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VREI SA APARI
IN REVISTA FAMOST ?
e foarte simplu :
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FFFASHION
Interviu cu designerul vestimentar 
Fritsch AlexA, despre brandul 
propriu - FFFAshion si viziunea ei 
vizavi de fenomenul fashion.

44
PRINTRE BLOGURILE DE 
MODA CU ALINA BODA
AverA MAke-up Artist ne invita 
la o noua calatorie prin lumea 
blogurilor din Romania, alaturi de 
bloggerita AlinA BodA si frumoasele 
sale pasiuni.

46
LECTII DE STIL CU LAURA
lAurA veronicA siMA prezinta 
"The power of  RED", o culoare 
vibranta, alaturi de sfaturi si diverse 
combinatii vestimentare.

48
10 OBICEIURI/ CUTUME/
MORAVURI ALE UNUI BARBAT 
STYLISH
Alin t trage niste concluzii despre 
ce inseamna a fi un barbat stylish 
si care ar fi cele mai importante 
semnalmente.

68
DERMOPIGMENTAREA LA 
EUFORIA CONCEPT
AdriAnA ivAn ne introduce in 
universul beauty prin intermediul 
dermopigmentarii la sprancene si 
buze.

72
REPREZINTA ALUNITELE UN 
SEMN AL FRUMUSETII?
Uneori ne plac, alteori nu, dar, 
alunitele fac parte din viata noastra 
de zi cu zi, si cel mai probabil fiecare 
dintre noi le are. Ce ar trebui sa 
stim despre ele?

74
FRUMUSETEA O FACI TU!
Suntem frumoase si avem 
farmecul nostru, prin modul de 
comportament si cum aratam, iar 
liniile fine de pe fata, ne contureaza 
personalitatea. Le pastram sau 
incercam sa scapam de ele?

77
FRUMUSETE PERSONALIZATA
De la haine custom made la produse 
de infrumusetare personalizate, 
toate fac parte din viata noastra 
acum, pentru ca ne dorim sa fim 
unice si frumoase. Hadeti sa facem 
cunostinta cu cateva dintre aceste 
produse!

78
EPSILON GALATI - SEDIU NOU, 
TRATAMENTE NOI, ACEEASI 
ECHIPA PRIETENOASA!
Salonul de infrumusetare epsilon 
GAlAti s-a mutat in casa noua, iar 
noi, curiosi din fire, i-am vizitat, 
am facut fotografii, pe care, alaturi 
de cateva idei si ganduri, vi le 
impartasim si voua!

80
PICIOARE PENTRU PLAJA
Suntem in plin sezon al vacantelor 
si trebuie sa avem picioare frumoase. 
Iar daca timpul nu ne permite sa 
avem grija de ele intr-un mod mai 
profesionist, incercam si de acasa!
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PREGATESTE-TE DE PLAJA!
Indiferent ca iti place sa stai sau nu 
la soare, poate iti doresti o nuanta a 
pielii mai inchisa. Cum o obtii? Afla 
din acest articol!
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DESPRE FRUMUSETE
Nuante multe pentru machiaj. 
Nuca de cocos si beneficiile sale. 
Telefoanele si pielea.

84
PRODUSE DE 
INFRUMUSETARE CU 
INGREDIENTE NEOBISNUITE
3 dintre ingredientele mai putin 
obisnuite in produsele beauty. Te-
am facut curioasa? Intra aici!
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CUM NE AJUTA BUNATATEA 
SA FIM MAI SANATOSI
Este vorba despre sanatatea fizica, 
pe langa satisfactia resimtita atunci 
cand facem o fapta buna.

64
LINISITEA DE CARE AVEM 
NEVOIE
In toata aceasta lume din ce in ce 
mai agitata si zgomotoasa, se pare 
ca linistea a devenit un lux. Cum 
putem sa ne bucuram astazi de acest 
"moft"?
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VREI UN LOC DE MUNCA SIGUR?

ATUNCI, VINO LA:

VREI SIGURANTA ZILEI  DE MAINE
PENTRU TINE SI  FAMILIA TA?

CONTRACTE LEGALE DE MUNCA!

GARANTAM PRIN COLABORATORI I  NOSTRI,  UN SALARIU DE 
MINIM 1000 EURO/LUNA !

DIPLOMA SI CALIFICARE PROFESIONALA CU ATESTAT!

Pflegerinn Für Dich

POTI AJUNGE LA 2500 EURO LUNAR!

A S I G U R A - T I  V I I T O R U L  T A U  S I  A L  C E L O R  D R A G I !

www.pflegerinn.com

https://www.facebook.com/pflegerinn/?rc=p


limba germana
curs ingrijire batrani 
curs prim ajutor
practica in meseria ingrijitorului 
in azil si nu numai

suport si sustinere in invatare
transport Austria organizat
alocatii de stat pentru copii in 
Austria
vechime la locul de munca
cazare si masa incluse

electrician
sudor
lacatus
tamplar
instalator
mecanic cu experienta
se cere carnet conducere 
categoria B

se invata

se ofera

alte meserii

www.pflegerinn.com

Galati, Strada Brailei bloc A4, ap. 10 (langa LMK)

CENTRU DE CALIFICARE PROFESIONALA
SI DE LIMBA GERMANA

f i i  ca mine
Formare - Initiativa - Independenta

Calificare - Atitudine

Motivare - Inovatie - Nevoie - Economii

07497040210771220931
banucsuzana@yahoo.com secretariat

info

https://www.facebook.com/pflegerinn/?rc=p


R E V I S T A  F A M O S T  E S T E  G R A T U I T A  -  R E V I S T A  F A M O S T  E S T E  G R A T U I T A  -  R E V I S T A  F A M O S T  E S T E  G R A T U I T A  -  R E V I S T A  F A M O S T  E S T E  G R A T U I T A  -  R E V I S T A  F A M O S T  E S T E  G R A T U I T A

FAMOST
C U P R I N S

I U L I E  2 0 1 8

SANATATE COPERTA
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CAT DE SANATOASA ESTE APA 
PE CARE O BEI?
Este la fel de indispensabila ca 
aerul, reprezinta 65% din corp, dar 
cat de sanatoasa este apa pe care o 
consumi? Esti supusa riscurilor?

89
FITNESS + SANATATE
Ca vorbim de benzile pentru 
picioare, de beneficiile intinderilor
sau de rolul galbenusului de ou in 
alimentatie, cu siguranta vei gasi 
lucruri folositoare in acest articol!

90
POT FI MUSCHII ALERGICI?
Alergiile ne surprind pe masura 
evolutiei cercetarilor stiintifice, 
aproape fiecare parte a corpului 
putandu-se manifesta ca un raspuns 
alergic.

94
ORGANISMUL TAU SI 
STRESUL
Metode eficiente pentru a te elibera 
de stres, de la distragerea atentiei, 
pana la antrenarea creierului.

96
PASI PENTRU UN CREIER 
SANATOS
Sanatatea creierului este deosebit 
de importanta pentru o viata 
normala, avand in vedere cresterea 
ingrijoratoare a dementei.

98
DESPRE RESPIRATIE. STII 
CARE ESTE CEA MAI CIUDATA 
FORMA DE ACCIDENTARE?
Exercitiu de respiratie pentru 
relaxare si necesitatea unei atentii 
sporite, in acest articol.

99
SANATATE. MEDICINA. 
NOUTATI
Unele dintre ultimele rezultate ale 
cercetarilor in domeniul sanatatii, 
de la medicamente care nu fac bine 
si sunt distribuite in mod legal, pana 
la plante "minune". 

101
NU MANCA SINGUR!
Fiecare dintre noi am experimentat 
situatia de a manca singur sau 
alaturi de mai multe persoane. Fa 
cunostinta cu efectele benefice ale 
mancatului impreuna cu prietenii 
sau familia!

102
DIETA SI MIROSURI
Exercitiile fizice, alimentatia si 
anumite mirosuri degajate de 
organism, sunt in stransa legatura. 
Ce trebuie sa stii?

103
CURATAREA COLONULUI
dorinA ursu ne ofera solutii pentru 
curatarea colonului, fapt foarte 
important pentru sanatatea noastra. 120
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Nota editorului

Bine v-am regasit in aceasta frumoasa luna de vara, in editia lunii iulie 2018 a revistei Famost!

Calendaristic, suntem in toiul verii, fizic, suntem in vacante sau la serviciu; indiferent de locatia 
noastra, toti ne confruntam cu treceri de la calduri insuportabile la vreme rece, dar cel mai important este 
sa trecem cu bine peste toate acestea si sa ne regasim sanatosi de fiecare data.

Va prezentam in aceasta frumoasa editie a revistei Famost, culisele unui festival de moda care 
capata o importanta din ce in ce mai mare - Kasta Morrely Fashion Week, prin intermediul unui amplu 
material in care le avem invitate pe principalele protagoniste ale acestuia: Ana Hriscu, Diana Morrely, 
Diana Alexandroae. Absolventa a Istituto Marangoni Milano, Fritsch Alexa este  un tanar designer 
roman, care a infiintat brandul FFFashion; cu ea stam de vorba intr-un interviu sincer si deschis. Ramanem 
in zona modei cu frumoasa bloggerita Alina Boda, despre care ne povesteste Avera Make-up Artist, dar si 
cu Alin T, care ne prezinta 10 obiceiuri/cutume/moravuri ale unui barbat stylish. Laura Veronica Sima s-a 
lasat fotografiata de Mircea Maieru intr-o frumoasa tinuta rosie, despre care ne povesteste intr-un mod 
frumos, iar Gina Codrescu ne ofera cateva propuneri vestimentare masculine pentru acest sezon.

O prezenta deosebita este aceea a doamnei Snejana Suzana Raichici - reprezentanta PFLEGERINN 
FUR DICH, o societate care ofera un real ajutor tuturor femeilor, dar si barbatilor care isi doresc un loc de 
munca platit la standarde occidentale; despre tot ce inseamna PFLEGERINN FUR DICH, gasiti la pagina 60.



Cand vorbim despre femei, fara doar si poate aducem in discutie si domeniul frumusetii,  idee intarita 
de Adriana Ivan, care ne prezinta procedurile de dermopigmentare pentru sprancene si buze, cu ajutorul 
cuvintelor si a fotografiilor. Tot in zona de frumusete, va anuntam prin intermediul unui frumos articol, 
faptul ca salonul de infrumusetare Epsilon Galati si-a schimbat locatia, iar o data cu aceasta schimbare, 
aduc si alte lucruri frumoase; fiti cu ochii si pe noi, dar si pe Epsilon, pentru a fi la curent cu tot ceea ce fac! 
Avem tot la acest capitol, multe articole utile si interesante despre frumusete in general, dar si adecvate 
sezonului estival.

Inainte de a fi frumoase, trebuie sa fim sanatoase, astfel ca avem si in aceasta editie, foarte multe titluri 
interesante, pe care trebuie sa le cititi, atat pentru a fi informate, cat si pentru a culege lucruri practice si 
utile. In intampinarea noastra vine si Dorina Ursu, care ne vorbeste despre importanta curatarii colonului.

Nu le-am uitat nici pe cititoarele care abia asteapta tendintele unui nou sezon pentru a-si revigora 
garderoba, Mircea Maieru a ajuns deja la cel de-al treilea episod despre fotografie si continua sa ne prezinte 
imagini deosebite insotite de cuvinte. Avem un indemn - din partea Blog de Zambit - pe care il regasim 
chiar la inceputul revistei, si anume, sa zambim pentru ca e iulie si va indemnam si noi sa o faceti cu cea mai 
mare deschidere! Si tot la inceputul revistei, Adina Mitrica ne prezinta o talentata scriitoare careia ii plac 
jocurile subtile de cuvinte - Denisa Neacsu.

In mare, cam aceasta este editia lunii iulie 2018 a revistei Famost, pe care va invitam sa o rasfoiti, fie 
ca sunteti in vacanta, la serviciu sau acasa. Pana data viitoare, va transmitem toate gandurile bune, multa 
sanatate si sa ne auzim cu bine!
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         Deja ne cunoastem de mult timp, eu 
transcriu bucati de suflet ce ajung la voi. Voi 
hotarati ce faceti mai departe cu ele. Dar eu 
vreau sa cred ca suntem o familie, suntem niste 
prieteni vechi si noi, prieteni necunoscuti, dar 
pe care ii leaga toate lucrurile cunoscute ale 
lumii. 

        Si pentru ca imi sunteti prieteni, imi 
sunteti dragi, o sa va rog sa luati o pauza. 
Hai sa o numim o pauza de iulie. O pauza in 
care indiferent de caldura sau furtuni, o sa ne 
bucuram de viata. Sa ne bucuram de o escapade 
la mare, in care prin pielea noastra bronzata, 
cu miros de sare, purtand saruturile unor 
valuri racoroase, sa iasa fericirea. Sau poate o 
escapada la munte, sa tragem adanc aer in piept, 
sa simtim prospetimea si sa expiram fericirea. 
Ori o simpla escapada la umbra casei tale, la 
umbra copacului tau preferat din copilarie, sau 
al pomului pe care l-ai plantat chiar tu acum 
cativa ani. Pe sezlong, pe o patura in parc, 
intr-un hamac, cu cartea preferata sau castile 
in urechi ascultand melodia preferata. Ori fara 
casti, lumea are o muzica minunata pentru cei 
care stiu sa asculte. Bucura-te de inghetata cu 
aroma aia pe care o iubesti, ori de o salata de 
fructe rece, o limonada cu menta sau o socata. 
Mergi la strand, viziteaza-ti prietenii, parintii, 
bunicii sau familia. Daca nu, atunci mergi 
undeva singur si regaseste-te pe tine. Uita ca 
e luni, marti, duminica, dimineata sau seara, 
uita ca ai 15, 20, 50 sau 65 de ani. Uite timpul si 
spatiul, priveste dincolo de ele. 

       Pentru ca povestea verii de care iti spuneam 
ca e soptita de vant e chiar la tine. Tu o scrii. 
Cu zilele simple, cu lucrurile simple. Caldura lui 
cuptor sau racoarea unei ploi de iulie, cu mare, 
munti, inghetata si zambete, tu esti cel care are 
foaia, pixul si sufletul care trebuie transcris.

      Cheia unei veri de neuitat e in pauza de care 
ti-am spus. Si-am sa te mai rog ceva…Nici luna 
asta sa nu uiti de zambet.

BLOG DE ZAMBIT

     Inchide ochii, iar vantul se va 
juca in parul tau spunand povesti 
despre o vara care poate deveni de 
neuitat. Soarele picteaza pielea in 
auriu, in timp ce pune in evidenta 
frumusetea naturala si cativa 
pistrui. E cald, poate prea cald 
uneori, nu degeaba au numit-o 
popular ‘ ’cuptor’ ’. E luna in care 
vara trece de la soare, la norii 
aceia din care cerul lasa picaturile 
de ploaie sa cada torential, sa 
racoreasca intreaga natura, pe 
care apoi sa o incununeze cu un 
curcubeu. E luna care imi aminteste 
de frumusetea oamenilor care, 
dincolo de furtunile din viata 
lor, apar caldurosi, cu zambetele 
asemenea unui curcubeu ce vrea sa 
vindece tristetile lumii. 

   N u  o r i c e  z a m b e t ,  c i  z a m b e t u l  d e  i u l i e .

Zambetul de . . . iulie . . . povestea verii de care iti spuneam ca e soptita de vant e 
chiar la tine. Tu o scrii. Cu zilele simple, cu lucrurile simple.
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DENIS-AR EXPRIMA SUFLETUL IN RIME
« POEZIS SI FACUT! »

Atenta la subtile jocuri de cuvinte, cea care scrie pe pagina «Denis-ar 
exprima sufletul in rime» (www.facebook.com/poezisifacut) e o femeie 

al carei spirit «a fost invelit in iubire de femeia» de dinaintea ei, de pe vremea 
cand nu descoperise inca infinitul. Acum, insa, dupa ce a aflat cum stau 
lucrurile cu viata, penduleaza intre stari. E bine, totusi, ca isi pune speranta  
intr-o buna zi in care «Nu vom mai avea nevoie de ambalaje/ Iar planeta/ Va 
rasufla linistita», fiindca toate impuritatile sufletesti vor fi filtrate de ceva al 
carui nume se cunoaste, dar se rosteste rar…Pana atunci, are convingerea 
ca nu am putea disparea fara urma, pentru ca, din fericire, ne multiplicam 
existenta « in fiecare om/ Pentru care noi/ Chiar existam».

t e x t :  A d i n a  M i t r i c a 
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BLOG LITERAR

La un moment dat, Denisa a facut imprudenta 
sa isi lase gandurile strivite de trotuarele 
reci si sa se rupa de scris, fiindca realitatea a 
tinut-o ocupata cu (ne)firescul si concretul ei, 
pentru ca i s-a reprosat ca a inlocuit emotia 
cu ceva «prea mental», pentru ca i-a trecut 
prin cap ca «lumea se invarte si fara versuri», 
pentru ca s-a indragostit si dez-indragostit… 
iar toate astea cer timp. Dar, intr-un gest de 
razvratire si de repozitionare in normalitate,

«versurile mele abandonate au iesit din sertar 
si m-au muscat de suflet. Mi-au zis ca ar 
fi bine sa scriu lucruri care nici macar nu 
rimeaza cu simtul comun, pentru ca scrisul e 
facut sa trezeasca, nu sa adoarma. Daca un 
copac sau o floare s-ar pune atat de mult pe 
ganduri inainte sa infloreasca, lumea ar fi un 
loc sterp.»

Asa ca, din universul acesta, voit fertil, 
D e n i s a - cea din versuri- masoara din cand 
in cand distanta pana la cer si, cand aceasta 
devine prea mare, e pentru ca

“In spatele fiecarei greseli exista un inger/ 
Care plange dupa versiunea cealalta, /In care 
s-a comis o iubire.» Iata, o femeie care se 
pretinde distanta, pentru ca «Imi place sa pun 
o vacanta,/ Intre inima mea si a ta»

vorbeste asumat despre iubire. Sau despre 
lipsa ei. E ca fragmentul acela din dialogul 
interior al unui copil sarac, din intersectie, 
care isi spune ca a mancat un delicios « nimic 
pe paine », despre care spera sa-i «ajunga si 
maine». 

In definitiv, e o arta sa vezi frumosul si 
abundenta in nimic. Asta salveaza sufletul si 
ii da, totodata, emotia care sa-l determine sa 
se exprime. In terapii sau in rime. Fie ele si 
albe …

D e n i s a  face, prin titlul ales pentru spatiul virtual in care 
respira poezia, o invitatie la reflectie. Pe de o parte, nu vine 
cu o certitudine, ci doar cu o intentie de a-si dezveli sufletul 
prin intermediul versurilor. Ramane ca altii sa hotarasca daca, 
prin ceea ce face, ea atinge sensibilitatile celor care vor sa o 
cunoasca si in acest fel. Pe de alta parte, vine cu o provocare. 
In fond, am putea continua oricum inceputul ei de idee. Chiar, 
oare cum ar fi daca tuturor ni s-ar exprima sufletul in rime? 
Am fi toti artisti? Noi nu, ca entitati umane, dar sufletele 
noastre cu siguranta da, fiindca au resurse inimaginabile prin 
care pot comunica, atingand astfel, cu usurinta, ilimitatul.

Cand nu se exprima in rime, ea este D e n i s a  n e a c s u , are 29 
de ani, face Terrapie pe https://denisaneacsu.wordpress.com, 
asta si pentru ca a fost dintotdeauna atrasa de psihologia care 
poate lua mai multe forme, dincolo de cliseul cabinetului 
individual.

Deschiderea catre scris a aparut dintr-o joaca, imi placea sa 
le dedic prietenilor poezii in care surprindeam aspecte ale 
personalitatii lor. Apoi am inceput sa sintetizez in versuri, mai 
degraba amuzante, teme legate de relatii de cuplu, realitati 
sociale si gasirea sensului sau a misiunii in viata. Faptul ca nu 
am avut presiunea de a face din scris o profesie (pentru ca aveam 
deja una), mi-a oferit libertatea de a ma exprima liber, cu umor, 
fara vreo asteptare de a incadra ceea ce fac in domeniul artei. 
Scriu fara miza, e aproape singura pasiune a mea in care nu sunt 
perfectionista si exprim acea parte directa si autentica din mine.



www.famost.ro

Descopera FAMOST!
NOUTATI MODA

STIL DE VIATA

TENDINTE

INTERVIURI MODELING

CULTURA

VESTIMENTATIE

SANATATE BLOGURI

EVENIMENTE

BEAUTY

  
instagram.com/famostmagtwitter.com/Famost_Rofacebook.com/famost.ro plus.google.com/+famostromania

In cazul in care iti doresti sa colaborezi cu noi, iti doresti o aparitie in revista sau ai anumite intrebari, nu ezita sa ne contactezi,
pe oricare din retelele sociale sau pe redactia@famost.ro! Iti vom raspunde cat putem de repede!

https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://plus.google.com/+famostromania
https://instagram.com/famostmag


famost

I U L I E  2 0 1 8

20

ARTA VIZUALA

M e m o r i a  g l i f e l o r
de Corcacel Cornel

tehnica : pastel
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de Corneliu Dragan-Targoviste

London, RiveR Thames 2016

51 x 71 cm
Expoz i t i a In te rna t i ona l Wate rco lou r Soc ie t y Por tuga l , L i sabona 2017  
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ARTA VIZUALA

BINE V-AM REGASIT DRAGI CITITORI!
Am ajuns si la episodul al 3-lea al editorialului despre fotografie...

In aceasta editie, as vrea sa revin la fotografia de strada si sa va 
prezint cateva imagini din proiectul meu foto pe durata a 356 zile de anul 
trecut: “Another One“.

Vreau sa va spun ca realizarea unei imagini cat de cat artistice in 
fiecare zi timp de un an intreg este un ideal destul de greu de realizat, 
desi pare simplu la prima vedere, insa daca doresti sa pastrezi un standard 
ridicat al calitatii imaginilor, devine cateodata aproape imposibil. Sunt 
multe zile in care treburile zilnice pur si simplu iti ocupa tot timpul. 
O pauza fortata de la rutina zilnica si indreptarea atentiei catre arta 
are insa un mare impact pozitiv asupra calitatii vietii, asupra evaluarii 
sinelui, asupra clarificarii asteptarilor pe care le avem de la viata.MIRCEA MAIERU/ WWW.MAIERU.RO
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Nu conteaza atat de mult rezultatul in sine, desi am mentionat mai sus ca eu am incercat sa 
mentin o calitate estetica ridicata, important este sa acordam zilnic un moment deconectarii de la 
cotidian, de la prozaic. Incercarea de iesire din banal este pasul decisiv, iluminator pentru orice 
minte care asteapta mai mult de la viata. Este nevoie de doar putin efort, iar fotografia este o 
cale de cunoastere de sine, iar ca oricare arta, va scoate la iveala expresivitatea celui care ii 
acorda atentia cuvenita. Nu suntem si nu trebuie sa fim cu totii niste niste maestrii. Arta nu este 
apanajul exclusiv al geniilor. Arta nu trebuie doar consumata, ci si produsa de fiecare dintre noi. 
Iar multumirea launtrica atunci cand creezi este enorma. Mult mai mare decat atunci cand doar consumi 
arta.

Incercati, planuiti daca puteti, sa acordati artei cateva minute zilnic. Fie ca scrieti un eseu 
sau o strofa, fie ca pictati o acuarela, fie ca modelati o figurina de lut sau ca luati aparatul de 
fotografiat si surprindeti intr-o lumina speciala miscarea multimii oamenilor pe o scara de metrou sau 
orice altceva va inspira...

Eu am incercat sa fac asta un an, zilnic. A fost ca un tratament revigorator, ca o vacanta 
prelungita.



K A S T A  M O R R E L Y  F A S H I O N  W E E K
In perioada 8 - 10 iunie 2018, s-a desfasurat la Iasi, cea de-a VI-a editie a festivalului 

KASTA MORRELY FASHION WEEK, un eveniment de o importanta deosebita, atat prin prisma 
invitatilor, cat si a modului de organizare, a calitatii oamenilor implicati si a intregii filosofii care 

sta la baza organizarii lui. Prezentatorii, numerosii designeri, manechinele, toti cei prezenti, au simtit 
emotiile si s-au bucurat de participarea la un festival de moda din ce in ce mai ambitios si care a ajuns 
la o anvergura de invidiat.

Este meritul organizatorilor, a modului profesionist cu care este tratat fiecare amanunt, fiecare 
situatie, fiecare persoana implicata in buna desfasurare a acestui eveniment, totul fiind abordat cu o 
maxima seriozitate si un infinit entuziasm.

Ne bucuram ca am fost parteneri media KASTA MORRELY FASHION WEEK si ne-am propus 
ca in editia iulie a revistei Famost, sa va introducem in minunata lume a acestui festival, sa intelegem 
impreuna principiile acestuia si de ce nu, sa invatam de la profesionisti. Avand o intreaga stiinta 
si filosofie la baza, organizatorii KASTA MORRELY FASHION WEEK, ne-au raspuns cu o mare 
amabilitate si deschidere curiozitatilor noastre, dezvaluindu-ne ce inseamna cu adevarat organizarea 
unui festival de moda, in afara imaginii perfecte de pe scena.

Va invitam asadar, sa patrundeti in minunata lume KASTA MORRELY, alaturi de membrii sai - 
AnA Hriscu, DiAnA Morrely, DiAnA AlexAnDroAe - invitatele noastre speciale, care isi vor exprima 
de asemenea opiniile personale, legate de activitatea lor si tot ce inseamna acest minunat eveniment!

1
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K A S T A  M O R R E L Y  F A S H I O N  W E E K

De unde ideea infiintarii acestui festival si cui a apartinut 
aceasta initiativa? Cine sunt cei din spatele acestui frumos 
festival?

Raspunsul la aceasta intrebare este o mica poveste 
frumoasa. Dupa ce s-a inchis proiectul de cercetare 
si s-a infiintat KASTA MORRELY, era firesc ca 
profesionistii din domeniul organizarii de evenimente de 
moda sa apeleze la cercetatorii nostri. Astfel, in zeci de 
evenimente atat in tara cat si in strainatate, specialistii 
Kasta Morrely in organizare de spectacole si festivaluri, 
au fost rugati in special de catre designerii internationali, 
sa organizeze ei insisi un festival la nivelul competentelor 
lor. Intamplarea fericita a facut ca o parte din rugaminti 
sa fie adresate si presedintei Organizatiei de Tineret de 
la Kasta Morrely. Aceasta si-a asumat sugestia si a venit 
cu propunerea organizarii festivalului Kasta Morrely 
Fashion Week. La Kasta Morrely este un obicei dragut: 
cine vine cu propunerea, acela se bucura de libertatea de 
a o materializa, primind sustinerea intregii organizatii. 
Logica e simpla: cel care vine cu propunerea, este cel 
mai in masura sa isi aplice viziunea pe care o are. Pentru 
cunoscatori, este secretul politicii de performanta a unei 
institutii.

De unde numele KASTA MORRELY? Care este 
etimologia lui? La ce ar trebui sa ne duca cu gandul?

Este o intrebare pe care am primit-o de nenumarate 
ori. Va voi spune din nou o mica poveste. Kasta Morrely 
a devenit o legenda inca din perioada proiectului de 
cercetare cu acelasi nume.

La inceputuri, proiectul de cercetare Kasta Morrely nu 
era personalizat cu un nume, era un simplu departament 
cultural-artistic. Intamplarea fericita a fost sa avem 
in perioada aceea un membru in cadrul organizatiei, 
specialist in inforenergetica si radiestezie. El a venit 
cu ideea ca proiectul de cercetare sa poarte un nume 
ezoteric. Conform cutumelor organizationale, cine vine 
cu propunerea, isi asuma coordonarea materializarii ei. Si 
asa a aparut, cu ajutorul ansei radiestezice si a raportului 
centezimal, numele Kasta Morrely. Nu vreau sa va rapesc 
timpul povestindu-va ce haz am facut cand a aparut pe 
raportorul centezimal litera K. Chiar radeam ca se va 
chema kilometru sau kilogram. Insa inforenergeticianul 

si-a continuat netulburat investigatia specifica, pana la 
ultima litera a numelui, inclusiv evaluarea beneficitatii 
acestuia ales de ansa lui de argint. Efectele benefice ale 
energiilor pozitive ale numelui si-au dovedit valabilitatea 
si spiritul protector de atunci si pana in zilele noastre. 

 
Cand a inceput concret aceasta frumoasa poveste?

In concret, proiectul de cercetare Kasta Morrely a 
fost initiat in 2002. Timp de un an de zile s-a lucrat la 
punerea la punct a proiectului de cercetare, care avea 
drept scop culegerea de date pentru a se putea scrie 
stiinta ocupatiei legalizate de Manechin si ulterior de 
Organizator spectacole. Adevarul este ca ideea acestui 
proiect de cercetare, a venit tot din partea unor cetateni 
documentati si cu initiativa. 

Care sunt amintirile care va vin in gand atunci cand 
va amintiti de prima editie? Cum erau emotiile atunci 
si cum sunt emotiile acum, cand deja amploarea Kasta 
Morrely este impresionanta?

Dupa ce organizezi mii de evenimente si actiuni, iti 
vine usor sa inviti oameni care iti sunt prieteni, alegand 
adevaratii profesionisti. Emotiile sunt putine din punctul 
acesta de vedere. Partea cea mai dificila, o constituie 
faptul ca intalnesti in viata cotidiana ignoranti care nu 
stiu diferenta dintre defilari, prezentari de moda si un 
fashion week; care nu fac diferenta dintre entertainmentul 
de reclama din magazine sau cluburi si complexitatea 
calificarilor pe care le implica un festival de moda in 
standarde profesionale. In situatii de acest fel nu sunt 
emotii, este o cultivare a increderii in utilitatea misiunii 
civilizatoare a unui fashion week. 

2 3
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In cadrul festivalului, ati adus nume importante din 
moda, atat din tara cat si din strainatate ... cum ati reusit 
acest lucru?

Este si aici o mica poveste. Festivalul a avut de la 
prima editie un mare avantaj construit in ani de cercetare 
si realizari benefice. Faptul ca specialistii Kasta Morrely 
au raspuns prezent de cate ori li s-a cerut sa se implice in 
organizarea evenimentelor unor mari producatori, adica 
sa se ocupe de spectacolul de pe scena si de organizarea 
backstage-ului, au cunoscut si s-au imprietenit in mod 
direct cu foarte multi designeri profesionisti nationali 
si internationali. In fapt, asa cum spuneam si mai sus, 
Kasta Morrely Fashion Week este o materializare si a 
rugamintilor acestor mari nume de podium international.

 
Care este scopul infiintarii Kasta Morrely Fashion Week? 
Ce se urmareste?

Scopul in sine si el reprezinta o mica poveste. Sa nu 
uitam ca Asociatia culturala si de aparare a drepturilor 
omului Kasta Morrely este o organizatie infiintata de o 
parte din cercetatorii care au avut ca realizare scrierea 
ocupatiilor legalizate de Manechin si Organizator 
spectacole si cartile de specialitate aferente, inclusiv 
manualul Maestrului de ceremonii calificat. 

Kasta Morrely este un adevarat program de leadership 
pentru tineret, de aceea sustine toate initiativele 
voluntarilor sai, care sunt bine argumentate si astfel s-a 
conturat scopul Festivalului Industriilor Creative Kasta 
Morrely Fashion Week. Ne-am bucurat de la prima 
editie de prezenta unor manechine din tari cu traditie in 
domeniul modei, inclusiv si din Israel. Pe scurt, scopul 
festivalului international Kasta Morrely Fashion Week 
este promovarea voluntariatului, cetateniei active si 
rolului civilizator pe care il au industriile creative, cu 
ajutorul pregatirii in standardele de promovare ale modei.

In momentul de fata, ca organizatori, sunteti multumiti 
de modul cum s-au desfasurat lucrurile si cum s-au 
implicat cei care v-au fost alaturi pe tot parcursul celei 
de-a sasea editii? Sau simtiti ca se putea si mai bine?

Intotdeauna un festival, implica in organizarea 
sa, sute de oameni impartiti in echipe cu specializari 
complementare. Se pune accent pe o organizare clara, 
respectand standardele ocupatiilor si se folosesc din plin 
tehnicile de management ale riscului, iar treaba merge ca 
pe roate. Ca rezultat, oamenii sunt relaxati, veseli, fericiti, 
incantati din prima pana in ultima zi. Chiar daca este cu 
adevarat o munca foarte grea, secretul succesului ei consta 
in calificarile multiple, pregatire, pasiune si talent, pe care 
le pui in slujba realizarii obiectivului final de incantare si 
multumire.

6

7 8 9



I U L I E  2 0 1 8

27

Care considerati ca va sunt punctele forte ca festival de 
moda? Cu ce credeti ca va detasati?

Dupa cum v-ati dat seama, Kasta Morrely Fashion 
Week este o poveste de suflet a celor care se implica in 
organizarea lui, la fel si pentru cei care il sustin. Punctul 
forte este ca festivalul implica numai oameni pasionati 
de profesiile lor. Tensiunile si obsesiile mercantile sunt 
eliminate natural din start. De aceea vedeti pe scena 
oameni relaxati si fericiti. O vorba spune ca “Raiul este 
un vis materializat”. Kasta Morrely Fashion Week este un 
vis materializat al tuturor celor care ii vedeti pe scena, in 
culise sau peste tot in organizare. 

Un alt punct forte al festivalului este si TeATrul 
De MoDA®. Rezultat al studiilor de cercetare, marca 
inregistrata Kasta Morrely, Teatrul de Moda® permite pe 
podium o punere in valoare a mesajului creatorilor intr-
un mod atractiv si usor de inteles, pentru toate categoriile 
sociale. 

Kasta Morrely Fashion Week gazduieste anual Gala 
Premiilor in Industriile Creative®, prima gala de acest fel 
din lume.

Carui public va adresati ? Care este publicul tinta sau cel 
pe care vi l-ati dori? Cum arata din punctul de vedere 
Kasta Morrely, publicul ideal?

Raspunsul la aceasta intrebare, pentru a fi inteles, e 
putin mai amplu. Pentru cine nu stie, Asociatia culturala 
si de aparare a drepturilor omului Kasta Morrely este 
specializata pe traininguri internationale a programelor 
prioritare ale Uniunii Europene. Tipul acesta de activitate 
reprezinta o deschidere extraordinara pentru toate 
mediile sociale. Facultatile si nenumaratele calificari ale 
fondatorilor organizatiei, specializarea internationala 
capatata in cadrul programelor si proiectelor europene, 
imbinata cu expertiza capatata in timpul studiilor de 
cercetare, cunoasterea rolului important educational 
si social al modei, ne-au oferit de la prima editie, o 
deschidere totala catre toate categoriile sociale. 

Efectul educativ al festivalului este foarte motivant 
pentru noi, deoarece am vazut concret cum spectatorii 
nostri, se imbraca din ce in ce mai frumos si cu bun gust, 
de la o editie la alta.

Un lucru care ne incanta, este ca la fiecare seara de 
spectacol, spectatorii festivalului stau de la inceput si 
pana la sfarsit.

Fiind la cea de-a sasea editie a acestui festival si tragand o 
linie - fara a supara pe nimeni, care a fost cea mai reusita 
editie Kasta Morrely Fashion Week pana acum si din ce 
cauza? Care sunt atuurile?

Raspunsul la aceasta intrebare este simplu. De fiecare 
data, cea mai recenta editie este cea mai reusita. Este firesc 
sa se intample asa, pentru ca fiecare editie - daca este 
organizata in standardele profesionale obligatorii pentru 
acest gen complex de eveniment, inglobeaza elementele de 
plus valoare pentru urmatoarea editie.

10

11

12



famost
MODA

I U L I E  2 0 1 8

28

Cam cu cat timp inainte, incepeti pregatirile pentru 
fiecare editie? Pentru editia din noiembrie 2018, cand 
incep pregatirile?

Baza expertizei noastre in organizare de evenimente 
ne-a fost oferita cu generozitate de mari designeri si 
organizatori de festivaluri de moda ai lumii highclass. De 
la ei am aflat pentru prima data regulile si principiile care 
fac diferenta intre un fashion week profesionist si restul. 
In fapt, acesti mari oameni ai domeniului ne-au aratat si 
explicat, in clar, frumoasa realitate a mediului highclass si 
modul cum se mentine nealterat de secole. De exemplu, 
Fashion Week-urile profesioniste implica obligatoriu 
doua editii pe an in standarde bine definite. 

Pregatirea viitoarei editii de fashion week incepe din 
timpul editiei aflate in desfasurare.

In momentul in care incepeti sa va organizati si sa va 
pregatiti pentru o noua editie Kasta Morrely, pe ce puneti 
accentul in mod deosebit? Unde este indreptata atentia in 
mod deosebit?

Un festival de moda este o adevarata stiinta. Pentru a-l 
putea organiza, iti trebuie ani de zile de studiu si practica 
experientiala langa mari specialisti. De aceea, cand este 
organizat in standardele profesionale obligatorii, are 
impact educational si moralizator pentru toate categoriile 
sociale. Intr-un fashion week, nu poti sa iei oameni de pe 
strada si sa ii scoti pe scena. Fiecare trebuie sa fie foarte 
bine pregatit pentru rolurile pe care le va juca.

In mod normal, nu toate decurg asa cum ne dorim de 
fiecare data ... cu ce lucruri mai putin placute v-ati 
intersectat? Cum ati reusit sa depasiti aceste momente 
delicate?

Chiar daca va parea caraghios ceea ce am sa va spun, 
la Iasi nu exista o sala adecvata pentru evenimente de 
anvergura. Unul dintre formatorii mei, spunea ca este un 
rezultat al copiilor care in anul 2000 nu au mai fost copii, 
care au construit numai sali de sedinte pentru tractoristi, 
carora le spun pompos sali de conferinte.

Ce reprezinta moda pentru Kasta Morrely in afara 
festivalului propriu zis?

Moda in afara festivalului KAsTA Morrely FAsHion 
WeeK inseamna educatie continua. Educatie pentru cei 
mici, copii si adolescenti prin programele de leadership 
Kasta Morrely Kids si Kasta Morrely Junior. Proiecte de 
training cu finantare europeana, seminarii, workshopuri, 
tabere de leadership, participarea, organizarea si 
coordonarea de traininguri internationale, proiecte de 
andragogie si educatie a publicului larg. In fapt, esti la 
moda cand permanent tii pasul cu evolutia modei pe care 
o regasesti in toate mediile si domeniile sociale.  
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A n A  H r i s c u

Buna Ana si bine ai venit in paginile revistei Famost! Esti Presedinte Executiv si prezinti Kasta Morrely 
Fashion Week. Cum stai cu emotiile? Daca exista, cum le depasesti?

Emotiile sunt multe si ca doctorand, evaluator, formator, om care trebuie sa fii permanent un model 
pentru tine, ca sa poti fi un model si pentru ceilalti. Nimic nu este simplu, nimic nu este greu, daca te bucuri 
de faptul ca fiecare clipa prezenta o pregateste pe cea viitoare. 
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Esti in mijlocul tuturor participantilor ... cum resimti 
energia transmisa de ei?

Oamenii care se implica in activitati de acest gen 
(care nu au apucat sa fie influentati de catre amatorismul 
mercantil) sunt frumosi sufleteste si plini de entuziasm. 
Toti membrii nostri stiu ca se formeaza pentru a 
deveni mai competitivi pentru viitor. Au ca motivatie 
performantele generatiilor anterioare. Este placut sa vezi 
un tanar cu cativa ani mai mic ca tine cand spune ca vede 
si se bucura de evolutia sa, pe care a constientizat-o la 
scurt timp dupa ce s-a implicat in activitatile complexe 
ale asociatiei noastre. 
 
Cum a fost cea de-a sasea editie Kasta Morrely Fashion 
Week? A fost mai reusita comparativ cu precedentele? 
S-au remarcat in mod distinct anumite situatii, elemente, 
invitati, care sa faca diferenta?

La fiecare editie am avut reprezentanti internationali, 
atat pe podium cat si ca public. De fiecare data ne-am 
bucurat, asa cum era si normal, de aprecierea organizarii 
si spectacolului oferit.

Cu siguranta iti doresti ca acest festival sa creasca din 
toate punctele de vedere. Care crezi ca ar fi elementele 
care ar putea face acest lucru posibil?

In primul rand, Iasul sa dispuna de o sala de 
evenimente in standarde normale, fara de care nu va putea 
sa se numeasca cu adevarat capitala culturala niciodata. 
Investitiile in alimentari si magazine sunt frumoase 
si necesare. Atractivitatea si imaginea de civilizatie a 
unui oras este oferita intotdeauna de profesionalismul 
evenimentelor de interes pentru toate categoriile sociale. 
De aceea, s-a constatat stiintific ca fashion week-urile 
organizate in standarde profesioniste reprezinta cea mai 
sigura forma de promovare a imaginii benefice necesare 
dezvoltarii unei comunitati prospere si cu moral ridicat. 

Ti-a atras atentia in mod deosebit ceva anume de la 
aceasta editie? Ceva care sa iti trezeasca o emotie ... poate 
o situatie anume, o creatie vestimentara ...

Mi-a placut momentul de deschidere dedicat 
Centenarului Marii Uniri, in premiera pe un podium de 
moda, realizat de Fanfara Garnizoanei Iasi. Si la aceasta 
editie, am apreciat in mod deosebit, selectia de designeri 
din desfasuratorul festivalului.

Care este cea mai mare satisfactie a ta in momentul in 
care o editie Kasta Morrely se incheie si totul a iesit asa 
cum ti-ai dorit?

Cea mai mare satisfactie a mea este fericirea pe care o 
vad in ochii si in manifestarile celor care s-au implicat in 
materializarea festivalului.

Cu siguranta iti place ceea ce faci legat de Kasta Morrely. 
De unde a plecat aceasta pasiune pentru fenomenul 
fashion sau cum te-ai intersectat cu el?

La 13 ani am vazut echipa Kasta Morrely organizand 
un eveniment. La acea data nu stiam ca era un proiect 
de cercetare si tot ceea ce organizau ei erau studii 
experientiale. Mi-a placut asa de mult, incat m-am inscris 
si am ajuns sa am onoarea sa fac parte din colectivul de 
cercetare.  In timpul studiilor de cercetare, am facut 
prezentari de moda pentru mari designeri internationali 
si dupa terminarea proiectului de cercetare, am organizat 
evenimente pentru promovarea imaginii unor branduri 
importante pe plan international. 

Imi place ca moda si evenimentele de moda sunt o 
adevarata stiinta intr-o continua evolutie si expansiune. 

Cum este mai bine pe scena: ca manechin sau ca 
prezentator?

Tinand cont ca scena reprezinta una din temele 
studiilor mele doctorale, e bine oricum. Dupa ce ai peste 
o mie de prezentari de moda la activ, e complicat sa 
dai un raspuns atat de greu. Si subliniez un lucru, poti 
sa te numesti manechin numai dupa ce ai prezentat 
pe podiumul unui festival eligibil de moda. Daca faci 
entertainment prin cluburi sau in magazine, nu inseamna 
ca te numesti manechin. Orice tanar educat din strainatate 
stie ca manechin esti numai daca ai aparut pe scena unui 
fashion week organizat in standarde. 
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D i A n A  M o r e l l i

Buna Diana si bine ai venit in paginile revistei noastre! Ce inseamna sa fii in acelasi timp, Director de 
Imagine si imaginea Kasta Morrely Fashion Week? Ce presupune acest lucru?

Este o intrebare la care nu m-am gandit niciodata. Totul a venit firesc. Am participat cand eram mai 
mica la mai multe traininguri educationale pentru formarea viitorilor lideri, m-am implicat intr-un proiect 
de Teatru de Moda® finantat de Fondul Cultural Roman. Asa am descoperit ce imi place sa fac. Pentru ca 
eu am venit cu ideea acestui festival, mi s-a propus sa imi asum si acest rol foarte important. De cand am fost 
girata cu asa o mare incredere si ajutata cu expertiza, ma bucur in fiecare clipa de sentimentul recunostintei 
fata de acesti oameni minunati. Am avut norocul extraordinar sa cunosc si un om important de o eruditie 
deosebita. Cu ajutorul sfaturilor despre ce inseamna incredere si demnitate, mi-am conturat si mai bine 
convingerea ca fara munca si seriozitate dedicata performantei, esti un om nefericit. 
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Cand incep si cand se termina emotiile cu ocazia fiecarui 
festival?

Cand faci totul din pasiune, in fiecare clipa traiesti 
emotia creatiei si bucuria ambitiei de a duce lucrul pana 
la capat.

Cand pregatirile sunt in toi pentru o editie a Kasta 
Morrely Fashion Week, cam cat timp ii dedici zilnic?

Intrebarea corecta ar fi trebuit sa sune: cam cat timp 
mai am zilnic pentru altceva. Si raspunsul corect ar fi: deloc. 
Aceasta situatie se petrece inca si din cauza ca noi trebuie 
sa schimbam imaginea deformata provocata de oameni 
care nu aveau calificarea necesara pentru organizarea unor 
evenimente de moda in standardele calificarilor ocupatiei 
de manechin si organizator spectacole. 

Care sunt semnalele primite din partea participantilor, 
acum ca festivalul Kasta Morrely Fashion Week s-a 
terminat? Cum au resimtit acestia cea de-a VI-a editie?

Va spun cu placere faptul ca in decursul celor sase 
editii, am descoperit ca ne bucuram de un public nu doar 
din Iasi, ci din toate colturile tarii, cat si din strainatate.  
Chiar daca locatia editiei a sasea Kasta Morrely Fashion 
Week ne-a oferit posibilitatea de a avea un public numeros 
si diversificat, am reusit sa adunam numai feedback-
uri bune si foarte bune. Am depasit asteptarile pentru 
majoritatea spectatorilor editiei trecute, unii mentionand 
faptul ca a fost cu adevarat un eveniment care le-a intarit 
moralul si au plecat incarcati cu energie pozitiva. Un om 
de afaceri cunoscut din comunitatea ieseana chiar mi-a 
spus:

„Diana, este incredibil! Ma uit la scena pe care ati 
realizat-o,  la sala cum ati aranjat-o, la atmosfera pe care ati 
creat-o si cu mana pe inima iti spun ca ma simt ca am venit la 
un eveniment in strainatate. Nu imi vine sa cred ca ati reusit 
sa faceti asa ceva in Iasi. Milioane de felicitari!”. 

Asta este satisfactia noastra. Aceste feedback-uri ne 
dau putere si energie sa continuam demersul pe care ni 
l-am propus. 

Cu siguranta te simti onorata ca esti imaginea Kasta 
Morrely Fashion Week  ... acest lucru te responsabilizeaza 
mai mult?

Faptul ca reprezint brandul care a avut un cuvant 
important de spus in scrierea standardelor ocupationale 
pentru meseriile legalizate de manechin si organizator 
spectacole, acest lucru ma responsabilizeaza in fiecare 
secunda. Este un element de forta interioara care ma 
ajuta sa fiu mereu responsabila si calculata in parcurgerea 
drumului meu. In momentul in care am aflat decizia 
Consiliului de Conducere al Asociatiei Kasta Morrely, 
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ideea ca eu voi fi imaginea Kasta Morrely Fashion Week, 
nu a facut decat sa imi intareasca increderea in mine si sa 
imi confirme faptul ca drumul pe care l-am ales in viata 
este cel care mi se potriveste. 

Este greu, usor, sa organizezi un astfel de festival?
Un astfel de festival inseamna peste 120 de manechine, 

50 de voluntari, peste 30 de designeri si peste 100 de 
specialisti implicati in buna desfasurare a evenimentului. 
Chiar daca festivalul dureaza 3 zile, pregatirea acestuia 
incepe din timpul editiei anterioare, iar in saptamana 
cand se desfasoara este o munca non-stop. Atunci cand 
pasiunea este pe primul loc si faci ceea ce iti place, pentru 
ca ti-ai gasit domeniul vocational, reusesti sa depasesti 
obstacolele care apar vrand - nevrand. Facand ceea ce 
iti place, obosesti din cand in cand fizic, dar pasiunea 
si motivatia importantei unui astfel de eveniment, te 
revigoreaza foarte repede. 

In ultimii ani, in Romania, moda a cunoscut fara doar si 
poate o ascensiune. Consideri ca acesta este un lucru care 
v-a ajutat sa cresteti de la editie la editie?

Consider ca este interesant pentru cititorii revistei 
Famost sa stie faptul ca dupa ce am realizat prima editie 
Kasta Morrely Fashion Week in 2015 la Teatrul National din 
Iasi, am observat o ascensiune a festivalurilor de moda din 
Romania. Ma bucura acest lucru doar daca acele festivaluri 
sunt organizate de oameni calificati care apartin acestei 
industrii si respecta standardele internationale. Unul din 
scopurile Kasta Morrely Fashion Week este promovarea 
calitatii si a calificarilor din domeniul profesionist al 
modei si bineinteles dezvoltarea acestuia. Este foarte 
importanta calificarea si performantele in domeniul 
industriilor creative, deoarece ele reprezinta calea 
dezvoltarii si bunastarii unei comunitati. Nu o spun eu, o 
spun specialistii internationali din domeniul industriilor 
creative. 

Personal, ce speri sa ajunga Kasta Morrely Fashion Week? 
Care ar fi ambitiile proprii?

In lumea profesionista a modei internationale, suntem 
cunoscuti si apreciati de 15 ani de zile. Am mai prins si 
eu perioada cand mari designeri isi manifestau uimirea 
si multumirea pentru realizarile proiectului de cercetare 
Kasta Morrely. De aici si propunerea multora dintre 
ei de a organiza un festival demonstrativ cu denumirea 
Kasta Morrely Fashion Week. Obiectiv privind, fara acest 
background stiintific Kasta Morrely, nu ar fi fost prezenti 
in festivalul nostru de la inceput, designeri marcanti de 
pe 4 continente si 8 tari. Altfel spus, de la prima editie 
a festivalului, am aparut in presa de specialitate de peste 
ocean langa Monte Carlo Fashion Week, Vanity Fair si alte 
evenimente de acest nivel. Am reusit sa aducem in Iasi 
designeri si personalitati care nu auzisera pana atunci de 
Iasi, iar unii dintre ei nici nu mai venisera in Romania, 
de exemplu: designerul Casei Regale a Olandei Addy van 
den Krommenacker, Gulnare Khalilova Azerbaijan, Jitka 
Klett Cehia, Gaby Saliba Liban, Aly Fawaz Dubai, In 
Couture Turcia, Razu Mikhina Rusia, Stoyan Radichev 
Bulgaria, Claus Tyler Austria, Chris & Tonia Grecia si 
multi altii. Personal, asteptarile mi-au fost implinite. 
Imi doresc foarte mult sa realizam multe editii intr-o 
sala de evenimente moderna si demna de un oras care are 
pretentii de capitala culturala a tarii noastre.
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D i A n A  A l e x A n D ro A e

Buna Diana si bine ai venit in paginile Famost! Care este parerea ta dupa incheierea celei de-a VI-a editii a 
festivalului Kasta Morrely Fashion Week? Ce impresie ti-a lasat? 

Multumesc pentru invitatie si imi doresc ca aceste randuri sa ii gaseasca pe cititorii nostri sanatosi si 
multumiti in toate. In calitate de Presedinte al Asociatiei culturale de aparare a drepturilor omului Kasta 
Morrely, pot spune ca sunt mandra de tanara generatie de voluntari culturali Kasta Morrely care in frunte 
cu presedinta Organizatiei de Tineret Diana Morelli si-au asumat implicarea totala in organizarea la Iasi 
a Festivalului Kasta Morrely Fashion Week, recunoscut la nivel international pentru calitatea sa inca de la 
prima editie.
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Exista o anumita filosofie a acestui festival, un motto care 
sa il reprezinte cel mai bine?

Pentru a raspunde cu acuratete maxima la aceasta 
intrebare va voi transcrie unul dintre fundamentele 
filosofice ce guverneaza existenta festivalului Kasta 
Morrely Fashion Week. “Prin educatie intelegem ca moda sta 
la baza evolutiei civilizatiei, contribuind efectiv la mentinerea 
si respectarea regulilor specifice profesiilor si claselor  sociale. 
Conceperea ocupatiilor legalizate de Manechin si Organizator 
spectacole reprezinta fara niciun dubiu piatra de temelie in 
dezvoltarea pe baze stiintifice a acestui sector de activitate 
care si-a dovedit importanta de la inceputurile civilizatiei. 
Contributia proiectului de cercetare Kasta Morrely s-a 
incununat si prin conturarea conceptului de podium Teatru 
de Moda® ce contureaza in mod atractiv mesajul artistic al 
unei colectii.” Morel Bolea - coordonatorul proiectului 
de cercetare Kasta Morrely. Aceasta baza filosofica a 
festivalului Kasta Morrely Fashion Week, ne intareste 
moralul prin constientizarea permanenta a importantei 
acestui gen de evenimente. Mi-a facut placere sa va 
impartasesc secretul reusitei festivalurilor organizate de 
expertii Kasta Morrely.

Ce inseamna organizarea acestui festival si ce anume 
implica, mai ales ca este un festival bianual?

Pentru mine Kasta Morrely Fashion Week reprezinta 
o manifestare de incredere a oamenilor de cultura, care 
nu au disparut niciodata. Fiecare editie a festivalului este 
o confirmare a existentei oamenilor de cultura implicati 
si in afaceri care au inteles ca fara aportul lor altruist, 
societatea ar fi mai saraca, atat moral cat si spiritual. 
Iasul, prin Kasta Morrely Fashion Week si prezenta 
deosebit de elevata a publicului, demonstreaza ca este in 
continuare un oras al elitelor si al oamenilor de cultura 
care cunosc si respecta importanta si rolul civilizator al 
modei. 

Fiecare tara civilizata a lumii are un eveniment 
fashion week bianual emblematic la nivel international. 
Iasul beneficiaza de oportunitatea unui eveniment fashion 
week de referinta internationala, datorita organizarii 
lui de catre cercetatorii care au pus bazele stiintifice 
legalizate pentru introducerea in cultura a unor astfel de 
evenimente.

Care sunt - din punctul tau de vedere, cele mai importante 
atuuri ale festivalului?

Kasta Morrely Fashion Week are mai mult decat atuuri 
de neegalat. Sa nu uitam ca toti pasionatii si profesionistii 
din domeniul modei si organizarii de spectacole sunt 
beneficiari ai muncii de cercetare si realizarilor proiectului 
Kasta Morrely. De aceea nu vom putea intra niciodata in 
vreo comparatie sau in concurenta cu beneficiarii muncii 
noastre de cercetare. Festivalul Industriilor Creative 
“Kasta Morrely Fashion Week” este un proiect  de educatie 
culturala asumat de Asociatia Kasta Morrely. Pentru cine 
nu stie, Asociatia Kasta Morrely a fost fondata in anul 
2007 de cercetatori ai proiectului Kasta Morrely care a 
avut ca rezultat scrierea unitatilor de competenta ale 
standardelor ocupationale legalizate Manechin (promotor 
concepte de imagine) si Organizator spectacole (creator 
de concepte de imagine). Proiectul s-a mai concretizat 
prin scrierea manualelor de specialitate pentru Manechin  
si Organizator de spectacole calificat, inclusiv a manualul 
Maestrului de Ceremonii calificat. Tot o realizare a 
muncii de cercetare, o reprezinta si Teatrul de Moda® 
(marca inregistrata proprie). Un alt aspect de neegalat, 
este nivelul de expertiza si performanta capatata in urma 
organizarii a nenumarate evenimente de moda desfasurate 
in decursul anilor aproape pe tot mapamondul inainte si 
dupa incheierea proiectului de cercetare Kasta Morrely, 
ce a fost folosit pe toata durata desfasurarii Festivalului 
Industriilor Creative Kasta Morrely Fashion Week inca de 
la prima editie. 
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stilul de viata romanesc? Exista anumite decalaje sau 
lucrurile merg asa cum va doriti?

Intrebarea este surprinzatoare pentru ca nu pot 
sa spun ca avem un stil de viata romanesc in mediul 
highclass. Profesionalismul se manifesta peste tot la fel, 
prin seriozitate, modestie, pasiune si expertiza. Nu am 
intalnit niciodata cand am facut prezentari de moda in 
mari festivaluri internationale, deosebiri de atitudini 
si comportamente in lumea evenimentelor highclass. 
Manechinele sunt persoane modeste, serioase si foarte 
riguroase. Disciplina intr-un festival sau eveniment de 
moda este aproape militara. Trebuie sa recunosc intr-
un mod detasat, ca emisiunile de entertainment de la 
televiziunile noastre au creat o imagine deformata asupra 
realitatii domeniului profesionist al modei.  

Care sunt cele mai frumoase momente pentru tine, 
incepand cu prima editie a Kasta Morrely Fashion Week? 

Festivalurile de moda reunesc in mod natural oameni 
de o forta, viziune si talent fara de care societatea in 
evolutia ei nu ar putea sa mearga inainte. Multitudinea 
de sentimente pe care le trezesc rezultatele muncii acestor 
oameni sunt greu de exprimat in cuvinte.  Ele se traiesc in 
tot ansamblul lor si insumeaza frumusetea vietii, omului 
si civilizatiei. 

Pentru mine este deosebit de frumos sa vad la 
fiecare editie de festival in etapele organizarii lui, 
cum conlucreaza oameni talentati si specialisti care isi 
abordeaza foarte responsabil pasiunea si munca, oameni 
care inteleg foarte bine scopul ce ii reuneste si anume 
acela de a materializa un proiect de suflet dedicat Iasului 
si Romaniei. La fel de frumos este cand la finalul fiecarei 
editii, vad oameni incantati, fericiti care iti multumesc 

pentru faptul ca ai facut posibil acest cadru in care ei au 
putut sa isi manifeste liber spiritul creator. Feedback-
ul pozitiv primit de la partenerii si colaboratorii nostri 
care isi manifesta entuziasmului de a se implica in editii 
viitoare, reprezinta o confirmare a lucrului realizat in 
standardele internationale obligatorii, pentru acest gen 
de eveniment. 

Cand incepe si cand se termina cu adevarat o editie a 
acestui festival?

Festivalul Kasta Morrely Fashion Week este in esenta 
un proiect de educatie culturala. Cu fiecare editie Kasta 
Morrely Fashion Week, urmarim sa materializam scopul 
ascuns al festivalului si anume tratarea analfabetismului 
functional existent la toate nivelurile societatii democratice, ce 
se divulga prin neintelegerea importantei fashion week-urilor 
profesioniste. 

Tehnic vorbind, o noua editie de festival se 
prefigureaza odata cu cea prezenta si se finalizeaza odata 
cu indeplinirea tuturor angajamentelor post-festival fata 
de colaboratori si parteneri. 

Care crezi - din punctul personal de vedere, ca sunt 
elementele esentiale pentru ca festivalul Kasta Morrely sa 
evolueze si mai mult? Ce ai mai adauga tu in plus?

Formarea simtului estetic prin cultura modei are 
un efect educational major prin faptul ca ea dezvolta 
in mod natural onorabilitatea si respectul fata de sine, 
elemente cheie in lupta impotriva  analfabetismului 
functional. Kasta Morrely Fashion Week, prin expertiza 
organizatorilor, atinge un maxim de evolutie. Ca acest 
maxim sa se dezvolte la nivelul posibilitatilor sale, este 
necesara si o evolutie in educatia high class a comunitatii 
locale. 
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Fritsch AlexA

FFFAshion



Buna Alexandra si bine ai venit in paginile revistei noastre! 
Pentru inceput, poveteste-ne despre tine, omul Alexandra ... 
care este povestea ta?

Buna! Interesanta prima intrebare. Omul Alexandra este 
un om plin de surprize. Cu ce sa incepem ... sunt nascuta in 
Bistrita, un orasel superb, care merita vizitat. La varsta de 8 
ani, am plecat in Austria la parintii mei, unde am si ramas. In 
2002, am absolvit scoala de muzica, dupa care a urmat liceul 
de moda si tehnologie vestimentara din Graz. Ca urmare a 
rezultatelor obtinute pe parcursul aniilor la scoala de moda, am 
decis sa devin absolventa a Institutului Marangoni din Milano 
in 2010. Dupa absolvire, in 2011, m-am reintors in Austria, 
iar in 2013, inapoi in Romania - Bistrita unde mi-am deschis 
propriul atelier “FFFashion”. Iar de aici incolo, a urmat o lunga 
calatorie in lumea modei ...

De unde ai aceasta pasiune pentru moda? Ai cultivat-o in timp, 
ti-a fost insuflata, ...?

Pasiunea pentru moda, o am de mica. Luam mereu hainele 
bunicii sau a mamei si faceam parada modei prin casa! Mi-a 
placut mereu sa ma imbrac diferit, sa fiu mai speciala. 

Stim ca ai studiat muzica ... Cum s-a realizat aceasta trecere 
de la muzica la moda? Unde s-a produs acel ‘clic’ care ti-a 
schimbat traiectoria vietii?

La muzica nu am renuntat nici pana in ziua de astazi, face 
parte din viata mea; a fost mereu un vis. clic-ul a fost atunci 
cand mai aveam 15 minute si trebuia sa intru in examen la liceul 
de muzica. Aveau doar doua profiluri - chor si instrumental, 
iar eu nu am fost foarte incantata, fiindca vroiam sa cant voce 
solo. Atunci i-am spus mamei mele ca totusi nu as vrea muzica, 
lucru care i-a produs un soc, dar a spus ca ea vrea sa fac ce-mi 
place si am plecat. 

Povesteste-ne despre cursurile de moda pe care le-ai urmat in 
Graz Austria. In ce mod te-au influentat ele? Ti-au deschis alte 
orizonturi? Ai realizat ca intr-adevar vrei sa faci moda?

Liceul din Graz a fost cea mai frumoasa experienta, acolo 
m-am descoperit cu adevarat. Talentul pentru desen, stilul 
vestimentar, sa stiu sa fac un produs de la A la Z - inclusiv 
cusut si creatia propriului stil vestimentar. Am fost foarte 
apreciata in scoala pentru talentul meu, toate creatiile mele 
fiind mereu expuse si prezentate la diverse evenimente. Am 
reprezentat foarte mult scoala si chiar daca la unele produse 
inca nu era expus numele, toata lumea stia ca sunt ale mele, si 
asta deoarece aveam un stil mai diferit. Tot datorita talentului 
meu, am fost trimisa si la Paris, unde am primit chiar un post 
de designer sa lucrez. Din pacate, mai aveam un an de scoala si 
nu am putut sa-l onorez.  Din toti elevi din acel an, sunt singura 
care a continuat in lumea modei si sunt foarte bucuroasa ca 
am reusit.

Indraznim sa credem ca lucrurile bune si frumoase in moda romaneasca abia acum incep sa apara. Si in 
sprijinul acestei afirmatii, stau tinerii designeri de pe piata, care, pe langa talentul creativ si aerul proaspat 

pe care-l aduc, reusesc sa treaca cu nonsalanta de barierele conservatoare si prafuite a unei societati care 
pare ca sta pe loc. Pe langa acestea, adaugam si interesul lor de perfectionare continua, spiritul competitional 

cu propria persoana si originalitatea, lucruri fara de care nu ar fi posibila depasirea propriei conditii.
O astfel de persoana este Fritsch AlexA - absolventa a doua scoli de moda din afara tarii, fondatoarea 

propriului brand - FFFAshion si cu care am avut un dialog foarte deschis si sincer. Despre ea, despre moda 
si tot ce inseamna ea, ambitiile prezente si de viitor, aflati in urmatoarele pagini sub forma unui interviu, pe 

care credem ca il veti gasi foarte frumos si interesant.
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Pe langa moda, esti pasionata si de un domeniu 
tangential ei: modelingul! Spune-ne cate ceva 
despre acest lucru!

Daaa modelingul, prezentatul pe scena, 
a fost pasiunea mea de mica, dupa cum 
am mentionat mai sus. Ador sa imbrac 
diferite stiluri de vestimentatie de la diversi 
designeri si sa ma impun in acel rol. Pentru 
mine, modelingul este ca un rol de actorie, 
trebuie sa stii sa-ti joci rolul in vestimentatia 
purtata. Din pacate, la noi, conteaza mai mult 
inaltimea, fapt pentru care, de cand sunt in 
Romania, am cam renuntat la modeling findca 
eu am doar 1.73 inaltime si nu este suficient. In 
Austria, am participat chiar si la cel mai mare 
eveniment de moda, unde am avut cele mai 
multe iesiri pe scena, fiindca ei m-au apreciat 
foarte mult pentru stilul meu de a pune in 
valoare vestimentia prezentata si nu doar 
inaltimea, sau chiar varsta un lucru pe care nu 
am sa-l inteleg niciodata. Ce conteaza varsta 
daca tu esti o persoana ce se mentine si arata 
bine, o persoana care nu isi arata anii? Poti 
fi model si la 35 de ani, daca te ajuta corpul! 
Sunt femei care arata mai bine decat fete la 
varsta de 20 de ani, dar nu asta conteaza.

Stim ca ai studiat si la Istituto Marangoni 
Milano. Ai facut acest lucru dupa cursurile de 
moda din Austria sau ai luat o pauza intre cele 
doua?

Nu am luat pauza; dupa o perioada in care m-am documentat, 
m-am si inscris la Marangoni Milano.

Care sunt diferentele dintre cele doua scoli studiate? In Italia 
ti-ai completat cunostintele, le-ai aprofundat pe cele existente 
sau si una si alta?

Da, mi-am completat cunostintele foarte mult. Nu pot 
compara scoala din Milano cu cea din Graz - sunt total diferite. 
Scoala din Graz se axeaza mai mult pe partea tehnica - adica 
cusutul, partea industriala - fiecare pas pana la produsul final, 
inclusiv tehnoligia textila. La Marangoni, inveti totul mult mai 
intens si pas cu pas, incepand de la desen. Am invatat chiar 
sa imit materiale doar din carioci si desen cu PANTONE. La 
final, si eu eram impresionata cat de real poate arata. Inveti 
foarte mult sa lucrezi cu Photohop si Illustrator, programe cu 
care nu am lucrat in Graz si totul despre istoria Modei. La 
Marangoni, mai ai ocazia sa inveti si sa realizezi, exact cum 
trebuie sa arate o colectie si care sunt pasii pana a fi realizata si 
pusa in practica pe scena. 

Cand ai deschis propriul atelier de design vestimentar 
“FFFashion” si ce aveai in gand cand ai facut acest pas?

In 2013, am dat viata atelierului “FFFashion”. Sincer nu 
aveam nimic in gand, doar sa-mi fac visul sa devina realitate si 
sa fac cea ce-mi place.  

Spune-ne despre nume ... are o semnificatie anume? Care este 
povestea numelui FFFashion?

Acest nume a prins contur deja din scoala. FFF cum il 
numesc eu “triple F” vine de la numele meu, fiindca am doua, 
unul pe care nu prea il mentionez: Fritsch Fluvia Fashion.

Principalul 
din creatiile 
mele este 
asimetria, 
ador lucrurile 
asimetrice 
sau acelea 
care efectiv 
nu au niciun 
sens - cum 
zic eu. 
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Poti spune in momentul de fata, ca, acum, ai ajuns la nivelul 
sau ai ajuns acolo unde iti doreai cu atelierul, asa cum vedeai 
lucrurile in momentul inaugurarii?

Nu pot spune asta! Chiar daca mi-as dori, mai am mult de 
munca pentru a ajunge acolo unde imi doresc. Eu deocamdata 
lucrez singura si nu este usor, dar ma descurc.

Care este prima ta colectie lansata si ce ai vrut sa exprimi prin 
ea? Care este povestea ei?

Prima mea colectie a fost “Famme Fatale” din 2013, care 
a fost prezentata la Hotel Metropolis din Bistrita, in cadrul 
unui eveniment. Pot spune ca aceasta colectie, chiar daca a fost 
facuta cu un buget mai moderat, a inclus tot cea ce am invatat 
pana atunci si am pus in practica: adica o colectie de la A la Z, 
incepad de la materiale, culori, tema, croi si muzica.

Fiecare dintre noi, suntem astazi, rezultatul experientelor vietii 
de pana acum si ne influenteaza modul de a gandi si de a fi ... 
consideri ca muzica isi pune amprenta in creatiile tale? Are o 
anumita influenta?

Foarte mare. Muzica face parte din viata mea, avand in 
vedere ca am si eu 12 ani de pian si 6 de chitara; ma exprim 
foarte mult prin muzica. Nu exista zi sa nu imi cante muzica in 
urechi; altfel nu pot lucra, nu functionez corect. Daca cineva 
ar asculta piesele pe care le ascult eu, ar putea afla foarte multe 
lucruri despre mine ca persoana. Anumite tonalitati chiar ma 
inspira si imi imaginez anumite rochii. Iar pentru prezentariile 
de moda, muzica este foarte importanta pentru mine; incerc 
mereu sa caut o piesa corespunzatoare colectiei.

De unde te inspiri? Care iti sunt sursele de inspiratie si cum 
functioneaza la tine acest lucru?

Ma inspir foarte mult din natura, pictura, arhitectura si 
moda antica - astea ar fi principalele. Apoi urmeaza putin din 
moda greceasca si orientala. Fiind o persoana mai visatoare, 
chiar am momente cand visez unele rochii. Sau se mai intampla 
sa fac unele vestimentatii, dupa anumite accesorii.

Care este filosofia creatiilor tale? Sunt elemente, croiuri, 
accesorii, care nu lipsesc niciodata?

Principalul din creatiile mele este asimetria, ador lucrurile 
asimetrice sau acelea care efectiv nu au niciun sens - cum zic 
eu. Folosirea diferitelor materiale si diferite culori, decolteuriile 
in V sau tip barcuta, rochiile lungi cu trena cu crapatura sau 
fara, si o talie bine definita. La rochiile de gala si cele de 
mireasa, clar nu lipsesc niciodata accesoriile: coliere, manusi, 
accesoriul de pe cap etc. Slabiciunea mea cea mai mare - fiind 
fan al “Felinelor” - este animal printul - nu lipseste niciodata; 
chiar daca incerc sa nu il folosesc in toate colectiile, ma abtin 
cu greu.

Ce inseamna moda pentru tine, incercand sa faci abstractie ca 
aceasta este ceea ce faci zilnic?

Moda pentru mine este un stil de viata, ma exprim foarte 
mult prin moda. Prin felul meu de a ma imbraca, poti sa-ti dai 
seama daca am o zi buna sau una rea. 
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Care este rolul tau in cadrul atelierului 
sau mai bine zis, ce etape parcurgi tu in 
crearea unei rochii, de exemplu?

Avand in vedere ca lucrez singura, nu 
mai am croitorese, fac totul incepand 
de la desen, croi, tipare, materiale, 
cusut, modificat daca este cazul si cusut 
manual. Este foarte greu in ziua de azi sa 
gasesti o croitoreasa calificata, iar pentru 
mine, conteaza foarte mult calitatea. 

Din toata cultura despre moda asimilata 
pana in momentul de fata, care ar trebui 
sa fie capitala modei din lume?

Greu de spus, dar raman la Paris sau 
Milano. Chiar daca as merge spre Dubai.

Care din tendintele acestui sezon iti plac 
sau sunt mai aprope de sufletul tau?

Datorita faptului ca in timpul liber 
practic echitatia, stilul inspirat din 
estetica western, este mai aproape de 
sufletul meu.

Cum decurge o intalnire intre tine si o 
clienta? Faci exact ce si-ar dori clienta 
sau incerci sa-i insufli din filosofia ta?

Eu sunt o persoana foarte sincera cu 
clientele mele. Daca modelul nu este 
potrivit pentru clienta sau culoarea nu 
este ce trebuie, incerc sa ii dau cateva 
sfaturi si sa gasim un model mai potrivit 
pentru ea. Dar majoritatea clientelor 
mele, se lasa pe mana mea.

Cum arata femeia FFFashion?

Eleganta, unicata, frumoasa, 
increzatoare in ea.... “FEMEIE”.

Care sunt cele mai frumoase momente 
de cand ti-ai deschis atelierul de design 
vestimentar si cand simti cele mai mari 
satisfactii?

Cele mai frumoase momente sunt 
atunci cand clientul pleaca fericit si 
multumit din atelierul tau. Si cea mai 
mare satisfactie este atunci cand la un 
eveniment de moda, alaturi de diversi 
designeri renumiti, apare si colectia ta pe 
scena.

... am avut 
posibilitatea 
sa studiez 
la cel mai 
renumit 
Institut de 
moda din 
lume, sa-mi 
deschid 
propriul 
atelier si 
sa-mi prezint 
colectiile 
“FFFashion” 
la evenimente 
mari alaturi 
de designeri 
renumiti.





famost
MODA

I U L I E  2 0 1 8

42

Cu experienta si cultura ta din afara tarii, cum vezi moda din 
Romania? A evoluat in bine, in rau? Care este parerea ta in 
aceasta privinta?

Eu spun ca a evoluat in bine. Pe partea de materiale si culori 
in tendinte, mai trebuie sa lucram putin.

Ai designeri pe care ii admiri?

Imi place roberto cAvAlli, fiindca ador printurile si 
AlexAnder Mcqueen pentru extravaganta. dior, ArMAni, 
ZuhAir MurAd si GAliA lAhAv, pentru rochiile de mireasa.

Care sunt cele mai mari probleme cu care te-ai confruntat, 
banuind ca nu ai avut un parcurs in care totul a evoluat 
ascendent? Cum depasesti anumite bariere, momente delicate?

Intr-adevar am avut multe experiente neplacute, dar am si 
invatat cate ceva din fiecare. Am lucrat si pentru diverse firme 
si designeri care s-au folosit de talentul meu si poate am avut 
momente de ratacire, fiindca am fost foarte dezamagita; dar, 
mereu am sperat si am cautat o alta usita. Important este sa 
cauti alte solutii, fiindca pe oamenii nu ii poti schimba.

Cum te pregatesti pentru o sedinta foto sau pentru o prezentare? 
Care sunt lucrurile pe care te concentrezi cel mai mult?

Pentru o sedinta foto, ma concentrez asupra vestimentatiei 
in primul rand, al manechinelor sa fie fotogenice, locatiei - sa 
fie in tema cu vestimentatia, fotograful, accesoriile, coafura 
si machiajul. Iar pentru o prezentare, se mai adauga muzica, 
ordinea in care ies pe scena si decoratiunea scenei eventual - 
asta depinde de locatie.  

Care este rolul machiajului, aranjatul parului, a accesoriilor in 
prezentari, sedinte foto? Crezi ca se poate astazi fara?

Se poate si fara, depinde de vestimentatie si tema. Eu prefer 
machiajul mai natural si coafura mai lejera, nu foarte definita. 
Dar in ziua de azi, naturaletea cam dispare.

Care consideri ca este cea mai mare realizare a ta in acest 
domeniu?

Ca am avut posibilitatea sa studiez la cel mai renumit 
Institut de moda din lume, sa-mi deschid propriul atelier si 
sa-mi prezint colectiile “FFFashion” la evenimente mari alaturi 
de designeri renumiti.

Care este parerea ta vizavi de acest mediu din ce in ce mai 
concurential din Romania in privinta modei? Cum te detasezi 
tu? Care crezi ca sunt atuurile tale?

Eu nu o vad deloc ca pe o concurenta; sunt de parere ca in 
lumea modei este destul loc pentru cine doreste sa practice 
aceasta meserie frumoasa. Eu am stilul meu, ma bazez mult pe 
talentul meu si partea mea artistica. Sunt mandra de toti cei 
care isi urmeaza visurile si lupta pentru a le realiza.
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In medie, cat timp petreci zilnic in atelier?

Nici nu pot spune exact, uneori stau si noaptea ... cred ca mai am putin si dorm in atelier.

Cum ti-ar placea sa vezi imbracate femeile din Romania pe strada? Ce sfaturi le-ai oferi?

Sa fie feminine, sa se imbrace decent si nu vulgar. 

Care este stilul tau vestimentar de zi cu zi, exceptand situtiile speciale (evenimente)?

Casual, Street fahion.

Care este cea mai mare dorinta a ta pe plan profesional?

Brandrul “FFFashion” sa creasca cat mai mare si sa ajunga cat mai departe. Sa fiu multumita si fericita pe 
plan profesional.

Cum ti-ai dori sa evoluezi? Unde ti-ar placea sa te vezi peste cativa ani?

Mi-as dori sa am posibilitatea sa particip si eu la Fashion-Week-urile mari din lume, incepand cu Milano 
si Paris.

Care sunt pasiunile tale in afara modei? Ce iti place sa faci in timpul liber?

Imi place sa ma plimb in natura, sa-mi admir porumbeii, sa dansez, sa cant si sa pictez. Dar cel mai 
mult, daca am posibilitatea, sa practic echitatia; iubesc caii foarte mult de cand eram mica. Din copilarie 
imi doresc calutul meu.

Ce nu iti lipseste niciodata din geanta de mana? Care sunt lucrurile fara care nu poti trai?

Ah, nici chiar asa, se poate si fara. Portofelul, ochelarii de vedere - daca nu ii am pe ochi, Dextro-Energie 
- un spray dezinfectant, un pachet de servetele, telefonul, castile pentru muzica, cheile de la casa, un rujulet 
... cam atat ... cred.

Care este culoarea preferata?

Kimono Violet, Fuchsia (rozul in general), Galben, Verde smarald, Really Teal, albastru si rosu evident. 
Dar alb/negru nu lipseste niciodata.

Unde pot afla cititorii Famost sa te urmareasca si sa fie la curent cu toate informatiile?

Pe FAcebook, pe Fritsch Alexa si pe pagina de "like" - FFFashion.

Iti multumim pentru prezenta in revista si iti dorim mult succes pe viitor!

Eu va multumesc.
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ALINA BODA

ALINA BODA (https://alinaboda.ro, www.facebook.com/alinabodablog) este 
genul de femeie dupa care oricine isi intoarce capul si, pana aici, ea nu are nimic 
diferit fata de sutele de alte frumuseti pe care iti este dat sa le intalnesti cu 
privirea intr-o viata. Dar, pe langa faptul ca e atragatoare, Alina este o tanara care 
cucereste si prin ceea ce spune, fie ca asta se intampla in timpul serviciului (este 
o stewardeza licentiata in Statistica) sau in timpul liber, la intalnirile cu prietenii 
reali sau virtuali. Cu acestia din urma a facut cunostinta prin intermediul blogului 
ei, despre care vorbeste cu pasiunea omului legat de tot ceea ce ii aduce echilibru, 
armonie, relaxare si ragazul de a impartasi idei. 

Cele mai multe postari ale Alinei sunt 
din zona de lifestyle, privita in toate 
dimensiunile sale: moda, fotografie, 
calatorii, arta sau orice alt domeniu 
prin care respira frumosul. Recunoaste 
ca, desi activeaza pe blog din 2013, 
a facut o pauza de un an, din cauza 
timpului insuficient. Insa, odata 
revenita, nu a mai abandonat proiectul, 
indiferent de cat de greu i-a fost uneori:

Text  :  Avera  Makeup Art ist
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Adepta a expresiei ”omul face haina, nu 
haina il face pe om”, Alina a apreciat 
intotdeauna oamenii cu bun gust si, urmand 
modelul lor,  a si  reusit sa fie unul dintre ei. 
Participarile ei la diverse evenimente de pe 
teritoriul generos al fashion-ului i-au permis 
desavarsirea gusturilor, iar nominalizarea 
la gala anuala Digital Divas awarDs  a venit 
ca o recunoastere a muncii si a eforturilor 
pe care le-a sustinut in cadrul comunitatii 
bloggerilor de frumusete si de moda.
Legat de meseria ei, spune ca, in ciuda 
povestii frumoase pe care ti-o imaginezi 
a fi, aceasta presupune si foarte multa 
responsabilitate, rabdare, dorinta de a invata 
permanent, pentru ca un insotitor de zbor 
este, in acelasi timp,

persoana de sprijin, specialist in vanzari, 
medic, pompier, ospatar si cel mai 
important: omul care asigura siguranta 
pasagerilor.

Inseamna mult pentru mine ca am facut din asta o menire, 
sa vad ca sfaturile mele ajuta alti oameni; oameni care imi 
scriu, care ma vad un exemplu si care ar vrea 30 minute 
din timpul meu, doar ca sa ma cunoasca mai bine.

Desi se defineste ”o fire dificila si nemaiintalnita”, jurnalul ei 
virtual vine sa o contrazica oarecum, fiindca scoate la iveala 
o fiinta extrem de sensibila, empatica, dornica sa relationeze 
si sa ofere detalii care i-ar putea ajuta pe cei nehotarati, aflati 
in cautare de sugestii sau de idei. De pilda, isi asuma cu toata 
responsabilitatea faptul ca in garderoba ei se afla si itemi 
achizitionati din magazine second-hand, outlet-uri sau magazine 
no-name, iar asta nu e dovada de precaritate materiala, ci de 
originalitate, pentru ca oricand poti gasi acel element care sa 
complimenteze la modul absolut o tinuta:

trendurile vin si mor, doar stilul este cel care trebuie 
conturat si asumat; trebuie sa purtam hainele cu o anumita 
atitudine. Atitudinea trebuie sa ne faca sa fim interesante, 
nu firma hainelor sau pretul acestora.

Prin urmare, care este secretul care face 
din Alina Boda o femeie de invidiat? 
Dupa noi, ingredientele ar fi cam acestea: 
iubire de frumos, in toate formele lui, lipsa 
concesiilor cand vine vorba de propriile 
aspiratii, determinare in a-ti urma 
visurile, incredere de sine si cultivarea 
pasiunilor care fac inima usoara. Cum sa 
nu stralucesti astfel?

"

"
"
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R E D
The power of

L e c t i i  d e  s t i L  c u  L a u r a

rosul este fara doar si poate, mai actual ca niciodata!

Clasic, elegant si extrem de sofisticat,
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O culoare vibranta, puternica si 
pasionala, careia nu ii putem contesta 

puterea de seductie, este cea care a 
avut cea mai puternica revenire in acest 
sezon, urcand rapid in topul preferintelor 
designerilor precum e m i L i o  P u c c i , 
c e L i n e ,  e m P o r i o  a r m a n i  si implicit al 
tuturor fashionistelor din intreaga lume, ce 
au purtat cele mai "hot" outfit-uri ALL RED 
la cele mai importante show-uri de moda, 
Milano & Paris Fashion Week.

Desi este una din culorile privilegiate ale sezonului, este totusi o culoare pretentioasa 
si nu intotdeauna usor de purtat de catre orice femeie, insa daca alegi piesele potrivite si 
reusesti sa le integrezi cu stil intr-o tinuta, aparitia ta nu va trece neobservata.

In plus, este mult mai usor sa alegi 
piese monocrome, atunci cand 

inspiratia nu este de partea ta si nu stii 
cu ce camasa sa asortezi fusta verde 

ocru sau bluza galben pai.
Asadar, INDRAZNESTE SA PORTI 

R O S U , fie in tinute all red, fie ca 
simpla pata de culoare, insa nu uita sa 

o porti cu STIL si ATITUDINE!

u
n

 L
O

O
K  

m
onocrom t e L a s a s a t e bucuri d

e c
u

Lo
a

r
e

a Pr
eferata ... din caP Pana in Picioare!

Monocrom nu 
inseamna si monoton, 

ci dimpotriva, 
monocrom inseamna 

feminin, indraznet, 
stilish si actual! 

foto : Mircea Maieru
model: Laura Veronica Sima
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obiceiuri/cutume/moravuri
a l e  u n u i  b a r b a t  s t y l i s h

10 
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CHIAR DACA 

SE SUSTINE 

ASTA, NICIUN 

BARBAT NU SE 

NASTE STYLISH, 

CI DEVINE. DAR 

CARE SUNT 

OBICEIURILE 

PE CARE 

BARBATII STYLISH 

LE ADERA? 

IATA CATEVA 

OBICEIURI ALE 

UNUI BARBAT 

STYLISH. 

T e x t  :  A l i n  T .

Cate dintre 
aceste lucruri le 
stii deja? 

Daca a fi stylish 

este ceea ce 

faci fara efort, 

inseamna ca ai 

atins un anumit 

nivel de maiestrie. 

SUNT SIGURI PE CEEA CE POARTA

Increderea este elementul cheie atunci 
cand vrei sa arati foarte bine. Sigur, tocmai 
ti-ai cumparat un costum, dar cum te simti 
atunci cand il porti? Un barbat stylish nu va 
alege niciodata o tinuta doar pentru a arata 
bine. Daca nu te simti comfortabil in acele 
haine, acest lucru se va vedea. El stie cine 
este, cum se imbraca si are incredere in tot 
ceea ce poarta.

TOT CE POARTA...
SE POTRIVESTE

Sa alegi fit ar putea fi primul 
lucru de baza atunci cand vine 
vorba de Stil. Nu este indicat 
sa ai articole vestimentare 
nepotrivite referitor la marime, 
chiar si croi, indiferent cat de 
mult cheltuiesti pe el, nu te va 
face sa arati la fel de bine ca 
un articol fit de imbracat. De 
la denimul pe care il poarta, 
tricourile, jachetele sportive, 
totul se potriveste perfect 
pentru a-si complimenta tipul 
de corp.

un barbat StyliSh eSte un 
perfectioniSt in ceea ce priveSte 
imbracamintea pe care o detine, 
asigurandu-se ca pantalonul 
cade perfect sau ca manseta 
camasii se termina exact acolo 
unde trebuie. Ei inteleg teoria 
referitoare la modul in care 
imbracamintea ar trebui sa fie 
potrivita si tot ceea ce poarta 
urmeaza aceasta regula.

EL STIE NUMELE CROITORULUI SAU

Vorbind de fit, eSte greu Sa cumperi ceva 
direct de pe rafturile magazinelor care Sa Se 
potriveaSca aSa cum ar trebui. Daca nu esti 
un manechin ce merge in magazinul preferat 
si este fericit cu croiul si marimea unui articol 
vestimentar, este o sarcina dificila. Un barbat 
stylish stie importanta unui croitor si, de 
obicei, ii ramane loial acestuia. croitorul 
eSte cheia, fiind cel care modifica articolul 
vestimentar, creand articolul in asa fel incat sa 
se potriveasca tipului tau de corp, schimband 
haina pe care tu ai cumparat-o direct de pe 
rafturile magazinelor. Gaseste un croitor care 
stie exact ce vrei si ramai loial lui!

1
3

2
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EL NU SE TEME SA 
CHELTUIASCA ATUNCI CAND 
VINE VORBA DE CALITATE

in urma unui Stil atemporal, nu le 
eSte frica Sa inveSteaSca in articole 
de imbracaminte de calitate. O 
jacheta sport dintr-un material bun, 
bine croita, va dura mai mult (si va 
economisi mai multi bani) decat 
o jacheta sport facuta dintr-un 
material mai putin bun la reduceri. 
Ei cunosc calitatea cand o vad si 
inteleg diferenta dintre Merino 
Wool si Cashmere.

EI NU SUNT OBSEDATI DUPA 
BRANDURI

Nu vei vedea niciodata un barbat 
stylish, din cap pana in picioare, intr-un 
singur brand, mai ales un brand stiut de 
majoritatea. Nu exista logo-uri Armani 
pe fiecare articol ”polo” pe care ei il 
poarta, asa cum nu exista nici sloganuri 
prea accentuate. Desigur ca ei ar putea 
avea un brand preferat pe care il folosesc 
adesea pentru ”esentiale”, dar de regula 
nu este unul despre care majoritatea 
ar sti. Doar pentru ca ai fost intr-un 
magazin al unui brand si ai cumparat un 
tricou mai scump decat ai plati in mod 
obisnuit, nu te va face un barbat stylish!

EL STIE CA MAI PUTIN 
INSEAMNA MAI BUN

Nu este nimic benefic atunci 
cand ai un dulap plin cu 100 de 
articole de imbracaminte! Mai putin 
inseamna mai bun in ochii unui 
om elegant. Sa te imbraci bine se 
refera la investirea in calitate peste 
cantitate si la mentinerea lucrurilor 
corespunzator, permitandu-ti sa 
obtii mai mult din mai putin. 3 
tricouri clasice, in alb, albastru 
deschis si 12 camasi bleumarin pe 
care le-ai cumparat la reduceri 
si care nu sunt marime potrivita. 
De asemenea, el Stie importanta 
Simplitatii, fara a-si depasi niciodata 
combinatiile de culori, accesoriile si 
a exagera cu straturile.

EI NU SE LAUDA ATUNCI CAND 
VINE VORBA DESPRE CAT DE 
BINE ARATA

Ai auzit vreodata pe cineva 
spunand „cat de bine arat in aceaSta 
camaSa?” Un barbat stylish se 
cunoaste, are incredere in ceea ce 
poarta, dar nu se va lauda niciodata 
de cat de bine arata. Ei stiu ca stilul 
lor vestimentar este mai bun decat 
al altora, dar niciodata nu o spun. 
Nu este loc pentru aroganta.

4

5

6

7
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EI ACORDA ATENTIE 
DETALIILOR MAI FINE

Un barbat stylish este un 
perfectionist si intelege importanta 
detaliilor fine. De la alegerea 
unei batiste de buzunar care 
complimenteaza tinuta prin felul 
in care este impaturita, el stie ca 
detaliile mai fine sunt ceea ce il 
fac sa iasa in evidenta, comparativ 
cu restul. Materialul, culorile, 
accesoriile, croiul, nodul de cravata, 
batista de buzunar, maneca camasii... 
fiecare detaliu fin conteaza.

EL ARE O GARDEROBA CONSTRUITA IN 
FUNCTIE DE STILUL SAU DE VIATA

Asta se refera in mare parte la primul obicei. Un 
barbat stylish stie cum sa se imbrace si, de asemenea, 
isi construieste dulapul in functie de stilul sau de viata. 
Cu siguranta suna mai mult decat perfect sa ai un 
numar de costume si sa le porti zilnic, dar daca nu se 
potriveste stilului tau de viata, la ce bun? Daca lucrezi 
intr-un domeniu unde dress-code-ul este in mod 
obisnuit mai casual decat a purta un costum din trei 
piese in fiecare zi, nu este necesar. Stapanirea unui 
LOOK smart/casual si construirea unei garderobe 
corespunzatoare in functie de stilul de viata, ar fi mult 
mai benefic decat a cumpara costume din trei piese si 
asta pentru ca le poarta James Bond. defineSte-ti Stilul 
Si conStruieSte-ti garderoba pentru inceput, in jurul 
culorilor neutre!

GARDEROBA SA ESTE ORGANIZATA

Cand te uiti in garderoba unui barbat stylish, arata totul 
aglomerat? Ti se pare ceva neobisnuit? Un barbat stylish isi pastreaza 
garderoba organizata, fiecare lucru are locul lui si foloseste regula 
„mai putin inSeamna mai mult”. De la pantofi frumos asezati, pana la 
accesorii, barbatul stylish are o garderoba bine organizata si ar face 
pe oricine cu tulburare obsesiv-compulsiva, sa fie mandru. 

8

9

10
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COSTUMUL DIN CAROURI

in nuanta deschisa sau cel DIN TREI 
PIESE, sunt alegeri perfecte pentru 
evenimentele din sezonul acesta.

1

2

3

4

5

Material realizat
de Gina Codrescu -

manager Mister Galati.

MAGAZINUL MISTER - Str. Brailei nr. 163
FACEBOOK https://ro-ro.facebook.com/mistergalati
INSTAGRAM https://www.instagram.com/mister.galati !
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TESATURA FINA SI NATURALA

Culori deschise, tonuri neutre sau 
vibrante. Pantaloni din bumbac usor 

de purtat in sezonul cald.
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MAGAZINUL MISTER - Str. Brailei nr. 163
FACEBOOK https://ro-ro.facebook.com/mistergalati

INSTAGRAM https://www.instagram.com/mister.galati !
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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 rochii de mireasa 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


Rochie de mireasa realizata din tul fin imprimat cu buline din catifea. Terminatia bustului este accesorizata 
cu pasmanterie lucrata manual din perle si margele. Talia este evidentiata de o centura lucrata cu paiete 

transparente, perle si strasuri. Este o rochie A line potrivita pentru o mireasa romantica.



Rochie de mireasa realizata din tul fin si dantela cusuta manual cu paiete transparente si perle.
Linia A pune in evidenta silueta miresei.



Rochia de mireasa este realizata din tul fin si dantela, cusuta manual cu paiete transparente pentru un plus 
de stralucire. Decolteul in V inalta si da suplete oricarei siluete.



Rochie de mireasa realizata in stil clasic din tafta Duchesse si dantela cusuta cu paiete.
Rochia are o trena scurta usor purtabila, cusuta cu dantela.
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STIL DE VIATA

Snejana Suzana Raichici

oate fi un nume care iti suna familiar, cu care te-ai intersectat intr-
un anumit context dar nu iti amintesti acum, dar cel mai important 
este faptul ca, pentru un numar de mai bine de 500 de persoane, 

omul care poarta acest nume - este identic cu asigurarea unui loc de munca 
la standarde occidentale, este identic cu dezvoltarea personala in mod 
real, este identic cu independenta financiara. Suzana Raichici reuseste sa 
motiveze in stil personal pe cei cu care intra in contact si care isi doresc ceva 
mai bun de la viata, printr-un singur indemn: FII CA MINE! Sunt banal? Ei 
bine nu este, pentru ca acest indemn reprezinta suma elementelor esentiale 
specifice filosofiei si principiilor sub care lucreaza PFLEGERINN FUR DICH:

formare

initiativa

independenta

calificare

atitudine

motivare

inovatie

nevoie

economii

P

F
I
I

C

M

A

I

N
E

PFLEGER INN FU R  D ICH
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Concret, antreprenorul Snejana Suzana Raichici 
ofera prin intermediul partenerilor locuri de munca 
- in primul rand femeilor, dar si barbatilor, locuri 
de munca bine platite, la standarde internationale 
din toate punctele de vedere. Toate acestea se 
desfasoara intr-un sistem bine pus la punct si in care, 
atentia la detalii, accentul pe educatie, seriozitatea 
si profesionalismul lucreaza impreuna, sub numele 
de Pflegerinn Fur Dich - Centru de Calificare 
Profesionala si de Limba Germana. Kinder Welt 
Club este tot o initiativa Snejana Suzana Raichici, 
destinata copiilor, in scopul dezvoltarii personale, a 
invatarii limbii germane, alaturi de multe alte lucruri 
utile.

 CE ESTE PFLEGERINN FUR DICH?

Pflegerinn Fur Dich este o societate de 
recrutare, consultanta si formare profesionala si de 
limba germana, care pregateste 
ingrijitori pentru batrani la domiciliu. 
Si aici lucrurile sunt cat se poate de 
serioase, pentru ca se invata limba 
germana, se fac cursuri de ingrijire 
batrani si cursuri de prim ajutor, atat 
la nivel teoretic, cat si practic. Se 
lucreaza in Austria, iar sistemul este 
de tip TURNUS (1 luna la munca cu 
1 luna acasa), se ofera vechime la locul de munca, 
cazare si masa inclusa, alocatii de stat pentru copii in 
Austria.

 CUM FUNCTIONEAZA SI CE 
AVANTAJE SUNT?

Acest sistem TURNUS este absolut necesar 
datorita importantei familiei in viata fiecarui om, 
aspect de care Pflegerinn Fur Dich tine cont in mod 
deosebit si vine in intampinarea acestuia cu o serie de 
meserii suplimentare oferite barbatilor: electrician, 
sudor, lacatus, instalator, tamplar, mecanic, carnetul 
de conducere categoria B, fiind o conditie necesara. 
In sustinerea familiei vine si Kinder Welt Club - 
pentru copii, mentionat in randurile de mai sus, 
pentru ca distanta sa nu instraineze/destrame familia. 
In functie de vechime si de pricepere, Pflegerinn Fur 
Dich - prin intermediul partenerilor din Austria, ofera 
salarii de minim 1000 de euro, putandu-se ajunge si 
la 2500 de euro lunar. Iar dupa 5 ani de activitate, te 
poti bucura de pensie la nivel occidental in momentul 
retragerii din viata profesionala, conform varstei 
legale.

 CINE POATE LUCRA?

Pentru cei care iau contact prima data cu aceste 
informatii, cu certitudine suna foarte frumos si in 
realitate, chiar este asa, doar ca in mare parte, totul 
depinde de cei care apeleaza la serviciile Pflegerinn 

Fur Dich. De ce spunem acest lucru? 
Pentru ca acestia trebuie sa invete, 
sa dea dovada de seriozitate si 
profesionalism si sa se dedice 100% 
noii schimbari, noului drum oferit 
de Suzana Raichici. Si pentru ca de 
multe ori, varsta este un impediment 
in gasirea unui loc de munca sau 
a unei reprofilari, Pflegerinn Fur 
Dich ofera o flexibilitate de invidiat 

in acest sens, varsta fiind cuprinsa intre 18 - 63 de ani, 
pentru femeile care apeleaza la Pflegerinn Fur Dich.

Cu siguranta ne dorim sa avem in jurul nostru si in 
general, astfel de oameni ca doamna Snejana Suzana 
Raichici, antreprenori care aduc in mod real valoare 
prin ceea ce fac si ii ajuta pe cei din jur, oameni care 
vorbesc prin fapte si care se incapataneaza sa se lase 
prinsi in inertia contextului social actual al societatii in 
care traim. Iar daca v-am starnit curiozitatea sau daca 
va doriti mai multe informatii, o puteti apela telefonic 
pe doamna Snejana Suzana Raichici la numarul de 
telefon 0771220931, ii puteti trimite un email la adresa 
banucsuzana@yahoo.com sau puteti merge direct la 
sediul Pflegerinn Fur Dich pe strada Brailei, Tiglina 
1, Ap. 10, Parter (langa LMK). Puteti fi de asemenea la 
curent cu ultimele noutati si pe pagina de Faceboook 
https://www.facebook.com/pflegerinn si in curand, 
pe noul sait.

De asemenea, va invitam sa fiti alaturi de noi si 
in editiile viitoare ale revistei Famost, pentru a afla 
si mai multe lucruri utile si interesante din partea 
Pflegerinn Fur Dich, reprezentata de Snejana 
Suzana Raichici. 

Acest sistem TURNUS este absolut 

necesar datorita importantei 

familiei in viata fiecarui om, aspect 

de care PFLEGERINN FUR DICH 

tine cont in mod deosebit ...
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STIL DE VIATA

In momentul in care facem o fapta buna, atunci cand ajutam pe cineva, 
ne simtim bine, avem un sentiment launtric de multumire, iar partea buna 
vine abia acum: avem parte de beneficii in privinta sanatatii noastre! In 
momentul in care oferi in jur bunatate sau te comporti ca atare, vei avea 
parte mai tarziu de multe beneficii minte-corp. Afla in continuare cum 
poti “plati” ACUM pentru sanatatea TA in viitor!

CUM NE AJUTA 
BUNATATEA
SA FIM MAI SANATOSI
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O inima mai sanatoasa

Ce dai, aia primesti! Un studiu publicat 
in Health Psychology a aratat ca a cheltui 
bani pe cei din jur, poate imbunatati functia 
cardiovasculara. Participantilor li s-au dat 
40$ pe saptamana timp de trei saptamani, 
pentru a investi in ei sau in ceilalti. Cei 
care au investit in cei din jur, au inregistrat 
o scadere a tensiunii arteriale, oamenii 
de stiinta 'suspectand' ca generozitatea 
duce la o crestere a sentimentelor legate 
de conexiunea sociala si la o scadere a 
nivelului de stres, ambele dovedind ca 
pot promova sanatatea inimii. Asta nu 
inseamna ca trebuie sa cheltuiti mari 
sume de bani! Puteti merge cu un prieten 
si sa-i oferi o cafea din cand in cand, fara 
niciun motiv!

Mai fericit

A face acte de bunatate, creste nivelul 
de oxitocina - hormon asociat fericirii 
noastre, fapt care duce la imbunatatirea 
starii de spirit si la stari mai mici de 
anxietate. In mod uimitor, acest lucru este 
valabil si atunci cand esti martor al unui 
act de bunatate, a generozitatii cuiva. Din 
pacate, sentimentele negative si frustrarea 
au un impact negativ asupra noastra, de 
aceea, trebuie sa rezistati acestora! Luati 
in considerare ca si cei din jur sunt oameni 
care incearca sa treaca de ziua respectiva, 
asa cum pot si stiu ei mai bine. Faceti ce 
puteti mai bine si stati cu cei care sunt 
buni cu ceilalti din natura lor, pentru ca, 
bunatatea este contagioasa!

Viata mai lunga

Cand oamenii au parte de un eveniment 
stresant in viata lor, cum ar fi pierderea 
locului de munca sau disparitia cuiva 
iubit, daca fac copii in acelasi an, vor trai 
mai mult, potrivit unui studiu publicat in 
American Journal of Public Health. Autorii 
considera ca aceste comportamente 
care denota compasiune, inhiba stresul 
si sporeste rezistenta. Incearca sa faci 
un obicei din a-i ajuta pe altii! Aratati 
compasiune ori de cate ori aveti ocazia, 
fie ca dati cuiva o haina, hraniti un 
caine, spuneti o vorba frumoasa sau de 
imbarbatare cuiva.

Imunitate puternica

Sistemul de aparare al corpului poate 
fi intarit, atunci cand va 'scaldati' in 
sentimente de bunatate si compasiune. 
Cei care au participat la acest experiment 
si au practicat timp de 5 minute aceste 
emotii, au avut parte de o crestere a 
imunoglobinei A, anticorp responsabil 
pentru lupta impotriva virusilor, conform 
Journal of Advancement in Medicine. 
Iar a face acest lucru este foarte simplu: 
ganditi-va cu bunatate timp de 5 minute 
la o persoana de care va pasa, iar pentru 
un efect mai profund, scrieti cuiva o 
scrisoare sau trimiteti-i un email in care 
detaliati ceea ce apreciati la el; partea 
buna este ca nici macar nu trebuie sa 
trimiteti ceva. Studiul a aratat ca doar 
faptul de a va conecta gandurile in acest 
sens, va aproprie de acea persoana si va 
predispune in general, sa actionati asupra 
sentimentelor caritabile.
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LINISTEA DE CARE AVEM NEVOIE
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Una dintre cele mai mari tendinte in wellness este
una pe care nu ati auzit-o niciodata ... exact! asta e ideea!

Lumea a devenit din ce in ce mai zgomotoasa, oamenii de stiinta afirmand ca nivelul general al 
zgomotului - fie ca este din partea soferilor nerabdatori sau a vecinilor zgomotosi - a avut o ascensiune 
constanta, supunandu-ne riscurilor in fiecare zi. Zgomotul mental, stresul fizic, sunt alimentate zilnic de 
emailurile pe care le primim si le verificam, de actualizarile gadgeturilor, de retelele sociale, de locul de 
munca, de familie, toate acestea formand un cerc vicios din care se pare ca e imposibil sa iesim. 

Probabil, singura solutie ar fi sa oprim timpul, lucru mai putin realizabil.
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Necesitatea de avea clipe de 
liniste, este contorizata si de 
cautarile pe internet, in care 
se regasesc cuvinte similare 
expresiilor “caut liniste”. Si 

nici jucatorii mari nu au ramas 
indiferenti la pericolul zgomotului, 
aeroporturi mari din lume (Londra, 

Barcelona, sa) trecand de la 
anunturile cu decibeli, la cele 
cu afisaj sau prin intermediul 

aplicatiilor; anumite restaurante 
au implementat diverse politici 

avand  meniuri tip ‘checklist’ 
sau au dotat unitatile cu scaune 

si accesorii silentioase. Si nu 
trebuie sa ne grabim sa tragem 

concluzii ca ar fi niste politici 
antisociale, deoarece nu este 

cazul de asa ceva! Oamenii simt 
nevoia unei respiratii mentale, iar 

a lua o astfel de gura de oxigen, 
face bine sanatatii; stimularea 
psihica zilnica, declanseaza o 

anumita stare de alerta, fiind in 
pericol creierul, inima si urechea 

interioara - adrenalina poate 
reduce circulatia sangelui in zona. 

Aceste riscuri sunt rezultatele 
cercetarilor oamenilor de stiinta 

care au obiect de studiu : 
zgomotul si impactul acestuia 

asupra organismului si mediului 
inconjurator.

In continuare, cercetarile au 
aratat ca poluarea fonica este a 

doua amenintare asupra sanatatii 
oamenilor, dupa cea a calitatii 

aerului, gasindu-se legaturi intre 
zgomot si cancer, depresie, boli 
cardiace. Pentru a nu face parte 
din aceasta categorie negativa, 

trebuie sa dai volumul la minim, 
atat exterior, cat si interior.

Redu consumul de informatie!
In primul rand, trebuie sa fim 

constinenti ca un flux constant 
de informatii vine peste noi si 
ne copleseste, impiedicandu-ne 
productivitatea si luarea deciziilor 
pe termen scurt. De aceea, expertii 
recomanda o detoxificare totala (in 
weekend preferabil cel putin o zi) de 
tot ce inseamna telefon, televizor, 
internet. Te poti uita la telefon doar 
dimineata si seara, in cursul zilei 
te poti plimba, sta cu familia sau 
prietenii, poti medita, te poti gandi la 
saptamana ce a trecut. Fiecare dintre 
noi avem nevoie de timp cu noi 
insine, iar aceasta decuplare totala, 
poate fi cea mai buna solutie.

Ia doar ce-ti trebuie!
O persoana se uita in medie 

la telefon intre 47 si 86 de ori 
zilnic, multe dintre ele fiind in 
contact cu foarte foarte multa 
informatie. Ce este interesant 
dar nu suprinzator, este faptul ca 
retinem foarte putin. Foarte multe 
date duc la o anumita oboseala, 
care se traduce prin scaderea luarii 
deciziilor si a competentelor de 
a rezolva anumite probleme. Iar 
pentru a reveni si pentru a-i pastra 
capacitatea creierului la cote inalte, 

incearca sa opresti tot ce inseamna 
informatie care vine prin intermediul 
smartphone-urilor. Iar dimineata, 
cand citesti stirile, incearca sa te 
concentrezi strict pe cele care te 
intereseaza cu adevarat; nu ai nevoie 
de alte informatii care nu te ajuta cu 
nimic si iti incarca memoria inutil.

Citeste o carte!
Citirea constanta a cartilor poate 

contracara informatiile, gandurile 
rarindu-se. Meditatia incurajeaza 
concentrarea si ‘intareste’ creierul 
pentru a nu fi distras; in acest mod, 
oamenii sunt mai putin distrasi 
de zgomot si stresul aferent. 5-10 
minute pe zi, poate ajuta creierul sa 
se linisteasca.

Hidrateaza-te in permanenta!
Consumul apei zilnic, stimuleaza 

atentia, permitand creierului sa 
ignore dezordinea si sa treaca prin 
ea. Ceaiul poate ajuta de asemenea, 
datorita aminoacidului L-theanina, 
care se regaseste in mod deosebit 
in ceaiul negru si care s-a dovedit 
ca ajuta la cresterea atentiei si la 
indeplinirea sarcinilor mult mai bine, 
comparativ cu cei care primesc 
placebo.

Multiplele informatii - importante sau nu, tot 
acest ciclu supraincarcat si care nu se termina, 
creeaza un zgomot mental nedorit, care provine 
de la avalansa de informatii online in timp scurt. 
Consecinta? Chiar daca nu o sesizam, suntem 
agitati si ne este scazuta capacitatea de a ne 
concentra, nu putem fi prezenti atunci cand 
este nevoie, telefoanele, tabletele, internetul, 
fiind de fapt in centrul atentiei noastre.

Cum? Afla in continuare!
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Milioane de oameni se confrunta zilnic cu zgomote care ne distrug, de la concerte pana la claxoanele masinilor si traficul rutier, care in ultimii 
30 de ani, aproape s-a dublat. Sunetele subite si cu multi decibeli, cum ar fi alarmele de incendiu sunt printre cele mai distructive, deoarece 
afecteaza in mod direct nivelurile de cortizol si adrenalina. Aceasta avalansa hormonala declanseaza inflamatia - cu rol determinant in aparitia 
sau agravarea bolilor de inima, in stransa legatura cu anxietatea, insomnia si cancerul.

Evita decibelii inalti!
Sunetul - dupa cum se stie, se masoara 

in decibeli si tot ce este cuprins intre 85 
(focuri artificii) si 115 decibeli (stadioane 
acoperite), poate deteriora firele de par 
din interiorul urechii, care ‘conduc’ sunetul 
spre creier, ducand la pierderea temporara 
sau definitiva a auzului, asta in functie de 
cat timp esti expus. La 120 decibeli, unul 
dintre cele doua lucruri se poate intampla 
in doar doua minute! Asa ca, cea mai buna 
metoda de a nu avea probleme in acest 
sens, este sa limitezi cat mai mult expunerea 
la multi decibeli si sa te protejezi cu diverse 
dispozitive pentru urechi care reduc 
zgomotul.

Redu zgomotul!
Zgomotele mediului inconjurator de nivel 

scazut, cum ar fi traficul usor sau galagia din 
bucatarie, nu distruge auzul, dar da o stare 
de agitatie si strica somnul, mai ales pentru 
cei care dorm foarte usor. Iar efectul din 
pacate, este cumulativ: cu cat esti expus 
mai mult, cu atat mai rau devine rezultatul! 
Incearca sa minimizezi cat mai mult 
zgomotele, folosind carpe din bumbac puse 
deasupra aparatelor din bucatarie (blender, 
masini de cafea); o buna solutie este si 
folosirea unor draperii din bumbac, care pot 
absorbi zgomot pana la 7 decibeli.

H A P P Y  E A R S

STIATI CA
PARTENERII CARE SFORAIE, SE 

TREZESC DE CEL PUTIN 21 DE ORI, IN 
MEDIE, PE ORA?

Ai grija cum asculti muzica!
Melodiile au devenit in mod progresiv 

mai zgomotoase in ultimii 50 de ani, 
producatorii incercand sa scoata ce este mai 
bun din punct de vedere digital, concurenta 
avand un cuvant greu de spus in aceasta 
privinta. Un studiu estimeaza ca peste 1,1 
miliarde persoane cu varste cuprinse intre 
12 si 35 de ani, asculta muzica (masina, casti) 
la niveluri de nesiguranta, ei riscand in orice 
moment sa-si piarda auzul. Incearca sa 
respecti regula  de 60: nu da volumul muzicii 
mai mare de 60 si nu asculta mai mult de 60 
de minute in continuu!

Protejeaza-te de zgomot!
Senzatia de oboseala este o alta 

consecinta atat a zgomotului din jur, cat si a 
faptului ca nu ne putem scutura de stimulii 
zilnici. Solutia - una ironica, este aceea 
de a elimina zgomotul prin zgomot! Un 
ventilator sau o masina cu zgomot alb ca 
Marpac Dohm Classic, poate masca traficul 
sau zgomotul de la vecini. Daca cel de langa 
tine care doarme - sforaie, ori folosesti 
dispozitive pentru urechi in acest sens, ori 
dormiti separat.

M O N O P R I C E - N O I S E -
C A N C E L L I N G

M A R P A C  D O H M  C L A S S I C

Alege masa linistita!
Daca vrei sa iei masa in 

oras, zgomotul te poate 
impiedica sa stai linistit. In 
functie de locatia aleasa, 
evita sa stai aprope de 
usa pentru a nu fi asaltat 
atat de zgomotul din 
restaurant, cat si de cel de 
afara. Incearca sa stai la o 
masa intr-un colt, si pe cat 
posibil - chiar daca pare 
ciudat, nu discuta prea 
multe cu cel de langa tine; 
stai pur si simplu si bucura-
te doar de zgomotul 
provenit de la actiunea 
de a manca. Partea 
interesanta este aceea 
ca, acest lucru intareste 
relatia cu partenerul, 
intelegandu-l poate mai 
bine ca niciodata!
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SPLENDIDA

cu Adriana Ivan
DERMOPIGMENTARE EUFORIA CONCEPT

PENTRU MINE, MICROPIGMENTAREA 

A VENIT CA O SOLUTIE 

SALVATOARE LA CERINTELE 

CLIENTELOR CARE IMI SOLICITAU 

O RECUPERARE A SPRANCENELOR 

PIERDUTE, LUCRU CARE SE INTAMPLA 

IN URMA PENSATULUI IN EXCES SI 

REALIZATA DE PERSOANE MAI PUTIN 

PROFESIONISTE !
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PRIMII PASI

Sedinta incepe practic cu o zi inainte, cand discut cu 
clienta, fac pensatul si stabilim ce trebuie sa faca ea dupa 
procedura, pentru a avea sprancenele mult visate!

FORMA SI CULOARE

Am grija de asemenea, ca forma si culoarea sa i se 
potriveasca in totalitate fizionomiei fetei, al fel ca si 
pigmentul folosit, pentru ca, personal, consider ca ele 
sunt extrem de importante pentru expresia fetei noastre!

IGIENA SI CONSUMABILELE

Tin de asemenea cont in mod deosebit, de igiena si 
siguranta clientei in momentul in care se lasa in mainile 
mele!
Pigmentii si consumabilele sunt si ele preocuparea cea 
mai mare a unui dermopigmentist si asta, ca rezultatul 
final sa fie de cea mai buna calitate!

Pentru ca pensez si stilizez de 10-12 ani, am considerat 
ca sta in puterile mele sa le fac aceasta bucurie de a-si 
recupera sprancenele!
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PROCEDURILE SUNT PERSONALIZATE

Procedura in sine este si ea personalizata pentru fiecare client in parte: sunt sprancene care necesita o usoara 
pudrare, dar exista si situatii in care combin cele doua tehnici - cea de pudrare si cea de Microblading - unde 
imitam practic firele naturale de par.

BUZELE - TOT MAI CERUTE!

Si cum noi femeile, avem un stil de viata din 
ce in ce mai alert, micropigmentarea buzelor a 
devenit si ea o tendinta foarte ceruta si intr-o 
continua dezvoltare, atat din punctul de vedere al 
pigmentilor (tot mai variat), dar si a procedurilor!

d e r M o p i G M e n t A r e & t e x t  :  A d r i A n A  i v A n  /  M o d e l  :  r A l u c A  b .  /  F o t o  :  F A M o s t



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
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Poate cateodata sunt enervante, dar alunitele - la fel ca 
pistruii, au magia lor si dau un anumit farmec persoanei 

care le are. Anumite alunite, daca sunt “plasate” acolo unde 
trebuie, pot da un aer sexi femeii care le detine sau poate un 

aer jucaus; indiferent in care dintre situatii te afli, poti gasi 
urmatorul articol interesant.

Reprezinta  alunitele
un semn al frumusetii?

Marilyn Monroe Elizabeth Taylor Cindy Crawford Gigi Hadid
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De mii de ani, oamenii au gasit 
semnificatii in privinta celor ce au 
alunite, in China antica si Grecia, 
averile au fost divizate pe semnele din 
nastere de pe corp. Aveai un semn de 
nastere pe frunte? Erai un norocos! 
Aveai unul pe spatele gatului? Erai 
decapitat! In secolul al XVII-lea, in 
Anglia si Franta, femeile la moda 
purtau alunite confectionate din 
tafta sau piele; in alta parte a lumii, 
alunitele erau considerate a fi lucrarea 
diavolului.

Astazi, aproape orice adult are 
alunite, ele fiind comune in cazul 
celor care au o piele normala, dar 
apar pe orice tip de piele. Cand ne 
nastem, ele sunt microscopice si 
cresc pe masura trecerii timpului, 
in special in copilarie. Cei care le 
admira, le considera un semn al 
frumusetii si le scot in evidenta, 
accentuandu-le sau pictandu-le. De 
cealalta parte, cei care nu le vor, 
cauta pe internet diverse trucuri 
si metode pentru a le face cat mai 
putin vizibile, pentru a le acoperi sau 
pentru a le scoate - daca este posibil 
si la domiciliu.

Acum de exemplu, suntem 
intr-o perioada in care notiunea 
de frumusete este foarte variata, 
astfel ca, anumite semne distincte 
sunt incurajate ori de cate ori exista 
o buna ocazie. Si astfel de ocazii 
apar in mod deosebit, cand anumite 
celebritati apar in diverse reviste, 
alunitele sau semnele respective 
devenind subit, semne ale frumusetii.

Pe de alta parte, nu orice punct 
maroniu este o alunita, dar cum 
stii ce este punctul de pe piele? Din 
punct de vedere tehnic, alunitele pot 

fi putin iesite in relief, plate, maro 
sau negre, iar la nivel microscopic, 
sunt un grup strans de melanocite. 
Alunitele cresc adanc in piele, ele 
ies si stau acolo. Anumite cresteri 
sunt benigne si indepartate frecvent 
din motive cosmetice, iar orice 
alte puncte aveti, trebuiesc a fi 
examinate.

Majoritatea oamenilor au cateva 
alunite normale (colorate, rotunde, 
ovale), iar a le avea, nu inseamna ca 
esti predispus cancerului de piele. 
Dar daca ai mai mai mult de 5 astfel 
de displazii, riscul de a dezvolta 
melanomul - cea mai periculoasa 
forma de cancer de piele, creste de 
10 ori. Indiferent de situatie, cea mai 
buna aparare este cel mai bun atac 
si anume, folosirea unor creme cu 
un SPF de cel putin 30. Specialistii 
recomanda sa folosesti astfel de 
creme din ora in ora daca stai mai 
mult afara, iar daca iesi din cand 
in cand, este recomandabil sa te 
dai doar atunci; de asemenea, cu 
aceste creme, trebuie sa te dai pe 
toate zonele expuse, chiar daca esti 
tentata sa te dai doar pe fata sau gat.

Alunitele sanatoase nu isi schimba 
culoarea, decat intr-un singur caz: 
in timpul sarcinii, cand nivelurile 
ridicate de estrogen sunt ridicate 
pentru o perioada prelungita de 
timp, alunitele existente pot capata o 
nuanta mai intunecata. Si asta pentru 
ca estrogenul creste cantitatea de 
productie de melanina (alunitele 
trebuie sa revina la nuanta initiala 
dupa nastere!). Cercetarile sugereaza 
ca versiunea sintetica a estrogenului 
utilizat in contraceptionale, au un 
efect similar.

Toata lumea 
trebuie sa isi 
verifice anual 

pielea pentru a 
sti daca exista 
pericolul unei 

forme de cancer 
si de asemenea, 

trebuie sa te uiti la 
alunite in fiecare 

luna.

In general, 
alunitele sunt 

simetrice; daca vezi 
ceva neobisnuit din 

punct de vedere 
al formei, mergi la 
un control cat mai 
repede cu putinta!

Marginile unei 
alunite trebuie sa 
fie normale, fara 
probleme, bine 

definite, in niciun 
caz neclara sau 

neuniforma.

Majoritatea 
alunitelor au o 

singura nuanta de 
maro; in cazul in 
care exista culori 
multiple sau are 
culoarea neagra, 

trebuie de urgenta 
mers la medic.

Tot ce este mai 
mare de 6 milimetri 

- exact diametrul 
unui creion - ar 

trebui sa fie 
examinat.

Alunitele ‘normale’ 
sunt plate; in cazul 
in care una creste, 

trebuie mers la 
dermatolog. 

Trebuie 
SA STII!
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FRUMUSETEA O FACI TU!
Anumite linii de pe fAtA nu doAr cA dezvAluie frumuseteA tA, dAr iti sporesc incredereA, 
dAndu-ti Acel fArmec cAre te fAce UNICA!

Frumusetea si ideea de frumusete trebuie sa fie simple, trebuie sa fii tu 
insati pentru ca esti unica! In primul rand, trebuiesc imbunatatite calitatile 
care te fac speciala, astfel ca, liniile putin mai mult decat fine, ar trebui sa 
reprezinte un prim pas.
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Iar daca e sa gandim mai 
profund la aspectul pielii, 

realizam ca frumusetea, 
sanatatea, stralucirea ei, nu au 
de-a face cu data nasterii; s-a 
vazut piele superba, radianta 
la adulti si cu un aspect mat, 
plictisitor in randul celor mai 
tineri. Daca din pacate, te 
nasti si te dezvolti cu o piele 
care nu arata foarte bine sau 
nu este ceea ce iti doresti, poti 
ajunge sa ai o piele de invidiat, 
in urma adoptarii unor 
obiceiuri si a unui stil de viata 
sanatoase, in urma ingrijirii ei, 
a fericirii de zi cu zi, pentru 
ca in final, sa ai un stil unic, 
de neinlocuit si o frumusete 
expresiva.

Foarte multe dintre femei 
considera ca ridurile, 

liniile mai putin fine de pe 
fata, sunt principalii inamici 
ai frumusetii, niste invadatori 
in fata carora trebuie 
luptat zilnic. Si pana la un 
punct, poate au dreptate, 
dar, acestea, per total, dau 
farmecul persoanei respective, 
marcheaza anii de bucurie 
si de fericire, definesc si 
contureaza zambetul, rasul, 
dragostea si momentele mai 
putin placute. Si acest lucru 
este vizibil la fiecare in parte; 
haideti sa ne gandim la liniile 
curbate ale chipului nostru, 
la pliurile din zona nasului, 
care ne lumineaza fata cand 
zambim, sau sa ne gandim la 
pliurile din zona ochilor care 
dau acea senzatie de ras sau 
zambit, chiar si atunci cand 
nu facem acest lucru din toata 
inima. Toate acestea dau 
farmecul persoanei respective, 
ii definesc si mai bine 
personalitatea.

A avea grija de ten este 
una din principalele 

preocupari ale femeilor si 
este foarte bine ca anumite 
linii de pe chip sa fie din ce 
in ce mai putin vizibile, dar 
a le pierde de tot, reduce 
posibilitatea de a fi tu insati. 
Cei care sunt dermatologi, 
incurajeaza anumite procedee 
de infrumusetare, iar cei 
mai corecti dintre acestia, 
promoveaza un aspect 
natural care reflecta fericire, 
si incearca eliminarea acelor 
aspecte care denota sentimente 
si/sau emotii negative. Ca 
vorbim de cercurile intunecate 
sau aspectul umflat de sub 
ochi care ne dau mereu 
senzatia ca suntem obositi, ca 
ne intersectam cu forme ale 
sprancenelor care ne dau un 
aspect de persoane suparate, 
ne dorim sa dam ce este mai 
bun din noi, sa aratam partea 
frumoasa si sa ne simtim in 
forma maxima.

In pagina urmatoare, 
iti recomandam 
cele mai eficiente 
produse, pe baza celor 
discutate in acest 
articol!
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6 Trebuie sa exfoliezi 
foarte usor o data 

sau de doua ori pe 
saptamana; cele care 
au un ten sensibil ar 
trebui sa faca acest 
lucru cu ajutorul unui 
scrub sau prosop, 
fiind un procedeu 
controlabil. Cele 
care au un ten uleios, 
prefera exfolierea 
chimicala - cu o 
crema, coaja sau o 
spalare care contin 
retinozi sau acizi.

1Aplica zilnic un 
antioxidant sub 

protectia solara, care 
sa contina vitaminele 
C sau E, sau acid 
ferulic, care te pot 
apara de poluare si 
expunere la razele UV.
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2Foloseste de 
asemenea, zilnic 

- fara exceptie, o 
crema cu un minim 
de 30 SPF, un foarte 
important pas pentru 
conservarea pielii.

1 2

3 4

6
5

3Foloseste o 
crema care 

linisteste o data 
sau de doua ori 
pe zi, pentru a 
restabili nivelul 
normal al pielii, 
tinand iritantii 
afara si hidratarea 
inauntru; ideal 
ar fi sa contina 
dimeticona, cu un 
rol important in 
acest demers.

4Curata-ti tenul 
cu un cleanser 

bland si retine ca 
este absolut necesar 
sa faci acest lucru pe 
timpul noptii, pentru 
a elimina inflamatiile 
care sunt cauzate de 
machiaj, murdarii, 
bacterii, uleiuri, 
radicali liberi. 5Inainte de 

culcare trebuie 
sa folosesti un 
retinoid topic de 
marimea unui 
bob de mazare, 
cu scopul de a 
diminua ridurile, 
petele si a preveni 
acneea.
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F R U M U S E T E  P E R S O N A L I Z A T A

1Nu mai trebuie sa ai o paleta de culori 
pe care nu le folosesti niciodata, 

pentru ca acum, ti le poti personaliza. 
Expertii in machiaj sugereaza ca 
paleta ta personalizata sa aiba nuante 
luminoase, medii si intunecate, dar la 
fel de bine trebuie sa ai nuante mate si 
stralucitoare, pentru a putea crea si o 
varietate de LOOK-uri.

2Culorile bazei de machiaj nu mai sunt 
indeajuns de bune si de suficiente de 

mult timp, iar acum marile branduri 
se lauda ca ofera baza de machiaj care 
se potriveste oricarui tip de ten. Iar 
principiul de functionarea a unora este 
in functie de intensitate; daca folosesti 
1-2 picaturi, ai o nuanta deschisa, si 
cu cat pui mai multe picaturi, cu atat 
nuanta devine mai inchisa.

3Unele companii creeaza rujuri 
speciale si baze de machiaj, iar a 

merge sa identifici tipul tau de ten sub 
toate aspectele, este cea mai buna solutie 
pentru a avea produsul mult dorit si cel 
mai potrivit pentru tine. Nu iti va parea 
rau de banii dati pe produse, pentru ca 
acestea se vor potrivi perfect si scutesti 
si timp in ghicirea produsului care sa ti 
se potriveasca. Fii sigura de asemenea, ca 
iti veriFici nuanta in lumina naturala!

4Un parfum personalizat este unic 
in esenta lui si iti completeaza 

si mai bine personalitatea si stilul 
individual. Crearea acestor parfumuri 
dureaza cateva saptamani pentru a 
fi perfectionate si sunt create dupa 
preferintele clientului, in functie de ce 
vrea el sa transmita si ce simte atunci 
cand sunt imbinate parfumul si propria 
persoana.

5Selectia pe care o faci in ingrijirea 
pielii este guvernata de clasificarea 

tipului tau de ten, iar produsele 
personalizate pot schimba aceasta prin 
utilizarea unor chestionare bine facute 
si instrumente de diagnosticare pentru 
identificarea propriilor ingrijorari. 
Fiecare ingredient este selectat cu mare 
atentie pentru beneficiile sale deja 
dovedite.

Produsele personalizate 
au crescut in importanta 

si sunt din ce in ce 
accesibile, iar partea 

buna este ca acest 
concept se regaseste 

in multe domenii de 
activitate. De la gentile 
de mana monogramate 

pana la stilourile 
gravate, un produs 
personalizat este ca 
o insigna a luxului. 

Experientele profesionale 
in privinta frumusetii au 
excelat mai tot timpul in 

privinta personalizarii, 
fiind gasite solutiile 

pentru fiecare, de 
la tehnici faciale la 

culoarea parului pentru 
a se potrivi perfect in 

mod individual. Iar 
partea buna este ca acum 
au aparut tot mai multe 

produse de infrumusetare 
personalizabile pentru 

acasa si in mod special, 
produse de machiaj. The-Lip-Lab-custom
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Str. Romana Nr. 129,
colt cu Smardan

(vizavi de banci)

EPSILON GALATI

EPSILON GALATI
SEDIU NOU, TRATAMENTE NOI,
ACEEASI ECHIPA PRIETENOASA!

De la sfarsitul lunii iunie, echipa Epsilon te asteapta 
intr-un sediu nou, mult mai spatios si adecvat noilor 

servicii pe care CEntrul Epsilon ti le propune chiar din 
perioada urmatoare.

Noul sediu e situat vizavi de Banci, pe Str. Romana nr. 
129, colt cu Smardan. Practic, nu e doar un simplu spatiu 
unde echipa isi va desfasura de acum inainte activitatea … E 
un imobil de tip P+2 unde esteticienele Epsilon te asteapta 
cu aceeasi caldura cu care iti astepti niste prieteni dragi acasa 
la tine.

Cateva mici detalii (spatii largi si deschise, tamplaria de 
lemn, muzica ambientala special aleasa pentru relaxare, dar 
si echipa vesela si prietenoasa) fac diferenta majora intre un 
sediu rece de clinica si un loc extrem de primitor, de unde 
chiar nu iti mai doresti sa pleci. De altfel, inainte de a intra la 
tratamentul propriu-zis (sau imediat dupa!), te poti odihni 
pe canapea citind ceva in micuta curte de la intrare. n
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text : Epsilon Galati |  foto : Famost
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"
La parter se afla coltul pentru Manichiura de la Nails by Epsilon Galati, 

precum si spatiul destinat noilor servicii de Micropigmentare sprancene (f ir cu f ir, 
Powder) si buze (contur sau plin), Microblading, Eyeliner si Dermopigmentare 
hybrid - servicii disponibile foarte curand.  

La etajul 1 se regaseste aparatura pentru tratamentele anticelulitice, de slabit 
sau anti-rid si alte tratamente faciale si corporale din diversa oferta Epsilon. 

Etajul 2 e rezervat camerelor pentru Masaj de relaxare (care va intra in oferta 
se servicii Epsilon la f inalul lunii iulie), pentru Epilare definitiva si pentru 
tratamentele de lux din gama CooLifting.

In plus, din luna iulie, la Epsilon Galati ajung 3 noi aparate de ultima 
generatie, pentru tratamente corporale si faciale.

Am tinut cont de diversele solicitari 
ale clientilor nostri, inclusiv de 
necesitatea de a gasi servicii variate de 
beauty in acelasi loc. Asa a venit firesc 
atat diversificarea ofertei noaste, cat si 
un nou sediu, care, bineinteles, a pastrat 
toate atuurile vechiului sediu si toate 
standardele de calitate si de igiena. Nu 
putem decat sa ne bucuram ca ii primim 
intr-un spatiu mai generos, care emana 
o bogata energie pozitiva si unde, cu 
siguranta, se vor simti excelent! Nu in 
ultimul rand, ne extidem ca personal 
dar, pentru cei interesati, avem si o 
altfel de propunere de colaborare, pe 
domeniile Cosmetica si Extensii gene.

In imobilul de pe Str. Romana, 
echipa Epsilon a reorganizat 
camerele de tratament dupa criteriile 
eficientei, a protejarii intimitatii si a 
frecventarii terapiilor.
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a declarat managerul Epsilon Galati,
Aurelia Bujenita.

Nu este nicio indoiala ca, in noul 
sediu, echipa Epsilon ramane in 
continuare “cea mai buna prietena 
a pielii si a corpului tau”. Iar pentru 
a celebra impreuna cu clientii 
inaugurarea noii locatii, pe langa 
ofertele si promotiile in curs, daca 
iti rezervi un tratament la Epsilon 
pana pe 31 iulie inclusiv, primesti 
cadou o sedinta de masaj de relaxare 
la alegere, corporal sau facial!

Epsilon Galati
este un centru de infrumusetare 

cu numeroase tratamente si terapii 
faciale si corporale, precum si epilare 

definitiva, avand cele mai diversificate servicii 
din oras, bazate pe produse profesionale atat din 
game clasice, cat si de lux. Echipa de esteticiene 
este oricand pregatita sa ii primeasca in Centrul 
Epsilon pe doamne, domni, viitoare mamici sau 

adolescenti, sloganul lor fiind

"Epsilon, cea mai buna prietena a 
pielii si a corpului tau"
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Poate ca nu 
intotdeauna este 
timp pentru IPL, 
asa ca, iata ce 
trebuie sa stii 
pentru un ras 
corespunzator!
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Inlocuieste 
aparatul de ras! 

In cazul in care simti ca 
nu mai este ok aparatul de 

ras, simti un disconfort sau nu 
‘prinde’ toate firele, incearca sa-l 
schimbi si sa folosesti unul nou! 
Nu vei risca astfel nici sa treci 
de mai multe ori prin acelasi 

loc si vei evita iritatiile sau 
anumite rani usoare!

Incearca pe 
cat posibil sa nu 

folosesti aparatul de 
ras al prietenului, atat din 

motive de igiena, dar mai ales 
ca nu stii cat este de uzat, un fapt 
important pentru un ras adecvat. 
In plus, aparatele de ras pentru 
femei, sunt facute special 

pentru ele, mai delicate, 
neriscand iritatii sau 

rani.

P e n t r u 
cele care 

opteaza pentru 
un ras uscat, ar 

trebui sa ia in considerare 
ca apa si spuma de ras sunt 

critice pentru un barbierit confortabil, 
deoarece, ajuta aparatul sa alunece pe 
piele. Daca nu ai timp, exista aparate 

de ras care au o banda de umiditate 
care iti permite sa sari 

peste spuma.

P I C I O A R E   P E N T R U

 P L A J A
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PREGATESTE-TE DE PLAJA !
Indiferent ca ajungi sau nu la plaja in aceasta vara, trebuie sa arati ca si 
cum ai fi fost! Cum reusesti acest lucru? Ori mergi la solar, ori cu ajutorul 
produselor destinate acestui scop!
Asa ca, te invitam sa vezi care sunt cele mai bune si in voga produse!
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VITA LIBERATA SELF-TANNING 
ANTI-AGE SERUM

Poti fi circumspecta la inceput in privinta 
densitatii sau a culorii de caramel, dar 
parerea ti se poate schimba dupa utilizare. 
Amestecand cu crema ta hidratanta, vei 
avea parte dupa aproximativ 8-10 ore de o 
stralucire naturala de aur si asta datorita 
extractelor folosite, care imita culoarea de 
melanina a pielii.

TROPIC SUN DROPS

Dupa amestecarea a doua-trei picaturi 
din acest ser avand un miros proaspat cu 
hidratantul tau obisnuit, vei avea parte de o 
piele ferma si bronzata. Dar nu vei avea parte 
de bronz de prima data, vei avea nevoie de 
cateva zile pentru a arata bronzata, chiar si 
atunci cand este aplicat direct pe piele. In 
plus, are si ingrediente anti imbatranire din 
trandafiri, castravete si peptide, asa ca, veti 
avea parte de o piele si sanatoasa si bronzata!

O formula naturala ridicata (98,8%), chiar 
impresionanta s-ar putea spune, realizata 
din ingrediente naturale, care nu are vreun 
ghid de culoare, dar care dupa 1-2 folosiri, da 
pielii un aspect cald. Consistenta acestui ulei 
il face perfect pentru piele si mai mult decat 
atat, contine vitamina E si aloe vera, foarte 
indragite de piele.

BALANCE ME GRADUAL 
TANNING DROPS

Aceste picaturi care sunt destinate 
folosirii inainte de a merge seara la 
culcare, contin 6 uleiuri nutritive, 
inclusiv mult iubitele argan, 
seminte de zmeura, jojoba. Se 
foloseste normal, nu este necesara 
nicio alta amestecare cu vreo 
crema hidratanta si contine DHA 
(agent de bronzare) - certificat 
organic. Un produs care te trezeste 
cu o piele de invidiat, un produs cu 
multe efecte benefice pielii.

TAN-LUXE SLEEP OIL

Aplicabil zilnic pe piele si pastrandu-si 
proprietatile cu cremele pe care le folosesti zilnic, 
acest ulei costa destul de putin comparabil cu alte 
produse de aceeasi natura. Avand o combinatie 
speciala de DHA si eritruloza, aceasta formula 
unica si luxoasa, iti ofera un bronz maro care se 
va vedea dupa 4 ore, iar culoarea va ramane mai 
pronuntata pana la 3 zile aproximativ.

MARKS & SPENCER AUTOGRAPH 
SELF TAN LUXE OIL

1

2

4

53
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DESPRE FRUMUSETE

Tendintele brandurilor de machiaj este sa adauge 
cat mai multe nuante pentru a se potrivi tenului 
tau, dar tonurile medii - care sunt cele mai dificile, 
sunt parca trecute cu vederea; exista tonuri atat de 
roz cat si de galben, astfel ca adancimea este destul 
de complexa.

1 Pigmentii galbeni din EX! 
InvIsIwear FoundatIon 

imita nuantele calde ale pielii 
medii, in timp ce bazele de 
machiaj traditionale, arata de 
multe ori prea roz.

2 M.a.C PadMa lIPstICk 
In nude Fudge da o 

nuanta neutra pentru un ten 
inchis, oferindu-le buzelor o 
culoare naturala mai profunda 
comparativ cu bejul tipic.

3 stellar BrIllIant PrIMer 
are o nuanta usoara de 

piersica care contracareaza 
cu nuanta de maro deschis, 
luminandu-ti tenul.

Acest minunat fruct tropical lasa plaja pentru a deveni un star in 
parfumurile sezonului calduros! El incalzeste magnolia in parfumul 

dolCe & gaBBana dolCe garden (1), inmoaie lotusul in aerIn HIBIsCus 
PalM (2) si aprinde vanilia din aroMaPower PerFuMe oIl (3).
Un studiu a constatat ca mirosul de nuca de cocos poate raspunde stresului, 
ajutandu-te sa fii linistit, indiferent ca esti la o discutie tensionata cu seful sau 
urmaresti un film horror.

N U C A  D E  C O C O S

Despre piele si smartphone

1
2

3

Daca iti apare din senin o eruptie pe obraz ciudata fara 
niciun motiv (aparent), e posibil sa fie nichelul sau cobaltul de la 
telefonul tau - ca reactie alergica, conform unor dermatologi; daca 
nu sunt de vina acestea, la fel de bine poate fi vinovat si cauciucul. 
Iar daca vrei sa te protejezi, scoate-i carcasa si cauta o crema 
calmanta care sa te protejeze de iritatie!

De asemenea, smartphone-urile pot provoca aparitia 
cosuletelor; tinand telefonul pe fata, poate agrava acneea blocand 
porii. Curata-ti telefonul cu alcool diluat saptamanal (daca nu mai 
des!) si spala-te pe fata cu un cleanser pe baza de acid salicilic.

Punctele negre sau hiperpigmentarea pot fi rezultatul 
luminii si a energiei infrarosii ale telefonului, care pot provoca 
intunecarea pielii prin crearea radicalilor liberi. Aplica un ser 
antioxidant zilnic, pentru a proteja pielea de ionii distructivi. O 
alta modalitate de protectie, este o investitie intr-o pereche de 
casti de urechi cu microfon atasat.
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SPLENDIDA

Anumiti specialisti se concentreaza astazi pe flora faciala (microbiomul),

acel strat invizibil de pe suprafata pielii, care determina cat de luminos si curat este tenul. 
Facand o trimitere la omul preistoric, care avea tenul murdar si nu avea nevoie de dubla 
curatare sau de aplicarea unei masti in sapte pasi, ne dam seama cat de traumatizat este astazi 
tenul nostru. Alergii si sensibilitati peste tot. Chiar si in urma cu 50 sau chiar 30 de ani, cand 
pielea era totusi curata, nu existau atat de multe ‘sensibilitati’ si probleme. Noile cercetari au 
aratat ca bacterii ca bifidobacterium si lactobacilul, pot ajuta la intinerirea pielii, tocmai de 
aceea, au explodat in ultimul timp trimiterile catre probiotice.

PRODUSE DE INFRUMUSETARE
CU INGREDIENTE NEOBISNUITE

Cremele cu canabis sunt foarte bune 
pentru pielea inflamata.

Canabisul produce un compus numit 
cannabidiol (CBD) cu proprietati 
antiseptice si antibiotice, iar partea 
interesanta ca si corpul nostru 
produce cannabidioli similari. Aceste 
creme lucreaza in armonie cu pielea 
si are abilitatea de a o pastra calma. 
Aceste uleiuri derivate din canabis au 
beneficii remarcabile pentru piele si 
daca te ingrijorezi ca pot avea efecte 
halucinogene, nu este cazul: aceste 
produse nu contin tetrahidrocanabinol 
(THC), responsabil pentru declansarea 
acestora.

Praful de copt

Excelent pentru prajituri, dar in acelasi 
timp poate ajuta intr-un mod eficient 
si la curatarea pielii. Acest ingredient, 
poate mai putin promovat in acest 
sens, s-a dovedit a fi foarte eficient 
in tratamentele de infrumusetare, 
unii specialisti din domeniu laudand 
abilitatile de desfundare a porilor, altii 
fiind entuziasmati de originile naturale 
(asta comparativ cu substantele 
chimice ale anumitor exfolianti). Exista 
si persoane care nu sunt chiar pro praf 
de copt, afirmand ca face pielea mult 
mai alcalina si ca cei care folosesc acest 
ingredient sunt mult mai predispusi 
inflamatiei, petelor si sensibilitatii.

D e  c e l e  m a i  m u l t e  o r i ,  c a n D  a c h i z i t i o n a m  a n u m i t e  p r o D u s e  f i e  D e  i n f r u m u s e t a r e  s a u  D e  a l t a 
n a t u r a ,  n u  p r e a  c i t i m  e t i c h e t e l e  s a u  o  f a c e m  i n t r - u n  m o D  s u p e r f i c i a l .  i a r  a n u m i t e  p r o D u s e 
c u  c a r e  n e  i n t e r s e c t a m ,  p o t  c o n t i n e  i n g r e D i e n t e  c a r e ,  a p a r e n t ,  p o t  s t a r n i  c o n t r o v e r s e  p r i n 
s i m p l u l  f a p t  c a  s u n t  n e o b i s n u i t e ,  D e s t i n a t i a  l o r  f i i n D  c u  t o t u l  a l t a  i n  m o D  n o r m a l .
c u  t o a t e  a c e s t e a ,  e l e  s e  p o t  D o v e D i  m u l t  m a i  e f i c i e n t e  c o m p a r a t i v  c u  a l t e l e ,  a  c a r o r  s c o p 
e s t e  a c e l a s i .  i a t a  i n  c o n t i n u a r e  t r e i  D i n t r e  a c e s t e a !

1

2

3



bucura-te de oferta noastra!

Vino impreuna cu alte trei persoane si ai 20% reducere 
la make-up si styling!

(aplicare accesorii sau voal gratuit)

Euforia Concept

Braila - Bulevardul Independentei Nr. 57 - Telefon 0339 732 402
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CAT DE SANATOASA
ESTE APA PE CARE O BEI?

Apa te hidrateaza, iti da putere la sala de exercitii si reprezinta 65% din 
corpul tau. Din pacate, pe langa aceste efecte benefice, exista si o parte 
nu prea placuta - aceea a sanatatii apei pe care o consumam zilnic. 
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De asemenea, nu doar nivelurile 
de plumb pot fi toxice, raurile, lacurile, 
apele subterane, sunt poluate avand 
in anumite zone niveluri ingrijoratoare 
de arsenic, produse chimice scurse de 
om, scurgeri agircole (deseuri animale, 
pesticide, ingrasaminte). Plantele 
folosite in unele tari pentru eliminarea 
contaminantilor, nu functioneaza mereu 
asa cum ar trebui, iar diversele probleme 
care apar in legatura cu calitatea apei, nu 
ajung imediat sub forma de informatie la 
urechile celor care o consuma.

Microbii pot cauza aproximativ foarte 
multe boli (in SUA intre 2013-2014 au fost 
descoperite peste 40 de boli), Legionella 
fiind responsabila de boala legionarilor si 
Cryptosporidium - un parazit care rezista 
la clor. Cei care au apa supusa testelor si 
filtrarii, sunt mai feriti de acesti microbi, 
problema foarte mare fiind aceea a celor 
care iau apa de la puturi private, unde 
nu exista niciun instrument de tratare a 
apelor si eliminare a germenilor.

Pe de alta parte, cantitatea mare 
de arsenic ingerata din apa si care a 
fost gasita in multe ape subterane, pot 
duce la probleme ale inimii. Cei expusi 
nivelurilor ridicate de arsenic, au un risc 
cu 65% mai mare pentru a dezvolta boli 
cardiovasculare fatale. Plumbul si cadmiul 
din tevi si rafinarii de metal, pot accentua 
acest risc, iar cei care consuma apa din 
surse neverificate (fantani) trebuie sa fie 
cei mai vigilenti.

Riscul nasterilor premature poate 
creste datorita consumului apei, care 
poate contine nitrati - cei mai obisnuiti 
contaminanti din apa, ajunsi acolo 
datorita ingrasamintelor si deseurilor 
animale. Expunerea cronica - chiar si la 
niveluri acceptabile, duce la acest risc si 
mai mult, poate duce la anumite defecte 
din nastere, o greutate neadecvata la 
nastere, sau chiar cancer.

Oasele absorb plumbul, iar studiile 
pe animale, au aratat ca expunerea la 
acest metal, duce la o imbatranire si o 
fragilitate rapida a oaselor. Alte cercetari 
au aratat ca oamenii cu expunere mai 
mare la plumb, impreuna cu cadmiu si 
aluminiu, au rate mai mari de fractura la 
sold. Testele de densitate a oaselor, pot 
indica faptul ca esti supus sau nu, riscului.

Un studiu a demonstrat faptul ca 
in cazul expunerii la un nivel admisibil 
de arsenic, este crescut riscul aparitiei 
cancerului, in medie cu 14 procente 
la rinichi si 18% la vezica urinara. De 
asemenea, trihalometanii - substante 
chimice formate atunci cand clorul 
reactioneaza cu materialele organice in 
apa, sunt strans legate de cancerul de 
colon si al vezicii urinare.

De multe ori, pe langa faptul ca apa contine diversi germeni, ea poate contine 
de asemenea si ramasite de plumb, oamenii de stiinta facand legatura intre 
apa si boala legionarilor (forma severa de pneumonie). Si se pare ca acolo unde 
sistemele de circulatie ale apei sunt metalice, calitatea acestei ape nu se poate 
imbunatati si nu se poate incadra la un nivel de siguranta acceptabil.
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SANATATE

Ai putea incepe sa iei masuri in privinta calitatii apei, prin a te interesa de mediul 
inconjurator in care traiesti, modul cum este tratata apa - daca beneficiezi de apa intr-un 
astfel de regim.

Dupa cum a fost aratat in randurile de mai sus, este important sa stii cum ajunge apa la 
tine, prin ce fel de conducte, tevi, etc. Vezi cand a fost construita locuinta si cam cand a fost 
facut si refacut (daca este cazul!) sistemul de canalizare.

Daca din pacate apa circula prin tevi din plumb, las-o sa curga minim 30 de secunde la 
robinet, apoi consum-o rece; in acest fel, este eliminat plumbul care a stat in ea, nivelul 
acestuia putand fi redus cu aproximativ 90 de procente in acest mod. Incearca sa bei apa si sa 
gatesti doar cu apa rece, deoarece, plumbul se dizolva mult mai usor in apa calda; ai grija de 
asemenea, sa cureti filtrul robinetului la cateva luni.

Incearca sa cauti diverse dispozitive de filtrat apa si schimba filtrele in functie de zona 
in care te afli si in functie de modul cum ai acces la apa; de aceea este foarte important 
sa cunosti modul in care este tratata apa la care ai acces. Pe de alta parte, daca folosesti 
sisteme de filtrare performante, acestea pot elimina totul, dar nu prea sunt necesare daca 
apa contine una-doua substante chimice.

Apa trebuie testata si pentru asta exista diverse kit-uri! Daca consumi apa dintr-o fantana, 
ar trebui sa faci un test cel putin o data pe an sau mai ales atunci cand in zona ai parte de 
inundatii; in acest caz, apa poate avea un alt gust, poate arata si mirosi altfel.

Conform studiilor, mai bine din 25% din apa imbuteliata, este de fapt apa de robinet, care 
poate fi tratata, sau nu. Cel mai bine este sa vezi modul de imbuteliere, ce fel de certificate 
de calitate au.

Iar daca apa la care ai acces nu este buna, poti incerca sa iei masuri in comunitate, sa 
gasesti solutii pentru a avea apa de o calitate buna.P
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Inainte de antrenament. Intinderile dinamice 
care misca muschii printr-o gama larga de 
miscare, amplifica coordonarea si fluxul de oxigen 
pentru contractii mult mai puternice. Rezultatul? 
Performanta mai buna, mai putine raniri.
Dupa antrenament. Expertii spun ca pastrand o 
pozitie numita intindere statica, poate calma mintea 
si ritmul inimii pentru o relaxare normala, plus 
relaxarea muschiulor stransi, cel putin pe moment; 
trebuie sa va concentrati pe zonele obosite.
In mod regulat. Cel putin sase saptamani sau 
mai mult de intinderi, poate face arterele tale mai 
putin rigide (foarte bine pentru inima), este scazuta 
presiunea sangelui, este imbunatatita vasodilatatia. 
Daca faci intinderi timp de trei zile pe saptamana, ar 
trebui sa fie ok.

Benzile pentru kineziologie colorate pe care 
le vedem la picioarele atletilor, nu sunt doar 
accesorii de divertisment, ele au rolul de a reduce 
durerea picioarelor, mai precis, a zonei fluierului 
piciorului, o zona foarte solicitata si predispusa 
accidentarilor.  Prin atingerea locului respectiv, 
creierul primeste semnale care ii distrag atentia 
de la durere; aceste semnale imbunatatesc de 
asemenea comunicarea dintre creier si zona 
respectiva, promovand o miscare mai buna si mai 
corecta.
Cum facem legarile in mod 
corect?
1 Trebuiesc doua benzi, una de aproximativ 12 cm, 
iar cealalta, suficient de lunga pentru a se intinde 
de la marginea exterioara a piciorului, pana la 
cativa centimetri sub genunchiul interior.
2 Tinand piciorul plat, plaseaza banda lunga in 
afara acestuia cu 2-5 cm in fata osului gleznei, 
in jurul talpii si pana in interiorul zonei unde este 
fluierul piciorului, suficient de intins pentru a 
preveni anumite cute ale pielii.
3 Aplica banda scurta orizontal fara intindere, 
unde simti ca doare mai tare sau unde exista riscul 
sa apara durerea.

B E N Z I  P E N T R U  P I C I O A R E

Galbenusul de ou: prieten sau dusman?

Vrei sa transpiri mai mult? Vrei sa 
dormi mai bine? Vrei o viata mai 
buna? Intinderile reprezinta raspunsul 
pe care il cauti!

INTINDERILE

Daca iti doresti sa pierzi in greutate, sa te tonifiezi sau sa castigi forta, nu trebuie sa renunti la galbenusuri! Cand consumi 
ouale in starea lor naturala, poti ajuta organismul sa utilizeze proteinele mult mai bine, galbenusurile fiind la acelasi 
nivel de absorbtie cu acizii grasi, vitaminele, mineralele. Cele mai mari beneficii le ai, de la consumul a trei oua pe zi.

In anii ’70, cercetatorii au gasit 
legaturi intre excesul de colesterol 
si sanse mai mari de a dezvolta boli 
de inima. Acestia au indemnat ca 
galbenusurile de oua sa fie evitate 
pentru a evita colesterolul si sa 
consume doar albusurile, care au 
continut scazut de proteine. Anumiti 
atleti le consumau in stare cruda.

In anii ’90, in urma cercetarilor, 
oamenii de stiinta nu au gasit nicio 
conexiune intre galbenusuri si atacuri de 
cord sau accidente vasculare cerebrale. 
Au aparut in schimb, zvonuri despre 
galbenusuri ca acestea duc la inflamatie; 
ulterior ca reduc inflamatia ... pentru cei 
care practicau exercitiile fizice regulate, 
acestea erau elemente cheie.

In zilele noastre. 
Cercetatorii au dezvaluit ca 
atunci cand cineva consuma 
18 grame de proteina (de la 
trei oua intregi) - echivalentul 
a sase galbenusuri, se observa 
o crestere cu 40 de procente a 
abilitatii muschilor de a creste, 
cunoscuta ca sinteza proteina.

FITNESS + SANATATE
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SANATATE

A l e r g i i l e  n u  i n c e t e A z A  s A  n e 
s u r p r i n d A  p e  m A s u r A  c e  e v o l u A m 
i n  d o m e n i u l  c e r c e t A r i l o r 
s i  A l  m e d i c i n e i ,  e x i s t A n d  o 
m u l t i t u d i n e  d e  s i m p t o m e  c A r e  l e 
c A u z e A z A .  s i  c e e A  c e  e s t e  s i g u r 
i n  A c e s t  m o m e n t ,  e s t e  f A p t u l  c A 
A p r o A p e  o r i c e  p A r t e  A  c o r p u l u i 
n o s t r u ,  p o A t e  A r A t A  u n  r A s p u n s 
A l e r g i c .  d e  e x e m p l u ,  s i n d r o m u l 
i n t e s t i n u l u i  i r i t A b i l  e s t e  o 
A l e r g i e  A  i n t e s t i n u l u i ,  m i g r e n A 
e s t e  o  A l e r g i e  A  c r e i e r u l u i , 
A s t m u l  l A  p l A m A n i ,  A s A  c A  d e  c e 
n u  A r  e x i s t A  s i  o  A l e r g i e  c A r e 
s A  i m p l i c e  m u s c h i i ?

Pot fi 
muschii 
alergici?
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descoperi faptul ca exista astfel de simptome, ele fiind 
tot mai evidente. Progresia naturala a alergiilor, arata ca 

alergenul ramane acelasi, dar organul tinta se poate schimba; 
istoria tipica a unui pacient care este alergic la lapte de exemplu: 
diaree, catar, infectii ale urechilor si dureri de gat cand este 
copil, sindromul colonului iritabil, migrena si artrita ca adult.

E posibil ca adult, sa realizezi aceste lucruri sau poate mai 
greu, dar cateodata, este destul de dificil pentru cineva sa 
recunoasca semnalmentele specifice, mai ales atunci cand 
manifestarile nu se incadreaza printre cele mai comune. Iar 
in cazul muschilor - in urma cercetarilor si analizelor, acestia 
devin mai sensibili ca rezultat al deteriorarii mecanice. Muschii 
si tesutul conjunctiv sunt separati de fluxul de sange printr-un 
perete al vaselor de sange. Ruperea sau invinetirea inseamna ca 
muschii vin in contact direct cu sangele, care poate transporta 
alimente sau microbieni.

Faptul ca de exemplu, un muschi se deterioreaza, apoi este 
urmat de o durere care persista pentru o lunga perioada, se 
datoreaza in primul rand, sensibilizarii alergice si poate mai 
putin efortului fizic propriu zis atribuit respectivului moment. In 
cazul unei persoane alergice la lapte, consumul acestuia, poate 
duce la sensibilizarea muschilor, facand din aceasta problema, 
una persistenta.

A da diagnostice in privinta acestei sensibilitati este destul 
de dificil, deoarece efectele/reactiile sunt intarziate si vin dupa 
24 pana la 48 de ore, iar in anumite cazuri, dupa mai multe 
zile. Muschii pot reactiona doar intr-un singur fel si anume 
- contractia, care poate varia de la cateva ticuri si crampe 
musculare de intensitate mica, pana la dureri acute, intense. Se 
crede ca tipul de reactie al muschilor, depinde de cantitatea de 
mancare consumata, o cantitate normala, ducand la scaderea 
intensitatii spasmelor si crampelor, dar partea ciudata este ca 
cei care evita mancarea, sunt afectati putandu-se ajunge la o 
durere atat de acuta, incat cel in cauza se poate chiar prabusi. 
De regula, aceasta dureaza doar cateva secunde.

Durerea acuta este declansata de intinderea muschiului 
afectat, initial, orice intindere putand provoca durere; dupa ce 
lucrurile se “aseaza”, doar o intindere brusca poate fi dureroasa. 
Pacientul se protejeaza de durere prin miscari incete, alti muschi 
din vecinatatea muschilor alergici, pot intra in spasm, incercand 
sa va protejeze impotriva intinderilor neasteptate, care pot duce 
la spasme musculare generalizate si la rigiditate. Si din cauza 
ca muschii nu pot reactiona decat intr-un singur mod si anume 
- contractia, aceasta duce la alte simptome, cum ar fi crampe, 
picioare nelinsitite, convulsii si zvacniri ale muschilor. Anumite 
contractii ale muschilor, pot fi de asemenea insotite de durere.

... daca muschii 
se contracta in 
mod inadecvat, 
ei se pot 
deteriora pe ei 
insisi ...

A da diagnostice 
in privinta 
acestei 
sensibilitati 
este destul de 
dificil, deoarece 
efectele/reactiile 
sunt intarziate ...
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Din pacate, exista si alte complicatii: 
daca muschii se contracta in mod inadecvat, 
ei se pot deteriora pe ei insisi, despartindu-
se literalmente; acesta este mecanismul 
prin care atletii devin mai puternici - 
daca iti distrugi muschii incet, acest lucru 
stimuleaza productia altor muschi. Durerile 
continua datorita faptului ca circulatia 
sangelui prin muschi este deranjata, acolo 
fiind o acumulare de metaboliti toxici, acid 
lactic in mod particular, acesta din urma 
ducand la durere.

Exista “sindromul omului rigid”, 
considerat o versiune extrema a muschilor 
alergici, in care miscarile pacientului devin 
din ce in ce mai rigide, anumite cazuri, fiind 
vindecate prin eliminarea din alimentatie a 
produselor lactate.

De obicei, problema este mult mai rea 
in cursul diminetii, diminuandu-se pe 
masura ce trec orele in ziua respectiva, dar 
exista zile bune si zile rele. Exercitiile fizice 
regulate - cum ar fi plimbatul, pot fi de 
mare ajutor, iar in anumite cazuri, anumiti 
pacienti trebuie sa faca exercitii fizice 
regulate la intensitate mare, pentru a tine 
aceste probleme la distanta, mai ales cand 
nu a fost descoperit alergenul. Caldura, 
baile calde si masajul, ajuta muschii sa 
se relaxeze, la fel ca si pastrarea corpului 
intr-o anumita pozitie, iar primele miscari 
dupa aceste interventii, trebuie sa fie facute 
cu atentie sau durerea va reveni.

Chiar daca nu suntem in prim sezon al 
alergiilor normale, numarul crescator 
al acestora si cauzele mai putin 
obisnuite ale aparitiei lor, ne fac sa 
aducem in prim plan anumite cauze 
alergice, mai putin stiute.

A L E R G I I
M A I 
P U T I N
S T I U T E

B E T I A
Alcoolul largeste vasele de sange, permitand 
fluxului sanguin sa favorizeze in continuare 
sinusurile congestionate; de asemenea, este 
crescuta inflamatia (raspunsul corpului la 
invadatorii daunatori), care este deja in alerta 
de la alte “lupte”. Berea si vinul rosu se pare ca 
sunt cei mai vinovati in acest sens, deoarece, 
contin histamine, care declanseaza stranutul 
sau nasul curgator. Cel mai bine este ori sa 
va indreptati spre alte tipuri de alcool daca 
sunteti alergici si simtiti neaparat aceasta 
nevoie de consum, sau sa incercati sa limitati 
cat mai mult cantitatea; evident, alimentatia 
joaca si ea un rol important.
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L E G U M E  S I  F R U C T E
Exista posibilitatea ca anumite fructe si legume sa 
agraveze simptomele existente ale febrei de fan, 
adaugand suferintei deja existente, mancarime la gat 
sau gura. Persoanele sensibile la iarba pot reactiona 
la telina, piersici, rosii; in alte cazuri, pot aparea 
complicatii din cauza pepenilor, bananelor, dovleceilor. 
Mesteacanul de asemenea, este unul dintre copacii care 
induce cel mai frecvent stranutul, ciresele si morcovii 
dand mancarime limbii. Toate acestea sunt exemple ale 
simptomelor alergice, fiind o consecinta a faptului ca 
organismul nu poate face distinctie intre proteinele din 
produs si polenul existent in natura. Reactia de obicei 
este una usoara, se termina in cateva minute dupa ce 
ai consumat alimentele care provoaca probleme, si 
rareori pune in dificultate respiratia. Aceasta problema 
se poate rezolva decojind fructele sau legumele sau 
gatindu-le pana sa se inmoaie coaja, deoarece, aceasta 
din urma are concentratia cea mai mare parte a 
proteinelor.

D E C O N G E S T I O N A N T E
Pulverizatoarele care contin oxitrazolina va poate ajuta 
sa respirati mai usor prin ingustarea vaselor de sange 
marite in pasajele nazale. Dar in cazul in care le folositi 
cel putin trei zile la rand, acestea pot avea un efect de 
ricoseu, adica vasele comprimate se vor umfla si mai 
tare, aglomerand si mai mult zona respectiva. Trebuie 
sa folositi un antihistaminic - cum ar fi difenhidramina 
sau cetirizina, pentru a usura simpotomele, impreuna cu 
un spray nazal cu steroizi (fluticazona sau budesonida) 
pentru a merge direct la sursa de inflamatie. Daca inca 
sunt probleme, discutati cu un medic specializat in 
alergii.

D U S U R I L E
Particulele mici de polen intra in piele si apar pe 
tot parcursul zilei, mai ales daca folosesti produse 
de ingrijire a parului (gel sau spray) care sunt putin 
lipicioase. Inainte de culcare, sunteti plini din cap pana 
in picioare de iritanti, care mai mult va poate provoca 
agitatie, decat un somn odihnitor. Daca esti adeptul 

dusului de dimineata, ar trebui sa schimbi perioada 
- adica seara, pentru a te de-poleniza. Iar pentru a 
evita ca polenul sa intre in par, foloseste o palarie sau 
limiteaza produsele de styling (sunt lipicioase).

P A T U L
O alta cauza a alergiilor este praful, mai ales in 
cazul in care aveti animale de companie si dormiti 
cu ele, sau sunt prezente in patul vostru. O solutie 
controversata, este aceea de a lasa dimineata, patul 
... nefacut. Studiile au aratat ca tragand in fiecare 
dimineata covertura peste cearsafuri, se trag iritantii 
acolo, existand multi acarieni care se gasesc in praf 
si care se dezvolta in conditii de umiditate. O alta 
modalitate de a evita astfel de alergii, este aceea 
de a tine papucii si incaltamintea la intrarea in 
casa sau in fata camerelor, pentru a evita aducerea 
in dormitor, respectiv, in pat a acarienilor. De 
asemenea, cearsafurile trebuiesc spalate in apa 
foarte fierbinte pentru a distruge microbii si trebuie 
folosite asternuturi hipoalergenice pentru a reduce 
expunerea la alergeni.

L E N T I L E L E  D E  C O N T A C T
Aproximativ trei sferturi dintre cei care poarta lentile 
de contact se plang de iritare si acest lucru are 
sens, aceste lentile fiind ca un magnet in privinta 
particulelor de polen si ce e mai rau, este ca ele pot 
fi blocate acolo. Ochelarii normali si stabili creeaza 
o bariera intre polen si ochi, dar daca purtati mai 
mult lentile de contact, fiti siguri ca le curatati 
corespunzator.

P L A N T E L E  D E  C A S A
Aproape 80 de procente dintre cei care sufera de 
febra aftoasa sunt alergici la cel putin o planta de 
casa des intalnita : ficus, iedere, yucca si sunt cele mai 
predispuse la a irita. Buchetele de flori care au mult 
polen, pot cauza probleme cu sinusurile. Daca va plac 
florile de casa, mergeti pe cele suculente sau care au 
putin polen, trandafirii si lalele fiind o optiune foarte 
buna.
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Cum sa scurtcircuitezi stresul cand acesta incearca sa puna stapanire pe organismul tau ...

ORGANISMUL TAU si STRESUL
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Cand corpul tau simte o amenintare (un termen limita de 
indeplinire a unui obiectiv!)  iti inunda creierul cu adrenalizan si 
cortizol, pregatindu-te pentru “lupta”. Cea mai buna metoda 
pentru a face fata acestui val hormonal, este o alergare de 
15-20 de minute, care va folosi excesul de adrenalina si va 
detensiona musculatura.

DISTRAGE-TI ATENTIA!

“Ceata” care apare pe masura ce stresul decupleaza cortexul 
prefrontal, ne face tot mai greu sa gandim rational, dar, daca 
suntem adeptii meditatiei, putem depasi aceasta problema. 
In schimb, daca meditatia nu face parte din viata noastra, 
trebuie sa incercam sa distragem atentia creierului. Poti sa 
iti distragi atentia asa cum iti incordezi un muschi, iar o buna 
modalitate, este aceea de a te concentra de exemplu, pe 
versurile unei melodii. 

ALIMENTATIE CORECTA!

Stresul declanseaza hormonul care blocheaza foamea 
CRH (Hormonul eliberator de corticotropina), dar, in timp, 
nivelul ridicat de cortizol, are exact efectul invers. Conform 
psihologilor, oamenii mananca mai mult pentru a reduce 
anxietatea, iar daca tot simti nevoia sa mananci, cel putin 
fa-o sanatos - consumand migdale, continutul de magneziu 
eliberand stresul!

ELIBEREAZA-TE DE PRESIUNE!

In cazul in care ai ceva important de facut in fata colegilor sau 
ai parteneri de afaceri si trebuie sa iesi in fata la o prezentare, 
iar presiunea resimtita este uriasa (simti ca ti se strange pieptul, 
bate inima mai tare, etc), incearca sa faci urmatorul lucru: 
concentreaza-te pe respiratie pentru aproximativ un minut 
la fiecare doua. Astfel, vei reusi sa te eliberezi si sa te poti 
concentra pe ce ai de facut.

ANTRENEAZA-TI CREIERUL!

Acel moment cand esti chemat de seful tau fara a sti despre 
ce este vorba, iti da o stare de panica, declanseaza o stare 
de alerta, toata aceasta amenintare trecand abia dupa ce 
ai terminat de discutat cu el, indiferent ca e de bine sau 
de rau. Cea mai buna solutie este sa inveti cateva tehnici 
mindfulness, care te pot ajuta in mod real sa iti poti controla 
reactiile in astfel de situatii stresante, conform cercetatorilor 
de la Harvard Medical School.5

1

2

3

4

5

METODE
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Conform studiilor, dementa 
este in crestere, de aceea 
este importanta sanatatea 
creierului si sa ne luam masuri 
din timp pentru acest lucru. A 
fi proactiv in privinta sanatatii 
creierului este o necesitate, 
de aceea va invitam sa cititi 
urmatoarele recomandari care 
va pot ajuta in acest sens!

PASI 
PENTRU 
UN 
CREIER 
SANATOS
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SITUATIA!

Problemele de sanatate cum ar fi 
diabetul zaharat si bolile de inima, 
cresc riscul dementei. Daca esti 
afectat sau esti supusa riscului, 
vorbeste cu un profesionist in 
domeniu, pentru a gasi cele mai 
bune metode de gestionare ale 
acestor probleme, cu ajutorul 
medicamentelor si a stilului de viata.

EVITA SA TE RANESTI LA CAP!

Viata ne ofera si bune si rele, iar cele 
din urma, includ si diverse accidente; 
iar tu, pentru a te proteja, incearca 
sa eviti pe cat posibil, orice fel de 
accidentari la cap! Leziunile la cap, 
pot creste riscul de dementa, mai 
tarziu, o data cu trecerea anilor. Daca 
iti place sa practici sport, atentie spre 
ce te indrepti, iar daca exista anumite 
riscuri, fii sigura ca porti echipamente 
de protectie!

IMPLICA-TE SOCIAL!

Socializarea este benefica nu doar 
din punct de vedere mental, dar si 
emotional, dar si pentru sanatatea 
creierului. A sta conectat, este 
important pentru pastrarea creierului 
ocupat si activ.

STAI ALERTATA MENTAL!

Creierul are nevoie de antrenament 
mental pentru a fi in forma. Si acest 
lucru este important, indiferent de 
varsta; este absolut necesar sa faceti 
lucruri care va solicita gandirea si 
invatarea. Citeste, mergi la cursuri, 
dezleaga cuvinte incrucisate, puzzle-
uri!

SOMN DE CALITATE

Creierul are nevoie de odihna 
normala regulata, pentru a functiona 
la standarde normale. Iar daca vrei sa 
ai un somn bun, dezvolta-ti o rutina 
sanatoasa seara: incearca o masa mai 
usoara, evita ecranele luminoase, 
ceaiul, cafeaua, alcoolul!

EXERCITII FIZICE

Stilul de viata sedentar este asociat 
cu un risc crescut de dementa, in 

timp ce activitatile aerobice si cele 
de formare a fortei, au dovedit sa 

imbunatateasca cunoasterea. Ar 
trebui sa vorbesti cu medicul de 

familie despre activitatile care iti sunt 
potrivite pentru tine.

MENTINE GREUTATEA 
SANATOASA!

In anii de viata mijlocie 40-60 de ani, 
excesul de greutate creste riscul de 

dementa in anii care urmeaza acestei 
perioade. Ceea ce ar trebui sa faci 
si este foarte simplu, este sa eviti 

alimentatele procesate, sa consumi 
multe fructe, legume si frunze verzi. 
Este indicat de asemenea, consumul 

pestelui de doua ori pe saptamana 
cel putin.

RENUNTA LA FUMAT!

Gasim acest indemn cam peste tot, 
stim ca are multe efecte negative 

asupra sanatatii si cu toate acestea, 
este un viciu care nu prezinta scaderi 

semnificative. In ceea ce priveste 
subiectul nostru, conform studiilor, 

fumatorii prezinta un risc de crestere 
a dementei cu aproximativ 80 de 

procente.

ATENTIE LA TENSIUNEA 
ARTERIALA!

Legatura dintre tensiunea arteriala 
si sanatatea inimii, reprezinta un 

subiect bine documentat, existand 
multe semnale cu trimitere catre 

sanatatea inimii. Gestionarea 
tensiunii arteriale este importanta nu 
doar pentru prevenirea accidentelor 

vasculare cerebrale, dar si pentru 
prevenirea dementei.
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a-ranita din cauza unei surubelnite, a unui ciocan, etc;
b-intrat in perete;
c-lovita de un animal;
d-lovita accidental de alta persoana.

ei bine, raspunsul corect este b-intrat in perete!

P O Z I T I A

Stai in pozitie confortabila avand 
spatele drept si odihneste-ti mana 
stanga asezand-o in poala! Apoi, 
mana dreapta pune-o pe nas si fie ca 
folosesti degetul inelar sau degetul 
mic, pune-l pe nara stanga, iar pe 
nara dreapta, pune degetul mare!

B L O C H E A Z A  S I 
R E S P I R A !

Relaxeaza-ti ochii, inchide-ti nara 
dreapta si inspira prin nara stanga! 
Inchide apoi ambele nari si tine-ti 
respiratia pentru cateva secunde! 
Relaxeaza apoi degetul mare, 
expirand prin nara dreapta, tinand 
mana in fata.

I N V E R S E A Z A  S I 
R E P E T A !

Incepe din nou inhaland prin nara 
dreapta si apoi urmeaza tot acest 
ciclu! Aceasta elibereaza calmantul 
oxid de azot, ceea ce stimuleaza 
nervii creierului, responsabili de 
scaderea ritmului cardiac si usurarea 
anxietatii.D
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In ultimul timp, poate mai bine de  1-2 ani, 
foarte multe persoane au intrat in perete, conform 
statisticilor si acest lucru este adevarat, nu este 
nicio gluma! Pentru a evita astfel de accidente, 
trebui sa va odihniti suficient si evitati scrisul 
mesajelor pe telefoane! Daca nu te odihnesti 
suficient, iti sunt afectate functiile motorii, iar 
procentajul ranilor provocate de distragerea 
smartphone-urilor este in crestere, asa ca, mare 
atentie in continuare!

CA R E  EST E  C EA  M A I  C I U DATA
FO R M A  D E  ACC I D E N TA R E  SU F E R I TA?
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Chiar daca se stia despre un medicament pentru 
epilepsie administrat femeilor insarcinate ca acesta 

cauzeaza anomalii copiilor nou nascuti, populatia nu 
a fost alertata mai bine de 40 de ani! De exemplu, 
in Marea Britanie au fost nascuti peste 20000 de 
copii cu dizabilitati, dupa ce mamele lor au luat acest 
medicament, mai precis valproat de sodiu, comercializat 
ca Epilim sau Depatoke, din momentul in care a ajuns pe 
piata, incepand din 1973.

10 procente din fetusi risca sa dezvolte anomalii 
fizice, 40 de procente risca probleme cognitive, cum ar 
fi dificultatile de invatare sau autismul, daca sunt expusi 
valproatului de sodiu.

Reprezentantii Sanofi - producatorul acestui 
medicament, au ascuns aceste riscuri, afirmand ca 
nu au vrut sa provoace o stare de “anxietate inutila”. 
Autoritatile de reglementare a medicamentelor, au trimis 
diverse sesizari producatorilor in care se preciza riscul la 
care sunt supusi noii nascuti, dar acestia au considerat ca 
nu este necesar ca acest lucru sa fie trecut pe ambalajul 
medicamentului; acest lucru face vizibilitatea asupra 
acestui risc sa fie scazuta. Un studiu efectuat pe 2000 de 
femei care sufera de epilepsie, a aratat ca 68% dintre ele, 
nu stiu de efectele nocive ale valproatului de sodiu.

Exista totusi state care au aceasta avertizare in mod 
evident sub forma “black box”, in care sunt descrise 
riscurile acestui medicament asupra sarcinii. 

Conform oamenilor de stiinta, o planta 
comuna, care se poate gasi de cumparat 

mai oriunde, se pare ca ar putea opri si cele mai 
puternice atacuri de astm, concluzie la care 
au ajuns oamenii de stiinta. Si se pare ca ar fi 
si mai puternica decat toate medicamentele 
actuale pentru astm! Sunt cercetate frunzele 
plantei floare de varf (ardisia crenata), ca 
remediu pentru contractii, spasme, care pot 
pune in pericol viata, provocand moartea in 
mod subit. Aceasta planta contine o substanta 
medicamentoasa cunoscuta ca FR900359, care 
ar putea trata atat astmul, cat si alte boli.

Oamenii de stiinta de la Universitatea din 
Bonn, considera ca acest compus amelioreaza 
spasmurile astmatice, ei sustinand de asemenea 
ca poate fi mai bun decat ceea ce se gaseste 
actualmente pe piata, cum ar fi - salbutamol.

Frunzele au fost testate deocamdata in 
laborator pe soareci, comportandu-se foarte 
foarte bine. Au fost oprite reactiile provocate 
de alergenii tipici, cum ar fi acarienii de la praful 
din casa, si fara a avea efecte secundare. Au 
avut rezultate foarte bine si in privinta celulelor 
umane bronsice, urmatoarea etapa de teste 
fiind pe oameni.

MEDICINA

SANATATE

NOUTAT I

MEDICAMENT CARE PROVOACA 
ANOMALII NOILOR NASCUTI, PE PIATA DE 
40 DE ANI!

PLANTA OBISNUITA - MAI PUTERNICA 
DECAT ORICE MEDICAMENT DE PE PIATA 
IN TRATAREA ASTMULUI!
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Antidepresivele cresc riscul de moarte prematura, 
aproximativ 33% dintre persoanele care iau aceste 

medicamente, fiind predispuse sa moara din orice cauza, 
inclusiv boli de inima, accidente vasculare cerebrale, 
organe care nu functioneaza corespunzator.

Multe dintre organele corpului, inclusiv inima, rinichii, 
plamanii, ficatul, depind de serotonina, o chimicala, pe 
care medicamentele o blocheaza pentru a trata depresia. 
Aproximativ 1 din 8 persoane in medie din SUA iau SSRI 
(inhibitor selectiv de recaptare a serotoninei) din aceste 
medicamente, cum ar fi Prozac, ceea ce duce la cresterea 
riscului de moarte prematura, conform oamenilor de 
stiinta, care au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au 
analizat alte studii care au implicat mii de oameni.

Ei isi exprima ingrijorarea si trag un semnal de alarma, 
ca astfel de medicamente sa nu fie luate pana nu se 
stie exact cum interactioneaza cu organismul si cum 
raspunde acesta.

Departe de a fi salvatoare, aceste medicamente pot 
ucide, cu beneficiile de a reduce depresia. Din pacate, 
oamenii nu cunosc impactul negativ pe care il au aceste 
medicamente asupra corpului, in afara actiunii asupra 
creierului si faptul ca exista riscul cresterii decesului. 
In mod paradoxal, aceste medicamente nu sunt atat 
de daunatoare persoanelor care sufera deja de boli de 
inima sau diabet; SSRI subtiaza sangele, ceea ce ajuta 
persoanele cu boli cardiovasculare. In rest, aceste 
medicamente fac mai mult rau decat bine.

ANTIDEPRESIVELE CRESC RISCUL 
DECESELOR PREMATURE

Acele medicamente miraculoase pentru cancer 
despre care se spune ca ajuta pacientul sa traiasca 

mai mult sau ca imbunatateste calitatea vietii, de fapt 
nu ajuta, conform cercetarilor. Acestea sunt doua din 
scopurile majore ale medicamentelor “minune” pentru 
cancer, ele "neatingand" niciunul si asta chiar daca 
in Europa ele nu au dat rezultate, fiind aprobate de 
autoritatile din domeniu de mai bine de trei ani.

Cu toate acestea, ele sunt in continuare anuntate ca 
fiind urmatorul progres in ceea ce priveste cancerul, 
multe organizatii/grupuri, obtinand finantare din partea 
industriei farmaceutice.

Astfel de neajunsuri, aduc in prim plan cercetarile 
initiale, care au dus la aprobarea acestor medicamente 
si le-au pus pe aceste piedestal, lucruri discutate de 
oamenii de stiinta de la  King’s College London. Ei au 
mers mai departe si au analizat 48 de medicamente 
‘minune’ pentru cancer, care au fost aprobate intre 
2009 si 2013 de catre European Medicines Agency.

Realitatea a aratat ca de fapt, nici unul din acele 
medicamente nu au imbunatatit supravietuirea sau 
calitatea vietii din moment ce au fost aprobate, 
iar dovezile sunt prea putine dupa trei ani in care 
medicamentele au devenit disponibile. Aceste cercetari 
si aprobari de fapt, vin in urma unor markeri surogati, 
ceea ce inseamna ca aceste medicamente si-au 
indeplinit anumite obiective si nicidecum nu au rezolvat 
intreaga problema. De exemplu, un medicament 
poate reduce marimea tumorii - lucru care se intampla 
de regula intr-un laborator, dar efectul per total al 
pacientului, nu ajunge la bun sfarsit asa cum se asteapta 
majoritatea. Aproape 60% dintre medicamente au fost 
aprobate pe baza cercetarilor markerilor surogati, 
conform analizelor oamenilor de stiinta din domeniu.

Aceasta practica este periculoasa si costisitoare. 
Periculoasa deoarece pacientii primesc aceste noi 
medicamente ‘minune’ in locul celor care si-au dovedit 
cat de cat in timp eficienta sau au o anumita rata de 
succes, si costisitoare deoarece, fiind medicamente noi, 
pacientii trebuie sa plateasca sume cu mult mai mari.

MEDICAMENTE "MINUNE" ANTICANCER, 
CARE DE FAPT, NU FUNCTIONEAZA
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Intr-un studiu publicat in 2014 in Nutrition Research 
and Practice si intr-un studiu publicat in 2015 in 

Appetite, cei care mananca singuri au obiceiuri 
saracacioase de a manca, comparativ cu ceilalti. 
Minusul principal este acela ca sunt consumate 
mai putin vegetale, acestea fiind o sursa bogata de 
micronutrienti si antioxidanti, care ajuta corpul sa 
functioneze, protejand ADN-ul.

Consumand o cantitate mica de vegetale, calitatea 
meselor este slaba, asta ca sa nu mai aducem in 
discutie ca mancarea ieftina pe care si-o permite 
majoritatea, nu este cea mai buna. Cea mai buna 
varianta a unor mese bune din toate punctele de 
vedere, sunt cele gatite acasa; tot ce tine de fast food 
si alte variante, in majoritate au multe alte elemente 
lipsa, mai putini nutrienti si mai multe ingrediente 
artificiale.

Exista de asemenea, modele de alimentatie, care 
tind sa apara odata cu obiceiul de a manca izolat, cum 
ar fi mancatul pe fondul stresului. Fara o influenta 
sociala, oamenii tind sa adopte obiceiuri, pe care, in 
mod normal, nu le-ar lua in considerare, daca ar fi cu 
prietenii sau familia.

Conform studiilor, mancatul in comun nu doar ca activeaza beneficiile 
neurochimice, dar imbunatateste digestia. La o masa la care participa 
mai multe persoane, au loc conversatii, povestiri, reconectari; cand iei 
contact cu altii si experimentezi un sentiment de conexiune, sunt eliberate 
oxitocine, care ofera sentimente de fericire. Schimbarile neurochimice duc 
la imbunatatirea starii de bine si a multumirii. Mai mult, efectele conexiunii 
sociale impreuna cu o alimentatie sanatoasa au efecte benefice asupra 
lungimii telomerilor, un marcator care indica rata imbatranirii. Lungimea 
acestora s-a dovedit a fi asociata in mod pozitiv cu o dieta sanatoasa; mai 
multe studii in curs de desfasurare, demonstreaza cum alimentatia si factorii 
sociali protejeaza telomerii si promoveaza longevitatea.

Alte beneficii importante sunt efectul asupra variabilitatii ritmului 
cardiac (VRC) si a sistemului nervos parasimpatic; daca VRC este mare, 
este activat sistemul nervos parasimpatic, cunoscut pentru odihna si 
digestie, o ramura a sistemului nervos. Stari pozitive ale mintii ca dragoste, 
recunostinta, conexiune, induc un raspuns al relaxarii, ceea ce creste VRC 
si activeaza sistemul nervos parasimpatic. Cand cel din urma este activat, 
sunt imbunatatite functiile digestive. Iar digestia adecvata, pe langa 
imbunatatirea absorbtiei nutrientilor, previne simptomele indigestiei: arsuri 
la stomac, flatulenta, balonare.

Avand toate aceste argumente ale beneficiilor mancatului in comun, 
incercati sa mancati in majoritatea cazurilor cu un prieten, cu un coleg sau 
cu mai multi, pentru a va bucura de o viata sanatoasa si lunga!

Majoritatea celor dintre noi stim ca a manca ‘la gramada’ este mult mai gustos, dar se pare ca este si mai 
sanatos. Cercetarile arata ca mancatul in comun dezvolta beneficii sanatoase, dincolo de simpla placere de a 
manca alaturi de cei apropiati sau de colegi. Cu ritmul vietii moderne, oamenii consuma mai putine mese cu 
cei din jur si mai multe in masina, la televizor, la birou; partea proasta e ca aceasta economisire de timp si 
incercarea de a face mai multe lucruri deodata, au serioase implicatii asupra sanatatii.

N U  M A N C A  S I N G U R !
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SANATATE

D I E T A  S I  M I R O S U R I

Foarte multe femei atunci cand se afla
la dieta sau fac exercitii fizice

se intreaba de ce mirosul lor este diferit
de cel cu care erau obisnuite.

Ce poate sa se intample?
 

Iar raspunsul celor din domeniu,
este acela ca ceva nu functioneaza bine in 

organism.

a l c o o l

Cand ai un miros asemanator 
cu alcoolul, aceasta se traduce 

intr-o cantitate foarte slaba 
de carbohidrati. Cand nivelul 

cetonelor - ceea ce arde 
secundar organismul in locul 
carbohidratilor, devine prea 

crescut in sange, se poate elibera 
un miros asemanator alcoolului.

c l o r

Cand mirosul este asemanator 
clorului, asta inseamna ca dietele 
bogate in proteine pot degaja un 
miros asemanator amoniacului 
sau clorului. Acesta este un 

semn ca muschii pot fi folositi 
in locul grasimilor pe post de 

combustibil, ceea ce poate incetini 
metabolismul, facand mai greu 

mentinerea greutatii.

u s t u r o i

Mirosul de usturoi apare in cazul 
celor care sunt foarte foarte 

atenti la mancare sau in cazul 
celor care micsoreaza cantitatea 
ingerata de kilojouli. Acest lucru 
duce la o ‘supracondimentare’, 
ceea ce in final, duce la acest 

miros de usturoi.

Conform unui studiu realizat in Marea Britanie, cei care dorm 
in medie mai mult decat este recomandat cu aproximativ 55 
de minute, au redusa cantitatea de carbohidrati si zaharuri 
ingerate. Dormitul mai devreme si evitarea cafelelor de dupa 
amiaza sau seara, te fac sa nu mai mergi la somn cu burta 
plina si sa nu te simti infometata.

In cazul  in care observi 
mirosuri ciudate ale corpului, 

mergi si stai de vorba cu 
medicul sau dieteticianul 
pentru a ajuta corpul sa 
functioneze la standarde 

normale!

 
 

 
 

 
A

T
E N T I E !
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CURATAREA 
COLONULUI

RETINEREA RESTURILOR ALIMENTARE 

IN COLON FAVORIZEAZA ABSORBTIA 

TOXINELOR SI POATE CONDUCE  LA 

INTOXICATIE SAU FAVORIZAREA 

UNOR SERIOASE BOLI. CURATAREA 

COLONULUI POATE AJUTA LA 

PREVENIREA SAU TRATAREA UNEI 

VARIETATI DE AFECTIUNI.

SIMPTOMELE UNEI INTOXICATII 

POT INCLUDE CONFUZII MENTALE, 

DEPRESIE, IRITABILITATE, OBOSEALA, 

IREGULARITATE GASTRO-INTESTINALA, 

URTICARIE. 

t e x t  :  D o r i n a  U r s u
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SANATATE

Cea mai buna procedura de 

curatare a colonului de toxine si 

deseuri din organism este postul 

cu lichide. Acesta ar trebui sa 

fie primul pas al unui program 

de curatare a colonului. Pe 

langa programul de post sunt 

recomandate: grau verde, suc 

proaspat de lamaie, usturoi sau 

clisma cu cafea. 

POSTUL CU 
LICHIDE este recomandat 
pentru ca ofera organismului o 
pauza necesara recuperarii din 
afectiuni cronice, boli de colon, 
alergii, boli respiratorii. Prin 
incetinirea digestiei, postul ajuta 
organismul sa scape mai repede 
de toxinele acumulate, facilitand 
insanatosirea. In cazul bolilor 
cronice degenerative, postul 
influenteaza mai putin sau deloc. 

Postul nu este necesar numai 
la nevoie, cand starea de sanatate 
este afectata, ci poate fi folosit in 
mod regulat, ca stil de viata, pentru 
mentinerea sanatatii. 

PRECAUTII
- nu postiti numai cu apa; un 
post bazat numai pe apa elimina 
toxinele prea repede, provocand 
dureri de cap si greturi. 
- urmati o dieta de cinci zile bazata 
numai pe sucuri pentru energizarea 
organismului cu vitamine, minerale 
si enzime.
- daca postiti mai mult de 3 zile, 
faceti acest lucru numai sub 
supravegherea unui profesionist.
- daca aveti diabet, hipoglicemie 
sau alta boala cronica, chiar 
si posturile scurte trebuie 
supravegheate.

Pentru a tine post doar cu 
lichide este recomandata o 
perioada de pregatire de 2 zile in 
care sa se consume numai legume 
si fructe crude. Acest fapt va ajuta 
ca postul sa nu fie un soc pentru 
organism. In timpul postului se 
consuma doar apa, sucuri de fructe 
diluate cu apa si pana la 2 cani 
de ceai de plante. Apelati la un 
specialist pentru a va individualiza 
meniul de post in functie de starea 
dvs. de sanatate si in functie de 
afectiuni.

Sucurile se consuma imediat ce 
au fost facute, se dilueaza o parte 
apa si trei parti suc. Ca regula 
generala, nu combinati sucurile 
de fructe cu cele de legume. Doar 
marul poate fi combinat si cu 
sucurile din legume. 

Dupa postul cu lichide, urmati 
o dieta de 2 zile in care sa mancati 
fructe si legume neprocesate. 
Daca mancati hrana gatita imediat 
dupa post, efectele benefice  pot fi 
anulate. Primele mese trebuie sa 
fie in cantitati mai mici si mai dese, 
pentru ca stomacul se micsoreaza 
in timpul postului. 

In timpul postului cu lichide au loc 
in corp o serie de procese:

- procesul natural de eliminare a 
toxinelor;
- energia folosita pentru digestie 
este redirectionata spre intarirea 
sistemului imunitar, spre diviziunea 
celulara si procesul de detoxifiere;
- datorita scaderii grasimilor serice 
si subtierii sangelui, tesuturile sunt 
mai bine oxigenate, iar celulele 
sangvine  sunt transportate mai 
usor;
- substantele chimice grase sunt 
eliminate, la fel ca pesticidele sau 
drogurile;
- cresc receptarea fizica si 
sensibilitatea la diete si mediu.

Datorita efectelor acestor 
procese, postul va poate ajuta la 
vindecarea:

- vindecare mai rapida;
- curatarea colonului si a rinichilor
- purificarea sangelui;
- scaderea in greutate si eliminarea 
retentiei de apa;
- eliminarea toxinelor.

In functie de durata postului, 
acesta indeplineste cateva functii:

- 3 zile de post  ajuta organismul la 
eliminarea toxinelor si purificarea 
sangelui;
- 5 zile de post incepe un proces 
de insanatosire a organismului si 
reface sistemul imunitar;
- 10 zile de post contribuie la 
indepartarea multor probleme 
de sanatate inca nemanifestate si 
lupta impotriva  bolilor.







Dorina Ursu - terapeut naturist
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SUPLIMENTE 
RECOMANDATE
- Fibre (seminte de in, tarate de ovaz, seminte 
de psyllium). Se consuma separate de alte 
medicamente.
- Acidophilus - reface bacteriile “prietenoase” 
din colon. Daca sunteti alergic la produsele 
lactate, folositi o formula fara lactoza.
- Bio-Bifidus - inlocuieste flora intestinala.
- Suc de germeni de grau - ajuta la mentinerea 
starii de curatenie a colonului prin inlaturarea 
deseurilor toxice, ajuta la vindecarea colonului 
inflamat.
- Suc de aloe vera - vindeca inflamatiile colonului 
(folositi o forma pura).
- Pectina de mar - sursa de fibre de calitate care 
ajuta  si la eliminarea metalelor toxice.
- Vitamina C cu bioflavonoizi - protejeaza 
organismul, Se recomanda folosirea unei formule 
esterificata si tamponata.

PLANTE RECOMANDATE
- Aloe vera, galbenele si menta contribuie la 
restabilirea echilibrului acid/alcalin din colon si 
imbunatatesc starea de sanatate a colonului.
- Brusturele, echinaceea, coada calului si lemn 
dulce au proprietati detoxifiante. ATENTIE! 
Lemnul dulce poate ridica tensiunea daca este 
folosit in exces! Nu folositi aceasta planta mai 
mult de 7 zile la rand si evitati-o complet daca 
aveti hipertensiune.
- Agrise, scoarta de nuc cenusiu, crusinul, 

seminte de in, zmeura, rubarba.
- Arnica, iarba mare, fanul, coada soricelului 
elimina mucusul din intestine.
- Armurariul, radacina de brusture si trifoiul rosu 
ajuta la curatarea sangelui de toxine si sustin 
activitatea ficatului.
- Scoarta de ulm chinezesc atenueaza inflamatiile.
- Usturoiul ajuta la eliminarea parazitilor.
- Spirulina
- Pau d’arco, fenicul, nalba contribuie la refacerea  
echilibrului acid/alcalin din colon.

RECOMANDARI
- Luati un supliment cu fibre inainte de a incepe 
postul si dupa , dar nu in timpul lui.
- Nu mestecati guma in timpul postului cu lichide.
- Daca simtiti nevoia sa mancati ceva, consumati o 
felie de pepene rosu.
- Varstnicii au nevoie zilnic de anumite suplimente.
- Daca purtati proteza dentara, tineti-o in gura pe 
parcursul postului pentru a preveni retragerea 
gingiilor.
- Continuati-va activitatile zilnice de rutina, 
efectuati exercitii fizice moderate, evitati exercitiile 
extenuante. Dormiti si ziua.
- In timpul postului cu lichide, corpul poate mirosi 
iar pielea se usuca si poate fi acoperita de eruptii, 
puteti avea dureri de cap, ameteli, iritabilitate, 
anxietate, confuzii, greata, tuse, diaree, urina de 
culoare inchisa, scaune negre cu miros greoi, dureri 
corporale, insomnia, eliminari ale mucusului din 
sinusuri si din bronhii, probleme de auz si de vedere. 
Aceste simptome sunt normale si vor trece repede.

Scrieti-mi despre problemele voastre de sanatate la adresa de e-mail dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro , 
programati-va online www.nutritieterapeutica.ro/programeaza-te-online 

sau sunati la telefon 0746587420 si vom gasi impreuna  remediile naturale, nutritia si stilul de viata 
personalizate care va vor imbunatati sanatatea.

SANATATE MAXIMA!
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Pentru sezonul toamna iarna 2018 

2019, designerii au oferit o gama 

larga de incaltaminte - de la cizme 

disco pana la gratioasele tocuri 

kitty, asa ca, oricat de nehotarata 

sau pretentioasa esti, vei gasi cu 

siguranta ceva care sa te satisfaca. 

Elemente stralucitoare, pene, 

bijuterii, pietre, toate formeaza si 

contribuie la tot ceea ce inseamna 

tendinte in privinta incaltamintei, 

de la tendinte simple, pana la cele 

declarative. Au dominat culori ca rosul 

si rozul, anumite elemente retro, 

iar multi designeri s-au concentrat 

in mod deosebit pe zona calcaielor, 

propunand tocuri asimetrice sau 

contururi sculptate.

tendinte
INCALTAMINTE
toamna iarna
2018-2019
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INCALTAMINTE CU TOCURI 
CILINDRICE SAU IN UNGHI

Multi designeri se pare ca iubesc tocul 
in unghi, aceste orientari arhitecturale, 
putand transforma o incaltaminte 
aparent banala intr-o piesa de arta. 
Astfel, pentru sezonul toamna 
iarna 2018 2019 incaltaminte, au 
fost vazute cizme de cowboy cu 
tocuri inclinate, pantofi oxford 
cu varfuri spatiale, au fost vazute 
tocuri subtiri cilindrice care creeaza 
un contrast incantator intre aspectul 
simplu si cel declarativ, tocuri 
cilindrice minimaliste care creeaza o 
silueta indrazneata si neinfricata.

INCALTAMINTE SEXI ARGINTIE

Se pare ca argintiul nu vrea sa 
paraseasca sub nicio forma 

scena si la drept vorbind, nici nu 
are de ce, o astfel de incaltaminte 

dand viata oricarei tinute, de la cele 
opace, la haine supradimensionate. 

Sezonul toamna iarna 2018 2019 
face din aceasta incaltaminte - 

una fascinanta si dorita pentru 
evenimentele de seara, mai ales 

cand intra in scena tocurile inalte 
sau in combinatie cu paietele 

stralucitoare. Au fost vazute cizme 
avand un aspect galactic/prismatic 
- perfecte pentru spectacole rock, 

a fost vazuta incaltaminte din 
tesaturi cu efect multidimenional, 
incaltaminte impodobita maximal 

cu bijuterii.

CIZME INALTE DE LUX

Nu ai cum sa intri in sezonul 
rece fara o pereche de cizme 
inalte si elegante! Multi designeri 
stiu acest lucru, astfel ca, pentru 
sezonul toamna iarna 2018 2019 au 
fost vazute multe cizme din piele 
lucioasa sau lacuite, cu nuante 
de la albastru luminos, la un 
burgundy bogat si pana la negru 
si castaniu pentru un aspect 
sofisticat. S-au remarcat pe podium 
cizme albastre din imprimeuri de 
aligator, au fost vazute nuante de 
vin, incaltaminte din piele opaca, ce 
le permite sa atraga lumina, creand 
profunzime si forma.

INCALTAMINTE CU TOCURI 
ARHITECTURALE

Chiar daca ar parea riscant 
pentru sezonul rece, 
tocurile arhitecturale, 
sculpturale, pot schimba 
complet aspectul per 
total, devenind o tendinta 
serioasa a sezonului toamna 
iarna 2018 2019, asa ca nu 
trebuie ignorata! Au fost 
vazute tocuri care se apropie 
de piesele de sah, altele 
realizate din materiale care 
ne duc cu gandul la cristal, 
s-a folosit material plastic 
translucent, au fost vazute 
sfere prismatice, tocuri 
inspirate din personajele 
desenelor animate, tocuri 
dreptunghiulare luxuriante.

A

B

C
D

E

F

G

H

A - Tibi B - Stella McCartney C -  Y Project 

D - Off-White E - Blumarine F - Balmain 

G - Balmain H - Dolce&Gabbana

1

2

3

4
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TENDINTE

INCALTAMINTE KITSCH

Una din cele mai noi tendinte ale sezonului toamna 
iarna 2018 2019, este incaltamintea cu accente de kitsch 
si care ne poarta inapoi in timp, in anii ’80. Prezenta si in 
alte segmente ale modei din acest sezon, aceasta tendinta 
jucausa invoca ideea de alta data - de a putea purta 
haine de strada ale unor mari nume; combinatia dintre 
culorile indraznete si nuantele neutre, iti ofera o nota de 
originalitate si prospetime. au fost vazuti pantofi sport 
sic, influente retro, culori neon, tematica tetris.

INCALTAMINTE CU INCUIETORI SI CATARAME

de la stiletto la cizme, cataramele si curelele au adus in 
sezonul toamna iarna 2018 2019 incaltaminte un aer industrial 
si o anumita normalitate, care ne spune ca o tinuta nu trebuie sa 
fie prea aroganta sau sa iasa prea mult in evidenta. Cand sunt 
in combinatie cu anumite tipuri de piele, cataramele dau un aspect 
western, si un aspect futuristic daca au o culoare argintie sau aurie. 
Au fost vazute stiletto sculpturale facand pereche cu catarame de 
argint asimetrice cu aspect modern, au fost vazute cizme avand 
catarame cu accente americane si cu insertii de dantela.

IMPRIMEURI FLORALE

Feminitatea si caldura sunt exprimate cel mai bine in sezonul rece 2018 
2019 prin intermediul incaltamintei cu imprimeuri florale. Modelele florale 
de brocart, in nuantele burgundy si crimson, ofera un aer misterios, o anumita 
stare de spirit; florile de iarna in general sunt secretoase, captivand in tacere. 
Au fost vazute multe multe flori in contrast cu o baza de negru, incaltaminte cu 
flori inspirate din cultura chinezeasca veche, anumite incaltaminte avand flori 
intricatede brocart si vita de vie in nuante acvamarine si de azur; au fost vazute 
tocuri kitty a caror delicatete era conturata de nuante de aur royal si burgundy.

INCALTAMINTE 
FESTIVA CU 

PAIETE, FRANJURI, 
ACCENTE METALICE 

STRALUCITOARE

cand vor sa-si scoata 
in evidenta cat mai bine 

creatiile, designerii 
nu prea tin cont ca e 

costisitor, incaltamintea 
destinata evenimentelor, 
confirmand acest lucru. 

Iar sezonul toamna 
iarna 2018 2019 nu a 
aratat simplitate sau 

subtilitate, ci dimpotriva, 
aerul festiv degajat 

de incaltamintea de 
pe scena, regasindu-

se la multe case de 
moda. Paietele argintii 
si aurii au facut deliciul 
multor aparitii, la fel ca 

si franjurii din smocurile 
de blana, stiletto strappy 

avand ca sursa de 
inspiratie paunul, sandale 

din piele elegante, 
volanase.

A B

C

D

E

F

G
H

A - Lanvin B - Miu Miu

C - Giambattista Valli D - Dolce&Gabbana

E - Lanvin F - Versace G - Erdem H - Michael Kors

5

6 7

8
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sireturile intersectate pe diagonala in incaltaminte au 
fost vazute in multe din incaltarile prezente pe podium in 
sezonul rece 2018 2019, devenind in multe cazuri, principala 
sursa de atractie. Curelele mai subtiri, ofera delicatete si 
feminitate, curelele mai robuste si rigide, ofera un contrast 
atragator cu stilurile conservatoare, sireturile traditionale 
ofera un ‘vibe’ urban. Diversitatea vazuta pe catwalk pentru 
acest sezon, ne reaminteste ca sireturile sunt foarte 
personalizabile si din pacate, subevaluate de foarte 
multe dintre noi.

INCALTAMINTE CU PIETRE PRETIOASE, 
BIJUTERII

Opulenta este cea care da tonul 
multor tendinte toamna iarna 2018 
2019, pietrele stralucitoare si aplicatiile 
decorative de inspiratie antica sau vintage, 
regasindu-se in multe din prezentari. au 
fost vazute incaltaminte care ‘abundau’ 
de diamante, perle, rubine, smaralde, 
dar au fost vazute si in mod mai subtil; 
au fost vazute de asemenea elemente ale 
luxului care faceau trimitere la vechiul 
Hollywood. Au fost vazute combinatii 
intre astfel de incaltari si rochia neagra 
mini, dar si LOOK-uri clasice sau punk 
evidentiate de jeansi skinny si o culoare 
puternica a rujului rosu.

INCALTAMINTEA 
CU TOCURI KITTY

Seductia tocurilor 
kitty pentru 
sezonul toamna 
iarna 2018 2019 
incaltaminte, a 
capatat mai multa 
agresivitate, sunt 
mai indraznete 
si asta datorita 
bijuteriilor, a 
texturilor de lux, 
a aplicatiilor care 
stralucesc. Au fost 
vazute tocuri kitty 
care se continua 
cu printuri animale 
neinfricate, tocuri 
kitty din catifea 
cu insertii care 
stralucesc, sau cu 
model delicat si 
calcai translucid.

INCALTAMINTE CU FUNDITE

Cu toate ca au un aspect traditional 
la prima vedere, prezenta 

funditelor la incaltaminte 
ofera un sentiment neasteptat 
de revigorant pentru sezonul 

toamna iarna, variind de la 
ladylike, la seducator si proaspat; 

ce a dominat pentru 2018-
2019, au fost funditele mari, 

dramatice, indraznete. au fost 
vazute combinatii intre tocuri 

sculpturale si fundite, decupaje 
neasteptate si fundite, efecte 

deosebite intre stiletto si fundite, 
intre tocurile kitten si fundite; 

indiferent de modul in care au 
fost asezate, ele au reusit sa fie in 

centrul atentiei.

A

E

F

G
H

B

C

D

A - Chloe B - Jason Wu C - Mary Katrantzou

D - Tom Ford E - Marques Almeida

F - Ulla Johnson G - Miu Miu H - Dolce&Gabbana 
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TENDINTE

PALTFORME

Nu puteau lipsi din tendintele 
toamna iarna 2018 2019 - 
platformele, inspirate in acest 
sezon din anii ’60 si ’80. Astfel, 
au fost vazuti in prezentari pantofi 
sport de alergat, incaltaminte 
argintie, retro futurismul avand 
acum momentul sau! platformele 
au acum tot: farmec, incredere, 
putere si se bucura de 2 pana la 
5 cm in plus, ele practic neavand 
nicio restrictie si regasindu-se in 
mod armonios in aproape orice tip 
de incaltaminte.

INCALTAMINTE CU ELEMENTE DE BLANA

Indiferent ca avem mai multa sau doar ceva insertii, blana este un 
simbol al luxului, oferindu-ne caldura de care avem nevoie in 
sezonul rece, atat practic, cat si metaforic. Pentru toamna iarna 2018 
2019, blana s-a regasit mai mult ca element de sustinere in cantitati 
minimalistice, dar puternice; au fost vazute insertii de blana in 
culoarea rujului, blana stand in toate directiile, sau in zona tocurilor, 
oferind un LOOK flirtant.

CIZME DE COWBOY ACTUALIZATE

Sezonul toamna iarna 2018 2019 
ne aduce in prim plan cizmele de 
cowboy, dar nu asa cum le stiam 
pana acum, ci modernizate, cu 
ajutorul culorilor indraznete, a 
aplicatilor amuzante, pastrandu-si in 
acelasi timp energia. Au fost vazute 
astfel de cizme argintii - unele dintre 
ele mergand la extrem cu stralucirea, 
cizme western supradimesnionate, 
combinatii intre cizme de cowboy 
moderne - blugi negri - haina de plus, 
au fost folosite bijuterii de turcoaz si 
argint.

BOCANCI DE LUPTA

Bocancii de  lupta nu pot iesi din peisajul stradal, 
mai ales in sezonul rece, cand avem nevoie de 
caldura si de forta, iar sezonul 2018 2019 ne-a 
adus astfel de incaltaminte avand un aer relaxat 
urban. Au fost vazute combinatii intre astfel de 
bocanci si fuste mini pentru viata de noapte si cu 
denim pentru viata de zi, au fost vazuti bocanci 
cu platforma usoara care face trecerea subtila 
de la zi la noapte; culorile folosite sunt cat mai 
diversificate, fiind vazute nuante de portocaliu si 
tangerina in combinatii cu sireturi la moda.

A B

C

D

E

F

G
H

A - Marni B - Saint Laurent

C - Sportmax D - Chloe E - Philosophy

F - Isabel Marant G - Prabal Gurung

H - Dolce & Gabbana
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Care sunt tendintele si ce caracterizeaza gentile de mana 

din sezonul toamna iarna 2018 2019?

PROPORTIA este cuvantul cheie al acestui sezon, de la genti de mana mini de 
marimea unui portofel, la rucsacuri de dimensiuni mari, care fac un frumos 
contrast cu hainele sofisticate ale sezonului rece. Formele geometrice jucause 
si functionale, s-au regasit in genti avand forma rotuna, dreptunghiulara sau 
piramidala; iar culorile dominante au fost portocaliul ars, verdele de padure, 

albastrul deschis, rozul baby.

Asa ca, daca iti doresti o geanta de mana luxurianta, spatioasa sau mini,
aceasta perioada este cat se poate de ofertanta!
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TENDINTE

GENTI DE MANA STRALUCITOARE
Stralucire, glamour si un spectacol radiant, 
transforma aceasta tendinta plina de viata 

a gentilor de mana, intr-una din cele mai 
ravnite ale sezonului toamna iarna 2018 

2019. Astfel, au fost vazute genti de mana 
acoperite de paiete in diverse nuante roz si 

avand forme diferite, genti de mana rotunde 
cu strasuri, genti de mana care ofera un 

spectacol datorita reflectiilor sale, insertii de 
pietre pretioase. 

GENTI DE MANA 
ROTUNDE
Gentile de mana 
rotunde reprezinta 
tendinta jucausa a 
sezonului toamna 
iarna 2018 2019 
genti de mana, cu o 
trimitere vaga catre 
anii ’60. Paietele 
folosite, stilul 
neconventional al 
perioadei reci, fac 
din aceste accesorii 
unele pretioase, 
un romantism 
nonchalant invaluit 
de mister.

Au fost vazute 
genti de mana 
rotunde avand 
franjuri pe margine, 
au fost vazute 
influente punk 
rock, au fost vazute 
inserate nuante 
gold, s-au folosit 
nuante de blush 
roz, au fost vazute 
manere din lanturi.

GENTI DE MANA AVAND CURELE DIN LANT
Lanturile avand nuante gold sau argintii, 
s-au regasit la multe din gentile de mana 

prezentate de designeri pentru sezonul 2018 
2019, indiferent de forma sau marimea lor, de 
tesatura sau culoare; curelele din lant ofera un 

sentiment traditional al unei istorii bogate al 
glamourului de seara.

Ele au insotit tinutele elegante de pe 
podiumurile de prezentare, fiind vazute genti 
de mana ‘tonifiate’ cu bijuterii si avand curele 
argintii delicate, genti de mana care ofera un 
‘feeling’ de feminitate avand curele de aur.

GENTI MINI ATARNATE LA GAT
Gentile de mana mini reprezinta de fapt o 
tendinta mare a sezonului toamna iarna 

2018 2019, fiind vazute in diverse forme si 
cat se poate de reduse. Partea buna este 
ca acestea pot fi purtate in jurul gatului, 

adaugand dimensiune si adancime stilului 
tau atat in timpul zilei cat si in timpul serii; 

iar pentru a te juca cu proportiile, poti folosi 
diverse accesorii, cum ar fi esarfa.

Au fost vazute genti mini avand forme 
gratioase, au fost vazute accente urbane, 
au fost folosite lanturi; nu au lipsit chiar 

si modele extravagante si influentele 
fanteziste.

GENTI DE MANA CU 
BIJUTERII ANTICE
Tendintele toamna iarna 
2018 2019 scot in evidenta 
opulenta si luxul romantic al 
gentilor de mana cu ajutorul 
bijuteriilor; iar influentele 
antice si modul cum este 
conceput designul gentilor 
de mana, le transforma pe 
acestea, in cutiute luxoase 
cu rubine si diamante 
stralucitoare. Au fost 
vazute genti de mana avand 
decoruri florale antice in 
cele mai diverse forme 
geometrice, au fost folosite 
curele de aur, au fost vazute 
genti de mana acoperite cu 
rubine si smaralde.

Moschino

Jacquemus

Giambatt ista Vall i

Dolce&Gabanna

Oscar de  la  Renta

Balmain

Hermes Versace

Miu Miu
Paco Rabanne1
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4
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GENTI CU LOGO SI 
NUME VIZIBILE
Ca si in cazul 
incaltamintei, aceasta 
tendinta continuata din 
sezonul calduros pentru 
toamna-iarna 2018-2019, 
ne aduce in fata genti de 
mana cu logouri mari, 
mici, unele evidentiate 
ci ajutorul paietelor, 
altele in nuante mute 
sau neutre. Iar in acest 
sezon, scopul logourilor 
nu este ca aceasta sa 
fie in tendinte 100%, ci 
doar sa satisfaca dorinta 
iubitorilor de moda, 
intr-un mod subtil, fiind 
vazute in colturi, pe 
curele, in centru, in fata.

Au fost vazute genti de 
mana energice adecvate 
gimnasticii, influente 
retro actualizate, au 
fost vazute variante alb-
negru, logouri puse pe 
verticala, sofisticate.

GENTI AVAND ACCENTE DE AUR
Aurul a fost alegerea luxoasa de 
metal pentru sezonul toamna iarna 
2018 2019, de la accente gratioase si 
subtile pana la alte optiuni indraznete 
si asertive. Au fost vazute aplicatii 
de aur circulare oferind un spectru 
elegant si simetric, curele stranse 
impreuna servind ca punct de 
focus pentru ochi, accente de aur 
combinate cu nuanta de burgundy, 
au fost folosite cleme sculpturale/ 
texturate din aur.

GENTI DE MANA CU ACCENTE 
DE BLANA

Blana ne ofera caldura de care 
avem nevoie in sezonul rece 

2018 2019 si o avem prezenta in 
accente minimaliste, sau doar 

din blana sau facand pereche cu 
vestimentatia. Blana folosita in 

acest sezon are un aer mai putin 
aristocratic apropiindu-se mai 

mult de dulapul bunicii, au fost 
prezente atat accente de kitsch, 

dar si luxurioase.

Astfel, au fost vazute 
genti de mana avand 

un aspect calduros 
si confortabil, dar si 

elegant, au fost folosite 
pielea de crocodil, pielea 

simpla, bumbacul. Au fost 
vazute rucsace din blana 

in culorile curcubeului 
avand o nota old school, 
genti luxuriante avand 

un potential glam 
neingradit.

GENTI LA CENTURI
Aceste genti au reprezentat deliciul 
prezentarilor, formand una dintre cele 
mai remarcabile si dinamice tendinte 
ale sezonului toamna iarna 2017-2018, 
asta pe langa faptul ca sunt practice 
si folositoare. Au fost vazute astfel 
de gentute realizate din piele avand 
un aspect de lux si datorita culorii de 
camila, au fost vazute astfel de gentute 
de culoarea burgundy avand detalii 
luxoase din aur, gentute minimaliste 
portocalii care vin in contrast cu un 
trenci negru, gentute avand forme 
rotunjite.

Givenchy

Givenchy

Lanvin

Marni

Moschino

Adeam

Chloe

Balenciaga
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TENDINTE

GENTI DE MANA DIN TARTAN
Tartanul si modelele din carouri sunt 
bogate, au o caldura traditionala, facand 
din acestea una din cele mai calduroase 
tendinte ale sezonului toamna iarna 
2018 2019 genti de mana. Au fost vazute 
genti de mana tote sferice, pana la cele 
folosite pe post de colier, genti de mana 
care se confunda cu vestimentatiile, 
genti de mana care ofera un aspect 
sic, care ne duc cu gandul la Sherlock 
Holmes, sau combinatii tartan-leopard.

GENTI DE MANA DIN PIELE DE 
CROCODIL/ALIGATOR
Pentru a se asigura ca femeile vor 
avea parte de lux incepand din luna 
septembrie a lui 2018, scenele modei 
au fost impanzite cu genti de mana 
din piele de aligatori, material care 
denota o intensitate nelimitata. Este 
un material care atrage atentia, ofera 
o nota de glam si lux inegalabile si 
au capacitatea de a moderniza cam 
orice tinuta banala de zi. Au fost 
vazute astfel de genti in miniatura, in 
combinatie cu elemente de aur sau 
franjuri aerisiti.

CURELE DIN PIELE 
CARE ATARNA
Tendintele in ceea ce 
priveste gentile de 
mana pentru sezonul 
toamna iarna 2018 2019 
imbina dimensiunea, 
miscarea, spatiul, iar 
simpla ‘adaugare’ 
a curelelor, le face 
practice, permitandu-va 
sa le tineti aproape de 
corp, pe umar, in mana, 
sau in cruce pe corp. 
Au fost vazute genti 
de mana cu franjuri din 
piele, curele din piele 
avand diverse forme 
si elemente adaugate 
pentru o estetica 
conventionala.

GENTI DE MANA 
SUPRADIMENSIONATE
La polul opus al gentilor 
mini, gentile de mana 
supradimesionate 
au atras atentia 
pe podiumurile de 
prezentare pentru 
sezonul toamna iarna 
2018 2019. Genti mari, 
lejere, pentru fete carora 
le plac comoditatea, 
genti supradimensionate 
in contrast cu siluetele 
elegante si subtiri, genti 
de mana care ofera 
practicitate au fost 
vazute elemente boho, 
genti de mana hibrid 
servieta-rucsac, genti de 
mana supradimensionate 
in contrast cu rochii mini.

GENTI DE MANA PLIABILE
O tendinta intalnita in sezonul toamna iarna 
2018 2019, sunt gentile de mana pliabile, a 
caror practicitate te face sa te intrebi: de ce 
au asteptat atat designerii pentru a le duce pe 
podium? Majoritatea acestor genti sunt facute 
din piele si asta datorita calitatii acesteia, atunci 
cand este pliata, indoita, iar atentia la detalii 
atunci cand capata diverse forme prin indoire, 
face din ele o optiune de luat in seama foarte 
serios.

Michael  Kors

Rej ina P io

Fendi

Chloe

Alexander McQueen

Chanel

Marni

Isabel  marant
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RUCSACURI
Rucsacurile au momentul lor, care se 
prelungeste din sezoanele anterioare, 
iar aspectul nonchalant si jucaus, ofera 
purtatoarei un aspect carismatic. Scopul 
functional, modul confortabil in care pot 
fi purtate, il recomanda ca fiind una din 
alegerile perfecte pentru sezonul toamna 
iarna 2018 2019, daca iti doresti ceva practic. 
Au fost vazute rucsacuri in combinatie cu 
cizme de piele elegante, rucsacuri din blana 
foarte colorata avand un aspect jucaus, 
rucsacuri avand un aspect foarte urban.

GENTI DE MANA 
PIRAMIDALE
Simetria fascinanta alaturi 
de simplitatea ei, face din 
aceasta forma una foarte 
captivanta, asa ca, de ce sa 
nu fie folosita si in moda? 
Si iata ca designerii nu au 
mai amanat acest moment, 
aducand pe scena pentru 
sezonul toamna iarna 2018 
2019, genti de mana avand 
aceasta forma; nota de 
lux, misterul degajat, liniile 
ascutite si eleganta lor, 
incanta orice femeie. Iar din 
punct de vedere practic, 
spatiul oferit si modul de 
compartimentare, fac 
din aceste genti de mana 
alegerea ideala a oricarei 
femei si asta chiar daca 
forma initiala a suferit ceva 
modificari creative, fie ca 
vorbim de margini sau 
ornamente care stralucesc. 
Piele de sarpe cu aspect de 
lux, straluciri disco, elemente 
surprinzatoare.

MAI MULTE GENTI DE MANA
Poti sa-ti dublezi LOOK-ul prin 

folosirea mai multor genti de mana, 
o tendinta care se continua si pe 
parcursul sezonului toamna iarna 

2018 2019, multi designeri inca 
iubind aceasta tendinta. Astfel, au 
fost vazute modele care defilau si 
in care, nici macar nu se observa 
prezenta celei de-a doua genti de 

mana. S-au remarcat genti de mana 
monocrome, forme minimaliste, 
combinatii intre geanta de mana 

obsinuita si o geanta purtata avand 
rolul de colier.

GENTILE DE MANA CUTIE
Formele dreptunghiulare ale gentilor de mana 
s-au regasit in multe din prezentarile de pe scena 
pentru sezonul toamna iarna 2018 2019, un aspect 
clasic, urban, iar in anumite circumstante, dur. Au 
fost vazute astfel de genti din piele de aligator 
de culoare albastra care le ofera aspect de lux 
facandu-le perfecte pentru evenimente de seara, 
genti de piele roz cu insertii de blana care ofera 
un aspect jucaus si incantator, genti de mana de 
culoare rosie - mod romantic a acestei tendinte.

Moschino

Gucci OScar de  la  Renta

Loewe
Stella McCartney

Jeremy Scott MArni
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