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VREI SA APARI
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e foarte simplu :

Trimite-ne un mesaj pe Facebook sau pe redactia@famost.ro
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Printre Blogurile de 
Moda din Romania.
Avera Make-up 
Artist sta de vorba cu 
Alexandra Galea.

23
Hanorac pentru 
relaxare.
Vollebak Relaxation 
Hoodie este hanoracul 
cu fermoar pana sus, 
care iti permite sa dormi 
si la birou!

24
Interviu Steff Chelaru.
Moda romaneasca arata 
foarte bine cu noul 
val de designeri, iar 
Stefana Chelaru este 
cu siguranta unul dintre 
cele mai bun exemple.

32
Lectii de stil cu Laura.
Laura Veronica Sima 
ne prezinta stilul Rock 
Glam Style.

34
Cele mai nereusite 
alegeri vestimentare 
ale vedetelor.
De multe ori, vedetele 
nu sunt inspirate in 
alegerea tinutelor, iar 
Andreea Eftimie face o 
lista in acest sens.

101
MST-Terapie inovatoare 
pentru problemele 
tenului.
Iuliana Grosu ne face 
cunostinta cu MST si 
avantajele sale.

102
Ochi pentru detalii.
Ochii mari si luminosi 
sunt ravniti de oricare 
dintre noi, dar cum ne 
machiem, mai ales ca 
fiecare ii avem diferiti?
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Labioplastia.
Perceputa ca un moft, 
rejuvenarea vaginala 
scuteste de multe 
complexe.
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Industria cosmetica si 
alternative in testarea 
pe animale.
Cu toate ca astazi 
exista alternative 
in detrimentul 
experimentelor pe 
animale, anumite 
companii inca sunt 
susceptibile.

37
5 modalitati stylish 
de a integra culori in 
tinutele de iarna.
Stratificare, detalii 
subtile, alegerea 
sosetelor ... sunt doar 
cateva dintre sugestii 
oferite de Alin T.
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Fashion Gratitude.
Un nou blog de moda, 
un nou inceput: succes 
Andreea Eftimie!
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Redactia & colaboRatoRi

colaboRatoRi ianuaRie 2018

PentRu colaboRaRi, 

inteRviuRi, foto, aPaRiti i , 

ne Puteti contacta la 

adResa de email:

redact ia@famost . ro

sau Pe Pagina de FACEBOOK

MODA

SPLENDIDA

SANATATE

CULTURA

ST IL  DE  V IATA

FOTO

GRAF ICA

Laura Veronica Sima, 
andreea eftimie, Gina 
codreScu, aLin t.

GroSu iuLiana, aVera 
make-up artiSt, 
aureLia aurora, 
nicoLeta patriche 

dorina urSu, VioLeta 
nicoLeta Simion

adina mitrica, 
corcaceL corneL, 
BLoG de ZamBit, 
corneLiu draGan-
tarGoViSte

adina mitrica, aVant 
Garden, keroS deSiGn

famoSt

famoSt

maGic’o, Simone Studio, aLexandra GaLea, 
Stefana cheLaru, BoGaS, mircea maieru, 
eZZro, caBraL iBacka, raZVan Lupica, 
andreea ion, aLina draGan, ionut paVaL, 
marian BoBoc

108
Noutati medicina.
Va punem la curent 
cu ultimele noutati, 
statistici, rezultate 
ale cercetarilor, din 
domeniul medicinei.

110
Stiati cate ceva despre 
... sanatatea mintala?
Indiferent de raspuns, 
Violeta Simion ne 
explica de ce este 
important sa stim 
anumite lucruri 
elementare.

112
Despre osteoporoza.
Ce este osteoproza, 
cum o putem preveni, 
tratamente naturale, cu 
Dorina Ursu.

115
Supravietuitul dupa o 
noapte grea.
Cum poti supravietui a 
doua zi, dupa ce te-ai 
intors de pe o parte pe 
alta toata noaptea.
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Zaharul din salate.
Nu, nu este nicio gluma, 
avem zahar acolo unde 
ne asteptam mai putin.

S A N A T A T E

Adevarul despre gripa

Bebelusii si inotul 116

123
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De vorba cu Laura si ... 
Andreea Ion.
Andreea Ion - PR 
managerul Casei 
Vernescu ne spune 
istoria acestei frumoase 
locatii, impreuna cu o 
prezentare a actualului 
Palace Casino.
 
64
Secrete.
Este necesar in anumite 
situatii sa avem secrete? 
Este sinceritatea buna 
sau daunatoare? 
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Trezirea emotionala.
Emotii, sentimente, 
interactiuni umane ... 
Cat ne afecteaza starea 
celor din jur? Cum 
putem depasi anumite 
situatii?
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Nu pleca in calatorie 
fara ...
Un scurt ghid pentru 
a lua in calcul orice 
situatie atunci cand 
pleci intr-o excursie sau 
vacanta.
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pentru ca am inceput impreuna un nou an, un an in care ne punem ca de obicei, fiecare, noi sperante si ne 
dorim sa avem parte de cat mai multe realizari si lucruri frumoase. Aceste lucruri ni le dorim si noi, sperand 
sa avem parte de cat mai multe realizari, sa va aducem in atentie oameni cat mai interesanti, informatii cat 
mai utile, colaborari interesante ... mai pe scurt - sa evoluam frumos.

Incepem 2018 - luna ianuarie - avandu-l pe coperta si insotit in interiorul revistei de un interviu pe 
binecunoscutul Ca b r a l Ib a C ka , luat la intrebari de colega noastra ad I n a MI t r I C a , in care il vom 
cunoaste putin altfel pe indragitul om de televiziune. Si nu ne oprim aici cu interviurile, deoarece in aceasta 
luna o avem alaturi de noi pe bloggerita al e x a n d r a Ga l e a  aflata in dialog cu av e r a Ma k e-u p 
art I s t , continuam apoi cu un interviu insotit de multe fotografii frumoase a tinerei st e fa n a Ch e l a ru  - 
designer de moda, una poate dintre cele mai talentate sperante romanesti a aceastei industrii. Daca va place 
sa jucati la casino sau doriti sa petreceti intr-un mod placut timpul, lau r a ve r o n I C a s I M a ne invita la 
un frumos dialog cu an d r e e a Io n  - PR manager si marketing pa l a C e Ca s I n o -  Ca s a ve r n e s C u, 
din care vom afla istoria frumoasa a acestei locatii si care este filosofia de astazi care atrage oamenii si 
transforma acest loc, intr-unul dintre cele mai ravnite cand vine vorba de petrecere a timpului liber.

Ne plac debuturile si pe aceasta cale salutam noua rubrica de moda semnata an d r e a ef t I M I e  - 
‘Fashion Gratitude’, un blog de moda aflat la inceput, dar care este insotit de multa ambitie si ganduri 
mari. Nu mai prejos se afla un al doilea debut, acela al lui al I n t.  - un tanar talentat, pasionat de moda 
si modeling, care ne prezinta in editia ianuarie 2018 a revistei FAMOST - ‘5 modalitati stylish de a integra 
culori in tinutele de iarna’. Nu foarte departe de debut in revista noastra - doar o luna, se afla si blo G 
d e Za M b I t  care ne aduce la inceput de an ... ‘Zambetul unui nou inceput’. In rest, avem rubricile deja 
traditionale, in care lau r a ve r o n I C a s I M a,  do r I n a ur s u,  vI o l e ta s I M I o n,  an d r e e a 
ef t I M I e ,  GI n a Co d r e s C u,  Iu l I a n a Gr o s u,  Co r C a C e l  Co r n e l ,  Co r n e l I u  dr a G a n-
tr a G o v I s t e ,  ne aduc in prim plan informatii, articole, fotografii utile, picturi, toate cu scopul de a ne 
informa si de a ne face sa gustam din domenii cat mai variate si folositoare.

Si pentru a avea timp sa ne pregatim pentru anotimpul calduros - pentru ca oricat de frumoasa este iarna 
cu tot ce inseamna ea - parca abia asteptam sa ne imbracam mai lejer, sa ne lasam incalziti de razele soarelui, 
v-am pregatit cele mai importante tendinte vestimentare primavara-vara 2018 - atat pentru barbati cat si 
pentru femei, tendinte accesorii, bijuterii, machiaj. Pe langa toate acestea, veti gasi multe articole interesante 
din domeniile cu care v-am obisnuit, frumusete, noutati sanatate, stil de viata si incheiem ca de obicei, cu un 
frumos editorial realizat in colaborare cu Mister Galati, Magic’ O si modelul masculin Marian B.

Va dorim lectura placuta, un 2018 perfect din toate punctele de vedere, sa realizati tot ce va propuneti si 
ce este mai important dintre toate acestea - multa sanatate!

Toate cele bune pana data viitoare!

NOTA EDITORULUI

‘la multi ani!’ si ‘Va multumim!’,
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Pitti Uomo a ajuns in ianuarie 2018 la cea de-a 93-a editie, iar importanta 
sa a crescut de la an la an, mai ales in ultimul timp, extinzandu-si si 
mai mult aria de influenta in tot ceea ce inseamna fenomenul moda. 
Actualmente, sunt acoperite poate toate segmentele industriei fashion, 
de la imbracamintea pentru barbati si femei, la copii, tesaturi, accesorii, 

prezentari, laboratoare creative, proiectii filme.
Numarul crescand al brandurilor internationale prezente la Pitti Uomo, 
a transformat si internationalizat, ceea ce era dedicat in urma cu ceva 

timp preponderent modei italiene.
Data fiind importanta acestuia, am considerat necesar sa aducem la 
cunostinta celor interesati, cele mai importante momente care se vor 
desfasura in aceasta editie la Pitti Uomo, mentionand in acelasi timp, ca 
va vom tine la curent cu tot ce este nou, informatii pe care le veti gasi pe 

www.famost.ro.

PITTI FILATI 82

este un eveniment international 
de referinta care se desfasoara in 
perioada 24-26 ianuarie 2018 si 
este dedicat tesaturilor tricotate, 
laboratorului conceptual si 
platformei globale in ceea ce 
priveste tendintele. Pitti Filati 82 
este dedicat cercetarii, continuand 
sa consolideze sinergiile dintre 
diversele domenii pe care le 
reprezinta si in acelasi timp, 
crescand rolul Spazio RiceRca - 
centrul tuturor expresiilor creative.

Pentru mai multe 
informatii despre 

PITTI FILATI 82, apasa 
butonul de mai jos 

pentru a fi redirectionat 
catre site la articolul 

dedicat!

Info & Foto : pittimmagine.com


https://famost.ro/articol/pitti-filati-24-26-ianuarie-2018-momente-importante
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CE NU TREBUIE SA RATEZI

Pitti Uomo arata ca FoRtezza da 
BaSSo este gazda potrivita pentru 
ca expozantii sa dezvaluie noi  
proiecte. Ce nu trebuie ratat la cea de 
a 93-a editiei pitti Uomo?

coRneliani isi prezinta colectia 
toamna-iarna 2018-2019 Corneliani 
si CC collection Corneliani.

Pitti Uomo aniverseaza 10 ani 
ai brandului olandez dedicat 
denimului - DENHAM!

Karl Legerfeld prezinta noua sa 
colectie masculina!

#ACTIVELAB

Pitti Bimbo lanseaza noua sectiune: sport + strada = cu toata viteza 
inainte: acelasi ADN ca si in cazul Kidzfizz, dar cu o amprenta de strada 
si sport! #ACTIVELAB se lanseaza la cavaniglia StUdio pavilion, alaturi 
de branduri internationale care experimenteaza imbracamintea sport, 
urbana si activa in moda pentru copii.

Pentru mai multe 
informatii despre 
#ACTIVELAB si 

brandurile prezente, 
apasa butonul de mai jos 
pentru a fi redirectionat 

catre site!

booso

garder and the gang

loud apparel

wheat

Pentru mai multe 
informatii despre 

ce nu trebuie ratat, 
apasa butonul de mai jos 
pentru a fi redirectionat 

direct catre site!



https://famost.ro/articol/pitti-bimbo-lanseaza-activelab
https://famost.ro/articol/pitti-uomo-a-93-a-editie-ce-nu-trebuie-ratat
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APARTMENT

Universul creativ din 
APARTMENT este definit de 
croitoria de calitate, detaliile 
deosebite si farmecul contemporan. 
Acesta reuneste o colectie 
sofisticata de imbracaminte 
si accesorii, regasite in cadrul 
lyceUm. Astfel, se regasesc piese din 
materiale nobile, concepute cu o 
atentie deosebita catre detalii, per 
total, o creativitate sofisticata si 
orientata catre lux.

amelie et sophie

the small gatsby

owa yurika

Pentru mai multe 
informatii despre 
APARTMENT, 

brandurile prezente si 
fotografii, apasa butonul 

de mai jos pentru a fi 
redirectionat catre site!



I PLAY

Avand un accent puternic pe 
plan international, I PLAY duce 
imbracamintea sport in viitor 
cu noi planuri care proiecteaza 
spiritul contemporan. Lumina 
reflectoarelor se afla pe cavaniglia 
pavilion unde se incruciseaza 
creativ, stilul de viata urban si 
outfit-urile pentru sportul de 
inalta performanta.

Pentru mai multe 
informatii despre 

I PLAY si brandurile 
prezente, apasa butonul 

de mai jos pentru a fi 
redirectionat catre site!



https://famost.ro/articol/apartment-poveste-de-lux-in-moda-pentru-copii
https://famost.ro/articol/i-play-noua-imbracaminte-sport-pitti-uomo
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new man

superbike

les benjamins

le.mo.ke.

art of scribble

URBAN PANORAMA

Urban Panorama da voce triburilor 
urbane definite de atitudinea lor 
patrunzatoare si stilul colorat 
graffiti, un spatiu pentru cei care 
doresc libertate, avand inspiratia 
extrasa din cultura de biker si de 
influentele etnice. Elementele cheie 
sunt stratificarea si amestecarea 
formelor, a tesaturilor si stilurilor.

MY FACTORY

Tinereretea si cultura digitala 
se regasesc la lyceUm, unde sunt 
expuse noi expresii ale unei culturi 
tineresti orientate catre un stil 
de viata social media. Vibratia 
creativa regasita la My Factory, 
ofera un teren fertil pentru 
promovarea ofertelor de la cele mai 
dinamice concepte din ‘laborator’, 
la imbracamintea de strada.

Pentru mai multe 
informatii despre 

URBAN PANORAMA 
brandurile prezente si 

fotografii  apasa butonul 
de mai jos pentru a fi 

redirectionat catre site!

Pentru mai multe 
informatii despre 
MY FACTORY, 

brandurile prezente si 
fotografii, apasa butonul 

de mai jos pentru a fi 
redirectionat catre site!

 

https://famost.ro/articol/urban-panorama-vocea-din-strada
https://famost.ro/articol/my-factory-generation-young-smart-connected
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UNCONVENTIONAL

Ultra-contemporan, elegant, : lumea 
stilului subteran de lux aterizeaza la 
aRchivi. UNCONVENTIONAL ofera 
scena pentru stilul de lux subteran la 
Pitti Uomo, in interiorul celor doua 
zone aRchivi, care vor gazdui diversele 
variatii ale cercetarii sale, tot mai 
cuprinzatoare si mai ganditoare, 
imbogatita si mai mult cu un LOOK in 
moda sportiva.

UNCONVENTIONAL va include si 
premiera M1992, proiectul designerului 
si DJ-ului italian Dorian Stefano 
Tarantini, care a atras atentia presei 
internationale cu MALIBU 1992 - 
proiect special promovat de pitti 
immagine diScoveRy FoUndation, rezultat 
al colaborarii dintre Pitti Immagine si 
Italian National Chamber of Fashion.

kids of broken future

susudio

francesco rasola

blacklash

saturnino eyewear

artselab

recluse

branduri participante la 
U N C O N V E N T I O N A L
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FUTURO MASCHILE

O gama hiper-sofisticata, mereu 
deschisa noilor idei, conceputa 
pentru cei mai exigenti cumparatori 
internationali. Acesta este FUTURO 
MASCHILE, locul unde se gasesc 
cele mai avansate haine clasice 
contemporane dedicate barbatilor, dar 
si una dintre zonele cele mai mari de 
succes de la Pitti Uomo.

taglio

peninsula swimwear

officine creative

east harbour surplus

emanuele bicocchi

d-vecteatora

branduri participante la 
FUTURO MASCHILE

In acest format extins, care ocupa aRena 
StRozzi, precum si locatia sa istorica in 
Sala della nazioni, acest spatiu este 
unul destinat sa gazduiasca colectii 
ultra-selectionate, concentrandu-se pe 
cele mai recente articole sportive.
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branduri participante 
la OPEN

OPEN

Colectii deosebite, care sunt in 
afara genului masculin sau feminin. 
OPEN este o lume sofisticata. Acest 
loc de intalnire de la Pitti Uomo se 
concentreaza pe o noua generatie de 
colectii de imbracaminte, care merg 
dincolo de feminin si masculin. Este un 
concept fara gen, un segment din ce in 
ce mai cautat pe piata internationala.

kopka accesories

master of arts

milano 140

route de gardens

monc

maison merci

mcintyre australia

Este o selectie de imbracaminte si 
accesorii curate, intr-un stil distinct, 
care poate fi purtat atat de el, cat si 
de ea. OPEN este prezentat intr-un 
cadru minimalist la Rondino, in cadrul 
sectiunii care se adreseaza perspectivei 
Pitti Uomo.



I A N U A R I E  2 0 1 8 19

branduri participante 
la PITTI BIMBO

PITTI BIMBO

Branduri internationale de 
imbracaminte  pentru copii, 
recunoscute ca pionieri ai acestui 
segment de moda si care au tradus 
esteticul pentru copii, in timp ce 
raman fideli propriei identitati. Marile 
nume prezente la Pitti Bimbo 86 ofera 
o gama completa de la noi nascuti la 
adolescenti. Exista inovatie, modele si 
materiale exclusive, cu siluete de ultima 
ora si confort extrem. Nimic nu este 
lasat la intamplare. Este o calatorie in 
lumea modei de inalta calitate pentru 
copii.

Participantii la aceasta editie, includ 
nume sonore din industria modei: John 
Richmond JR., LittLe maRc Jacobs, PeuteRey 
Kid, PaoLo PecoRa miLano, miss bLumaRine, 
eLisabetta FRanchi, n°21 Kids, heRno, 
iKKs JunioR, Les coyotes de PaRis, sonia 
RyKieL, coLmaR oRiginaLs, neiL baRRett, 
msgm, miLLy minis, monnaLisa, Petit 
bateau, PhiLiPP PLein JunioR, VesPa, soPhia 
WebsteR, steFano Ricci JunioR, maRceLo 
buRLon, steLLa Jean, PatRizia PePe, yVes 
saLomon enFant, PRemiata WiLL be.

elisabetta franchi

monnalisa

n21 kids

milly minis

neil barrett

ikks junior

msgm

little marc jacobs
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printre blogurile de moda 
din romania

Orice nou inceput impune o resetare, 
dar, totodata, si o reorganizare a tot ce 
inseamna preferinte, valori, obiective. 
Poate ca e momentul in care, in urma 
unui bilant, intelegi mai clar care ar 

trebui sa fie ordinea, pentru anul ce tocmai incepe. 
Timpul inseamna evolutie, desavarsirea gusturilor, 

maturizare si cumpatare. As vrea sa cred ca asta e 
valabil, in cazul meu, si atunci cand vorbesc despre 
fashion si, mai ales, despre cele care il fac. Femei, in 
mare parte. Nu de alta, dar ele se pare ca isi gasesc mai 
lesne o jumatate de ora in care sa fie modele pentru 
fotografi si inca o jumatate de ora in care sa scrie pe 
blogul personal. 

Cum calatoria mea printre blogurile de moda din 
Romania nu va lua niciodata sfarsit (si sper sa nu 
existe vreodata riscul de a fi epuizat toate bloggeritele 
adevarate), e mereu o surpriza intalnirea cu oamenii 
frumosi, care inspira si starnesc, prin ceea ce sunt, 
curiozitatea, cu oameni care aleg sa impartaseasca 
experiente si sa imprime trenduri. 
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Alexandra Galea este o tanara de aproape 
29 de ani din Oradea (« fabricat in 1989 ar scrie 
pe eticheta mea personala »),  pe care rolul de 
sotie si mama nu a indepartat-o de pasiunea ei 
pentru moda si pentru viata traita in armonie. 
Ce inseamna asta, mai exaCt? In primul rand, o 
dimineata inceputa in dragalaseniile lui Ezra, 
continuata cu parfumul Black Opium, « toxic 
de seducator » pe pielea ei si cu o cafea calda, 
suficient de dulce, cu lapte si spuma. Apoi, 
daca e un anotimp cald, alterneaza momentele 
in care ii place sa se piarda in aglomeratie cu 
cele in care linistea dormitorului este sparta 
doar de blanda simfonie a ploii de dincolo de 
fereastra. Daca e iarna, indrageste zilele « cand 
buzele devin pale, nasul se face rosu si tot ce vreau 
e sa ma ingramadesc langa foc cu trupul si mainile 
inghetate. »
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 Cand iese in lume, iubeste sa poarte 
haine vii, cu personalitate, haine care 
spun o poveste si care, mai mult decat 
orice, fac- din orele petrecute afara- o 
poveste… Asta se datoreaza si mamei, de 
la care a mostenit gustul pentru articole 
vestimentare deosebite, iesite din tipar : 
« azi as vrea sa port orice piesa din garderoba 
facuta de mama, dar timpul ne impiedica 
tot mai mult in atingerea acestui rezultat. 
Cu multe cereri, tehnici de convingere si 
rugaminti mai primesc cate o rochie, maxim 
doua pe sezon ».

Ca tot veni vorba de stil vestimentar, 
de curand a descoperit ca cizmele de tip 
ciorap, peste genunchi, sunt preferatele 
ei, deoarece, mulandu-se pe picioare, le 
deseneaza frumos conturul. De asemenea, 
adora pantalonii negri din denim, pentru 
ca, asemeni rujului rosu, « te scot din 
monotonie si iti dau un aer cool, sexy si 
confortabil in acelasi timp ». 

N-ar fi rau sa mai luam niste 
ponturi direct de pe blogul Alexandrei, 
www.alexandragalea.com, chiar si cu 
riscul de a ne purta pe un taram al visarii, 
spre locuri mai frumoase si timpuri mai 
insorite! In doze controlate, evadarea din 
realitate nu a facut nimanui rau pana 
acum!

Fidela temperaturilor ridicate, 
in vacante prefera sa fie aproape 
de apa si are o obsesie aproape 
bolnavicioasa de a face poze, avand 
insa grija sa-si asorteze intotdeauna 
tinutele cu destinatia aleasa. Poate 
nu e intamplator ca, din punctul ei 
de vedere, cel mai frumos job din 
lume este acela de travel editor.

In rest, isi accepta imperfectiunile, 
fiindca o fac unica. La 11 ani, de pilda, 
si-a lovit puternic barbia, intr-un 
accident cu bicicleta, dar n-a luat 
acest eveniment drept un pretext 
de a-si deplange complexele. In 
fond, desi «exista unele particularitati 
pe care perioada in care traim le-
ar categorisi drept defecte, ele pot fi, 
de fapt, ceva foarte cool, reusind sa 
contureze, impreuna cu toate celelalte 
calitati, ceva diferit ».
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Cu toate astea, se pare ca un 
hanorac este o alegere la fel de buna, 
mai ales in perioada rece, dat fiind 
faptul ca are gluga. Este o alegere 
inteligenta, mai ales cand mergi 
la birou si poate nu vrei sa arati 
camasa alba: hanoraCul o poate 
asCunde foarte bIne! Daca vrei 
un dormit rapid de dupa amiaza, 
ai tras fermoarul si gluga si poti 
dormi fara nicio problema pentru o 
jumatate de ora! Iar in intampinarea 
acestei utilitati, pentru a o face si 
mai practica, a aparut vo l l e b a k 
re l a x at I o n ho o d I e !

f o t o  :  v o l l e b a k . c o m

Hanorac
pentru
relaxare

Moda sI Confortul sunt doua ConCepte Care nu Intodeauna 

se IMpaCa foarte bIne, dar, daCa ar fI sa te GandestI la o pIesa 

vestIMentara Care sa le IMpaCe pe aMbele, Care ar fI aCeea? Cu 

sIGuranta MultI s-ar GandI la o pereChe de pantalonI sCurtI MaI larGI, 

la un trICou dIntr-o tesatura usoara ... depInde de Modul fIeCaruIa 

de a vedea aCeste luCrurI sau de Modul de vIata.

- 2 buzunare asimetrice
- Canal de cablu intern pentru casti
- Tesatura izolata, respirabila
- Rezistenta la apa si vant
- Se spala la maxim 40 grade Celsius
- 65% polistier, 35% bumbac

vo l l e b a k re l a x at I o n 
ho o d I e  are fermoar pana sus, astfel 
ca iti vei putea acoperi toata fata si 
nu, nu suna claustrofob, pentru ca 
are o plasa respirabila, prin care poti 
si vedea! Poti trage fermoarul pana 
sus ziua in birou si poti dormi (daca 
nu sforai) fara ca nimeni sa stie, asta 
pana cand te trezeste cineva. Si nu 
este indicat sa umbli noaptea cu el, 
pentru ca poti trezi suspiciuni!

d e t a l I I  v o l l e b a k 
r e l a x a t I o n  h o o d I e
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steff chelaru
i n t e r v i u

Atunci cand castigi multe 
premii, cand dai nastere 
unor colectii vestimentare 
deosebite, cand primesti burse 
si faci prezentari de moda - 

toate intr-un interval scurt de timp, se poate 
spune fara nicio urma de indoiala ca esti o 
persoana foarte talentata. Iar aici nu intra 
in calcul faptul ca muncesti mult, ca respiri 
moda sau ca ai o cultura in aceasta industrie: 
rezultatele spun totul!

Designerul Stefana Chelaru este o astfel 
de persoana, care mai presus de toate, a lasat 
faptele sa vorbeasca, si au fost destule pana in 
momentul de fata. Modul in care gandeste, 
creatiile vestimentare realizate, propria 
filosofie, ne incanta si ne arata faptul ca 
moda romaneasca se afla pe un drum foarte 
bun, ascendent si reuseste sa se desprinda de 
anumite concepte, lucruri, care o incorsetau si 
care nu-i permiteau - ceea ce este normal in orice 
domeniu - sa evolueze.

Incercand sa facem abstractie de societatea 
in care traim, de modul de gandire majoritar, 

de moda si anumite parti mai putin placute 
ale acesteia, ne uitam cu speranta in viitor 
prin acest val de tineri talentati si valorosi, 
si asteptam momentul in care ii vom vedea 
prezentand pe faimoasele scene ale modei 
din lume. Iar acestea nu sunt doar ambitiile si 
dorintele noastre, ci fac parte din pachetul de 
prezentare al tinerilor designeri.

Iar in cazul designerului Steff Chelaru, 
dorinta de a sparge barierele, de a evolua, 
alaturi de ambitia de a prezenta cot la cot 
cu marile case de moda, sunt traite la cea 
mai mare intensitate, asteptand momentul 
materializarii. Cu astfel de oameni ne place 
sa stam de vorba, sa le intelegem modul de 
gandire, sa le simtitm trairile si sa-i sprijinim 
atat cat ne sta in putinta.

Ne face placere sa va invitam in prima editie 
a revistei FAMOST pe 2018, sa cititi un interviu 
dinamic, captivant si foarte interesant, cu 
designerul Stefana Chelaru, sa o descoperiti, 
sa ii intelegeti filosofia si sa o urmariti de 
acum incolo, deoarece, cu siguranta, cele mai 
bune lucruri, abia acum incep!
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Buna Stefana si bine ai venit in paginile revistei Famost! Spune-ne 
pentru inceput, de unde ai pasiunea pentru moda? Ti-a fost insuflata 
de cineva apropiat, te-au motivat prezentarile marilor case de moda 
sau pur si simplu te-ai simtit atrasa de aceasta industrie?

Mereu am facut ceea ce am vrut. Si am fost sustinuta in 
nebunia mea de parintii mei.  Mama imi repeta : „Fa ce simti tu, 
Steff!”. Si asta fac!

Exista multi designeri care au ales pentru brandul lor, un anumit 
nume! Tu ai ales sa iti folosesti propriul nume .. . crezi ca te reprezinta 
mai bine acest lucru?

Consider ca un brand de succes inseamna identitate, 
personalitate, pe scurt, ADN. Fiind esenta produsului, cel 
mai potrivit nume care sa indeplineasca aceste criterii a fost 
numele meu. Pe scurt, Steff Chelaru isi defineste colectiile ca 
fiind o relatare a esteticii cu adaptabilitate la vestimentatie si 
design, precum si premisele unui conlucrari intre estetica si 
psihologie.

Ce este moda pentru Steff Chelaru si ce definitie i-ai da?
Pentru Stefana Chelaru, moda reprezinta exteriorizarea  

intr-un mod impozant.

Cand ti-ai dat seama concret, ca vrei sa devii designer vestimentar?
 Am vrut sa fac parte dintr-un domeniu nemuritor, iar 

domeniul modei s-a mulat perfect pe caracterul si viziunea 
mea.

Ce preferi: haute-couture sau pret-a-porter? De ce?
Haute-couture! Unicitatea ma caracterizeaza!

Care a fost primul articol creat ? Care a fost imboldul sau filosofia 
sa?

Primul articol creat a fost prima tema de la facultate. 
Trebuia sa fac din 7 metri de material o rochie drapaj si cusuta 
doar in 3 locuri. A fost o provocare. 

Care este cea mai frumoasa experienta de cand esti designer?
Am avut emotii diferite la fiecare lansare de colectie. 

Dar cea mai de impact a fost ultima lansare si anume 
“REGENCY REIGN”, un eveniment organizat de Fan Courier, 
doar pentru mine. M-am simtit speciala pentru cateva minute!

Ai cochetat/cochetezi si ca model. . . Cum simti aceasta experienta - 
ca model pe de o parte si ca designer vestimentar, care cauta modelul 
perfect pentru creatiile sale?

 Nu este vital sa fi fost model inainte sa devii designer 
vestimentar, dar este un avantaj. Spun asta, intrucat te ajuta 
sa iti largesti orizonturile ca designer. Iar ca model, aveam 
un singur obiectiv, si anume sa pun in valoare hainele cu care 
defilam.

Ca designer, misiunea mea nu se sfarsea cand terminam 
colectia. Se incheia abia atunci cand ma asiguram ca modelele 
sunt in perfecta armonie cu creatiile.

Care crezi ca sunt plusurile tale ca designer? Dar minusurile?
Plusurile mele ca designer? Creativitatea, abilitatea pentru 

detaliu, implicare si unicitate. Minusuri? Nu am acea doza 
potrivita de rabdare. Mai trebuie sa lucrez la asta.  

De unde te inspiri? Care iti sunt sursele de inpiratie si cum le aplici 
in schitele tale?

Sincer? Ma poate inspira orice. Dar consider ca cea mai 
buna inspiratie vine din caracterul, atitudinea, dorintele si 
placerile tale. Totul se raporteaza la tine, totul mulezi pentru 
tine. 
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Din toata istoria modei, exista ceva anume care ti-a atras atentia la 
un moment dat sau care te-a ‘miscat’ in vreun fel?

Ce m-a miscat cel mai mult din tot ce inseamna moda 
pana in prezent, este perioada de geniu Alexander McQueen. 
Colectia din 2009 a fost si este un punct de reper foarte 
important in tot ce tine de un outfit complet conturat perfect 
de toate detaliile de accesorii, make-up, hair. 

Care este filosofia ta de viata? O aplici si in creatii?
Filozofia mea consta in faptul ca pe parcursul acestei vieti 

trebuie sa te ocupi mai intai de lucrurile mari, intrucat daca te 
preocupi cu lucrurile mici de la bun inceput, nu vei mai apuca 
sa le termini pe cele mari. Cu toate acestea, cel mai important 
este sa-ti gasesti echilibrul, iar pentru a face asta, trebuie sa 
amesteci lucrurile mici cu cele mari ! Filozofia o aplic si cand 
creez obiecte vestimentare, detaliile si amprenta personala 
sunt introduse de cele mai multe ori nu la final, ci in timpul 
creatiei.

Ai designeri preferati?
Alexander McQueen
John Galliano
Dior
Haider Ackermann

Unde ai plasa capitala modei in lume din punctul tau de vedere si 
de ce?

Capitala modei este fara dar si poate Paris. Consider acest 
lucru, deoarece  incepand cu secolul XVII, industria modei si-a 
construit baze puternice aici. 

Care este partea favorita din intreg procesul crearii unei piese 
vestimentare?

In momentul in care piesa este terminata, finisata pana la 
cel mai mic detaliu. Satisfactia pe care o simt in acel moment, 
ma motiveaza sa creez in continuare.

In afara de a fi model, mai ai si alte experiente in aceasta industrie 
(machiaj, aranjat par, stilist, etc)?
Nu.
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Cum caracterizezi stilul tau creativ?
Unic si memorabil.

Care sunt etapele crearii unei piese 
vestimentare?

Concept. Schita. Materiale. Tipar. 
Croit. Cusut. Produs finit. 

Ce colectii au prins viata sub mana ta? 
Care iti place cel mai mult?

Pana in prezent, am lansat 3 
colectii. Toate au ceva special in 
sufletul meu. Pentru prima colectie 
„OXIMORON”, de exemplu, m-a 
ajutat mama mea cu broderie 
manuala. Da. M-am schimbat ca 
designer, de la o colectie la alta. DE 
CE? Pentru ca mi-am dat seama ca 
sunt mult mai multe lucruri care ma 
caracterizeaza si ma definesc ca om. In 
cea de-a doua colectie „REGENCY”, 
am fost in totalitate „eu”: creativitate, 
implicare si unicitate. Iar in ultima 
colectie „REGENCY REIGN”, am 
adunat tot ce am invatat si am redat-o 
prin outfturi.

Cat de mult ‘cantaresc’ din punctul tau 
de vedere, aranjatul parului si machiajul 
intr-o prezentare sau sedinta foto? Dar 
accesoriile?

 Absolut toate elementele 
precizate mai sus cantaresc impreuna 
60%, restul de 40% cantarind tinuta 
in sine. Accesoriile, machiajul si 
aranjatul parului sunt esentiale, chiar 
daca vorbim de un machiaj sau o 
coafura simpla.

Care crezi ca ar fi solutia sa reusesti sa 
faci clientii sa se ataseze emotional de 
creatiile tale, de filosofia ta?

Pentru a-i face pe clienti sa 
se ataseze emotional de creatiile 
mele, trebuie sa creez in continuare 
haine care sa reflecteze unicitatea si 
frumusetea conceptelor mele. Odata 
atasati de creatii, vor fi atasati si 
de filozofie, deoarece aceasta este 
fundamentul colectiilor mele.

Care sunt prezentarile/concursurile la 
care ai participat pana in momentul de 
fata si care ti-a placut cel mai mult?

concuRsuRi: 
Bursier TINERE TALENTE 2016 

la Fundatia Principesa Margareta a 
Romaniei 

Bursier TINERE TALENTE 2017 
la Fundatia Principesa Margareta a 
Romaniei

Marele Premiu “Artele 
spetacolului si arte vizuale” cu 
proiectul „Traditie”, Proiect UE 2017.

Marelui Premiu a concursului 
#fashionFANatic2017 cu cea de a 
doua colectie personala „REGENCY”

PRezentaRi: 
GalaUNarte2015, Gala Unarte 

2017, 
Be Creative 2015 si Be Creative 

2017 Sibiu, 
Info Fashion 2017. 
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Care sunt elementele cheie pentru o prezentare sau o sedinta foto 
perfecte?

Toate elementele sunt in stransa legatura. De exemplu : 
modelul joaca un rol foarte important in sedinta foto. Apoi 
make-up, hair si stylingul. 

Care este culoarea ta preferata?
Albastrul.

Ce printuri iti plac cel mai mult?
Printurile folosite in ultima colectie. 

Cum ti-ar placea sa vezi femeile imbracate pe strada la noi in tara?
In outfiturile mele. Am fi foarte multe regine in tara.

Este clar ca industria modei a evoluat si in Romania in ultimul 
timp, iar piata este una concurentiala . . . care consideri ca sunt 
elementele sau secretul pentru a te detasa de concurenta?

Pentru a te detasa de concurenta, trebuie sa le oferi 
clientilor o gama originala de obiecte vestimentare, o gama 
care sa fie conturata de o poveste pe masura.

Unde iti doresti sa ajungi din punct de vedere profesional? Cand 
crezi ca te vei simti implinita din acest punct de vedere?

Mi-as dori sa lucrez intr-un atelier DIOR. Am foarte 
multe de invatat. Apoi sa prezint ca designer roman alaturi 
de titanii modei. 

Ce pasiuni extra are Stefana Chelaru in afara de moda?
Tenisul de camp.

Unde ai vedea vacanta perfecta?
Oriunde alaturi de oamenii dragi mie.

Cum te imbraci in mod uzual? Care este stilul vestimentar personal?
Simplu. Creativ. Spontan. 

Enumereaza-ne 5 lucruri fara de care nu poti trai!
Iubire, credinta, demnitate, partenerul de viata, mama.

Care este cea mai mare dorinta a ta?
Asa cum am spus mai sus, sa-mi lansez colectii alaturi de 

marii designeri.

Unde se pot informa cititorii Famost despre creatiile tale si 
activitatea ta?

Pe pagina mea de facebook : Steff Chelaru : https://www.
facebook.com/steff.chelaru/

Si cat mai curand, pe noul site.
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ndiferent de sezon si temperatura, 
stilul R o c k  G l a m  nu se demodeaza 
niciodata. Dupa ce in toamna a fost unul din 
trendurile principale, stilul R o c k  G l a m 
ramane in topul preferintelor designerilor chiar si 
in anotimpul rece.

a s a d a R  . . .  ” R o c k  o n ” !


Nu te sfii si scoate din dulap toate acele 

elemente ce amintesc de stilul rock al anilor ‘80, 
precum accesoriile decorate cu tinte, capse, 
lanturi si in mod special piesele din piele: rochii, 
fuste si pantaloni, dar nu in ultimul rand, geaca 
din piele, piesa definitorie a acestui stil.

N u  u i t a  i N s a  d e  a t i t u d i N e !


Fara atitudinea potrivita si siguranta de sine, 

vor fi doar niste simple piese vestimentare aflate 
in trend! Pentru ca dincolo de tendinte, stilul 
inseamna atitudine si abilitatea de a purta cu 
atitudinea potrivita, orice piesa vestimentara!

Si pentru ca vorbim despre stilul R o c k  G l a m 
si nu despre stilul Rock clasic, desi aparent 
similar, sunt cateva elemente care fac diferenta 
intre cele doua stiluri.

De exemplu, daca pentru stilul clasic rock poti 
opta pentru un tricou inscriptionat cu formatia 
ta favorita, jacheta din piele si jeansi negri cu 
bocanci cu tinte, pentru stilul R o c k  G l a m , 
iti propun sa optezi pentru o fusta sau rochie 
din piele, purtata peste o camasa alba clasica, 
jacheta din piele si cizme stilettos peste 
genunchi. Astfel, vei mai “indulci” putin din 
duritatea acestui stil.

Poti pastra insa accesoriile, o sapca, o 
pereche de manusi si o pereche de ochelari - 
sunt tot ceea ce ai nevoie!

Model & Fashion Blogger : Laura Veronica 

Sima / www.laurafashionblog.wordpress.com

Photo : Mircea Maieru

rochie Piele : Bogas

I
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Cu ocazia anumitor evenimente,
celebritatile pot demonstra ca esecurile vestimentare exista

si pot avea loc si la case mai mari.
Asadar, am facut o lista cu unele dintre cele mai nereusite alegeri vestimenatare

ale starurilor din toate timpurile,
care au reusit sa ingrozeasca criticii de moda, dar, care, in anumite situatii,

tocmai acele outfituri au reusit sa le aduca si un val de celebritate neasteptat.

Cele mai NEREUSITE 
ALEGERI 
VESTIMENTARE ale 
VEDETELOR

Prima pe lista noastra este 
CHER. Cunoscuta nu numai pentru 
vocea ei, cantareata de 71 de ani, 
este apreciata si pentru alegerile 
sale glamour. Iata ca in anul 1986, 
aceasta a reusit sa inspaimante 
criticii purtand o tinuta semnata Bob 
Mackie. Cei doi au colaborat timp 
de 42 de ani, ceea ce inseamna ca 
nereusita din acel an, nu i-a oprit pe 
cei doi din a lucra impreuna. 

Text :  Andreea Eftimie

Tot CHER a reusit sa lase masca criticii 
in 2010 cand a decis sa poarte pentru 

VMA o tinuta din piele nu tocmai reusita. 1

2
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Prezenta acolo pentru inmanarea unui premiu, CHER ii face loc pe lista noastra lui LADY 
GAGA, cea careia i-a inmanat premiul cu pricina. Cea din urma sustinand ca “Nu m-am 
asteptat niciodata sa o rog pe CHER sa imi tina poseta din carne”. Vinovat pentru alegerea 
vestimentara din 2010 a lui GAGA a fost Franc Fernandez.

Una dintre cele mai intalnite 
replici ale unei tinute purtate la 
petrecerile de Halloween este cea 
a lui BJORK din anul 2001. A fost 
creatie semnata de Marjan Pejoski 
si ramasa in istoria celor mai 
proaste alegeri de pe covorul rosu. 

O alta alegere nu tocmai 
inspirata este ce a lui CELINE 
DION din anul 1999. Ea a 
puratat o creatie John Galliano 
pentru Christian Dior. Probabil 
ca ceea ce nu stiau criticii 
la acea vreme era ca in anul 
2017, unul dintre cele mai mari 
trenduri vor fi tocmai camasile 
purtate cu nasturii la spate, 
dar cu toate acestea, CELINE 
se afla inca pe lista celor prost 
imbracate. 

 Anul 1999 a fost cel care i-a oferit 
oportunitatea lui MILEY CYRUS sa 
se mai dezgoleasca inca o data in fata 
camerelor. Cantareata in varsta de 25 
de ani a recreat in 2013 tinuta lui Lil 
Kim de la premiile MTV Video Music 
Awards.

3

4

6

5
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Nu putem sa facem o lista cu 
cele mai proaste tinute, fara sa o 
includem si pe NICKI MINAJ. 
Sincer, e greu de ales o tinuta 
buna din trecutul acesteia, insa ne 
pastram atentia atintita catre tinuta 
din anul 2011 pentru MTV Video 
Music Awards. Se pare ca acum 
artista s-a mai linistit si opteaza 
pentru tinute extrem de sexy, in 
detrimentul celor asemanatoare 
celei din 2011.

O alta alegere nu tocmai reusita 
vine din partea lui LIL KIM in anul 
1999. Aceasta a purat o tinuta in 
intregime violet care i-a lasat la 
vedere un san. Misa Hylton-Brim 
a fost cea prin care KIM a reusit 
sa starneasca imaginatia multor 
persoane prezente la acel eveniment.

Tot prin intermediul VMA si tot 
MILEY CYRUS a ajuns din nou pe 
buzele criticilor datorita alegerilor 
vestimentare. 2015 a fost anul in 
care artista a avut placerea de a 
prezenta intregul show. Astfel, 
reuseste sa inspaimante nu o data, 
ci de mai multe ori persoanele din 
public si nu numai. Cu siguranta 
putem da vina pe acea perioada din 
viata ei foarte mediatizata in care 
nimeni nu intelegea ce se intampla 
cu aceasta, insa continuam sirul 
tinutelor nereusite cu doar cateva 
din acea seara. Astfel, am adunat 
cateva tinute care cu siguranta 
raman in  istorie.  

7

8 9



Pe masura ce diminetile devin mai reci si zilele mai scurte, 
stilul, in general vorbind, la majoritatea barbatilor se reduce 
la mixuri de culori monocromatice. Daca pe timpul verii, 
culorile si imprimeurile reprezinta una din principalele 
alegeri, pe masura ce iarna isi face simtita prezenta, 
tindem sa neglijam imediat efectul creat cu ajutorul 

culorilor, preferand sa mizam pe alegeri simple, de regula mixuri 
monocromatice. Poti sa iti evidentiezi personalitatea si sa te faci 
remarcat, si in sezoanele mai reci, alegand sa adaugi tinutei tale o pata 
de culoare. Albul si culorile inchise nu ar trebui sa fie singurele culori 
care sa se regaseasca in garderoba ta in acest sezon. Hainele tale pot 
crea un impact cu ajutorul culorilor, sa stii sa te joci cu ele, sa le pui in 
valoare si sa preiei toata energia pozitiva pe care ti-o ofera.

Simplu...

T e x T  :  A l i n  T .

Trebuie sa stii ce vrei, trebuie sa stii ca vrei culori si nu alb si negru. Cum poti adauga o pata de culoare in 
aceasta iarna? Fara a exagera?

MODALITATI STYLISH 

DE A INTEGRA CULORI 

IN TINUTELE DE IARNA
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STRATIF ICAREA

Alegerea evidenta este conceptul de 
layering sau purtarea articolelor 
vestimentare in straturi. Layering-ul 

este acel silver lining, acel happy ending, 
acea solutie mareata pentru zilele friguroase. 
Fiind imbracat in straturi, este foarte usor sa 
dai jos un strat de pe tine atunci cand creste 
temperatura sau intri intr-o incapere incalzita.
Analizand imaginea putem observa un layering 
subtil, dar bine asortat. Foarte frumos vine 
geaca de blug si mai apoi pardesiul, impreuna 
cu accesoriile care completeaza acest outfit. 
Menit sa sparga monotonia tinutelor clasice 
de iarna, puloverul bordo cu guler inalt 
este articolul vestimentar care coloreaza si 
animeaza outfit-ul. Helanca, pe langa efectul 
extrem de actual si fashionable, este si foarte 
confortabila si calduroasa, ceea ce o face 
perfecta pentru sezonul rece. Asadar, daca 
doresti un LOOK stylish si actual si in acelasi 
timp - sa integrezi culoare in tinutele tale, nu 
omite acest detaliu!

ALEGEREA SOSETELOR POTRIVITE

Sosetele sunt mult mai importante decat crezi si pentru a 
obtine un outfit cu un plus de originalitate, indrazneste 
sa alegi sosete de diverse nuante cromatice, dar si cu 

imprimeuri interesante! Acum nu vorbesc despre nedoritele 
sosete gri pe care le-ai primit de Craciun, ci despre folosirea, 
cat si alegerea sosetelor de inalta calitate, care se incadreaza 
intr-un design funky. Opteaza pentru niste sosete colorate si 
intoarce usor blugii, respectiv pantalonii, pentru a evidentia 
subtil, pata de culoare. Sosetele se vor alege intotdeauna 
in functie de culoarea pantalonului. Daca vei purta niste 
pantaloni albastri, nu purta sosete tot albastre, ci poti incerca 
bordo sau de ce nu, galben. Vei observa ca tinuta ta va fi cu un 
pas mai aproape de perfectiune. 

DETALI I  SUBTILE ,  DAR PUTERNICE

Cu o simbolistica inradacinata in religia, politica si istoria 
multor secole, accesoriile dau aproape oricarui articol 
vestimentar un aer deosebit. Fie ca este vorba de un buzunar 

colorat, articole cu patch-uri contrastante sau pin-uri, butoni, 
accesorii special concepute pentru guler sau manseta si nu 

numai... stilul barbatilor inseamna o 
atentie deosebita asupra detaliilor. 
Cel mai simplu mod prin care poti da 
un suflu original tinutei tale, este sa 
folosesti un accesoriu. Poarta accesorii 
doar atunci cand simti ca isi au locul in 
tinuta respectiva! In acelasi timp, sunt 
perfecte si pentru un eveniment special, 
atunci cand iti doresti sa fii distinct. 
Ele au avut intotdeauna un rol decisiv 
in ceea ce priveste originalitatea unei 
tinute. Foloseste-le cu incredere! 

Sosetele se vor alege 
intotdeauna in functie de 
culoarea pantalonului.

Sosetele se vor alege 
intotdeauna in functie de 
culoarea pantalonului.

Sosetele se vor alege 
intotdeauna in functie de 
culoarea pantalonului.
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ALTE  ACCESORII

In afara de sosete, ce alte accesorii mai poti purta in 
aceasta iarna pentru a introduce o pata de culoare? De 
la fularele colorate sau imprimate, pana la fesurile de 

diferite culori, accesoriile reprezinta o modalitate excelenta 
de a adauga o pata de culoare oricarui outfit. Fularul si fesul 
joaca un rol extrem de important. Sunt acele accesorii care 
te feresc de temperaturile mult scazute si care contribuie 
in mod serios la eleganta ta. Daca pana acum preferai sa 
suferi de frig, decat sa iti strici tinuta cu un fes, de acum 
nu mai este cazul. Chiar daca banalul fes nu e chiar un 
fashion statement, este purtat foarte des. Fularul poate 
deveni piesa cheie a unei tinute, asta daca mergi pe culori 
puternice in contrast cu o geaca sau un palton inchis. Daca 
vei opta pentru o tinuta all back, pune un fular rosu! Astfel, 
vei transforma o tinuta obisnuita in una foarte stylish. De 
asemenea, manusile din piele raman alegerea perfecta, 
mai ales atunci cand doresti sa ai o tinuta stylish si de bun 
gust. Daca porti un palton obisnuit, accesorizeaza-l cu o 
pereche de manusi din piele naturala sau ecologica. Multi 
dintre noi au ales pentru sezonul rece paltoane inchise la 
culoare pentru ca sunt mai practice comparativ cu cele 
colorate. Asa ca e o idee buna sa aduci o pata de culoare in 
tinuta, cu ajutorul unor manusi galbene. Dar nu exagera cu 
accesoriile. Evita sa mixezi un fes albastru de tip beanie cu 
un fular rosu, sosete verzi si cravata orange.

ACEA PIESA STATEMENT

Nu in ultimul rand, nu trebuie sa iti fie teama 
sa porti culoare prin intermediul unei piese 
statement. Transforma paltonul intr-o piesa 

statement optand pentru unul intr-o culoare 
puternica! Combina acea piesa plina de culoare cu 
mai multe culori neutre!
Ridicat la rang de vedeta de marile case de moda, 
paltonul promite sa acapareze toate privirile 
asupra outfitului tau. Astfel, paltonul va deveni 
piesa de rezistenta, doar atunci cand este purtat 
cu o pereche de pantaloni de culoare gri-carbune 
si o helanca neagra, aceastea neutralizand 
culoarea generala. Iarna aceasta impresioneaza 
cu un palton colorat deosebit! Iar daca vei mixa 
aceasta piesa statement cu alte culori, vei 
experimenta o reteta sigura pentru dezastru. 
Totusi, nu trebuie sa iti fie frica sa combini piesele 
statement, insa, ai grija la cromatica!

accesoriile reprezinta o modalitate 
excelenta de a adauga o pata de 
culoare oricarui outffiit.

accesoriile reprezinta o modalitate 
excelenta de a adauga o pata de 
culoare oricarui outffiit.

accesoriile reprezinta o modalitate 
excelenta de a adauga o pata de 
culoare oricarui outffiit.
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• Ce este Fashion Gratitude?
Este un blog la inceput de drum 

realizat cu mult drag, ce isi propune sa 
ofere cititorilor o gama larga de articole, 
cu si despre fashion.
• Cine se aFla in spatele bloGului? 

Andreea Eftimie, subsemnata. 
Ma aventurez in aceasta lume cu un 
background destul de interesant, 
cred eu. De peste jumatate de an ma 
bucur de calitatea de fashion editor al 
acestei reviste, dar si de cea de model. 
Cu prezentari pe podium la diferite 
evenimente, shootinguri si articole cu 
si despre moda, m-am convins pe mine 
insumi ca iubesc ce fac in prezent si ca 
vreau sa duc totul la un alt nivel.
• Ce isi propune Fashion Gratitude?

Imi propun sa predomine modestia 
in tot ce scriu pe blog. Vreau sa ofer 
articole usor de “digerat” de catre cititorii 
mei, dar si o modalitate prin care acestia 
sa fie la curent cu noile trenduri, sa 
impartasesc ceea ce stiu, sa ofer idei 
vestimentare usor de purtat si in viata de 
zi cu zi, dar si multe alte surprize.
• Care sunt sursele de inspiratie?

Ma inspir foarte usor din viata mea si 
din activitatile savarsite in sfera modei. 

FASHION GRATITUDE este un blog 
realizat din dragoste pentru moda 
si nu numai. A fost supus multor 
cugetari, dar intr-un final a luat 
viata. Numele meu este Andreea 
Eftimie si sunt omul din spatele 
a ceea ce inseamna FASHION 
GRATITUDE. Daca ar fi sa raspund 
la cateva intrebari de prezentare al 
blogului meu, acestea ar fi:
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fashion gratitude
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• Cat timp este dediCat bloGului?
Fiind la inceput, tot ceea ce postez 

depinde foarte mult de garderoba mea 
si de lucrurile interesante pe care le 
traiesc si merita impartasite. Imi cunosc 
sifonierul si gasesc usor modalitati noi 
de a concepe outfituri. Din experienta 
acumulata, consider ca este foarte 
important sa colaborez cu fotografi 
buni pentru un content de calitate; 
in cazul lipsei acestora, automat 
aman articolele. Sunt constienta de 
asemenea, ca, deocamdata, nu pot 
primi o avalansa de propuneri pentru 
colaborari, dar sunt o persoana 
deschisa oportunitatilor si provocarilor. 
Cu timpul, cand aceste lucruri se vor 
schimba, cu siguranta voi posta cateva 
articole pe saptamana.
• Care sunt modurile de promovare pentru 
bloG? 

Momentan folosesc profilele 
personale de Facebook si Instagram. 
Totodata, detin un cont pe LOOKBOOK 
si Chictopia, unde se pot gasi mult mai 
usor pozele mele de tip OOTD . Incerc 
pe zi ce trece sa structurez tot ce postez, 
astfel incat orice vizitator sa gaseasca 
foarte usor ceea ce isi doreste sa vada.
• Cum imi deFinesC stilul personal?

Cand sunt la facultate sau imi 
traiesc viata ca un om normal, abordez 
cele mai comode tinute. Evit sa folosesc 
machiaj si alte obiecte vestimentare 
care nu ofera comoditate cand merg 
la cursuri. In schimb, cand e vorba de 
treburi ceva mai serioase, abordez 
tinute care sa ii asigure pe cei din jur ca 
stiu sa accesorizez cel putin doua piese 
vestimentare.

In incheiere, vreau sa va invit pe toti sa 
aruncati o privire  peste articolele mele 
si sa aveti rabdare pentru ca ce e mai 

bun abia acum urmeaza!h
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https://www.facebook.com/FashionGratitude/
https://www.instagram.com/andreea.eftimiee/
http://lookbook.nu/andreeaeftimiee
http://www.chictopia.com/AndreeaEftimie


Bomber supradimensionat, realizat dintr-o stofa de lana 100%. Produsul se 
prezinta intr-o culoare vibranta - lime, cu accente din stofa albastra. Bomberul 
are buzunare laterale, accentuate cu ajutorul stofei albastre. Inchiderea se face 

printr-un fermoar metalic.

Bomber “LIME”

You just have to Put the 
Lime in the Coconut

“



Rochia tip creion, cu o croiala ce urmareste linia corpului, este perfecta pentru 
o zi la munca, dar in acelasi timp, este usor adaptabila pentru o iesire in oras. 
Gulerul voluminos ofera un aer fresh si urban produsului, alaturi de buzunare 
lungi, supradimensionate, regasite lateral. Inchiderea se face la spate printr-un 
fermoar ascuns.

Rochia “VIOLETA”

Go to Work! Paint the 
Town Red! Sleep! Repeat!

“



Corset realizat din denim. Croiul elegant al produsul, urmareste linia corpului 
in partea superioara, punand astfel accentul pe talie. In zona soldului, produsul 

prezinta o usoara supradimensionare, asigurand astfel, un efect garantat de 
clepsidra, indiferent de forma corpului. Produsul prezinta doua buzunare 

supradimensionate, pentru un efect edgy, urban. Inchiderea se face prin spate, 
printr-un fermoar metalic.

Corset “LADY-s”

Blue Jeans Sophistication 

“



Vesta realizata dintr-o stofa calduroasa. Cu o croiala minimalista, dreapta, vesta 
poate completa cu usurinta o tinuta monotona, adaugandu-i un aer vibrant. 
Produsul prezinta buzunare in fata, un slit lung la spate, revere geometrice si 
cordon incorporat lateral. Produsul este captusit.

Vesta “LIME”

In Lime we Trust! 

“



Rochie cu o croiala asimetrica, este perfecta pentru intalnirile de la birou. Cu un 
design fresh, urban, actual, rochia, poate fi purtata cu usurinta de orice femeie 
datorita croiului asimetric. Partea dreapta este usor larga, iar partea stanga are 

talia subliniata printr-un cordon incorporat produsului. Inchiderea se face cu 
ajutorul acestui cordon.

Rochie “D-office”

Man it up!

“



Jacheta cu o croiala asimetrica, lejera. Designul produsului asigura versatilitate, 
prezentand revere supradimensionate la deschidere si un design minimalist 
la inchidere. Inchiderea urmareste croiul asimetric, facandu-se astfel in 
partea stanga, cu o catarama. Manecile sunt trei sferturi. Gulerul/ esarfa este 
detasabil(a).

Jacheta  “DOUBLE”

Burgundy Wine. From ‘69

“



I A N U A R I E  2 0 1 848

famost blog de zambit

 Eu, recunosc, ma tem de inceputuri. Nu stiu daca din cauza 
sentimentului ca apartin acelui loc, moment, care se incheie. Ori poate e frica 
de nou care ne incanta si ingrijoreaza in acelasi timp. Si prin cate suflete am 
petrecut timp sau m-am oprit la o cana de ceai si doua vorbe prietenesti, 
m-am lovit de teama de nou. Din fiecare fel de a fi, am inteles cat sunt de 
frumoase inceputurile, cat de frumos putem schimba teama in emotie. Mai 
ales ca avem sansa unui nou inceput la fiecare 365 de zile. Si din cand in cand 
mai castigam o zi. 365 de sanse? Nu...nici vorba. Sansele pot fi mii, sau poate 
fi una...cat un milion. Depinde doar de noi sa intelegem ca fiecare inceput 
aduce cu el o noua ocazie de a implini un vis, a crea unul, a iubi, a ierta, a uita.
 Ce aduce cu el un an nou? Poate anotimpul tau preferat din nou, 
mirosul de flori, zile de vara insorite si pline de energie, culorile toamnei, prima 
zapada. Nu mai irosi niciun moment. Scrie-ti povestea, cauta oamenii potriviti 
alaturi de care sa te bucuri de ea, fii mai bun, fa ordine in ganduri si suflet, 
savureaza-ti cafeaua, bucura-te de zapada, soare, ploaie, viata! Profita de 
fiecare zi, profita de fiecare sansa! Fa toate astea cu zambet...

 Nu orice zambet,
  Zambetul unui nou inceput.

Iubesc sa scriu...

despre zambete, oameni, 

locuri, despre tot ceea 

ce vad, simt, traiesc, mai 

ales prin intermediul celor 

pe care ii intalnesc. Daca 

v-as spune un secret, 

promiteti sa ramana intre 

noi? Toti suntem scriitori 

ai unor povesti conturate 

cu litere de dragoste si 

dor, amintiri amestecate 

cu visuri, sperante si 

impliniri. Singura diferenta 

e ca unii dintre noi le si 

transcriem pe hartie, ca 

atunci cand sunt citite, 

sa rasune in interiorul 

fiecaruia tot ceea ce el si 

oamenii din viata lui au 

scris pe fiecare bucatica 

de suflet.

Zambetul unui nou inceput
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famost cultura prin pictura

Réflexions éphémères - Corcacel Cornel

101 X 81 cm / Tehnica: grafit pe hartie
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56 X 37 cm 2017 - Expozitia Internationala Watercolor Society Indonezia, Jakarta 2017

pIaZZa della sIGnorIa fIrenZe Italy - Corneliu  Dragan-Targoviste



I A N U A R I E  2 0 1 8 51AVANT GARDEN FLOWERS AND GIFTS

avantgardenflowers

www.florariegalatibraila.ro

https://ro-ro.facebook.com/avantgardenflowers
https://florariegalatibraila.ro/
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aca vi s-a intamplat vreodata sa deschideti 
televizorul pe un post romanesc si sa va apara cel 
mai amuzant, vivace, neastamparat si ciocolatiu 
prezentator, e foarte posibil sa-l fi avut in fata ochilor pe 
CABRAL IBACKA. Bine, acum chiar nu cred ca se 
mai intreaba nimeni „cine mai e si asta?”, dar imaginati-
va reactiile de acum aproape 20 ani (scuze, Cabral, ca 
te-am facut batran, dar nu suntem noi de vina!), cand o 
astfel de imagine asociata cu o astfel de personalitate, 
placute ambele, au dat nastere unui personaj exploziv, 
aparte, unic. un speCtaCol! Faptul ca a fost permanent 
solicitat „pe sticla”, in campaniile publicitare, videoclipuri 
muzicale, filme sau felurite prezentari este, fara indoiala, 
dovada profesionalismului, a modului responsabil in 
care a inteles sa-si faca meseria si, nu in ultimul rand, a 
calitatii sale de a capta atentia unui public din ce in ce 
mai pretentios.

OMUL-SPECTACOL

CABRAL

Cand am vorbit cu el, am avut 
sentimentul ca ne cunoastem dintotdeauna, 
fiindca am fost surprinsa sa constat ca 
un om cu o asemenea notorietate nu are 
nimic pretios in atitudine si in vorba, ca e 
disponibil si prietenos, asa ca propunerea 
noastra de a-i lua un interviu a fost imediat 
acceptata, in ciuda faptului ca tipul acesta 
este foarte, foarte ocupat. Si atunci, 
trebuie sa marturisesc, sentimentul trait 
s-a materializat intr-un gand ce confirma, 
o data in plus, ca oamenii valorosi vor avea 
intotdeauna modestie si vor masura lumea 
cu un instrument din ce in ce mai rar: 
sIMtul realItatII. Va invitam, deci, sa il 
cunoasteti si altfel pe CABRAL, asa cum 
a ales el sa ni se dezvaluie.

D
T e x t  :  A d i n a  M i t r i c a /  F o t o  :  R a z va n  L u p i c a
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famost STIL DE VIATA

FAMOST: Daca e sa ne luam 
dupa faptul ca lumea te stie drept 
tipul ala de culoare simpatic, 
mereu pus pe glume, dinamic, 
relaxat si onest, am spune ca 
esti cel mai fericit om din lume, 
fiindca televiziunea te plateste 
pentru a fi tu insuti. Niciun efort, 
nicio presiune, niciun stres... Daaar, e de ajuns sa 
gandim putin mai adanc lucrurile pentru a intelege 
ca nu e chiar asa. Care e, deci, secretul brandului 
Cabral si, implicit, al longevitatii sale?
CABRAL: Brandul Cabral? Suna pompos, cred ca e 
prea mult spus asa. Cat despre secret... nici macar 
asta n-am. Ideea este ca mi-am asumat de fiecare 
data cine sunt, cum sunt si ce vreau. Si cat timp nu 
trebuie sa investesti energie in a juca un rol, ti-e 
mai usor sa sustii efortul pe care-l cere meseria 
asta. Pentru ca, tu zici bine... e greu. Multe ore de 

munca, concentrare 
100%, ca altfel te faci 
de tot rasul, atentie 
distributiva la toti 
oamenii alaturi de care 
lucrezi... si toate astea 
in timp ce zambesti 
larg catre o bucatica 

de sticla, inchipuindu-ti ca in sticla aia 
mica sunt milioane de oameni care te 
privesc.
 
FAMOST: Stim ca preferi emisiunile 
in direct. Cei mai multi se tem de ele, 
fiindca intervine neprevazutul si, oricat 
de spontan ai fi, risti sa cazi in ridicol, 
daca nu gestionezi bine situatia. Ti s-a 
intamplat vreodata sa gafezi “la modul 
grav”?

Ideea este ca mi-am 
asumat de fiecare 

data cine sunt, cum 
sunt si ce vreau.

Prefer directul pentru ca 
este cel mai sincer.
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CABRAL: Prefer directul pentru ca este cel mai 
sincer. Intr-un direct... ce-i in gusa-i si-n capusa. 
Si, ai dreptate, multi se tem. Dar pe mine tocmai 
ideea ca-i direct ma tine in priza si concentrat 
la maximum. La modul grav... n-am reusit. Am 
facut fel de fel de dude, pentru ca nu pot sta 
intr-un loc si ma agit ca sifonul de colo-colo, 
dar pana acum n-am gafat sa trebuiasca sa ma 
ascund in munti.

FAMOST: Am observat ca ai un respect 
nefalsificat pentru public. Sustii ca acesta 
nu poate fi influentat si ca nu ii trebuie pusa 
niciodata la indoiala inteligenta.
CABRAL: Se ajunge destul de des la idei de 
genul “publicul trebuie educat” sau „publicul 
nu stie ce vrea, trebuie sa-i dam ce trebuie”... 
si alte asemenea idei care nu arata, de fapt, 
decat o condescendenta nejustificata, o lipsa 

de respect fata de oamenii care te 
urmaresc. Pana la urma, ca-ti convine 
sau nu sa auzi asta, tu faci ce faci in fata 
camerei pentru ca cei de acasa iti permit 
asta. Asa ca ai face bine, daca vrei sa 
continui meseria asta, sa faci ceva care 
sa le placa. Si, in acelasi timp, sa le 
multumesti pentru ca te aleg. Ideea asta 
ca tu, darul lui Dumnezeu pentru oameni, 
apari la teveu si le bucuri zilele... ar 
trebui sa-ti iasa repede din cap. Pentru 
ca altfel te transformi intr-un ingamfat 
bun de nimic.

FAMOST: Cat din reusita unui program 
TV depinde de prezentator si de echipa 
care sustine proiectul si cat depinde de 
public?
CABRAL: Daca ma intrebi, eu vad 
povestea altfel. Vad o echipa care are pe 
mana un produs. Il gandeste cap-coada, 
il construieste, ii seteaza mecanismele si 
regulile. Stabileste limitele. Apoi, functie 
de toate astea, este ales prezentatorul. 
Care vine si asimileaza produsul, si-l 
asuma ca parte din el, il slefuieste si-l 
definitiveaza. Apoi, impreuna, merg in 
fata publicului. Care poate spune “Da, 
misto, mai da-mi!”. Sau care poate 
spune “Maiculita, ce prostie ati pus la 
cale!”. Cumva, deci, toata lumea sustine 
proiectul, fiecare in felul lui. Este o 
interdependenta completa, in care unul 
fara celalalt... nu exista.

... tu faci ce faci in fata 
camerei pentru ca cei de 
acasa iti permit asta.
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FAMOST: Te-ai gandit ce ai 
putea face cand vei alege sa 
renunti la proiectele tv?
CABRAL: Nu m-a facut mama 
la TV, nici nu astept sa mor 
acolo, in direct, elucubrand in 
nu stiu ce emisiune, cu placa 
fonflaind in gura si cu tubul de 
oxigen la picioare.
 
FAMOST: Ramane valabil planul cu acea calatorie de 
15 ani in jurul lumii?
CABRAL: Am recalculat putin planul. Nu pot fi 15 ani. 
Dar vreo trei as pleca de numa-numa!
 
FAMOST: Daca tot vei avea mai mult timp, la 
„pensionare”, vei scrie mai mult?
CABRAL: Da, sper sa am timp sa scriu mai mult. Nu 
neaparat ca as fi bun, dar macar sa-mi demonstrez 
definitiv ca nu sunt bun si sa ma apuc de altceva!
 
FAMOST: Vei ajuta la dezvoltarea Asociatiei Zambet 
si Suflet? O sala de sport, poate ?
CABRAL: Da, sper sa reusim sa facem din ce in ce mai 
multe actiuni cu asociatia. Pentru moment, e sprijinita 
din fondurile pe care le produc blogul Andreei si al 
meu, facem fel de fel de lucruri pentru a imbunatati 
cumva viata copiilor orfani, a celor abandonati si a 
celor care traiesc in familii cu probleme financiare. 
Sala de sport ramane si ea in plan, la un moment dat 
o sa incep sa predau pentru copii. Promit! Ca doar 
n-am facut 17 ani de arte martiale degeaba.

FAMOST: Citeam 
undeva ca atunci 
cand ai o stare 
proasta dai drumul 
la muzica si scrii 
pe blog. Ce sa 
intelegem, ca 
scrisul are, pentru 

tine, rol terapeutic? Si de ce, daca 
scrii sub efectul unei stari neplacute, 
ies niste postari atat de amuzante, 
optimiste si sincere, in esenta lor?
CABRAL: Sunt dependent de 
muzica, asa-i. Si mi se pare foarte 
misto sa poti sa te desprinzi de o 
stare nasoala doar ascultand niste 
piese. Mi se pare ca muzica este 
cea mai buna minciuna pentru 
suflet. O minciuna intr-atat de buna 
incat pana si creierul o accepta si 
asa, dintr-o stare proasta, ajungi la 
zambet in cateva secunde.

Da, scriu destul de mult. Si cele 
mai multe texte sunt nepublicate. 
Si, daca tot ma intrebi... cele mai 
multe texte nu sunt amuzante si 
optimiste. :) Dar cele mai multe 
texte publicate sunt amuzante si 
optimiste. Pentru ca oamenii n-au 
nevoie de lacrimi, alea sunt destule. 
Oamenii au nevoie sa rada. Si sa 
iubeasca.

... oamenii n-au nevoie 
de lacrimi, alea sunt 
destule. Oamenii au 

nevoie sa rada. Si sa 
iubeasca.

Mi se pare ca muzica este 
cea mai buna minciuna 

pentru suflet. 
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Odata trecut pragul cladirii istorice, ramai 
fascinat de frumusetea si atmosfera sofisticata 
de secol XIX, un loc unde trecutul si prezentul 
se intalnesc intr-un destin de exceptie. Istoria 
Casei Vernescu incepe cu secole in urma si 
ca orice poveste frumoasa, ascunde un trecut 
bogat si multa pasiune. 

De vorba cu Laura si ... 
anDreea ion -

Marketing & Pr Manager 
- PaLace casino -

CASA VERNESCU
In editia de luna aceasta dorim sa va prezentam una din cele mai 

frumoase locatii din Bucuresti - Palace Casino - Casa Vernescu. 
Astfel, am invitat-o alaturi de noi pe Andreea Ion - Marketing & 
PR Manager - Palace Casino - Casa Vernescu, pentru a ne vorbi 
despre tot ceea ce inseamna istorie, capodopera & arhitectura, 
lux & eleganta si nu in ultimul rand, calitate la cele mai inalte 
standarde, intr-un cuvant: Palace casino!
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 Casa Vernescu a fost construita 
in 1821 de catre boierul valah Filip 
Lens, fiu al unui nobil de origine 
franceza. Palatul a fost ridicat pentru 
a fi oferit ca dar de nunta miresei sale, 
Lisaveta Balotescu-Carpinisanu. Un 
an mai mai tarziu, in 1822, cladirea 
cade prada unui incendiu devastator. 
Cu toate acestea, proprietarul reface 
imobilul, transformand-l in cel mai 
frumos palat al acelor vremuri din 
Bucuresti.

Filip Lens moare in 1853, in 
timpul razboiului din Crimea. In 
perioada care urmeaza, casa gazduieste, 
pe rand, Colegiul Militar, Ministerul 
de Razboi si in cele din urma Statul 
Major al Armatei Rusesti. Tot in 
aceasta vreme, Lev Tolstoi, marele 
scriitor rus, se numara printre 
vizitatori.

Cladirea ia din nou foc in 1882, 
iar in 1886 mostenitorii lui Filip Lens 
o vand lui Gheorghe „Guna” Dimitrie 
Vernescu (1829-1900), avocat si 
politician, unul dintre fondatorii 
Partidului Liberal. De la acest al doilea 
proprietar, inclinat spre arta si frumos, 
casa isi va mosteni numele care o va 
consacra.

Vernescu isi propune sa aduca 
cladirii si mai multa stralucire si 
eleganta. Astfel, intre 1887 si 1889, 

il angajeaza pe marele architect Ion 
Mincu sa refaca vila pentru a redeveni 
cel mai impresionant palat de pe 
Calea Victoriei. In 1890 picturile 
lui George Demetrescu Mirea vor 
completa armonia marmurei cu 
decoratii aurite, care inzestreaza mai 
cu seama tavanele si peretii, vitraliile 
si oglinzile masive. Dupa restaurarea 
facuta cu mare grija pentru amanunt, 
in stilul eclectic specific epocii, Casa 
Vernescu ajunge locul ideal pentru 
vestitele baluri si serate mondene. 
In ciuda frumusetii, elegantei si 
renumelui pe care il purta aceasta vila, 

Vernescu a fost nevoit sa o vanda din 
motive financiare.Pana la sfarsitul 
celui de-al doilea razboi mondial 
aici au au avut sediul Ministerul 
Economiei Nationale, Ministerul 
Industriei si Comertului si chiar 
Guvernul Romaniei. In 1944 Casa 
Lens-Vernescu a fost rechizitionata 
de Armata Rosie, care distruge mare 
parte din picturile murale. Imediat 
dupa 1945, casa este preluata de 
Guvernul Groza. Pana in 1990, aici a 
fost casa de protocol a unor ministere, 
iar in 1990 devine sediul Uniunii 
Scriitorilor din Romania.In 1993, 
casa este supusa unui amplu proces de 
restaurare iar acum aceasta capodopera 
de arhitectura gazduieste renumitul 
Casino Palace Bucharest.
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Ce v-a determinant sa readuceti 
gloria de altadata a Casei Vernescu, 
actual Palace Casino?

casinoul Palace este cunoscut 
pentru jucatorii nostri sub numele de 
casa Vernescu, iar brandul marcant 
este, si va fi acesta. Pentru ca intr-
adevar Casa Vernescu este un PALAT. 
In Romania piata de gambling - din 
punct de vedere al locatiilor, este axata 
pe casinouri aflate in hoteluri. Palace 
casino este un casino unic! Este 
o cladire destinata exclusiv acestui 
domeniu. Situat central, cu o parcare 
de 2000 mp, Palatul este un casino 
asemanator cu cel din Monte Carlo, 
intr-o cladire cu incarcatura istorica, 
dar avand vibratia secolului 21.

In afara de design si architectura 
fascinanta, cu ce altceva se 
diferentieaza Palace Casino de 
celalalte casinouri?

Oferim clientilor nostri o 
experienta unica de gaming! O atentie 
desavarsita asupra detaliilor si a 
serviciilor, scopul fiind acela ca timpul 
petrecut aici sa fie de cea mai inalta 
calitate! Promotiile, evenimentele si 
fetele frumoase sunt parte integranta a 
conceptului Palace Casino.

Cand toata lumea se axeaza pe contemporan, evolutia casinoului 
dumneavoastra pune inca accent pe traditional. Cat inseamna o strategie 
buna de marketing in sustinerea vie a acestui aspect?

Acest “traditional” al nostru inseamna istorie, renume, poveste! Cand doar 
numele unui loc vorbeste de la sine si nu trebuie sa apelam la foarte multe artificii 
pentru a ne clasa in topul preferintelor, succesul este cu atat mai mult “savurat”. 

Care sunt cele mai importante proiecte & evenimente cu care va mandriti 
pana in momentul de fata?

Fiecare seara de sambata a devenit reprezentativa prin evenimentele - 
petrecerile - marca Palace Casino. Pentru cei care sunt curiosi sa descopere 
surprizele pe care le-am pregatit, pot vizita pagina noastra de Facebook : 
Palace Casino at Casa Vernescu.
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Care a fost impactul online-ului si cum 
au influentat platformele social media 
activitatea Casinoului?

Cu siguranta social media a permis 
accesul a mii de utilizatori la informatii 
vizuale si in timp real. Pentru un domeniu 
activ, cum suntem noi, am fost incantati 
de posibilitatile oferite pentru a fi atat de 
aproape de fanii nostri.

Pentru cei care doresc sa isi petreaca 
timpul intr-o atmosfera speciala si unica, 
care sunt atractiile pe care le ofera Palace 
Casino?

Din experienta noastra, am invatat ca 
indiferent de momentul zilei, clientii vin sa 
isi petreaca timpul jucandu-se. Da, se joaca 
jocul preferat- fie ca este Poker, BlackJack 
sau ruleta. In timp ce joaca, cel mai mult 
va conta atmosfera si calitatea serviciilor 
oferite : accesul gratuit la bar si restaurant, 
loc special pentru fumat, promotii care sa 
ii rasplateasca fidelitatea sau chiar premii 
in bani. Cu alte cuvinte, cumulul acesta de 
factori are ca scop final cresterea calitatii 
timpului petrecut de client in Palace Casino!
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Stiu ca acordati o deosebita atentie 
selectiei personalului ... sunt fetele 
frumoase o atractie a acestei locatii?

Da, dar nu numai ele. Intr-adevar 
ne mandrim cu echipa noastra, sunt 
atat frumoase, cat si cu multa experienta 
in domeniu. Toti membrii staffului 
conlucreaza, astfel incat pentru orice 
intrebarea a clientului, sa existe un raspuns 
cat mai profesional! 

Jucatorii pasionati de Slot Machines pot 
gasi Jackpot -urile mult cautate?

Printre cele 75 de sloturi pe care le 
operam, cu siguranta varietatea de Jocuri si 
Jackpoturi va asigura oricarui client mixul 
dorit! Cardul de fidelitate oferit de Palace 
Slots rasplateste clientii cu diverse promotii 
si alte beneficii. 

Care sunt asteptarile clientilor Dvs?
Hm...o gluma : asteptarea oricarui client 

este : sa castige :). Mai apoi, se asteapta sa isi 
petreaca timp de calitate, sa fie o experienta 
care sa il atraga, se se desparta o perioada de 
activitatile cotidine, sa se simta bine alaturi 
de prieteni. Iar abilitatile de jucator, vor fi 
mereu un plus pentru cei care pariaza sume 
considerabile.
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Cum rasplatiti fidelitatea clientilor Dvs?
Tinem cont de feed-back-ul clientului, astfel in toate campaniile promotionale urmarim 

sa ii rasplatim fidelitatea. In acest scop, desfasuram promotia BE LOYAL, care ofera clientului 
posibilitatea de a-si alege dintr-o varietate de produse. Toate detaliile despre promotii se 
regasesc in pagina de Facebook Palace Casino at casa Vernescu. 

Proiecte, planuri de viitor?
Pentru anul 2018 ne dorim sa fim cel mai bun casino din Romania! Evenimente, 

petreceri, promotii, distractie si premii: toate fac parte din strategia noastra pe termen lung, 
iar palatul are usile deschise 24 de ore din 24!

La m u Lt i  a n i  t u t u r o r,  s a  av e t i  u n a n n o u n o r o c o s !

M a t e r i a l  r e a l i z a t  d e  f a s h i o n  b l o g g e r  L a u r a  Ve r o n i c a  S i m a
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Secrete ...
Oare trebuie sa tii un secret?

este bine sa fii deschis?

 sa tratezi situatia detasat, sa te faci ca nu s-a intamplat nimic?

Daca esti in situatia in care ai datorii uriase: SPUI CEVA SAU 
NU?

Pentru clarificarea situatiei si pentru a nu fi generate probleme 
ulterior, expertii sugereaza ca cea mai buna miscare este sa-i spui 
partenerului de viata despre acest lucru. In momentul in care ai 
intrat in datorii, acest lucru ii afecteaza pe amandoi. Si cu cat spui 
mai repede acest lucru, cu atat este mai bine!

Nu exista o anumita limita de bani, pentru care este bine sa 
pastrezi sau nu, un secret! Vorbeste cu partenerul, explica-i ca 
trebuiesc facute anumite sacrificii financiare, pentru a-i castiga 
increderea; discutiile trebuie sa fie deschise, pentru a nu exista 
nicio urma de indoiala si pentru a explora toate posibilitatile. Mai 
mult, nu trebuie sa-ti fie jena sa spui ca ai nevoie de ajutorul sau, 
pentru a clarifica si solutiona aceasta situatie a banilor.

Intr-o astfel de 
situatie, transparenta este 
o necesitate, de aceea 
trebuiesc spuse si aratate 
actele bancare, planuri de 
recuperare si rambursare. 
Vorbeste despre planurile 
financiare pe termen 
lung, despre scopurile in 
viata - intemeierea unei 
familii, achizitionarea 
unei case si cum le 
puteti realiza impreuna. 
E o discutie cam grea 
pentru un weekend, dar 
veti vedea ca se merita: 
partenerul va capata 
incredere in voi, veti 
avea scopuri impreuna si 
veti face planuri pentru 
lucruri frumoase.

DESPRE 

BANI
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Daca ti-ai inselat partenerul, esti in fata unei probleme 
serioase. Daca a fost o singura data, o ‘greseala’ sau ai cazut 
tentatiei din diverse motive, ai putea sa nu spui nimic. Dar, 
daca este o problema recurenta, atunci trebuiesc gasite 
remedii pentru ca aceasta problema sa poata fi tratata.

Trebuie sa te descurci in aceasta situatie si este ideal 
ca acest lucru sa i-l spui partenerului in casa, pentru a-i da 
posibilitatea sa se exprime in totalitate. Trebuie sa fii direct, 
dar sensibil, si oricum ai spune-o, este un lucru dureros. De 
multe ori, sunt cerute detalii dureroase, asa ca, fii pregatit 
sa spui exact ce vor sa auda; trebuie sa reconstruiesti 
increderea, care se bazeaza pe onestitate.

Un alt pas in tot acest demers, este acela de a incheia 
definitiv orice relatie cu persoana cu care ai inselat, apoi, 
fa-ti viata deschisa, intocmai ca o carte. Poate doresti sau 
consideri necesar sa ii oferiti parolele online, ceea ce e foarte 
ok si fair play dupa o astfel de situatie. Pe de alta parte, daca 
simti ca lucrurile nu se rezolva de la sine sau merg foarte 
greu, este indicata o vizita la un terapeut, vizita pe care 
trebuie sa o faceti impreuna.

Daca ai stricat un proiect, ar 
trebui sa nu sa vorbesti despre acest 
lucru? Cu siguranta trebuie spus 
acest lucru, mai ales ca acest fapt 
poate afecta firma la care lucrezi. 
Daca esti in situatia in care ai trimis 
date gresite, sau ai trimis anumite 
acte altui destinatar, sau o anumita 
prognoza financiara este gresita, astfel 
de lucruri trebuiesc spuse si rezolvate 
imediat!

Oricare ar fi problemele si oricat 
de dificile ar parea la o prima vedere, 
trebuie sa te descurci si sa-ti repari 
greseala; trebuie sa faci mai mult decat 
o simpla scuza si sa cauti diverse cai 
pentru a rezolva problema! Apoi, mergi 
la sef si treci la subiect repede, nu da 
tarcoale! Ii spui ca ai facut o greseala 
si ai cateva idei pentru a o solutiona; 
este vital sa iti asumi intreaga 
responsabilitate, deoarece - pe langa 
faptul ca este un lucru sanatos, este 
o tactica de lider, care construieste 
incredere si relatii.

Situatia trebuie sa respire, 
seful insusi avand nevoie de cateva 
momente pentru a reactiona si 
cantari situatia. Problema ta, este 
sa te faci ascultat si sa afirmi clar 
ca ai deja solutii pentru rezolvare. 
Din momentul in care lucrurile s-au 
clarificat, multumeste-le superiorilor 
pentru intelegere, fa-i sa inteleaga ca 
a fost o eroare unica si multumeste-
le ca iti permite sa dovedesti ca te 
descurci. In cele din urma, daca ai 
cadrul adecvat, aceasta onestitate se 
poate intoarce catre tine ca un mare 
plus.

DESPRE 

MUNCA

DESPRE 

DRAGOSTE

Ia in considerare folosirea scrisului pentru a te ajuta 
sa faci fata situatiei dificile. Studii efectuate de oamenii 

de stiinta de la american Psychological association, au 
aratat ca scrierea expresiva atat despre evenimentele in 
sine, cat si despre ceea ce simti, scade nivelul de stres si 

te ajuta sa faci schimbarile necesare din viata.
O alta modalitate de a face fata cu bine acestei situatii, 

este aceea de a practica zilnic un exercitiu de sinceritate 
cu propria persoana. Inainte de a te baga in pat, 

intreaba-te cand ai fost bun in ziua ce tocmai s-a scurs? 
Indiferent de raspuns, gandeste-te cum poti face, ca 
in ziua urmatoare sa fii si mai bun! Gandeste-te de 

asemenea, cand ai fost o persoana rea si propune-ti ca 
in ziua urmatoare sa eviti aceasta situatie sau altele de 

acelasi gen!
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LAFiecare 
interactiune 
umana transmite 
anumite 
sentimente si 
emotii pentru 
fiecare parte; iar 
cand ai parte 
de situatia in 
care esti insultat, 
in majoritatea 
cazurilor te 
indepartezi, ...

... cand cineva 
lasa o energie 
negativa asupra 
ta, se formeaza 
anumite 
‘sedimente 
emotionale’ care 
pot duce la stari 
de depresie ...

Trebuie sa fii 
foarte atent sa 
vezi suferinta lui, 
dar sa nu preiei 
sentimentele 
negative. 
O strategie 
dovedita clinic 
ca functioneaza, 
este distantarea 
vizuala!
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Fiecare interactiune umana transmite 
anumite sentimente si emotii pentru 

fiecare parte; iar cand ai parte de situatia 
in care esti insultat, in majoritatea 
cazurilor te indepartezi, o solutie destul 
de sanatoasa de altfel. Poti fi afectata de 
o privire ciudata, de cuvinte nepotrivite 
sau aruncate neglijent, sau chiar plecarea 
cuiva intr-un anumit mod. Acest efect de 
dupa, este cunoscut ca trezire emotionala, 
sentimente care vin intocmai ca valurile 
unei ape, dupa trecerea unei barci in 
viteza. Cateodata, aceasta trezire este una 
inaltatoare, dar din pacate, atunci cand 
avem parte de o experienta negativa, 
putem avea o senzatie anxioasa sau 
putem fi pur si simplu daramati, distrusi. 
Mai mult, majoritatea oamenilor nu 
sunt constienti de efectul pe care il au, 
de aceea este indicat sa fie examinata 
aceasta trezire pe care o experimentam 
toti.

In interactiunile cu cei din jur, conteaza 
foarte mult aura creata, mai ales atunci 
cand exista anumite sentimente intre 
persoane. Cand cineva de exemplu, are 
o anumita mimica a fetei, creierul nostru 
reactioneaza aproape instantaneu, 
facandu-ne si pe noi sa avem aceeasi 
expresie faciala. Aceasta oglindire arata o 
empatie fata de cel din fata noastra, dar, 
pe de alta parte, este dificil sa stii unde se 
termina o emotie si unde incepe alta.
Iar acest lucru este unul minunat cand 
emotia este una pozitiva: ai fost laudat la 
locul de munca, sau te distrezi cu prietenii; 
in schimb, daca este de natura negativa: 
un prieten se plange de problemele pe 
care le are, seful iti da batai de cap sau 
te critica, in acel moment, esti pus intr-o 
situatie foarte delicata. In acelasi mod, 
esti pus in aceeasi situatie, cand percepi 
o amenintare emotionala (‘seful crede ca 
ceea ce fac nu e bine’, ‘cred ca prietenul 
meu nu mai este atras de mine’); intri intr-o 
pozitie defensiva, te inchizi in tine si te 
temi, cauti compasiune la persoana care 
ti-a creat acea emotie.

Mai rau decat atat, acest lucru 
poate avea un impact atat psihic cat 
si fizic; cand cineva lasa o energie 
negativa asupra ta, se formeaza 
anumite ‘sedimente emotionale’ 
care pot duce la stari de depresie, 
anxietate sau chiar te pot imbolnavi. 
Un studiu care a angrenat peste 
9000 de participanti - realizat de 
oamenii de stiinta de la University 
College London, a aratat ca cei care 
au relatii interumane negative, au 
sanse crescute sa dezvolte probleme 
cardiace, comparativ cu cei care sunt 
in relatii, in mare parte - pozitive.
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Pentru ca tu sa fii bine - in primul 
rand, atunci cand primesti anumite 
unde negative ale cuiva, cel mai 
probabil iti vine sa ai o reactie 
negativa, dar, trebuie sa retii inainte 
de a reactiona, ca ceea ce el 
transmite este suferinta lui, el este 
afectat din diverse motive. Trebuie 
sa fii foarte atent sa vezi suferinta 
lui, dar sa nu preiei sentimentele 
negative. O strategie dovedita clinic 
ca functioneaza, este distantarea 
vizuala! Ce este si cum functioneaza? 
Asculti ceea ce iti spune respectiva 
persoana, dar te indepartezi fizic de 
ea; asta nu inseamna ca nu esti atins 
emotional, ci doar ca te concentrezi 
pe o imagine mai larga.
O alta metoda este sa tai cu 
bunatate. Cum faCi aCest luCru? Daca 
ai pe cineva cu o negativitate mare, 
arata-i lucrurile pe care le face bine, 
fapt care va lua o parte din toxicitate 
si iti usureaza tie sarcina de a 
gestiona situatia.

O intrebare normala care vine 
atunci cand ai in preajma o astfel 
de persoana este “cand vorbesti tu 
si cand o lasi pe ea sa vorbeasca?”. 
Daca exista o relatie mutuala pe 
termen lung (sotie, frate, prieteni), 
atunci se merita sa faci un efort sa 
aduci in discutie, cum te fac sa te 
simti, chiar daca este incomod. In 
acest mod, se poate detensiona 
situatia, dar este foarte important 
ca si persoana sa aiba acest interes 
sau sa-i pese de aceste lucru. 
Pana la urma urmei, mai nimic nu 
se imbunatateste de la sine daca 
acceptam lucrurile asa cum sunt! 

Daca vrei sa iti imbunatatesti relatiile, este 
indeajuns doar sa constientizezi aura din jurul 
tau! Iar pentru a o imbunatati, lasa o impresie 
buna si pozitiva celor din jur: fa tot posibilul sa 
ai contact vizual cu ei, pune intrebari cu grija, 

asculta-le raspunsurile si gandeste-te “cum 
a  fost ziua lor”. Daca intr-adevar ai o atitudine 

care denota faptul ca te intereseaza cei din 
jur, acest lucru are un impact imens asupra a 
ceea ce simt cei din jur despre tine si a ceea 

ce emani.
Un alt factor important este acela de a-ti 

recunoaste propriile sentimente, ceea 
ce simti, indiferent de stare. Daca te afli in 

situatia in care vii dupa o zi grea de la serviciu 
si tipi la partenerul de viata sau ai o iesire 

necontrolata, acesta va crede ca - despre el 
este vorba. De aceea, este bine inainte de 

toate - sau sa faci tot posibilul - sa ii spui ca ai 
avut o zi grea, ca nu e vina lui si daca te simti 

mai bine sa stai singur in liniste pentru ceva 
timp, sa spui si acest lucru; a rade intr-o astfel 

de situatie este un lucru minunat, salvator. 
De cele mai multe ori, trezirea ta 

emotionala, are de-a face cu ceea ce se 
intampla in interiorul tau si mai putin cu cei 
din jurul tau. Cand esti constant pe o panta 

negativa, sansele sunt slabe ca tu sa poti 
stimula intr-un mod bun pe cei din jurul tau; 

mai mult, cand primesti anumite replici de la 
persoane care sunt suparate sau care sunt in 
general negativiste, trebuie sa fii foarte atent! 
De ce? Pentru ca ceea ce vine din partea lor 
- mai ales daca sunt din familie sau prieteni - 

nu este si adevarat; este vorba de perceptia si 
proiectiile lor. Iar daca, pana la urma, anumite 

pareri despre ceva anume sunt unanime, 
atunci poate este nevoie sa te analizezi si sa 

faci ceva schimbari.
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Chiar daca principalele sarbatori au cam trecut, multi 
dintre noi prefera sa mearga in vacanta dupa aceasta 

perioada, din diferite motive: nu este aglomeratie, 
preturile sunt de regula - mai mici ... Fie ca 

vrei sa mergi pentru un weekend sau 
pentru mai multe zile, iata ce ar 

trebui sa stii!

In ceea ce priveste alimentele,
cand iti este foame si trebuie sa fii atent 
la drum, nu ai foarte multe posibilitati, 
asa ca, citeste in continuare sa le vezi 

pe cele care iti sunt la indemana.

 Batoanele energetice. Cele 
mai indicate sunt, evident, cele facute 
din ingrediente naturale cu mai putin 
de 800kJ si mai putin de 10 g zahar. 

Suplimente ca goji sau nuca de cocos, 
reprezinta un bonus.

 Mini cutiute cu cereale. Opteaza 
pentru cele cu ovaz si asociate cu lapte, 

daca ai cateva minute la dispozitie sa iei 
o pauza, pentru un inceput in forta.

 Mixuri. O combinatie de seminte 
si fructe uscate, este o delicioasa 

alternativa. Este o combinatie foarte 
reusita si prin prisma antixoidantilor din 

acest mix.
 Crackeri din cereale integrale 

si alte derivate. Acestea nu sunt poate 
cele mai sanatoase alternative, dar 
merita datorita calciului si fibrelor 

continute.

Nu pleca de acasa fara ...

Harta din hartie. Pare depasit? In 
niciun caz atat timp cat mergeti prin 
zone poate mai putin acoperite de GPS; 
nu trebuie sa va lasati doar in baza 
lui! Ori le cumparati inainte de a pleca, 
ori interesati-va si achizitionati-le in 
punctele unde ati ajuns, mai ales daca 
intentionati sa faceti drumetii.
Verificare. Inainte de a pleca la 
drum, este indicata o vizita la service. 
Este foarte importanta verificarea 
stergatoarelor, uleiul, franele, 
anvelopele - inclusiv cea de rezerva.
Protectia solara. Laminarea sau 
parbrizele colorate pot bloca majoritatea 
razelor UV, dar nu trebuie sa ne limitam 
doar la asta. Purtati ochelari de soare, 
chiar si palarii daca este cazul, pentru a 
evita orice pericol in privinta cancerului 
de piele; trebuie sa aveti grija, pentru 
ca pericolul incepe cand nivelul UV 
este peste 3! Cum aflati acest lucru? 
Descarcati aplicatia S u n S m a r t  pe 
smartphone.

nu pleca in 
calatorie fara ...

In primul rand,
trebuie sa te hotarasti 

sigur unde vrei sa 
mergi! Daca este o 

iesire de weekend, ia 
in calcul ca nu este in 

niciun caz avantajos 
pentru tine daca mergi 

mai mult de 4-5 ore 
dus pana sa ajungi la 

destinatie; in cazul 
in care mergi pentru 

o saptamana de la 
un punct la altul, 

parcurgerea a 150-250 
km in medie pe zi, 

este cat se poate de ok.

- Timpul este important. 
Majoritatea accidentelor se 
intampla din cauza oboselii, 
cele mai dese avand loc la 
primele ore ale diminetii sau la 
la amiaza.
- Nu conduce in slapi!
- Ai mare grija cu telefonul, 
chiar si dispozitivile hands free 
putand duce la pericole.S
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PRIMAVARA VARA
vestimentare femei

TENDINTELE PRIMAVARA-VARA 2018 PENTRU FEMEI

sunt caracterizate de combinatii foarte reusite de paiete, culori pastelate, 
flori, vestimentatii de seara; noi viziuni si multa distractie. Asa ca, daca 
esti curioasa si gata sa-ti pregatesti garderoba pentru sezonul calduros 

2018, o poti face chiar de ACUM!
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PAIETELE

Paietele si tot ce inseamna 
stralucire e in top pentru 

sezonul primavara-vara 2018 
in ceea ce priveste tendintele 
vestimentare pentru femei. 
S-a vazut multa stralucire 
in orice capitala a modei 
pentru acest sezon, asa 

ca, investeste intr-o bluza 
draguta stralucitoare, pentru 
a fi in tendinte de dimineata 

pana seara! gucci, maRc Jacobs, 
chaneL, tom FoRd, VeRsace.

CULORILE PASTELATE

Galben, purpuriu, verde, roz, ou de rata, sunt 
doar cateva din nuantele de inghetata pe care le 
vom vedea in sezonul primavara-vara 2018! Este 
asteptata o explozie de culori pastelate in acest 
sezon, asa ca, este bine sa iti incepi pregatirile, 

chiar din acest moment! chaneL,VictoRia becKam, 
heRmes, PReen, tom FoRd, michaeL KoRs.

TRANSPARENTA

Daca cineva s-a indoit macar 
o clipa ca transparenta va iesi 
de pe podium, tendintele 2018 
primavara-vara, vin sa infirme 

acest lucru! Au fost vazute 
combinatii de sheer, tul, plastic, 

matase translucida, in rochii, fuste, 
in stratificari, sau din cap pana 

in picioare. anna sui, giambattista 
VaLLi, PRabaL guRung, dioR, simone 

Rocha, emiLia WicKstead.
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TENDINTE

4

6

5DISCO

Stralucire, stralucire, 
stralucire: atat cu 

ajutorul paietelor, cat 
si prin aspectul metalic 

regasit pe podium 
si promovat de 

marele case de moda. 
Prin intermediul 
tinutelor disco, 

sezonul primavara-
vara 2018 ne aduce 
libertate, atitudine, 
prin multitudinea 

rochiilor, costumelor 
si pieselor puternice, 
stralucitoare. coach, 
tom FoRd, baLmain, 

Paco Rabanne.

PLASTICUL

Cine s-ar fi gandit acum cativa 
ani ca plasticul este purtabil si 
ca designerii vor introduce in 
vestimentatii acest material? 

Iata ca evolutia modei si 
diversitatea ei, aduce in prim-
plan in sezonul primavara-vara 

2018, plasticul, un material 
perfect pentru zilele ploioase, 

regasit in diverse nuante. Fendi, 
chaneL, isabeL maRant, toPshoP, 

caLVin KLein.

PATRATELELE

Acest stil este un clasic, care 
nu da semne ca este usor de 

inlaturat, iar printre atatea culori 
luminoase si LOOK-uri luxoase, 
cu siguranta simtim nevoia si de 
asa ceva. Clasicele patratele au 
fost vazute pe podium pentru 
primava-vara 2018 in pardesie 

voluminoase, piese vestimentare 
feminine usoare care plutesc, 
cape. VictoRia becKam, sonia 

RyKieL, buRbeRRy.
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9

7
FRANJURII

Franjurii sunt intr-un moment de revenire 
oarecum surpinzator, dar intr-o forma 

mult mai puternica si mai sofistica, 
comparativ cu precedentele aparitii. Poate 
de ‘vina’ sunt includerea lor in outfit-urile 

unor vedete, care au o influenta mare 
atunci cand poarta ceva. saint LauRent, 

bottega Veneta, LoeWe.

VOLANASELE

Oricare ar fi tendintele in moda, 
feminitatea si gratia trebuie sa 

existe, iar sezonul primavara vara 
2018, o face cu succes cu ajutorul 
volanaselor.aLexandeR mcQueen, 

VaLentino, eRdem, giVenchy.

8

PANTALONII  SCURTI

Aminteam mai devreme de influenta unor vedete asupra tendintelor 
(Kim Kardashian) si se pare ca este si cazul acestor pantaloni scurti, 
mulati, specifici biciclistilor. Acesti pantaloni stransi pe picior, pana 

aproape de genunchi, din lycra, au fost vazuti pe podium la prezentari 
in mare voga pentru sezonul primavara-vara 2018. saint LauRent, nina 

Ricci, doLce&gabanna, Fenty Puma, dion Lee.
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TENDINTE

MULTE GENTI

O tendinta care a intrat nu demult pe podium si care se pare ca are 
partea ei practica si un anumit farmec, este purtatul a cel putin doua 
genti de mana. Sezonul calduros 2018 se pare ca face distinctie intre 

geanta de mana practica, destinata cumparaturilor si cea in care tinem 
strictul necesar: bani, ruj, telefon. chaneL, doLce&gabbana, gucci.

INCALTAMINTE STRALUCITOARE

Exista posibilitatea ca metalicul sau paietele sa fie prea mult pentru tine, astfel ca marile 
case de moda au luat in calcul si acest aspect pentru sezonul primava-vara 2018 si au adus 
in atentia noastra incaltamintea stralucitoare. Daca vrei si aici un aspect atenuat, le poti 

folosi cu sosete fara nicio problema! maRy Janes, VictoRia becKam, tom FoRd, miu miu.
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MULTICOLOR

Si cand zicem multicolor, nu 
ne referim la trei culori intr-o 

tinuta, ci la aproape toata 
paleta coloristica! Nu exista 
nicio regula pentru sezonul 

primavara-vara 2018 in a 
purta aceste nuante, in afara 
de a purta ... cat mai multe! 
doLce&gabanna, LibeRtine, 

moschino, JeRemy scott.

CULORI PUTERNICE

Poti iesi in evidenta nu doar cu o vestimentatie stralucitoare, ci 
si cu ajutorul unor culori puternice si luminoase, rosul, galbenul, 
albastrul, facand acest lucru fara prea mari eforturi. chRistoPheR 

Kane, RoKsanda iLincic, steLLa mccaRtney.
VIOLETUL

Normal ca nu este 
o intamplare, avand 
in vedere ca ultra-

violetul este culoarea 
lui 2018, ca aceasta 

nuanta sa se regaseasca 
in majoritatea 

prezentarilor pentru 
sezonul calduros 2018. 
De la creatii couture, 
la rochii vaporoase, 
la costume sau piese 

vestimentare obisnuite, 
regasim violetul in 
multe din colectiile 

aflate pe podium 
pentru sezonul in 

discutie. michaeL KoRs, 
tibi, PameLLa RoLand, 

VictoRia becKam.
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TENDINTE MASCULINE
PRIMAVARA-VARA

vestimentatie 2018

endintele vestimentare masculine pentru sezonul primavara-vara 2018 sunt caracterizate de exuberantele 
imprimeuri specifice Hawai - fie ca le intalnim pe pantaloni scurti sau camasi, de dungulite, oversize, toate au 
numitorul comun: normcore! Care din tendintele prezente pe podium vor ‘prinde’ mai bine in strada, urmeaza sa 
vedem in sezonul care urmeaza! Pana atunci, haideti sa le parcurgem impreuna pe cele mai importante!
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COSTUMELE

Atat la femei cat si la barbati, costumele au 
avut o revenire pentru sezonul primavara-vara 
2018, doar ca in cazul celor din urma, culorile 
abordate, nu sunt potrivite mediului business. 
Daca indraznesti sa le porti la birou e foarte 
bine, iar daca vrei sa ‘rupi’ linia, fa-o cu un 
tricou, adidas sau de ce nu, cu o pereche de 
papuci! Acne StudioS, etro, tom Ford, Kenzo, 
AlexAnder mcQueen, PAul Smith, hAider AcKermAn.

CAMASILE HAWAI

Foarte multi baieti poarta astfel 
de camasi mai ales in sezonul 
calduros, dar 2018 a venit cu 
o reinterpretare noua, aceea a 
gangsterilor care le-au purtat in 
cele mai de succes filme de acest 
gen. BAlenciAgA, louiS Vuitton, 
Ami, PAul Smith, Antonio mArrAS.

TALIA RIDICATA

Urmand moda feminina 
cu o talie mica, talia 
barbatilor este ridicata 
si ea, de aceea este 
necesara achizitionarea 
unor curele subtiri sau 
bretele, daca nu le 
aveti. Unii designeri 
chiar au simtit nevoia sa 
accentueze acest lucru 
prin intermediul folosirii a 
doua curele si a boxerilor 
vizibili. drieS VAn noten, 
lAnVin, Fendi, Kenzo, 
lemAire, cedric chArlier.
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TENDINTE

MATERIALE FEMININE

Se pare ca au apus 
vremurile cand materiale ca 
organza, catifea sau satin erau 
folosite doar pentru femei, 
multi designeri abordand scena 
sezonului barbati primavara-vara 
2018, cu aceste materiale; 
stratificari, margele, stralucire. 
Ann demeulemeeSter, AlexAnder 
mcQueen, comme deS gArconS 
homme PluS, BAlmAin, giorgio 
ArmAni, rochAS.

LOGO

Incurajati de anii 1990 si 
2000, multe case de moda 
au folosit pentru sezonul 
vestimentar primavara-vara 
2018 barbati, logo-urile: cat 
mai mari si mai vizibile! 
Este o tendinta care s-a 
regasit puternic in sezoanele 
precedente la femei, sezonul 
calduros 2018, incercand 
sa potoleasca apetitul 
pentru brand. gucci, goShA 
ruBchinSKiy, mArtin roSe, 
BAlenciAgA.
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SALOPETA

Multi designeri au 
introdus salopeta in 
sezonul calduros, dar 
se pare ca aceasta si-a 
castigat un loc sigur 
pentru primavara-vara 
2018, datorita abordarii 
curajoase a designerilor. 
Si cum barbatii sunt 
foarte atractivi in acest 
articol vestimentar, ar fi 
indicat sa le incercati! 
BoSS, rAlPh lAuren, 
PrAdA, lemAire, AmBuSh.
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NORMCORE

In contradictie cu luxul care se 
afiseaza pe diversele retele de 
socializare, anumiti designeri au 
simtit nevoie de o normalizare 
prin abordarea normcore-ului. 
Este o tendinta care ne aduce 
cu picioarele pe pamant si care 
sfideaza luxul afisat. BAlenciAgA, 
mArtin roSe, y/Project.

AFARA

Chiar daca viata actuala si 
actvitatile zilnice se desfasoara 
preponderent in spatii inchise, 
toti ne dorim escapade in 
natura, evadari din acest cotidian 
monoton. Iar designerii stiu acest 
lucru, abordand pentru sezonul 
primavara vara 2018 barbati, un stil 
libertin, sport, cu influente tehnice, 
echipamente de salvare. VAlentino, 
rAF SimonS, Kenzo, hermeS, SAcAi, 
BAlenciAgA, dieSel, lAnVin.

SUPRADIMENSIONATUL

Sacourile sau pantalonii - 
separati sau impreuna, in marimi 
largi, fac uitata moda skinny si 
ne amintesc prin dimensiunile 
generoase de anii ’90. Sezonul 
vestimentar primavara-vara 2018, 
lasa barbatii sa respire si cu 
ajutorul acestei tendinte, urcate 
pe podium de mari case de 
moda. dior homme, mArni, louiS 
Vuitton, BAlenciAgA, drieS VAn 
noten, mArtine roSe, dAKS.
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TENDINTE

FUSTE

Da, moda este despre creativitate, inspiratie si 
poate uneori, lucruri bizare sau neobisnuite pentru 
majoritatea, iar sezonul calduros 2018 ne aduce ceva 
din aceasta sfera. Controversate si confortabile, fustele 
pot fi o optiune pentru cei foarte foarte indrazneti. 
ViVienne WeStWood, crAig green, loeWe, AlexAnder 
mcQueen, thom BroWne.

PANTALONI FOARTE SCURTI

Pantalonii foarte 
scurti sunt in tendintele 
primavara-vara 2018 si 
se pare ca, cu cat sunt 
mai scurti, cu atat mai 
la moda si mai bine. 
Au ‘intrat’ in tendinte 
pantalonii scurti sport - 
datorita colaborarilor cu 
brandurile de sport sau 
pantalonii scurti la costum. 
goShA ruBchinSKiy, dior 
homme, PrAdA, thom 
BroWne, loeWe, SAlVAtore 
FerrAgAmo, tom Ford.

NUANTE PAMANTII

Aerul relaxat care 
domina tendintele 
sezonului cald 2018 
pentru barbati, invoca 
linistea si simplitatea: 
asa este si natura! 
Tocmai de aceea, unii 
designeri au adus in 
prim plan vestimentatii 
cu nuante pamantii. 
lAnVin, drieS VAn 
noten, PrAdA.
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alege sa portI tonurI rafInate de albastru,
maI ales daCa veI partICIpa la o IntalnIre busIness!

 STYLE

Croiala costum
SLIM FIT

sau
REGULAR FIT

 masuri disponibile 
46-62.

C U R E A  6 0  L E I

C R AVA T A  3 5  L E I

P A N T O F I  3 8 0  L E I

C A M A S A  B U T O N I  1 3 5  L E I

C A M A S A  1 4 0  L E I

1
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4

5
Outfit: Gina Codrescu - manager Mister Galati / Model : Ionut Paval / Foto : Famost

cu mIster galatI
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Creeaza-tI un LOOK 
smart-elegant, 
alegand pIese aCtuale: 
saCoul dIn lana In 
CarourI, pantalonII 
unI dIn stofa sI 
Camasa alba Care 
pastreaza tInuta Intr-
un eChIlIbru stIlIstIC!
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TE ASTEPTAM IN MAGAZINUL MISTER,

PENTRU A ALEGE TINUTELE CARE TE REPREZINTA!

Locatie : C House / Outfit: Gina Codrescu - Mister Galati / Model : Ionut Paval / Foto : Famost



tendinte

bijuterii

primavara

vara 2018

Tendintele in ceea ce priveste bijuteriile pentru sezonul primavara vara 2018

sunt  indraznete si scandaloase, departe de stilurile minimaliste

cu care ne-am intersectat pana acum,

ele existand doar pentru a atrage atentia.

Bijuteriile trebuie sa fie in acest sezon vedetele intr-un outfit,

indiferent ca sunt arhitecturale sau transparente, asa ca,

hadeti sa le vedem impreuna cele mai importante!
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  S T I L U L  B A R O C

Pentru o 
petrecere sic, daca avem 

nevoie de accesorii in sezonul 
primavara vara 2018, cerceii in forma 

de candelabru sunt cei mai potriviti; este 
o tendinta in crestere si toate semnele arata 

ca astfel de cercei nu trebuie sa lipseasca din 
cutiuta de bijuterii a nimanui. Unii designeri au 
mers pe un singur candelabru - relativ simplu, altii 
au optat pentru candelabre care pot juca rolul unei 
brose la fel de bine, au fost vazute extravagante 
intre aceste forme de cercei de cristal si buze 
cristaline. Altii designeri au impovarat urechile 
modelelor, au fost vazute trimiteri catre 

argintul antic. Saint Laurent, Antonio 
Marras, Dries Van Noten, Dolce & 

Gabbana, Gucci, Marc Jacobs, 
Alexander McQueen.

Atitudinea grandioasa, drama 
si exuberanta emotionala sunt 
transpuse prin intermediul 
accesoriilor de inspiratie 
baroca pe care le regasim in 
tendintele primavara-vara 
2018 si care ne aduc in prim 
plan o atitudine nobila. Au fost 
vazute influente arabe, simetrii, 
pietre aristocrate, seturi de 
bijuterii opulente cu pietre 
pretioase, cercei catolici in stil 
baroc, cristale cu aer proaspat 
acvamarin. Dolce & Gabbana, 
Alexander McQueen, Chanel, 

Balenciaga.
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Anii ’90 s-au 
caracterizat si prin 

invazia cerceilor de dimensiuni 
extra, o tendinta care a revenit 

pentru sezonul calduros 2018, sunt 
foarte practici si merg aproape la orice 

tinuta. Indiferent ca doresti sa mergi la o 
petrecere cocktail sau un eveniment sportiv, 
cerceii mari sunt prezenti pentru tine, iar 
cei de dimensiuni medii, pot deveni un 
‘must be’ in timpul zilei. S-au vazut cercei mari 
in traditionalul argintiu, cercei ‘presarati’ 
cu cristale, au fost vazute bucle duble, 

interpretari artistice cu margele, insertii 
de perle. Giorgio Armani, Y/Project, 

Cushnie et Ochs, Fenty x Puma X, 
Balenciaga.

SAINT LAURENT

BALENCIAGA

BALENCIAGA
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TENDINTE
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Multe dintre modelele aflate pe 
catwalk pentru sezonul primavara 
vara 2018, au purtat bijuterii din 
aur intr-un mod subtil, in timp ce 
altele au avut avut greutate mai 
mare, atragand atentia asupra lor 
cu o foarte mare usurinta. Au fost 
vazute coliere si cercei din aur, 
barete de par, diverse decoratii, 
ciucuri de aur; si-au facut simtita 
prezenta si influentele orientale si 
estice prin intermediul bratarilor 
de mana, cerceilor in cascada, 
chokerelor complicate. Elie 
Saab, Missoni, Roberto Cavalli, 
Y/Project, Christian Siriano, 

Versace, Adeam.

Cercei care se 
potrivesc si se asorteaza 

cu celelalte piese vestimentare 
nu mai sunt in tendinte pentru 

sezonul primavara vara 2018. VRETI 
SA FITI IN TENDINTE? Purtati culori 

diferite cu vestimentatia sau chiar intre ele, 
forme diferite, asimetrice, lungimi care intra 
in contradictie. Au fost vazute ‘perechi’ de 
cercei  rasuciti si cercei artistici in forma de 
flori contraste intre cercei in forma de frunza 
din argint si cercei rotunzi din aur, cercei 
in forma artistica si cercei minimalisti. 

Mary Katrantzou, Phillip Lim, Roberto 
Cavalli, Jil Sander, Alexander 

McQueen, Oscar de la Renta.

  
  

  
  

       B R A T A R I  I N A L T E

Cu cat mai mari, cu atat mai bine 
- parca asa ar dori sa spuna multi 
designeri care au pus accent in 
mod deosebit pe bratari atunci 
cand au prezentat colectiile 
pentru sezonul primavara vara 
2018, iar daca in sezonul precedent 
tendinta era sa investeasca intr-o 
singura bratara, iata ca in acest 
sezon cheltuielile vor creste, 
pentru ca avem nevoie de mai 
multe, pentru a le purta doar la 
o singura mana. Au fost vazute 
cum era de asteptat bratari avand 
influente istorice, a fost folosit 
argintul antic, argintul in forme 
regale; plasticul a fost o optiune 
buna pentru spiritul cocktail, unii 
designeri preferand geometrie 
pe ambele maini. Chanel, Antonio 
Marras, Balenciaga, Phillip Lim, 

Les Copains, Gucci.
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       B R A T A R I  G L E Z N E

In contrast cu 
cerceii care nu se 

potrivesc, o noua tendinta 
de inele asemanatoare 

purtate la o mana, castiga tot 
mai mult teren, ea regasindu-

se pe catwalk  pentru sezonul 
primavara vara 2018. Doar un 
singur inel statement - poate fi 
considerat deja istorie, fiind vazute 
inele de argint in forma de X pe toate 
cele patru degete, inele in forma de cap de 
animale sau inele de aur interconectate, 

care nu lasa libertate de miscare 
degetelor. Adeam, Tadashi Shoji, 

Chloe, Gucci, Dion Lee, 
Roberto Cavalli.

Bijuteriile 
se pare ca intra 

intr-o noua era si asta 
prin intermediul formelor 

arhitecturale pe care le regasim in 
sezonul primavara-vara 2018. Au fost 

vazuti multi cercei in care domina jocul 
cu proportiile, cercei complicati cu forme 
de zig zag, rasuciti, forme sculpturale 
care se vad ca desene in spatiu, tendinte 
de sculptura mobila, bratari sculpturale 
extravagante, forme arhitectonice 

moderne. Missoni, Dion Lee, Isabel 
Marant, Roksanda, Oscar de la 

Renta.

Ramanem ancorati in anii 
’90, ‘vinovate’ fiind bratarile 
de glezne, care reusesc 
prin prezenta lor, sa atraga 
atentia asupra ta si sa-ti 
maguleasca corpul in cel mai 
bun mod cu putinta. Aceasta 
tendinta regasita in tendintele 
primavara vara 2018 bijuterii, 
au influente boho sic cu insertii 
de margele, bratari care merg 
cu platformele, bratari delicate 
stralucitoare si elegante. 
Balmain, Victoria Beckham, 
Puma, Peter Pilotto, Fenty x 

Puma X.

ROBERTO CAVALLI

ANNA SUI

PETER PILOTTO

ROKSANDA
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TENDINTE

 O tendinta care a ocupat prim 
planul sezonului primavara-
vara 2018 este transparenta, o 
multitudine de accesorii din 
PVC care aduc o prospetime 
de apa in orice tinuta; nu mai 
amintim ca regasim plasticul 
de la costume de baie pentru 
acest sezon, pana la piese de 
imbracaminte si palarii. Au 
fost vazute cizme si manusi 
transparente, cercei in forma 
de picatura; multi designeri 
si-au folosit latura creativa 
pentru a promova transparenta 
prin intermediul cerceilor 
si a colierelor, pandativelor 
inspirate din diverse culturi, 
toate aducand o nota magica 
in LOOK-ul per total. Etro, 

Altuzarra, Chanel, Hermes.

  
  

  
  

        T R A N S P A R E N T A

  
  

  
  

 F R A N G H I I L E

IN
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A T E  D I N  N A T U R A

Bijuteriile franghie 
reprezinta o tendinta 

care si-a manifestat prezenta 
in sezoanele trecute intr-o 

maniera subtila, dar iata ca in sezonul 
primaavara vara 2018 bijuterii, ele isi 

ocupa un loc meritat, spiritul verii pe care-l 
aduce, culorile si prospetimea, neputand sa 
fie trecute cu vederea usor. Au fost vazute 
coliere si bratari colorate din franghie 
rasucite, lanturi cu pandative magice, 
bijuterii din franghie care inconjoara 

urechea, colorand-o instant. Nina 
Ricci, Christopher Kane, Oscar 

de la Renta, Altuzarra, Saint 
Laurent.

Natura este probabil cea 
mai buna sursa de inspiratie 
pentru oricine, designerii 
inspirandu-se in crearea 
bijuteriilor pentru sezonul 
2018 primavara vara din 
apusurile tropicale si din 
natura salbatica. Au fost 
vazuti cercei luxurianti 
florali, coliere festive din 
rosu si galben, bijuterii 
delicioase de fructe de la 
banane realiste, la struguri 
deliciosi, toate distractive si 
jucause. Tema safari a fost 
de multe ori abordata de 
casele de moda, fiind vazute 
printuri de leopard si zebra, 
cercei care ne duc cu gandul 
la lilieci sau homari, cercei 
in forma de feline si de cai 
regali, pandative cu animale, 
coliere cu fluturi. Bottega 
Veneta, Brandon Maxwell, 
Marc Jacobs, Chloe, Dolce & 
Gabbana, Prada, Balenciaga, 

Isabel Marant.
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ACCESORII 2018

primavara vara
Exact ca si in cazul bijuteriilor, accesoriile pentru primavara vara 2018 trebuie sa 
fie vedetele intr-un outfit, indiferent ca ne gandim la sosete, centuri sau esarfe. 
Sofisticate sau simple, discrete sau vizibile, ‘aruncate’ la intamplare pe tine, ele 

trebuie sa iasa in evidenta, iar imaginatia designerilor in privinta crearii lor, vin sa 
le ajute in aceasta privinta.
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TENDINTE

SOSETE DIN PLASA 
PANA LA GLEZNE
Plasa de peste a ramas 
in tendinte si in sezonul 
primavara vara 2018 accesorii, 
iar folosirea ei ca sosete 
pana la glezne, o face ca 
fiind cea mai ravnita in 
aceasta perioada. Aerisirea 
picioarelor, circulatia aerului, 
comoditatea si eleganta sunt 
exact ce avem nevoie in zilele 
calduroase, astfel ca au fost 
vazute in culori rafinate, dar 
si negre sau nude, sau avand 
accente de macrame. MarCo 
de vInCenZo, alexander 
WanG, JIl sander, topshop 
unIque.

CIORAPI SEXI
Cand ne ‘intersectam’ cu 
accesorii ca ciorap, dres, apare 
fara nicio discutie si cuvantul 
‘sexi’, iar pentru sezonul 
accesorii primavara vara 2018 
acesta nu lipseste. Vazute 
in variante pana la coapse, 
acestea sunt un ‘must have’ 
daca iti doresti un look care 
sa atraga. Au fost vazute in 
prezentari rochii care ascund 
ciorapii oferind mister atat 
cat este nevoie, altele care le 
afiseaza fara scrupule, au fost 
vazute sosete sexi printate sau 
aproape totul la vedere. fendI, 
MIssonI, alexander WanG.

SOSETE DE SCOALA PANA 
LA GENUNCHI
Una dintre cele mai fanteziste 
tendinte ale sezonului primavara 
vara 2018 accesorii, sunt sosetele de 
scolarita pana la genunchi. Au fost 
vazute combinatii intre incaltamintea 
de plasa si astfel de sosete in dungi 
verticale, la fel ca si combinatiile 
dintre dungile orizontale, verticale 
si oblice, dantela, snururi. dIor, 
Mary katrantZou, MIu MIu, 
prada.

Topshop Unique

Prada

Dior

Alexander Wang Missoni

Fendi

1

2 3
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SOSETE STATEMENT CU SANDALE
Zilele in care zambeam cand vedeam combinatia sosete - sandale sunt 
demult apuse, mai ales ca tendinta ascendenta a acesteia s-a concretizat 
in sezonul calduros 2018 intr-una dintre cele mai importante. Au fost 
vazute sosete cu elemente sportive prin simpla prezenta a numerelor, sosete 
tricotate multicolorate, au fost folosite printurile, au fost vazute sosete 
pana la genunchi, culori complementare sandalelor. MIu, MIu, MsGM, 
fendI, MIssonI, dolCe & Gabbana.

SOSETE DESCHISE PENTRU ZILELE DE VARA
Racoroase si aerisite, sosetele decupate si-au castigat 
un loc binemeritat in accesoriile pentru sezonul 
primavara vara 2018, cel putin prin prisma faptului ca 
sunt practice si putin nebune, pentru ca trebuie sa ai si 
ceva curaj sa le porti! Au fost vazute astfel de sosete cu 
dungi, avand buline imprimate sau cu logo, sosete din 
plasa, combinatii de materiale. MarCo de vInCenZo, 
Mary katrantZou, Monse.

CORSETE SI BUSTIERE
Corsetele si bustierele sezonului primavara vara 2018 sunt 
acele accesorii care aduc in prim plan frumusetea ideala si 
seducatoare a femeii, scotandu-i in evidenta formele si silueta 
prin purtarea lor pe exterior. Jocuri seductive cu aceste 
accesorii negre, corsete negre din piele, a fost folosit si PVC-
ul, au fost vazute influente safari, prezentate intr-o maniera 
sic. alexander WanG, prabal GurunG, prada, tIbI, 
dolCe& Gabbana, sIMon MIller, toMas MaIer.

MSGM

Monse

Marco de Vicenzo

Alexander Wang

Tibi

Fendi4
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TENDINTE

MANUSILE
Sezonul calduros nu este poate cea mai indicata perioada 
pentru a ne incalzi mainile purtand manusi, dar, daca ne 
dorim sa fim cat mai ‘addicted to fashion’ sau elegante - mai 
ales in serile racoroase, sezonul primavara vara 2018 isi da 
acceptul sa purtam aceste accesorii. Astfel, au fost vazute 
manusi in culori albastre, pulbere roz, burgunda, s-au vazut 
insertii de dantela neagra, la fel ca multele ornamente; 
anumiti designeri au dorit un outfit armonios din cap pana 
in picioare. MarC JaCobs, ryan lo, erdeM, CalvIn kleIn, 
antonIo Marras, ChrIstIan sIrIano, MIssonI.

CURELE
Rochiile pe care le avem in 
dulap, pot lua alta forma si 
reinterpretate, doar printr-
un singur truc: folosirea unei 
curele adecvate, iar acest 
lucru il stiu si designerii care 
au mers pe mana centurilor 
in ceea ce priveste accesoriile 
pentru sezonul primavara-
vara 2018! Au fost vazute 
centuri de culoarea serbetului, 
catarame patrate care merg atat 
la rochiile de zi cat si la cele 
de seara, au dominat curelele 
subtiri, au fost vazute influente 
ale anilor ’60 sau curele duble. 
Curelele statement s-au aflat 
de asemenea in centrul atentiei 
prin diverse forme de inimioare, 
chei, Turnul Eiffel, forme 
sculpturale supradimensionate 
vintage. CarolIna herrera, 
adaM selMan, alexander 
MCqueen, versaCe, tory 
burCh, balenCIaGa, antonIo 
Marras, CelIne, altuZarra. 

COMBINATIA FUNDITE-ESARFE SI COLIER 
Este o combinatie extrem de draguta si feminina si 
cu toate acestea, se remarca si ceva accente rebele in 
interior. Au fost vazute esarfe-cravate de culoarea pielii 
combinate cu coliere fine, mai mari pana la pragul de 
supra dimensionat, influente gotice prin intermediul 
combinatiei esarfa neagra - colier din lant. botteGa 
veneta, alexander WanG, MarC JaCobs.

ESARFE CARE CURG
In tendintele accesorii primavara vara 2018, regasim 
esarfele foarte lejere, care curg frumos si au libertate de 
miscare. In anumite situatii au fost vazute ca inlocuitoare 
ale bretelelor de la rochie, sau combinatii intre esarfe 
si coliere, de multe ori fiind prinse nonsalant de rochii. 
drIes van noten, balenCIaGa, CalvIn kleIn.

Carolina Herrera

Marc Jacobs

Calvin Klein

Ryan Lo

Dries Van Noten

Erdem

Bottega Veneta

Celine
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makeupbyalinadragan

https://ro-ro.facebook.com/MakeUpByAlinaDragan


Comun ic  pr in  cu lor i ,  v i sez  i n  cu lor i  s i ,  ma i  a l es ,  creez  o  l ume  d in  cu lor i .
A l a tura - te  l umi i  me le ,  pen tru  a  f i  un ica !

AveraMake-upArtist

https://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup


S-au facut remarcate LOOK-urile make-up nomake-up, dar si undeva pe la mijloc

- poate mai aproape de stilul adoptat de femei in mod normal.

Astfel, au fost vazute machiaje bazate in principal pe fard de pleoape, aspect natural,

sau a fost scoasa in evidenta, doar o caracteristica - in mod deosebit, buzele.

Primavara-vara 2018 este un sezon in care machiajul este unul usor, flexibil, care nu consuma timp,

asa ca, aveti toate motivele sa treceti prin ele in randurile urmatoare!

T E N D I N T E  M A C H I A J

primavara vara

Pentru sezonul primavara-vara 2018, tendintele in 
machiaj ne aduc o mare varietate de LOOK-uri noi 
dar si reinterpretate, alaturi de elemente subtile si 
indraznete cu care putem jongla. Indiferent de stilul 
tau in machiaj - subtil sau curajos, cu siguranta vei 
gasi ceva pe gustul tau in sezonul calduros 2018, 
care sa se plieze gusturilor tale.
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TENDINTE

MACHIAJ NATURAL
Mergand tot pe linia naturala si fara 
multa incarcatura, multi designeri 
au adoptat un machiaj cat mai 
natural pentru primavara-vara 2018. 
Este ideal pentru oricine sa obtina 
un ten perfect natural, mai ales ca 
este perfect in orice circumstante 
si flateaza pe toata lumea; in 
plus, cand este  vreme calda, nu 
vrem sa se topeasca machiajul 
pe fata. Au fost vazute machiaje 
delicate, naturale, piele luminoasa 
si proaspata, dar si tenuri mate, 
doar putin accentuat in mod natural 
in colturile interioare ale ochilor; 
sprancenele periate - au fost in prim 
plan, la fel ca nuanta pielii naturala. 
Balmain, Giambattista Valli, 
Mary Katrantzou, Roksanda, Issey 
Miyake.

RADIANT SI BINE DEFINIT
Aceasta tendinta a sezonului 

primavara-vara 2018 machiaj, 
se inscrie tot pe linia naturala, 

ea concentrandu-se in special pe 
contur si pe o piele usor radianta, 

multi designeri preferand tenul 
mat in detrimental celui stralucitor. 

Modelele de pe catwalk au fost 
vazute avand un LOOK simplu, 

dulce, buze si obraji in nuante roz 
soft, efecte de iluminare pe pometi 
si pe podul nasului, au fost folosite 

creme special pentru a reflecta 
lumina. Saint Laurent, Pamella 

Roland, Alberto Zambelli, 
Halpern, Ryan Lo, Fashion East.

FARD DE PLEOAPE ROZ
Nuanta roz este exact ce iti trebuie 
atunci cand vrei sa atingi ceea ce numim 
feminin si a fost folosita pentru sezonul 
primavara vara 2018 ca machiaj, pentru 
a oferi o nuanta usoara de tinerete si 
prospetime, in anumite cazuri doar 
la ochi, in alte cazuri pana la tample. 
Au fost vazute machiaje cu o usoara 
inspiratie a anilor ’60 folosindu-se un roz 
de piersica, au fost vazute diverse variatii 
de nuanta roz sau combinatii care ne duc 
cu gandul la perioada reginei Elizabeta. 
Marco de Vincenzo, Valentino, Alberto 
Zambelli, Sophia Webster, House of 
Holland, Badgley Mischka.

1

2 3

Stella McCartney

Fenty Puma

Valentino

Michael Costello

PUTIN BRONZ
Aspectul bronzant s-a 
aflat printre tendintele 
sezonului calduros trecut 
si se afla in tendinte si in 
sezonul primavara-vara 
2018. Nu multi makeup 
artisti au imbratisat 
aceasta tendinta, dar cei 
care au facut-o, au reusit 
sa dea acest LOOK cu 
ajutorul un blush piersica 
pentru un efect care iti 
ofera caldura, sau s-a 
folosit bronz sub pometi 
pentru a sculpta fetele 
modelelor. Anumite 
machiaje, chiar au 
indraznit mai mult, avand 
nasul modelelor conturat 
foarte bine, sau chiar 
combinatii de stralucire 
si bronz pentru un efect 
superb. Tom Ford, Fenty 
Puma, Isabel Marant, 
Philipp Plein, Au Jour 
Le Jour, Moschino.

5Giambatistta valli

4

MACHIAJ FARA BAZA DE MACHIAJ
Modelele au o piele frumoasa si ingrijita, astfel ca, nu s-a mai considerat necesar 
sa fie folosita baza de machiaj, una dintre cele mai interesante tendinte ale 
sezonului primavara-vara 2018. Iar daca ati avut grija de ten in anotimpul rece, 
puteti adopta aceasata tendinta incepand cu primavara, fara nicio problema. Au 
fost vazute tenuri care abia straluceau, au fost evidentiate in mod deosebit buzele 
sau genele, s-a folosit doar eyeliner-ul, rimel natural si iluminator natural. J.W. 
Anderson, Nina Ricci, Phillip Lim, Mansur Gavriel, Salvatore Ferragamo, 
Gucci, Stella McCartney.
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FARD DE PLEOAPE ALBASTRU
Albastrul a fost vazut in tendintele 

machiaj pentru primavara-vara 
2018 in moduri luminoase si 

electrice, avand cateodata nuante 
verzi pentru a reflecta o senzatie 

de ocean tropical, tendinta care 
merge mana in mana cu albastrul 

unghiilor-una dintre cele mai 
puternice pentru sezonul cald 

2018. Au fost vazuti ochi machiati 
vibranti, avand nuante de albastru-

verde duse pana la sprancene, 
precum si aplicate puternic de-a 
lungul liniei genelor inferioare. 

Mixuri de turcoaz si verde cu 
efect electrizant, albastru luminos 
aplicat pe linia de jos a ochilor, in 

timp ce o nuanta verde-albastra 
este aplicata pe pleoapa. Chanel, 
Tadashi Shoji, Marni, House of 

Holland, Byblos.

NEON LUMINOS
Cu toate ca majoritatea tendintelor de machiaj pentru sezonul 
primavara-vara 2018 sunt in majoritate neutre, au existat si designeri 
care au folosit culori stralucitoare, tocmai pentru a te detasa de restul, 
daca vrei sa fii unica. Au fost aplicate pe margine nuante de neon - 
albastru si verde, au fost vazute machiaje care dadeau un aspect de 
papusa avand blush in nuante ca galben sau portocaliu, iar pleoapele 
acoperite de culori ca roz, galben, verde sau albastru; sau neon folosit 
ca eyeliner  - o aripa creativa intr-o nuanta stralucitoare portocalie 
aplicata pe tot ochiul. Delpozo, Marni, Antonio Marras, House of 
Holland, Anteprima.

6

7

8

9

10

Adeam

Byblos

Zimmermann

Dries Van Noten

Anteprima

FARD DE PLEOAPE MARO
Un aspect foarte fashion, este dat de nuantele mate 
maro sau taupe pe pleoape, o tendinta de machiaj 
regasita in sezonul primava-vara 2018 prin intermediul 
fardului de pleoape, pentru a defini si intuneca putin 
ochii, creand un aspect usor de smokey eyes. Au 
fost folosite nuante calde in colturile exterioare ale 
pleoapei, au fost vazute LOOK-uri care combinau 
un aspect proaspat al tenului, cu buzele avand nuante 
de piersica si o nuanta de maro nu foarte accentuata, 
dar suficienta pentru a nu pune in dificultate alte parti 
ale fetei. Au fost vazute influente retro ale anilor ’70 
prin aplicarea nuantei maro in jurul ochilor cu un 
efect de smokey eye. Givenchy, Versace, Salvatore 
Ferragamo, Adeam, Sportmax.

MACHIAJ CU PIETRE PRETIOASE
Multi artisti in arta machiajului, au 
introdus stralucire prin intermediul 
pietrelor si a cristalelor plasate 
strategic, iar in cazul in care aveti 
ceva evenimente in sezonul primavara 
vara 2018, puteti adopta acest 
machiaj cu pietre pretioase pentru a fi 
stralucitoare si pentru a atrage atentia. 
Unii designeri au preferat ceva mai 
discret doar cu ajutorul unei pietre 
pretioase aplicate pe pometi, chiar sub 
coltul exterior al ochiului, sau machiaj 
curat, soft, avand benzi subtiri de 
pietre aplicate creativ in zona genelor 
sau a gurii. Dries Van Noten, Jeremy 
Scott, Givenchy.

SPRANCENE DECOLORATE
Sprancenele decolorate au fost vazute de 
multe ori in prezentarile caselor de moda 
pentru sezonul primavara-vara 2018, ele 

regasindu-se si in sezoanele trecute, doar la 
cateva prezentari. Unele machiaje au un aspect 

abia vizibil cu sprancene albite pana la un 
blond palid, alte modele avand parul inchis la 

culoare au sprancene albite si buze roz, sau 
chiar combinatii intre sprancene decolorate si 
par. Zimmermann, Maison Margiela, Gucci, 

Fendi, Marc Jacobs, Thom Browne.
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TENDINTE

EYELINER CLASIC
Acest machiaj retro spectaculos se intoarce in sezonul 

primavara vara 2018 dupa o pauza in sezonul rece, 
mai ales pentru cei ce iubesc stilul rock al anilor ’50. 

Au fost vazute combinatii de eyeliner negru in stil 
winger si ruj rosu, combinatii de cat eye proeminent 

si buze de un rosu profund, sau eyeliner negru cu 
buze naturale si un ten natural. Dolce & Gabbana, 

Erdem, Oscar de la Renta.

EYELINER ALB
Aceasta culoare in acest 
caz, este folosita fie pentru a 
contrasta cu altele, fie pentru 
a deschide ochiul si a fost 
vazuta in tendintele de machiaj 
pentru sezonul primavara-vara 
2018. S-a vazut eyeliner folosit 
fie sub linia de jos a genelor 
- doar in colturile exterioare 
si cele interioare, iar cel mai 
mare impact il are cand este 
folosit pe linia apei; un impact 
spectaculos este atunci cand 
sunt folosite gene false, liner 
lichid. Ulla Johnson, Philipp 
Plein, Laura Biagiotti.
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Julien Mcdonalds Dior

Philipp Plein

Oscar de la Renta

CAT EYE DUS LA EXTREM
Dermatograful a fost foarte 
folosit in machiajele sezonului 
primavara vara 2018, cat eye 
fiind o alta tendinta care l-a 
utilizat, doar ca s-a mers spre 
extrem, purtandu-ne putin in 
anii 70, o combinatie intre retro 
si seductie periculoasa. Astfel, 
pe podium s-a vazut un semi 
smokey cat eye, chipuri perfect 
naturale, exceptie facand ochii, 
conturati cu un negru lucios, sau 
negru aplicat doar pe pleoapa de 
sus. Interesanta este si folosirea 
unei nuante de albastru foarte 
inchis in colturile interioare 
ale ochilor si negru la celelalte 
colturi. Fendi, Marc Jacobs, 
Versus Versace.

Fendi

RIMEL IMPAIENJENIT
Anumite tendinte ale sezonului primavara-vara 2018 
machiaj, te face sa simti putina frica, chiar daca nu 
acesta a fost scopul atunci cand modelele au defilat pe 
scena, un trend pe care il gasim in moda de mult timp. 
Au fost vazute abordari aglomerate, dezordonate, 
cu mai mult rimel intr-o parte a genelor pentru ca 
in partea opusa sa fie folosit in mod delicat; au fost 
vazute gene lungi atat in partea superioara, cat si in 
cea inferioara, sau doar gene incarcate in partea de jos. 
Cushnie et Ochs, Christian Dior, Christian Siriano, 
Aquilano Rimondi.

SMOKEY EYES
Aceasta tendinta in machiaj pe 
care o regasim si in sezonul 
primavara-vara 2018, este una 
clasica, o alegere excelenta, 
cu o nota mai moale pentru 
vremea calda. Transforma 
un LOOK agresiv intr-unul 
misterios, luminos si usor de 
realizat! Au fost vazute mixuri 
de nuante ‘pierdute’ si delicate, 
urme de negru murdar in jurul 
ochilor, smokey eye intr-un 
mod minimalist. De multe ori, 
au fost vazute nuante lucioase, 
particule stralucitoare, machiaje 
clare si bine definite, avand o 
stralucire metalica - gata sa se 
topeasca pe pleoape, machiaje 
in care fardul de pleoape este 
unul soft si merge de la ochi 
pana jos sub linia genelor, dar 
avand interiorul ochilor pastrat 
curat. Alexander McQueen, 
Tory Burch, Public School, 
Emporio Armani, Alberta 
Ferretti, Julien Macdonald, 
Marchesa.
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FARA MASCARA VIZIBILA
Aspectul natural al machiajelor pentru 
sezonul primavara vara 2018, se continua 
prin omiterea rimelului, un LOOK care s-a 
vazut in mod deosebit in cazul modelelor 
cu par mai deschis, implicit gene mai 
deschise. Astfel, au fost vazute modele 
fara machiaje vizibile, cu exceptia zonelor 
interioare ale ochilor unde s-a folosit putin 
highlighter, sau atentia a fost indreptata 
catre anumite pietre aplicate, machiajul 
fiind evitat total. Dries Van Noten, Prada, 
Proenza Schouler, MSGM, Chalayan.

CHIPURI PICTATE ABSTRACT
Creativitatea nu are limite in nicio 

circumstanta, multi make-up artisti 
decizand sa atraga atentia prin ceea 

ce au creat pe chipurile modelelor in 
prezentarile sezonului primavara-vara 

2018. Machiajul neutru a fost scos 
de pe linia constanta prin intermediul 

‘tatuajelor pictate’ pe tample, alte 
modele au fost decorate cu ‘tiara’, a fost 
folosit albul ‘pearlescent’ pentru crearea 

unor simboluri simetrice pe fruntile 
modelelor, sau accente argintii in jurul 
ochilor si o frumoasa floare desenata, 

care ne duce imediat in primavara. 
Ashley Williams, Yohji Yamamoto, 

Anna Sui, Genny.

ARIPI NEGRE CREATIVE
Pe langa LOOK-ul obtinut 
de la eyeliner-ul retro, multi 
make-up artisti au facut 
pentru sezonul calduros 
2018 - cu ajutorul creionului 
sau gelului negru, anumite 
variatii creative, care te scot 
din banalitatea machiajelor 
normale. Astfel, au fost 
vazute aripi negre, groase si 
rotunjite, unele au continut 
ceva straluciri argintii, 
imagini grafice care dau 
impresia ca modelele erau 
machiate mai mult decat s-a 
lucrat intr-adevar. Lanvin, 
Rochas, Tom Ford, John 
Galliano, Jason Wu, 
Natasha Zinko.
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MACHIAJ SCLIPITOR
Anumite tendinte pentru 
sezonul primavara-vara 2018 
nu au fost deloc subtile, iar 
folosirea sclipiciului este una 
dintre acestea, nefiind deloc 
de neglijat si asta datorita 
multor case de moda care 
l-au folosit in prezentari. 
Distractiv si vibrant, sclipiciul 
este ideal in zilele calduroase 
cand avem cate un party, 
astfel, fiind vazute LOOK-uri 
cu nuante verzi sau purpurii 
cu sclipici, aplicate de-a 
lungul colturilor exterioare 
ale ochilor si imprastiate 
neglijent sub pleoape. Alte 
LOOK-uri vazute, au fost cu 
nuante purpurii si albastre 
aplicate de la linia genelor 
pana putin mai sus de pliu, 
sau a fost folosit sclipici 
multicolorat care a decorat 
pleoapele pana la pliu, in rest, 
machiajul era destul de usor. 
Stella Jean, Ralph & Russo, 
Topshop Unique, Gucci, 
Undercover, Jour Ne.

LINII VERTICALE PE BUZA INFERIOARA
In ceea ce priveste rujul, au fost folosite 
multe nuante calde, rosul - evident, nu  
a lipsit, conturul gurii de multe ori era 
dezordonat, fiind vazute buze la care abia se 
vedea rujul sau care aveau nuante indraznete, 
dar a atras in mod deosebit atentia, o tendinta 
avangardista: o linie verticala minimalista pe 
buza de jos, care reuseste sa faca buzele sa 
arate pline si luxuriante. Au fost vazute linii 
simple pe mijloc care dau impresia ca nu s-a 
folosit rujul, in timp ce buzele aveau nuante 
roz mat, sau au fost folosite pietre asezate 
vertical. Maison Margiela, Dries Van Noten.
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MST by DERMEDICS lucreaza cu 6 nivele de viteza  si impreuna cu MESO-UNI12 (uz professional 
doar) poate penetra straturile pielii pana la o adancime de la 0.25mm pana la 3 mm.

Modulul MESO-NANO se potriveste atat pentru uz profesional, cat si pentru acasa, intrucat patrund 
in  straturile pielii pana la o adancime de 0.15mm.

MST
cu IulIana Grosu

MsT - o TerapIe InovaToare penTru probleMele TenuluI

DERMEDICS prezinta cel mai avansat sistem automatic de 
micro-ace pentru rejuvenarea pielii, reducerea vergeturilor si a 
cicatricilor, precum si pentru terapii ale scalpului = MST™ (Meso 
Skin Therapy).

MST by DERMEDICS se ridica la nivelul cerintelor pietii 
mondiale de beauty prin asocierea cu mezoterapia cu micro-ace 
si care se poate utiliza cu seria de seruri MESO by DERMEDICS.

MST by DERMEDICS se utilizeaza doar cu ace sterile si de unica folosinta (cartuse), care sunt 
create special pentru diferite zone ale pielii:
•  Zona ochilor si a buzelor: MESO-NANO1 -  3x3 mm / din cristal de siliciu / dimensiune: 0.15 mm x 
100 ace
•  Zona fetei: MESO NANO2 - Ø 8 mm / din otel inoxidabil / dimensiune: 0.15 mm x 118 ace
•  Zona fetei si a corpului: MESO-UNI12 - Ø 6 mm / din otel inoxidabil / dimensiune: 3 mm x 12 ace

•  Tonifiere, lifting si reintinerirea pielii;

•  Reduce cicatricile post acneice si 
post operatorii atrofice;

•  Amelioreaza ridurile si liniile fine;

•  Micsoreaza porii dilatati;

•  Amelioreaza vergeturile;

•  Trateaza alopecia;

•  Fara traume;

•  Recuperare rapida.
i n a i n t e d u p a

B E N E F I C I I :

Iuliana Grosu - Giulia Beauty Academy

*R
ed

uce cu pana la 70-80%
 cicatricile in maximum 3 sedinte!

!
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SPLENDIDA

PROEMINENTI

Pastreaza nuanta 
mata sau pentru 

un ton mijlociu si nu 
trebuie sa mergi spre 
foarte luminos. Fardul 
de pleoape stralucitor iti 
face ochii mai mari sa 
arate si mai mari. Nuanta 
taupe folosita jos sau 
chiar deasupra cutei, va 
intuneca si cuprinde in 
mod vizibil aceasta zona. 
Linerul trebuie folosit pe 
linia apei atat sus cat si 
jos, asa ca mergi drept 
pe toata lungimea liniei 
superioare. Aceasta va 
defini mai bine forma 
ochilor, dand chipului 
un echilibru vizibil. Cei 
care au ochi mari, in mod 
obisnuit au si genele mai 
lungi. O perie de marime 
mai mare, va da genelor 
un volum maxim.

Gandeste-te la un machiaj perfect, exact ca la rochia perfecta: 
trebuie sa fie dupa forma corpului, iar in cazul in care vrei ca 

aceasta sa iti avantajeze silueta, un croitor bun, ar trebui sa stie 
exact ce sa-ti faca; lucru aplicabil si in cazul machiajului.

I A N U A R I E  2 0 1 8

OCHI 
pentru 
DETALII

una dIn dorIntele orICuI: oChI 

MarI, luMInosI sI fruMosI, 

adMIratI de CeI dIn Jur sI Care Cu 

sIGuranta Cred Ca estI dovada de 

neContestat a unuI stIl de vIata 

sanatos sI a soMnuluI de 8 ore pe 

noapte! sI dIn ferICIre, aCeasta 

IluZIe poate fI Creata de MaChIaJ, 

Cu Ceea Ce aI, nefIInd nevoIe de 

InvestItII speCIale; trebuIe doar sa 

tII Cont de tIpul oChIlor. teorIa 

“one sIZe fIts all” este valabIla 

In CaZul anuMItor artICole de 

IMbraCaMInte sau de Ce nu, In 

CaZul IMbratIsarIlor; Iar In CaZul 

MaChIaJuluI, este putIn aplICabIl.

LASATI

Trebuiesc evitate 
culorile inchise, 

pentru ca, vizual, iti pot 
inchide ochii. Defineste 
sprancenele, adauga 
putina stralucire in 
colturile interioare al 
ochilor si sub arcada, 
fapt ce va ‘ridica’ ochii. 
Ochii lasati pot parea 
somnorosi, dar cu un 
creion poti merge de-a 
lungul liniei apei pentru 
a-i ajuta sa arate foarte 
fresh. Aplica apoi 
eyeliner usor si uniform 
de-a lungul liniei genelor 
de sus. Din momentul in 
care te apropii de a treia 
parte a ochiului, aplica 
liner-ul putin mai gros si 
in forma de pana. Acest 
lucru va ofera o ‘ridicare’ 
naturala si o definire, 
fara a fi nevoie de a crea 
un LOOK statement. 
Indoaie genele, pentru 
a le ridica cat mai mult 
posibil. Trage bagheta 
spre dreapta si spre 
stanga pentru a da genele 
in ambele directii si 
adauga insertii false  in 
interiorul si exteriorul 
ochilor, pentru un aspect 
de “indreptare” si pentru 
a atrage atentia in sus la 
ambele capete.
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MICI

Amesteca nud sau 
taupe pentru a 

crea un fard de ochi in 
linia genelor, pentru a 
crea iluzia ochilor mai 
mari, fara a parea ca ai 
mult machiaj. Aplica 
apoi o nuanta mai palida 
in centrul pleoapei 
superioare pentru a da 
mai multa adancime. 
Daca lungesti culoarea 
pana spre exteriorul 
sprancenelor, ochii vor 
parea mai lungi. In ceea 
ce priveste folosirea 
linerului, trebuie evitat 
orice este prea greu, 
deoarece, iti va face ochii 
sa arate mai mici. Trage 
eyelinerul direct peste 
pleoapa si mergi pana la 
sfarsitul sprancenelor, 
pentru a atrage atentia 
asupra genelor de 
sus, apoi intinde usor. 
Foloseste un eyeliner nud 
sau alb in interiorul liniei 
apei pentru a face ochii 
sa para mai luminosi si 
mai deschisi. In privinta 
genelor, trebuie curbate 
atat sus, cat si jos, pentru 
a oferi iluzia de lungime, 
doar ca trebuie folosita 
o bagheta mica pentru 
a putea lua individual 
genele de sus si jos.

APROPIATI

In acest caz, este vorba 
de plasarea nuantelor 

si texturilor. Aplica 
nuante medii si mate de 
gri in colturile exterioare 
pentru a largi forma. 
Adauga apoi putina 
stralucire din coltul 
interior si amesteca-l 
pana la centru. O aripa 
dubla va atrage atentia 
asupra coltului exterior 
al ochiului. Pe pleoapa 
superioara, trebuie 
trasata o linie de-a 
lungul bazei genelor din 
coltul interior al ochiului 
pana unde se termina 
spranceana. Trebuie 
facut acelasi lucru pe 
linia inferioara a genelor, 
trebuie tinut cont ca 
eyelinerul sa inceapa 
mai subtire din coltul 
interior a ochiului si sa se 
termine mai gros. Trage 
cu bagheta in sus si spre 
exterior spre tample, 
pentru a lumina colturile 
exterioare ale ochilor si 
a crea impresia unui ochi 
alungit.

ASCUNSI

Cand ochii sunt 
deschisi, vei vedea 

doar conturul ochilor si 
arcada, asa ca, trebuie 
sa dai o culoare usoara 
deasupra pliurilor; 
amesteca bine pentru a 
nu fi ascunsa. Aplica liner 
pe linia apei superioare 
prin presarea cu un liner 
tip gel - peste si sub 
gene. In acelasi mod in 
care nuantele albastre 
fac dintii albi, culoarea 
navy sau de pruna pe 
conturul ochilor, fac ochii 
sa fie mai luminosi, iar 
culoarea ochilor sa iasa 
in evidenta. Nu poti 
avea niciodata mascara 
indeajuns: curbeaza 
genele si aplica cateva 
straturi, doar ca trebuie 
sa ai o formula smudge-
proof, deoarece, genele 
pot atinge arcada.

Si ce trebuie retinut, ca si in cazul mentionat cu rochia, negrul te salveaza in orice situatie 
la make-up, indiferent ca vrei sa faci un smokey-eye, ochi de pisica sau daca optezi 

pentru un aspect natural, mergand doar pe conturul ochilor.
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EstE t impul sa f iE  rEcunoscut faptul ca rE juvEnarEa 
vaginala EstE mai  mult dEcat s implul aspEct dE dupa!

I
ndiferent de procedurile folosite pentrru rejuvenarea vaginala, labioplastie si altele, 
cresterea cererii acestora este vizibila si nu sunt indicii cum ca ar scadea. Au existat 
foarte multe reactii in privinta designului vaginal, in schimb, s-a vorbit foarte putin 
de beneficiile emotionale si fizice ale acestei proceduri.

labioplastia

Sanatatea sexuala are o 
influenta masiva asupra 
sanatatii mentale si a bunastarii 
psihologice. Chiar daca nu este 
prea discutata in mod deschis 
de media sau intre prieteni, 
interventia chirugicala genitala, 
poate ajuta la usurarea unor 
dureri si la imbunatatirea calitatii 
vietii multor femei. Toate femeile 
au dreptul sa aleaga ce procedura 
doresc, pentru a li se imbunatati 
calitatea vietii: sa nu se simta 
stanjenite cand merg la plaja sau 
se imbraca in costumul de baie, sa 

mearga pe bicicleta fara sa simta 
dureri sau sa aiba parte de sex 
fara sa simta vreun disconfort!

Multi medici si specialisti din 
domeniu considera ca nicio 
femeie nu ar trebui sa aiba vreo 
jena sau sa se simta inhibata in 
vreun fel in relatiile pe care le 
are, de modul cum arata partile 
intime sau alte disfunctii fizice 
sexuale. Rejuvenarea vaginala 
a fost inteleasa de multi intr-
un mod gresit, motiv pentru 
care femeile primesc destul 
de putin sprijin in luarea unei 

decizii necesare pentru propriul 
confort sau pentru imbunatatirea 
increderii de sine.

Numarul femeilor care sunt 
dominate de putinele sustineri 
ale mass mediei sau a medicilor 
in general, este dezamagitor. Iar 
parte interesanta este ca femeile 
care vin la specialistii pentru 
rejuvenare vaginala, nu vin din 
motive de estetica, ci din cauza 
durerilor crescande pe care le 
au in timpul actului sexual sau a 
disconfortului din activitatile de 
zi cu zi!
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Femeile trebuie sa aiba acces la 
informatii, alegeri si ingrijiri foarte 
bune. Multe persoane afirma ca 
acestea fac parte din viata unei 
femei, e parte a corpului lor. Acest 
mod de gandire este unul egoist, 
pentru ca atunci cand o fEmEiE arE 
posibilitatEa sa isi imbunatatEasca 
starEa fizicE si mEntala, arE o 
multitudinE dE optiuni , dE cE sa nu 
o faca? dE cE sa sE chinuiE mai 
mult in astfEl dE situatii? Femeile 
se nasc avand organele genitale 
diferite, dar nasterea copiilor si 
inaintarea in varsta, le pot face 
sa sufere din cauza problemelor 
de incredere - facandu-le 
nefericite si de cele mai multe ori, 

afectandu-le relatiile sexuale cu 
partenerii.

De dimensiuni mari, alungite 
sau asimetrice, labiile interioare 
sunt la intrarea in vagin si de cele 
mai multe ori, pot cauza iritatii, 
durere sau disconfort, cand sunt 
purtate anumite lenjerii interioare 
sau in timpul sexului. Labioplastia 
asistata cu ajutorul laserului, 
poate ‘sculpta’ labiile care ‘atarna’ 
sau poate reduce asimetria, 
in conformitate cu dorinta 
pacientilor. In realitate, exista o 
varietate foarte mare a modului 
cum arata organele genitale 
externe, astfel ca, niciuna nu poate 
fi numita ca normala sau ideala.

Fiecare pacient are diferite 
motivatii, ingrijorari si asteptari 
atunci cand ia in serios si se 
gandeste la interventii chirugicale. 
Si cel mai important pentru 
un specialist, este sa asculte 
principalele ingrijorari ale 
pacientilor, sa le evalueze cu 
examene corespunzatoare si sa 
poata oferi cat mai multe optiuni.

Din fericire, exista in prezent 
un numar de optiuni valabile, atat 
chirugicale cat si non chirurgicale, 
pentru abordarea acestor 
probleme. Actionand, se poate ajuta 
la restabilirea increderii in sine, la 
stimularea imaginii de sine si la 
imbunatatirea calitatii vietii. 

... femeile care vin la specialistii pentru 
rejuvenare vaginala, nu vin din motive de 
estetica, ci din cauza durerilor crescande 
pe care le au in timpul actului sexual sau a 
disconfortului din activitatile de zi cu zi ...

... exista o varietate foarte mare ale 
modului cum arata organele genitale 
externe, astfel ca, niciuna nu poate fi 
numita ca normala sau ideala ...

... cel mai important pentru un specialist, 
este sa asculte principalele ingrijorari ale 
pacientilor, sa le evalueze cu examene 
corespunzatoare si sa poata oferi cat mai 
multe optiuni ...
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SPLENDIDA

INDUSTRIA COSMETICA
si ALTERNATIVE in TESTAREA 
pe ANIMALE

Testarea animalelor in industria cosmetica este in momentul de fata ceva arhaic, depasit, 
iar cea mai buna parte este aceea ca metodele alternative sunt in crestere. Aceste noi modele 
sunt de departe mult mai etice si invariabil mai rentabile decat reproducerea si testarea 
produselor pe animalele din laborator.
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VOLUNTARI UMANI
Testarea eficacitatii 

ingredientelor cosmetice noi. 
este adesea efectuata pe voluntari 
umani vii. Companiile testeaza 
eficacitatea ingredientelor pe 
grupuri de indivizi - in mod 
normal, un grup de 20 de 
voluntari in studiile cosmetice. 
Rezultatele acestor studii, ofera 
rezultate statistice semnificative 
in scopuri de marketing.

Dispozitivele imagistice 
sofisticate, cum ar fi Visia scanner 
(produs de Canfield - lider 
mondial de imagistica medicala) 
pot oferi date fiabile clinice, 
care arata efectul ingredientelor 
asupra liniilor faciale, rosetilor, 
nuantelor neuniforme ale pielii, 
deteriorarea UV si dimensiunile 
porilor. Datele comparate 
inainte si dupa obtinerea 
acestora, ofera date competitive 
companiilor farmaceutice 
pentru inlocuirea testelor pe 
animale.

In timp ce noile metode de 
dezvoltare reprezinta alternative 
viabile pentru evitarea testelor 
pe animale, organizatii pentru 
protectia animalelor, incearca 
sa convinga companiile 
cosmetice sa treaca de la 
traditionalele teste pe animale, 
la noile alternative etice. Din 
pacate, si in momentul de fata, 
exista anumite retineri ale 
companiilor pentru adoptarea si 
implementarea noilor metode de 
testare, care sunt reale, fiabile, 
simple si corecte.

Testararile pe animale din 
pacate, au fost efectuate de 
companiile de cosmetica pentru 
foarte multi ani, metoda foarte 
convenabila, care functiona, iar 
eforturile de a gasi alternative, 
erau minime. Astazi, lucrurile 
s-au schimbat, noile alternative 
fiind mult mai etice si mai 
eficiente! De exemplu, testele 
efectuate pe sobolani gestanti 
pentru a previziona efectul 
chimicalelor asupra fetusilor 
nenascuti, pot detecta aproximativ 
60% din substante, in timp ce, 
culturile de celule stem care nu au 
avut niciun efect daunator asupra 
sobolanilor, reusesc depistarea 100% 
a substantelor periculoase.

ORGANE DE SILICON PE CIPURI
Noile tehnologii au permis 

reproducerea cu acuratete 
foarte mare a organelor umane 
pe cipuri. Aceste dispozitive 
au capacitatea sa mimeze 
organele vii si pot fi utilizate 
pentru testarea eficacitatii si a 
sigurantei atunci cand corpul 
uman se ‘intersecteaza’ cu 
diverse substante. Pielea, fiind 
cel mai intins organ al omului, 
poate fi reprodus foarte bine pe 
un calculator, oamenii de stiinta 
incearcand in prezent sa creeze 
corpul uman intreg pe un singur 
cip.

MODELELE CALCULATORULUI
Tehnologia moderna are 

abilitatea acum de a reproduce 
diferite aspecte ale corpului 
uman; exista astfel, modele 
de piele pe calculator si pot 
fi folosite pentru efectuarea 
experimentelor virtuale, bazate 
pe informatiile existente si pe 
datele matematice.

CULTURI DE CELULE ALE PIELII
Stiinta a dezvoltat metode 

inovative pentru cultura pielii 
umane si chiar modele 3D 
in laboratoare, permitand 
companiilor farmaceutice 
sa poata testa eficient si 
in siguranta ingredientele, 
comparativ cu testarea lor pe 
animale.

DONORI UMANI DE TESUTURI
Voluntarii umani, pot de 

asemenea dona celulele pielii 
si biopsiile pentru studii de 
piele. Biopsiile sunt foarte 
utile in chirugia cosmetica 
si in transplanturile de piele 
sanatoasa in locul celei 
afectate, ele oferind informatii 
importante companiilor 
cosmetice si dermatologilor, 
cu privire la fiziologia pielii 
umane si efectele ingredientelor 
produselor cosmetice. Acest 
tesut poate fi folosit pentru a 
crea modele de piele, inlocuind 
testele care irita, efectuate pe 
iepuri.

Modelele de piele umana 
reconstituite de companiile 
inovative, pot fi folosite pentru 
inlocuirea testelor Draize de 
iritatie a pielii efectuate pe 
iepuri. Testul rudimentar de 
iritare a pielii - Draize Rabbit, 
a fost implementat in 1944 si 
poate prezice doar 60% din 
reactii. Prin utilizarea culturilor 
celulelor pielii 3D, se pot prezice 
cu acuratete 90% din reactiile 
de iritare a pielii. Testele 
Episkin au fost dovedite a fi mai 
eficiente decat modelele animale 
in ceea ce priveste prezicerea 
reactiilor pielii, in contactul cu 
ingredientele cosmetice.
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volutia tehnico - stiintifica galopanta din ultimii ani, curiozitatea si dorinta oamenilor de a 
raspunde marilor dileme pe care le avem de mult timp, duc la progres pe toate planurile. 
Iar in aria de interes a oricaruia dintre noi, se afla si descoperirile, noutatile, statisticile din 
medicina, pentru ca sanatatea este una dintre cele mai de pret lucruri. Ce este nou? Este util? 
Haideti sa le parcurgem impreuna in randurile urmatoare!

O TREIME DIN 
DEMENTA POATE 
FI PREVENITA!

MUNCITUL MULT 
DEZVOLTA 
FIBRILATIE 
ATRIALA!

Diabetul zaharat 
poate combate 
osteoporoza!
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Se ajunge la 75 BPM atunci cand te 
uiti la un joc in direct sau sport la TV! 
Asa ca, poti fi doar spectator, fara sa 
transpiri si mai mult, pierzi si calorii!

Consuma superalimente! Multe 
din capsulele indicate a fi luate dupa 
nastere, pretind ca ofera multi nutrienti, 
stimuleaza energia, impiedica depresia 
postnatala si sporeste productia de 
lapte! Dar, nu exista niciun sprijin 
stiintific in acest sens. Doctorii 
avertizeaza mamele sa evite aceste 
capsule, existand riscul aparitiei unor 
infectii. Ai putea merge in schimb, pe 
coacaze.

Pentru femeile predispuse la infectii 
ale tractului urinar, hidratarea slaba 
poate duce la recurente ale infectiei, 
dar, consumand cel putin 1,5 litri de apa 
zilnic, se poate reduce acest risc. Cel mai 
bine este sa consumati in mod regulat 
si nu abia atunci cand apar aceste 
simptome.

Sindromul colonului iritabil 
afecteaza pana la aproape 20% din 
populatie (in functie de tara), iar 
oamenii de stiinta au descoperit 
ca acesta poate fi un semn al unui 
dezechilibru intre bacterii si ciuperci, 
care provoaca probleme. Cauta 
suplimente antifungice pentru a putea 
controla supra cresterea ciupercilor!

Nu trebuie sa mananci salatele 
crude, crezand ca sunt mai sanatoase! 
Adauga putin ulei pe salata si vei absorbi 
mai multe vitamine, in special E si K. 
Uleiul de soia este binevenit!

Mirosurile corpului pot arata ca 
sunt anumite probleme. In momentul in 
care consumi carbohidrati slabi, corpul 
poate elibera un miros ca de alcool.
O alimentatie bogata in proteine, poate 
da un miros al corpului asemanator 
cu amoniacul, semn ca muschii ar 
putea fi utilizati pentru combustibil, in 
locul grasimii, ceea ce poate incetini 
metabolismul. Cei care incearca sa 
taie din calorii, tind sa aiba un miros 
condimentat, asemanator usturoiului.

Un comitet de experti adunati de revista 
medicala The Lancet, au ajuns la concluzia 
ca 35% din cazurile de dementa sunt in 
stransa legatura de noua factori de risc 
modificabili: nivel scazut de educatie, 
inactivitate fizica, presiune ridicata a 
sangelui, diabet de tip 2, obezitate, 
fumat, depresia, izolare sociala, pierdere 
a auzului la mijlocul vietii (care sporeste 
izolarea sociala). Dezvaluirea acestori 
factori, ofera posibilitatea de a lua masuri 
din timp, tratarea depresiei sau a fi activ 
social, fiind doar doua dintre masurile care 
pot fi luate.
Din pacate, restul de 65%, au cauze 
incontrolabile, cum ar fi genetica sau 
imbatranirea.

Nu este ceva neobisnuit ca cineva sa 
aiba si osteoporoza si diabet de tip 2, 
iar diabetul afecteaza metabolismul 
osos, la fel ca medicamentele care o 
trateaza. O echipa de specialisti din 
Marea Britanie si Grecia, au studiat cele 
mai bune posibilitati farmaceutice pentru 
persoanele cu ambele probleme. Ei au 
recomandat metformi, sulfoniluree, 
inhibitorii DPP-4, receptori agonisti GLP-1, 
acestea aducand beneficii oaselor, tinand 
sub control in acelasi timp, diabetul 
zaharat.

O analiza amanuntita a 8 studii 
europene, a aratat ca cei care muncesc 
in mod obisnuit aproximativ 55 ore pe 
saptamana, sunt cu 40% mai predispusi 
sa dezvolte fibrilatie atriala in 10 ani, 
comparativ cu cei care muncesc pana la 
40 de ore saptamanal. AFib este un tip 
de ritm al batailor inimii neregulat, care, 
uneori, poate duce la accident vascular 
cerebral.
Nu a fost clar daca intra in calcule stresul 
de la munca, stilul de viata, ambele 
sau niciuna; subiectii care au lucrat mai 
multe ore, ar fi putut fi predispusi la alte 
obiceiuri nesanatoase, cum ar fi lipsa 
exercitiilor fizice sau consumul excesiv de 
alcool.
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Stiati cate ceva
despre … sanatatea mintala?

SANATATEA MINTALA REPREZINTA O COMPONENTA FUNDAMENTALA A 
SANATATII INDIVIDUALE SI ESTE O PARTE ESENTIALA A VIETII NOASTRE, 

DESEMNAND GENERIC MODUL IN CARE OAMENII SE INTELEG SI SE INTEGREAZA 
IN FAMILIE, LA SERVICIU SAU IN COMUNITATE CU SEMENII LOR. ATUNCI CAND 
AUD EXPRESIA “SANATATE MINTALA” MAJORITATEA OAMENILOR SE GANDESC LA 
BOLI MINTALE … INSA ESTE DOAR UN MIT!

• “Oamenii vor crede ca sunt nebun!”
• “Oamenii vor crede ca sunt slab”
• “Nu pot sa am incredere in nimeni”
• ”Bolile mintale nu pot fi tratate”
• “Oamenii cu boli psihice ar trebui tinuti in spital”
• “Oamenii cu boli mintale sunt violenti”
• “Oamenii cu boli mintale nu pot munci”

Cateva dintre 
elementele 
stigmatizarii atunCi 
Cand suferim … de o 
boala psihologiCa :

Daca cineva 
pe care-l 
cunosti are 
o problema 
de sanatate 
mintala atunci 
i-ar fi de 
mare ajutor 
un dialog 
neetichetant 
si care sa 
incurajeze 
utilizarea 
serviciilor 

specializate!

t e x t  : V i o l e t a  S i m i o n  - psihoterapeut de familie si cuplu -
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 TULBURARILE ALIMENTARE: bulimia si 
anorexia.

 TRICOTILOMANIA reprezinta o tulburare 
de control al impulsurilor ce se manifesta prin 
smulgerea propriilor fire de par. Prevalenta este 
1-3%, repartizata bimodal: inaintea varstei de 6 
ani si in adolescenta (cand predomina la fete). 
Ultima forma este cronica si greu tratabila. Se 
caracterizeaza prin:
- SmulgereA recurentA A ProPriilor Fire de PAr, 
rezultand in pierdere observabila a parului
- SenzAtie creScAndA de tenSiune imediat inainte 
de smulgerea firelor de par sau atunci cand 
incearca sa reziste acestui comportament 
- PlAcere, grAtiFicAre SAu uSurAre la smulgerea 
firelor de par 
- tulBurAreA nu eSte exPlicAtA mai bine de o 
alta tulburare mintala si nu se datoreaza unei 
conditii medicale generale (de ex., o conditie 
dermatologica) 
- tulBurAreA cAuzeAzA SuFerintA SemniFicAtiVA 
clinic sau alterare sociala, ocupationala sau in 
alt domeniu important al functionarii

 TICURILE. Acestea pot fi:
- ticuri motorii: sunt miscari involuntare si 
rapide. Apar in special in timpul stresului sau 
cand organismul este obosit sau pictisit. Cele 
simple sunt: clipitul, sucirea capului, scuturatul 
piciorului cand se sede, ridicatul umerilor. 
Cele complexe: echopraxia (repetarea gesturilor 
altora), copropraxia (gesturi obscene sau 
interzise).
- ticuri VerBAle: sunt vocalize rapide si 
involuntare. Ticuri vocale simple: fornaitul, 
grohaitul, tusitul, trasul nasului, pufaitul etc. 
Ticuri vocale complexe: fluieraturi, latraturi, 
coprolalia (repetarea cuvintelor obsecene), 
echolalia (repetarea cuvintelor tocmai auzite), 
palilalia (repetarea cuvintelor sau sunetelor 
proprii). 
- ticurile mentAle: reprezinta orice gand 
constient pe care o persoana simte nevoia 
de a-l produce (am uitat gazul aprins, usa 
neincuiata,)
- dePreSiA 
- AnxietAteA

O perioada 
extrem de 
incercata 

sub aspectul 
modificarilor 
afective si 

comportamentale 
este adolescenta. 

In aceasta 
perioada pot 

aparea primele 
semnale ale 

existentei unui 
discomfort 
psihologic. 

Voi enumera 
doar cateva 

dintre posibilele 
afectiuni 

ce necesita 
interventii atit 

psihoterapeutice 
cat si psihiatrice:

Acestea sunt 
doar o parte 
dintre afectiunile 
care pot aparea 
in adolescenta 
si care necesita 
responsabilizarea 
intregii familii 
astfel incat 
familia sa devina 
un factor de 
schimbare si nu 
un factor doar 
constatator!
 
Fiind la 
inceputul anului 
e important 
pentru fiecare 
dintre noi sa 
reevaluam felul 
in care suntem 
si sa continuam 
demersul catre 
schimbari 
sustenabile in 
timp…

Strada Frunzei Nr. 75, Complex Flora
e m a i l  :  home@psihologvioletasimion.ro
w e b  :  www.psihologvioletasimion.ro
 0740.359.967
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despre 
OSTEOPOROZA
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Osul se regenereaza 
singur. Celulele numite 
osteoblaste sunt responsabile 
de formarea oaselor, iar alte 
celule, numite osteoclaste, 
sunt necesare pentru 
indepartarea osului batran 
din care minerale sunt 
absorbite pentru utilizarea in 
alte zone ale corpului. Daca 
osteoclastele descompun 
osul mai repede decat 
este inlocuit, atunci osul 
are tendinta de a deveni 
mai putin dens si este, ca 
urmare, mai predispus la 
fracturi. Persoanele care au 
varsta in jur de 30 de ani au 
oasele cele mai dure, apoi 
incepe declinul. La femei 
declinul se accelereaza la 
menopauza. Daca nu s-a 
acumulat suficienta masa 
osoasa in timpul perioadelor 
de formare, in copilarie, 
adolescenta si maturitate 
timpurie, sau daca se pierde 
prea repede in anii ulteriori, 
riscul de osteoporoza este 
ridicat.

T e x t  :  D o r i n a  U r s u  -  t e r a p e u t  n a t u r i s t

Osteoporoza este o boala progresiva in care oasele devin din ce in ce mai fragile, 
ceea ce conduce la schimbari de postura si expune pacientul la fracturi. Termenul 
de osteoporoza  deriva din latina si inseamna “oase poroase”.

Osteoporoza afecteaza mai mult femeile decat barbatii, din cauza diferentelor 
fiziologice, nutritionale si hormonale. Barbatii sufera si ei de deteriorarea structurii 
oaselor, adesea ca urmare a tratamentelor chemoterapeutice, cu hormoni tiroidieni, 
corticosteroizi si anticonvulsive sau ca rezultat al altor boli. Jumatate dintre femeile si 
25% dintre barbatii cu varste intre 50 si 75 de ani au un anumit grad de masa osoasa 
scazuta sau osteoporoza.

osteoporoza coloanei poate 
duce la pierderea in inaltime 
si curbarea coloanei! cand organismul este supus 

periodic exercitiilor de greutate 
portanta reactia este depozitarea 
de minerale in oase ...
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Este posibil sa existe 
osteoporoza intr-o zona a 
corpului si in alta nu. Coloana 
vertebrala si soldurile sunt 
zonele care preocupa cel mai 
mult, pentru ca vindecarea 
fracturilor de sold la varstnici 
dureaza mult timp si 
osteoporoza coloanei poate 
duce la pierderea in inaltime 
si curbarea coloanei. Tehnicile 
utilizate in prezent permit 
diagnosticarea acestei boli de 
timpuriu, iar tratamentele pot 
incepe inainte ca fracturile 
sa aiba loc. Osteoporoza 
nu este in prezent, o boala 
tratabila, dar exista metode 
variate care pot incetini 
procesul de pierdere al masei 
osoase. Multi au impresia 
ca osteoporoza este cauzata 
numai de o dieta deficitara in 
calciu si considera ca poate 
fi remediata consumand 
supliment de calciu.
Lucrurile nu stau chiar asa!

Factorul important 
este modul in care calciu 
este absorbit si utilizat 
de corp, si nu in mod 
obligatoriu, cantitatea 
de calciu consumata. La 
fel de important este si 
tipul de calciu consumat. 
Suplimentele de calciu sunt 
importante dar pe langa ele 
conteaza echilibrul corect 
dintre magneziu, bor, potasiu, 
acid folic si vitaminele C,D, 
Esi K, la fel ca si proteinele.

• Cautati pe eticheta care este cantitatea de calciu 
elementar prezenta in supliment (acesta este calciul 
care se asimileaza in corp)
• Unele suplimente pot contine cantitati mari de 
calciu, dar intr-o forma care nu poate fi absorbita 
de organism.
• Daca aveti dubii in legatura cu suplimentul 
de calciu pe care il luati, puteti sa faceti acasa un 
test care determina daca suplimentul se va dizolva 
in corp sau nu. Puneti o tableta de calciu intr-o 
ceasca de otet si amestecati la fiecare cateva minute. 
Tableta ar trebui sa se dizolve complet  intr-o 
jumatate de ora. Daca nu s-a dizolvat complet, nu 
se va dizolva nici in stomac si ar trebui sa alegeti alt 
supliment.A
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Consumul insuficient de calciu este un factor, dar la fel de importante sunt o 
serie de obiceiuri alimentare care afecteaza metabolizarea calciului. Cafeina, alcoolul si 
multe medicamente par sa aiba un efect daunator in absorbtia de calciu. 

Densitatea osoasa depinde si de exercitiul fizic. Cand organismul este supus 
periodic exercitiilor de greutate portanta (cum este mersul), reactia este depozitarea 
de minerale in oase, in special in oasele picioarelor, soldurilor si coloanei vertebrale. 
Lipsa exercitiilor regulate favorizeaza si accelereaza pierderea masei osoase. Alti 
factori care favorizeaza si determina aparitia osteoporozei sunt fumatul, pubertatea 
tarzie, menopauza timpurie (naturala sau indusa artificial), cazurile de osteoporoza in 
familie, hipertiroidismul, bolile de ficat, bolile cronice de rinichi si folosirea pe termen 
lung a corticoizilor, a medicamentelor anticonvulsive sau anticoagulante.

Dieta si stilul de viata
sunt foarte importante. 
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• Iarba fetei este buna 
pentru reducerea durerilor 
si actioneaza ca un 
antiinflamatoriu. Nu se 
consuma in timpul sarcinii.
• Lucerna, iarba de orz, 
salvia indiana, radacina de 
papadie, urzica, patrunjelul, 
macesele si yucca ajuta la 
formarea de oase tari.
• Coada calului si ovazul 
contin siliciu, care ajuta la 
absorbtia calciului in corp.
• Izoflavonele din trifoiul 
rosu pot imita efectele 
estrogenului prin incetinirea 
distrugerii degenerative a 
masei osoase.
• Salvia, cimbrul si 
rozmarinul pot inhiba 
distrugerea masei osoase 
care conduce la osteoporoza.

• Consumati alimente care 
au continut ridicat de calciu 
si vitamina D ( broccoli, 
castanet, moluste, papadia, 
legume cu frunza verde 
inchis, alune de padure, napul, 
seminte de susan, kelpul, 
melasa, ovazul, stridiile, 
somonul, sardele ( cu oase), 
tofu, creveti, fasole soia, 
tahini ( untul de susan), gulia, 
germeni de grau.
• Consumati cereale 
integrale pentru fixarea 
calciului.
• Includeti usturoiul si ceapa 
in dieta, ouale ( daca nu aveti 
nivel de colesterol foarte 
ridicat) pentru continutul 
de sulf, necesar pentru 
mentinerea oaselor sanatoase.
• Evitati bauturile si 
alimentele cu continut 
de fosfati, ca bauturile 
racoaritoare acidulate si 
alcoolul.
• Evitati fumatul, zaharul si 
sarea.

• Limitati consumul de 
citrice si tomate (pot inhiba 
asimilarea calciului).
• Napii, spanacul, varza 
de Bruxelles, broccoli, 
sparanghelul contin 
vitamina K1 care incetineste 
pierderea masei osoase.
• Soia, fasolea verde, 
mazarea, lintea contin 
proteine, iar legumele verzi 
sunt foarte bogate in calciu si 
contin cantitati abundente de 
vitamine si alte minerale. 
• Cafeina contribuie la 
eliminarea unei cantitati 
suplimentare de calciu din 
corp si contribuie la scaderea 
nivelului de minerale din 
corp.
• Ramaneti active si faceti 
regulat miscare; lipsa de 
exercitiu fizic conduce la 
pierderea calciului.

• Aveti peste 50 de ani pentru 
suplimentarea vitaminei D si 
verificati daca aveti suficient 
acid clorhidric ( HCl) in 
stomac; ambele sunt necesare 
pentru absorbtia corecta a 
calciului.
• Daca luati diuretice,  
hormoni de tiroida sau 
medicamente anticoagulante 
(cresc necesarul de calciu)
• Daca luati tranchilizante 
discutati despre efectele 
secundare.

Acest articol contine informatii generale si nu inlocuieste consultul sau 
recomanadarile medicului dumneavoastra.

Pentru sugestii, intrebari si consilieri nu ezitati sa-mi scrieti pe adresa 
dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro !

Vizitati site-ul www.nutritieterapeutica.ro si pagina de Facebook!
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Vorbiti cu 
medicul sau 
terapeutul 
dumneavoastra 
daca ...
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Dupa o noapte agitata si multe ore nedormite, a fi in forma pentru intreaga zi care abia acum 
incepe, pare a fi o sarcina foarte dificila. Probabil ca primul gand salvator pe care ni-l imaginam, 
se indreapta catre o mare cantitate de cafea, dar aceasta este o solutie temporara, cafeina - mai 

ales in cantitati mari, putand afecta calitatea somnului pentru seara urmatoare. Bea o ceasca, o cana de 
cafea, dar nu face abuz, pentru a nu avea o a doua noapte agitata!

Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poti face, este sa alergi. Probabil vei simti ceva somn 
din inertie pentru ceva timp, dar nu te lasa angrenat in aceasta stare! Deschide ochii puternic, stai in 
aer curat, pentru ca organsimul sa stie ca este zi si ca trebuie sa fii treaza. Si asa, ajungem in perioada 
de dupa amiaza, cand, e ora de somn, mai ales daca si mancam ceva. Aici trebuie sa fim foarte atenti, 
pentru ca putem dormi - nu foarte mult, ideal ar fi undeva 
la 20 de minute. Nu trebuie dormit mai mult, pentru ca 
daca ai un somn profund si odihnitor, asa cum ai crede, te 
vei trezi mult mai ametita!

supravietuitul

dupa o noapte grea...

cum poti supravietui dupa o noapte in care te-ai intors de pe o parte pe alta - mic ghid

Nu trebuie sa fii ingrijorata daca motai sau nu, 
cercetatorii din cadrul Loughborough University din 
Marea Britanie, aratand ca persoanele obosite care au 
consumat aproximativul a doua cesti de cafea si apoi 
s-au odihnit fara somn pentru 15 minute, tot au ‘cules’ 
beneficii.

Activitatea fizica insasi te poate ajuta sa te simti mai 
energica, mai ales in cazul in care faci intr-un ritm mai 
alert, chiar si o simpla plimbare. Cu toate acestea, e indicat, mai ales in cazul unor activitati active, sa 
faci aceste lucruri cu cel putin 3 ore inainte de culcare, pentru a-i permite corpului sa se raceasca, o 
conditie importanta pentru un somn de calitate.

Inainte de a te baga in pat, relaxeaza-
te cu activitati ca cititul, meditatia sau 
ascultatul unei muzici linistite. Daca 
ai diverse probleme care iti vin in cap 
si te streseaza, noteaza-le si da-le la o 
parte! Gandeste-te ca pot fi amanate si 
rezolvate a doua zi fara nicio problema! 
Mai mult, nu trebuie sa it faci griji 
pentru noaptea precedenta, pentru ca 
aceasta nu se va perpetua pentru mai 
multe zile, asta in cazul in care nu ai 
alte probleme legate de insomnie sau 
anxietate.

Asa ca, atunci cand te culci, 
inchide ochii si lasa-ti mintea libera 
sa calatoreasca; o noapte sau doua de 
somn bun, te aduce la normalitate in 
scurt timp!
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BEBELUSII 
si INOTUL

I
n caz ca nu stiati, bebelusii au 

capacitatea naturala de a inota; 

acest lucru se datoreaza unor 

doua reflexe inteligente: reflexul de 

inot si reflexul de scufundari. Primul 

inseamna ca bebelusul isi va misca 

mainile si picioarele in miscari de inot, 

in timp ce este sustinut de apa atunci 

cand sta cu burtica in jos; al doilea 

inseamna ca micutul isi poate mentine 

respiratia si poate deschide ochii cand 

este sub apa.

Aceste reflexe sunt puternice 
in primele sase luni de viata, dar, 
niciodata nu este nepotrivit sa iti 
duci copilul la inot - inainte sau dupa 
imunizare. Trebuie tinut cont doar ca 
temperatura apei sa fie undeva peste 
30 grade Celsius pentru bebelusii de 
peste 12 saptamani sau cu o greutate 
de peste 6 kg si 32 de grade Celsius 
daca sunt mai mici ca varsta sau 
cantaresc mai putin de 5 kg.

Inotul copilului a evoluat din motivul 
de a se asigura ca sunt in siguranta si 
increzatori in apa; cu toate acestea, 
exercitiile folosite pentru a da incredere 
- atingere obiecte, miscari si invatari 
ale comenzilor, ajuta foarte mult in 
stimularea creierului copilului. In primul 
an de viata, creierul se dezvolta mai 
repede comparativ cu alte perioade, iar 
inotul cu micutul poate avea o influenta 
extrem de buna asupra acestei 
dezvoltari.

DE Z VO LTA R E A 

A B I L I TAT I L O R 

M O T O R I I

Copii iubesc sa stea in apa, sa alerge prin apa, sa inoate si sa 
se stropeasca, aceste miscari, oferind stimulari excelente pentru 
sistemul vestibular, care ne permite sa simtim miscarea si sa avem 
echilibru. Pe masura ce sistemul se maturizeaza, acesta va ajuta 
copilul sa isi tina capul in pozitie verticala, sa il ridice in picioare, sa-i 
mentina echilibrul si sa-l faca sa mearga.
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Angrenandu-i sa se duca dupa 
jucarii colorate, luminoase si calde 
in piscina si sa le prinda, este un 
exercitiu excelent pentru imbunatatirea 
coordonarii mainilor si ochilor. Miscarile 
in diverse directii, cat mai variate si 
poate si mai complexe de la un anumit 
nivel, fac ca ambele parti ale creierului 
sa lucreze impreuna, nu doar sa 
ajute coordonarea miscarilor fizice si 
intarirea cailor nervoase intre cele doua 
parti. De asemenea, este ajutat creierul 
sa inmagazineze informatiile si sa le 
preia cat mai eficient, toate - excelente 
pentru invatare!

Un recent studiu realizat in Islanda 
- unde inotul copiilor este extrem de 
popular in numeroasele bazine termale, 
au concluzionat in urma unui studiu 
avand copii de 4 ani, ca cei care au 
luat lectii de inot la varste mult mai 
mici, au prezentat un echilibru mult mai 
bun, comparativ cu ceilalti. Abilitatile 
si dexteritatea acestora, au fost mult 
superioara celor ce s-au ‘intersectat’ cu 
apa mult mai devreme.

Nu doar abilitatile motorii sunt 
benefice prin inot, ci si din punct de 
vedere fizic, fiind singura forma de 
exercitiu pe care o pot face aproape 
inca de la nastere. Daca bebelusul 
sta cel putin jumatate de ora in 
pisicina, este un exercitiu fizic intens, 
exercitiu care este bun si pentru 
parinti. In urma acestei experiente, 
multi parinti au afirmat ca bebelusii 
au dormit mult mai bine dupa aceste 
sesiuni de inot.

Micutii pot stimula prin intermediul 
exercitiilor, mai multe grupe de 
muschi cand sunt in apa, comparativ 
cu situatia cand sunt pe uscat; intr-un 
mod uimitor, pot inota distante scurte 
fara ajutor cand sunt mici. Sesiunile 
de inot sunt excelente pentru intarirea 
muschilor bratelor, a picioarelor si 
a gatului, pentru plamanii mici si 
fitnessul cardiovascular.

Inotul iti va face copilul mult mai 
puternic si vei vedea acest lucru si pe 
uscat, unde cei care practica inotul 
in mod obisnuit, sunt mult mai abili si 
mai rapizi, comparativ cu cei care nu 
au de-a face cu acest lucru.

D E Z V O LTA R E A 

F I Z I C A

Pe masura ce micutii invata cum 
sa se ‘descurce’ in apa pe cont 
propriu, independenta si cresterea 
increderii de sine, ii fac sa isi 
doreasca sa fie in piscina din ce in ce 
mai mult. La inceputul contactului cu 
piscina, bebelusii depind destul de 
mult de tine, mai ales in parcurgerea 
unor distante mici, dar, peste cateva 
luni, situatia se poate schimba, ei 
inotand singuri mai mult, jucandu-se 
in apa si stropind cu picaturi in jur.

Increderea si stima de sine 
capatata in timp ce inoata in piscina, 
se vor transfera in multe alte aspecte 
ale vietii. Pentru un copil, procesul 
de invatare al unui nou lucru, va fi o 
situatie familiara, este ceva cu care 
sunt obsinuiti, de aceea, informatiile 
noi vor fi asimilate mai usor; interesul 
pentru invatat este in general, 
crescut.

Unul dintre beneficii - la fel de 
importante ca si precedentele, 
il reprezinta distractia sub toate 
formele, regasita intre tine si bebelus, 
benefica mai mult decat ne asteptam.

D E Z V O LTA R E A 

E M O T I O N A L A

Increderea si stima de 
sine capatata in timp ce 
inoata in piscina, se vor 
transfera in multe alte 

aspecte ale vietii.

Micutii pot stimula prin 
intermediul exercitiilor, 

mai multe grupe de 
muschi cand sunt in apa, 
comparativ cu situatia 

cand sunt pe uscat.

 Miscarile in diverse 
directii, cat mai variate 

si poate si mai complexe 
de la un anumit nivel, 
fac ca ambele parti 

ale creierului sa lucreze 
impreuna.
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viitorul si mancarea

oarte multe lucruri evolueza intr-un mod neasteptat indiferent de domeniu, de la tehnologie, la adoptarea 
unui stil de viata cat mai ingrijit, mai sanatos si care sa se plieze cerintelor actuale. Evolutia rapida a 
stiintei si tehnologiei, ne aduce fata in fata cu lucruri si situatii neasteptate, majoritatea de bun augur 
- in caz contrar, acestea neajungand la noi, ramanand doar in stadiul de experimente. Interesanta este 
situatia in care, de exemplu, te ‘intersectezi’ cu o situatie sau produs, care sparge barierele dintre realitate 
si fictiune, neexistand practic nicio diferenta vizibila, palpabila sau de orice natura. Si cum una din 
principalele griji la nivel mondial este alimentatia, studiile si rezultatele acestora, nu au intarziat sa apara.

Iar o intrebare care se pune in aceasta situatie, este urmatoarea: ce determina stiinta sa se ocupe 
de realizarea acestei mancari futuriste? Companiile care se ocupa de aceste lucruri, incearca 
sa creeze alimente cat mai apropiate ca gust, valoare nutritionala de mancarea si bauturile 

traditionale cu care suntem obisnuiti. Sustenabilitatea se pare ca este un motor pentru multe 
din companiile de pionierat, unele dintre ele, gasind abordari stiintifice mult mai durabile 

comparativ cu metodele actuale sau traditionale.

F
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...gustul pe care il da 
preparatelor sale, reuseste sa 
convinga si mari bucatari sefi 
internationali cu stele Michelin...

Daca ai fost incurajat de cele 
citite pana acum si ai face orice sa 
gusti din cele prezentate mai sus, 
iata ca avem de-a face si cu alte 
situatii atipice. Facem cunostinta 
cu un macelar vegetarian - Japp 
Korteweg - originar din Olanda, 
care a decis sa renunte la carne, 
fiind foarte marcat de-a lungul 
timpului de animalele pe care le-a 
vazut sacrificate. Simtind nevoia 
gustului de carne, de aici si pana 
la a gandi sa creeze substituienti 
din vegetale, nu a fost decat un mic 
pas, gustul real regasindu-se in tot 
ceea ce a realizat, de la pui cu susan 
(facut din soia), pana la sushi (facut 
din konjac-vegetala asiatica).

Iar gustul pe care il da 
preparatelor sale, reuseste sa 
convinga si mari bucatari sefi 
internationali cu stele Michelin, 
ei fiind fermi convinsi de faptul ca 
consumau carne, cand gustau din 
preparatele sale.

Mai mult, el a reusit sa 
‘coverteasca’ foarte multi oameni 
din Leeds cu carnatii vegetali facuti 
de el, acestia intrand in top 5 cei 
mai buni carnati.

Oamenii de stiinta de la 
Biotechnology and Biological 
Sciences Research Council prezic 
ca in 2015, populatia globului va 
ajunge la 9,5 miliarde, necesarul 
de hrana pentru a supravietui, 
necesitand 60% hrana in plus. 
Aceasta statistica nu prea are 
sustenabilitate, daca vom continua 
sa producem si sa consumam 
cum o facem acum; mai mult, tot 
ce inseamna mancare procesata, 
castiga tot mai mult teren in 
Occident. Pe de alta parte, studiile 
au aratat ca consumul de carne 
nu este cel mai sanatos, in timp 
ce consumul vegetalelor este pe 
o panta ascendenta, numarul 
veganilor din toata lumea, fiind in 
crestere.

In timp ce ‘mancatul curat’ poate 
iesi din discutie, mancarea curata 
sau agricultura celulara este la 
inceput. In loc sa fie crescute 
animale pentru sacrificare, carnea 
este obtinuta prin luarea unui 
esation de celule dintr-un animal 
viu si reprodusa in laborator. 
Pionerii acestei tehnici, afirma 
ca aceasta mancare este curata, 
deoarece, in ciuda epidemiei gripei 
porcine si cea a gripei aviare, 
aceasta noua carne este lipsita de 
boli cum ar fi E.coli sau salmonella 
si nu sunt nici pline cu chimicale. 
Aceasta metoda este buna si pentru 
mediul inconjurator, nu este nevoie 
de pamant pentru a creste cerealele 
necesare animalelor, sau pamant 
pentru pasuni.

... carnea este obtinuta prin 
luarea unui esation de celule 
dintr-un animal viu si reprodusa 
in laborator. 

A fost necesar doar un astfel de 
inceput, pentru ca lucrurile sa 
evolueze, urmand apoi primul 
pui ‘curat’, pentru ca apoi sa se 
continue cu carnea de rata...

Prima bucata de carne de vita 
realizata in acest mod, a fost adusa 
in prim plan la Londra in 2013 de Dr. 
Mark Post, profesor la Maastricht 
University in Olanda, dar pretul era 
destul de mare; fiind la inceput de 
drum, acest lucru este de inteles. 
Dar, acum se incearca sa se ajunga 
la un pret de aproximativ 9 euro pe 
un burger, ceea ce este oarecum 
acceptabil.

A fost necesar doar un astfel 
de inceput, pentru ca lucrurile 
sa evolueze, urmand apoi primul 
pui ‘curat’, pentru ca apoi sa se 
continue cu carnea de rata, lucruri 
care se intampla in San Francisco.

Mai mult, doi biologi din cadrul 
University of Massachusetts, 
dau nastere Finless Food - prima 
companie care incepe agricultura 
celulara cu peste si se preconizeaza, 
ca undeva in 2019, sa inceapa sa-si 
vanda produsele. Cu siguranta 
oamenii vor accepta sa consume 
aceste fel de peste, in detrimentul 
celor care au mercur, plastic, 
hormoni de crestere. Mai mult 
decat atat, este sanatos si mai 
bun pentru mediul inconjurator, 
iar cand vor fi preparate conform 
metodelor traditionale - asa cum 
cunosc oamenii gustul - poate si 
mai bun, cu siguranta se vor bucura 
de un mare succes si ‘acceptare’.

Clara Foods este o alta companie 
de profil, care creeaza primele oua 
albe.
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Impossible Foods este o companie care 
are oameni de stiinta, fermieri si bucatari, 
care au petrecut 5 ani de cercetari, pentru 
a alege exact gustul si mirosul tuturor 
ingredientelor pentru a face cel mai bun 
burger din lume, doar din vegetale; unde 
mai pui, ca insusi Bill Gates i-a sprijinit 
financiar, ceea ce spune destule. Rezultatul 
poarta numele ImpossIble burger, cu 
sloganul “the veggie burger that bleeds” 
- datorita unui ingredient numit heme 
(o molecula care contine fier, gasita in 
muschii animalelor) si este realizata din 
soia.

NotCo este o alta companie care care 
s-a lansat in industria alimentara, folosind 
inteligenta artificiala pentru a recrea 
produse alimentare animale la nivel 
structural molecular, astfel ca la nivel 
microscopic, sunt identice. Deocamdata 
ei au pe rafturile magazinele din SUA, 
maioneza fara oua realizata in acest mod, 
iar alte produse, sunt in curs de realizare.

Inteligenta artificiala isi spune cuvantul 
in aproape orice situatie, iar in ceea ce 
priveste alimentatia, trebuie sa stii ca 
oamenii de stiinta au creat o masina care 
te ajuta sa cresti din celulele plantei, 
plante sanatoase intr-o saptamana! SF? 
Cu siguranta asa pare! Exista de asemenea 
un prototip 3D de printare, iar oamenii 
de stiinta de la VTT Technical Research 
Centre of Finland, au crescut deja o 
varietate de celule boabe in acest dispozitiv 
care se numeste cellpod. Iar dispozitivul 
in sine nu este cea mai interesanta parte. 
Atat timp cat folosind celulele si microbii 
pentru a produce hrana, in locul animalelor 
si plantelor, este un mare castig; iar daca se 
reuseste pe vreme de iarna sa se produca 
astfel de mancare, atunci, ea poate fi 
realizata oricand si oriunde pe planeta.

... oamenii de stiinta au creat o 
masina care te ajuta sa cresti 
din celulele plantei, plante 
sanatoase intr-o saptamana!

... viermii contin acizi grasi 
nesaturati omega-3 si omega-6 
in cantitati egale cu cele gasite 
in peste...

Daca uitam de tehnologie si 
revenim la elementele de baza, 
ne putem alinia unor preziceri, 
acelea ca viitorul in ceea ce priveste 
mancarea, sta sub picioarele 
noastre, in gradinile noastre, sub 
scarile noastre.

Poate nu va duce la gandul la 
asa ceva, dar este vorba de insecte! 
Acestea contin 80% proteine, sunt 
bogate in aminoacizi esentiali si 
acizi grasi omega-3;  si daca nu 
te-am convins, trebuie sa afli ca 
viermii contin acizi grasi nesaturati 
omega-3 si omega-6 in cantitati 
egale cu cele gasite in peste si mai 
mult decat carnea de vita sau porc.

Exista aproximativ 1900 specii de 
insecte comestibile, iar mancatul 
insectelor este mai popular decat 
s-ar crede! Deja se comercializeaza 
pachete de viermi uscati, faina de 
greieri, batoane de proteine pe 
baza de insecte. Se previzioneaza 
ca pana in 2024, industria insectelor 
comestibile va depasi 600 milioane 
euro la nivel global.

Bautura, cunoscuta ca 
“alcosynth” simuleaza 
schimbarile care au loc in creier 
atunci cand esti ametit...

O veste buna pentru cei care 
iubesc petrecerile, este aceea ca, se 
previzioneaza ca in 2020, sa existe 
in baruri, cluburi si alte locuri de 
distractie, o anumita bautura care 
simuleaza efectele consumului de 
alcool: miscarile, discutiile, curajul 
si asta fara a ajunge undeva prin 
toaleta.

Bautura, cunoscuta ca 
“alcosynth” simuleaza schimbarile 
care au loc in creier atunci cand esti 
ametit, iar pentru ca nu este toxic, 
nu iti afecteaza nici ficatul si nici nu 
are alte efecte secundare negative, 
care sa-ti ameninte sanatatea. Din 
punct de vedere statistic, exista o 
tendinta de scaderea a consumului 
de alcool printre cei sub 30 de ani, 
iar pana in 2050 se previzioneaza 
ca vom avea bauturi fermentate 
botanice si bauturi nealcoolice.
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Poate fi de mirare 
pentru multi dintre 
noi ca o banala 
salata, considerata 
a face parte din 
elita alimentelor 
sanatoase, de fapt 
sa contina mult mult 
zahar. Si daca nu 
stiai, atat fructele 
cat si legumele 
contin zahar. Acest 
zahar, are legatura 
cu celulele plantei, 
astfel ca, dureaza 
mai mult pentru 
ca organismul 
sa-l descompuna, 
fiind eliberat mai 
lent comparativ 
cu zaharurile din 
prajituri sau biscuti. 
Si cum anumite 
fructe si legume 
au un continut de 
zahar mai ridicat 
comparativ cu altele, 
in continuare le poti 
gasi pe cele cu un 
continut mai mare 
sau mai mic!

 din SALATE
In cazul in care 

crezi ca nu ai citit 
bine, iti spunem ca 
intre acele frunze 
verzi sanatoase, se 
poate ascunde o 
bomba cu zahar!

Avocado. Avocado este 
acel fruct care are doar 0,7 g 
zahar per 100g, comparativ 
de exemplu cu banana care 
are 12,2 g zahar per 100g. 
Asa ca, poti manca avocado 
in siguranta, fara a avea 
frica execesului de zahar.

Castravetele. Aceasta 
leguma are doar 1,7 g de 
zahar per 100 g, asa ca 
puteti folosi castravetele 
in voie in salate! Atentie 
insa, sa evitati pe cat 
posibil eliminarea cojii, 
aceasta ajutand digestia si 
sustinand durata de fibrelor 
insolubile.

Sparanghelul. Acesta 
ne ajuta foarte mult in 
accelerarea metabolismului 
cand este consumat alcool, 
de aceea trebuie sa il aveti 
la indemana in perioada 
diverselor evenimente! Iar 
continutul scazut de zahar - 
1,9g per 100 g il face o buna 
optiune pentru alimentatie.

Frunzele. Acestea, fie 
ca e vorba de sfecla 
elevetiana, spanac sau alte 
vegetale asemanatoare 
- sunt indicate si datorita 
continutului scazut de 
zahar, asa ca va puteti 
umple castronelul fara nicio 
grija.

Telina. Telina este o 
radacinoasa care contine 
1,3 g zahar la 100g, iar 
conform unui studiu 
apartinand Universitatii 
din Chicago, ea ajuta la 
scaderea tensiunii arteriale 
datorita ftalidei, un compus 
organic gasit in tulpina si 
care, relaxeaza muschii, 
captusind vasele de sange.

Semintele. Folositi-le fara 
nicio problema in salate, 
pentru ca ele au doar ‘urme’ 
de zahar! Daca aveti nevoie 
de aroma suplimentara, 
folositi anumite seminte, in 
detrimentul dressingurilor 
care contin zahar! 

Continut scazut
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Mar. Pentru fiecare 100 
g de mar cosnumat, iei 
10,4 g zahar! Partea buna 
este ca in acelasi timp are 
si 2,4 fibre, ceea ce ofera 
un echilibru zaharului 
din sange; mai mult, 
sustin bacteriile bune din 
intestine.

Sfecla. Surprinsi sau nu, 
sfecla contine 6,8 g zahar la 
100g. Dar partea buna este 
aceea ca are un continut 
ridicat de flavonoizi, 
antioxidanti si vitamina C.

Cartoful dulce. E de la 
sine inteles - dupa nume, 
ca are un continut ridicat 
de zahar, de 5 ori mai mult 
comparativ cu cartoful 
obisnuit: 4,2 g zahar la 100 
g  - 0,8g.

Ceapa. Are 4,2 g zahar 
la 100g si poate ca ar 
trebui sa fim ingrijorati, 
dar, cercetarile oamenilor 
de stiinta au aratat ca a 
consuma ceapa, ajuta 
la scaderea nivelului de 
glicemie, asa ca, puteti 
consuma fara nicio 
problema!

Porumbul. Cutiile de 
conserve cu porumb au 
cam 6,5 g zahar per 100 
g, asa ca aveti grija cat 
consumati si nu exagerati. 
Eventual, folositi-le doar 
prin salate!

Rosiile. Continand 2,6 g 
zahar per 100 g, parca iti 
mai taie din elan, dar, avand 
vitamina C care stimuleaza 
colagenul, acid folic care 
reduce riscul depresiei 
si licopenul care sustine 
vederea, cu siguranta veti 
vedea ca merita “riscul”.

Continut ridicat
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POTI SARI PESTE VACCINUL ANTIGRIPAL, 
PENTRU CA L-AI FACUT ANUL TRECUT!

Virusii gripali se schimba in mod 
constant si nu este nimic neobisnuit 
ca ei sa poata sa apara in fiecare 
an. Numeroasele studii au aratat ca 
imunitatea organismului ajutata de 
vaccinuri antigripale sau pentru diverse 
alte infectii, scade in decursul timpului.

E CAM TARZIU DE ACUM SA FACI ACESTE 
VACCINURI!

‘Sezonul gripal’ incepe devreme in 
octombrie si continua pana in luna 
mai, iar daca ai ajuns in ianuarie sau 
februarie nevaccinat, este recomandat 
sa o faci si acum.

AI AVUT DEJA GRIPA ANUL ACESTA, ASA CA, 
VACCINAREA ESTE INUTILA ACUM! 

Intrebarea care se pune: esti sigur 
ca a fost gripa si nu alt virus? Multi 
virusi pot fi resimtiti ca gripa! Pe de alta 
parte, chiar daca ai avut gripa, un alt tip 
de virus luat, nu te protejeaza de altii.

UNELE VACCINURI AGRAVEAZA STAREA DE 
GRIPA.

Vaccinurile antigripale sunt realizate 
in doua moduri: cu virusi inactivi (prin 

urmare neinfectiosi) sau fara virusi. 
Anumite persoane pot resimti o febra 
usoara sau dureri msuculare dupa 
efectuarea vaccinului, dar dureaza o zi 
sau doua’ si sunt de departe mai putin 
severe comparativ cu simptomele 
cauzate de gripa.

TREBUIE SA RENUNTI LA EXERCITIILE FIZICE 
ASTAZI!

Dimpotriva, a face exercitii fizice 
inainte si dupa vaccin, iti poate ajuta 
mai mult corpul, prin stimularea 
anticorpilor impotriva gripei. Intr-un 
studiu, pacientii care au facut jogging 
sau au mers pe bicicleta pentru 
aproximativ 90 de minute dupa ce 
au fost vaccinati, au avut un numar 
aproape dublu de anticorpi, comparativ 
cu cei care au stat.

ESTI PREA BATRAN PENTRU VACCINURI!
Vaccinarea este deosebit de 

importanta pentru persoanele de 
peste 65 de ani, mai ales ca ele sunt 
expuse mult mai mult unor complicatii 
provenite de la gripa. In ultimii ani, s-a 
estimat un numar intre 71 si 85 de 
procente de decese si intre 54 si 70 de 
procente de spitalizari legate de boli, 
in randul persoanelor aflate in aceasta 
grupa de varsta.

Cere sfatul doctorului, deoarece, 
exista doua vaccine concepute pentru 
persoanele de peste 65 de ani. 
“Vaccinul cu doza mare” - contine de 
4 ori mai multa cantitate de antigen 
comparativ cu doza obisnuita, iar 
rezultatele au aratat o imbunatatire a 
luptei impotriva infectiilor gripale, prin 
scaderea lor cu aproximativ 24%. Apoi, 
exista “vaccinul antigripal adjuvant”, 
care creeaza un raspuns imun mai 
puternic, un studiu observational, 
observand ca acesta a fost cu 63% 
mai eficient, comparativ cu vaccinurile 
antigripale neadjuvante.

VACCINUL DOARE!
Aceasta este o preocupare destul 

de mare, chiar si pentru persoanele 
adulte. Un studiu a aratat ca aproape 
25% dintre adulti nu isi fac acest vaccin 
din cauza fricii de ace; dar pentru a evita 
gripa si manifestarile ei, se merita un 
mic sacrificiu! Nu trebuie sa ai muschii 
tensionati, pentru ca acest lucru duce 
la o durere mai mare, asa ca trebuie 
sa te relaxezi si sa te concentrezi pe 
respiratie.

ADEVARUL despre GRIPA

Exista anumite conceptii 
gresite despre gripa, 
despre sanatate in 
general, iar in ceea ce 
priveste vaccinurile 
antigripale, si ele se 
confrunta cu multe situatii 
si opinii contradictorii. 
Iar in acest articol, vom 
incerca sa aducem putina 
lumina si sa eliminam 
ceea ce este inteles gresit.
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