara rutin 3-5 kali seminggu

 Cukup tidur/istirahat  tidur/istirahat cukup selama 6 – 8 jam sehari



Peran gizi dalam meningkatkan Daya

Tahan Tubuh

• Peran Vitamin A

 Membantu mengatur system kekebalan tubuh,
perlindungan terhadap infeksi (wortel, ubi jalar, bayam,
minyak ikan, kuning telur)

• Peran Vitamin E

 antioksidan yang menetralkan radikal bebas,
meningkatkan kekebalan tubuh (almond,
minyak sayur, kacang-kacangan, sayuran hijau)

• Peran Zinc

 mengoptimalkan kerja system kekebalan tubuh (sea
food, daging sapi, hati ayam, telur, keju)



• Peran Vitamin C

 membantu pembentukan antibody, meningkatkan

kekebalan tubuh (pepaya, strobery, jeruk, tomat, jambu

biji, kiwi)

• Peran Vitamin B6, Folat, selenium dan zat Besi (Fe)

 Fe dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan

tubuh, sedangkan B6 dan asam folat

mempengaruhi produktivitas dan aktivitas kekebalan

tubuh. (sereal, kacang-kacangan, sayuran hijau, buah,

ikan, ayam, dan daging)



Peran Gizi seimbang dan aktifitas fisik

dalam meningkatkan sistem imunitas
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13 Pesan Dasar Gizi Seimbang

1. Makanlah aneka ragam makanan

2. Makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi

3. Makanlah makan sumber karbohidrat setengah dari sumber energi

4. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai seperempat dari kecukupan energi

5. Gunakan garam beryodium

6. Makan makanlah sumber zat besi



7. Berikan ASI saja kepada bayi sampai usai 6 bulan

8. Biasakan makan pagi

9. Minumlah air bersih, aman dan cukup

10. Lakukan kegiatan fisik dan olah raga

11. Hindari minum-minuman berakohol

12. Makan makanlah yang aman bagi kesehatan

13. Bacalah label pada makanan yang dikemas




