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Care este culoarea anului 2018? 
Alin T iti ofera combinatii ale 
diverselor articole vestimentare in 
culoarea ultra-violet!
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Smart casual, Mixing Shirts&Tie
Gina Codrescu iti propune diverse 
variante vestimentare! Ce alegi? 
Ramane la latitudinea ta!
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Suave Ivory de Agatha Mariaj! 
Designerul Mihaela Constantin 
prezinta o mica parte din colectia 
rochii de mireasa 2018.

13
Blogul lui Bozi
Adina Mitrica ne face cunostinta 
cu o profesoara care face lucruri 
traznite si este si bloggerita ...

52
Printre blogurile de moda din 
Romania cu Larisa Costea.
Avera Makeup Artist ne invita la 
o frumoasa calatorie impreuna cu 
The Mysterios Girl!35

DASS ROOT
Un nou brand pentru iubitorii de 
streetwear in alb, rosu si negru, 
prezentat de Andrea Eftimie.

44
DE VORBA CU LAURA SI ... DIANA GRIGORIU.
Prezenta pentru a doua oara in revista noastra, indragita bloggerita, are 
un dialog foarte interesant si atractiv cu colega noastra, Laura.
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Frumusetea in 2018.
Daca vrei sa arati foarte bine 
pe parcursul acestui an, trebuie 
sa faci cunostinta cu tot ce se 
poarta in materie de frumusete si 
ingrijire!

62
Ingrijire piele.
Linii fine, riduri, cercuri negre 
sub ochi, celulita - vei scapa de 
ele acasa sau folosind metode de 
specialitate! 84

Nasterea pe care ti-o doresti
Aparitia copiilor este o experienta 
unica, iar a avea un plan in acest 
sens, o poate face foarte placuta. 
Stiai ca sunt 3 tipuri de nastere?

66
Ten gras, uscat si acnee.
Cauze, remedii naturale, 
recomandari, explicate si sugerate 
de terapeut naturist - Dorina 
Ursu.
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70
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Scut pentru vreme

Sindromul 
Burnout

72
Alearga liber
Sunt dispozitivele de masurare ale 
performantei indicate? Exista si 
efecte negative? Ne afecteaza in 
vreun fel?

76
Inotul - rapid, revigorant, perfect 
pentru sanatatea ta!
Pentru ca vremea calda este 
foarte aproape si vrem sa ne 
dezmortim, inotul este alegerea 
ideala! Citeste beneficiile!

78
Pierderea in greutate.
Pierderea in greutate difera de la o persoana la alta, doar ca ceea ce 
face diferenta este momentul in care vrei sa faci o schimbare! Cum 
‘declansam‘ acest moment?

Stretching

75

87
Vise frumoase
si un somn linistit
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Foarte util si folositor, internetul 
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Sa-i uram un “Bun venit” oficial primaverii si sa ne bucuram de zilele calduroase, care ar trebui 
sa ne incante fizicul si spiritul prin prezenta lor. Martie, prima luna din primavara (culmea, 

in fiecare an!), aduce revista Famost la numarul 48 cu multe articole frumoase, invitati speciali si 
lucruri interesante.

La capitolul moda, avem invitat un brand de renume din Romania - ALINA CERNATESCU, 
in care vedem cum functioneaza lucrurile intr-un mediu profesional din industria modei, care sunt 
strategiile si directiile; Laura Veronica Sima o are invitata in cadrul rubricii sale pe DIANA 
GRIGORIU, de la care vedem cum este viata unui blogger dincolo de aparente si aflam multe 
lucruri utile. LARISA COSTEA impreuna cu blogul sau, este invitata rubricii “Printre bLoguriLe 
de moda din romania“ realizata de aVera makeuP artiSt, in care vedem de asemenea, munca 
multa, dar si succesul unui blog. aLin t. ne arata cum pot fi combinate piesele vestimentare avand 
numitor comun : ultra violetul; gina codeScu ne prezinta combinatii vestimentare masculine, 
mixing ShirtS&tie si Smart caSuaL. Facem de asemenea cunostinta cu un nou brand streetwear 
de pe piata - DASS ROOT - prezentat de andreea eftimie, dar tragem putin si cu coada ochiului 
catre colectia 2018 rochii de mireasa - realizata de designerul MIHAELA CONSTANTIN si 
intitulata SUAVE IVORY. Avem de asemenea coLorfuL Street StyLe in cadrul rubricii “Lectii 
de StiL cu Laura“si cateva tinute EZZRO din colectia I AM.

Un alt interviu extrem de interesant, este cu psihologul VIOLETA SIMION, in care vom afla 
ce inseamna psihologia in Romania, care sunt problemele cu care ne confruntam, alaturi de multe 
alte lucruri utile si din care putem cu siguranta invata ceva.

‘PrimaVara are zambet!’ si veti afla acest lucru la pagina 12, iar in apropiere, veti gasi un 
articol foarte interesant realizat de adina mitrica despre un blog, oarecum atipic ... poate nu 
blogul, cat autoarea: BLOGUL LUI BOZI. Fiind o perioada ‘tampon’ intre vremea rece si cea 
calda, ne-am indreptat atentia mai mult catre ingrijirea pieli, in acest sens, fiind sustinuti si de 
terapeut naturist Dorina Ursu, care ne vorbeste despre ten uScat, graS, acnee. 

Avem spre sfarsit, tendintele primavara vara 2018 in aranjatul parului si a unghiilor, alaturi de 
rubricile traditionale si multe multe articole care va vor furniza informatii utile; incheiem editia 
martie 2018 a revistei FAMOST cu nelipsitul editorial.

Acestea fiind zise, va lasam pe voi sa descoperiti revista, urandu-va in continuare multa 
sanatate si toate cele bune pana la intalnirea viitoare!

Nota Editorului
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blog de zambit

Oamenii se schimba, incep din nou sa traiasca, nu doar 
sa existe. Li se intampla si lor ce li se intampla copacilor 
primavara...infloresc. Obrajii sunt de culoarea florilor de 
cires, zambetele lumineaza si mai tare ziua. Totul incepe cu 
un fir impletit din alb si rosu, oferit cu emotie, cu mesaje 
amuzante, continua cu sarbatorirea celor care dau viata 
vietii si zile pline de nou. Ce martie frumos…

zambet de primavara

Chiar daca vestitorii ei s-au grabit, domnita cu zambile si flori de 
margaritar in par, isi pastreaza farmecul. Asa vad eu primavara, ca o femeie 
gratioasa, a carei simplitate arata ca naturalul inseamna frumusete. Cu o 
atingere usoara a unor raze de soare mai curajoase, parca dezmorteste totul 
in jurul ei, mai ales zambetele oamenilor. Are un fundal sonor aparte pe 
care e pacat sa nu te opresti din cand in cand sa il asculti. O combinatie de 
liniste, adiere de vant, triluri, care poate deveni imediat una dintre melodiile 
preferate. Lumea se transforma intr-un tablou in lucru al celui mai talentat 
pictor. Nu ai cum sa nu iei o pauza de la ceea ce te inconjoara si sa tragi 
adanc aer in piept, sa te bucuri de parfumul prospetimii si-al florilor de 
primavara, sa iti colorezi privirea cu verdele plin de optimism, albastrul cerului 
si sa desenezi ceea ce te inconjoara, in nuantele sufletului. Nu e nici prea cald, 
nici prea frig, e vremea tocmai buna…sa fii fericit.

Luna asta e mai mult decat prima luna a unui anotimp. Eu zic ca e o lectie. O lectie 
despre viata, optimism, caldura, curaj, revenire. O lectie frumoasa...in timpul careia 
trebuie sa nu uitam sa ne dezmortim zambetul.

Povestea asta 
incepe de obicei 

cu ghiocelul care, 
timid, isi scoate 
capul de sub zapada. 
Dar cum viata e 
plina de surprize si 
schimbari, zapada 
si-a luat concediu 
de odihna anul 
acesta si ghioceii 
au inflorit de ceva 
timp, anuntand 
mai degraba ziua 
indragostitilor.

Nu orice zambet…zambetul de primavara.
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ozi este o profesoara care face lucruri traznite, 
de ai zice ca a uitat pe ce lume traieste. I se 
pare ciudat ca un elev sa ii spuna, de cate ori o 
vede, chiar si dupa absolvire, un ”sarut mana” 
suspect de reverentios si e o ”spartana” care 

nu se sperie de cele cateva grade cu minus si de 
atentionarile meteorologice, pentru ca a trait, 
ca multi altii, ”pe vremea mea”. Mai mult, e de-a 
dreptul ciudata, fiindca iubeste mainile din care ies 
”frumoase torturi strambe, experimente culinare 
esuate ale unor mame ce-si doresc doar sa-si bucure 
copiii, litere insirate pe biletele 
naive de iubire, sosete carpite 
grabit sau cele impletite savant de 
bunici care au rabdare, caci doar 
rabdarea le-a mai ramas.” Unde 
mai pui ca e si romantica pana in 
dinti, mai ales atunci cand  ii scapa 
o naiva ”urare de bine” curierului 
care ii aduce un colet neasteptat, gen o pereche 
de tevi de esapament pentru motocicleta sotului... 

Timp de cinci zile pe saptamana este ”The 
biggest ticalos ever”, fiindca este acea profa de 
engleza care ignora programa, care invata copiii 
sa-si ceara drepturile si-i indeamna sa plece la 
studii in strainatate. Si gandul ca ”nu-i mai invata 
pe elevi decat strategii de supravietuire intr-o 
lume mizera” o face sa planga, fiindca, imperfecta 
cum e, simte mult si simte adanc. 

E un om cu zile bune si zile proaste, cu toane, 
cu sacosa plina de borcane cu dulceata, cu zacusca 
ori cu salata orientala cu ”muuulta ceapa”, pe 
care le pune sub nas adolescentilor pofticiosi, e 
profa aia care mesteca demonstrativ guma, care 
spune bancuri si care iese la bulgareala cu elevii, 
generand strambaturi de nas si ochelari aburiti in 
randul colegilor ”seriosi”, care nu se coboara la 
astfel de practici compromitatoare. Si lucrurile nu 
se opresc aici:

Acum 5 ani, imbracata intr-o camasa de noapte 
peste care azvarlisem halatul de baie, legata la par cu 
un prosop si-n papuci am jucat alaturi de trei eleve 
intr-o adaptare dupa Christmas Carol in fata intregii 
scoli si a colegilor mei. Mi-era frica si mi-era rusine, 
tremuram de nu puteam sa ma tin pe picioare, dar fetele 
aveau nevoie de o traznita care sa joace rolul profesoarei 
inacrite, afurisite, scorpia careia spiritul Craciunului ii 
deschide sufletul cu ranga. Ce naiba o fi fost in capul 
meu? Cred ca mi s-a tras de la atata subjonctiv, de la 
conditionale si singularia tantum nouns, fir-ar mama 
lor de substantive a naibii.

In rest, e la fel ca noi, ceilalti: ”Vinerea e zi 
sfanta de lafait in cratiti, de supeciorbe, de tocanite, 
de felul1+2/cina/aperitive/desert.” O face cu drag, 
pentru familia de acasa: sotul si cei doi fii. Ideea de 
familie a miscat-o dintotdeauna. Si daca a ajuns, asa 
cum spune, o depresiva cu tendinte maniacale, este 
pentru ca, de fiecare data cand vede femei abuzate,  
isi aminteste de o poveste horror cu o capra cu trei 
iezi carora le-a lipsit figura paterna. 

Iubeste copiii, ai ei si ai oricui, si stie ca, oricat 
de protectori ar fi parintii cu ei, ducandu-i  pe 
”distante ridicol de mici cu masina”, inscriindu-i 
la o gramada de cursuri pentru care nu au nici talent, 
nici dorinta, hranindu-i cu bunatati vegetariene de 

la catering, cu ”paine fara 
paine si lapte fara lapte”, 
nu-i vor face mai fericiti 
decat cei care tot atunci, 
”pe vremea noastra”, 
se jucau in frig, mancau 
fructele nespalate furate de 
prin gradini, se balaceau 

in garla mocirloasa sau se prajeau la soare, fara ca 
pielea lor sa cunoasca vreun factor de protectie 50+. 

Cu o figura atat de interesanta, imprevizibila si 
cuceritoare, e imposibil sa nu te intrebi: despre ce 
este, in fond, Blogul lui Bozi? Ea zice ca ar fi despre 
”elevi si profi, despre crestere, poate descrestere, impotriva 
uitarii si pentru reamintire, despre singuratatea copiilor 
care se cauta pe sine si a adultilor care nu se mai gasesc 
nicaieri.”

Nu avem decat s-o verificam aici:

https://teachwitch.blogspot.ro... apoi sa 
cugetam...

blogul 
lui bozi

t e x t  :  a d i n a  m i t r i c a

B
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cultura prin pictura

T e h n i c a :  a c r i l i c  p e  p a n z a  /  D i m e n s i u n e a :  9 0 X 8 0  c m

P R I N T E S A de Cornel Corcacel
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E X P O Z I T I A  :

Acuarela o frumoasa poveste 

M u z e u l  J u d e t e a n 

d e  A r t a  P r a h o v a 

2 0 1 7

T R A N D A F I R I

2 0 1 6

de Corneliu Dragan-Targoviste



eminitate, senzualitate, iubire pentru moda, strategie, marketing, sunt doar cateva din atributele brandului 
de succes Alina Cernatescu, un nume care se impune tot mai mult pe piata romaneasca de moda, prin calitate, 
design, profesionalism! Mediul concurential nu este o problema pentru cei care au o strategie bine pusa la 
punct, adaptabila si mai mult decat atat - este loc pentru toata lumea “daca inovezi si daca vii cu ceva nou pe 
piata“, asa dupa cum afirma cele doua surori ale acestui brand - Alina si Elena Cernatescu.

O afacere de familie, in care fiecare are atributii bine definite, in care orele nesfarsite petrecute in atelier si 
pasiunea se imbina perfect, dand nastere unor creatii vestimentare care, probabil, fac parte din visul oricarei femei. 
Si nu o spunem noi, o spun femeile care imbraca Alina Cernatescu, o spune evolutia acestui nume, realizarile de 
pana acum, lucruri si fapte care nu sunt la indemana oricui.

Foarte prompte si deschise in momentul in care am dorit sa aflam mai multe despre activitatea lor, 
Alina si Elena Cernatescu, ne-au raspuns intrebarilor si curiozitatilor, astfel ca, va lasam in compania celor doua 
fete “foarte simpatice“, pentru a descoperi acest brand, filosofia lui si pentru a afla multe multe lucruri frumoase!

f

Alina Cernatescu
-  P O V E S T E A  U N U I  B R A N D  -
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Bine ati venit in paginile revistei noastre! 
Cum a luat nastere brandul Alina 
Cernatescu? Care este povestea lui?

BRANDUL ALINA CERNATESCU 
este, in primul rand,  povestea unei afaceri 
de familie. In 2014, surorile Alina si Elena 
Cernatescu si-au dorit sa ofere romancelor 
o alternativa couture locala, ce incorporeaza 
in prezent 3 colectii: EvEningWEar, CoCktail 
si Bridal.

Din cine este alcatuit/compus acest brand 
si care sunt atributiile fiecarui membru? Ce 
reprezinta sau pe cine reprezinta numele?

Numele brandului este dat dupa 
directorul de creatie si designer-ul Alina 
Cernatescu, unul dintre fondatorii 
companiei. Celalalt fondator este Elena 
Cernatescu, sora Alinei, care se ocupa 
de marketing & business in calitate de  
Managing Partner. 

Caror tipologii de femei li se adreseaza 
Alina Cenatescu? Tintiti un public 
anume, exclusivist, sau va adresati tuturor 
femeilor?

In primul rand, cream pentru femeile 
care doresc sa-si arate senzualitatea cu 
eleganta. Linia aceasta se vede in toate 
colectiile noastre. De asemenea, sunt femei 
active care  participa la multe evenimente 
sociale. 

Puneti accent pe conceptul ‘hand made’ 
... unde credeti ca se face diferenta cand 
vorbim de lucrul de mana?

AlinA: Pun foarte multa pasiune in 
lucrurile pe care le fac si consider ca prin 
detaliile hand-made pe care le incorporez 
in rochii pot transmite o mica parte din 
mine, din iubirea cu care creez. Ca artist 
incerc sa aduc fiecare produs la nivel de 
arta, iar asta se poate obtine doar cu grija si 
emotia lucrurilor facute de mana. 

Cand v-ati dat seama ca vreti sa faceti design 
vestimentar? Ce v-a determinat? Care au 
fost impulsurile?

AlinA: Uneori, pasiunile se lasa mai greu 
descoperite. Desi de mica mi-a placut sa 
port haine diferite fata de ale colegelor sau 
prietenelor, de-abia dupa ce am terminat 
facultatea, am inceput sa ma gandesc serios 
la design vestimentar. Incepusem sa-mi fac 
pentru mine tinute pe care nu le gaseam in 
magazine, asa ca o bateam la cap pe mama  
sa ma ajute cu croitul si cusutul. Mama are 
o experienta bogata in croitorie si mi-a 
sustinut pasiunea  prin cunostinte tehnice si  
multa munca.

Care este filosofia creativa Alina 
Cernatescu? Este imbinat pragmatismul cu 
creativitatea, sau creati exact ce simtiti, fara 
niciun compromis?

AlinA: Imi plac rochiile “muncite”. Genul 
acela de rochii care sa te faca sa te gandesti 
cate ore de munca au fost in spate, cati oameni 
au muncit la acea rochie, care sa te duca cu 
gandul spre o rochie de muzeu. Bineinteles ca 
trebuie mentinut un echilibru intre orele de 
munca si costul final, iar atunci ma temperez 
sau, mai bine zis, ma tempereaza sora mea, 
Elena, pentru ca ea este omul cu cifrele. 

Ne place cum se dezvolta femeile din Romania 
ca vestimentatie. Au mai mult curaj sa 
experimenteze si sa-si gaseasca un stil vestimentar 
propriu.
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Dragostea si pasiunea pentru moda, au 
venit de undeva din interior, sau a existat 
o anumita educatie de familie, prieteni, a 
fost cineva/ceva care v-a impulsionat in 
acest sens?

AlinA: A venit natural, pe masura ce am 
inceput sa ma descopar pe mine.

Cum arata procesul de creatie a unei piese 
vestimentare de la idee pana la produsul 
final? Care sunt pasii si care este cea mai 
placuta parte ?

AlinA: Este un proces foarte complex. 
Intai creez un moodboard, dupa care 
urmeaza partea placuta cand ma refugiez 
undeva in natura ca sa pot realiza schitele. 
Apoi trecem prin mai multe sedinte de 
creatie ca sa definitivam modelele care vor 
intra in colectie, iar la final urmeaza partea 
de prototip cand vezi daca schita poate sa 
corespunda cu realitatea.

Cum ati vedea imbracata - in mod ideal - 
femeia 2018 din Romania?

Less is more. Mai putine piese puternice 
combinate in aceeasi tinuta, mai putine 
accesorii, machiaj cat mai natural. 

Cat de preocupate sunt femeile de astazi in 
privinta imaginii lor, comparativ cu, hai sa 
zicem - 10 ani in urma? A crescut atentia la 
detalii, exista anumite elemente ‘must be’ 
care acum fac diferenta?

Ne place cum se dezvolta femeile din 
Romania ca vestimentatie. Au mai mult 
curaj sa experimenteze si sa-si gaseasca un 
stil vestimentar propriu. Primul criteriu 
ramane pentru ele design-ul, care trebuie 
sa aiba macar un element surprinzator. 
Apoi, creste atentia pentru dress-code si 
alegerea unei tinute care sa se potriveasca 
cu contextul in care este purtata. 

Care sunt cele mai frumoase si remarcabile 
experiente de cand a inceput aventura 
acestui brand?

CrEarEa BrodEriEi tradEmark in 2014. 
lansarEa ColECtiEi in molECulE F ConCEpt 
storE in 2015. prEzEntarEa dE moda in cadrul 
FEEriC Fashion days tot in 2015. FinalizarEa 
CElui dE-al doilEa atEliEr prin fonduri 
europene in 2016. 

Inca de la inceput am mizat pe 
zona de online pentru a comunica  
brandul nostru.
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In medie, cam cate ore, zilnic, petreceti in 
atelier? Care a fost recordul?

AlinA: In medie lucrez cam 10-12 ore, iar 
recordul a fost de 21 ore.

Cu siguranta niciun drum nu are doar parti 
bune ... au existat momente delicate care 
v-au pus in fata unor situatii imprevizibile? 
Cum le-ati depasit?

AlinA: Este genul de business in care 
lucrurile se schimba constant si intr-un 
mod foarte alert. In fiecare zi avem parte 
de lucruri imprevizibile, dar am invatat de 
la Elena sa imi pun urmatoarele intrebari; 
Care este cel mai rau lucru care se poate 
intampla? Ce solutie pot gasi? 

Care este motto-ul Alina Cernatescu?
ElEnA: Nu avem un motto.

Care este cel mai important sfat pe 
care l-ati primit in activitatea de design 
vestimentar?

AlinA: E mai bine sa faci lucruri 
imperfecte la timp, decat perfecte, dar prea 
tarziu (sau deloc).

Haute-couture sau pret-a-porter? Care 
este mai aproape de ceea ce simtiti?

AlinA: Cu siguranta Haute-couture 
pentru ca imi permite sa duc produsul la 
nivel de arta.

Indiscutabil, ascensiunea mediului online 
a luat o amploare in ultimul timp, pe 
care, majoritatea, cel mai probabil, nu a 
anticipat-o! Cum v-a ajutat acest lucru?

AlinA: Inca de la inceput am mizat 
pe zona de online pentru a comunica  
brandul nostru. Avem avantajul ca Elena 
e specializata in comunicare digitala si 
cunoaste foarte bine platformele online. 
De-a lungul timpului am reusit, prin 
online, sa crestem notorietatea brandului, 
dar si sa generam vanzari. WE lovE onlinE !

Inspiratia vine din lucrurile pe care le fac 
zi de zi. Nu imi creez intentionat momente 
de inspiratie, . . .
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Care sunt sursele de inspiratie? Reprezinta 
suma cunostintelor si a culturii fashion 
acumulate, sau exista acea sclipire de 
moment, pusa imediat in aplicare?

AlinA: Inspiratia vine din lucrurile pe 
care le fac zi de zi. Nu imi creez intentionat 
momente de inspiratie, dar pe masura 
ce trec anii imi dau seama de valoarea 
cunostintelor pe care le-am acumulat.

Alina Cernatescu organizeaza si cursuri. 
Cui se adreseaza acestea, ce pot invata cei 
care participa la aceste cursuri si cum ii 
ajuta in mod concret?

Da, incepand de anul acesta am 
dezvoltat Fashion Business School - primul 
curs care pregateste tinerii designeri pentru 
antreprenoriat. Ii incurajam sa se inscrie pe 
cei care au un plan de afacere in zona de 
design sau au deja un mic atelier si vor sa il 
dezvolte la nivelul de brand de design. 

Cand creati o noua colectie sau anumite 
piese vestimentare, tineti cont si de 
tendinte? Le implementati peste tot sau 
doar in anumite articole?

AlinA: In lumea modei totul se schimba 
in mod constant. Personal, imprumut din 
tendinte in masura in care se potrivesc cu 
personalitatea brand-ului.

Care din tendintele primavara vara 2018 
v-au atras atentia in mod deosebit?

Stilul anilor 1980 reactualizat intr-o 
forma moderna. 

Care sunt elementele cheie fara de care nu 
concepeti sa creati un articol vestimentar?

Broderia manuala si finisaje impecabile.

Cum reusiti sa va detasati, sa faceti fata 
mediului concurential din ce in ce mai 
puternic? Unde se face diferenta intre 
piesele vestimentare Alina Cernatescu si 
alte branduri?

Noi credem ca este loc pentru toata 
lumea daca inovezi si vii cu ceva nou pe 
piata. Brandul nostru sE diFErEntiaza Clar dE 
altE Branduri printr-un mix putErniC: stilul 
ElEgant sEnzual CarE sE rEgasEstE in FiECarE 
ColECtiE, BrodEria tradEmark realizata 
exclusiv in atelierele noastre si o ComuniCarE 
CoErEnta a povEstii Brandului. 

Trebuie sa imbraci o rochie Alina Cernatescu macar 
o data ca sa intelegi. De la material, la croiala, la 
culoare, o sa simti ca cineva te intelege ca femeie si vrea 
sa te simti frumoasa, senzuala si elegant.
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De ce ar alege o femeie Alina Cernatescu? 
Care sunt atuurile care fac diferenta?

Trebuie sa imbraci o rochie Alina 
Cernatescu macar o data ca sa intelegi. De 
la material, la croiala, la culoare, o sa simti 
ca cineva te intelege ca femeie si vrea sa 
te simti frumoasa, senzuala si eleganta. In 
plus, la noi in showroom e foarte frumos, 
iar noi suntem foarte simpatice!

Pe o scara de la 1 la 10, unde credeti ca 
se situeaza Romania din punct de vedere 
al culturii fashion, al modului de a vedea 
moda la momentul actual?

Nu prea ne plac clasamentele. Romania 
creste frumos, inclusiv pe fashion. 

Care din creatiile realizate pana in 
momentul da fata, transmite cel mai bine 
ceea ce ganditi, ceea ce vreti sa exprimati?

ROCHIA MAZE, din colectia 
Inception. Bustul este realizat integral pe 
gherghef din fire si margele si reprezinta 
esenta brandului Alina Cernatescu.

Sa crezi doar in vise, fara sa ai 
competente si oameni de incredere alaturi, 
este o cale sigura catre dezamagire.
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O intrebare anterioara facea referire la cel 
mai bun sfat primit ... care ar fi cel mai 
important sfat pe care l-ati da celor aflati 
la inceput de drum in design vestimentar?

Sa crezi in oportunitati, nu in vise. Sa 
crezi doar in vise, fara sa ai competente 
si oameni de incredere alaturi, este o cale 
sigura catre dezamagire.

Aveti designeri preferati din afara? Pentru 
cine aveti o admiratie deosebita?

AlinA: Da, urmaresc munca si evolutia 
multor designeri din afara, dar admiratia 
mea se indreapta catre brandul Dior.

Cum va pregatiti pentru o sedinta foto, 
prezentare? Care sunt lucrurile de baza 
care nu trebuie sa lipseasca?

Pentru sedinte foto si prezentari exista 
o lista clara de activitati obligatorii. Facem 
o sedinta interna, un mic brainstorming, 
dupa care ne impartim activitatile intre 
noi.  E musai sa existe un coordonator de 
proiect care sa urmareasca sa se intample 
lucrurile la timp.

Cat de importante credeti ca sunt, intr-o 
prezentare sau sedinta foto, accesoriile, 
machiajul, aranjatul parului? S-ar putea si 
fara?

Nu se poate fara. Degeaba investesti 
intr-un model sau fotograf bun, daca faci 
rabat la accesorii, machiaj si hairstyle. 

Unde ati vedea sau unde va doriti sa vedeti 
brandul Alina Cernatescu peste 10 ani?

Intr-un muzeu, cu o expozitie proprie 
a celor mai complexe creatii Alina 
Cernatescu. 

Ce planuri concrete aveti pentru 2018 
si pentru viitor? Care este cea mai mare 
ambitie la capitolul planuri/proiecte?

In 2018 ne dorim sa extindem reteaua de 
magazine internationale. Iar cea mai mare 
ambitie e sa transformam satul romanesc 
intr-un atelier couture renumit pe plan 
international. 

Unde se pot informa cititorii nostri si cei 
interesati, despre activitatea brandului 
Alina Cernatescu si unde va pot vedea 
creatiile?

Va invit sa ne urmariti pe pagina de 
FAcEbook si instAgrAm pentru noutati legate 
de brand. Colectiile sunt disponibile in 
showroom-ul nostru din Bucuresti si in 
reteaua de magazine partenere. 

Va multumim pentru acest interviu si va 
dorim mult succes in continuare in tot ceea 
ce intreprindeti!

In 2018 ne dorim sa extindem reteaua 
de magazine internationale.

Degeaba investesti intr-un model 
sau fotograf bun, daca faci rabat la 
accesorii, machiaj si hairstyle. 
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CARE ESTE CULOAREA ANULUI 2018?
Ce nuanta te poate scoate din anonimat? 

MODA




text: A l i n  T.

Provocatoare, puternica si complexa, culoarea anului 2018 este o nuanta 
de mov denumita ultra-violet de catre in S t i t u t u L pa n t o n e , iar expertii 

din toate domeniile s-au conformat: in case, in colectiile de moda, in arta si in 
tehnologie, ultra-violetul e la putere. Sigur ca alegerea iti apartine si poti purta 
de la nuante de ultra-violet pana la nuante de lila. Leatrice Eiseman, 
director executiv pa n t o n e co L o r in S t i t u t e , spune ca

este culoarea Galaxiei, culoarea Cosmosului. Toate ideile creative sunt cuprinse intr-o 
singura culoare. Noi ne-am gandit ca ultra-violetul sa fie acea culoare.

 
Este de asemenea, cea mai complexa dintre toate culorile, deoarece este nevoie de 2 nuante 
care aparent sunt la poluri opuse - albastru si rosu - si sunt aduse impreuna pentru a 
crea ceva nou,

a mai adaugat acesta, subliniind corelarea acestei culori cu timpurile pe care 
le traim (la fel de complexe).
Inspirati de nuanta castigatoare, multi designeri s-au adaptat, avand deja 
culoarea in noile colectii, magazinele fiind pline de haine colorate indraznet. 
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Alessandro 
Michele, 

directorul de 
creatie GUCCI 

a lansat o 
noua colectie 

pentru sezonul 
primavara-vara 
2018, la miLano 

faShion Week.

Fiind una 
dintre 

cele mai 
cunoscute, 

casa de moda 
KENZO, 

pentru ultima 
sa prezentare 

pentru 
primavara 
acestui an, 
a depasit 
asteptarile 

tuturor.

E o culoare potrivita, 
ce avantajeaza atat 
femeile, cat si barbatii, 
ajutand la scoaterea in 
evidenta a trasaturilor. 
Este o culoare ce 
atrage si capteaza 
atentia si cu siguranta 
fiecaruia dintre noi 
un pic de violet nu ar 
strica. Sa nu uitam 
de celebra sintagma 
„flacara violet”!

Ultra-violetul, desi este 
o nuanta puternica, 
nu este deloc dificil 
de purtat. Cand vine 
vorba despre alegerile 
vestimentare, iata in 
continuare care sunt 
propunerile mele. 

Apasa

pentru a vedea mai 
multe despre

ULTRA VIOLET!

AICI

https://famost.ro/articol/ultra-violet-culoarea-anului-2018
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Celor care prefera o 
varianta mai cuminte, dar 
totusi vor sa incerce o 
culoare nonconformista, 
o camasa ultra-violet este 
alegerea vestimentara 
potrivita pentru un 
LOOK updatat in ton cu 
tendintele cromatice ale 
anului.

Costumul este esential 
in garderoba unui 
barbat, in consecinta 
iti poti asuma un 
LOOK ultra-violet din 
cap pana in picioare; 
va arata impresionant 
in special pentru 
seara. La acest 
costum, iti recomand 
o camasa alba si o 
cravata neagra, pentru 
a-l mentine clasic.

1

4
2

3Blazerul ultra violet este alegerea excelenta fara a fi prea 
indraznet. Mixeaza acest blazer cu o camasa clasica alba si 
pantaloni bleumarin sau daca doresti sa pui in valoare blazerul, 
opteaza pentru o tinuta all black.

Solutia perfecta 
pentru o tinuta 
usor atipica, 
este asocierea 
ultra-violetului cu 
animal print.
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La fiecare sfarsit 
de an, Pantone 
dicteaza trendul, 
2017 a fost definit 
ca Greenery, o 
nuanta de verde 
crud ce simboliza 
un nou inceput, 
iar 2016 a stat sub 
semnul a doua 
culori delicate, 
Rose Quartz si 
Serenity Blue, 
inspirate de culorile 
apusului.

5
Poti face combinatii stylish cu 
ajutorul accesoriilor, cum ar 
fi o pereche de pantofi sport, 
tenisi mov intens, carora sa le 
asortezi articole vestimentare 

relativ simple.

Daca nu esti 
adeptul culorilor 
puternice, dar din 
cand in cand iti 
place sa te joci 
cu ele si sa creezi 
diverse tinute 
fara a fi prea 
indraznet, poti 
incorpora o piesa 
in aceasta nuanta 
in outfiturile de 
zi, cum ar fi un 
tricou.

6

Purtati nuante 
de mov cat 

de des puteti, 
pentru ca 
movul este 
o culoare 

considerata 
regala, asociata 

cu luxul, 
creativitatea, 

spiritualitatea si 
tot ceea ce este 

sofisticat.

Ultra violetul, 
simbolizeaza 
lupta, puterea 

si originalitatea, 
iar in 2018 

oamenii 
trebuie sa aiba 
tocmai aceasta 

atitudine. 

Culorile 
anterioare le 
gasesti aici:



Vrei sa stii care sunt tendintele culorilor toamna-iarna 2018-2019? apasa AICI!

RECOMANDARE!

https://famost.ro/articol/culori-toamna-iarna-2018-2019-londra
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Smart - casual

ar trebui sa fie inspiratia ta de zi cu zi daca job-ul tau este la birou 
sau intr-un mediu business. Bleumarinul este culoarea perfecta, 
negrul este prea formal, griul este prea business; in plus, bleumarinul 
se potriveste perfect cu pantofii maro stil Oxford. Daca tii cont de 
aceste sfaturi, cu siguranta vei avea un outfit remarcabil.

SMART CASUAL

Sacou 360 lei | Vesta 95 lei | Camasa 115 lei | Cravata 35 lei | Pantaloni 165 lei | 
Accesoriu pin sacou 25 lei |  Curea 60 lei | Pantofi 380 lei

+

Vestimentatie - G i n a  C o d r e s C u  - manager MISTER GALATI
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Asortarea camasii cu cravata si cu intreaga tinuta

poate fi plictisitoare daca profesia ta necesita purtarea in fiecare zi. 
Atunci cand asortezi culorile dintre cravata si camasa, accentele din 
modelul cravatei, trebuie sa prezinte culoarea dominanta a camasii. 
Combinarea a doua modele indraznete poate parea intimidanta, dar 
te vei bucura de complimente atunci cand ai facut-o corect.

SHIRTS & TIE
M I X I N G

+

Sacou 360 lei | Camasa 135 lei | Ac cravata 25 lei | 
Cravata 35 lei | Pantaloni 165 lei

Vestimentatie - G i n a  C o d r e s C u  - manager MISTER GALATI



S u a v e  I v o r y

Aceasta rochie este realizata din dantela fina brodata cu paiete si 
margele. Bustul este fronsat cu tul fin accesorizat cu cristale Svwarovski, 

iar talia este pusa in evidenta de o centura lucrata cu paiete argintii si 
perle. O mireasa clasica, care va dainui in timp.

de Mihaela Constantin



S u a v e  I v o r y

Rochie sirena realizata dintr-un tul imprimat cu sclipici, va oferi miresei 
care o va purta, o imagine glamour si sexi.

de Mihaela Constantin



S u a v e  I v o r y

Rochie realizata din voal chiffon si dantela cu imprimeu in stil baroc, va 
face dintr-o mireasa romantica - una usor sexi, datorita spatelui gol.

de Mihaela Constantin



S u a v e  I v o r y

O rochie ampla din tul fin cu sclipici, care te va face sa stralucesti ca o 
regina a balului intr-o zi magica.

de Mihaela Constantin



P rin colectia sa - S U A V E  I V O R Y , designerul Mihaela Constantin doreste 
sa scoata in evidenta frumusetea femeii intr-un moment unic in viata ei . . . 
casatoria. Pentru aceasta colectie, s-au folosit materiale pretioase, dantele 

brodate cu paiete, perle si flori 3D. Fiecare rochie in parte, ajuta miresele sa-si 
exprime personalitatea romantica, clasica sau sexi. 

Culoarea fildesului aleasa pentru aceasta colectie, creeaza o imagine perfecta 
care va trece testul timpului.

Miresele care aleg sa fie sexi la marele eveniment, pot gasi in aceasta colectie - 
rochii sirena accesorizate cu fuste detasabile din tul fin, rochii din voal chiffon cu 
slit pe picior si spate gol.

Celor care isi doresc o imagine clasica mereu la moda, vor descoperi in colectia 
SUAVE IVORY, rochii din tafta duchesse si dantela 3D brodata cu margele si paiete.

Mireselor romantice le propunem rochii din tul fin si broderii cu imprimeuri 
in stil baroc.

Colectia SUAVE IVORY 2018
- Designer Mihaela Constantin -

Creatiile designerului m i h a E l a  C o n s t a n t i n  le gasiti in magazinele a g a t h a  din:

BRAILA - B-dul Independentei nr. 59 colt cu Scolilor
GALATI - Str.Brailei bl. H parter

CONSTANTA - B-dul Tomis nr.142 vis-a-vis de Spitalul Judetean

Pentru o comunicare eficienta, va rugam sa ne contactati
la numarul de telefon 0745506957 si pe pagina de Facebook : Rochii De Mireasa Agatha

Descopera in E X C L U S I V I T A T E  colectia S U A V E  I V O R Y !

Apasa A I C I  pentru redirectionare catre pagina W E B !

https://famost.ro/articol/rochii-de-mireasa-2018-suave-ivory
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LUNA FEBRUARIE A VENIT CU NOUTATI PENTRU IUBITORII DE STREETWEAR !

dass root
T e x t  :  A n d r e e a  E f t i m i e

Ei bine, vorbim despre DASS ROT, un brand care a fost gandit inca din luna iunie 
a anului 2017 si care a devenit realitate pe 1 februarie 2018.

DASS ROT isi propune sa ofere clientilor trei piese basic: tricouri cu maneca 
lunga, scurta si hanorace, toate - unisex si in numar de 42 de modele. Coloritul 
acestor produse este “limitat” doar la paleta coloristica formata din rosu, negru si 
alb.

Dupa cum spune si numele brandului “Dass rot” sau in romana “Acel rosu”, 
acesta este principalul element pentru ca “Rosu este pentru Copenhaga ce e 
galbenul pentru New York”.

Initiativa vine din partea unui tanar din Braila, plecat la studii in Danemarca.
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Vorbim despre Radu sau Jimmy Dots, care, dupa cum ne-a spus chiar el:

Starea mea emotionala dicteaza ceea ce o sa fie in imagine. 
Imaginile sunt uneori din arhiva personala sau de pe internet, 

atat timp cat sunt copyright-free. Oamenii, sentimentele si orasul 
sunt principalele surse de inspiratie.

Tot el a completat, ca toata aceasta idee a pornit datorita unei depresii si 
din dorinta de a crea arta doar din culorile rosu, alb si negru. 

Designerul si fotograful rus Gosha Rubchinskiy, fondatorul brandului 
care-i poarta numele, este unul dintre personajele ce il inspira pe Radu. DASS 
ROT foloseste doar produse de calitate, cu cat mai mult bumbac. In momentul 
de fata, toate articolele de pe site sunt Gildan, un brand care ofera doar tesaturi 
de bumbac, ceea ce si Kanye West a folosit pentru Yeezy de-a lungul timpului. 

Noi suntem fericiti ca am reusit sa fim primii care au avut ocazia sa 
vorbeasca in exclusivitate despre acest nou brand ce uneste doua tari, si 
pentru faptul ca am primit informatii chiar din partea omului care l-a creat.

Cu DASS ROT va puteti intalni pe Facebook, Instagram si site-ul official, toate cu acelasi nume.
Va uram spor la cumparaturi si o primavara cat mai frumoasa, compusa din rosu, alb, negru!



This collection is a manifesto of self expression. We know we 

are not perfect. But we’ve decided to start dealing with it.We 

want you to be free. And happy.

And also to be able to represent these visually. I am who I am. 

You are who you are. And finally I’m able to let the world see 

this. I  d o n ’ t  l a b e l  myself anymore.

I’ve started seeing colours. I AM. 

MODELS : Mihai Anghel, Rahmah Suleiman
ICAN MMDEL MANAGEMENT : Cristina Saracut, Ana Maria Lastun, Talip Ellys
PHOTO : www.ahphoto.ro / MAKE-UP : Alexe Ioana / LOCATION : Omegahouse
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Corsetul IDENTITY 
- Croiul elegant al 
produsului, urmareste 

lina corpului in 
partea superioara, 
punand astfel accentul 

pe talie. Produsul 
prezinta doua buzunare 

supradimensionate, 
pentru un efect edgy, 

urban. Broderia manuala 

a corsetului, ofera un 

LOOK dinamic, atat prin 

culoare, cat si prin 

plasarea asimetrica a 

acestora.

DON'T LABEL YOURSELF !

Pantaloni I AM - Pantaloni 

evazati gri, realizati 

dintr-o stofa fina care isi 

etaleaza extravaganta prin 

povestea creata cu ajutorul 

tulului si franjurilor rosii 

inserati lateral.



Hanorac GREY-
URB - hanorac 
supradimensionat 
realizat din 
neopren gri. Se 
prezinta printr-
un croi lejer, 
diferit prin 
manecile oversive 
si decupajul  din 
zona umerilor. 
Produsul este 
ajustabil, putand 
fi purtat ca 
rochie, dar si ca 
hanorac.
Corset MINIME  - 
Corset realizat 
din denim, perfect 
pentru a evidentia 
zona taliei si 
pentru a da un 
plus tinutelor. 
Corsetul are o 
usoara inspiratie 
din zona lenjeriei 
intime.

DON'T LABEL 
YOURSELF !
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Sacou I AM 
- Sacou gri, 

asimetric 
realizat 

dintr-o stofa 
fina cu insertii 

din denim, 
este puternic 
accesorizat 
de etichete 
cu mesaje. 
Detaliile 
realizate 

cu ajutorul 
denimului, 

fac diferenta 
dintr-un sacou 
clasic si unul 

artistic.
Jacheta I AM 

- Jacheta 
oversize,  

realizata din 
denim, este un 
produs unisex. 
Acesta este un 

produs artistic 
destinat 

persoanelor 
extravagante, 
ce isi doresc 

un LOOK 
puternic si 

sa imbrace o 
poveste. Este 
accesorizat 

cu numeroase 
mesaje si 

decorat cu 
broderie 

manuala. In 
zona inferioasa 

a manecilor, 
produsul 
prezinta 

inseratii de 
tul rosu.
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colorful

style

STREET

LECTII D e  STIL

CU LAURA
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MODEL & FASHIONBLOGGER : Laura Veronica Sima
PHOTO : Mircea Maieru

Moda noului sezon propune o 
serie de directii stilistice in 
ceea ce priveste outfit-urile de 

STREET STYLE, incepand de la cele 
mai sobre abordari vestimentare, pana 
la cele mai vesele si amuzante item-
uri menite sa sparga monotonia cotidiana, 
prin culoare si o doza de umor stylish.

Asa se face ca sezonul actual, readuce 
in prim plan piese vestimentare inspirate 
de moda anilor ‘80 - ‘90, cu cele mai 
inventive aplicatii decorative : petice 
colorate, personaje inspirate din desene 
animate, brose si insigne.

Cele mai iubite item-uri care corespund 
acestei descrieri sunt: gecile din denim, 
jeansii, dar nu in ultimul rand, gecile din 
piele, de tip biker, piese care sunt oricum 
in topul tendintelor de cateva sezoane si 
care se vor regasi si in cele ce urmeaza.
Asadar, daca inca nu ai o astfel de piesa, 
investeste rapid intr-una de calitate, cu 
aplicatii colorate si garantat vei obtine 
nu numai un LOOK in tendintele noului 
sezon, ci si intr-unul vesel, yang, stylish 
& chic.

T I P S  &  T R I C K S  :

- ALEGE O SINGURA PIESA de baza cu 
astfel de aplicatii, fie o jacheta din piele 
sau denim, fie o pereche de jeansi mom 
fit, pe care sa le porti alaturi de o piesa 
simpla, uni;
- CU PUTINA IMAGINATIE, poti chiar 
tu, sa dai un suflu nou unei piese mai 
vechi; o poti picta sau ii poti atasa diverse 
aplicatii decorative.
- NU UITA insa de atitudine! Fara 
atitudinea potrivita si siguranta de sine, 
vor fi doar niste simple piese vestimentare 
aflate in trend! Pentru ca dincolo de 
tendinte, stilul inseamna abilitatea de a 
purta, cu atitudinea potrivita, orice piesa 
vestimentara!
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In editia de luna aceasta, am invitat alaturi de noi un om deosebit, 
extrem de talentat, pasionat de frumos si bun gust, care ne va 

vorbi despre lucruri frumoase, despre moda, dar si despre traseul 
sau profesional, de la model, fashion blogger & youtuber si owner la 
shopp-ul sau online de accesorii.

Vom afla chiar de la ea secrete si sfaturi utile despre moda & stil, ne va vorbi despre importanta 
accesoriilor in garderoba feminina, care sunt criteriile dupa care ar trebui sa ne alegem un accesoriu 
pentru cap, cum si unde putem purta o palarie sau o toca, care sunt piesele “must have” in care 
ar trebui sa investim in acest sezon.

De asemenea, ne va vorbi si despre ceea ce inseamna si presupune un blog de fashion, despre 
munca asidua din spatele unui blog si despre importanta prezentei pe retelele de socializare si 
multe alte lucruri extrem de interesante.

Asadar, haideti sa o cunoastem si sa o descoperim impreuna pe DIANA GRIGORIU, invitata 
mea din editia speciala a lunii Martie!

DE VORBA CU LAURA SI ...
DIANA GRIGORIU

t e x t  :  f a s h i o n  b l o g g e r  L a u r a  V e r o n i c a  S i m a
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Vorbeste-mi te rog despre traseul tau profesional, care au fost 
elementele ce ti-au ghidat pasii, care ti-au format, modelat si 
conturat latura creativa si cum ti-a venit ideea de a lansa un blog 
de fashion, urmand, ca mai tarziu, sa deschizi un shop online cu 
accesorii?

Desi am fost mereu pasionata de imbracaminte, accesorii si 
cam tot ce tine de LOOK, nu pot spune ca am tras in aceasta 
directie de la inceput. Ce pot spune este ca am simtit intotdeauna 
ca latura mea creativa/artistica nu a trebuit ignorata. Initial, am 
terminat Regie de film si televiziune, domeniu in care am si lucrat 
o perioada de timp destul de lunga, pana in momentul in care am 
simtit ca ceva nu se leaga in drumul meu, ca parca imi este dat sa 

fac altceva. Atunci am inceput colaborarea 
cu o revista online de moda care, desi nu 
a rezistat prea mult pe piata (ca doar stim 
cu totii cum sta treaba cu revistele online 
independente, oricat de bune ar fi ele!), 
m-a ajutat sa imi gasesc adevarata pasiune 
si m-a motivat sa merg in continuare pe 
acest drum. Atunci s-a nascut si blogul 
meu, din dorinta de a transmite mai 
departe aceasta pasiune, de a imbunatati o 
imagine, de a crea un LOOK si nu numai.

Am avut momente in care mi-a fost 
atat de greu, incat am vrut sa renunt. 
Inca imi este destul de greu, dar totusi, 
ii multumesc lui Dumnezeu ca mi-a dat si 
imi da suficienta putere sa nu renunt si sa 
cred in continuare ca voi reusi sa ajung la 
nivelul dorit. Desi aceasta pasiune a mea 
s-a materializat mai tarziu decat in alte 
cazuri, nu regret nimic, mai mult decat 
atat, consider ca tot ce am invatat pana 
acum in facultate si in locurile in care 
am lucrat, nu a facut decat sa ma ajute 
sa evoluez si sa ajung unde sunt acum, 
urmand sa ma duca mai aproape de locul 
in care vreau sa ajung. Shop-ul Meu a fost 
initiat in blog mai tarziu si a inceput cu 
cateva articole vestimentare, ulterior fiind 
transformat intr-un mic shop de accesorii 
de pus pe cap, mai exact - sepci, palarii, 
bascute, fesuri. Am fost mereu pasionata 
de accesorii si am considerat dintotdeauna 
ca un accesoriu de pus pe cap, poate 
imbunatati sau contura aproape orice 
tinuta.

 

Cum arata o zi obisnuita din viata ta? Cat 
timp de dedici blog-ului?

In momentul de fata, o zi obisnuita din 
viata mea este dedicata 100% domeniului 
profesional. Iubesc ceea ce fac, sunt foarte 
determinata sa ajung acolo unde imi doresc 
si pentru asta fac tot ce pot.

Exista o echipa in spatele blog-ului tau, sau 
faci totul de una singura?

In principiu, ma ocup personal de 
aproape tot ce tine de partea creativa. 
Colaborez cu o fotografa pentru anumite 
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proiecte si sedinte foto, o fotografa care 
a fost alaturi de mine inca de la inceput, 
chiar si in momentele in care am vrut sa 
renunt si pentru asta ii multumesc din 
suflet. Alteori, ma ocup personal de 
fotografiile pentru content si nu numai, 
inclusiv de partea video pe care am inceput 
sa o dezvolt recent. Pot spune ca stiu sa fac 
cam tot ce tine de acest domeniu: Styling, 
hairstyle, make-up, fotografie, retusare 
foto, video, editare video ... desi de multe 
ori sunt nevoita sa fac o mare parte din 
aceste lucruri sau chiar pe toate, sunt si 
situatii in care am nevoie de ajutor, pentru 
ca nu prea ai cum sa le faci mereu pe toate 
de una singura.

Care este cea mai mare provocare in 
blogging-ul de fashion?

Cred ca cea mai mare provocare 
in acest domeniu de blogging este 
consecventa. Spun asta pentru ca desi 
pentru multi nu pare, nu este deloc usor 
sa fii blogger atunci cand vrei sa ajungi la 
un anumit nivel. Pentru ca atunci cand pui 
cu adevarat suflet in ceea ce faci si apar 
momente in care simti ca stai in loc in ciuda 

efortului depus, pot aparea mici frustrari, 
care iti influenteaza intr-o oarecare masura 
motivatia de care ai nevoie atunci cand vrei 
sa fii creativ. Toti bloggerii care pun suflet 
in ceea ce fac, isi doresc sa fie vazuti si vor 
fi din ce in ce mai motivati sa vina cu ceva 
nou atunci cand sunt apreciati. Insa cred ca 
in acest domeniu este foarte important sa 
fii determinat si sa pastrezi o continuitate, 
indiferent de ce spun altii, indiferent 
de rezultatele din anumite perioade. 
Cred ca este un domeniu care necesita o 
rabdare deosebita si cum toate lucrurile 
cu insemnatate se obtin cu rabdare pe 
masura, eu spun ca merita sa o ai!

Cat de importanta este prezenta pe retelele 
de socializare?

Prezenta pe retelele de socializare 
nu este doar importanta, este esentiala. 
Consider ca prezenta pe retelele de 
socializare te ajuta sa fii conectat cu 
persoanele care te urmaresc pentru ca 
oamenii nu urmaresc doar o imagine cu 
cateva outfituri si articole pe un blog, ei 
urmaresc un stil de viata, o persoana reala, 
cu care sa se poata asocia.

Stiu ca ai intrat recent si pe YouTube. 
Spune-mi te rog, cum ti se pare in 
comparatie cu blog-ul?

Nu cred ca youtube-ul poate fi 
comparat cu blog-ul in sine, consider ca 
youtube-ul este mai mult o completare a 
blogului, atunci cand vorbim despre un 
blogger de styling. Practic blogul/site-ul 
este un act de identitate online.

Unde iti gasesti inspiratia pentru postarile 
tale?

Nu pot spune ca exista un “loc” anume 
in care imi gasesc inspiratia pentru postari. 
Cred ca inspiratia vine din experientele 
traite in fiecare zi, oameni, vreme, locuri, 
muzica si nu in ultimul rand din suflet. Cu 
alte cuvinte, pot spune ca inspiratia poate 
veni din tot ce ne inconjoara atunci cand 
gandim cu sufletul.

Exista bloggeri de fashion & designeri 
romani pe care ii admiri si care te inspira?

Dupa cum am spus mai sus, din 
punctul meu de vedere, inspiratia nu 
vine din viziunea altora sau cel putin nu 
ar trebui sa fie asa, atunci cand vrei sa fii 
diferit. Sunt cativa bloggeri de fashion si 
designeri care ma motiveaza si pe care ii 
admir pentru ceea ce fac si pentru nivelul 
la care au ajuns. De fapt, cred ca orice 
persoana creativa care ajunge la un anumit 
nivel, ar trebui sa ne motiveze intr-un fel 
sau altul.
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Cum ti-ai descrie stilul vestimentar?

Nu cred ca imi pot descrie stilul 
vestimentar intr-un anumit fel. De obicei, 
ma imbrac in functie de ocazie sau asa cum 
simt. Cred ca ma regasesc in mai multe 
stiluri vestimentare, pentru ca, in general, 
imi place sa le combin. Din punctul meu de 
vedere, stilul vestimentar vine din starea pe 
care o am in ziua respectiva si consider ca 
fiecare stil vestimentar are un farmec, asa 
cum fiecare outfit spune o poveste.

Care sunt cele 3 piese vestimentare din 
garderoba pe care le porti constant?

Nu cred ca exista vreo piesa 
vestimentara in garderoba mea pe care 
sa o port constant. Am strans ceva piese 
vestimentare de-a lungul timpului, dar am 
si dat foarte multe dintre ele. Exista multe 
articole de care poate uneori uit, dar imi 
aduc aminte ulterior si le combin in feluri 
diferite. De cele mai multe ori, incerc sa 
nu port acelasi outfit de 2 ori si cred ca 
acesta poate fi un exercitiu bun de styling. 
Pot spune ca am perioade scurte in care mi 
se face drag de anumite articole pe care le 
combin in mai multe feluri, dar nu cred ca 
este nimic constant.

Ce haine/ trend-uri nu ai purta niciodata?

Avand in vedere ca imi place foarte 
mult sa imi diversific stilul vestimentar 
si ca fiecare trend poate fi personalizat 
conform preferintelor, nu consider ca 
exista un trend pe care nu l-as purta 
niciodata. Stii vorba aia: “neVer Say 
neVer”!

Care crezi ca sunt cele 5 piese esentiale 
care ar trebui sa le gasesti in garderoba 
oricarei femei, indiferent de sezon sau 
tendinte?

As putea sa glumesc si sa iti spun, 
ca doua dintre ele ar face parte din 
categoria lenjeriei intime. Totusi imi 
este extrem de greu sa iti raspund la 
aceasta intrebare, pentru ca atunci cand 
esti cu adevarat pasionata de “toale”, 
ai mereu senzatia ca mai este nevoie de 
cate ceva, care cel putin in mintea ta si 
din experienta nevoii, este considerata 
o “piesa esentiala”. Totusi, cu inima 
stransa si o mica indoiala as spune: o 
pereche de pantofi stiletto, un sacou 
casual, o geaca de piele, o palarie si o 
pereche de pantofi sport. Dar tin sa 
mentionez, ca nu am cum sa fiu foarte 
sigura de aceasta afirmatie.

Ce crezi ca face o piesa vestimentara sa 
fie atemporala, de calitate?

Din punctul meu de vedere, o piesa 
vestimentara atemporala ar trebui sa fie 
clasica si unicolora.

Cum percepi piata de moda din Romania?

Cred ca piata de moda din Romania 
s-a imbunatatit in ultima vreme, avand 
in vedere ca piata bloggerilor de moda a 
inceput sa se extinda. Pe zi ce trece, vad 
din ce in ce mai multe femei preocupate 
de imaginea lor, mai atente la detalii si 
ma bucur pentru ca imaginea, este in 
fond, primul impact pe care il avem fata 
de alti oameni, imaginea este ca o carte 
de vizita a aparentelor.
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In fond, ce inseamna a avea stil? Este o 
combinatie perfecta de haine si atitudine, 
sau presupune ceva mai mult?

Stilul este combinatia dintre piesele 
vestimentare care te reprezinta intr-un 
mod avantajos si atitudinea potrivita.

Care este parerea ta vis-a-vis de relatia 
dintre bani si stilul vestimentar? Ne putem 
imbraca / accesoriza bine si cu mai putini 
bani?

Cu siguranta ne putem imbraca 
bine si cu bani putini. Cred ca valoarea 
unei tinute, ar trebui sa fie mai putin 
influentata de aspectul material si mai mult 
de felul in care se aseaza pe corp. O piesa 
vestimentara aleasa bine, nu isi va arata 
niciodata pretul, oricat de mic ar fi el.

In materie de accesorii, care sunt piesele 
“must have”, in care ar trebui sa investim 
in acest sezon?

Cred ca aici depinde mai mult de 
preferinte si outfituri. Totodata, pot spune 
ca din punctul meu de vedere, in materie 
de accesorii, anotimpurile racoroase (si nu 
numai), sunt destinate accesoriilor de pus 
pe cap.

Si pentru ca tot vorbim despre accesorii, 
vorbeste-mi putin despre shop-ul tau online. 
De ce tocmai palarii? De ce ai ales acest 
domeniu si nu oricare altul?

Dupa cum am spus mai sus, initial, 
shopul meu a inceput cu cateva hainute, 
insa, fiind o piata suprasaturata de articole 
vestimentare si datorita pasiunii mele pentru 
accesorii, am inceput sa ma axez mai mult 
pe palarii, sepci si fesuri. Consider ca un 
accesoriu de pus pe cap, poate schimba un 
outfit, il poate contura sau completa si cred 
ca palaria este genul de accesoriu care te 
ajuta atunci cand esti intr-un impas sau cand 
simti ca ceva lipseste unei tinute.

In opinia ta, care este rolul accesoriilor in 
garderoba feminina si cat de importante sunt 
ele in completarea si definirea unui outfit?

O tinuta fara accesorii este ca o primavara 
desaturata. Te poti bucura de temperatura, 
de soare, de mirosul florilor, dar ceea ce face 
acest anotimp sa fie cu adevarat frumos si 
deosebit, este multitudinea culorilor care nu 
se regaseste intr-o masura atat de variata in 
nici un alt anotimp. Cam asa sta treaba si 
cu accesoriile, cand vine vorba despre un 
outfit. Te poti bucura de croiala, de culori, 
de materiale, dar ceea ce poate personaliza, 
contura sau completa cu adevarat un outfit 
este accesorizarea potrivita.

Carui segment de piata i te adresezi?

Incerc sa ma adresez unui segment cat 
mai mare de piata si asta pentru ca mi-ar 
placea, pe langa altele, sa am ocazia de a 
oferi consultanta vestimentara pentru toate 
varstele.

Spune-mi te rog, in afara de fizionomie, 
dupa ce alte criterii ar trebui sa ne alegem un 
accesoriu pentru cap (palarie, toca, sapca, 
etc.)?

Cred ca inainte de fizionomie, conteaza 
in primul rand, ocazia sau outfitul in sine. 
Sa spunem ca fiecare outfit si ocazie, isi au 
criteriile potrivite pentru o palarie.
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Cum si unde putem purta o toca cu voaleta?

Eu sunt de parere ca poti purta orice, aproape oricand, daca lucrul pe care il porti, completeaza 
tinuta potrivita pentru locul in care trebuie sa ajungi.

In opinia ta, care este “cheia succesului” pentru un brand puternic? Ce sfaturi le-ai da tinerilor 
aflati la inceput de drum, care doresc sa urmeze o cariera in acest domeniu?

Nu stiu daca in acest moment sunt neaparat in masura sa o mentionez, dar cred ca ar trebui 
sa fie aceeasi cu cea a inimii. Consider ca sufletul, poate deschide multe usi catre locul in care 
vrem sa ajungem.

Proiecte, planuri de viitor?

Bineinteles ca sunt, dar prefer sa va surprind.

Ai vreun motto dupa care te ghidezi in viata de zi cu zi?

Cred ca un motto dupa care ar trebui sa ne ghidam cu totii ar fi “nu face aLtuia ce tie nu iti 
PLace”, urmat de “fii genuL de PerSoana Pe care ai Vrea Sa o intaLneSti”. Cred ca intr-un final, 
cel mai mult conteaza atitudinea nostra fata de altii si sinceritatea fata de noi insine.

Unde pot cititorii FAMOST sa te urmareasca, sa te citeasca si sa iti vizualizeze produsele din 
shop?

Ii astept pe toti cu drag pe dianagrigoriu.ro, 
pe Instagram (dianagrigoriu.ro) si pe pagina de 
facebook (DianaGrigoriu.ro). Toate produsele 
de vanzare se pot vedea in dianagrigoriu.ro/Shop-
ul Meu. Pentru colaborari sau/si intrebari, pot fi 
contactata printr-un mesaj privat pe Facebook/
Instragram sau pot folosi datele mele de contact 
din cadrul informatiilor regasite pe site sau in 
pagina de facebook/inStagram.
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De ce au blogurile de 
moda atat de mare 
succes? Poate pentru 

ca nu prezinta doar moda? 
Poate pentru ca, mai nou, nu 
se mai poate disocia ideea de 
fashion de cea de travel sau 
de lifestyle? Asta ar fi doar o 
ipoteza. Una peste alta, ne place 
la nebunie sa patrundem, atat 
cat ni se permite, in universul 
unor figuri emblematice 
despre care stim bine ca 
impun trenduri si influenteaza 
gusturi. Una dintre acestea, 
este cea a delicatei si rafinatei 
LARISA COSTEA, creatoarea 
blogului The Mysterious 
Girl (www.larisacostea.com), 
blog pentru care munceste 
full-time, alaturi de sotul ei, 
Adrian. 

P R I N T R E  B L O G U R I L E  D E  M O D A  D I N  R O M A N I A

martie 2018

t e x t :
A v e r A  M A k e u p  A r t i s t
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Pentru contestatari, jobul acesta ar 
parea un fleac, pentru ca, la o adica, ce 
poate fi mai frumos si mai simplu decat 
sa calatoresti, sa iti umpli pana la refuz 
bagajele cu haine, accesorii si aparatura 
foto si sa faci shootinguri in cele mai 
grozave locuri de pe pamant? Intr-
adevar, e un vis, numai ca, pentru a-l face 
sa dureze, e nevoie de multa organizare, 
responsabilitate, echilibru in a imbina 
perfect toate elementele pentru ca 
produsul final sa fie unul de exceptie. 

Larisa nu cunoaste jumatatile de 
masura si, tocmai de aceea, este atenta 
pana si la cel mai mic detaliu, astfel 
incat orice material pe care il posteaza 
pe blog sau pe paginile ei de socializare 
sa fie impecabil. Are norocul de a fi 
imaginea unor branduri si de a avea 
un cuvant important de spus in lumea 
modei, motiv pentru care este cautata 
pentru campanii de promovare ale 
unor produse din zona beauty-fashion 
sau de editori ai revistelor glossy, din 
tara si din strainatate. Cu o imaginatie 
care i-a permis, inca de foarte tanara, 
sa isi deschida o linie vestimentara, ea 
reprezinta, fara doar si poate, o sursa 
permanenta de inspiratie, reusind sa 
puna in valoare piese tineresti, versatile, 
diafane. 

Larisa admite ca nu se vede facand 
altceva; ea este, practic, propriul sau sef 
si, poate, tocmai de aceea, seriozitatea si 
perseverenta au devenit ingredientele de 
baza ale succesului ei. Cu siguranta, masterul 
in Comunicare si Relatii Publice a permis 
ca latura sa artistica sa fie pusa in valoare 
prin intermediul social media, transformand 
astfel o pasiune intr-un business provocator. 
Indiferent cum, un cuvant bine rostit sau 
scris va avea intotdeauna puterea de a genera 
noi colaborari, mai ales ca influencerii 
digitali sunt tot mai cautati de branduri sau 
de creatori de produs/content.
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Interesant este si faptul ca, 
in timpul weekendului, rolurile 
in familie se inverseaza, asa ca 
sotul ei, Adrian, devine modelul 
care sa imprime, prin tinutele pe 
care le propune, directii in moda 
masculina, lucru care nu poate fi 
decat de bun augur.

Daca ar fi sa retinem (doar) trei 
lucruri despre misterioasa Larisa, 
ar fi ca nu renunta niciodata 
la uleiul pentru par (caruia ii 
gaseste si alte intrebuintari, 
inclusiv luciu pentru piele, in 
zilele senine de vara), ca ii plac 
la nebunie pantofii cu toc (desi 
nu ii poate purta zilnic) si ca nu 
isi vede viata in alt fel decat cum 
o traieste acum: facand zilnic 
din blogul ei un jurnal de stil, o 
carte deschisa despre cum fiecare 
clipa ar putea fi o sarbatoare. Iar, 
peste toate si in toate, se afla el: 
prietenul, iubitul si sotul ei. 

Cred ca sunt patru lucruri, de 
fapt…

Bine, renuntam la ulei! Dar, 
neaparat, o pastram pe Larisa 
in povestea ei cu o zana buna si 
cuminte, urmarita de ochii unui 
print care, de fericit si mandru ce 
e, vrea sa o arate lumii asa cum e: 
feminina, eleganta si cuceritoare. 
?i, pentru asta, o scoate din filele 
unui basm si o pune in postarile 
unui blog. 



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/


SPECIALIZARI

Stilizare sprancene / Bio-laminare gene / Extensii Gene Fir cu Fir / Aerografie / Auto-Machiaj / Machiaj Artistic / Machiaj 
Avansati-Conturing & Highlighting / Forme Extreme Unghii Gel / Pictura Unghii /Manichiura Semipermanenta / 

Micropigmentare / Microblading / Extensii Par Keratina / Stilizare sprancene Henna Spa

CURSURI DE BAZA ACREDITATE

Cosmetician /  Machior / Stilist protezist de unghii / Coafor-Frizerie Manichiura-Pedichiura / Tehnician Maseur / Masaj 
Somatic / Masaj Reflexogen / Masaj Terapeutic & Drenaj Limfatic

CE VREI 
SA FACI 

CU 
VIITORUL 

TAU?

TU?

www.academiademake-up.ro

 
 

G
IU

LIA
 BEAUTY ACADEM

Y

academia.giulia

https://ro-ro.facebook.com/academia.giulia/


famost
MODELING

M A R T I E  2 0 1 8

58

D
es

ig
ne

d 
by

 ja
vi

_i
nd

y 
/ F

re
ep

ik

Frumusetea
in 2018

VREI SA AI UN LOOK DE INVIDIAT PE TOT PARCURSUL LUI 2018?

C i t e s t e  i n  C o n t i n u A r e  d e s p r e  t e n d i n t e l e  i n  M A t e r i e  d e  f r u M u s e t e

s i  A l e g e  C e  t i  s e  p o t r i v e s t e  s i  . . .  C e  i t i  p o t i  p e r M i t e !
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SUPER
INGRIJIRE
FACIALA

In privinta ingrijrii faciale, 
aceasta a capatat in timp o 

noua dimensiune, tratamentele 
faciale cu laser fiind tot mai 
mult pe o curba ascendenta, 
asta datorita usurintei in 
utilizare si a rezultatelor rapide.

Daca iti doresti un aspect 
asemanator vedetelor de la 
Hollywood, poti incerca the 
hollywood CArbon lAser peel, 
fara durere, dar cu o piele 
radianta; ai parte de stralucire 
instantanee si beneficii pe 
termen lung. PROCEDURA? 
Esti data pe fata cu carbon 
negru, care atrage ‘razele’ 
laserului pe stratul exterior 
al pielii, in timp ce al doilea 
si al treilea laser, incalzesc 
derma profund, pana se ajunge 
la stimularea productiei de 
colagen, strangerea si contractia 
porilor.

Este o procedura ce ne 
inscrie automat in tendintele 
de machiaj 2018 - radiante, 
luminoase, care ne tine 
cateva zile si care ajuta la 
imbunatatirea texturii in timp.

ALIMENTUL 
MINUNE:
NUCA DE COCOS

Nuca de cocos reprezinta 
dovada demonstrata in 

timp, ca acest superaliment 
folosit inca de pe vremea 
vechilor egipteni, a ramas 
un punct de reper important 
pentru ingrijirea pielii si a 
parului, multe vedete nedand 
niciun semn ca vor renunta la 
acesta.

Uleiul de nuca de cocos pe 
care il gasim la magazinele 
de produse alimentare este 
perfect pentru masca de fata, 
pentru inlaturarea machiajului, 
hidratant pentru corp si masca 
de par. Daca nu iti este comod 
sa folosesti uleiul de nuca de 
cocos in acest mod, exista 
pe piata numeroase produse 
cosmetice care il contin ca 
ingredient si care iti lasa o piele 
moale si supla.

Uleiul de cocos poate fi 
alegerea ideala pentru 2018, 
deoarece ‘lucreaza’ pe mai multe 
planuri - ideal pentru femeia 
activa si care nu are timp prea 
mult pentru ingrijire, este 
eficient si nu are efecte adverse.

FRUMUSETE
ACTIVA

Exista astazi cateva idei de 
infrumusetare care sunt atat 

de eficiente si logice, incat te 
intrebi, cum de nu s-a gandit 
nimeni pana acum? CliniqueFIT 
este un brand nou, cu o 
performanta de clasa in privinta 
ingrijirii pielii si a machiajului, 
si care nu se pierde, chiar si in 
timpul unei sesiuni de efort 
fizic in care se transpira.

De mentionat sunt 
Cliniquefit lip + Cheek flush, 
post-workout MAttifying 
Moisturizer, post-workout 
neutrAlizing fACe powder.

Ideal pentru 2018 datorita 
faptului ca se potrivesc stilului 
de viata activ si de admirat 
ca neavand o mare traditie in 
domeniu, acesti ‘incepatori’ 
ofera printre cele mai bune 
solutii in privinta frumusetii.
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SPLENDIDA

NIACINAMIDA

Despre niacinamida, noi 
am mai vorbit in editiile 

anterioare ale revistei noastre, 
iar daca iti doresti in rutina de 
ingrijire zilnica ingredientul 
eficient anti imbatranire, 
niacinamida este solutia 
activa perfecta. Cunoscuta 
ca vitamina B3, ea este noua 
vitamina A cand vorbim de 
cercetarile clinice.

Niacinamida protejeaza 
sistemul imunitar al pielii de 
razele UV si daunele provocate 
de mediul inconjurator, previne 
deteriorarea colagenului, 
opreste pigmentarea si chiar 
aparitia cosurilor pe piele 
in timp ce reduce inflamatia 
din piele. De mentionat sunt 
serurile care contin vitamina 
B3 cu un efect hidratant, 
avand o stralucire instantanee, 
impreuna cu alte beneficii anti 
imbatranire.

Este un ingredient foarte 
eficient, usor de introdus in 
rutina zilnica a ingrijiri pielii, 
iar beneficiile in ingrijire sunt 
reale.

MASCA DE PAR 
PRE SAMPONARE

Masca de par este ideala 
pentru ingrijirea si 

hidratarea parului, iar evolutia 
din domeniul beauty ne aduce 
masca de par care poate fi 
aplicata inainte de folosirea 
samponului sau oricand 
inainte de aceasta.

O buna optiune este oribe 
gold lust pre-shAMpoo intensive 
treAtMent, un tratament de lux 
care hraneste parul si il lasa 
moale, stralucitor si puternic; 
in plus, are efecte benefice reale 
cand vine vorba de parul uscat 
si murdar. Iar acest tratament il 
poti folosi inainte de a alerga, 
sau iti poti masa parul inainte 
de plaja; il lasi sa actioneze, 
apoi spala-ti parul ca un simplu 
exercitiu post antrenament.

TRATAMENT SF 
PENTRU CORP

Daca vrei sa gusti putin 
din viitor, poti incerca 

un tratament pentru corp - 
C r i o t e r A p i A . Mai popular in 
randul atletilor, acest tip de 
tratament de scurta durata si 
o intensa hiper racire, ajuta 
la recuperarea muschilor, 
vindecarea ranilor, anti 
imbatranire, si eliminarea 
toxinelor.

Aceasta procedura ce joaca 
un rol important pe mai 
multe planuri, este una relativ 
simpla: esti introdusa intr-o 
camera in care este eliberata 
o ceata de azot fin pana la 
-140 grade Celsius. Nu iti face 
probleme, pentru ca nu vei 
simti temperaturile scazute 
foarte tare, mai ales ca toata 
procedura dureaza undeva la 3 
minute.

Este una dintre cele mai 
bune proceduri, lucreaza 
pe mai multe planuri, este 
distractiva si eficienta.
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TESTE GENETICE

Pentru a masura si intelege 
exact ce se intampla 

la nivel celulelor, oamenii 
de stiinta care se ocupa 
cu produsele si cercetarile 
destinate ingrijirii pielii 
merg mult mai departe, 
pana la ADN. Acesta 
dezvaluie punctele puternice 
si slabiciunile pielii, care 
contribuie si ajuta la 
personalizarea unui plan de 
ingrijire a pielii, pentru a 
pune pe primul loc cele mai 
importante nevoi.

Partea proasta este aceea 
ca ai ADN unic toata viata, 
iar partea buna este ca stii 
ce trebuie facut cand vorbim 
de un plan de ingrijire a 
pielii. Incearca dnArrAy - test 
genetic pentru piele, fara nicio 
durere, pentru a vedea cum 
reactioneaza pielea impotriva 
unor diversi marcatori - 
oxidare, glicare, inflamatie; 
foloseste de asemenea, dnA 
night CreAM pentru daunele 
ADN-ului.

Un test genetic este ideal 
pentru alegerea celor mai bune 
produse pentru tipul tau de 
piele.

TRATAMENTE 
PAR ANTI
INCRETIRE

In general, exista multe 
tratamente, proceduri, 

pentru o ‘fixare’ rapida, dar 
daca vrei sa iti calmezi parul 
exista o noua procedura 
care poate schimba textura 
parului pentru saptamani sau 
permanent.

The Goldwell kerAsilk 
Control de-frizz serviCe este 
tratamentul care ‘imblanzeste’ 
parul incretit, imbunatateste 
calitatea lui facandu-l mai 
usor de manevrat si ii adauga 
volum, pana la aproape 6 
saptamani.

Partea buna este ca 
trebuie sa petreci aproape o 
ora pentru a avea parte de 
beneficiile acestui tratament, 
plus ca te vei avea bucura de 
un masaj la cap in timpul 
acestei proceduri.

DISPOZITIV
INFRUMUSETARE 
ACASA

Diodele emitatoare de 
lumina reprezinta 

unul dintre cele mai bune 
tehnologii anti imbatranire 
non invazive, perfecte pentru 
tratarea acneei. Daca pana la 
un moment dat le regaseam 
doar in clinici specializate, 
acum ne putem bucura de 
beneficiile aparatelor LED, la 
domiciliu.

neutrogenA visibly CleAr 
light therApy ACne MAsk 
emite lungimi de unda rosii 
si albastre in piele cu viteza 
luminii, pentru a opri petele 
aparute. Luminile albastre 
omoara bacteriile, in timp 
ce luminile rosii reduc 
inflamatiile care sunt in 
stransa legatura cu acneea.

Este perfect pentru 2018, 
pentru ca il avem acasa, 
dureaza 10 minute sa-l folosim 
si ne bucuram de o piele 
curata cu efecte vizibile in 
cateva zile.
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Is i do res te c ineva sa a iba ce lu l i t a? Sau poa te r i du r i? Cercu r i neg re sub och i?

I N G R I J I R E  P I E L E

Cu s igu ran ta , ma jo r i t a tea raspunsu r i l o r i l  vo r avea ca numi to r comun pe NU.

C u  s i g u r a n t a !s o l u t i i ?
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Exista foarte multe probleme care pot face 
pielea sa arate in varsta, de la celulele 

inactive, pierderea colagenului si a elastinei, 
pana la genetica, mediul inconjurator, stres 
si soare; iar ceea ce este indicat si ‘merge’ 
in majoritatea cazurilor, este retinoLuL, 
considerat de multi experti, cel mai bun 
ingredient anti imbatranire. Acest ingredient 
minune te ajuta cu recuperarea celulelor 
si cresterea capacitatii 
organismului de a repara 
diversele daune; este un 
ingredient care functioneaza 
in timp, de aceea este 
esential sa fie utilizat in 
mod constant. Retinolul - 
prin natura sa, ofera pielii 
un imbold pentru a-si 
indeplini functiile sale, de 
aceea este bine sa introduci 
acest ingredient in rutina. 
Recomandabil este sa fie 
folosit zilnic si daca nu l-ai mai folosit pana 
atunci, sa semnalizezi orice semn al uzitarii 
acestuia; iar daca ai parte de roseata sau 
fulgi, nu trebuie sa te alarmezi: este crescuta 
rata schimbarii celulelor pielii. Poti folosi 
retinol in fiecare noapte, dar dimineata nu 
trebuie sa uiti de protectia solara!

Poti avea grija de tine prin intermediul 
unui masaj natural cu lifting facial, un 
ritual din 2 pasi, care se pare ca stimuleaza 
acupresura punctelor de pe fata, incurajeaza 
drenajul limfatic, reduce umflaturile si 
netezeste liniile. De asemenea, este tonifiata 
si intinsa pielea si mai mult, ajuta orice 
alte produse sa isi faca efectul, astfel ca 
penetrarea pielii va fi mai profunda.

l i n i i  f i n e ,  r i d u r i

Poti folosi 
retinol in 
fiecare noapte, 
dar dimineata 
nu trebuie sa 
uiti de protectia 

solara!

s o l u t i a  P R O

Pentru anti imatranire fara efort, alegeti o 
procedura care are scopul de a va intineri 

aspectul, o buna solutie fiind ScuLPtra. Este 
vorba despre folosirea unei solutii de lapte si 
miere care este injectata in fata si care induce 
propria productie de colagen; aceasta este o 
solutie mult dorita, deoarece, functioneaza in 
sinergie cu corpul tau. Rezultatul este foarte 
natural si gradual, fiind dorit si ‘acceptat’ 
de persoane care isi doresc sa-si recapete 
structura fetei. Un tratament complet care 
se desfasoara de obicei in doua sesiuni, 
este o investitie destul de costisitoare, dar 
efectul dureaza pana la 20 de luni. Sesiunile 
trimestriale care dureaza si mai putin, sunt 
indicate persoanelor tinere sau celor care nu 
au linii foarte accentuate.
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SPLENDIDA

Cand vine vorba de cercurile intunecate 
de sub ochi, anticearcanul este cel 

care rezolva majoritatea situatiilor. Trebuie 
doar aleasa o nuanta cu doua tonuri mai 
deschise decat pielea, pentru a lumina zona 
respectiva. Ati putea incerca sa-l aplicati in 
forma de triunghi inversat, in detrimentul 
descrierii unui arc de cerc.

In miscarea descrisa, trebuie 
indreptata atentia catre un punct 
mai luminos al fetei, obrajii fiind 
o buna alegere. Tapeaza usor 
anticearcanul cu degetul inelar cu 
un burete umed de amestecare, 
unde pui o cantitate mica de 
pudra, pentru a fi sigura ca ramane 
acolo. Pentru o stralucire maxima, 
poti folosi anumite produse care 
au particule speciale care reflecta 
lumina, iar daca doresti ca zonele 
luminoase ale fetei sa fie mai 

stralucitoare, aplica doar cateva puncte in 
interiorul cercurilor si traseaza o linie sub 
cercurile intunecate nu in interior!

Pe langa anticearcan, un bun remediu 
imptriva acestor cercuri intunecate este ... 
somnul! Anumite rezultate nu pot fi vazute 
imediat, asa ca daca va doriti ajutor, ati 
putea folosi SiLcSkin eye PadS, adezivi 
reutilizabili, realizati 100% din silicon 
medical, cu scopul de a creste fluxul sanguin 
si umiditatea; astfel veti avea parte de o 
“reinnoire” a pielii din jurul ochilor, in 
timpul somnului.

C e r C u r i  n e g r e 

s u b  o C h i

s o l u t i a  P R O

Aceste cercuri care apar sub ochi par a 
fi cele mai grele probleme de rezolvat, 

cauzele principale fiind genetica, originea 
etnica si lipsa somnului. Cateodata poate fi 
pierderea volumului, cateodata pigmentarea, 
uneori este subtierea pielii datorita trecerii 
anilor - facand ca vasele de sange sa fie 
vizibile, iar de cele mai multe ori, este o 
combinatie intre cele trei. Solutiile injectabile 
in si in jurul ochilor sunt cele mai eficiente, 
efectele fiind imediate; complexul de vitamine 
si aminoacizii iti imbunatatesc textura si 
calitatea pielii in timp.

Efectuarea acestei proceduri, utilizand 
un singur mic punct de intrare, permite 
disconfort minim, iar rezultatele sunt vizibile 
pentru aproximativ un an.

Pentru o 
s t r a l u c i r e 
maxima, puteti 
folosi anumite 
produse care 
au particule 
speciale care 
reflecta lumina.
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s o l u t i a  P R O

Pana acum, tratamentele folosite pentru 
a elimina celulita prin intermediul unor 

metode cat se poate de elementare, au fost 
supraevaluate si s-au bucurat de un marketing 
agresiv, iar rezultatele - modeste; poate ca te-
ai bucurat de o piele putin mai stransa sau 
umflaturile au fost ascunse. 

Dispozitivul numit ceLfinna poate sa 
schimbe toata acestea, dar nu este ceva care 
sa sune distractiv. La inceput, un dispozitiv 
mic in vid aduna si anesteziaza zona cu 
probleme; apoi, o componenta ascutita este 
introdusa in piele pentru a separa ‘corzile’ 
rezistente care impiedica aplatizarea sa apara 
la suprafata. In momentul in care acestea sunt 
taiate, rezultate sunt impresionanta si cea mai 
buna veste este aceea ca este permanenta.

Celulita ia nastere ca suma a multitudinii 
de probleme, avand legatura cu stilul de 

viata si fiziologia. Initial, celulita ar avea un 
rol pozitiv, grasimile fiind stocate si folosite 
atunci cand nu mancam de trei ori pe zi. 
Dar cand facem exces de mancare, aceasta 

depozitare devine excesiva. 
Exista multe lucruri care au loc 
dedesubt si care ‘contribuie‘ 
la o piele cu un aspect nu 
foarte ok, incluzand micro 
circulatia, inmultirea celulelor 
de depozitare a grasimilor, 
arderea scazuta a grasimilor si 
productia excesiva a fibrelor 
hipodermice care duc la o piele 
rigida.

La exterior, o lotiune 
hidratanta avand ingrediente 

‘dovedite’ ca intaresc pielea cum ar fi 
cafeina, poate avea un efect de netezire 
vizibil. Conform unor studii recente, frunza 
de gutui din Portugalia are un efect mai mult 
decat benefic, el fiind ca un corset botanic.

Masandu-ti corpul cu o crema buna, de 
lux, te face sa te simti bine, dar “sacrificand” 
cateva minute pentru a stapani tehnici de 
masaj si contur al corpului, maximizeaza 
rezultatul final. Crema trebuie incalzita 
intre palme, apoi foloseste-le pentru a apasa 
ferm pe piele de la glezne pana la coapse; 
incearca sa faci acest lucru de cateva ori, 
pentru rezultate optime.

C e l u l i t a

C o n f o r m 
unor studii 
r e c e n t e , 
frunza de 
gutui din 
Por tuga l ia , 
are un efect 
mai mult 
decat benefic.



SPLENDIDA

TEN GRAS, USCAT SI ACNEE

cauze,
remedii naturale,
recomandari

Bucura-te de o piele 
perfecta, citind si 
aplicand urmatoarele 
informatii!

Daca natura ne-a oferit un ten gras, uscat sau normal, depinde doar 
de noi sa avem grija de el in continuare si sa prevenim eventualele 

probleme specifice. De aceea, in prima faza este nevoie sa identificam 
ce tip de piele avem, care sunt cauzele eventualelor complicatii si 
ulterior sa luam masuri. Cat mai naturale, daca e posibil!

cu Dorina Ursu
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P I E L E A  G R A S A

Vorbim despre un ten gras atunci cand 
glandele sebacee produc mai multa 

grasime, iar acest exces de grasime poate 
infunda porii si poate produce pete. Tenul 
gras este legat in cea mai mare masura de 
partea ereditara, dar poate fi influentata si 
de alti factori, cum ar fi stilul de alimentatie, 
nivelul hormonilor, sarcina, tratamente 
contraceptive, diferite cosmetice. Cu tot 
excesul de grasime, pielea grasa poate fi 
lipsita de umiditate (umiditatea face referire 
la continutul de apa din celulele pielii), isi 
pierde luminozitatea si are un aspect lucios, 
unsuros, cu porii mari. Ingrijirea pielii grase 
nu inseamna incercarea de a o usca! Este 
recomandata folosirea produselor care ajuta 
la hidratare si protejeaza impotriva pierderii 
umiditatii, fara sa adauge grasime. Gelul 
hidratant cu vitamina A nu contine grasime 
si pe termen lung, poate preveni dezvoltarea 
ridurilor. 

Igiena pielii este foarte importanta. 
Folositi sapun natural fara aditivi artificiali, 
evitati demachiante si lotiuni care contin 
alcool, iar dupa curatare, aplicati un hidratant 
natural fara grasime. Cand va spalati pe 
fata, folositi apa calda pentru a dizolva mai 
bine grasimea si alegeti, atat cosmetice cat 
si produse de ingrijire, special concepute 
pentru pielea grasa. 

Pentru indepartarea excesului de grasime 
in mod natural, utilizati o masca de argila 
verde (se gaseste in magazinele cu produse 
naturale!) si o lingurita de miere curate. 
Aplicati masca pe fata, evitand zona ochilor, 
iar dupa 15 minute clatiti cu apa calduta.  Sau 
amestecati parti egale de suc de lamaie si apa, 
aplicati pe fata si lasati sa se usuce, dupa care 
clatiti cu apa calda, apoi cu apa rece. Folositi 
saptamanal un burete mai aspru pentru fata si 
apa calda pentru a activa circulatia la nivelul 
pielii si pentru a indeparta celulele moarte si 
impuritatile, evitand zona ochilor si zonele 
cu leziuni deschise.

PLANTELE CU EFECTE BENEFICE 
PENTRU TENUL GRAS:

-Hamamelisul aplicat pe piele este un 
excelent absorbant al grasimii
-Aloe vera are proprietati vindecatoare. Se 
aplica gel de aloe vera, conform indicatiilor 
de pe eticheta produsului.
-Levantica - umeziti pielea cu apa de 
levantica de mai multe ori pe zi
-Musetelul, taratele de ovaz, cimbrul, coada 
calului, radacina de brusture hranesc pielea.
-O data sau de doua ori pe saptamana 
faceti sauna faciala folosind o infuzie de 
iarba lamaioasa, radacina de lemn dulce si 
trandafir (se adauga cate o lingura din fiecare 
planta, in doi litri de apa). Stati cu fata la 
o distanta potrivita deasupra aburilor timp 
de 15 minute. Dupa sauna, lasati apa sa se 
raceasca si o puteti folosi ca lotiune tonica.

DIETA SI  STILUL DE ALIMENTATIE 
SUNT LA FEL DE IMPORTANTE CA 
STILUL DE VIATA:

 -beti suficienta apa
-reduceti cantitatea de grasimi din dieta, nu 
consumati alimente prajite, grasimi animale 
sau uleiuri vegetale procesate
-folositi in salate ulei presat la rece
-renuntati la bauturile racoritoare 
carbogazoase si la alcool
-evitati zaharul, ciocolata si alimentele 
nesanatoase
-consumati fructe (contin acizi alfa-
hidroxilici, un grup de acizi naturali care 
stimuleaza reinnoirea celulei si retinerea apei 
in piele).
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P I E L E A  U S C A T A

Pielea uscata este de doua tipuri: piele 
uscata si piele complexa uscata. Pielea 

uscata rezulta din lipsa de grasime naturala si 
afecteaza femeile de peste 35 de ani,  iar pielea 
complexa uscata este lipsita si de grasime 
naturala si de umiditate si este asociata cu 
imbatranirea. Pielea uscata pare lipsita de 
stralucire, solzoasa sau flasca, predispusa 
la riduri, pete maronii, depigmentari, pori 
deschisi si deformari. Elastina, colagenul si 
keratina sunt proteine care alcatuiesc pielea 
si pot fi afectate de expunerea prelungita 
la elementele naturii (soare, vant, ger, 
substante chimice). Daca sunt excluse cauze 
ca dermatite, eczema, psoriazis sau seboree, 
vinovata de pielea uscata este o combinatie 
intre ereditate, carente de vitamine si nutritie 
deficitara (in special carenta de vitamine A 
si B). Alti factori care favorizeaza uscarea 
pielii sunt cosmetice,  bai excesive cu 
sapun dur, diureticele, antispasticele  si 
antihistaminicele.

RECOMANDARI

•Stati cat mai departe de soare si aplicati 
intotdeauna crema pentru protectie solara 
pe toate zonele expuse ale pielii, daca este 
necesar sa stati la soare.

•Dupa curatare, hidratati pielea si evitati 
sa se usuce pe timpul zilei folosind un 
lichid hidratant sau ulei de fata care contine 
nutrienti si ingrediente natural pentru o 
absorbtie rapida.

•Folositi produse pentru piele care contin 
umectanti naturali (glicerina vegetala, 
vitamina E si B5).

•Evitati sapunurile aspre, cremele 
emoliente sau cremele demachiante. 
Cremele demachiante sunt facute cu uleiuri 
hidrogenate care contin radicali liberi si 
afecteaza pielea, o usuca si o rideaza. Folositi 
ulei natural de masline, de avocado sau de 
migdale, care curata foarte bine pielea, 
masati cu uleiul si apoi clatiti cu apa calda si 
stergeti cu un prosop moale.

•Evitati fumatul, nicotina contracta 
vasele de sange, inclusiv capilarele fine care 
hranesc pielea,  lipsind pielea de oxigenul si 
nutrientii necesari pentru sanatate. Fumatul, 
in timp,  usuca pielea si o face dura. 

•Consumati apa suficienta si adaugati in 
dieta personala acizi grasi esentiali (somon, 
hering, sardine, ton, seminte de in, nuci, 
spirulina, avocado, etc).

•Urmati o alimentatie echilibrata - 
zarzavaturi, fructe, cereale, seminte, alune 
si nuci. Cresteti cantitatea de alimente crude 
si mancati proteine de calitate din surse 
vegetale.

•Includeti in dieta alimente bogate in 
sulf pentru a pastra pielea moale si tanara 
(usturoi, ceapa, oua, sparanghel) sau 
folositi aminoacidul L-cisteina sub forma de 
supliment.

PLANTE:

-Aloe vera este un emolient excelent cu 
proprietati de vindecare si hidratare. Aplicati 
gel de aloe vera pe suprafetele mai uscate ale 
pielii.

-Galbenelele si tataneasa sunt 
recomandate pentru proprietatile lor 
emoliente. Pot fi folosite in bai de aburi sau 
apa de plante. Tataneasa este recomandata 
numai pentru uz extern.

-Menta, lavanda si musetel.


Pentru echilibrul ambelor tipuri de piele, 

uscata si grasa, exista o serie de suplimente 
care va pot ajuta si va recomand sa obtineti 
o schema de suplimente adaugata la o dieta 
corespunzatoare de la un terapeut nutritionist 
sau medic, dupa un consult si o analiza 
riguroasa. Printre suplimentele recomandate, 
regasim:  ulei de primula, vitamina A, 
Vitamine B complex, vitamina E, zinc, 
L-cisteina, lecitina, seleniu, vitamina C cu 
bioflavonoizi. 
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Exista credinta conform careia pielea 
grasa produce acnee. Nu e adevarat. Exista o 
legatura intre severitatea acneei si grasimea 
produsa de piele, dar nu toate persoanele cu 
ten gras au acnee. 

Acneea,  cea mai comuna problema 
a pielii,  este o afectiune inflamatorie a 
pielii, caracterizata prin cosuri, puncte 
negre si puncte albe, care creeaza impreuna 
cu aspectul neplacut si un stres in planul 
emotional. Intalnim acneea juvenila, acneea 
la adulti, acneea premenstruala, acnee 
inflamatoare (cu papule sau pustule), acnee 
nodulo-chistica, etc. 

Factorii care pot contribui la aparitia 
acneei sunt ereditatea, dezechilibrul 
hormonal, candidozele, alergiile, stresul, 
unele tipuri de medicamente ( steroizii, litiul, 
contraceptive orale), deficiente nutritionale, 
dieta bogata in grasimi saturate, grasimi 
hidrogenate si produse animale, un pH prea 
acid sau prea alcalin, expunerea la poluanti 
industriali.

Pielea este cel mai mare organ al corpului 
si pentru ca una din functiile importante 
este sa elimine prin transpiratie o parte 
din produsele toxice din organism, mai 
este numita si “al treilea rinichi”. Daca 
organismul contine mai multe toxine decat 
pot elimina rinichii si ficatul, pielea preia 
si ea sarcina. De asemenea, pielea “respira” 
si daca porii se astupa, microbii implicati in 
producerea acneei infloresc.

Acneea este un semn de disfunctie in 
chimia organismului si al dietei. Eliminati 
din dieta toate produsele procesate si 
nu folositi sare iodata. Enzimele sustin 
nutrientii din alimente sa se implice in 
constructia tesutului muscular, a celulelor 
nervoase, a oaselor, a pielii si a tesutului 
glandular. Alimentele procesate contin foarte 
putine enzime si pot reprezenta un pericol 
pentru piele si colagenul din ea. Alimentele 
procesate contin si un nivel crescut de iod si 
inrautateste acneea. La fel se intampla si daca 
consumati peste, kelp si ceapa; este mai bine 
sa le eviati.

Folositi produse de ingrijire recomandate 
pentru tipul dumneavoastra de acnee, folositi 
cosmetice naturale, produse pe baza de apa. 

Folositi o mixtura de otet de cidru de 
mere natural si apa pentru echilibrarea pH-
ului pielii. Amestecati o parte otet de cidru 
si 10 parti apa si aplicati amestecul pe zona 
afectata.

Evitati, pe cat posibil, stresul pentru ca 
activeaza schimbarile hormonale si poate 
provoca eruptii. Se recomanda in fiecare zi 
15 minute de expunere la soare, gimnastica, 
mers pe jos, somn suficient.

RECOMANDARI GENERALE 
PENTRU DIETA:

•Cresteti cantitatea de alimente naturale 
crude care au acid oxalic ( alune, sfecla 
rosie), exceptie facand spanacul si rubarba 
care sunt recomandate in cantitati foarte 
mici.

•Cresteti consumul de fructe ( capsuni, 
ananas, struguri)

•Mancati mai multe alimente bogate in 
zinc( agent antibacterian si element necesar 
in productia glandelor seboreice ale pielii): 
scoici, cereal integrale, seminte de floarea 
soarelui, nuci si alune in portii mici.

•Evitati alcoolul, tutunul, cafeina, branza, 
ciocolata, cacao, smantana, oua, grasime, 
alimente prajite, condimentele, carnea.

•Eliminati produsele lactate timp de o 
luna.  Acneea poate fi o reactie alergica la 
produsele lactate si grasimea din lapte poate 
complica situatia.

•Evitati toate formele de zahar. Zaharul 
afecteaza functia imunitara. Exista un asa 
numit “diabet al pielii”, caz in care toleranta 
tesutului la glucoza poate fi serios afectata.

•Consumati suficienta apa si de calitate.

PLANTE:

•Cataplasme cu papadie aplicate direct pe 
zona afectata.

•Radacina de brusture si trifoiul rosu 
curata sangele.

•Armurariul ajuta ficatul in curatarea 
sangelui. 

•Extractul din fructul castitatii (Vitex 
agnus-castus) poate fi de ajutor in prevenirea 
eruptiilor premenstruale. Luati in fiecare 
dimineata asa cum se recomanda pe eticheta.

•Baile de aburi nu se recomanda in cazul 
acneei extinsa sau foarte inflamata, pentru a 
nu inrautati situatia. In tipurile comune sunt 
folosite pentru baie de aburi faciala plante ca 
lavanda, trifoi rosu, frunze de capsun.

•Lucerna, echinaceea, radacina de stevie 
galbena.

•Uleiul esential de levantica si uleiul 
esential de arbore de ceai  pot fi aplicate 
direct pe zona afectata, fiind  bune antibiotice 
si antiseptice. Daca apare roseata, opriti 
aplicarea.

SUPLIMENTE: acidophilus, ulei de in 
cu ulei de primula, argint coloidal, potasiu, 
vitamine A, B, C, D3, E, zinc, usturoi, 
clorofila, lecitina.

Toate informatiile din articol au rol informativ si nu inlocuiesc consultul de 
specialitate. Pentru diagnosticarea corecta a tipului pielii si tipului acneei consultati 
un medic specialist dermatolog si ulterior apelati la terapii complementare conform 
diagnosticului.

Pentru intrebari, sugestii, consilieri, nu ezitati sa imi scrieti pe adresa de 
e-mail dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro  sau  pe pagina de contact a site-ului 
www.nutritieterapeutica.ro  

S A N A T A T E  M A X I M A !
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vreme
P E N T R U

SCUT

O regula general valabila in 
privinta ingrijirii pielii si 
pe care o poti auzi de la 

orice specialist in domeniu, este 
aceea de a avea o ingrijire adecvata 
a pielii. Si acest lucru nu este 
intamplator, avand in vedere ca 80 
de procente din imbatranirea pielii 
este o consecinta a actiunii razelor 
UV, produsele anti imbatranire 
fiind o necesitate in rutina zilnica.

Avand in vedere ca ne apropiem 
cu pasi repezi de vremea calda, 
razele solare nu ne vor neglija, 
indiferent ca suntem in vacanta 

pe plaja sau nu avem prea mult 
contact cu soarele; simpla deplasare 
de acasa la locul de munca, ne 
expune razelor UV. Razele UVA 
reprezinta pana la 95% din razele 
UV; ele trec prin nori, sticla si 
piele, penetrand mult mai profund 
decat o fac razele UVB, cunoscute 
ca “razele arzatoare”. In ultimii 
ani, foarte multe persoane au fost 
diagnosticate cu cancer de piele, 
anumite procente fiind destul 
de  alarmante; tocmai acesta este 
motivul pentru care trebuie sa 
avem grija sa ne protejam mai mult 
impotriva razelor solare!

DACA ESTI O PERSOANA CARE CONSIDERI CA NU AI NEVOIE DE PROTECTIE 
IMPOTRIVA VREMII SAU PUR SA SIMPLU INGRIJIREA TA ESTE LA UN NIVEL 
MINIMALIST, POATE CA AR FI BINE SA REVIZUIESTI PUTIN CEEA CE CREZI SI 
SA CITESTI URMATOARELE!
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INDICELE UV

Emis de Bureau of Meteorology, 
indexul UV masoara intensitatea 
radiatiilor UV; aceasta este o 
necesitate pentru o buna protectie 
solara. Se intinde pe o scara de la 0 
la 17, fiind un bun indicator pentru 
intensitatea UV; orice valoare 
mai mare de 11 este catalogata ca 
extrema. Daca vrei sa masori indexul 
UV, exista aplicatia SunSmart.

NU FOLOSESTI SUFICIENT!

Daca nu folosesti protectie 
solara cat trebuie, nu vei avea 

parte de o protectie solara 
eficienta, iar pielea poate arde. 

Cat ar fi destul? Specialistii 
recomanda cam 35 ml in total: 

5 ml (o lingurita) pentru fiecare 
zona: fata, spate, chip (incluzand 

gatul si urechile) si in plus, o 
lingurita pentru fiecare brat si 

picior.

NU REAPLICI CAND IESI DIN 
NOU AFARA, CAND TRANSPIRI 

SAU ESTI LA INOT!

Chiar daca este rezistent la 
apa, protectiile solare ar trebui 

reaplicate la fiecare doua ore.

NU UTILIZEZI SPF IN ZILELE 
NOROASE!

Indiferent ca afara este 
mult soare sau vremea este 
intunecata, razele soarelui 

patrund prin nori si iti poate 
arde pielea, fapt care este in 

stransa legatura cu indicele UV.

G R E S E L I 

C O M U N E







CE ESTE SPF PANA LA URMA?

Factorul de protectie solara (SPF) 
reprezinta un standard international 
de masurare prin care se evalueaza 
protectia pielii de razele UVB. 
SPF este masurat, determinand 
cat de mult timp ia razelor UV 
(predominant UVB) sa arda pielea, 
pe care a fost aplicata in mod 
liber crema cu protectie solara, in 
comparatie cu pielea pe care nu a 
fost aplicat nimic. Daca pielea are 
‘nevoie’ de 300 de secunde pentru 
a arde cu protectie solara si 10 fara, 
atunci SPF este 300/10, ceea ce 
inseamna un SPF 30!

CE FEL DE SPF AVEM NEVOIE?

Tipul de piele joaca un rol 
determinant in modul in care suntem 
arsi, iar cei care au un tip de piele 
cu o textura echilibrata trebuie sa 
fie vigilenti. Pentru determinarea 
sensibilitatii pielii tale, dermatologii 
recomanda Fitzpatrick Skin Type, 
care foloseste datele ADN-ului tau 
(inclusiv culoarea) pentru masurarea 
acesteia. In urma masuratorilor, daca 
tipul tau de piele se incadreaza in I 
si II - piele care arde intotdeauna, 
dar niciodata nu capata bronz, SPF 
trebuie sa fie folosit in fiecare zi, de 
la intensitate medie pana la inalta. 
Daca pielea are un ton mai intunecat, 
este indicat un SPF mai mic, mai ales 
daca persoanele respective lucreaza 
mai toata ziua in spatii acoperite. 
Pentru a fi in siguranta, este necesar 
ca zilnic, sa te dai cu creme care 
contin un SPF de minim 30, pe 
fiecare parte a corpului expusa.

CHIMIC VS FIZIC

Cand se vorbeste despre protectia 
solara, exista doua tabere. Cei 
care sunt de partea ingredientelor 
chimice care filtreaza lumina UV; ei 
utilizeaza moleculele organice care 
stau pe suprafata pielii. In prezenta 
luminii ultraviolete, acestea absorb 
razele soarelui. Uitati-va pe etichete 
dupa ingrediente ca metoxicinamat 
de octil, benzofenona-3 si 4 si 
octocrilena. Ingredientele minerale 
si fizice, folosesc filtre anorganice 
precum dioxidul de titan si oxidul 
de zinc pentru a bloca soarele. 
Acestea imprastie si reflecta lumina 
ultravioleta si de obicei, protejeaza 
impotriva UVB si UVA.
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ITI PLACE SA ALERGI, SA FACI MISCARE SI FOLOSESTI 
ANUMITE DISPOZITIVE SI APLICATII CARE SA TE AJUTE, 
SA ITI MONITORIZEZE EFORTUL SI PERFOMANTELE. IN 
SCHIMB, UN NUMAR TOT MAI MARE DE SPECIALISTI, 
ANTRENORI, AFIRMA CA ACESTEA - PE LANGA ANUMITE 
BENEFICII - AU UN ROL DE A TE LIMITA. SURPRINZATOR? 
VEZI IN CONTINUARE DESPRE CE ESTE VORBA!

alearga 
l i b e r !
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SA ALERG FARA NICIUN 
DISPOZITIV?

Pe de alta parte, intreg conceptul 
de a alerga sau a face miscare fara 
astfel de dispozitive este destul 
de ciudat pentru multi, mai ales 
ca jumatate dintre ei, au astfel de 
gadgeturi care le masoara fiecare 
pas. Sunt incontenstabile aspectele 
pozitive aduse in viata noastra 
de tehnologie, buna informare si 
motivatia fiind lucruri esentiale. 
Cercetarile stiintifice au aratat ca 
aceste dispozitive ne aduc intr-o 
rutina ‘robotica’, cu efecte pozitive 
asupra antrenamentelor, dar si 
negative prin slabirea automotivatiei 
interioare, a dorintei si stresului 
pentru imbunatatirea performantei. 
A face efort fizic fara monitorizare, 
iti ofera libertatea de a ‘trage’ a 
asa cum simti, fara o planificare 
minutioasa, care te poate limita.

FA EXACT CE SIMTI!

Pe de alta parte, cand alergi, 
te poti gandi ca ‘ceasul ma face 
sa alerg mai repede!’. Chiar daca 
simti ca acest lucru este adevarat, 
majoritatea expertilor sugereaza 
sa iti urmezi instinctul, pornirea 
interioara, aceasta fiind de fapt ceea 
ce face sa se intample lucruri mari. 

Toate datele calculate sau 
bazate pe previzionarile 
acestor dispozitive, te fac 
sa iei decizii bazate pe 
indicii matematice, esti 
influentat si percepi altfel 
efortul. Conform unui 
studiu publicat in Medicine 
& Science in Sports & 
Exercise, cei care alearga 
conform modului cum 
simt, tind sa aiba eficienta 
mult mai mare, facand tot 
posibilul sa-si depaseasca 
performanta, sa alerge mai 
mult, mai repede, in timp 
ce consuma si mai putina 
energie.

De asemenea, multi 
dintre cei care practica 
alergatul si au astfel de 
dispozitive la mana, afirma 
de la un moment dat ca 
simt incheietura mainii mai 
grea, fapt care ii face sa 
se simta mai obositi. Din 
pacate, aceasta ‘oboseala’ 
e doar in mintea lor, de 
aceea, nu trebuie sa te 
gandesti la acest aspect; 
gandeste-te de exemplu, 
la modul in care ritmul 
afecteaza respiratia sau 
cum iti simti picioarele. 
Altele trebuie sa iti fie 
preocuparile si gandirea.

pPresupunem ca alergi si ai un astfel de dispozitiv/aplicatie care iti monitorizeaza performanta personala, 
doar ca astazi nu l-ai folosit ... ai terminat si ai obtinut un timp de 1:25, 1:30 sau poate 1:10? Astfel de 
dispozitive te ajuta sa iti atingi obiectivul, dar, in acelasi timp, te impiedica sa te autodepasesti ... Cum 
se intampla asta? E vorba de o stare de pace interioara pe care o ai ... ti-ai atins timpul obtinut, esti o 
persoana implinita, cu toate ca ai fi putut sa obtii un timp mai bun, sa iti imbunatatesti performanta, dar, 
faptul ca ai atins timpul propus, iti da o satisfactie interioara mare si te simti linistit. Sau in timp ce alergi, 
esti cu ochii pe tracker si daca simti ca reusesti sa realizezi ce iti propui, incetinesti, te simti mai relaxat.

Imbunatateste-ti 
alergatul cu aceste 
cifre!

Cadenta  - cat de frecvent 
ating picioarele tale 
pamantul? Frecventa optima 
variaza de la persoana la 
persoana, dar expertii spun 
ca ideal ar fi 160 - 180 pasi 
pe minut.
Oscilarea verticala  - cum si 
cat de sus sari cand alergi. In 
mod normal, aceasta saritura 
se situeaza intre 6 si 13 cm 
(atletii de talie mondiala au 
oscilarea mica). Aceasta cifra 
de obicei scade, pe masura 
ce iti imbunatatesti forma si 
viteza.
Contactul cu pamantul 
- cat de mult stai cu piciorul 
pe pamant cu fiecare pas. Un 
intervial ideal este situat intre 
160 si 300 milisecunde.

D
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SANATATE

GASESTE-TI ECHILIBRUL!

Per total, trebuie gasit un echilibru 
in folosirea acestor dispozitive, a caror 
numere/date pot fi utile in anumite 
cazuri, mai ales in cazul celor incepatori 
pentru a sti unde se situeaza din punct 
de vedere al performantei si cum se 
simt daca exerseaza intr-un anumit ritm. 
De asemenea, chiar si cei aflati intr-un 
stadiu intermediar sau avansati pot 
folosi astfel de dispozitive, doar ca ideal 
ar fi dupa ce termina exercitiile, pentru 
a nu fi distrasi in timpul lor; faptul ca se 
pot vedea aceste statistici/date, poate 
optimiza performanta. Dar la fel de bine, 
in loc sa analizezi aceste numere, pune-ti 
intrebari de genul “Cand a fost ritmul 
mai lent?”, “Am depus astazi mai mult 
efort comparativ cu ultimele sesiuni 
de antrenament?”, “M-am simti mai 
deshidratat, m-a incomodat sutienul?”. 
Pune toate aceste informatii impreuna, 
analizeaza raspunsurile acestor intrebari 
si datele tehnice oferite de dispozitive, 
pentru a avea imaginea de ansamblu, 
pentru o stare interioara de mai bine, 
pentru a fi mai fericiti si mai sanatosi!

INCEARCA FARA!

In momentul in care alergi si ai 
la mana un ceas, esti predispus sa 
te concentrezi pe rezultate decat 
pe experienta per total; cand ne 
deconectam de la aceste dispozitive, 
incepem sa ne cultivam un sens 
mai profund de implinire mentala. 
Alergand afara, ai posibilitatea sa vezi 
imprejurimile, indiferent ca ai mediu 
rural sau urban, tocmai de aceea, cei 
care alearga liber, fara sa-si impuna 
limite, se bucura mult mai mult de 
acest tip de experienta; mai mult, este 
eliminata anxietatea inutila specifica 
atunci cand monitorizezi fiecare pas. 
Pana la urma urmei, sunt atat de 
multe lucruri frumoase in jurul nostru, 
incat chiar este deplasat uneori sa ne 
umplem mintea cu povara succesului, a 
performantei, a termenelor.

Respiratia normala este o modalitate naturala 
pentru a-ti oferi confortul personal si linistea de care ai 
nevoie cand esti angrenat in efortul fizic. Majoritatea 
celor care alearga, stabilesc un ritm de 2-2, adica 2 
pasi inspiratie, 2 pasi expiratie, iar acest lucru ar trebui 
schimbat, conform specialistilor. Pentru un alergat de 
intensitate scazuta, sunt indicati 4 pasi la inspiratie si 
3 la expiratie; apoi 3 si 2 pentru un alergat moderat, 
respectiv 2 cu 1 pentru alergari rapide. Incearca 
sa alergi cat de repede poti tu, in ritmul tau, 
respectand aceasta respiratie!

Aceasta metoda, acest numar de pasi, ajuta sa iti 
autoajustezi viteza sa fie mai dura si te fac sa te simti 
confortabil atunci cand urci si cobori; mai mult, ajuta 
la prevenirea leziunilor. EXPLICATIA? Cand diafragma 
este umpluta cu aer, acest lucru face ca interiorul 
tau sa absoarba mai bine impactul; in timp ce expiri, 
aceasta abilitate este redusa. O respiratie necontrolata, 
ajuta alternativ ca organismul sa resimta stresul.

PUTEREA SI IMPORTANTA 
R E S P I R A T I E I

D E  C E  E  B U N  U N  F O A M  R O L L E R ?

 Cu 5 minute inainte de alergat - 
imbunatateste mobilitatea si creste 
fluxul sanguin
 5 minute dupa alergat - intinde 
muschii, ii relaxeaza si elimina carceii
 Majoritatea durerilor sunt 
date de muschii nostrii si carcei, iar 
folosirea unui Foam Roller le previne
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STRETCHING-UL 

NU ESTE BUN 

DOAR POST 

ANTRENAMENT, 

FACANDU-L INAINTE 

DE ANTRENAMENTUL 

PROPRIU ZIS, 

ITI INCALZESTE 

MUSCHII, 

REDUCE RISCUL 

ACCIDENTARILOR SI 

CRESTE CAPACITATEA 

DE EFORT!

Cercetatorii de la Universitatea 
din Arizona (SUA) si cei de la 
Universitatea din Erlangen - 
Nuremberg au gasit in urma 
studiilor, faptul ca cei care 
sufereau de depresie, li s-au 
redus simptomele dupa ce 
au practicat catarari doar 3 
ore pe saptamana, timp de 8 
saptamani. Ei sustin ca s-au 
concentrat pe activitatea mainilor 
si impreuna cu actiunea propriu 
zisa, au fost reduse nivelurile 
de ingrijorare. Iar daca nu e la 
indemana ta sau nu te atrage o 
astfel de actrivitate (care intr-
adevar necesita ceva eforturi si 
aptitudini), practicarea oricarui 
sport care te face sa transpiri, e 
foarte indicat.

Partea de sus a spatelui. Ridica mainile in sus si tine-le incrucisate, apoi apleaca-te usor spre 
partea dreapta in timp ce iti intinzi partea stanga a spatelui; fa acelasi lucru in partea opusa! Apoi, 
prinde-ti mainile in spatele gatului si incepe sa misti pieptul in spate, in timp ce trimiti coatele in 
spate.
Partea superioara a picioarelor. Stai cu picioarele departate in dreptul soldurilor! Intinde mainile 
in sus pentru a avea lungimea maxima a corpului. Incepe sa te indoi inainte de la solduri, in timp ce iti 
intinzi mainile in fata. In acelasi timp, inclina pelvisul inapoi si incearca sa atingi cu degetele mainilor 
podeaua sau degetele picioarelor.
Piept si umeri. Intinde-te cu fata in jos pe burta si intinde mainile in exterior pentru a face forma ‘T’. 
Tinand bratele pe podea, intoarce usor mana dreapta, in timp ce ridici piciorul stang cat poti de mult. 
Fa acelasi lucru in partea opusa!

CATARARILE POT CALMA SI 
STIMULA BUNASTAREA MENTALA! 
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SANATATE

INOTUL
rapid, revigorant,
perfect pentru sanatatea ta!

il poti face si tu

incepand de ACUM!

Pentru ca timPul frumos e la un Pas de noi si vom iesi mai des 
din casa,  vom dori sa aratam cat mai bine si sa fim in forma, de 
aceea, Pe langa Procedurile si ritualurile de infrumusetare zilnice, 
vrem sa fim in forma si sa avem un bun tonus. sPortul, miscarea 
in general, rePrezinta cel mai bun mod Pentru a ‘atinge’ aceste 
obiective, inotul fiind una dintre cele mai bune oPtiuni!
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S T A M I N A

Inotul este bun pentru recuperarea fizica, dar mai mult, daca iti doresti 
sa iti cresti rezistenta - indiferent ca iti place inotul, alergatul sau orice 
alt sport, este optiunea ideala. In momentul in care un atlet face efort, el 
foloseste un anumit volum de oxigen; crescand efortul depus, cantitatea 
de oxigen consumata pentru producerea energiei - creste, iar anumiti 
experti sustin ca aceasta creste VO2 (capacitatea aeroba maxima), 
ceea ce duce la cresterea performantei.
Daca picioarele iti provoaca durere de la alergat sau genoflexiuni, o zi 
de inot este modalitatea perfecta pentru a continua antrenamentul fara 
a supraincarca muschii in cauza. Inotul poate fi considerat ca un aerobic 
usor, doar ca, daca doresti, il poti face si mai greu; sprinturi, stiluri 
diverse de inot, te poti ‘juca’ cu intensitatea si frecventa.

T O T  C O R P U L

Inotul foloseste toate grupele mari de muschi; in plus, foloseste sistemul 
cardiovascular, cel respirator si musculoscheletal.

M U S C H I I

Inotatorii (in special cei profesionisti) se bucura de un tonus foarte bun. 
Si acest lucru este posibil datorita fortei dezvoltate prin intermediul 
rezistentei; cea din urma este ‘motorul’, este ceea ce te impinge prin apa, 
folosindu-ti picioarele cu care cauti si gasesti sprijin in mediul fluid.

I M P A C T U L

Comparativ cu alergatul de exemplu, inotul nu este un exercitiu fizic 
atat de dur; in apa, exista doar efectul de gravitatie, dar si acesta - ca si 
celelalte efecte, are un impact redus. De aceea, inotul este recomandat 
multor persoane aflate in perioada postoperatorie, postaccidentare 
si pentru o revenire in sport. Notabil este faptul ca multi inotatori de 
elita au inceput acest sport datorita astmului, el fiind un ‘element’ de 
dezvoltare respiratorie; de asemenea, multi sportivi il folosesc pentru 
recuperare, prin intermediul diferitelor exercitii de piscina specifice.
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SANATATE

Iti doresti sa pierzi cateva 
kilograme, dar este dificil sa 
te hotarasti cu ce sa incepi, 
cum sa incepi, ce anume sa 
faci pentru asta? Cel mai 
probabil ai nevoie de un buton 
‘declansator’, un moment 
‘AHA’  pentru a lua o decizie 
in acest sens.

and vorbim de pierderea in greutate - si in mod 
special in cazul femeilor, observam ca fiecare ‘caz’ 
in parte este cat se poate de personal si complex, 
din diferite motive. Dar ceea ce au in comun toate 
aceste situatii, este acel moment ‘Evrika!’, cunoscut 
stiintific ca momentul interior, intuitiv - ‘AHA’, 
un catalizator ce joaca rolul de pivot in pierderea 
kilogramelor. Iar marea intrebare ‘DE CE?’ este in 
stransa legatura cu schimbarea comportamentului, 
determinat la randu-i de dorinta atingerii 
obiectivelor in viata. Si acest lucru, reprezinta ceea 
ce in final, ne indeamna sa actionam. Intelegand 
cum functioneaza tot acest proces, poti sa aduni 
informatiile necesare si sa formezi cadrul care sa te 
apropie de acel moment declansator.

PIERDEREA
IN GREUTATE
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CUM FUNCTIONEAZA?

Intai de toate, trebuie sa 
faci o calatorie in mintea ta 

... cu toate ca poate parea ca 
acele momente declansatoare 
vin de nicaieri, aceste ganduri 
si impulsuri mocnesc in 
constiinta ta, pana cand 
sunt stranse destul de multe 
informatii, pentru ca apoi 
sa iasa la suprafata, sa se 
concretizeze in aceasta trezire. 
Cam cu o secunda inainte 
de a intelege (revelatie), 
creierul ‘clipeste’ pentru a 
reduce distractiile vizuale si 
pentru inceperea concentrarii 
interioare. Apoi, cand apare 
‘revelatia’, ai parte de un suflu 
puternic al activitatii cerebrale 
in lobii temporali care te ajuta 
sa vezi o conexiune intre ideile 
care par ca nu au legatura 
(constiente de altfel) si care, 
apoi, ies la suprafata, iar tu 
ai momentul ‘Evrika!’. De 
exemplu, vezi un model avand 
o rochie de mireasa foarte 
frumoasa, care se aseaza foarte 
bine si stii ca acest moment va 
veni in curand si pentru tine. 
Cu siguranta vei dori sa arati 
fabulos la nunta ta, astepti de 
mult timp acest moment, ai 
vorbit in principiu cu alesul 
cand va fi momentul, iar tu 
deja incepi sa te gandesti tot 
mai serios la acest lucru. Ai 
in spate o motivatie foarte 
puternica, alaturi de alte idei 
si ganduri, toate ajungand in 
momentul in care iei decizia sa 
iti schimbi stilul de viata si sa 
incepi sa pierzi kilograme.

FORMULA EVRIKA!

Se pare ca exista doua momente de revelatie. Primul implica recunoasterea 
faptului ca problemele tale de sanatate sunt mai grave decat credeai. Iar 

al doilea moment este acela cand apare o solutie. Multe dintre aceste scenarii 
inseamna o confruntare cu emotii incomode, iar cand vine momentul ‘AHA’, 
realizezi ca trebuie sa simti anumite dureri sau neplaceri pentru a avea parte de o 
sanatate mai buna.

- Intrebarea ta ‘DE CE’ -

In primul rand trebuie sa cosntientizezi faptul ca daca nu ai cu adevarat o dorinta 
interna de a face acest lucru, nu vei reusi sa vezi succesul. Asa ca, intreaba-te de ce 
pierderea greutatii este importanta pentru tine. Este vorba despre dorinta ta de a fi o 
persoana sanatoasa sau de a te juca cu copii? Cu cat ai mai multe motive, mai specifice, 
cu atat vei avea mai mult succes. In momentul in care ai identificat motivele tale, scrie-le 
pe o hartiuta si pune-le la vedere prin casa, pentru a ti le reaminti.

- Stare de spirit buna -

Starile de spirit scazute nu doar ca iti ingreuneaza ziua, ele pot de asemenea avea 
o influenta nefasta in privinta atingerii momentului ‘Evrika!’. Cand ne simtim cu 
moralul la pamant - fiind implicata si o stare de anxietate - de obicei, tindem sa gandim 
intr-un mod analitic, ceea ce poate duce la o creativitatea scazuta, stearsa. In schimb, 
o perspectiva pozitiva, mareste orizontul gandirii, chiar alimentandu-ti imaginatia si 
ideile intr-un mod bun. Astfel, una din grijile tale ar trebuie sa fie imbunatatirea starii 
de spirit, prin planificarea unor evenimente pe care sa le astepti cu nerabdare; simplu si 
eficient.

- Somn suficient -

Un somn bun este esential pentru pierderea in greutate, el ajutandu-te sa controlezi 
hormonii care iti provoaca foamea; in plus, poate declansa momentul ‘AHA’ prin 
incurajarea procesului numit consolidarea memoriei. Cunostintele pe care le-ai dobandit 
in timpul zilei este organizat si restructurat (in timpul somnului), ceea ce scoate la 
suprafata detalii ascunse si relatii dintre ele, alaturi de alte ‘bucati’ de informatii. 
Aceste noi perspective te pot trezi in timpul somnului sau poti avea revelatii in cursul 
diminetii, asa ca, trebuie sa ai tot timpul la indemana un carnetel si ceva de scris.

- Liniste -

Sunt multe persoane care afirma ca majoritatea ideilor vin sub dus. Explicatia 
este urmatoarea: apa care curge are un anumit zgomot - numit ‘zgomot alb’, astfel ca 
nu auzi sau nu vezi mai nimic, ceea ce creeaza o restrictie senzoriala; acest moment 
linistit, da anumite impulsuri constiintei. Iar daca dusul nu functioneaza in cazul tau, 
orice activitate care elimina factorii perturbatori, poate fi incercata pentru a se produce 
momentul ‘AHA’.

- Momentul ‘EVRIKA!’ -

Din moment ce ai formata o buna cunoastere, fii gata pentru o stimulare puternica 
a motivatiei. Momentele ‘AHA’ livreaza anumite emotii si o anumita plata pentru 
realizarea pe care tocmai ce ai avut-o.



sindromul BURNOUT

Sindromul burnout 
se simte ca o epuizare 
totala, infinita, 
necontand ceea ce faci 
... ea se agraveaza in 
continuu; iar daca ai 
un anumit stres, exista 
si un sentiment de 
anxietate, iar pe masura 
ce se inrautateste, totul 
functioneaza mult mai 
lent, chiar si capacitatea 
intelectuala. Iar daca 
acest tip de situatie 
suna familiar, este din 
cauza ca foarte multi o 
experimenteaza in zilele 
de astazi, in aceasta 
lume caracterizata de 
viteza si furie.
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la epuizarea nutrientilor vitali 
specifici mai rapid decat ceea 
ce poti obtine decat atunci cand 
mananci; si cum organismul 
ramane fara substantele 
nutritive, sistemele care produc 
energia  - glandele tiroide si 
suprarenale nu pot functiona 
normal.

In momentul in care in viata 
ta apar multi factori de stres, 
indiferent ca vin de la munca sau 
alte griji din viata particulara, 
totul se resfrange asupra starii 
organismului, iar de aici pana 
la epuizarea totala, nu mai este 
decat un singur pas. Din pacate, 
sunt afectate calitatea muncii, 
dar si relatiile dintre parteneri, 
consecinta a faptului ca persoana 
afectata isi pierde interesul in 
multe activitati.

Exista de asemenea, persoane 
afectate care iau medicamente 
pentru depresie sau anxietate, 
sau pentru ambele. Cel mai bine 
este sa fie pastrat un echilibru 
intre orele de munca si timpul 
personal, chiar daca tentatiile 
financiare ale orelor extra platite, 
ne imbie de foarte multe ori. Si 
se pare ca un lucru bun in lupta 
impotriva sindromului burnout 
sunt exercitiile fizice, dar cand sa 
le mai faci daca muncesti pana la 
peste 12 ore zilnic?

Vestea buna este ca burnout 
poate fi vindecat, doar ca este 
un proces care necesita timp, 
un lucru extrem de pretios 
pentru femeia moderna de 
astazi. Iar aceasta vindecare ce 
necesita un termen foarte lung 
de timp, implica o reconstruire 
constienta a energiei corpului. 
Redobandirea sanatatii este un 
proces greoi, iar persoana care 
se recupereaza de la burnout 
trebuie sa fie pregatita pentru 
o lunga calatorie; exista de 
asemenea, anumite ‘solutii’ 
rapide care par ca rezolva repede 
anumite lucruri, dar, de fapt, 
nu sunt solutionate conform 
asteptarilor sau previziunilor.

In cazul in care esti la 
regim/dieta, intreaba-ti 
medicul despre nivelurile 
tale de fier, aicd folic si 
iod. Iar daca este necesar, 
incearca sa suplimentezi 
aportul de nutrienti 
necesari: vegetale cu 
frunze verzi pentru fier, 
broccoli pentru acid folic, 
crustacee pentru iod 
sau mergi pe anumite 
suplimente!

atentie!

Cand esti aproape de burnout, trebuie sa iei in calcul ca lupta este reala !

Iata ce se intampla cand te apropi i de punctul l imita !

Conform studiilor, se pare 
ca peste 50% dintre persoane 
afirma ca sunt afectate atat 
fizic cat si mental din cauza 
stresului. O parte interesanta 
este aceea ca un medic 
specializat, poate diagnostica 
mult mai usor depresia, cand 
evalueaza un pacient care 
are burnout. EXPLICATIA? 
Deoarece, epuizarea si depresia 
vin impreuna in mod ‘natural’; 
exista de asemenea, consecinte 
fiziologice pe care medicii le 
pot testa si asta din cauza ca 
sindromul burnout afecteaza 
chimia corpului, in mod 
particular - tiroida si glandele 
suprarenale. La femei, burnout 
poate fi cauzat de numerosi 
factori de stres: o perioada 
intensa la locul de munca, 
cerintele de a invata in timp ce 
se si munceste, eforturile de 
a gestiona relatia cu parintii, 
munca cu eforturile intretinerii 
unei relatii. Iar cand esti epuizat 
in mod constant iar corpul este 
solicitat atat fizic cat si psihic, 
sistemele de producere ale 
energiei  - cum ar fi glandele 
suprarenale - cedeaza.

Anumite mituri sustin 
ca sindromul burnout este 
psihologic, dar de fapt nu este. 
Intr-adevar, factorii psihologici 
contribuie la debutul acestuia, 
dar aceasta este o problema 
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I N T E S T I N U L
Organismul tau secreta chimicale 
care apar atunci cand esti 
stresata, dar aceasta nu este 
o amenintare imediata. In 
consecinta, este inmagazinata 
grasime in jurul organelor 
interne pentru a le proteja de 
viitoarele pericole. Ce inseamna 
asta? Iei in greutate!

T I R O I D A
Un dezechilibru al nivelului de 
cortizol inseamna ca tiroida este 
subactiva sau supraactiva. In 
primul caz inseamna ca vei lua in 
greutate si esti constipata, iar in 
al doilea caz, se pierde greutatea 
si ai parte de batai neregulate ale 
inimii.

Cand organismul se ‘opreste’ 
si nu mai functioneaza la 
parametri normali, va avea 
nevoie de cateva zile pentru a 
se odihni si a se alimenta pentru 
a intra intr-un ritm cat de cat 
normal. Ne convine sau nu, 
trebuie taiat si timpul petrecut 
pe retelele sociale, pentru ca, 
in ciuda aparentelor, acestea 
compun un factor de stres, un 
studiu dintr-o publicatie de 
psihologie aratand ca mai bine 
de 1 persoana la 10 a recunoscut 
ca social media este un factor 
declansator de stres. Iar cand 
revii la rutina dupa aceste cateva 
zile de pauza, autocontrolul 
este cel mai important; el te 
poate tine pe linia de plutire 
ajutandu-te sa mergi mai 
departe, sau dimpotriva. Iar 
timpurile actuale din pacate, 
imping deopotriva barbatii si 
femeile spre perfectiune, fie 
ca e vorba de locul de munca, 
ingrijirea copiilor, viata sociala, 
viata de cuplu. CE INSEAMNA 
ACEST LUCRU? Ca atunci cand 
esti impins de societate spre 
perfectiune, apare implicit si 
auto critica; devii cel mai exigent 
critic al tau, ceea ce poate duce 
la o usoara alunecare catre 
burnout. Evolutia actuala a 
societatii cere de la tine sa faci 
lucrurile mai repede si mai bine 

ca inainte, sa ai grija sa iti educi 
copii la un nivel cat mai ridicat, 
si, ulterior, cu tot acest stres, 
sa te minti singura cat de bine 
iti este si cat de bine o duci, cat 
de frumoasa este viata, prin 
postarea diverselor fotografii si 
mesajelor pozitive pe retelele 
sociale, in timp ce viata ta se 
duce incet si sigur catre un 
posibil dezastru. Iar vina din 
pacate, este doar a celor care se 
lasa angrenati in aceasta ‘bucla’, 
consumandu-ne, incercand sa ne 
ridicam la asteptarile impuse de 
societate si de noi.

Daca ai posibilitatea, poti 
merge la anumite cursuri de 
meditatie care sa te ajute, 
oferindu-ti linistea interioara 
de care ai nevoie. Si da, poate 
fi obositor sa tot incerci sa te 
gandesti si sa analizezi aproape 
orice. Cu toate astea, o astfel de 
experienta, te ajuta in analiza 
prioritizarii lucrurilor importante 
din viata ta si in mod deosebit, 
cele care au legatura cu grija fata 
de propria persoana si beneficiile 
care rezulta din aceasta si care 
are o influenta importanta in 
jur. De altfel, e foarte important 
sa fii intelegator cu propria 
persoana si sa iei in calcul daca 
asteptarile in privinta anumitor 
probleme sunt reale si daca pot 
fi indeplinite. Astfel de terapii pot 

fi foarte utile pentru explorarea 
anumitor aspecte ale vietii care 
cauzeaza un stres mare si pot da 
nastere unor probleme serioase.

Este foarte important sa fie 
stabilite granitele intre munca si 
petrecere a timpului liber, proces 
care este de lunga durata; este 
esential sa inveti sa spui NU fara 
a te simti vinovata, pentru ca a 
avea grija de propria persoana 
si de propria sanatate, trebuie 
sa primeze. Nu trebuie sa iti 
amintesti nicio clipa de munca 
atunci cand te relaxezi, indiferent 
ca stai linistita in pat, mergi la 
un film sau la o plimbare. O 
comunicare onesta este benefica 
pentru toata lumea, in sensul ca 
nu trebuiesc facute promisiuni 
nerealizabile sau care nu se 
pot incadra in diversi termeni. 
Daca este dificil sa gestionezi 
toate activitatile, sansele sa intri 
in cercul vicios burnout sunt 
foarte mari, de aceea, trebuie 
sa fii foarte atenta cu odihna si 
ingrijirea de sine. Oricare ar fi 
metodele prin care te relaxezi, 
incearca sa iti faci un program 
stabil si sa il respecti!

O A S E L E
Cand esti furios, acest lucru se 
rasfrange asupra corpului tau 
si acesta isi pierde potasiul, 
responsabil pentru oprirea 
altor acizi sa iti ia calciul; pe de 
alta parte, oasele se lupta sa 
absoarba calciul.
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P I E L E A
Te trezesti dimineata cu un 
cosulet sau mai multe, de vina 
putand fi cortizolul care creste 
productia de ulei din piele.
Punctele albe de pe piele pot fi 
de asemenea, rezultatul stresului 
cronic.

M U S C H I I
Un proces numit proteoliza, 
slabeste muschii, sunt date jos 
proteinele, astfel ca sarcinile 
devin mai grele. Aceasta se 
intampla cand nivelul de cortizol 
ramane crescut pentru o perioada 
lunga de timp.

Daca ai multe din urmatoarele manifestari, 
mergi la medic si fa niste analize si teste pentru 
glandele suprarenale si tiroida.

1 Epuizare emotionala si mentala continua, chiar 
daca dormi bine in timpul noptii sau dupa o pauza 
mai mare.

2 Dificultatea de a dormi sau a te concentra.

3 Interes scazut in privinta activitatilor care in 
trecut v-au facut placere.

4 Modificarea apetitului, fie ca e in scadere sau 
crestere.

5 Nivelurile de anxietate diferite, de la nefolositor 
la debilitant, atacuri de panica si alte simptome 
fizice.

6 Cresterea nivelului de imbolnavire  - gripa si 
racelile apar mai des, dureri de spate sau migrene.

7 Nivel ridicat de furie si iritabilitate; te deranjeaza 
cele mai neinsemnate lucruri.

8 Sentiment constant de coplesire, la munca, social 
si emotional.

9 Niveluri crescute de nemultumire in privinta 
muncii sau a vietii personale; nu se simte niciodata, 
dar creste in continuu.

Sfaturi din punct de 
vedere psihologic

Noteaza-ti in calendar  - daca se poate 
zilnic, sa iti petreci timp cu tine. Orice timp 
petrecut cu tine pentru a te reseta, relaxa, 
medita, concentra, a te gandi profund, este 
unul dintre cele mai bune lucruri pe care le 
poti face pentru tine.

Spune NU atunci cand intri in contact cu 
o noua sarcina sau problema, pentru ca orice 
noua responsabilitate, inseamna un stres in 
plus. Iar daca poti face ceva anume, acest 
lucru nu inseamna ca si trebuie sa faci!

Scoate-ti din cap notiunea de 
superfemeie, pentru ca nu trebuie sa fii 
perfecta si sa faci totul perfect! Perfectiunea 
nu este un scop real, iar cateodata, ‘destul de 
bun’, ‘destul de bine’, este indeajuns.

Reincarca-te cu ajutorul unei liste in care 
sa scrii ce iti place sa faci, ce iti bucura viata cel 
mai mult! Apoi, incearca sa faci tot posibilul sa 
le faci, sa le (re)aduci in viata ta!

C R E I E R U L
Hipotalamusul trimite un semnal 
catre glandele suprarenale 
pentru a produce hormoni de 
stres; aceste cai neuronale pot 
declansa schimbari pe termen 
lung in structura si functia 
creierului.
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ti-o doresti

nasterea pe care

Nasterea copilului este o experienta unica, 
extraordinara, pentru fiecare mama si in majoritatea 
cazurilor, un eveniment care schimba viata. 
Elaborarea unui anumit plan inainte de nastere si 
revizuirea diferitelor optiuni disponibile, pot face din 
aceasta experienta, una placuta si memorabila.

NASTERE ACTIVA

In timpul unei nasteri active, mamele sunt 
incurajate sa preia controlul propriilor corpuri 
si sa se miste liber. Ele prefera de obicei sa 
adopte pozitii verticale in timpul nasterii, 
comparativ cu statul intins pe spate in pozitia 
clasica. O astfel de nastere activa, implica 
asternuturi moi, perne, pentru a permite 
asezarea si ingenunchierea confortabile, sau 
diverse lucruri - cum ar fi franghiile, care pot 
ajuta la mentinerea pozitiei de ghemuit.

Beneficiile?
Studiile au aratat ca 

nasterea activa poate face 
travaliul si procesul de nastere 
mult mai usoare, eficiente 
si mai putin dureroase. De 
exemplu, pozitia verticala face 
ca nasterea sa fie ajutata si de 
gravitatie, iar pozitia ‘pe vine’ 
largeste pelvisul, ceea ce este 
bine pentru copil.

Cui i se potriveste?
O nastere activa i se 

potriveste in primul rand 
femeii care isi asculta 
corpul, existand elemente 
pe care le poti introduce 
in planul tau de nastere, 
chiar daca, nu optezi 
pentru aceasta modalitate 
de nastere. Exista 
astazi, anumite cursuri, 
clase prenatale, care 
incorporeaza elemente 
din filosofia nasterii active 
asa ca, daca ai intrebari, 
nu ezita sa le adresezi in 
timpul acestor cursuri! 
Tehnicile de nastere 
activa sunt utile in mod 
deosebit femeilor care nu 
apeleaza la diverse tipuri 
de ameliorare a durerilor, 
dar pot de asemenea sa 
ajute femeile care folosesc 
alte masuri de reducere 
a durerilor, incluzand 
Entonox, injectii cu 
morfina sau petidina, sau 
anestezia epidurala.
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NASTERE PRIN HIPNOZA 
(HYPNOBIRTHING)

In ultimii ani, s-a vazut 
o crestere a cererii de 
hypnobirthing sau de utilizare 
a hipnozei in timpul travaliului. 
Aceasta procedura te poate 
ajuta sa te simti relaxata 
in timpul travaliului si mai 
increzatoare in procesul de 
nastere. Nasterea prin hipnoza 
este o forma de autohipnoza 
care declanseaza stare fizica si 
mentala de relaxare profunda.

Beneficiile?
Mamele care apeleza la 

aceasta metoda, sunt mult mai 
calme si mai relaxate si pot 
simti ca au situatia sub control 
tot timpul.

Cui i se potriveste?
Tehnica de nastere prin 

hipnoza poate fi personalizata 
de la mama la mama, pana 
cand se gaseste formula 
potrivita; in cazul in care o 
mama doreste sa adopte acest 
tip de  nastere - prin hipnoza, 
specialistii ii recomanda sa se 
informeze din timp in aceasta 
privinta si cu cat este mai 
bine practicata si exersata, 
cu atat mai usoara va fi 
nasterea. Chiar si femeile care 
folosesc anestezia epidurala 
pentru o durere redusa, pot 
folosi tehnica de nastere prin 
hipnoza.

NASTERE IN APA

Nasterea in apa - cand 
femeia petrece mai mult 
timp intr-un bazin cu apa 
in timpul travaliului la o 
temperatura apropiata de 
cea a corpului, poate oferi o 
relaxare in timpul travaliului. 
Multe femei isi petrec timpul 
in bazin pe timpul travaliului 
pentru ca apoi sa-l nasca in 
afara lui, iar unele dau nastere 
copilului chiar acolo. Multele 
ore petrecute in piscina se 
pot dovedi in cazul unor 
mame, destul de incomode, 
impiedicand mobilitatea, de 
aceea, specialistii recomanda 
sa se intre in piscina cand sunt 
dilatate cu cel putin 4 cm.

Beneficiile?
Relaxarea naturala resimtita 

si sentimentele de usurinta pe 
care le simti in apa, pot face 
travaliul mai usor, durerile 
suportabile reprezentand 
o optiune naturala pentru 
viitoarele mame carora le este 
teama de interventia medicala, 
deoarece, contractiile sunt 
mai usor de gestionat. In 
plus, este mult mai usor sa te 
misti si sa-ti schimbi pozitiile 
cand te afli intr-un bazin; de 
multe ori, in piscina intra si 
partenerul, pentru a o sustine. 
Din moment ce copilul este 
nascut, este nevoie sa fie 
ridicat cu fata la aer pentru a 
putea respira; moasa te poate 
ajuta in acest sens, sau o poti 
face chiar tu. Este necesar sa 
se faca acest lucru, deoarece, 
la scurt timp dupa nastere, 
alimentarea cu oxigen de la 
placenta se va opri.

Cui i se potriveste?
Este important de vazut ca 

nasterile in apa sunt adecvate 
sarcinilor cu risc scazut, 
deoarece apa poate face 
dificila evaluarea starii copilului 
prin monitorizarea batailor 
inimii. Cu toate acestea, 
anumite unitati medicale 
dispun de telemetrie care 
pot ajuta sa fie monitorizata 
starea bebelusului; anestezia 
epidurala nu este indicata 
mamelor care doresc sa 
dea nastere in apa, datorita 
procedeului in sine; exista in 
acest caz si un risc de infectie 
daca aceasta este inserata in 
spate.

Nasterile in apa nu sunt 
pentru oricine, asa ca, in cazul 
in care te simti inconfortabila, 
fii sigura ca ai alte optiuni 
imediate care sa te faca sa te 
simti confortabila!
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CE TREBUIE SA FACI

Gandeste-te la ceea ce te face cel mai 
mult sa te simti relaxata si confortabila!

Fa tot posibilul sa mergi la cursuri 
prenatale inainte de a dezvolta planul 
de nastere, pentru ca acestea te vor 
informa si iti vor da idei folositoare!

Aminteste-ti de fiecare data, ca 
fiecare plan este personalizabil si nu 
poate fi nimic gresit daca planul tau nu 
coincide cu altul!

Mentine o evidenta a o planului de 
nastere si fii sigura ca il impartasesti cu 
moasa sau cu cel care te ajuta!

Fii deschisa si fa-ti un plan prenatal, 
dar fii in acelasi timp pregatita sa il 
schimbi, daca lucrurile nu merg asa cum 
te astepti!

CE NU TREBUIE SA FACI

Sa ai un plan de nastere prea 
prescriptiv; el trebuie sa fie ca un ghid, 
deci nu puneti presiune pe voi in mod 
inutil incercand sa-l urmezi exact!

Sa lasati deoparte partenerul de 
nastere!

Sa uitati sa puneti intrebari! Este 
important ca parintii sa se simta 
increzatori si cu cat stiti mai multe, cu 
atat va veti simti mai linistiti!

RETINE!

NU este nimic gresit 
atunci cand este vorba 
de planul de nastere!

Exista o serie de 
optiuni valabile 

pentru viitoarele 
mame si cel mai 

important, este sa 
o gasesti pe cea 

care o simti cea mai 
potrivita pentru 

tine. Informeaza-te 
din timp, cunoaste 
procesul, oamenii, 

specialistii care 
vor fi alaturi 

de tine in acele 
momente, pentru a 
face din nastere o 

experienta placuta 
si confortabila!



chiar daca iti eSte cunoScut SentimentuL Si Starea Pe care o ai duPa o noaPte 
nedormita Sau agitata, ProbabiL nu cunoSti conSecinteLe negatiVe aSuPra Sanatatii din 
cauza SomnuLui inSuficient. aSa ca, daca iti doreSti Sa Le afLi Si Sa iei o decizie Pentru a 
aVea Parte de efecte benefice maxime, citeSte urmatoareLe randuri!

VISE FRUMOASE
SI UN SOMN LINISTIT
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Constient sau nu, atunci cand erai copil si 
mama iti facea patul sa te culci mai devreme 
- si asta impotriva argumentelor tale in 

privinta statului la joaca, exista un 
motiv destul de serios care te privea 
in mod direct: beneficiile sanatatii 
in urma orelor de somn. Indiferent 
ca esti copil, adolescent sau adult, 
somnul este vital pentru sanatatea 
ta fizica, sprijinind o multitudine 
de abilitati cognitive si functii 
metabolice pentru un echilibru 
hormonal si un bun sistem imunitar. 
Perturbarile din timpul somnului 
pot avea de asemenea, efecte 

negative asupra starii emotionale si mentale, 
inclusiv gandirea negativa, vulnerabilitatea 
emotionala, anxietatea si depresia.

Daca ai parte de un somn eficient si ore 
destule, sunt sanse sporite sa iti poti mentine 
un stil de viata sanatos, conform unui studiu 

publicat in internationaL JournaL 
of ePidemioLogy. Mai exact, multi 
dintre fumatorii care au avut parte 
de somn suficient, au renuntat la 
fumat in aproximativ 4 ani; aceeasi 
situatie a fost sesizata si in randul 
celor care au cosnumat alcool sau nu 
au parte de activitate fizica, aceste 
doua categorii, de obicei, avand 
deficit si mai mare de somn.

De retinut este faptul ca exista functii 
fiziologice unice care pot fi indeplinite doar 
in timp ce dormim. Musculatura si sistemele 
cardiovsculare se construiesc si se repara, 
creierul este ‘curatat’ de toxinele din timpul 
zilei, memoria este consolidata, creierul se 
reseteaza, iar informatiile sunt triate: de unele 
ai nevoie, de altele nu, anumite informatii 
sunt stocate/procesate, altele eliminate - 
totul pentru o stabilitate emotionala. Toate 
aceste functii nu pot fi completate sau duse 
pana la capat atunci cand nu dormim.

In timp ce dormitul pare un proces simplu 
- visezi ca esti intr-o locatie feerica, iar apoi 
esti trezit la realitate de alarma enervanta 
a ceasului, in realitate, exista diferite stadii 
inconstiente in acest ciclu al somnului, care 
joaca un rol vital in starea noastra de bine. 
Dupa un somn de 20 de minute, te poti simti 
foarte revigorata si gata de actiune, in timp 
ce exista situatia in care dupa doua ore de 
somn, esti ametita de somn si parca ai avut 
cea mai agitata noapte. Aceasta situatie pare 
a nu avea nicio logica, cu toate astea, exista 
explicatii legate de stadiile  somnului pe care 
le avem toti pe parcursul unei nopti. Daca te 
trezesti intr-un stadiu al somnului care este 
mai usor, te simti mult mai atasat de pat; dar 
in cazul in care te trezesti din cauza alarmei 
ceasului in timpul unui somn adanc, atunci 
avem parte de alta poveste.

Somnul cuprinde doua parti principale. 
Somn cu miscare oculara non rapida (non 
REM) sau somnul fara vise, este acela in care 
respiratia si ritmul cardiac sunt lente, somnul 
este unul usor, iar creierul lucreaza pentru 
‘curatarea’ sa si mentinerea starii de somn. 
Dupa 90 de minute de somn, toate procesele 
rapide de refacere se termina si creierul 
devine foarte activ, procesand si consolidand 
informatiile din timpul zilei pentru stocarea in 
memorie pe termen lung. Functiile fizice sunt 
refacute, musculatura construita si reparata; 
adultii au nevoie de 80 - 100 minute de somn 
profund.

PERTURBARILE 
DIN TIMPUL 
SOMNULUI 
POT AVEA 

EFECTE 
NEGATIVE 

ASUPRA STARII 
EMOTIONALE 
SI  MENTALE

EXISTA 
FUNCTII 

FIZIOLOGICE 
UNICE CARE 

POT FI 
INDEPLINITE 

DOAR IN TIMP 
CE DORMIM
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In REM, activitatea noastra neuronala este 
foarte ridicata si creierul nostru este activ (in 
anumite parti si mai activ) comparativ cu 

situatia cand suntem treziti. Creierul 
este ocupat cu functiile neuronale 
pentru consolidarea memoriei, 
sortarea informatiei, curatarea si 
resetarea creierului; din punct de 
vedere comportamental, suntem 
paralizati. Pe parcursul noptii, 
facem incursiuni prin diferitele 
stadii de veghe, de somn profund 
sau mai putin profund, de multe ori 

inconstient; astfel, pe parcursul noptii, poti fi 
treaz de multe ori, dar inconstient. Un ciclu 
complet de somn (stare de veghe, somn usor, 
somn profund) poate dura intre 90 si 110 
minute, un adult putand avea in medie cam 5 
astfel de cicluri pe noapte.

Somnul non REM este vital in 
privinta sanatatii noastre fizice: daca 
nu dormim indeajuns, riscul de a 
dezvolta o serie de boli creste foarte 
mult. A nu avea parte de somn, poate 
duce la sanse de a creste obezitatea 
cu aproximativ 60 de procente, 
presiunea sangelui cu aproximativ 
50 de procente, riscul de atac de 
cord, accident vascular cerebral 
si dementa aproape dublandu-se. 

Un studiu publicat in brain arata ca boala 
Alzheimer are legatura cu lipsa somnului; 
oamenii de stiinta au monitorizat somnul a 
17 pacienti sanatosi de varsta medie, somnul 
a jumatate dintre ei fiind perturbat in timpul 
noptii. Cele doua grupuri au avut parte apoi 
de comparatii ale undelor cerebrale: in cazul 
celor care care au avut somnul perturbat, s-a 
observat o crestere cu 10 procente a proteinei 
amiloid beta, care este asociata cu boala 
Alzheimer.

DIN PUNCT 
DE VEDERE 

COMPORTAMENTAL , 
SUNTEM 

PARALIZATI.

DACA NU 
DORMIM 

INDEAJUNS, 
RISCUL DE A 

DEZVOLTA 
O SERIE DE 

BOLI CRESTE 
FOARTE MULT.

Cu noul ritm de viata impus de zilele 
actuale, este tot mai dificil parca sa avem 
parte de un somn mai bun, indiferent ca 
suntem agitati toata ziua, suntem treziti de 
animalul de companie foarte de dimineata; 
astfel, avem timpul mediu de somn care a 
scazut cu 20-25%, iar rata obezitatii s-a triplat 
din anii 60. In timpul noptii, daca dormi 
cu 30 de minute mai putin decat ai avea 
nevoie, acest lucru poate duce la o crestere 
in greutate, conform unui studiu efectuat de 
endocrine Society. In acest scop, au fost 
analizati un numar de 500 de pacienti care 
aveau diabet zaharat de tip 2; acestia si-au 
redus somnul cu jumatate de ora, ceea ce a 
dus dupa 12 luni, la o crestere a riscului de 
obezitate cu 17%.

Multe dintre ceea ce inseamna lipsa de 
somn arata o legatura dintre somnul deficitar 
si hormonii; oboseala este in stransa legatura 
cu dezechilibrul in privinta hormonilor de 
foame, pierderea musculara, metabolism 
incetinit si o senzatie foarte mare de foame. 
Numeroasele cercetari au aratat faptul ca 
atunci cand nu ai parte de somn suficient, 
organismul intra in modul de conservare, 
producand mai putini hormoni de satietate 
- leptina si mai multi de crestere a foamei - 
ghrelin, apetitul avand o crestere de 20 - 25 
procente. Studiile clinice controlate au aratat 
ca cei care dorm doar 5 ore pe noapte au 
nevoie de o cantitate suplimentara de 300 
pana la 500 calorii pe zi, ceea ce duce in final, 
la cresterea in greutate. De asemenea, sunt 
sanse crescute sa te imbolnavesti daca timpul 
dedicat siestei zilnice este minim. Sistemul 
imunitar se declanseaza in timpul somnului, 
activand activitatea celulelor ucigase naturale, 
ceea ce ofera o aparare impotriva bacteriilor, 
virusilor si chiar a cancerului.

Daca nu avem parte de somn suficient, 
scadem activitatea celulelor ucigase cu 
aproape 50 de procente, iar studiile au aratat 
ca suntem mai predispusi racelilor si gripelor, 
deoarece nu avem protectia necesara.
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aVand in Vedere ca aProximatiV unuL din trei 
aduLti au Parte de mai Putin de SaPte ore de Somn Pe 
noaPte, eSte imPortant Sa ai un Program PerSonaL 
in functie de neceSitati. ce ar trebui Sa faci Sau Sa 
iei in conSiderare Pentru a aVea Parte de un Somn 
de caLitate?
… Seteaza alarma cu o ora inainte de culcare, timp in 
care inchizi tot ce inseamna tehnologie, lumina slaba, 
lumanari. Lumina albastra determina corpul sa produca 
mai putina melatonina, hormonul care regleaza somnul 
si starea de veghe. Pe de alta parte, lumanarile - mai 
bine zis - lumina transmisa de ele, face creierul sa 
produca serotonina, hormonul care te relaxeaza si iti 
da starea de bine. Asa ca, inlocuind lumina produsa de 
telefon cu o lumanare cu aroma de levantica, poate fi o 
miscare foarte inteligenta.
… Fii sigura ca nu exista tehnologie in dormitor, acesta 
fiind doar pentru dormit, relaxat si sex.
… Investeste intr-un pat de calitate, cel mai bun pe 
care ti-l poti permite, daca este posibil! Nu intra in 
cercul celor care cheltuiesc sume imense pe televizoare 
de ultima generatie sau masini cu superviteza, dar stau 
acasa pe saltele vechi de sute de ani! Bucura-te de cel 
putin 8 ore intr-un confort, care sa-ti faca viata mai 
frumoasa si mai sanatoasa!
… Poti face exercitii fizice sau yoga, studiile indicand ca 
yoga poate ajuta la imbunatatirea calitatii si cantitatii 
somnului.
… Evita seara sa faci meditatie, deoarece, aceasta da 
o stare alerta creierului, de aceea e bine sa fie facuta 
dimineata devreme sau la mijlocul dupa amiezii.
… Pentru un somn bun, este indicat un dus cald 
seara, organismului placandu-i sa adorma la scaderea 
temperaturii.

Somnul REM este deosebit de important pentru functia 
cognitiva si bunastarea mentala; toti am experimentat 
sentimentul pe care il avem cand nu dormim suficient, si 
exista un motiv stiintific in spatele acestuia. Testele cognitive 
ale unui creier ‘bine dormit’ versus creier ‘lipsit de somn’ 
arata diferente uriase in functionarea creierului; mai putin 
somn, afecteaza de asemenea si duce la o crestere a centrului 
emotional, afectand starea de spirit.

Creierul lipsit de somn este afectat in ziua urmatoare 
deoarece, nu i s-a oferit destul timp sa isi faca functiile 
necesare de care are nevoie, pentru a fi gata a doua zi, in 
privinta informatiilor si deciziilor. Exista o foarte importanta 
parte a creierului care se numeste cortex prefrontal - situat in 
spatele fruntii si care ne face destepti. Daca nu dormim bine, 
este destul de greu sa accesam cortexul prefrontal a doua zi. Si 
din cauza ca nu il putem activa, gandim incet, neputand accesa 
diverse procese si amintiri, care au trecut prin creierul nostru.

Studiile au aratat ca lipsirea creierului de somn, duce la 
sanse crescute de a dezvolta depresie; daca nu dormi suficient, 
vei avea sanse de 5 ori mai crescute sa o dezvolti, pe parcursul 
a 12 luni.

Un studiu publicat in revista SLeeP arata legaturi intre 
durata somnului si influenta genetica a simptomelor depresiei.  
Peste 1500 de adulti gemeni au aratat legaturi intre durata 
somnului si simptomele de depresie; dintre cei care au dormit 
8-9 ore pe noapte, 27% au manifestat simptome depresive, 
comparativ cu cei care au dormit in jur de 5 ore pe noapte, 
avand un procent de simptome ale depresiei de 53.

Pana la urma, una din probleme este durata somnului, o 
necunoscuta care e probabil in mintea multor persoane si se 
pare ca un somn cuprins intre 7 si 9 ore este de ajuns. Cu 
toate astea, se pare ca femeile au nevoie de mai mult timp de 
somn comparativ cu barbatii, asa ca, nu e tocmai bine pentru 
femei sa aiba aceleasi program de somn cu partenerii.

CUM SA AI PARTE DE UN SOMN MAI BUN?
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STIL DE VIATA

Somnul este esential pentru un stil de viata sanatos si o sanatate de invidiat, 
de aceea este important sa ai un spatiu care sa-ti asigure conditiile necesare. 

Care sunt elementele de care ar trebui sa tinem cont? Ce ar trebui sa stim in 
mod deosebit? Aflam in continuare ...

C A L M I T A T E A . 
Crearea unui spatiu care sa ofere 
un sens relaxarii si odihnei este 
un factor important, iar lenjeria 
de pat proaspata este cat se 
poate de imbietoare pentru un 
somn de calitate. Daca se poate, 
incearca sa ai cel putin o data 
pe saptamana lenjeria fresh, 
adaugand in plus, parfum de 
lavanda, (despre care cercetarile 
spun ca are un efect de calmare) 
pentru o relaxare deplina.

I L U M I N A T U L .
Utilizeaza lampi de noptiera, 
lumini de podea, pandative, 
pentru creerea unei lumini 
moi, ambientale. Daca exista 
posibilitatea sa reglezi 
intensitatea luminii sau mai 
mult - sa dezactivezi luminile 
puternice cu doua ore inainte 
de culcare pentru a te ajuta sa 
adormi mai repede, e si mai 
bine. De asemenea, o acoperire 
partiala a ferestrelor sau a 
surselor de lumina care vin 
din exterior, nu va ajuta foarte 
mult, asa ca, foloseste jaluzele, 
draperii sau obloane, pentru a te 
odihni in intuneric.

V E R D E L E . Aducerea 
plantelor in dormitor, te poate 
ajuta mai mult decat iti poti 
imagina, datorita efectelor 
purificatoare, plante cum ar fi 
lavanda, iasomia, avand efecte 
de curatare pentru a te adormi.

F L U X  D E  A E R . 
Asigura-te ca dormitorul nu 
este sufocant! Deschide fereastra 
daca ai parte de aer curat si nu 
poluat, sau achizitioneaza un 
ventilator de tavan pentru a face 
sa circule fluxul de aer. Retine 
de asemenea ca, desi aerul este 
curat, este foarte importanta si 
linistea, asa ca deschide-l doar 
atunci cand ai parte si de asa 
ceva.
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P A L E T A  D E 
C U L O R I . Cand alegi 
culori pentru dormitorul tau, 
alege-le sa fie simple si calme! Poti 
incerca nuante de alb, gri, albastru 
pal sau nuante pamantii, nuante 
mute. Daca stilul tau este indraznet 
si declarativ, alege un albastru 
peste un albastru luminos, rosu 
si visiniu peste roz luminos, sau 
nuanta de mare peste verde lime. 
Incearca sa eviti culori luminoase 
sau modele complicate, amestecate, 
care nu exprima odihna si relaxare. 
Cand alegi mobila, lenjeria de 
pat si obiectele decorative, mergi 
pe simplism! Mai putin, Mai binE 
- pentru ca iti doresti odihna si 
relaxare si nu construiesti un 
sanctuar sau o camera de joaca 
pentru copii.

M E R G I  P E 
S I M P L U .  Elimina orice 
lucruri care distrag atentia, cum ar 
fi facturile, documentele, diferitele 
memento-uri, care provoaca o 
stare de neliniste, agitatie, stres. 
Pastreaza ordinea printr-o buna 
organizare si investeste in dulapuri 
sau diverse obiecte de mobilier 
care iti ‘ascund’ anumite lucruri, nu 
foarte necesare in timpul zilei sau 
seara.

P O Z I T I O N A R E A 
M O B I L E I .  Chiar daca 
nu multa lume ia in considerare 
modul cum este aranjat mobilierul 
in camera, acesta poate avea o 
influenta determinanta in linistea 
de care ai nevoie. Pattern-uri 
amestecate, fara nicio logica, 
provoaca o stare de neliniste, in 
schimb, daca mergi pe o aranjare 
simplista, simetrica si pozitionata 
cumva central, aceasta te face sa te 
simti linistita.

C O N F O R T A B I L . 
Conform studiilor, petrecem cam 
o treime din viata in pat, asa ca, fa 
acest lucru sa conteze! Investeste 
intr-o saltea de calitate! Un pat 
mai mare este ideal daca stai cu 
partenerul, evitand astfel sa dormiti 
unul peste celalalt sau sa cadeti. 
Lenjeriile, paturile, pernele, trebuie 
de asemenea sa fie din materiale 
bune, moi, pentru ca intr-adevar 
patul, sa fie locul de relaxare, sub 
toate formele sale.



Violeta Simion

interviu

PSIHOLOG
IN ROMANIA



M A R T I E  2 0 1 8

95

m a c h i a j  :  a l i n a  D r a g a n

f o t o  :  F A M O S T

Cu certitudine trebuie sa ai ceva curaj pentru a patrunde pe 
un teritoriu nisat, mai putin accesibil si plin de necunoscute 
pentru cei mai multi dintre noi, intr-o perioada, hai spunem - 

nu una ideala. Si totusi, exista astfel de persoane, care, in pofida acestor 
obstacole, indraznesc sa mearga inainte, reusesc sa aiba un cuvant de 
spus si fac performanta in adevaratul sens al cuvantului.

PSihoLogia este un domeniu care are in general, o perceptie 
destul de eronata pentru multi dintre noi, denumirea insasi aducand 
panica chiar de la pronuntare. In realitate insa, este un domeniu care 
in Romania ar trebui sa fie mult mai prezent, mai ales ca incet incet, 
‘ne aliniem’ si noi standardelor internationale in privinta modului de 
lucru, stilului de viata si ... stresului. Si nu vorbim de psihologie ca o 
tendinta din moda, ci ca o necesitate, stilul alert al vietii de zi cu zi, 
dorinta fiecarei persoane sa atinga  - ceea ce noi numim perfectiune 
- un termen avand o mare ambiguitate, punandu-si amprentele din ce 
in ce mai apasat pe psihicul nostru, cu implicatii negative asupra starii 
noastre de santate, dar si a relationarii cu cei din jur.

Care este pulsul psihologiei in Romania la momentul actual, care 
sunt problemele “la moda” ale adultilor si copiilor, cu ce se confrunta 
astazi un psiholog, alaturi de multe alte lucruri interesante si o incursiune 
in acest fascinant domeniu, aflam in continuare de la invitata noastra 
speciala a lunii martie 2018 - psiholog VioLeta Simion.

Va invitam asadar, sa va asezati confortabil si sa cititi un interviu 
foarte interesant, in care veti afla multe lucruri utile si care, probabil va 
va schimba perceptia despre psihologie, despre viata in general.
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Buna Violeta si bine ai re (venit) in paginile revistei 
noastre! Povesteste-ne pentru inceput, cate ceva 
despre tine, incearca o autodescriere, chiar daca stim 
ca exista o anumita stangacie sau neobisnuinta ...

Bine v-am regasit! In continuare, recunosc ca despre 
mine imi place sa vorbesc mult mai putin si mult mai 
mult despre psihologul Violeta Simion. Cred ca de-a 
lungul anilor am preferat sa-mi canalizez cea mai mare 
parte a timpului catre aceasta meserie … insa atunci 
cand ramane doar Violeta, apare un om iubitor de 
muzica, lectura, de frumos in general, cu o curiozitate 
nativa imensa, extrem de romantica si in acelasi timp, 
foarte analitica. Cu toate acestea, sunt de multe ori 
mult prea exigenta cu mine insami, fapt pentru care nu-
mi place sa fac putine lucruri sau la un nivel pe care il 
percep superficial.

De unde aceasta pasiune pentru psihologie? Ai 
fost atrasa din copilarie, din adolescenta, de acest 
domeniu? Care sunt premizele care te-au indreptat 
spre acest domeniu destul de dificil, cel putin la o 
prima vedere?

Fiind absolventa a Liceului Pedagogic din Galati, 
nu-mi era deloc strain domeniul psihologiei copilului. 
Dintotdeauna am simtit ca am un tip de legatura cu copii 
si tinerii … ma simt confortabil sa vorbesc cu ei, percep 
rapid durerile lor, nemultumirile lor si cred ca cea mai 
mare resursa pe care o utilizez in relatia mea directa cu 
ei, este curiozitatea naturala iar nu etichetarea! Este 
extrem de important in orice tip de relatie terapeutica, sa 
nu ai prejudecati sau atitudini de expert atotcunoscator! 

Dupa absolvirea Liceului Pedagogic din Galati mi-am 
dorit sa ajung la Facultatea de Psihologie din Iasi - ceea 
ce s-a si intamplat, iar acolo, am descoperit ca printr-o 
cultura psihologica temeinica, poti avea niste explicatii 
coerente despre complexitatea firii umane. Totusi, nu 
diploma te formeaza ca specialist in psihoterapie: exista 
programe de formare care slefuiesc competentele 
generale ale psihologului … siii … fiind curioasa din fire, 
le-am absolvit si pe acestea!

Domeniul psihologic este - cel putin aparent, un 
teritoriu destul de timid ... ce te-a determinat sa mergi 
in continuare, mai ales ca societatea actuala nu prea 
incurajeaza aceasta nisa?

Primele obstacole cu care m-am confruntat, au fost 
chiar de la admiterea mea in facultate! Putini tineri erau 
incurajati sa intre la aceasta facultate pentru ca … nu 
prea se cunostea utilitatea acestei meserii. 

Cu toate acestea, nu m-a reprezentat niciodata 
atitudinea conformista, nu am luat decizii de dragul 
altora si cand am avut un cuvant de spus, mi l-am 
sustinut intotdeauna cu riscul de a-mi degrada relatiile 
sociale. 

Eu cred mult in conceptul de psihoeducatie sau 
tradus: “hai sa vedem despre ce este vorba ca ulterior 
sa apreciez daca mi-a fost sau nu de folos”! Nu incurajez 
atitudinile predefinite de genul: psihologii vindeca orice, 
omul care merge la psiholog este nebun, psihologul 
le stie pe toate, m-am vindecat in n. sedinte! Eu cred 
ca fiecare dintre noi are ceva sclipitor, doar ca este o 
chestiune de timp ca si TU sa vezi asta!

Legat putin de intrebarea anterioara, ce crezi ca 
s-ar putea face pentru a aduce psihologia la un prag 
acceptabil, avand in vedere importanta acesteia?

E o intrebare dificila, pentru ca implica multe 
aspecte. Psihologia are nevoie de practicieni in toate 
domeniile si are nevoie de o reprezentare corecta. Inca 
mai sunt confuzii legate de termenii: psiholog versus 
psihiatru/medic. De asemenea, e nevoie sa intelegem 
ca relatia profesionala dintre psiholog si psihiatru este 
una colaborativa si nu exclusiva! 

Eu cred ca fiecare dintre noi are ceva 
sclipitor, doar ca este o chestiune de timp 
ca si TU sa vezi asta!



M A R T I E  2 0 1 8

97

Revenind la intrebare, as zice ca multi nu-i inteleg 
importanta, tocmai pentru ca nu suntem o societate 
in care sa fie cultivata atitudinea de intr-ajutorare 
specializata. Multi dintre clientii mei, sunt cumva 
“certati” de cei din familie ca merg la psiholog pe motiv 
ca o “discutie” cu ei ar fi mult mai potrivita decat “mersul 
la psiholog”. Cu alte cuvinte, intram in concurenta 
(neloiala as zice) cu familia, anturajul, grupul de prieteni 
si chiar cu o serie de specialisti din domeniile medicale. 
Eu sper ca in Romania, acest tip de servicii sa devina o 
“moda” eficienta, care sa raspunda unor scopuri reale 
si obiective legate de sanatatea mentala individuala si 
de grup.

Din ceeea ce cunosti tu, exista o diferenta mare intre 
nivelul psihologiei din tara si cel din afara? Ce crezi - 
din punctul tau de vedere ca s-ar putea face?

Exista categoric o diferenta de perceptie si are 
legatura cu istoria psihologiei la nivelul mondial. Multi 
timp, aceasta profesie, a fost interzisa in Romania, 
prima generatie de psihologie, fiind dupa anii 90.  
Tendinta la nivel european este de supraspecializare, 
psihologul fiind expert in domenii mult mai clar definite. 
In cazul Romaniei, psihologul are nevoie de o mai buna 
vizibilitate si de o clarificare constanta a serviciilor 
oferite.

Ce ramura a psihologiei iti place cel mai mult? Practici 
in momentul acesta ceea ce iti place si ce simti?

Cel mai mult, imi place psihoterapia de familie 
si cuplu. Este o specializare pe care am ales-o pentru 
ca viziunea este sistemica si pentru ca interiorul 
unei familii iti arata o ampla complexitate legata de 
comportamente, reguli, obiceiuri. Este mult mai dificila, 
pentru ca, in cabinet, poti avea o familie compusa si din 
4-5 membri, dar felul in care ei relationeaza, iti ofera o 
imagine mult mai cuprinzatoare despre “simptomul” 
familiei (comportamentul disfunctional).

O problema putin delicata ...  daca cineva ar avea 
nevoie de un psiholog, crezi ca un astfel de specialist 
poate fi foarte bun si la o varsta mai mica (ne gandim 
la o varsta de 25 ani...)? Sau este nevoie de experienta 
si practica pe parcursul mai multor ani?

Varsta si experienta unui psiholog se pot constitui 
ca si criterii eliminatorii in alegerea profesionistului 
respectiv. Sunt de pilda tari, care impun o limita de 
varsta. As recomanda tinerilor psihologi ma intai sa 
invete abilitatile de baza, dupa care sa experimenteze 
interventii autonome cu viitorii clienti. E necesar sa ai 
cunostinte temeinice din domeniul psihologiei clinice, 
in sensul de a diferentia corect normalul de patologic, 
cunostinte legate de gestionarea corecta a diferitelor 
situatii cu clienti dificili si de asemenea, sa ai tu ca 
specialist  - o anumita maturitate emotionala. Ori, 
uneori, maturitatea emotionala nu vine o data cu varsta 
cronologica. Coeficientul de inteligenta emotionala, 
implica multe variabile psihologice si e in stransa 
legatura cu experienta de viata! 

Uneori, maturitatea emotionala nu vine o data cu varsta 
cronologica. Coeficientul de inteligenta emotionala, 
implica multe variabile psihologice si e in stransa legatura 
cu experienta de viata!
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Care este definitia psihologului perfect/ competent - 
din punctul tau de vedere?

Nu exista psihologi perfecti! Dar exista psihologi 
sclipitori din punct de vedere profesional! E necesar 
sa ai intuitie, maturitate emotionala, un grad ridicat 
de responsabilitate, o minte libera fara prejudecati, 
convingeri rigide, o perseverenta puternica in tot ceea 
ce faci, pentru ca sunt momente cand simti ca “stagnezi” 
in terapie. Eu, de pilda, cred foarte mult in conceptul 
de schimbare … este o convingere puternica, care imi 
motiveaza foarte mult strategiile terapeutice. Nu cred 
in destine predefinite! Cred ca e fundamental sa iti 
intelegi lectiile de viata!

Presupunem ca un tanar este pasionat de psihologie 
si isi doreste sa urmeze o facultate specializata. Ce 
satisfactii poate aduce aceasta meserie?

Este o meserie in care descoperi omul si ai 
posibilitatea sa adaugi plus valoare destinului respectiv.

Ce tipologii de oameni vin in mod deosebit la psiholog? 
Care sunt cele mai frecvente probleme ale oamenilor 
din societatea romaneasca sau cel putin, cu care te-ai 
intersectat pana in momentul de fata?

In ultima vreme, a crescut numarul terapiilor 
cu copii care au diferite afectiuni: ADHD, tulburare 
de comportament, tulburari emotionale, ticuri. Multe 
dintre ele, vin pe fondul relatiei tensionate cu ceea ce 
reprezinta scoala: teme, activitati scolare mult prea 
multe, lipsa socializarii in afara spatiului scolar, oboseala 
acumulata, etc.

La adulti a crescut, din pacate, numarul 
afectiunilor de tip anxios cu atacuri de panica, al 
reactiilor depresive, al insomniilor. Cei mai multi 
dintre adulti, au nivel ridicat de stres pe care, din pacate, 
il somatizeaza sub diverse reactii la nivelul corpului. 
Ceea ce este ingrijorator, este faptul ca multi aleg doar 
tratamentele medicamentoase in conditiile in care 
cunoastem faptul, ca un gand, nu poate fi modificat de o 
pastila! Felul in care ne raportam la anumite aspecte ale 
vietii nu poate fi schimbat decat cu o viziune regandita, 
recreata si construita in timp … altfel, vom avea tendinta 
sa cream relatii de dependenta fata de medici si nu 
viziuni coerente si optimiste despre viata.

Care a fost cea mai mare satisfactie ca psiholog, 
inainte de a deschide PSILAND?

Am avut multe momente in care m-am simtit 
bucuroasa, iar bucuria a venit din bucuria clientilor 
mei …. am vazut destine care si-au schimbat radical 
traiectoria, care au ales sa ceara altceva de la viata. 
Eu ma percep un om trecator in vietile clientilor mei si 
stiu ca bucuria mea inseamna de fapt, mult respect si 
admiratie fata de ei, fata de faptul ca se straduie sa-si 
ofere alternative mult mai bune felului in care traiesc. 

Ingrijorator este faptul ca multi aleg doar tratamentele 
medicamentoase in conditiile in care cunoastem 
faptul, ca un gand, nu poate fi modificat de o pastila!
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Ai avut parte de momente neplacute in sedintele tale?
Am avut momente cand m-am suparat sau m-am 

infuriat, momente in care am simtit ca asteptarile mele 
ca specialist sunt necorelate cu posibilitatile clientului/
ei meu/mele. Am avut momente dupa sedintele de 
terapie, in care am simtit nevoia sa ma plimb si sa-mi 
ordonez gandurile, pentru ca aveam sentimentul ca 
“ceva nu se leaga”…

Psihologii, inainte de a fi psihologi, sunt oameni ... 
inteleg corect acest lucru, cei din jur? Au asteptari 
nerealiste in acest sens?

Buna intrebare! Frecvent sunt intrebata daca mie 
imi vine sa plang in timpul sedintei cu privire la drama 
clientului respectiv … ca psiholog, sunt alaturi de el 
in procesul dureros de pierdere, dar am grija sa nu-i 
preiau din stari, pentru ca altfel nu-i poti fi de ajutor. 
Deontologic, ar fi potrivit sa nu mixezi rolurile de client/
pacient cu cel de prieten/colaborator. Cred ca de-a 
lungul anilor, inveti sa-ti clarifici tipul de relatie pe care 
il vrei cu ceilalti, iar ca psiholog, ai voie sa ai dreptul la 
intimitatea ta personala, pe care e bine sa o dezvalui 
doar apropiatilor.

Cresterea numarului de persoane care apeleza la 
serviciile psihologice este legat de cresterea nivelului 
de stres?

Din pacate da! Foarte putini dintre noi avem 
putinta de a dezvolta un stil de viata sanatos. Ritmul 
fiecarei zile este extrem de trepidant si neavand niste 
forme sanatoase de petrecere a timpului liber, apare si 
riscul de a dezvolta o serie de afectiuni cu componenta 
psihologica (boli endocrinologice, boli ale sistemului 
gastro-intestinal, etc). De-a lungul timpului insa, au 
aparut si clientii care se informeaza despre afectiunile 
lor si care apeleaza la acest gen de interventie; totusi, 
multe dintre informatiile pe care le acceseaza sunt din 
mediul virtual, iar in acest mediu exista si date care nu 
au nicio baza stiintifica! Cu alte cuvinte, incurajez mersul 
la specialist ca opinie de specialitate!

S-a intamplat sa ai cazuri de persoane care au venit sa 
‘rezolve’ anumite probleme si sa descoperi ca, de fapt, 
altele erau datele ecuatiei?

De cele mai multe ori se intampla astfel. Ceea ce 
numeste clientul ca fiind o problema, de fapt este doar 
o bucatica a aisbergului. Pentru relatia terapeutica este 
extrem de importanta motivatia interna a clientului 
pentru schimbare: ce-si doreste el sa se intample si ce 
este pregatit sa faca in acest sens.

Consideri ca ai ajuns la un nivel de cunostinte din 
domeniul psihologic satisfacator sau studiezi si te 
informezi in continuare? Care sunt sursele?

Niciodata nu te opresti din studiu, pentru ca nu 
poti afirma ca ai ajuns la un anumit nivel al intelegerii. 
Tot timpul intervine ceva nou si tot timpul ai nevoie sa-
ti perfectezi metodele de interventie. La nivel mondial, 
sunt centre de terapie consacrate care formeaza anual 
specialisti pe arii de interventie clar definite. 

Ceea ce numeste clientul ca fiind o problema, 
de fapt este doar o bucatica a aisbergului.
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Stim ca Violeta Simion este o persoana de actiune, 
lucru care s-a concretizat in deschiderea Centrului 
PSILAND. Stim de asemenea, ca este o dorinta veche 
... care este scopul sau, ce te-a determinat sa faci acest 
mare pas?

Nevoia de a oferi un nivel superior de calitate 
serviciilor psihologice din Galati. Imi doresc sa fie un 
centru psihologic reprezentativ, care sa creasca 
speranta familiilor cu privire la imbunatatirea 
confortului psihologic. Mi-ar placea sa cred ca 
serviciile psihologice se acceseaza cu usurinta nu numai 
in alte tari, ci si la noi. Mi-ar placea sa cred ca familiile 
pot aprecia acest tip de serviciu nu doar atunci cand, 
aparent lucrurile nu mai au nicio scapare ... ci si in mod 
preventiv …

Pe ce tip de activitati te axezi in cazul Centrului?
In cadrul Centrului PsiLand ma axez pe terapiile de 

familie si de cuplu. De asemenea, ca trainer parental, 
organizez intalniri cu parintii in scop informativ, astfel 
incat sa inteleaga multe dintre comportamentele 
copiilor lor si nu in ultimul rand, sustin grupurile de 
dezvoltare personala cu copii avand varstele intre 8-14 
ani.

Cum este compartimentat spatiul in cadrul PSILAND? 
Fiecare spatiu/camera are o destinatie anume sau 
sunt adaptate in functie de activitati?

Din punct de vedere al spatiului, Centrul PsiLand 
este organizat in 4 camere care sunt particularizate in 
functie de tipul de activitate realizata: exista camera de 
after-school, 2 camere destinate dezvoltarii personale 
si terapiilor (copii si adulti) si 1 camera pentru ateliere 
aplicativ-creative. Este un centru in care ne dorim ca prin 
stimularea creativitatii, sa dezvoltam resurse personale 
cat mai diverse si sa cream o atmosfera relaxanta.

Ce servicii sunt oferite copiilor? 
Pentru copii, Centrul PsiLand ofera: servicii de 

terapie individuala, terapie logopedica, ateliere de 
dezvoltare personala pe grupe de varsta (5-7 ani, 8-9 
ani, 10-14 ani), atelierul de creativitate si terapie prin joc 
“Ora lui Rabdarica’, precum si programe de interventie 
psihologica pe afectiuni distincte: ADHD, tulburari 
depresive, tulburari de invatare, etc.

Ce planuri/proiecte de viitor ai cu Centrul Psiland? In 
ce directie tinzi sa te indrepti?

Imi doresc sa fie Centrul psihologic pentru multe 
familii din Galati, un centru al sperantei cu servicii 
psihologice de calitate si cu specialisti pe arii distincte 
de interventie.

Cum decurge o zi obisnuita in viata Violetei Simion?
M-ati facut sa rad … fiecare zi e monotona ca 

desfasurator … dar pentru mine, este nelipsita de lucruri, 
ganduri, emotii noi. Dintotdeauna am fost o persoana 
matinala: ma trezesc in jur de 7, apoi devine nelipsita 
prezenta cafelei si a primelor melodii pe care le ascult 
in casti. Apoi imi citesc mailurile si presa ... dupa care, 
merg catre centru unde petrec toata ziua. Nu plec mai 
devreme de orele 19.30. Seara lecturez carti, articole de 
specialitate si nu uit sa ascult muzica care-mi place. Cel 
mai mult ... nu uit sa ma gandesc la tot continutul zilei 
… revizualizez cazurile mele, vorbe, miscari, fac notite 
etc … Au fost momente cand cei din familie, prieteni, 
mi-au inteles programul, alteori nu … dar au stiut ca nu 
pot face lucrurile decat cu pasiune si cu multa intelegere 
din partea lor …

Care sunt pasiunile extra si cum arata vacanta 
perfecta?

Ador muzica, lectura, filmul psihologic si dansul! 
Imi place sa vizionez filme la cinematograf si sa alerg. 
Vacanta mea perfecta inseamna cultura, locuri incarcate 
de istorie. Inseamna descoperiri de obiceiuri si muuulta 
miscare. Sunt genul de turist care nu sta locului! 
Imi place sa privesc cantaretii de pe strazi, imi plac 
boutiqurile mici … si-mi place sa mananc inghetata in 
timp ce ma uit prin vitrine …
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Care este stilul vestimentar al Violetei Simion? Enumereaza-ne 3 lucruri care nu iti lipsesc 
niciodata din geanta de mana!

Va raspund scurt: simplist! Imi place sa am libertate de miscare si prin urmare, hainele vreau 
sa le simt “prietenoase”. Nu sunt un om la curent cu moda, dar nu am retineri in a experimenta 
ceva nou. Din geanta mea nu lipsesc: agenda de lucru, creionul si telefonul!

Cum pot lua legatura cei interesati cu Violeta Simion, Centrul PSILAND, si cum pot fi la curent 
cu tot ceea ce se face acolo?

Sediul Centrului PsiLand este pe str. Frunzei nr.75, etaj 1, Galati, iar serviciile oferite pot fi 
accesate la nr. de telefon: 0787 394 997 sau pe site-ul: www.psiland.ro. De asemenea, ne pot 
urmari pe pagina de Facebook a Centrului PsiLand unde vor descoperi noi evenimente si mai ales 
… noi provocari!
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INTERNET ... RELATII ...

spre dezumanizare, dar, evident, 
nimeni nu isi doreste acest lucru, 
multi refuzand ‘serviciul’ acestor 
aplicatii si dispozitive pentru a-si 
gasi jumatatea. Pe de alta parte, 
utilizand doar o mica parte din 
toata aceasta explozie tehnologica, 
nu face altceva decat sa duca 
la dezvoltarea si cresterea in 
importanta a tuturor elementelor 
implicate in tot acest complex 
proces; implicit, este atrasa si o 
atitudine mai distanta vis a vis de 
intalniri si interactiune umana.

Astfel de aplicatii care facilizeaza 
intalnirile, iti ofera un numar de 
persoane compatibile cu tine, 

bazate pe diverse criterii, intr-un 
mod rece si logic, fara o emotie 
sau sentiment. In mod practic, 
iti ofera o solutie imediata sa 
te intalnesti cu cineva care este 
interesat de o relatie, sau de a 
face sex fara obligatii; este parca 
mult mai usor sa gasesti pe 
cineva care sa aiba dorintele si 
ceea ce gandeste la ‘vedere’. Pe 
de alta parte, avand un numar 
mai mare de optiuni valabile 
cu persoane care se potrivesc 
criteriilor mentionate de tine, 
esti un fata unei/unor alegeri; ori 
asta transforma intalnirile in ceva 
asemanator cumparaturilor.

dDe cand internetul a luat o 
amploare mare cucerandu-i 
aproape pe toti care iau contact cu 
el, au aparut si diverse dezbateri 
despre modul in care ne aduce 
mai aproape de cei apropiati 
sau ne indeparteaza, totul 
desfasurandu-se in mare parte 
in acest spatiu virtual. Diversele 
aplicatii care faciliteaza ‘dating-
ul’ si retelele sociale importante, 
ne imping in mediul virtual, de 
unde se presupune ca ar trebui 
sa se construiasca relatiile - 
prin intermediul dispozitivelor 
electronice. Exista foarte multi care 
acuza acest sistem format ca duce 

Internetul ne aduce fata In fata cu lucrurI frumoase, gIf-urI amuzante, ne face sa IndragIm toate 
anImalutele de casa; vedem cItate, dIverse IndemnurI, ne sunt prezentate dIverse metode de a avea 
un stIl de vIata sanatos, avem posIbIlItatea de a ne gasI perechea onlIne. In ceea ce prIveste ultIma 
problema, exIsta multe aplIcatII, sIte-urI, care, aparent, ajuta, dar care ne pun sI In fata unor IntrebarI: 
poate fI aceasta pentru femeIa ocupata dIn zIua de astazI, calea maI rapIda In gasIrea dragosteI? sau 
suntem blocate sI amagIte, scazandu-ne sansele de a gasI dragostea adevarata Intr-un mod natural?
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Folosirea tehnologiei si a 
aplicatiilor existente in scopul 
intalnirilor si a relatiilor, ne induce 
un sentiment fals de securitate 
si intimitate si in cele din urma, 
un sentiment de izolare mult mai 
pronuntat ca inainte de utilizare. 
Una din intrebarile esentiale, se 
refera la modul in care percepi 
substanta persoanei respective, 
doar dintr-unul sau mai multe 
selfi-uri vazute online. Ce reguli 
digitale ar trebui urmarite sau 
respectate pentru a te proteja?

Se pare ca Tinder de exemplu, 
este un instrument foarte rapid, 
care ‘lucreaza’ la nanosecunde si 
in care circula informatiile foarte 
foarte rapid, multe dintre ele fiind 
sustinute de anumite prejudecati 
sau alte preconcepte care tin de 

aspect si rasa. In realitate, exista 
foarte multe posibilitati de a 
demonstra cine esti si de a atrage 
atentia asupra ta, daca iti doresti 
acest lucru.

In termeni psihologici, dorinta 
de a accesa Tinder este ca 
un raspuns care vine dintr-o 
recompensa variabila, care asigura 
potentiale potriviri, dispersate 
aleatoriu. Utilizatorii nu stiu 
niciodata ce ‘recompensa de 
potrivire’ va veni, ceea ce starneste 
curiozitatea; fiecare primeste un 
raspuns, o rasplata, fie ca e vorba 
de o posibila intalnire sau un mesaj 
incurajator, ceea ce ofera o mica 
cantitate de dopamina creierului. 
Tinder in mod special, este creat 
pentru a se juca cu chimia interna 
a creierului si pentru a te face sa 

te intorci pentru mai mult, chiar si 
fara a avea dorinta de a juca. Nu 
este doar ‘norocul jocului’, mai ales 
cand se intrezaresc potriviri bune.

Creatorii Tinder au recunoscut 
cu 3 ani in urma ca limiteaza 
potrivirile bune in jurul cifrei de 
100 de utilizatori, daca nu cumpara 
serviciul premium - TinderPlus. Pe 
de alta parte, femeile si barbatii 
gay, primesc mai multe potriviri 
bune decat heterosexualii, dar 
sunt si mai dezamagiti atunci cand 
incearca sa duca conversatiile la un 
alt nivel, fapt certificat de un studiu 
Tinder din 2016. Un studiu din anul 
trecut a aratat de asemenea, ca 
experientele placute de pe aceasta 
platforma, nu garanteaza in niciun 
fel ca experientele din viata reala 
sunt la fel de placute.

In ceea ce priveste istoria 
aplicatiilor destinate intalnirilor, 
prima - dateaza din 1965 cand 
o echipa de la Harvard au 
creat “Operation Match”. Cei 
care erau interesati, completau 
un chestionar de hartie pe 
care il trimiteau pentru 3$; 
chestionarele primite erau 
analizate de un computer - de 
dimensiunile unei camere, 
iar cei care trimiteau acele 
chestionarea, primeau o lista 
cu diverse compatibilitati. Un 
sistem atipic cumva, comparativ 
cu vremurile pe care le traim, 
dar a avut succes, la sfarsitul 
lui 1965, find cam 90000 de 
chestionare primite.

Ulterior, au mai aparut 
diverse aplicatii asistate de 
calculator pana prin anii ’90 
cand existenta internetului 

dadea semne ca lucrurile vor 
evolua altfel. A aparut astfel 
match.com in 1995, iar pana 
in 2007, intalnirile online au 
intrat pe locul al doilea in cele 
mai bine platite servicii online. 
In 2003 a aparut FaceMash - 
predecesorul Facebook, care 
avea un fel de joc in randul 
studentilor de la Harvard ‘hot 
or not’ - pentru a evalua cat 
de atractivi sunt oamenii; de 
aici pana la popularea cu poze 
- specifica Facebook, nu a mai 
fost decat un pas. Dar, se pare 
ca cea mai dramatica schimbare 
in acest sens, a venit din partea 
lansarii in 2012 a platformei 
Tinder, unde a da ‘like’ sau 
‘dislike’, a schimba de la stanga 
la dreapta e atat de normal, 
incat nu iti poti imagina altfel o 
lume fara astfel de aplicatii.

ISTORIC APLICATII INTALNIRI
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Telefoanele noastre sunt 
dependente si atractia 
interactiunilor online sunt legate 
de ego si dopamina. Cu toate 
acestea, le lipseste satisfacerea si 
sustinerea serotoninei si oxitocinei, 
care apar in momentul in care 
privesti pe cineva in ochi, afectiune 
fizica si conversatie fata in fata. 
Constientizati cum va afecteaza 
interactiunile online si cum va 
ajustati comportamentul in functie 
de aceasta. Daca intalnirile online 
va provoaca stres sau anxietate 
nejustificata, poate vorbiti cu 
cineva despre modul vostru de a 
va atasa, protejandu-va voi insiva 
de cei care nu au niciun interes de 
a pune suflet si de ce nu, de a face 
un pas inapoi! Adesea, femeile se 
subevalueaza singure, de aceea 
trebuie o mai mare atentie la 
anumite ‘verdicte’ primite.

Cu doi ani in urma, a fost 
prezentat - in cadrul unei conventii 
a American Psychological 
Association - un nou studiu cu 
privire la efectele psihologice ale 
aplicatiilor de dating. S-a ajuns la 
concluziile ca cei care folosesc in 
mod des astfel de platforme, se 
gandesc mult mai des la ei ca la 
niste obiecte sexuale, interiorizeaza 
ideile sociale despre conceptul 
de frumusete, se compara in 
mod permanent cu cei din jur si 
monitorizeaza constant modul 
cum arata. Asa ca, daca sunteti 
consumatori de astfel de aplicatii, 
trebuie sa luati o pauza din cand 
in cand, pentru a va autoevalua 
obiectivele dar si pe voi, si nu este 
indicat sa le folositi atunci cand 
sunteti tristi, plictisiti, sau cand va 
simtiti singuri.
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Timpul petrecut online pentru 
gasirea dragostei, poate fi o 
experienta frumoasa la inceput, 
dar indiferent ca suntem in lumea 
reala sau mediul online, de la un 
moment dat, poate deveni putin 
mai rau. Daca iti creezi o lista cu 
anumite obiective pe care trebuie 
sa le bifezi, acest lucru poate fi 
de un real ajutor in definirea unor 
anumite limite, dar sunt si mai 
eficiente cand sunt concentrate pe 
anumite valori. A-ti gasi dragostea 
este destul de dificil, indiferent ca 
procesul are loc online sau offline, 
iar un profil care se potriveste 
perfect pe hartie, ofera o cantitate 
de dopamina care nu inseamna 
neaparat acea scanteie din viata 
reala. Noi cercetari au aratat faptul 
ca algoritimii aplicatiilor destinate 
intalnirilor, nu sunt in niciun caz 
eficiente atunci cand vine vorba de 
o atractie romantica. Un alt studiu, 

publicat in Psychological Science, 
a aratat ca a avea acces la anumite 
date cu privire la preferintele 
romantice ale oamenilor, este 
bun in termenii de ‘placut’, dar in 
privinta atractiei, este mai mult 
decat discutabil.

Viata in general, este mult mai 
complicata comparativ cu anumite 
liste, iar relatiile in sine trebuie sa 
fie despre modul de a interactiona, 
de a fi conectat cu cineva si de a 
rezona. Exista o anumita variatie in 
privinta chimiei legate de atractia 
fizica, modul cum arata cineva 
fiind de multe ori supraevaluat 
de cat este de fotogenic, ceea ce 
poate fi considerata o capcana 
pentru multi. Astfel ca, cei care 
folosesc aplicatii pentru intalniri, 
ar putea avea beneficii mult mai 
mari daca ar invata cum sa isi faca 
o fotografie cat mai aproape de 
de realitate si fara alte persoane in 

peisaj sau lucruri care nu au de a 
face cu situatia/starea lor reala.

Succesul in intalnirile online 
este despre gasirea unui echilibru 
pe toate planurile, investitie, tipul 
de atasament. Toate acestea, 
sugereaza ca natura virtuala a 
intalnirilor online nu prea are a 
face cu ‘dragostea la prima vedere’. 
Normal, ca in orice domeniu sau 
cadru, exista si povesti de succes, 
dar acestea au fost confirmate dupa 
ce partenerii s-au intalnit in viata 
reala, si in care au coincis interesele 
comune, atractia fizica si sexuala.

Pana la urma urmei, nu exista 
nicio limita de timp pentru a 
cunoaste o persoana, anumite 
platforme sugerand faptul ca o 
intalnire poate fi de ajuns pentru a 
decide daca iti place de persoana 
respectiva, in caz contrar, avand 
la dispozitie in continuare si alte 
optiuni, poate mult mai bune.

AVETI GRIJA! Trebuie sa constientizati 
si sa fiti responsabili fata de actiunile 
voastre; cum influenteaza ele viata 
voastra si a celor din jur. Intreba-te: cum 
ma simt cand filtrez aceste profiluri? sunt 
constient si cu adevarat prezent atunci cand 
fac toate acestea? cum imi afecteaza aceste 
lucruri sanatatea si starea de bine per total?

FACETI-VA INTELESI! Adica, trebuie 
sa aveti un scop si claritate care sa stea 
tot timpul in prim planul gandirii, ori de 
cate ori navigati pe diversele profiluri, 
raspundeti sau cititi diversele mesaje. 

FITI FOARTE DECISI in privinta a 
ceea ce urmariti, sa aveti un sistem de 
valori bine definit si sa comunicati in 
mod direct, fara ascunzisuri cu persoana 
cu care vreti sa fiti! Intrebati-va daca 
persoana respectiva ar putea contribui 

in mod pozitiv la viata voastra si daca 
va da o stare de bine. par sa aiba aceleasi 
obiective sau valori similare cu ale voastre? 
Aceste intrebari trebuiesc puse in ambele 
cazuri, atat in intalnirile online cat si cele 
reale.

FITI MODERATI! Trebuie sa 
reglemetati si temperati obiceiurile si 
aplicatiile folosite si sa evitati o anumita 
reconstructie a altor aspecte ale vietii 
voastre. Folositi aceste aplicatii pentru 
perioade moderate de timp, nu doar cand 
aveti o dezamagire sau sunteti intr-o 
stare nu prea buna! In acest fel, veti putea 
mentine o stabilitate emotionala mai 
buna si o utilizare echilibrata. Intrebati-va 
singuri: ce s-ar intampla daca nu raspund 
imediat respectivei persoane? ce strategii ar 
trebui aplicate pentru a nu exagera cu timpul 
petrecut online? cum si cand voi sti ca 
trebuie sa dau ‘log off’?

este vItal sa ItI amIntestI ca avand optIunI nelImItate, nu te face maI ferIcIt sau ItI umple 
vIata, cI dImpotrIva - aduce maI mult stres. pentru a sta maI lInsItItI, a va sImtI mult maI bIne 
InterIor sI a evIta stresul, tInetI cont de urmatoarele!
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Majoritatea am auzit de termenul mindfulness, o stare mentala sanatoasa, raspunsul la lipsa concentrarii, 
stresului, interesului fata de lucrurile vietii, asta ca sa nu mai fie amintite beneficiile fizice, cum ar fi un somn 

mai bun si o crestere a sistemului imunitar. Din pacate, nu toata lumea are timp de meditatii pentru introspectii in 
aceasta perioada a vitezei, in schimb, partea buna este ca nu tocmai asa functioneaza lucrurile; exista specialisti 
- cu precadere practicanti ai medicinii orientale, care sustin ca exista o interpretare gresita a faptului ca trebuie 
sa meditezi pentru a te bucura de aceasta stare de mindfulness. In zilele noastre si chiar in trecut, timpul poate fi 
considerat ca o moneda a vietii, asa ca orice modalitate care te face constient de fiecare moment al zilei si modul cum 
ti-l petreci, iti poate imbunatati relatia cu el si iti poate influenta in bine starea de mindfulness.

RITUALUL DE DIMINEATA

In timp ce astepti sa se faca cafeluta sau sa vina apa calda la dus, intinde-te pentru a-ti relaxa corpul si mintea! Relaxandu-
ti gatul, bratele, umerii si toate celelalte parti ale organismului in acest mod, vei fi mult mai ‘trezita’ si vei avea parte o stare 
mentala mult mai alerta, asa ca incearca sa faci acest lucru zilnic!

TIMP PENTRU CITIT

O carte citita asa cum trebuie, iti ofera o escapada din viata de zi cu zi. Indicat ar fi sa iti faci timp pentru 25-30 de pagini citite 
zilnic, acest lucru antrenandu-ti creierul intr-un mod relaxant si stimulandu-ti imaginatia.

CONTROLUL ANXIETATII

Incearca pe cat posibil, sa-ti scanezi mintea pentru stres, pentru a identifica cauzele si modul in care te afecteaza. Vei obtine 
controlul sentimentelor si vei invata cum sa detii controlul asupra lor. Eliminarea acestor cauze, poate fi facuta prin metode 
diverse, asta depinzand de modul tau de viata, de contextul in care te afli; o simpla discutie relaxanta cu o persoana pe care o 
adori sau cu care te intelegi foarte bine, poate fi suficienta pentru eliminarea unei astfel de stari.

CONTACT VIZUAL PLIN DE INTELES

O scurta ‘blocare’ a ochilor, a contactului vizual, creeaza o conexiune subtila, ancorandu-te cu prezentul si formand diverse 
legaturi, in mod special in privinta persoanelor straine, cu cei apropiati - lucrurile mergand mult mai usor, avand in vedere ca 
deja va cunoasteti, ca exista o anumita relatie.

Mindfulness
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107Incearca sa bifezi 
cat mai multe din 

aceste lucruri, pentru 
a-ti forma obiceiuri 
sanatoase si pentru 

a te bucura pe 
deplin de beneficiile 
a ceea ce inseamna 

mindfulness.

ACTE DE BUNATATE ALEATORII

Indiferent de ceea ce reprezinta pentru fiecare notiunile de bine si rau, a face fapte bune este un lucru extrordinar, atat pentru 
cei care se bucura de ele, cat si pentru noi, cei care le facem. Energia pozitiva extraordinara, impreuna cu emotiile rezultate in 
urma faptelor bune, sunt inegalabile ca sentiment, stare de spirit si tot ce inseamna viata sociala; este probabil unul dintre cele 
mai bune lucruri pe care le putem face, pentru noi si semenii nostri.

REGANDESTE OBLIGATIILE ZILNICE!

Seara, cand te gandesti pentru a doua zi ce ai de facut, incearca sa elimini sarcinile care nu sunt esentiale; in acest mod, vei avea 
mai mult timp pentru tine. Lucruri ca munca sau vizita la medic, nu trebuiesc ‘sarite’, dar a face anumite lucruri banale care 
nu iti imbunatatesc in niciun fel stilul de viata - reprezinta doar o modalitate de a face timpul sa treaca. Foloseste acest timp, 
pentru a sta linsitita si a te bucura de tine, cu tine.

REZISTA TENTATIEI TELEFONULUI!

Astazi, smartphone-urile si internetul sunt ‘must have’, dar in loc sa mergi pe strada si sa te uiti pe ecranul telefonului, mai 
indicat e sa te uiti in jur, sa vezi - daca este cazul - peisajele, oamenii, si sa le incluzi in gandurile tale. Daca ai de iesit sa zicem, 
pentru o jumatate de ora - o ora, lasa-ti telefonul acasa si uita-te in jur, bucura-te si altfel de viata; chiar daca la inceput va fi 
greu, chiar va parea imposibil, in timp, te vei obisnui, o obisnuinta care te va ajuta pe partea mentala.

ADAPTAREA ATITUDINII

Cand intri in contact cu cineva care are o anumita stare de negativitate, incearca sa fii cat mai constienta de acest lucru, pentru 
a putea controla reactiile. De exemplu, daca cineva iti povesteste anumite lucruri care sunt negative sau se plange de un anumit 
lucru, incearca sa scoti in evidenta aspectele pozitive; indiferent de reactiile pe care le au acestea asupra persoanei respective, tu 
esti cea castigata, pentru ca iti vor ramane in minte lucrurile pozitive si iti vei forma o astfel de gandire.

IMPORTANTA TACERII

Daca nu este neaparat necesar, incearca in anumite situatii sa nu vorbesti doar de dragul de a o face; incearca sa fii constienta de 
acest lucru, pentru a observa cat de des vorbesti pentru un anumit motiv, sau de cate ori se intampla acest lucru doar de dragul 
de a vorbi. Si te poti ‘antrena’ in acest sens, fiind intr-un grup in care fiecare spune ce are de facut si sa vezi daca poti asculta 
opiniile fiecaruia, fara ca tu sa spui ceva.

CONTROLUL IMPULSURILOR

Intreaba-te de exemplu, daca chiar ai nevoie de un anumit lucru, inainte sa-l sa cumperi, asta pentru a evita o anumita dezordine 
a lucrurilor de care ai nevoie si de ce nu - un stres financiar! Uita-te de exemplu, pe internet, la anumite produse de machiaj pe 
care ti le-ai dori; acum, fa rapid o calatorie cu privirea prin ceea ce ai tu si gandeste-te daca intr-adevar ai nevoie de toate: cele 
proprii si cele pe care ti le-ai dori de pe internet! Esti sigura ca le vei folosi pe toate in mod constant sau doar la anumite ocazii? 
Se merita sa le cumperi sau sa ramai o perioada stramtorata din punct de vedere financiar?
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Tratamentele
SPA

privinta sistemului nervos, calmandu-l si 
relaxandu-l, in timp ce argila, elimina celulele 
moarte ale pielii, imbunatateste textura si 
aspectul. Multe din astfel de tratamente au 
chiar proprietati antibacteriene, imbunatatind 
circulatia si repararand tesutul pielii. Baile 
calde de namol ar putea de asemenea, sa ne 
scuteasca de durerile de la articulatii si chiar 
sa scada raspunsul inflamator in privinta 
artritei, conform ultimelor cercetari. In plus, 
un alt studiu, a aratat ca poate reduce durerea 
si poate imbunatati capacitatea functionala 
a pacientilor cu osteoartrita la genunchi; un 
studiu avand 80 de pacienti, a avut parte de 
o astfel de terapie pe parcursul a 10 sesiuni, 
in care majoritatea au afirmat ca durerea le-a 
fost redusa.

Cum ar trebuie sa deCurga o astfel de 
proCedura si avantajele sale

Pentru inceput, se incepe cu o “calatorie 
senzoriala”, prin alegerea celui mai bun 
ulei esential care rezoneaza cel mai bine cu 
respectiva persoana in timpul zilei; apoi, se 
foloseste o perie uscata pentru tot corpul, cu 
scopul de a ajuta circulatia, drenajul limfatic si 
tratamentul celulitei.

Corpul este invelit apoi cu namol, ajutand 
organismul sa se linisteasca, sa se calmeze si 
pielea sa fie detoxifiata; in timp ce namolul 

Omodalitate foarte buna de a te relaxa sunt 
tratamentele spa full body; impachetarile, diversele 
masti, curatarile, toate aducand o serie de beneficii 
in privinta sanatatii, de la eliminarea celulitei, la 
detoxifiere si chiar la eliminarea durerilor. Dar, 
pana la urma, sunt atat de eficiente asa 
cum spun cei care le produc si promoveaza 
sau doar lasa o gaura in portofel?

Cresterea industriei spa pentru sanatate 
si starea de bine, a dus si la cresterea si 
diversificarea segmentului de consumatori, de 
la barbati, la utilizatori corporativi, cupluri si 
familii, toti preocupati de sanatate si de modul 
cum arata. Sumele care circula in aceasta 
industrie sunt uriase - crescand in ultimii 
an foarte mult, una din partile bune fiind 
crearea unor noi locuri de munca: pe scurt, 
r a s fata r e a e s t e o a faC e r e e x t r e m 
d e p ro f i ta b i l a.  Astfel de lucruri pot fi 
explicate cel putin prin prisma stilului de 
viata modern, a constientizarii stresului si a 
consecintelor sale asupra sanatatii mentale 
si fizice. Unii dintre noi au nevoie de un 
loc in care sa nu le sune telefonul, unde sa 
fie doar liniste si relaxare, sa evadeze de 
agitatia lumii in care traiesc. De exemplu, 
in tratamentul cu argila calda aplicata de la 
gat pana la calcaie, caldura este eficienta in 
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este lasat sa actioneze, persoanei respective i 
se face un masaj la scalp sau facial. Iar dintre 
beneficii, remarcabile sunt cele enumerate!
 Sunt ‘scoase’ impuritatile din corp, iar 
caldura ajuta la eliminarea toxinelor; indicat 
este sa fie consumata apa, pentru a ajuta 
intreg procesul.
 A oscila cu oprirea si a incetini ritmul 
respiratiei, ajuta la atenuarea tensiunii din 
corp, ajutand mintea si corpul sa se relaxeze.
 A te indeparta de ‘lumea reala’ care 
include dispozitivele electronice, este benefica 
sanatatii mentale per total.
 Periajul corporal mareste fluxul sanguin 
si circulatia, ajutand la miscarea celulitei 
incapatanate.
 Tratamentele full body sunt sigure 
pentru majoritatea, dar, datorita faptului ca 
tratamentul este destul de stimulant pentru 
corp crescandu-i in acelasi timp temperatura 
corpului, femeilor insarcinate le este 
recomandat avizul medicului.


Cu siguranta astfel de tratamente sunt 

foarte bune din multe puncte de vedere, doar 
ca majoritatea poate si-ar dori astfel de ‘iesiri’ 
doar cu ocazia unor zile speciale, fie ca vorbim 
de Ziua Indragostitilor, 8 Martie sau ziua 
de nastere. Pentru relaxare, sunt la fel de 
indicate si eficiente, sesiunile de exercitii 
fizice, sala de sauna, sau chiar o relaxare in 
cada proprie cu diverse arome si exfoliante.

Multi experti avertizeaza ca poate exista 
un efect placebo asociat cu multe tratamente 
naturale, de aceea e foarte bine sa nu te bazezi 
doar pe vizitele la salonul de infrumusetare 
pentru tratarea anumitor probleme, cum ar fi 
artrita sau eczemele; cel mai bine este sa iei 
in considerare sfaturile din partea unui medic 
specializat pentru tratarea lor.



makeupbyalinadragan

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


2018
Saptamanile de moda ne-au aratat pentru primavara vara 2018, stiluri 

de aranjat parul simple, naturale, cu coada de cal joase si cocuri 
dezordonate; au dominat de asemenea, buclele si parul ondulat, tendintele 

2018 la aranjat parul punand accentul mult pe textura.

aranjat parul

p r i m a v a r a  v a r a

TENDINTE 
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TENDINTE

Dintre diferitele moduri de aranjat in modul coada de cal, s-a mers pe 
aranjatul de la baza gatului, care da un LOOK clasic si feminin; casual si 
romantic, este potrivit atat pe timpul zilei cat si seara. Este o tendinta care 
a fost vazuta in multe prezentari, nefiind surprinzator faptul ca acum s-a 
regasit printre principalele tendinte de aranjat parul din sezonul primavara 
vara 2018. Au fost vazute aranjari curate, forme ondulate, au fost folosite 
panglici, s-au folosit accesorii care ne-au dus in anii ’90. Loewe, Preen, 
Prada, Erdem, Eudon Choi, Ermanno Scervino. 

COADA DE CAL 
DE LA BAZA

Aranjatul parului cu diferite rasuciri sunt usor de realizat, oferind un echilibru 
minunat intre lux si casual, astfel incat, multi designeri au hotarat pentru 
primavara vara 2018 sa aranjeze parul in cat mai diferite moduri, pentru a 
obtine cat mai multe efecte. In anumite prezentari, parul rasucit a fost ajutat 
de panglici, au fost vazute rasuciri in forme de rulouri mari, rasuciri excentrice 
ale parului, combinatii intre cocuri obisnuite si rasuciri ridicate, trimiteri catre 
anii ‘90. Rochas, Emporio Armani, Daks, Preen.

PAR RASUCIT

Fie ca doresti sa iti dai parul cu apa sau cu gel, aceasta tendinta de par 
umed este prezenta de cateva sezoane in prezentari, iar primavara vara 
2018 nu face exceptie. In anumite prezentari, acest LOOK a completat 
accesoriile si imbracamintea de ploaie, a fost vazut parul foarte umed tras 
impotriva scalpului, fire si suvite neglijente pe fata sau in lateral. Marco 
de Vicenzo, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Jason Wu, Mugler, 
Maison Margiela, Alexander McQueen, Chanel.

PAR UMED

Ermanno Scervino

Erdem

Alberta Ferretti Marco de Vicenzo

Daks Preen

1 2

3
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Sezonul primavara vara 2018 este unul al parului foarte 
lung, asa ca trebuie lasat sa creasca, iar extensiile lasate 
deoparte. Au fost vazute modele cu parul lung si intins, 
foarte drept pentru completa anumite tinute futuriste, 
sau a fost impartit si pastrat natural, a fost vazut parul 
lung lasat pe spate liber. Roksanda, Dolce & Gabbana, 
Michael Kors, Rick Owens.

PAR LUNG
Poate mai timida in sezonul trecut, tunsoarea castron a castigat mult teren 
in sezonul primavara vara 2018 aranjat par, ducandu-ne putin in anii ’60; asa 
ca, daca vrei sa imbratisezi moda acestui sezon, mergi fara nicio problema 
pe aceasta tendinta! Au fost vazute taieturi pixie, circulare, foarte feminine 
si asta datorita volumului. Multe modele au avut tunsori castron lungi, dar si 
cu influente baietesti prin mici taieturi dezordonate la capete. Balenciaga, 
Guy Laroche, Esteban Cortazar.

TUNSOAREA CASTRON

Una din tendintele ‘luxoase’ si putin extravagante ale sezonului primavara 
vara 2018 aranjat par, este sclipiciul pus pe par pentru a-i da acestuia 
stralucire si reflectii frumoase de la lumina. Iar aceasta tendinta a iesit in 
evidenta, mai ales ca nu a prea mai fost vazuta pana acum; a fost vazut par 
umed avand sclipici argintiu, sau sclipici aruncat pe toata suprafata capului. 
Dries Van Noten, Maison Margiela, Thom Browne.

STRALUCIRE PE PAR

Michael Kors

Roksanda

Thom Browne

Guy Laroche
Balenciaga

Maison Margiela

4
5

6
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TENDINTE

PAR DEZORDONAT

Sezonul primavara vara 2018 aranjat par, ne ofera multe posibilitati de 
a purta parul fara sa tinem cont de vreun stil; in prezentari, modelele au 
avut parul aranjat intr-un mod dezordonat, dand impresia acelui par de 
seara neglijent. Au fost vazute aranjari de cocuri lungi elegante, cate 
doua cocuri dragute - care ne intorc in anii ’20, par foarte dezordonat 
deasupra capului si prins apoi in coada de cal sau pur si simplu fixat 
la spate. John Galliano, Preen, Emanuel Ungaro, Luisa Beccaria, 
Jonathan Simkhai.

Prezenti in vestimentatie, anii ’80 trebuiau bine conturati si de machiaje 
si aranjatul parului, astfel ca primavara vara 2018 ne aduce multe stiluri 
ale acelei perioade, cat mai elaborate si dezordonate. A fost vazut breton 
curbat si cu volum mult deasupra, parul cu volum mai mult dat intr-o 
parte, aranjari aparent neglijente. Gucci, John Galliano, Calvin Luo.

ANII ’80

Aceasta tendinta a devenit in timp una foarte practica pentru femeia de astazi 
- energica si activa, iar sezonul primavara vara 2018 trebuia sa o includa. Acest 
mod de aranjare al parului este rapid de realizat, dar puteti sa il perfectionati, 
mai ales daca il doriti pentru o ocazie speciala. Au fost vazute astfel de aranjari 
chiar deasupra capului, dar si putin intr-o parte pentru un LOOK clasic; cocuri 
infasurate intr-o parte, cocuri dezordonate si cu partea din spate a parului 
foarte curata. Cushnie et Ochs, Michael Costello, Katie Gallagher.

COCURI SI NODURI 
DEASUPRA

John Galliano

John Galliano

Cushnie et Ochs

Katie Gallagher
Calvin Luo

Preen7

8 9
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Fetele lenese trebuie sa se bucure de aceasta tendinta primavara vara 2018, 
iar daca este doar putin ondulat, este mai mult decat trebuie. Acest mod 
de aranjare a parului este de foarte mult timp promovat, iar in acest sezon 
nu sunt foloste instrumentele de styling. S-a vazut par care pleca drept si 
pana la foarte ondulat, par aproape neatins, doar dat pe spate spre umeri 
sau cateva suvite pe frunte, par umed unde buclele naturale sunt neatinse. 
Isabel Marant, Michael Kors, Carven, Adam Selman, Calvin Luo.

PAR APROAPE NEATINS,
FACUT FARA EFORT

O alta tendinta a sezonului primavara vara 2018 aranjat parul au fost impletiturile, 
nu neaparat foarte complicate, ci doar asezate in moduri diferite si inovatoare pentru 
a adauga putina drama. Au fost vazute modele avand tot parul impletit pe mijloc si 
doua codite impletite in lateral, impletituri pe orizontala, par intins de sub care iesea 
o codita lunga impletita, au fost inserate flori in impletituri, s-au vazut influente de 
impletituti inspirate din serialul Game of Thrones, au fost folosite clame, lantisoare 
si accesorii de inspiratie antica. Aneem Khan, J.W. Anderson, Carmen Marc 
Valvo, Elisabetta Franchi, Jil Sander, 3.1 Phillip Lim.

IMPLETITURI 
UNICE

Influentele anii ’60 sunt prezenti prin multe modalitati de aranjare a parului, 
iar parul despartit pe centru face o trimitere usoara catre moda hippie. Astfel, 
s-au vazut modele elaborate, avangardiste, a fost vazut par umed despartit pe 
mijloc, par simplu intins si despartit, sau influente ale anilor ’90 avand parul 
putin ondulat si creand impresia ca a fost ciufulit putin de vant, par despartit 
strans in coada de cal. Maison Margiela, Jeremy Scott, Valentino, Jill 
Stuart, Tory Burch, Rochas, Tommy Hilfiger.

PAR DESPARTIT PE CENTRU

Isabel Marant
Naeem Khan

JW Anderson

Jeremy Scott

Jill Stuart

Michael Kors

10 11
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TENDINTE

DESPARTIT
INTR-O PARTE

Tendintele primavara vara 2018 includ si parul despartit intr-o parte, dar avand 
in vedere ca are o nota conservatoare comparativ cu parul despartit pe mijloc, 
pot fi vazute deopotriva aspecte severe pe de o parte, distractive si salbatice 
pe de alta parte. A fost vazut parul intr-o parte foarte intins si dus dupa ureche 
cu suvite desprinse, sau au fost vazute look-uri concentrate exact pe acest 
mod de aranjare pentru a-l scoate in evidenta, o parte mai voluminoasa cu 
aspect romantic. Max mara, Blumarine, Marco de Vicenzo, Balmain, 
Dries Van Noten, Dion Lee, Fendi.

Aceasta tendinta de aranjat parul a sezonului primavara vara 2018 este 
perfecta pentru zilele calduroase, foarte naturale si aerisite. A fost vazut 
par ondulat lung uscat doar cu adieri usoare, LOOK-uri aerisite si ‘pierdute’ 
avand un aer romantic de rpimavara, parul a fost aranjat in onduleuri 
si bucle de diverse marimi pentru un look natural si frumos. Balmain, 
Giambattista Valli, Rodarte, Givenchy, Oscar de la Renta, Paco 
Rabanne, Zimmermann.

PAR ONDULAT SI AERISIT

BUCLE CURATE

Combinatia intre un aspect natural, fara efort, ultra curat, romantic si clasic 
se regaseste in aceasta tendinta de aranjat parul al sezonului primavara vara 
2018. Au fost vazute LOOK-uri cu parul despartit pe mijloc avand bucle foarte 
curate si parul ondulat impins in spatele umerilor, au fost vazute in acelasi LOOK 
atat bucle, cat si par ondulat – in functie de parul natural al fiecarui model, au 
fost vazute bucle voluminoase, curate si sofisticate facute cu putina spuma. 
Valentino, Roksanda, Dior, Simone Rocha, Helmut Lang.

Blumarine

Dior Lee

Paco Rabanne

Dior

Helmut Lang

Zimmermann

13 14

15
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A U R  B R U N

Lunile calduroase inseamna culori luminoase ale parului, astfel 
ca pentru sezonul primavara vara 2018 au fost vazute nuante 
de cenusiu brun si aur brun in multe prezentari. Au fost vazute 
modele cu nuante deschise de maro dar si cu o nuanta de aur 
distincta. Balmain, Fendi, chanel, alexander Wang, dolce & 
gaBBana, altuzarra.

B L O N D  M U R D A R

Nuantele de par situate intre 
blond si maro sunt o parte 
distincta a tendintelor culorilor 
parului pentru sezonul 
primavara vara 2018, mai ales 
in prezentarile unde se dorea 
stilul natural. Acest aspect 
al blondului este usor de 
mentinut si mai mult, poate 
fi realizat in mod natural, prin 
simpla combinatie soare - apa 
sarata. ciVidini, jill stuart, 
Balmain.

N E G R U  I N C H I S

Foarte multe modele 
au fost vazute defiland 
in prezentarile pentru 
primavara vara 2018, 
avand parul de culoare 
negru inchis, intr-o 
maniera naturala. calVin 
Klein, etro, prada, dior, 
Valentino, lanVin.

Altuzarra

Cividini LanvinJill Stuart

Balmain Etro
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TENDINTE

R O S U  C A L D

Nuantele putin mai ‘dure’ de rosu 
nu au fost vazute in prezentarile 
pentru sezonul primavara vara 
2018, in schimb, au fost vazute 
nuante calde de rosu cu o tenta 
de aur, care arata foarte foarte 
bine cand esti vazuta de soare. 
miu miu, Valentino, gucci, 
christopher Kane, jeremy scott.

P A R  C U  P U D R A 

C O L O R A T A

Un mod foarte bun pentru 
experimentarea diverselor 
culori ale parului este sa 
folosesti pudra de colorat, 
folosita in sezonul primavara 
vara 2018 pentru realizarea 
coafurilor simple si fara prea 
mare efort. Au fost vazute 
culori mluminoase, racoritoare, 
atata pe o parte a parului cat 
si pe ambele. aigner, ByBlos, 
alBerto zamBelli.

R O Z

Comparativ cu alte 
sezoane, primavara 
vara 2018 are 
culoarea roz cam 
peste tot: de la 
imbracaminte, 
incaltaminte, la 
machiaje si culoarea 
parului. alexander 
Wang, Kenzo, 
grinKo, aigner.

Gucci
Grinko

Jeremy Scott Alberto Zambelli

Alexander Wang

Byblos
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P e n t r u  s e z o n u l  p r i m a v a r a  v a r a  2 0 1 8
t e n d i n t e l e  i n  c e e a  c e  p r i v e s t e  u n g h i i l e ,

s u n t  d i n  c e l e  m a i  d i v e r s i f i c a t e  f a r a  o  f i l o s o f i e  a n u m e ,
f i i n d  v a z u t e  c u l o r i  p u t e r n i c e ,

u n g h i i  m a r i  p e  d e  o  p a r t e ,
s i m p l e  s i  s u b t i l e  p e  d e  a l t a  p a r t e .
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TENDINTE

Unghii stiletto

Diversitatea este cuvantul cheie in 
tendintele primavara vara 2018 
si pe langa practicitate, avem si 
unghii duse spre extrem - unghii 
stiletto. Au fost vazute unghii care 
reusesc sa fie centrul atentiei prin 
modul in care au fost ‘vopsite’, 
modele aglomerate, aplicatii 3D. 
tom ford, fenty x Puma, Jeremy 
sCott, the blonds.

Unghii scurte

Una din tendintele 
primavara vara 2018 
sunt unghiile scurte, 
dar foarte ingrijite. 
Au fost vazute unghii 
scurte patratoase, 
rotunjite la colturi, 
nuante opace, 
lucioase. osCar de la 
renta, mugler, sonia 
rykiel, emPorio armani, 
marChesa, roksanda.

Unghii lungi ovale

Aceasta tendinta primavara vara 
2018 este una normala, aproape 
de cum poarta toate femeile; 
un LOOK clasic, feminin vazut 
in multe prezentari pentru acest 
sezon. ryan lo, antonio marras, 
house of holland, adam selman, 
manish aurora.
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Nuantele opace stralucitoare la unghii au fost in 
multe prezentari pentru sezonul primavara vara 
2018, alegerea ideala daca vrei unghii rapide 
si glam in acelasi timp. Au fost vazute nuante 
metalice luminoase, dungulite pe mijloc, unghii 
avand luciu de aur. rebeCCa minkoff, osCar de 
la renta, franCesCa liberatore.

Nuante albastre

Pe langa culorile calde, 
sezonul primavara vara 
2018 are nevoie si de 
unghii mai racoroase, 
astfel ca albastrul 
este una dintre cele 
mai bune optiuni. S-a 
vazut albastrul electric 
care iti da energie in 
zilele foarte calduroase, 
albastru marin, sau 
nuantele cerului intr-o 
maniera luminoasa. 
fenty x Puma by 
rihanna, emPorio armani, 
ConCePt korea, manish 
arora.

Unghii rosii

Un clasic care 
nu are nicio 
sansa sa dispara 
de pe scena, 
culoarea rosie 
ofera energie, 
eleganta si o 
nota sexi. S-a 
vazut rosu cald 
aplicat pe unghii 
lungi si ovale, 
insertii metalice 
pe unghii stiletto, 
rosu lucios pe 
unghii scurte. 
eudon Choi, 
sonia rykiel, 
blumarine, 
giorgio armani, 
adam selman.
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6Nuante nude

Daca vrei sa fii in 
tendintele 2018 
primavara vara 

unghii si nu vrei sa 
dai gres sau nu ai 

multe optiuni, nuanta 
nude este alegerea 

perfecta, indiferent ca 
este vorba de roz 

deschis, culoare bej, 
un taupe luminos. 

Aceste nuante au fost 
vazute pe diverse 

forme de unghii, ovale 
patratoase, scurte; 

modelele au purtat atat 
nuante mate cat, si 

cu luciu. saChin&babi, 
emilio PuCCi, antonio 

marras, self-Portrait, 
marCo de ViCenzo.
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TENDINTE

Unghii simple cu dungulite negre

Se preconizeaza ca mixul nude si negru va deveni in scurt timp o 
prezenta obligatorie in tendintele fiecarui sezon, primavara vara 2018 
aducandu-ne nuantele nude cu liniute subtiri negre ca decoratie. 
A fost vazut nude curat cu negru la baza aproape de cuticula, in 
unele cazuri mai subtiri, in altele mai groase; au fost vazute unghii 
minimaliste cu o singura dungulita neagra verticala sau orizontala 
pentru accentuare, au fost vazute influente grafice. kate sPade, tibi, 
zero + maria CorneJo, 3.1 PhilliP lim.

Nail art cu 

dungulite 

colorate

Chiar daca au fost 
vazute pe unghii multe 
dungulite de culori 
diferite rosu-albastru-
verde si negrul a 
dominat atat pe unghiile 
scurte cat si pe cele 
lungi, sezonul primavara 
vara 2018 ne aduce 
multa creativitate. Au 
fost vazute dungulite 
groase de alb si rosu, 
modele circulare in forma 
de vartej, manichiura 
franceza cu dungulite 
in nuante teal care au 
inlocuit albul. Christian 
siriano, aliCe + oliVia, 
tanya taylor, maryam 
nassir zadeh.

Unghii cu bijuterii aplicate

Bijuteriile, pietrele aplicate sunt prezente in sezonul 
primavara vara 2018 si in machiaj, astfel ca folosirea 
lor la unghii este cat se poate de naturala, neexistand 
practic niciun mod mai bun de a da un aspect glam. 
Au fost vazute pietre aplicate pe fiecare unghie stiletto, 
au fost vazute aplicatii delicate, cristale, anumiti 
designeri aplicand unghiilor bijuterii cu note punk. 
libertine, PhiliPP Plein, naeem khan, area.
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Logo

Prezente de cateva sezoane 
in imbracaminte, iata ca 
logo-urile ‘se aseaza’ si pe 
unghii in sezonul primavara 
vara 2018. Au fost vazute 
jocuri de cuvinte, simboluri, 
s-au folosit combinatii de 
rosu si alb, negru, nude. 
monse, helmut lang, kith.

Unghii florale 

de primavara

Tendintele primavara 
vara 2018 unghii au 
avut printre tendinte 
si decoratiuni florale, 
unele dintre ele - 
deloc subtile. Au fost 
vazute culori deschise 
ca roz metalic, a 
fost vazuta arta 
florala abstracta in 
diverse nuante, au 
fost vazute petale 
minimaliste, manichiura 
franceza cu flori mici 
ca decoratiuni la 
varfuri, petale simple. 
Creatures of Comfort, 
Christian siriano, 
noVis, ryan lo.

Unghii prelungite

Nu, nu vorbim de unghii lungi, ci de 
continuarea lor pe maini, o tendinta a 
sezonului primavara vara 2018 care 
a dus nail art la un alt nivel. Au fost 
vazute unghii avand un nud delicat 
in timp ce mainile au fost pictate cu 
modele alb si negru, modelele purtau 
nuante argintii, anumite picturi au 
cuprins doar degetele, altele au mers 
mai departe. Jeremy sCott, franCesCo 
sCognamiglio, antonio berardi.

Unghii 

stralucitoare

Fiecare colectie si 
fiecare sezon trebuie 
sa aiba stralucirile 
sale, iar primavara 
vara 2018 nu se 
lasa mai prejos. Au 
fost vazute unghii 
stiletto decorate cu 
sclipici de la aur roz 
spre negru, unghii 
scurte de argint, 
desene abstracte 
sau combinatii intre 
nuanta de baza mata 
si sclipici argintiu 
aplicat pe unghii si 
degete. Jeremy sCott, 
tom ford, anna sui, 
the blonds.
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l o C a t i e  ................................................... gazetto Cafe

V e s t i m e n t a t i e  ............................................ EZZRO

m a C h i a J  .................................................... grosu iuliana

a r a n J a t  P a r  ..................................... aurelia aurora

u n g h i i  ................................................. niColeta PatriChe

f o t o  ................................................................. FAMOST


