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e vine sau nu a crede, suntem in luna august si deja parca e trecuta vara. Poate ne 
mai incalzeste gandul (cu toate ca nu de caldura avem nevoie acum!) ca primele 
doua luni din toamna vor ok din punct de vedere al temperaturilor sau poate, 

pentru unii dintre noi, atunci e perioada adevaratelor vacante! Cald sau nu, pe noi nu 
ne-au rapus (inca) temperaturile, asa ca iata-ne activi, fresh, cu editia de luna august a 
revistei Famost, o editie extrem de interesanta, cu invitati foarte pretiosi si articole la fel 
de utile si valoroase, asa cum v-am obisnuit!

Pentru o stare de spirit buna, se recomanda zambetul si ne intersectam cu Blog de 
Zambit chiar pe la inceputul revistei Famost pe luna august 2018, iar Adina Mitrica ne 
prezinta blogul “Timp in cuvinte“. Continuam cu picturile semnate de Cornel Corcacel 
si Corneliu-Dragan Targoviste, iar Mircea Maieru ne vorbeste in acest numar despre 
miscarea in fotografie, cuvinte insotite evident, de fotografii.

Pentru devoratorii de moda, o avem invitata pe Camelia Roatis - cea din spatele 
brandului ANTOANELLE - care ne va prezenta filosofia ei, ce inseamna moda pentru 
ea si de unde aceasta pasiune. Nu mai prejos este si brandul SINESTEZIC - prezent in 
paginile acestei editii prin intermediul unui interviu, in care Andrei si Madalina - cei ce 
l-au infiintat - ne spun o poveste frumoasa care imbina in cel mai armonios mod, pasiunea 
si moda. Ramanem in zona pentru a face cunostinta cu garderoba Fridei Kahlo - despre 
care ne vorbeste Andreea Eftimie, o cunoastem pe frumoasa blogerita Alexandra Tiutiu si 
pasiunile sale - prezentata de Avera Make-up Artist, iar Laura Veronica Sima ne prezinta 
NAVY STYLE. Cum purtam sacoul din tesatura fina si culorile puternice, ne arata Gina 
Codrescu - manager MISTER, iar Alin T ne face cunostinta cu cele 7 accesorii fashion pe 
care orice barbat trebuie sa le aiba.

Adriana Ivan spune ca “machiajul s-a nascut din pasiunea pentru frumos” si sustine 
aceasta afirmatie printr-o frumoasa demonstratie, surprinsa de noi prin intermediul 
fotografiilor. Tot la capitolul frumusete, asa cum v-a obisnuit, salonul de infrumusetare 
Epsilon este in top in privinta procedurilor de remodelare corporala si slabit, aducand 
cele mai noi aparate pe care le prezinta in premiera in revista noastra si anume, 
EndermoEXPERT si HIFU Energy Cell.

Despre societatea de recrutare profesionala Pflegerinn fur Dich si sansele pe care le 
ofera aceasta, gasim la pagina 84. Salutam prezenta noii noastre colaboratoare Diana 
Grigoriu care ne povesteste despre iubire si ne invita la un sondaj cu #iubireainseamna 
pe contul ei de Instagram. Bianca Rosca Mayer este o fata - cel putin deosebita si avand 
in vedere performantele avute pana in momentul de fata, ne-am gandit ca ar fi bine sa o 
cunoasteti si voi; interviu la pagina 88! In aceasta lume agitata in care suntem coplesiti 
si de stres, exista oameni care ne spun cum sa-l gestionam mai bine: terapeut naturist - 
Dorina Ursu la pagina 113.

Chiar daca am sarit peste mentionarea a muuultor articole, noi va invitam sa 
le decoperiti singuri, pentru ca va garantam ca veti gasi foarte multe lucruri utile, 
interesante, sfaturi si tot ce aveti nevoie pentru o viata frumoasa si sanatoasa!

Revista Famost se incheie asa cum v-a obisnuit - cu un frumos pictorial, iar noi va 
dam intalnire in editia viitoare, cand speram, sa ne intalnim fericiti si sanatosi!

Toate cele bune!

Nota editorului
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BLOG DE ZAMBIT

E august si zilele au gust de plaja, de mare, au gustul pielii arse de soare. 
Ma gandeam ca-n august zilele au gust de vata de zahar, de o limonada 
rece, cu miere si menta, de porumb copt in miez de noapte la un foc de 
tabara, de pepene dulce si rece, de inghetata cu capsuni, vanilie, ciocolata, 
pepene galben (ah cate arome as putea scrie aici), dar mi-am dat seama ca 
de fiecare data, zilele au exact gustul poftelor noastre. Au gustul desertului 
din copilarie, al felului de mancare preferat, au gust de amintiri, de partile 
frumoase ale trecutului, de pofta de viitor.

E vara si au gust zilele cu omul tau iubit, cu prietenii, cu familia. Si 
noptile si diminetile au gust. Au gustul acela pe care il iubim fara sa stim de 
unde si cum, dar de care cred cu tarie, ca ne-am  putea satura niciodata. Au 
gustul pe care il simti in suflet si in bataile inimii. 

Visurile au gust de implinire, dorintele prind curaj, sperantele reinvie.

Si ce mult imi place ca-i august si orice luna ar fi, tot ceea ce iubesti va da 
un alt gust zilelor. Oameni, locuri, melodii, trairi, liniste si zgomot, prieteni 
si necunoscuti, secunde, ore, toate au un gust.

E august. Ai grija cum dai gust zilelor tale.

Si ce gust ar avea august fara zambetul lui,

fara zambetul tau ...

Ce-alearga timpul ... e august!
Iar noi ar trebui sa ne umplem zilele cu soare, cu noi,

visuri si fericire.
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Omul si-a cerut dintotdeauna dreptul la timp, chiar si 
atunci cand secundele i-au devenit tot mai sarace. 
Din fericire insa, pentru ca, mai nou, exista Timp 

in cuvinte (https://timpincuvintedesuflet.wordpress.com, 
https://www.facebook.com/timp.de.suflet), terapia pentru suflet se 
poate face acum doar la un click distanta. 

E un gand reconfortant sa stii ca, ajungand pe blogul acesta, poti 
sa te intalnesti cu tine insuti, sa citesti si sa te citesti, sa privesti si sa 
te privesti, pentru a ajunge si mai aproape de sensul tau. De altfel, 
« Cand te indepartezi de tine insuti, iti pui la incercare propria 
autenticitate./ Cu fiecare decizie pe care o iei in dezacord cu 
principiile tale./Cu fiecare vis pe care ti-ai promis candva ca il vei 
indeplini, dar alegi sa il amani sau il uiti./ Cu fiecare renuntare la 
ceea ce stii ca este in puterea ta sa fii si sa faci. »

Asa ca « Oriunde ai fi si orice ar fi, intoarce-te la tine!»

text : A d i n A  M i t r i c A

Timp in cuvinte
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BLOG LITERAR

Invitand la introspectie, ideile de pe blogul 
TIMP IN CUVINTE sunt aureolate de lumina 
optimismului, fiindca permit o deschidere catre 
gandurile bune si frumoase pe care numai credinta 
si speranta le dau. Iar in mijlocul tuturor acestor 
ganduri se afla niste oameni, putini, dar nobili, 
«care intind mana si iti mangaie sufletul. Acei 
oameni care iti raman alaturi mereu. Care rad 

cu tine si se bucura 
de fericirea ta,/ Plang 
cu tine si iti alina 
durerea,/ Te ridica 
atunci cand cazi,/ Iar 
daca nu te pot ridica, 
se asaza langa tine/ 
Si asteapta sa treaca 
furtuna.» Pentru ei nu 
trebuie sa iti faci timp, 
dimpotriva, timpul lor e 
tot atat de vast cat insusi 
timpul tau, fiindca ei 
traiesc permanent in 

tine, fiindca privirile lor se intalnesc cu privirile 
inimii tale, pentru ca zambetul lor alunga orice 
umbra de indoiala sau de razvratire. Macar pentru 
atat (desi nu e nici putin, nici lipsit de insemnatate), 
viata merita traita chiar si dupa ce, nemaifiind 
mici, lasam in urma o “tara a minunilor”… in care 
noi insine am fost minunea.

Cand intelegem asta, cand ne este dat sa 
pricepem acest adevar, nimic nu mai poate fi 
inspaimantator…sau iremediabil…sau implacabil. 
Nici macar timpul, cu toate secundele lui stinse. 
Totul se transforma atunci in acceptare si zambet 
cald, pentru ca  stii «ce simti, ce poti, ce vrei sa 
fii si sa faci». Si atunci nu-ti mai ramane decat 
sa raspunzi glasului tau interior care te indeamna 
astfel : «TRAIESTE-TE!». Iar in chemarea asta 
sta toata magia…

Poate ca nu vei descoperi misterele vietii, poate 
ca nu vei intelege in intregime felul in care ti-ai 
scris (sau ti-a fost scris) trecutul, poate ca nici 
macar nu ti se vor limpezi toate intrebarile care 
s-au cuibarit cu incapatanare in creierul tau, dar 
vei primi cate ceva din lectiile invatate de omul din 
spatele blogului: «Te cauti in locuri si situatii, 
te cauti in oameni cel mai adesea. In tine insuti 
cand te-ai cautat ultima data? Fara teama de 
ceea ce vei gasi.» Pentru ca da, este adevarat, 
«Tot ceea ce ai nevoie, 
gasesti in interiorul 
tau, nicidecum in 
afara ta!»

Dar oare cum a 
aflat asta? Trebuie sa 
fi fost momente in care 
autoarea blogului sa 
fi inteles ca, in fond, 
fiecare este responsabil 
de ceea ce i se intampla, 
ca e dator sa lupte pentru 
binele sau, pentru tot 
ceea ce ii aduce armonie 
in suflet, pentru ca un lucru este cert: nimeni 
altcineva nu o va face! « Si, da, poti alege sa 
cedezi, sa renunti, sa cazi si sa ramai la pamant. 
Insa atunci ce se va intampla cu tine? Ce sens va 
avea viata ta? Vei mai trai cu adevarat sau doar 
vei exista, asteptand sfarsitul? »

Poate ca cel mai chinuitor mod de a lasa sa se 
scurga clipele este prin asteptare. Ea nu aduce 
decat o suspendare intr-un timp inert, inutil, distrus 
de pasivitate, care nu ar mai putea fi umplut ca 
odinioara, ca in « acele vremuri in care oamenii 
isi faceau timp sa se aplece sa admire o floare, 
sa asculte cantecul pasarilor, sa citeasca o carte, 
sa isi impartaseasca ganduri bune, sa caute 
frumosul si sa daruiasca frumos». 
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ARTA VIZUALA

ROSU DE BOHOLT
- Corcacel Cornel -

t e h n i c a : pastel pe carton d i m e n s i u n e : 45 X 65
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Expozitia International Watercolor Society China, Shanghai, 2016

A R T  S T U D I O

dimensiune : 45 x 54

Corneliu-Dragan Targoviste
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ARTA VIZUALA

MIRCEA MAIERU/ www.maieru.ro

Bine v-am regasit, dragi cititori!

In acest episod va voi vorbi, dar mai ales va voi povesti prin 
imagini despre miscarea in fotografie.

Desigur, o fotografie de obicei exprima o traire, un sentiment, mai 
ales cand subiectul este clar definit si elocvent. Dar nu intotdeauna 
este obligatoriu acest lucru. Sunt chiar tehnici unde subiectul nu este 
focalizat bine intentionat, dar vorbim despre acestea in alt episod.

Acum va prezint cum neclaritatea data de timpul lung de expunere, poate adauga expresie artistica unei fotografii prin redarea miscarii. 
Combinatia dintre miscarea subiectului si miscarea camerei (panning), folosita cu pricepere, poate crea imagini straniu de frumoase, neobisnuite, 
dar mai ales creative, foarte diferite de cele intalnite in mod normal.
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Gasirea unui subiect imobil, de exemplu un om 
stand pe loc in mijlocul unui fundal in miscare, cum 
ar fi oameni mergand combinat cu camera stationara, 
pe trepied, poate fi un exercitiu bun si simplu pentru 
inceput in stapanirea redarii miscarii in fotografie.

Tehnici mai complexe ca panningul urmarind un 
subiect in miscare de rotatie este mai greu. Un exemplu 
si mai dificil este combinarea luminii blitului cu miscarea 
de panning si timp mai lung de expunere in lumina 
inconjuratoare slaba, adaugand tot odata si o miscare de 
zoom din inelul obiectivului.

Dar cum se intampla de obicei, va las in compania 
imaginilor.
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ARTA VIZUALA



A U G U S T  2 0 1 8 25



ANTOANELLE
IntervIu Camelia Roatis

Cand vorbim despre o pasiune puternica, cand 
o simtim si cand traim cu ea zi de zi, apare un 

moment in care ne dorim sa o materializam, sa ne vedem 
cu ochii un vis implinit si asta indiferent de dificultatile 
intampinate sau cat timp dureaza. Iar firea umana si 
ambitia de autodepasire, ne face sa ne dorim si mai 
mult, ne ambitioneaza sa urcam urmatoarea treapta a 
visului care incepe sa prinda contur.

Ne bucuram cand ne intersectam cu astfel de 
persoane ambitioase, care lasa aproape totul pentru a se 
dedica dorintei si progresului, iar Camelia Roatis este 
un bun exemplu in acest sens. A lasat medicina, pentru a 
studia si pentru a pune apoi in practica cunostintele din 
domeniul vestimentar, iar acum continua sa munceasca, 
sa se autodepaseasca si sa creeze lucruri din ce in ce mai 
frumoase, care sa o reprezinte si care sa o ajute sa ajunga 
acolo unde isi doreste.

Va invitam asadar in continuare sa o cunoasteti pe 
Camelia Roatis si brandul creat - ANTOANELLE, 
sa ii cunoasteti ambitiile, pasiunile si sa ii admirati 
creativitatea prin intermediul fotografiilor puse la 
dispozitie pentru acest interviu!
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Bine ai venit Camelia in paginile revistei noastre! Esti owner la ANTOANELLE si ai studiat medicina. 
Este moda o pasiune mai veche, care a depasit intr-un anumit fel medicina?

Buna si multumesc foarte mult pentru invitatie, este o placere! Da, moda pentru mine a fost o pasiune 
mai veche intr-adevar, farmacia am facut-o doar de dragul parintilor. Ei isi doreau foarte mult pe atunci sa 
fiu in acelasi domeniu cu sora mea, insa, pe parcurs, si-au dat seama ca nu asta era ce imi doream pe viitor.
Dragostea pentru moda este nativa, ti-a fost insuflata de ceva, e o pasiune cultivata de-a lungul timpului?

Dragostea pentru moda o aveam de mica, faceam tot timpul haine papusilor si ma uitam la unele 
detalii - atat la femei pe strada, cat si la televizor.
Ce te-a determinat sa studiezi la ISTITUTO MARANGONI din Milano? A fost un context favorabil, o 
oportunitate, sau ai vrut sa faci design vestimentar si atunci ai cautat o scoala de moda buna si care sa-ti 
ofere oportunitati?

Mi-am dorit sa studiez putin domeniul modei cand eram in anul 3 la facultatea de farmacie, astfel 
ca am cautat scoli de moda in Milano. Am gasit mai multe, dar Istituto Marangoni m-a convis cel mai 
tare. I-am contactat si in vara acelui an am mers in Milano si am facut un curs de vara. Dupa aceea a fost 
usor, placerea de a sta acolo si de a invata la Marangoni, m-a facut sa ma intorc imediat ce am terminat 
Facultatea de Farmacie.
Cum a fost experienta la ISTITUTO MARANGONI si ce crezi ca te va ajuta cel mai mult din cunostintele 
dobandite acolo?

Experienta la Marangoni este unica, nu prea pot sa descriu in cuvinte sentimentul pe care il ai cand 
esti acolo. In primul rand, profesorii care te indruma si care te invata cu placere tot ceea ce nu stii, iar 
apoi, modul in care este dotata scoala. Munceam zi si noapte si nu simteam oboseala, eram epuizata, dar 
intotdeauna ma simteam implinita.
Studiul vizavi de moda se opreste aici sau intentionezi sa afli si mai multe din tainele acestei frumoase 
industrii?

Mi-as dori sa ma mai intorc bineinteles, mi-as face masterul, dar va fi mai greu datorita atelierului pe 
care il supraveghez tot timpul.
De unde numele de Antoanelle si care este etimologia lui? De ce brandul ANTOANELLE si nu Camelia 
Roatis? 

Numele ANTOANELLE provine de la numele meu, pe mine 
ma cheama Roatis Camelia Antoanela, mi-am dorit un brand cu un 
nume putin diferit.
Care sunt sursele tale de inspiratie si cum functioneaza la tine? 
Ai nevoie de un anumit mediu, context, muza, este o insumare a 
experientelor si cunostintelor asimilate ... ?

Cand pregatesc o colectie, fac un research cu trendurile 
din sezonul respectiv, pe urma imi selectez o serie de imagini 
reprezentative cu croiuri, tinute, imprimeuri, etc. Comand 
materialele, iar apoi incep sa creez tinutele imaginate. Nu imi iese 
din prima intotdeauna, cateodata chiar simt ca nu am inspiratie, dar 
le las deoparte o zi, iar apoi sigur imi vine vreo idee noua.
Care este prima piesa vestimentara creata?

Prima tinuta creata a fost rochia cu guler alb si cu buzunare.
Ce iti place sa creezi?

Cel mai mult imi place sa fac rochii, te poti juca in modul in care 
vrei cu ele si de fiecare data sa iasa ceva inedit.

“Femeia 
Antoanelle 
este simpla, 
eleganta si 
rafinata. Nu 
exagereaza 
cu accesoriile 
si nici cu 
machiajul, ...”
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Cum a luat nastere prima colectie - EVERLASTING si care este povestea ei? Ce piese vestimentare contine?
Prima colectie a luat nastere dupa putin timp dupa ce am venit din Italia; mi-am dorit ceva simplu si 

curat, insa la noi erau trendurile putin diferite. Abia acum simt ca femeile incep intr-adevar sa caute rochii 
simple si elegante. Less is more aLways!
Cum arata femeia Antoanelle?

Femeia ANTOANELLE este simpla, eleganta si rafinata. Nu exagereaza cu accesoriile si nici cu 
machiajul, este curata in aspectul fizic si ingrijita.
Consideri ca in ultimii ani, moda din Romania a aratat o evolutie spre bine? Care este punctul tau de vedere 
in aceasta privinta?

Da, consider ca in ultimii ani, femeile au inceput sa realizeze ca elegant nu inseamna neaparat incarcat. 
Ma bucur, pentru ca era o perioada in care dantelele erau in cea mai mare voga, daca nu aveai dantela cu 
paiete pe tine la un eveniment, erai banala.
Fiecare designer, casa de moda, are propria filosofie si propriul stil. Care sunt elementele “must-have” din 
piesele tale vestimentare?

Elementele must-have din colectiile mele sunt rochia petrecuta, rochia cu guler si rochia cu maneci 
plisate.
Cum decurge intalnirea cu o potentiala clienta? Faci ce isi doreste, iti pui si tu amprenta ... faci compromisuri 
mari in aceste situatii?

Intalnirea cu o potentiala clienta decurge foarte simplu. Vine la atelier, imi arata ce si-ar dori sau imi 
arata o piesa din colectia mea; apoi ii analizez corpul, incerc sa le sugerez 
alte modele daca nu se potrivesc tipului lor de corp. Incerc sa fac ceea ce 
isi doreste clienta, dar imi pun si eu amprenta la rochia respectiva. Incerc 
sa nu fac compromisuri, dar toti mai facem cateodata.
Urmaresti tendintele in moda si tii cont de ele? Incerci sa le implementezi 
in ceea ce creezi?

Intotdeauna urmaresc tendintele in moda, dar in acelasi timp fac 
si ce mi-as dori sa am in colectie, chiar daca nu apare in trendurile din 
sezonul respectiv. Eu consider ca in trend este cu ceea ce iti sta bine.
Mediul concurential in industria modei a crescut foarte mult in ultimii 
ani. Este bine, este rau? Cum te detasezi tu de ceilalti designeri? Care iti 
sunt atuurile?

Ma diferentiez de ceilalti designeri prin stilul simplu, curat si 
romantic in acelasi timp. Consider ca este loc pentru fiecare si fiecare 
avem ceva diferit in creatii.

Ma 
diferentiez 
de ceilalti, 
prin stilul 
simplu, 
curat si 
romantic in 
acelasi timp.
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Ce culori iti plac? Le regasim si in piesele vestimentare sau nu amesteci preferintele 
personale cu ceea ce creezi?

Imi plac pastelurile mult de tot, iar eu cand creez fac doar ce imi place. De 
obicei nu pun la vanzare o rochie pe care eu nu as dori sa o port.
Cum consideri ca te situezi ca preturi practicate?

Preturile ANTOANELLE sunt medii. Nici prea mari nici prea mici, am incercat 
sa gasesc un echilibru intre cele doua. O rochie midi de seara este undeva la 680 lei.
Cum se imbraca Camelia Roatis in mod obisnuit?

Eu sunt foarte casual, port aproape zilnic blugi cu camasi si adidasi; asta este 
uniforma mea sa zic asa.
De cand urmaresti fenomenul fashion, exista ceva in industra modei care ti-a atras 
atentia in mod deosebit?

De cand urmaresc moda, cel mai mult mi-au atras atentia Balenciaga, Off white 
si Vetements, ei demonstrand ca marketingul are un impact imens in gandirea 
omului. Acum 2 ani daca vedeai pe cineva purtand adidasi gen Balenciaga sigur era 
criticat, acum insa nu, sunt foarte in trend si lumea ii cumpara indiferent de pret. 
Moda demonstreaza zicala ‘niciodata sa nu spui niciodata’.
Care sunt cele mai frumoase experiente de cand ai inceput aceasta frumoasa 
calatorie?

Pentru mine, calatoria aceasta nu este usoara din cauza faptului ca nu stau 
in Bucuresti; mi-e greu de multe ori, dar observ o evolutie mare in imagine si 
comunicare de la inceput pana acum.
Ai vedea astazi o prezentare/sedinta foto fara machiaj sau hairstyle?

As vedea sigur o sedinta foto fara par si make-up, dar manechinul aici este 
foarte important. Cea mai frumoasa sedinta foto pe care am realizat-o, a fost anul 
trecut pentru colectia de primavara-vara, fotograf Anca Cheregi, model-Gabrile 
Iordache MRA, styling Ingrid Teodosiu, make-up Claudia Neacsu, hair-styling Alex 
Serban, accesorii Aep Jewelry.
Ai si alte cunostinte/studii (machiaj, hairstyle) tangentiale cu domeniul modei?

Am studiat si fashion business tot la Marangoni, dar a fost un curs de vara.
A ajunge la un anumit nivel, a progresa - indiferent de domeniul de activitate, 
necesita multe sacrificii. Cum a fost drumul tau pana in momentul de fata? Ai 
reusit singura, ai avut persoane care ti-au fost alaturi?

Mi-a fost foarte greu si imi este greu si in momentul de fata; m-am lovit de 
multe greutati, dar ma bucur pentru ca din fiecare am invatat ceva. Parintii mi-au 
fost timpul alaturi si vor fi intotdeauna, ei m-au sustinut si fara ei nu as fi avut 
nimic. Le multumesc mult pentru tot si pentru toate sacrificiile facute.
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Ce hobby-uri extra are Camelia Roatis?
Am o rutina zilnica, de dimineata pana la ora 16 

merg la atelier, apoi merg la parinti, mananc si merg 
la sport. Nu prea apuc sa fac mai multe intr-o zi, 
pentru ca seara ajung foarte obosita acasa.
Enumereaza-ne trei lucruri esentiale pe care le ai tot 
timpul in poseta!

Hmm, 3 lucruri pe care le am in geanta in 
permanenta sunt - lipstick-ul de la EOS, o crema 
de maini si nelipsitele picaturi de nas de care sunt 
dependenta de foarte multi ani. Sper sa reusesc sa 
renunt la ele in cele din urma.
Cum arata vacanta perfecta pentru tine?

Pentru mine, vacanta perfecta inseamna relaxare 
si distractie in acelasi timp. Nu suport sa ma plictisesc 
si sa stau doar intr-un singur loc 10 zile. Cred ca cel 
mai bine merg cele doua combinate. Imi place atat la 
mare, cat si la munte, dar prefer marea - poate pentru 
ca o vad mai rar.
Ce planuri ai de viitor? Care sunt ambitiile tale?

Imi doresc foarte mult ca ANTOANELLE sa 
ajunga unde am visat si sa fie brand placut de foarte 
multe femei. Sper sa ajung aici si sa realizez tot ceea 
ce imi doresc.
Presupunand ca totul decurge exact asa cum iti 
doresti, care este cea mai mare dorinta a ta? Unde 
ti-ai dori sa te vezi cu ANTOANELLE peste 5 ani?

Peste 5 ani mi-as dori sa vad brandul 
ANTOANELLE afara in strainatate, sa vand in mai 
multe magazine. Cred ca asta este tot ceea ce imi 
doresc de fapt, dar este si foarte greu.
Cum pot lua legatura cei interesati cu tine si unde 
te pot gasi?

Toti cei care vor sa ia legatura cu noi ne pot accesa 
pe site-ul oficial antoanelle.ro sau pe Molecule F. 
Sediul nostru este in Oradea, iar daca au drum aici, ii 
astept cu drag la atelier.
Iti multumim pentru prezenta in revista si iti dorim 
mult succes in aceasta frumoasa calatorie!

Multumesc tare mult inca o data pentru invitatie, 
mi-a facut o deosebita placere sa raspund intrebarilor 
voastre. 
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Celebra pictorita mexicana, nascuta 
la data de 6 iulie, a preferat sa-si 
oficializeze data de nastere ca fiind cea 

de 7 iulie 1910, pentru a coincide cu prima zi 
din inceperea Revolutiei Mexicane, lucru care 
ar fi condus la inceperea modernizarii mexicane 
odata cu venirea acesteia pe lume. De-a lungul 
timpului, ea a fost remarcata pentru citatul ei:

 Ma pictez pe mine insumi pentru ca de 
multe ori sunt singura, totodata sunt si 
subiectul pe care il cunosc cel mai bine. 

De-a lungul carierei sale, Kahlo si-a deschis 
sufletul cu ajutorul artei, realizand autoportrete 
ce aveau sa-i evidentieze singuratatea. A trecut 
prin 30 de operatii in urma unui accident, 
iar casatoria acesteia cu Diego a fost numita 
de multe ori “Uniunea dintre un elefant si un 
porumbel”. Dupa o casnicie de 10 ani, cei doi 
au divortat, urmand sa se recasatoreasca dupa 
un an.

Dedicarea Fridei fata de munca acesteia, a 
dus la un eveniment memorabil, cand, in urma 
unei expozitii cu operele sale, Kahlo a primit 
interdictie de a participa datorita starii sale 
precare de sanatate. Mai tarziu, in acea seara, 
cand invitatii au pasit in galerie, sirenele unei 
ambulante au inceput sa se auda. Era Frida, 
venind pe targa la expozitie.

Dupa ce a fost nevoita sa isi amputeze 
piciorul, Frida a intrat in depresie, incercand 
de mai multe ori sa isi puna capat zilelor. 
Moartea acesteia se presupune a fi mai degraba 
o sinucidere.

Garderoba Frida Kahlo

EXPOZITIE

Poate nu multi stiau, insa Frida Kahlo, poate una dintre 
cele mai cunoscute pictorite care a existat vreodata, remarcata 

mai ales pentru calitatea autoportretelor sale, are pana pe 
data de 4 Noiembrie in cadrul Muzeului Victoria&Albert din 
Londra, o expozitie dedicata garderobei acesteia, dar si a altor 

obiecte care au facut parte din viata ei.

text: Andreea Elena Eftimie



35

Una dintre persoanele care au avut ocazia sa participle 
la aceasta expozitie, s-a declarat fascinata de piciorul 
protetic al artistei, adaugand

Si-a transformat piciorul protetic intr-un obiect 

avant-garde. A facut asta cu 45 de ani inaintea 

lui Alexander McQueen, care a urcat-o pe 

podium pe Aimee Mullins in acele picioare 

protetice fascinante in 1998.

Nici celebritatile 
n-au dus lipsa de 
impactul artistei. 
Astfel, nume 
precum Beyonce 
sau Salma Hayek, 
cea care ulterior 
a devenit Frida 
in filmul “Frida”, 
au numit-o pe 
Kahlo ca sursa de 
inspiratii stilistice 
ale acestora.

Muzeul Victoria & Albert 
pregateste celor interesati de arta, 
dar si de viata celebrei pictorite, o 
expozitie ce isi planuieste sa prezinte 
in principal articolele vestimentare 
extrem de populare ale acesteia, dar  
si medicamente, cosmetice, picturi, 
scrisori, chiar si un picior protetic ce 
i-a apartinut acesteia. 

Un aspect foarte important este 
ca articolele prezentate nu au facut 
cunostinta cu o alta tara in afara de 
Mexic, fiind sigilate in casa acesteia 
mai bine de 50 de ani. 
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PRINTRE BLOGURILE DE MODA DIN ROMANIAPRINTRE BLOGURILE DE MODA DIN ROMANIA

alexandratiutiu.ro

t e x t  :  A v e r a  M a k e - u p  A r t i s t

Cand exista pasiune pentru moda si fotografie, e foarte 
probabil sa se nasca un blog. Vesnic nemultumitii vor 

completa: un alt blog … Dar www.alexandratiutiu.ro, 
locul unde Alexandra isi asterne gandurile si ideile, este 
totodata spatiul ce respira tineretea, prospetimea si  
curajul de a pasi catre nou.

De altfel, acest blog, gandit ca initiativa individuala, 
a devenit, in ultima perioada, locul de intalnire a unei 
adevarate echipe cu o viziune comuna asupra a tot ceea ce 
inseamna fashion, beauty&lifestyle. 

Ce ne-a lasat Alexandra sa aflam despre micile ei 
placeri nevinovate? In primul rand, ca se ataseaza destul 
de repede de cate o combinatie vestimentara, gen bocanci 
si rochie tip camasa pe 
care le tot reinterpreteaza, 
pana ii trece pofta. Iar 
acest lucru nu poate sa fie 
decat o permanenta sursa 
de inspiratie pentru fetele 
care intampina dificultati 
in a mixa diversele 
articole de imbracaminte.
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In al doilea rand, ea ne permite sa aflam 
ca, desi iubeste negrul, nu se poate abtine sa 
nu faca, din cand in cand, cate o obsesie, fie 
pentru culori puternice, fie pentru nuante 
pastel. Fie pentru toate, in acelasi timp! Si nu, 
nu sunt greu de asortat, nici daca ai grija sa 
le insotesti cu neutrele, nici daca le spargi cu 
altele, din aceeasi zona cromatica de impact. 
Totul devine, astfel, o poveste despre energie 
pozitiva, terapie de reconstructie a imaginii, 
indrazneala, dar, mai ales, stil la superlativ.

Daca mai pui ca pe blogul 
Alexandrei vezi o gramada de 
fotografii din vacantele ei prin 
Europa, aproape-aproape ca 
te atinge fin invidia. Dar nu 
e bine spus… In realitate, te 
coplesesc admiratia si dorul 
de calatorii. 

Pana cand le faci-
calatoriile!- si le traiesti pe 
propria-ti piele, priveste prin 
ochii Alexandrei Tiutiu 
toate frumusetile si bogatiile 
lumii asteia mari! Dar fa-o cu 
stil, ca ea!

”Vara aceasta, insa, inima o poarta catre «roz, in toate nuantele lui: pal, pudrat, puternic, 
numai roz sa fie!»  Si nu greseste deloc, fiindca, daca ne uitam pe podiumurile caselor de 
moda importante, vom observa ca s-a renuntat la cliseul roz=femeia romantica, diafana si 
timida. Nu! In 2018, roz=look cosmopolit, personalitate, asumare, maturitate stilistica. Ce e 
drept, si cu un pic de altceva: brosa supradimensionata, esarfa block color sau incaltaminte 
glam.

Ca tot veni vorba de stralucire… Ti-ai inchipui ca ea se obtine cu bani, cu foarte multi bani. 
Ei bine, da si nu. Iar cand e nu, Alexandra ne detaliaza: se poate obtine o imagine glamour, 
seducatoare, care sa dea impresia de scump si rafinat, dar cu putini bani, facand cumparaturi 
in Second Hand-uri. Si, spunand asta, isi aminteste de perioada liceului, cand

bugetul pentru shopping era limitat, iar preturile din SH-uri erau mai mult decat perfecte. 
Pe de alta parte, gaseam niste comori pe care daca ar fi sa le cumpar la pretul adevarat, si nu 
cel de SH, probabil ca nu mi le-as permite nici acum, plus ca produsele pe care le cumparam, 
sigur nu le mai intalneam pe strada la altcineva.

Intelegem ce spune: cosmarul oricarei femei e sa vada o alta imbracata identic!



Ambitie, pasiune, talent, dorinta, 
frumos, visator, colorat, unic, gratios, 
feminin, sentimental, profesionist . . . 

si am mai putea continua caracterizarea brand-
ului SineStezic, la originea caruia se afla doi 
tineri ambitiosi - Madalina si andrei, care au 
avut amabilitatea sa ne raspunda intrebarilor si 
curiozitatilor despre lucrurile frumoase pe care le-
au realizat pana in momentul de fata.

Plecata de la pasiunea pentru pictat, aceasta 
frumoasa poveste s-a scris aparent repede, depasind 
granitele tarii, frumosul, ambitia si entuziasmul, 
cantarind greu in aceasta evolutie. Si cu siguranta 
nu a fost usor, dar dorinta de autodepasire, ii 
face pe cei din spatele SineStezic sa priveasca 
doar in viitor si la lucrurile bune care vor veni; 
se completeaza reciproc, fac tot posibilul sa fie pe 
aceeasi lungime de unda, au aceleasi dorinte si se 
pare ca au gasit reteta propriului succes.

De la punctul zero, pana la cele mai frumoase 
realizari, dorinte si planuri de viitor, ne vor 
vorbi in continuare Madalina si andrei, prin 
intermediul unui interviu foarte deschis si frumos, 
ne vor face sa intelegem ce inseamna un astfel de 
proces de creatie de la A la Z si ne vor incanta ochii 
cu frumoasele rochii prin intermediul fotografiilor 
prezente.

sinestezic
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Care este etimologia numelui Sinestezic? Exprima ceva 
anume sau doar ati dorit un nume electrizant, care sa atraga 
atentia?

Madalina: Sinestezia reprezinta uniunea simturilor. Intr-
un astfel de context, ne dorim sa dezvoltam brandul atat 
de mult, incat experienta clientilor - in momentul in care 
vor avea contact cu brandul nostru - sa le susciteze toate 
simturile si sa le uneasca sub un singur nume: Sinestezic.

Care este rolul fiecaruia in tot ceea 
ce intreprindeti? Sunteti ajutati si de 
altcineva sau faceti voi totul?

andrei: Am inceput prin a face noi 
totul, dar odata cu numarul ridicat de 
comenzi, a crescut volumul de lucru si, 
in consecinta, am fost nevoiti sa crestem 
echipa Sinestezic. In prezent, avem colegi 
noi atat in atelier, cat si in birou.

Sunteti pe aceeasi lungime de unda in ceea ce priveste 
finalitatea unei creatii vestimentare?

Madalina: Intotdeauna eu si Andrei ne sfatuim cu tot ceea 
ce inseamna brandul Sinestezic, chiar si cand vine vorba de 
realizarea unei tinute. Si, chiar daca, uneori, avem puncte 
de vedere diferite, incercam sa gasim mereu solutia cea mai 
buna.

Probabil, una din intrebarile sau unul din gandurile ce vin in 
mintea unei potentiale cliente, este “aceste picturi/imprimeuri 
nu ies in contact cu apa?”. Exista vreo modalitate specifica de 
intretinere pentru creatiile vestimentare sau aceasta se face 
in mod obisnuit, in functie de material?

Madalina: Materialele rochiilor Sinestezic sunt imprimate 
cu ajutorul unor prese, la temperatura de 200 de grade 
Celsius. In acest context, fibra materialului se dilata, lasand 
vopseaua sa intre in ea, in stare gazoasa. Potrivit procesului, 
la racirea materialului, fibra se contracta, fixand vopseaua in 
ea. Practic, vopseaua s-ar putea duce la spalat doar daca am 
folosi aceeasi temperatura, adica 200 de grade. In principiu, 
rochiile imprimate se pot spala si calca la temperaturi medii, 
dar asta depinde insa foarte mult si de materialele folosite.

In primul rand, bine ati venit, Madalina si Andrei, in paginile 
revistei noastre. Ce a fost mai intai: moda sau pictura?

andrei: Bine v-am gasit! Mai intai va multumim pentru invitatia 
de a ne expune povestea in publicatia voastra. Cat despre ce a 
fost mai intai, moda sau pictura, va pot spune ca Madalina este 
pasionata de pictura inca de cand era copil, iar moda a venit mai 
tarziu, ca o completare a entuziasmului ei pentru artele plastice.

De unde aceasta dragoste pentru  pictura si acuarela? Dar pentru 
moda?

Madalina: Asa cum puncta Andrei, am avut inclinatie spre 
pictura inca de cand eram copil. Ulterior, am studiat la Liceul 
de Arta “Stefan Luchian” din Botosani, dupa care am urmat 
cursurile Universitatii de Arta si Design 
din Cluj-Napoca. In cele din urma, am ales 
sa ma profilez in domeniul modei pentru ca 
acesta include toate celelalte sfere ale artei. 
Mai mult, consider ca, in moda, inspiratiile si 
modurile de lucru sunt nelimitate.

In momentul in care luam o decizie 
importanta, aceasta ia nastere in urma unui 
anumit “clic”, a unui moment “aha”. . . cand 
s-a produs pentru voi acest “clic”? Ce l-a declansat?

andrei: In situatia noastra, acel “clic” a fost in momentul in 
care ne-am dat seama ca, pe piata este cerere pentru rochii de 
ocazie pictate, chiar personalizate. Practic, noi am debutat cu o 
colectie business-casual, dar, surprinzator, am descoperit faptul 
ca cererea era mai mare pentru tinutele de eveniment. Pe masura 
ce timpul trecea, desi nu faceam niciun fel de promovare in ceea 
ce priveste rochiile de ocazie create de Sinestezic, cerintele in 
aceasta directie continuau constant sa apara. In cele din urma, 
ne-am hotarat sa facem aceasta schimbare si anume, sa ne axam 
doar pe crearea rochiilor de ocazie.

Regretati ca ati inceput aceasta afacere sau dimpotriva - e una 
dintre cele mai buna alegeri?

andrei: Categoric, este una din cele mai bune alegeri pe care 
le-am facut. Mai ales din perspectiva faptului ca unul dintre 
avantajele acestui business este ca petrecem foarte mult timp 
impreuna. Una peste alta, ne place foarte mult ceea ce facem 
in acest moment si nu regretam absolut nimic. Suntem 
recunoscatori ca ne avem unul pe celalalt si ne putem completa 
atat de bine nu doar in viata personala, ci si in afacerea care 
creste in jurul brandului Sinestezic.

Intotdeauna ne sfatuim cu 
tot ceea ce inseamna brandul 

Sinestezic, chiar si cand 
vine vorba de realizarea unei 

tinute.
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Cum sunt realizate imprimeurile?

Madalina: Imprimeurile pe care le folosim pentru rochiile 
Sinestezic sunt realizate, in prealabil, pe hartie, dupa care se 
scaneaza si se redimensioneaza pentru suprafata de material. 
Apoi, se imprima pe o hartie speciala dupa care, cu ajutorul 
presei, se face trecerea imprimeului de pe hartia respectiva pe 
material, cu ajutorul tehnologiei mentionate mai sus.

Cum arata procesul de creatie de la idee pana la rochita finala? 
Care sunt etapele?

andrei: La Sinestezic, incepem cu o idee. Urmeaza schitele, 
alegerea materialelor, realizarea  imprimeurilor (picturilor pe 
hartie), croitul materialelor, imprimarea pe fiecare bucata de 
material in parte. Ultima etapa presupune coaserea bucatilor de 
material imprimate.

Ce elemente nu lipsesc niciodata dintr-o piesa vestimentara 
Sinestezic, elemente care reprezinta cartea voastra de vizita sau 
esenta conceptului?

Madalina: Categoric, imprimeul este semnatura noastra, a 
brandului Sinestezic, si ne dorim sa nu lipseasca din nicio 
tinuta. Dar unele cliente aleg si rochii fara astfel de imprimeuri. 
In toate cazurile, insa, credem ca tinutele Sinestezic sunt 
caracterizate indeosebi de feminitate si romantism.

Au existat situatii in care, datorita dorintei clientei, a trebuit 
sa va incalcati principiile si filosofia brandului pe care il 
reprezentati? Incercati cu fiecare clienta sa adaugati elementele 
specifice Sinestezic sau respectati dorinta si viziunea acesteia?

andrei: Au existat astfel de situatii, mai exact in primul an al 
business-ului nostru, cand clientele nu stiau exact ce putem 
face si nu aveau incredere in imprimeurile propuse de noi. 
Ce-i drept, se mai intampla si acum, din cand in cand. Dar, per 
total, din creatiile noastre sunt nelipsite doua elemente care ne 
evidentiaza in permanenta: romantismul si feminitatea. In cele 
din urma, clientele apeleaza la noi pentru ca apreciaza stilul si 
produsele noastre exclusiviste, iar noi facem tot posibilul ca ele 
sa fie multumite.

Cum stati la raportul munca-costuri-satisfactie client si cum 
reusiti sa creati un echilibru?

andrei: Fiind, totusi, la inceput de business, volumul de munca 
este ridicat, iar costurile sunt, in consecinta, destul de mari 
pentru ca nu avem cantitati mari la productie. Totusi, indiferent 
de conditii, incercam sa inclinam balanta spre satisfactia 
clientelor. Nu credem ca este un echilibru, deocamdata, dar 
muncim foarte mult in aceasta directie...

Unde va situati ca preturi si ce anume le dicteaza?

andrei: Cand vine vorba de Sinestezic, preturile sunt dictate, 
in principiu, de costurile de productie, dar si de design, de 
complexitatea acestuia. Ca preturi, as putea spune ca ne situam 
in zona medie spre premium. In fond, ne place sa credem ca 
produsele Sinestezic sunt veritabile piese de arta, care pot fi 
purtate de doamne si domnisoare.
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Care este filosofia a tot ceea ce faceti, de la prima idee, la procesul 
de creatie propriu zisa si pana la promovare? Aveti principii bine 
definite, un motto pe care il respectati?

andrei: In ceea ce priveste “filosofia” Sinestezic, credem foarte 
mult in “You are unique” si vrem sa inspiram mai departe cu 
acest motto. Pentru ca ne dorim ca toate femeile care poarta 
tinutele Sinestezic sa fie ele, sa se simta cu adevarat unice. Intr-
un context ideal, ne imaginam o lume in care frumusetea este 
definita de individualitate, incredere in sine, fericire, onestitate, 
eleganta si liniste interioara. In lumea Sinestezic, varsta si 
circumferinta taliei sau a soldurilor nu sunt decat forme care 
definesc o mica parte din ceea ce suntem noi, ca persoane. 
Dorinta noastra este sa scoatem in evidenta individualitatea 
femeilor si sa le inspiram, astfel incat sa-si depaseasca limitele si 
sa se simta bine in pielea lor, indiferent de forme.

Cum functioneaza la voi inspiratia: o aveti pe moment si o puneti 
imediat in practica sau adunati informatii, faceti brainstorming, 
trageti concluzii si apoi concretizati?

Madalina: Din experienta pe care am acumulat-o pana acum, 
tot ce pot sa spun e ca ne-am folosit de ambele situatii. Da, 
uneori inspiratia necesara crearii tinutelor Sinestezic apare pe 
moment si o putem pune imediat in practica. Iar rezultatele 
sunt exceptionale. Alteori, avem nevoie de o perioada mult mai 
indelungata pentru a concretiza creatiile. Iar finalul este la fel 
de spectaculos. 

Ce inseamna moda pentru Sinestezic? Aveti vreo casa de moda 
sau vreun designer pe care il admirati in mod deosebit?

Madalina: Bineinteles, avem foarte multi designeri si case 
de moda pe care ii admiram pentru tot ceea ce ofera in acest 
domeniu si as putea sa va dau cateva nume: iSabel SanchiS 
coStura, Paolo SebaStian, dior, alberta Feretti, zac PoSen, Mary 
Katrantzou, ioana ciolacu.

Exista in creatiile Sinestezic o culoare dominanta?

Madalina: Daca ar fi sa rasfiram colectiile, de la un sezon la altul, 
exista culori care domina in fiecare. Depinde de foarte multi 
factori, de la tendinte la preferinte. 

Prima colectie a voastra de rochii de ocazie se numeste “Garden 
of dreaMs”. Care este povestea ei si ce ati vrut sa exprimati? 
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Femeia Sinestezic este, in 
primul rand romantica. 

Bineinteles, este definita 
si de feminitate. Are 

incredere in sine sau este 
in cautarea ei.

La ce evenimente ati participat pana in momentul de fata si ce 
impresii v-au lasat respectivele experiente?

andrei: In acest an, am participat la Barcelona Bridal Week. 
Acolo, am intalnit foarte multi oameni profesionisti cu dorinta 
de a face lucruri inovative si deosebite in domeniul creatiei 
vestimentare. De asemenea, am cunoscut oameni care ne-au 
inspirat si ne-au motivat sa mergem mai departe. Fiind un 
eveniment organizat la un nivel atat de inalt, am absorbit toate 

informatiile ce au venit spre noi. Nu 
am avut decat de invatat din aceasta 
experienta, astfel incat, anul viitor, 
sa revenim la Barcelona Bridal Week 
atat mai pregatiti, cat si mai insetati 
de invatare. 

Ati facut cunoscut de asemenea, 
faptul ca ati depasit granitele 
Romaniei in privinta vanzarilor, 
ceea ce este un lucru extraordinar. 
Ce amanunte ne puteti oferi legat de 
acest subiect?

andrei: Colaboram deja de un an si 
jumatate cu doua buticuri din Paris. 
Pe langa faptul ca suntem foarte 
onorati de aceasta oportunitate, 
suntem si foarte multumiti de 
cererile clientelor. Produsele 
Sinestezic sunt apreciate in Paris, 

fiind totusi diferite de ceea ce se vinde in Romania. Creatiile 
pe care le trimitem in capitala Frantei sunt minimaliste si, 
mai mult casual decat de ocazii speciale. Stilul vestimentar al 
frantuzoaicelor este, categoric, altul.

Un lucru deosebit pe care il faceti este acela de a oferi resturile 
de materiale post productie asociatiei teaM for Youth. Care 
este scopul sau mai bine zis, de ce faceti acest lucru?

andrei: Da, e adevarat. Am hotarat sa facem ceea ce se numeste 
in limbaj de specialitate upcycling atunci cand am vazut cat 
de mare este volumul deseurilor care raman in urma activitatii 
noastre. Astfel, incercam sa reducem acest volum cat mai mult 
posibil, iar cu ocazia aceasta oferim reale clipe de bucurie unor 
copii de la orfelinatele din Baia Mare.

Madalina: In prima noastra colectie de rochii de ocazie, 
pe care am numit-o sugestiv “Garden oF dreaMS”, am vrut 
sa ne axam pe visurile femeilor. In traducere, e vorba de 
“Gradina visurilor”, un loc in care femeile Sinestezic sunt 
indemnate sa viseze la lumea creata de ele. In acel loc, fricile 
si stereotipurile nu exista, iar femeile se pot desfasura, astfel 
incat sa-si atinga telul final: sa se simta unice.

Cand sa ne asteptam la urmatoarea?

andrei: Noi ne-am propus ca in fiecare an sa 
lansam cate o colectie spectaculoasa, asa ca … 
in curand. 

Care sunt materialele folosite sau cele pe care 
le recomandati clientelor?

Madalina: Pentru creatiile Sinestezic, folosim 
indeosebi tafta, organza, triplu voal, tul si 
crep. Sunt materialele care se pliaza perfect 
stilului nostru. 

Cum arata femeia Sinestezic?

Madalina: Femeia Sinestezic este, in primul 
rand romantica. Bineinteles, este definita si de 
feminitate. Are incredere in sine sau este in 
cautarea ei.

Cum vedeti mediul concurential din Romania? 
Va afecteaza, va ambitioneaza sa va 
autodepasiti?

andrei: Mediul concurential din Romania ne 
inspira, in primul rand. De asemenea, ne ambitioneaza sa ne 
“reinventam” in fiecare zi, sa inovam si sa ne autodepasim.

Din punctul vostru de vedere si din experienta asimilata 
pana acum, care sunt principiile pentru ca o astfel de afacere 
sa mearga si sa aiba continuitate? Exista anumite secrete?

andrei: Nu stiu daca le putem numi secrete. Sunt doar 
principii dupa care multe afaceri de succes se ghideaza si pe 
care orice antreprenor aflat la inceput de drum, ar trebui 
sa le aiba in vedere. Mai intai, e vorba de atentia la detalii 
si orientarea spre clienti. Flexibilitatea si know-how-ul 
sunt alte elemente fundamentale ce nu trebuie ignorate. 
Bineinteles, produsele bine lucrate si materialele de calitate 
sunt criterii ce garanteaza succesul unui business.
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Cat timp petreceti la atelier? Aveti un “record’ stabilit pana 
acum?

Madalina: Nu ne-am contorizat niciodata timpul petrecut in 
atelier. Atat mie, cat si lui Andrei ne place enorm sa lucram in 
domeniul ales. Desi, deocamdata, viata noastra este doar despre 
asta, orele alocate consolidarii brandului Sinestezic nu pot fi 
numarate. 

Urmariti tendintele in moda? Le insuflati si creatiilor Sinestezic 
din tendinte? 

Madalina: As putea sa spun ca ne inspiram din tendinte doar 
cand vine vorba de culoare. In rest, tot ce tine de Sinestezic e 
unic. 

Aveti si alte pasiuni tangentiale modei (machiaj, stilist, . . .)?

Madalina: Nu pot sa le etichetez drept pasiuni, dar e nevoie sa 
cunosti din fiecare cate putin, pentru a putea comunica mai 
departe oamenilor de specialitate ceea ce ne dorim de la o 
prezentare ori fotografie. O buna documentare si in aceste sfere 
ale modei sunt binevenite oricand. 

Care sunt elementele principale de care tineti seama in 
momentul in care va pregatiti pentru un spectacol/prezentare 
si/sau sedinta foto?

andrei: Atunci cand ne pregatim pentru astfel de eveniment, 
avem in vedere trei elemente primordiale: conceptul colectiei, 
locatia si cromatica tinutelor. E foarte important ca aceste trei 
lucruri sa fie pe aceeasi directie, pentru a crea un impact 
vizual cat mai fluid pentru public. O buna corelare intre ele 
asigura, in cele din urma, si o imagine buna.

A razbate si a te detasa in acest frumos dar dificil domeniu, 
nu este foarte usor. Care sunt principalele dificultati sau 
bariere cu care v-ati confruntat?

andrei: Lipsa fortei de munca este o chestiune cu care ne 
confruntam clar in domeniul nostru de activitate. Apoi, ar 
mai fi disponibilitati banesti insuficiente pentru dezvoltarea 
brandului asa cum ne dorim noi. Totusi, indiferent de 
dificultati, mergem inainte si cautam solutii pentru evolutia 
Sinestezic.
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andrei: Evident, avem foarte multe idei pentru viitor si ne 
gandim zi de zi cum sa diversificam produsele. De aceea, in 
perioada imediat urmatoare vrem sa lansam mai multe produse 
cocktail. Incercam sa testam piata si cu astfel tinute. 

Cum ati convinge o femeie sa cumpere o rochie Sinestezic?

andrei: Clientelor Sinestezic le place ceea ce facem si, in fond, 
se identifica cu brandul. De asemenea, le atrage ideea de unicat 
si personalizat, iar feminitatea produselor noastre le incanta 
cu adevarat. Noi nu mergem pe principiul ca ar trebui sa le 
convingem. 

Care va sunt planurile de viitor, mai apropiate sau mai 
indepartate?

andrei: Obiectivul nostru este sa participam la cat mai multe 
evenimente internationale. Mai mult, ne dorim sa ne extindem 
colaborarea cu mai multe magazine in care sa distribuim 
rochiile Sinestezic si, de asemenea, sa dezvoltam vanzarea in 
mediul online.

Unde va pot urmari cititorii Famost activitatea si unde pot fi la 
curent cu tot ceea ce faceti?

andrei: Cititorii Famost, pe care ii salutam pe aceasta cale, 
ne pot gasi pe Facebook sau Instagram. Creatiile brandului 
Sinestezic pot fi vizualizate si pe site: sinestezic.ro. 

Va multumim pentru prezenta voastra si va dorim mult mult 
succes in tot ceea ce faceti!

andrei&Madalina: Si noi va multumim inca o data pentru 
invitatie. Suntem onorati.

Care este cea mai frumoasa experienta de cand ati inceput 
aceasta frumoasa calatorie?

andrei: Indiscutabil, participarea noastra la Barcelona 
Bridal Fashion Week 2018 este cea mai frumoasa experienta a 
noastra de pana acum de la infiintarea brandului Sinestezic. 
De ce? Pentru ca, in primul rand, am primit multe feedback-
uri pozitive. Iar dupa cum precizam ceva mai devreme, am 
cunoscut multe persoane valoroase din domeniul modei. In 
final, ne-am incarcat cu energie pozitiva si am invatat multe 
lucruri. A fost o experienta de neuitat pe care, neaparat, 
dorim sa o repetam. 

Ce pasiuni extra are Madalina? Dar Andrei? Cum va petreceti 
timpul liber?

Madalina: Pentru amandoi, natura este un loc sigur de 
relaxare asa ca, cel mai adesea, iesim pe munte. De asemenea, 
ne place sa gatim impreuna. La paste si prajituri, suntem cei 
mai priceputi. 

Aveti in plan sa largiti gama de piese vestimentare oferite, 
sa va orientati si spre altceva in ceea ce priveste designul 
vestimentar?





C o l e C t i a  P l u s  s i z e

Mihaela Constantin - Agatha Mariage

Rochie de mireasa realizata din tul fin cu picturi, accesorizat cu insertii 
de broderie. Linia decolteului este brrdata cu margele si cristale 

swarovski.



C o l e C t i a  P l u s  s i z e

Mihaela Constantin - Agatha Mariage

Rochie de mireasa A line realizata din dantela fina accesorizata cu perle 
si paiete. Bustul este fronsat cu tul fin. Inchiderea rochiei se face cu 

siret.



Rochie de mireasa realizata din dantela in stil baroc si tulle fin, 
accesorizat cu insertii din dantela cusute manual.

C o l e C t i a  P l u s  s i z e

Mihaela Constantin - Agatha Mariage



Rochie de mireasa fluida din voal Chiffon cu bust Fronsat. Decolteul 
este accesorizat cu insertii din dantela paietata.Talia este marcata cu un 

cordon din sateni si accesoriu din strasuri.

C o l e C t i a  P l u s  s i z e

Mihaela Constantin - Agatha Mariage
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Stilul navy este in topul 
tendintelor si in aceasta 

vara, asadar...
”avanta-te in larg” cu stil!
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Sacoul de inspiratie navy, cu dungi orizontale, este o piesa clasica, 
specifica acestui stil. Purtat alaturi de o pereche de pantaloni albi si 
accesorizat cu elemente navy, reprezinta cu siguranta combinatia 
ideala, care defineste cu excelenta stilul marinaresc! Desigur ca poti 
opta si pentru alte item-uri precum: rochii in dungi, fuste, camasi 
sau tricouri polo. Alege materiale vaporoase precum bumbac, in 
sau doc!

In linii generale, stilul navy se descrie extrem de 
simplu: prin folosirea dungilor orizontale si asocierea 

nuantelor de alb, bleumarin si rosu cu detalii aurii 
sau argintii. Stilul navy este simplu, dinamic si 

stylish! In plus, este poate cel mai comod si mai 
curat mod de a te imbraca in timpul verii.

Desi se numeste navy, 
maritim sau nautic, asta nu 
inseamna ca este destinat 
doar purtarii pe plaja sau 
in statiunile estivale.
Din fericire, este un stil 
extrem de versatil, care se 
poate aborda oricand si 
oriunde, purtat cu piese 
clasice, astfel incat iti poti 
crea un stil casual & stylish, 
potrivit atat pentru un yaht 
party ori pentru o plimbare 
pe faleza, cat si pentru o 
iesire in oras, la un brunch 
cu prieteni sau chiar la 
birou.

Stilul navy se evidentiaza si prin accesoriile 
pentru care optezi, asa ca palariile, curelele, 
esarfele sau brosele ori insignele cu ancore, 
noduri marinaresti, etc, trebuiesc integrate intr-
un astfel de outfit de inspiratie marina!

Nu 
uita de 

accesorii! 

Material realizat de fashion blogger Laura Veronica Sima
Foto : Mircea Maieru
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orice barbat trebuie sa le aiba!7 accesorii FASHION pe care

Un barbat stylish stie ca totul se rezuma la cele mai fine detalii, iar accesoriile devin cu adevarat 
detalii care vor capta atentia oricarei tinute. Ai putea purta un costum bleumarin si o camasa alba 

si, in acelasi timp, tipul de langa tine ar putea purta un costum bleumarin si o camasa alba. Singurul 
mod prin care iti poti face tinuta diferita de a lui, sunt accesoriile pe care le alegi. 

Daca ai avea doar 7 accesorii in garderoba ta, care ar fi acestea? 

T e x t  :  A l i n  T .

Ceasul de mana
De la un ceasurile simple, sofisticate, clasice pana 
la cele sport, optiunile sunt fara sfarsit, dar cel mai 
important lucru este ca trebuie sa ai cel putin un ceas 
in garderoba. 
Cu alte cuvinte, purtarea unui ceas de calitate, 
inseamna a conferi tinutei un aer sofisticat. Vrei sa 
alegi un ceas care se potriveste cu stilul tau de zi cu 
zi. Daca intentionezi sa investesti intr-un Rolex, dar 
lucrezi pe un santier, zilnic, probabil ca nu este cea 
mai buna alegere. Gaseste un ceas care se va potrivi 
cu stilul tau de viata, cu personalitatea ta, pe care il 
poti purta de nenumarate ori.

Batista de buzunar
Bastista de buzunar este detaliul 

care face diferenta si totodata, cea 
mai buna modalitate de a adauga 

o pata de culoare, in special cea 
cu imprimeu. In mod normal, 

sacoul sau blazerul pe care il vei 
purta, va fi clar mult prea putin. 

De la blazerul clasic bleumarin 
pana la sacoul gri petrol, batista 

de buzunar este cea care poate 
adauga acea pata de culoare atunci 

cand este cazul. 
Daca as fi tu, as incerca sa 

investesc in cateva culori diferite, 
dar trebuie sa te gandesti si la 

stilul tau, este ceea ce vei purta de 
multe ori? Daca nu, investeste doar 

intr-o singura batista de buzunar 
alba, de calitate, si apoi, probabil, 

una cu ceva culoare.1.

2.
fo

to
 :

 p
in

te
re

st
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Cravata
Chiar daca stilul de zi cu zi este 
obisnuit, trebuie sa mai detii 
cel putin o cravata, un element 
omniprezent aproape in garderoba 
fiecarui barbat. As recomanda 
sa investesti in culori clasice, 
cravata cea mai purtata pare a 
fi cea bleumarin de la Drakes si 
merge cu aproape fiecare costum 
si camasa. Poti, de asemenea, 
opta pentru un anume tip de 
cravata care adauga o pata de 
culoare tinutei, iar o matase poate 
compensa frumos alte tesaturi.

Geanta de piele
Nu ignora importanta unei genti 
din piele. Am vazut un numar 
de barbati care aratau elegant, 
dar de cele mai multe ori, aveau 
un rucsac inestetic pe umeri, 
acesta fiind destinat excursiilor 
sau activitatilor sportive. 
Investeste intr-o geanta de piele 
de calitate, care va face orice 
tinuta mai eleganta si va fi, de 
asemenea, foarte practica. 

Portofelul
Daca vei face cinste cu o 
bautura cuiva si vei scoate acel 
portofel cu Spiderman, lucrurile 
nu or sa mearga prea bine. 
Drept urmare, investeste intr-un 
portofel din piele de foarte buna 
calitate. Din nou, pune accentul 
pe calitate si vei ajunge sa 
pastrezi acelasi portofel si in 
anii care vor urma. Alaturi de 
portofel, as recomanda si un 
detinator de card. 

O pereche de ochelari de soare
Personal, iti recomand sa cheltuiesti mai multi bani pe ochelarii de soare. Investind in 
calitate - nu doar investesti in brand, dar investind in calitate, inseamna ca nu trebuie sa 
cumperi ochelari de soare noi in fiecare an.
De asemenea, iti recomand sa ai o pereche de ochelari de soare mai ieftini pentru situatii in 
care nu doresti sa risti sa ii pierzi sau sa ii rupi. Impactul pe care o pereche de ochelari de 
soare de calitate il poate avea asupra aspectului general este deseori subestimat si poate 
ascunde si acei ochi obositi din noaptea de dinainte.

Sosetele stylish
Este evident ca trebuie sa ai cateva perechi de sosete in garderoba, dar nu 
neglija sosetele pe care le porti in picioare. Am vazut o multime de barbati 

care poarta un costum foarte frumos, dar neglijeaza sosetele, alegand sa 
poarte unele simple, albe. Nu face asta, nu este o alegere intocmai buna! 
Aminteste-ti ca este vorba despre cele mai fine detalii, astfel ca sosetele 

pe care le porti, joaca un rol important in stilul tau general. Opteaza pentru 
cateva perechi, cateva care adauga pata de culoare necesara si cateva 

care sunt clasice si vor merge cu majoritatea tinutelor. Alegerea potrivita a 
unor sosete stylish este, de asemenea, acel mod subtil prin care poti face o 

declaratie, exprimand un pic mai multa personalitate.

3. 4.

5.

6.

7.



Famost MODA

A U G U S T  2 0 1 854

SACOUL DIN TESATURA FINA,
precum inul si bumbacul, este alegerea ideala pentru zilele de vara.

Alege-ti piesele dorite din Magazinul Mister situat pe str. Brailei nr. 163!

Poarta-l cu o pereche de 
pantaloni slim fit si cu o pereche 

de loaferi pentru a creea o 
tinuta moderna!

camasa 135 lei

cravata 35 lei

pantofi 350 lei

costum 520 lei

Material realizat de 

Gina Codrescu, 

manager MISTER.
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CULORILE PUTERNICE
dau personalitate tinutei, insa, pentru un aspect rafinat,

alatura piese in nuante neutre!

Completeaza-ti garderoba cu elemente moderne din magazinul Mister!

Vesta din stofa in carouri, 
reprezinta o investitie in 

garderoba masculina actuala.

camasa 135 lei

camasa 95 lei

vesta 95 lei

cravata 35 lei

pantofi 380 lei

set cravata+batista 35 lei

pantaloni 145 lei

Material realizat de 

Gina Codrescu, 

manager MISTER.
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Intra acum si fii la zi cu cele mai bune informatii!



DESCARCA TOATE EDITI I LE!

Intra ACUM  pe www.famost.ro !

Descopera universul FAMOST cu articole din moda, tendinte, frumusete, 
evenimente, sanatate, stil de viata!

Revista Famost este gratuita si se poate descarca doar de pe site-ul www.famost.ro!

GRATUIT!



Daca vrei sa fii 
100% multumita 

de tine, in afara 
trasaturilor frumoase 
- ochi  luminosi, 
buze pline si a 
increderii in tine pe 
care se presupune 
ca o ai - machiajul 
ofera multe alte 
beneficii, indiferent 
ca folosesti doar un 
ruj, un eyeliner sau 
optezi pentru un 
machiaj complet.

daca iubesti ...
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DACA IUBESTI
blush-ul si iti place sa iti scoti obrajii 
in evidenta, un pariu sigur este o 
nuanta roz, stralucitoare. Foloseste o 
perie pentru aplicarea blush-ului pe 
varfurile pometilor, putin pe nas si pe 
barbie; vei avea parte de un frumos 
contrast. Poti adauga de asemenea, 
la sfarsit, un strat usor de blush 
peste pometi. Iar daca esti prinsa pe 
nepregatite si nu iti place LOOK-
ul tau, te poti ciupi usor de pometi 
pentru a-i da putina culoare.

DACA IUBESTI 
buzele indraznete si nu ai vreo 
preferinta a unei anumite culori, poti 
merge pe o nuanta de pruna sau 
un rosu mat. Astfel de nuante iti 
pot schimba intreaga stare de spirit, 
facandu-te sa te simti mult mai 
increzatoare, puternica si prietenoasa 
cand intri in contact cu oamenii.

DACA IUBESTI
conturul sau mai bine zis daca esti 
nevoita sa o faci si asta datorita 
faptului ca ai un chip de copil - 
conturul fiind singurul lucru care ti-l 
defineste, ai putea folosi bronzer sub 
pometi si sa-ti conturezi perimetrul 
fetei. Apoi, poti lumina varfurile 
pometilor cu un blush in nuanta de 
coral, iar daca vrei totul natural, 
foloseste degetele pentru a tapa in 
josul nasului, pe obraji, in jurul ochilor.

DACA IUBESTI
dermatograful si faptul ca iti schimba 
forma ochilor dandu-ti un aspect 
dramatic, ai putea incepe sa accentuezi 
linia apei cu un eyeliner negru si apoi 
sa folosesti un liner lichid negru pe 
linia superioara a genelor, trasand-o 
spre exterior. Ar fi indicat sa o executi 
dintr-o singura atingere, deoarece vei 
stabili exact cum va arata si la celalalt 
ochi. Si poate aceasta procedura nu 
este cea mai simpla, dar efectul este 
unul de invidiat.

DACA IUBESTI
pleoapele colorate si asta chiar daca 
acum se pune accentul mult pe 
natural, ai putea incerca un portocaliu 
rosu, verde, roz, purpuriu, galben, 
asta in functie de starea ta, de 
indrazneala si de imbracaminte. Daca 
nu vrei sa te complici prea mult, 
amesteca cu degetele pe pleoapa si 
nu totul deodata, pentru ca astfel, vei 
putea controla intensitatea culorii.

L’Oréal Paris Infallible 
Pro-Last Liner in Black

Bobbi Brown Brightening
Brick in Pink

Nars Velvet Matte Lip 
Pencil in Famous Red

NYX Vivid Brights Crème
Colour in Cyberpop

Glossier Haloscope 
in Quartz

Colourpop Done 
Deal Face Duo
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SPLENDIDA

Chanel, PhilosoPhy, Prabal GurunG, sunt 
doar cateva din brandurile care au promovat 
pentru sezonul toamna iarna 2018-2019 un 
LOOK sculptural al chipului, folosind nuante 
mute; un aspect natural, dar curat si bine 
definit.

Chanel Les 
Beiges Healthy 
Glow Natural 
Eyeshadow 
Palette in Deep

gloMinerals 
Eye Shadow in 
Harvest

Dolce & Gabbana 
Emotioneyes 
High Definition 
Eyeliner Stylo 
in Nero 1

Nuantele apropiate pielii - poate 
putin mai inchise pentru o fata 
cu un aspect proaspat, sculptural, 
de multe ori monocrom. 
Foloseste nuante de caramel 
pe buze, continua in jurul 
ochilor si evidentiaza doar cele 
mai proeminente suprafete ale 
chipului tau, pentru a-i da fetei 
dimensiune.

Dior Nude 
Essence 
Bronzing

Essence 
Metal 
Chrome 
Blush in The 
Beauty and 
the Bronze

O tendinta in crestere 
care se pastreaza inca 

din sezonul trecut, este 
folosirea sclipiciului si 

nu doar la evenimente, 
ci si in timpul zilei. 
O tendinta care ne 

intoarce putin in 
perioada disco, dar daca 
este “cultivata” cu gust, 

ne poate da aspectul 
actualizat-modern pe 

care ni-l dorim.

nu a n t e  mu t e   s t ra l u c i r e
M

ai
so

n 
M

ar
gi

el
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pr
im

av
ar
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va

ra
 2

01
8 Cel mai bine 

este sa folosesti 
sclipiciul pe 
parul ondulat, 
pulverizandu-l de 
la radacina spre 
varf; foloseste-ti 
degetele pentru 
a imprastia usor, 
dar si pentru a 
fixa sclipiciul pe 
suvite!

MAC Pro Glitter

Redken 
Triple 
Take 
Extreme 
Hold 
Spray

ghd Final 
Fix
hairspray
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Daca nu esti adepta procedurilor pentru a avea sprancene frumoase (micropigmentare) 
sau esti in criza de timp, iata ce ar trebui sa stii sa faci!

sprancene naturalesprancene naturale
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SPLENDIDA

Daca ai sprancene arcuite inalte

Trebuie urmata linia exterioara 
si din fericire, ai o mare libertate de 
exprimare in cazul acestor sprancene. 
Incearca sa le definesti forma in 
partea superioara si inferioara cu 
ajutorul unei nuante care se potriveste 
sprancenelor, regula valabila tuturor 
formelor. Perie pigmentul pe la mijloc 
cu ajutorul unei perii spoolie - 
asemanatoare cu cea a rimelului care 
se regaseste la majoritatea produselor 
destinate sprancenelor.

Majoritatea celor ce prezinta 
tehnici de machiaj de pe Youtube, 
recomanda folosirea anticearcanului 
sub si deasupra sprancenelor, dar, 
in schimb, daca adaugi highlighter 
de la colturile ochilor pana la baza 
sprancenelor, vei fi avea ochii mult 
mai luminosi. Aplicarea stralucirii in 
zona arcadei unde se afla sprancenele, 
atrage multa lumina si iti face 
sprancenele sa para foarte subtiri.

Daca ai sprancene drepte

Specialistii recomanda in acest caz, 
sa arcuiesti subtil sprancenele si poti 
face acest lucru doar schitand cu 1-2 
cm deasupra varfului sprancenelor, 
cu ajutorul unei perii de sprancene 
unghiulare si a unei pudre speciale 
pentru sprancene, cu un efect foarte 
usor.

Apoi, trebuiesc accentuate capetele 
sprancenelor, iar daca chiar le ai 
drepte, alungirea lor iti ofera mai 
multa feminitate. Pentru a gasi locul 
exact unde trebuie sa ti se “termine” 
spranceana, tine manerul periei la 
marginea narii la un unghi de 45 de 
grade pentru a se extinde pana la 
marginea exterioara a ochiului, apoi 
marcheaza punctul cu un varf de 
pudra. Deseneaza apoi o linie de la 
baza sprancenei pana la punct si apoi 
o alta, din partea de sus a sprancenei 
pana la punct, umpland apoi spatiul 
cu pulbere.
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Usor arcuite

Sprancenele trebuiesc umplute pe 
toata lungimea lor prin intermediul 
unui buretel de la pudriera pentru 
ochi; folosirea pudrei de sprancene 
este necesara pentru a colora uniform, 
nu ai nevoie de culori diferite. Scopul 
aici, este sa reusesti sa dai o forma 
compacta si densa.

In cazul in care sprancenele sunt 
rare, lucru obisnuit de altfel in cazul 
acestor forme, mergi pe geluri colorate, 
ele avand rolul de a da o forma plina 
acestora. Strange apoi codita sprancenei 
cu degetul mare si cel aratator, pentru 
o forma finala eleganta.

Sprancene rotunde

Arcuirea acestor sprancene nu este 
la mijloc, de aceea, pentru a da un 
aspect de plinatate, lasa cateva fire 
intacte de-a lungul marginii de jos a 
sprancenei. Poti extinde usor aspectul 
pentru ca sprancenele sa para mai 
drepte, doar ca nu trebuie sa treaca de 
tample.

Daca ai folosi creionul in aceasta 
situatie, ar parea dur, asa ca, ar 
fi indicat sa umpli sprancenele cu 
pudra si sa folosesti creionul pentru 
dimensiune. 

Sprancene in form de S

In acest caz, trebuie creata simetrie. 
Chiar si in afara formei naturale a 
sprancenei, exista o inclinare usoara 
in varf, chiar deasupra colturilor 
interioare al ochilor. Deseneaza 
o linie cu creionul din varful 
sprancenei langa nas spre varful 
sprancenelor, pentru a crea o zona 
simetrica; creionul trebuie sa aiba 
un varf foarte fin. Pentru a termina, 
trebuie amestecat cu ajutorul unei 
perii spoolie pentru a imprastia 
pigmentul pastrand structura intacta.

Intinde firele de par care “incep” 
acolo unde se arcuieste spranceana 
folosind un gel incolor, la fel ca firele 
de par de la capatul sprancenelor de 
langa zona nasului, apoi netezeste 
in jos. Schimbarile in directia 
parului sunt evidente la acest tip de 
spranceana, tocmai de aceea, cel mai 
probabil vrei totul uniform.
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M A C H I A J U L
nascut din pasiune pentru frumos!

Adriana Ivan
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COMPLEXITATE RIDICATA A 
MACHIAJELOR ACTUALE

Ceea ce  - cu ani in urma - se rezuma la 
un fond de ten si ruj, a devenit astazi mai 
complex, o complexitate a machiajelor 
care atinge un nivel ridicat, la fel si a 
celor care il realizeaza! Daca acum 12 ani 
- machiajul era realizat de cosmetician 
cu nivel minim de cunostinte, astazi, 
clientele se bucura de atentia si 
cunostintele make-up artistilor cu studii 
in domeniu!

PERFECTIONARE CONTINUA

Asa am inceput si eu, fiind din ce in 
ce mai nemultumita de complexitatea 
machiajelor intalnite; de aici, au inceput 
dupa 7 ani de lucru, specializarile mele 
in cursuri si seminarii de make-up! 
Recomand cosmeticenelor - cu toata 
convingerea, sa aloce timp si interes 
perfectionarii! Consider ca nu este de 
ajuns doar pasiune pentru frumos, ci si 
multa munca si devotament!

text : Adriana Ivan
machiaj : Adriana Ivan
aranjat par : Dudulea Daniela
model : Diana M.
foto : Famost

1

2
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SPLENDIDA

CONSILIERE SI MACHIAJ IN 
FUNCTIE DE NECESITATE

In cazul evenimentelor, este foarte necesar 
sa ne pregatim in prealabil clienta in functie 
de eveniment si de implicarea ei in acesta! Este 
de datoria noastra ca specialisti in beauty, sa o 
consiliem, sa o facem sa poata alege intre un 
machiaj de corectie sau unul de scena! Textura 
produselor trebuie aleasa de asemenea cu 
grija, in functie de zonele fetei pe care le vrem 
evidentiate, sau de cele pe care vrem sa le punem 
in umbra!

DINTRE ETAPE ...

Un make-up bine realizat, va 
incepe bineinteles cu baza de machiaj 
potrivita, va continua cu corectiile 
necesare uscate sau umede, cu 
aducerea ochiului la forma ideala si 
infrumusetarea acestuia cu ajutorul 
culorii si a genelor potrivite! Nu 
trebuie sa uitam nici blush-ul care 
are o importanta deosebita, acesta 
ridicand pometii sau aplanand 
inaltimea prea proeminenta a 
acestora! Rujul desavarseste 
machiajul, care trebuie sa tina cont 
si de tendinte!

Lucrarea urmeaza a fi fixata/
stabilizata cu un fixator potrivit.

machiaje
inainte/dupa

3

4



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

www.academiademake-up.ro

 
 G

IU
LIA BEAUTY ACADEM

Y

academia.giulia

CE VREI 
SA FACI 

CU 
VIITORUL 

TAU?

TU?

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

Evident ca si seara trebuie sa te 
cureti si este indicat sa folosesti abur 
cel putin de doua ori pe saptamana, 
la care sa adaugi diverse ierburi. 
Exfolierea este extrem de importanta 
si este bine sa o faci o singura data 
pe saptamana, iar printre ingrediente 
ar trebui sa se numere zaharul de 
cocos si Bromelain, care este enzima 
ananasului; aplica apoi o crema 
hidratanta! Indicat este ulei presat la 
rece din macese, cel putin de trei ori 
pe saptamana.

Foarte indicat este - in completarea 
acestor ritualuri de infrumusetare, 
practicarea yoga, dar si consumul 
ceaiului verde si/sau a ceaiului alb, cu 
lamaie sau ghimbir, mai ales atunci 
cand avem zile stresante.

Unul dintre cele mai bune lucruri 
pe care le poti face pentru tine 

daca vrei sa fii frumoasa si sanatoasa, 
este sa combini cosmeticele naturale, 
practica holistica de ingrijire si 
aromoterapia; evident ca fiecare are 
propria modalitate si libertate de a 
combina orice ii este benefic.

In ziua de astazi, frumusetea verde 
a devenit foarte populara si asta 
datorita schimbarii constientizarii 
generale. Totul este profund 
conectat cu un ritual de frumusete, 
care se concentreaza pe conexiunea 
minte-corp, iar oamenii realizeaza 
ca frumusetea este mai mult decat 
ingrijirea pielii.

Daca iti permite timpul si 
rabdarea, este indicata zilnic, de 
dimineata, o curatare profunda 
folosind ingrediente organice - ulei 
de seminte de canepa, apoi curatare 
cu ajutorul un cleanser; este indicat 
ulterior sa mergi pe o crema sau ser 
cu acid alfa lipoic. Continua ritualul 
cu un masaj facial cu ajutorul unor 
rollere speciale, pe care este indicat 
sa le tii la frigider; aplica apoi o crema 
pentru protectia solara si esti gata de 
plecare.
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O mare parte din 
rutina noastra zilnica 

de frumusete pune 
accentul pe ingrijirea 

pielii, ceea ce este foarte 
bine, dar, este timpul 
sa acordam aceeasi 

importanta si podoabei 
capilare, sa ne folosim 
minutele, energia si tot 
ce stim despre ingrijirea 

lui. Serurile, mastile, 
protectia solara, toate 
sunt necesare pentru 

sanatatea parului, 
protectia sa de razele 

UV, produsele de styling 
si toata poluarea care 
are un impact negativ.

tendinte
ingrijire par

Protectia solara
Iar a avea un “protector” UV este esential, mai ales in perioadele calduroase ale anului - dar si tot timpul, cand razele solare ard 

pielea si deshidrateaza parul. Este foarte important de asemenea, ca pe timpul noptii sa aplici ulei pentru a reface parul, dar la fel de 
important este si sa-l aranjezi. Dimineata, pe langa faptul ca ai parul in stare sanatoasa, se aseaza mai usor si ai si castigate cel putin 
inca 10 minute de stat in pat.
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Curatare eficienta fire de par
Foarte importanta este curatarea parului pentru eliminarea reziduurilor de la produsele de styling, 

poluare si tot ce este nociv, sau, una dintre cele mai bune solutii este aceea de a folosi produse special 
concepute pentru a nu lasa astfel de reziduuri. Exista de asemenea si produse “detoxifiante” care folosesc 
apa micelara, cunoscute cel mai bine pentru curatarea eficienta a pielii, eliminarea impuritatilor, samd.

Accesorizarea reinventata
Ce este vechi este acum nou si facem referire aici la accesoriile de par din trecut, uitate de ceva timp 

in spatele dulapului din baie. Benzile de matase specifice anilor ’80 sunt perfecte pentru cocuri, la fel ca 
si clamele tip banana specifice anilor ’90, benzile de par, toate revin in viata noastra de zi cu zi, gratie 
reaparitiei lor pe scenele de prezentare ale sezonului toamna iarna 2018 2019, indiferent ca le-am vazut 
la Chanel, Gucci sau Alexander Wang. Partea buna este aceea ca sunt atat sic, cat si utile.

Ingrijirea din interior
Daca esti obisnuita dimineata sa consumi un smoothie sau un suc verde din legume congelate, iti 

poti extinde aceasta rutina, prin trecerea de la sulfati, parabeni, siliconi pentru scalp si ingrediente 
pentru hranirea parului, ca ulei de nuca de cocos, coriandru, miere, quinoa, boabe goji, caolin. Poti 
completa aceasta ingrijire, cu ajutorul unor produse care iti sustin tot acest efort.

Temperatura scazuta - esentiala
Cu siguranta nu vrei ca parul tau sa aiba caracteristicile uscat, mat, fara vlaga, cuvinte care rezulta 

de cele mai multe ori din folosirea inadecvata a instrumentelor care folosesc caldura pentru aranjatul 
parului. Cand vrei sa cumperi un astfel de instrument, fii atenta ca acesta sa contina cuvinte ca ionic, 
ceramic, protectie termica, cel mai bun astfel de instrument acum pe piata fiind Dyson Supersonic, 
care, are abilitatea de a masura temperatura care iese din par de 20 de ori pe secunda, ceea ce inseamna 
ca ai temperatura controlata, implicit, mai putine griji.

Imbratiseaza noile tehnologii de vopsire!
Un nou val tehnologic de colorare al parului este posibil fara a folosi peroxid sau amoniac. Indiferent 

de culoarea parului, poti adauga nuante de roz si smarald, doar ca brunetele nu se vor bucura de acelasi 
impact ca blondele, fara a se apropia de decolorare. Exista acum din fericire, balsamuri care sunt 
realizate in asa fel incat sa fie aplicate in mod regulat, pentru a inlocui in mod constant pigmentii de 
vopsea in timp ce este “construita” noua nuanta.

Uscarea eficienta si sanatoasa
Daca una dintre cele mai mari probleme ale tale pentru un par de invidiat este timpul, iata ca au aparut 
vestile bune, care se numesc prosoapele din microfibre. Acestea sunt excelente daca iti doresti o uscare 
rapida a parului si mai mult, este impiedicata incretirea si despicarea firelor de par.
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Ne-am intersectat si in alte editii ale revistei Famost 
cu Dyson Supersonic, un uscator de par - probabil 

cel mai performant in momentul de fata pe piata. 
Dispozitiv inteligent, ce ii ofera parului beneficii care 
aparent nu se vad: par stralucitor, lucios si ce este 
extrem de important, integritatea fiecarui fir de par. 
Iar in timp ce vechile uscatoare de par uscau doar 
varfurile, Dyson Supersonic ajunge pana la radacina 
firului de par.

Caldura si uscarea parului se completeaza reciproc si in 
mod normal, am zice ca daca avem caldura mai mare, 
e mai bine. Din pacate, suntem contrazisi de ultimele 
cercetari care demonstreaza exact contrariul. Firele 
de par incep sa se deterioreze puternic la aproximativ 
150 grade, dar Dyson Supersonic are un termistor 
inteligent care masoara temperatura de 20 de ori pe 
secunda, astfel incat, esti protejata de daunele cauzate 
de caldura, parul nepierzandu-si stralucirea si aspectul 
sanatos.

De asemenea, este foarte important pentru par sa 
se usuce repede pentru a minimiza deteriorarea si 
pentru ca acesta sa ramana puternic. In loc sa mergi 
pe temperaturi ridicate, este de preferat combinatia 
dintre temperaturile sigure pentru par (sub 150 de 
grade Celsius) si un flux de aer puternic; astfel, timpul 
de uscare va fi redus, iar parul nu va fi afectat.

Parul sanatos este mai putin poros, ceea ce inseamna 
ca atunci cand lumina ia contact cu parul, ea se 
reflecta, iar noi, cu ochiul liber, vedem parul ca fiind 
stralucitor. In schimb, parul degradat din cauza 
caldurii excesive, are porii mai mici, ceea ce duce la 
imprastierea luminii in toate partile, compromitand 
practic factorul stralucire.

Nu trebuie sa fii ignoranta atunci cand este vorba de 
sanatatea ta, iar in privinta parului, cand acesta sufera 
din cauza caldurii excesive folosite, primele semne se 
manifesta ca fire despicate si in toate directiile, dar si 
rupere usoara. Daunele provocate de caldura extrema 
sunt ireversibile si pot fi salvate doar de tunderi 
generoase, iar tot ceea ce trebui tu sa faci, este sa eviti 
temperaturile ridicate si sa iti mentii sanatatea ta, atat 
interioara cat si cea exterioara.
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Inainte de a merge pe injectabile sau laser, urmeaza pasii de mai jos, pentru 
rezultate pe care le vei iubi!

Inainte
Gaseste un centru sau pe cineva autorizat care sa iti faca o consultatie dermatologica. 

Foarte multe centre si persoane specializate pot face injectii si tratamente cu laser, dar asta 
nu garanteaza ca sunt foarte bine specializati si instruiti. Ca auzi din vorbe in vorbe sau de 
la cunostinte ca respectivul specialist este bun, acesta este un lucru de incredere, dar de 
asemenea ar fi foarte bine sa si poti verifica procedurile si produsele de infrumusetare pe care 
acestia le folosesc. Si poti face acest lucru simplu, intrand pe www.realself.com.

Pe parcurs
Uita-te atenta la medicul care iti realizeaza procedurile si nu pentru comparatie sau 

frumusete, ci pentru a vedea cat de natural pare. Acesta este un sfat foarte bun, deoarece, 
majoritea specialistilor efectueaza aceste tratamente pe propria piele, astfel incat, poti si tu sa 
vezi rezultate reale, lasand la o parte teoria pe care o stii pana in momentul respectiv.

Intreaba, comunica cu specialistul si vezi cum gandeste; daca promoveaza un aspect 
natural, ce s-ar putea face daca ai semne in piele sau diferente de culoare. Si ce trebuie sa 
retii, este faptul ca indiferent de scopurile pentru care iti doresti acele proceduri, abordarea 
graduala este cea mai buna, mai ales in cazul unor proceduri pe care nu le-ai mai incercat. E 
mult mai bine si mai indicat ca anumite lucruri sa le faci mai tarziu (laser sau umplere cu acid 
hialuronic), decat sa corectezi ceva care este suprasolicitat.

Dupa
Daca ai intrebari, ingrijorari sau complicatii post procedura, suna-ti medicul imediat si nu te 

lasa sub influenta sfaturilor sau parerilor pe care le gasesti peste tot pe internet sau la prietene. 
Ca specialisti, ei sunt pregatiti pentru diverse ajustari ulterioare. Ei sunt alaturi de tine ori de 
cat ori ai nevoie, dar nu traiesc cu tine in casa si este si interesul lor sa vada evolutia, rezultatele 
bune si sa corecteze atunci cand situatia o cere.

Inainte de injectabile sau laser
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beauty eco
Din domeniul frumusetii mereu vin vestile bune, iar acest articol va aduce in prim plan 
vesti legate de produse de infrumusetare care sunt mai curate, mai putin poluante, mai 
prietenoase cu mediul inconjurator si cu cei care le produc.
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n mod normal de la un produs, sa 
zicem ruj, te astepti sa aiba exact culoarea pe care 
ti-o doresti, sa iti ofere un anumit confort si sa 
vrei sa il ai mereu cu tine. Cele enumerate intra 
la capitolul estetica, dar iei in calcul si sa iti faca 
bine: sa fie bun pentru buze, fara substante nocive, 
iar pretul sa fie unul de bun simt. Iar aceasta lista, 
cere timp si o dezvoltare si cercetari continue, iar 
pentru a se adapta acestor cerinte, ele trebuie 
sa fie carboneutre, sa aiba ambalaje nepoluante 
si sa nu dauneze mediului inconjurator. Pentru 
a raspunde exigentelor clientilor, de ceva timp, 
industria cosmetica a inceput sa regandeasca de la 
zero modul de preparare si tot ce presupune acest 
proces al produselor.

Anumite branduri vorbesc pe larg despre 
politicile lor eco; apar foarte multe intiative etice, 
datorita cresterii gradului de constientizare si a 
criticilor aduse de impactul pe care il pot avea 
produsele de frumusete. Microparticulele folosite 
in anumite produse de exfoliere, reprezinta un 
exemplu bun si asta datorita faptului ca 5 procente 
din aceste particule poluante ajung in oceane si 
vin de la produsele cosmetice. In urma presiunilor 
publice, acestea au fost interzise a fi folosite in 
anumite produse de infrumusetare si in anumite 
parti ale lumii, cum ar fi California - SUA si Marea 
Britanie.

Toate acestea, au inceput cu zeci de ani in 
urma cu companiile mici, independente; exista 
de asemenea si mari corporatii care au avut o 
atitudine neutra fata de carbon. Toti merg de ceva 
timp in aceeasi directie, cateodata sub presiunea 
ONG-urilor pentru ca nu au alternative. Dezvoltarea 
sustenabila este o preocupare fundamentala 
pentru oricine, deoarece in 10 - 20 de ani cei care 
nu urmeaza  aceste tendinte, se autoexclud practic 
si nimeni nu vrea acest lucru. Aceasta industrie, are 
un atu puternic, acela a unei economii puternice; 

granitele industriei cosmetice sunt mult mai 
flexibile comparativ cu alte industrii, astfel ca 
este mult mai usor sa fie introduse noi politici. De 
asemenea, multe dintre aceste companii fac donatii 
pentru mediul inconjurator, care se concretizeaza 
in plantatii de copaci si alte masuri eco friendly. 
Si pe langa acestea, companiile gandesc, dezvolta 
strategii si cauta solutii pentru a transforma 
complet produsele, astfel incat sa fie adaptate 
noilor exigente, ceea ce face din industria cosmetica 
un pioner in aceasta directie.

Schimbarea este totala?
Nimeni nu este perfect sau aproape nimeni, iar 

majoritatea companiilor fac eforturi - cateodata 
extrem de costisitoare, pentru a minimiza impactul 
lor asupra mediului inconjurator, in functie 
de situatie, fiecare dintre ele avand anumite 
prioritati. Anumite companii mari si-au propus ca 
pana in 2020 sa regandeasca si sa reproiecteze 
produsele, fiecare dintre acestea sa aiba un 
impact asupra mediului mult mai bun comparativ 
cu predecesoarele. Sunt luate in considerare 
criterii ca biodegradabilitatea si ambalarea, totul 
rezumandu-se la simpla inovatie. Exista pe piata, 
produse care sunt 98% biodegradabile si in pofida 
intentiilor foarte bune ale industriei, poate fi 
dificil pentru consumatori sa faca diferenta intre 
comunicarea marketingului si schimbarea reala, 
problemele aflate la mijloc fiind numeroase, 
complexe si foarte tehnice. Companiile sunt bine 
intentionate, dar comunicarea nu este cea mai 
buna in anumite cazuri, in special atunci cand 
este vorba de domeniul de aplicare al scopurilor 
activitatilor. Cumparatorii de multe ori considera 
ca anumite campanii sau politici ale companiilor 
reprezinta de fapt o distragere de la adevaratele 
probleme; in astfel de cazuri, cumparatorii ar trebui 
sa faca singuri cercetari, deoarece, nu exista o 
“eticheta” universala in acest sens. Actualmente 
se cauta solutii optime pentru o comunicare cat 
mai transparenta, studiile companiilor dovedind 
ca majoritatea consumatorilor din fiecare tara, 
au asteptari mari in acest sens. In schimb, cand 
este vorba despre o situatie de cumparare, aceste 
ingrijorari sunt uitate, companiile incercand sa 

i
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reduca acest decalaj dintre asteptarile lor si actul 
de cumparare, prin dezvoltarea unei comunicari 
eficiente a produselor, care nu ascund mesaje cu 
explicatii prea tehnice.

Un punct important pentru asigurarea 
succesului sunt retelele de distributie, in mod 
special brandurile care importa ingredientele din 
lumea intreaga; aceasta problema este privita 
ca un mod de protejare a intereselor comune. 
Majoritatea stabilesc parteneriate pe termen lung 
cu agricultorii, angajeaza specialisti care studiaza 
si analizeaza impactul asupra incalzirii globale si 
alte efecte negative; si, impreuna cu cei care cultiva 
respectivele plante, cauta sa implementeze solutii 
cat mai adecvate.

Este important de asemenea ca ingredientele 
sa fie produse etic, marile companii avand parte 
de zeci de audituri anual pentru furnizorii sai; 
pentru anumite ingrediente (ulei de palmier) 
brute, lucrurile sunt complexe si sunt necesare 
audituri extra. Iar in cazul altor situatii - cum ar 
fi munca minorilor sau pericole pentru siguranta 
umana, multe din companii afirma ca au politici 
de toleranta zero. In plus, multe dintre companii 
sprijina regiunile respective prin implementarea 
unor planuri si proiecte care sa ajute la dezvoltarea 
si crearea unui mediu inconjurator cat mai 
prietenos (impadurire).

Impachetarea/ambalarea sunt alte lucruri 
importante in tot acest proces.

Ca o regula, 25% din amprenta de carbon a 
produselor cosmetice se refera la ingrediente in 
stare bruta, 35% la ambalaje si 10% - transport. 
Ambalarea este responsabila pentru peste 40% 
dintre toate deseurile, progresul aici fiind foarte 
lent. Inca nu s-a gasit o alternativa durabila  in 
privinta plasticului. Plasticurile eco functioneaza 
bine pentru ambalajele mai usoare, dar nu fac 
fata celor rigide. Exista firme care au dezvoltat 
recipiente hibride pentru sampoane sau firme care 
au inceput sa produca sampoane solide, fara astfel 
de ambalaje; in plus, ambalajele acestora sunt 
reciclabile, iar cu anumite ambalaje poti reveni la 
magazin si poti obtine reduceri.

Reducerea greutatii ambalajelor este o 
modalitate buna de minimizare a impactului asupra 
mediului, doar ca, consumatorii au sentimentul ca 
acum, cumpara o cantitate mai mica cu aceeasi 
bani. Anumite branduri au avut succes in acest 
sens, reducand amprenta de carbon la jumatate, 
au regandit ambalajul si chiar daca acesta este 
mai usor si de dimensiuni mai reduse, dupa ce le-a 
fost explicata aceasta intiativa clientilor, acestia 
au inteles, lucru concretizat in rezultatul crescand 
al vanzarilor. Exista si companii angrenate intr-o 
“economie circulara”, in care nimic nu este irosit, 
totul este reutilizat, de la nutrienti la ambalaje. 

Noile formule sunt mult mai eficiente si 
sanatoase, de mai multe sezoane brandurile 
lucrand la gasirea formulelor care sunt foarte 
biodegradabile, in special cele de curatare si solare. 
Acestea sunt importante in mod deosebit, deoarece 
aceste filtre UV raman pe piele, iar cand sunt 
curatate, ajung in apa. Alte produse cosmetice, sunt 
absorbite de piele si sunt de obicei filtrate in timpul 
tratarii cu apa.

Pentru obtinerea unor formule mai eficiente si 
mai curate, companiile iau masuri in acest sens, 
acest lucru insemnand o anumita optimizare a 
folosirii plantelor. Pasi mai mari vor fi facuti in 
momentul in care tehnologii avansate vor castiga 
mai mult teren, cum ar fi biofermentatia si bacteriile 
care produc ingrediente cosmetice active (acid 
hialuronic). Se previzioneaza ca biotehnologiile 
si agricultura de alge marine vor castiga teren, 
anumite alternative din ultimii ani devenind foarte 
populare, dar din pacate, resursele folosite sunt 
epuizabile. Multe din inovatiile prezente si viitoare 
joaca un rol important in conservarea resurselor de 
apa, o problema delicata in anumite parti ale lumii; 
tehnologiile sunt foarte scumpe acum, dar se spera 
ca pretul acestora va scadea odata cu trecerea 
timpului. 



Famost

A U G U S T  2 0 1 876

SPLENDIDA

1 Cumpara-ti un parfum care sa-ti reaminteasca 
de aceasta zi! Parfumul este emotie, asa ca, a-ti 

cumpara un parfum nou care sa te trimita inapoi 
in timp pentru a retrai aceasta zi magica, este o 
solutie foarte buna. Ai putea alege Jo loves Pomelo 
cu arome de mandarine si portocale, dar ai putea 
incerca si Floral street london PoPPy, care nu este 
foarte departe de cel de dinainte, doar ca esenta de 
lamaie face diferenta intr-un mod superb.

2 Ucide cosul imediat daca apare neinvitat in 
ziua cea mare! Daca te trezesti in dimineata 

nuntii cu un cosulet sau mai multe, pune o lingurita 
in congelator pentru 10 minute! Inainte de toate, 
curata-ti foarte bine fata, evitand acea zona, apoi 
inmoaie o discheta de bumbac in  Glossier solution 
exFoliatinG skin PerFector sau the ordinary salicylic 
acid 2% solution, sau orice altceva folosesti in mod 
curent si aplica pe zona respectiva. Scoate lingurita 
din frigider si apasa in acel loc, tinand-o ceva 
timp. Aceasta solutie are scopul sa micsoreze si sa 
reduca orice astfel de umflaturi.

3 Chiar daca se poarta “naturale” in aceasta 
perioada, sprancenele nu ar trebui sa fie in 

centrul atentiei. Nu face experimente, nu lasa 
make-up artistul sa iti faca experimente - asta daca 
nu ati facut proba de machiaj inainte! Sprancenele 
ar trebui sa aiba forma lor naturala, nu trebuie sa 
iasa in evidenta deloc; aspectul lor trebuie sa fie 
atemporal!

4 Nu stii ce sa faci cu parul, ce culoare sa 
folosesti? Ei bine, acest lucru trebuie sa fie 

“experimentat” cu mult timp inainte de ziua cea 
mare. Iar pentru ca nuanta sa fie intr-adevar cea 
dorita, nu ai voie sa incerci acest lucru la salon cu 
doua saptamani inainte de eveniment; in tot acest 
timp, culoarea se stabilizeaza.

5 Baza de machiaj usoara si mergi pe stralucire! 
Incearca sa ai destul timp la dispozitie pentru a 

aplica baza de machiaj si machiajul propriu zis in 
straturi lejere, iar atunci cand folosesti produsele 
care lumineaza, nu aplica pe toata fata!

6 Mergi pe stilul tau normal in privinta parului! 
Daca de regula, porti parul lasat in jos, asa ar 

trebui sa il porti si in ziua nuntii; cel mai probabil se 
va aseza foarte bine si nu risti nimic! Nu este tocmai 
cea mai potrivita zi pentru experimente! Adoptarea 
unui stil clasic este cel mai bun pariu si chiar daca 
te duce putin in timp, este mult mai bine, decat 
ceva in tendinte si care sa nu ti se potriveasca!

7  Manichiura si pedichiura sa fie gata inainte 
de bronz! Inmuierea mainilor si a picioarelor, 

ar putea elimina prematur culoarea, de aceea 
este indicat sa va faceti unghiile cu o zi inainte de 
bronzare.

CE TREBUIE SA STIE O MIREASA 
PENTRU ZIUA CEA MARE

Asigura-te ca vei avea o nunta de neuitat
si TU vei fi de neuitat, cu ajutorul urmatoarelor sugestii!
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Jo loves Pomelo 

Bbrowbar Eyebrow Gel

Floral Street

London Poppy
The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution

Glossier Solution

Exfoliating Skin Perfector

Max Factor Miracle 

Glow Duo Highlighter
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Folosit de multe mirese, aceasta nuanta 
subtila se potriveste oricarui tip de 
piele si vine atat sub forma de gel, cat 
si sub forma de lac de unghii, perfecta 
pentru situatii de ultim moment.

Vrei sa stii ce este esential pentru ziua cea mare?

Uita-te dupa urmatoarele produse de infrumusetare!

Acest 
recipient in 
care este tinut 
rujul poate fi 
personalizat 
si mai mult 
decat atat, 
are o oglinda 
pentru 
verificari 
rapide ale 
machiajului.

Aceste nuante 
regasite 
sub acelasi 
“acoperis” 
pot fi utilizate 
separate ca 
blush, bronzer, 
sau le poti folosi 
pe toate odata, 
daca vrei sa 
stralucesti!

Flori frumoase 
amestecate 

cu boabe de 
tonka, toate 
incapsulate 

intr-un 
parfum rafinat 

si delicat.

Lavanda 
continuta 

calmeaza acest 
primer care 

ofera o stralucire 
naturala si 

radianta; mai 
mult, contine 
si ingrediente 

pentru umplerea 
pielii, care ajuta 

ca baza de 
machiaj sa tina si 

mai mult.

1 2

3 5
OPI
Nail Lacquer
Bubble Bath

ELIZABETH ARDEN 
LIMITED EDITION
Four ever Glow 
Highlighting Powder

GUERLAIN ROUGE G
Preppy Chic The Double 
Mirror Case

PAUL&JOEI
lluminating Foundation
Primer Lavender Pearl 4

BERDOUES 
COLLECTION
GRAND CRUS
Peng Lai



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

https://ro-ro.facebook.com/EuforiaConcept/
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text : ePsilon Galati /foto : faMost

NOU la Epsilon Galati! 

Gama “LUX Shape”

Cea mai performanta aparatura din SE-ul tarii, 
pentru remodelare, slabire si lifting !

Odata cu inaugurarea noului si elegantului sediu (Str. Romana nr 129, colt cu 
Smardan, vizavi de Banci), echipa de esteticieni de la Epsilon Galati a lansat si 

Gama LUX Shape, cu aparatura unica in zona de SE a tarii.
Este vorba despre enderMoexPert - o varianta superioara a VelashaPe si HIFU 

enerGy Cell, bazat pe o tehnologie revolutionara in estetica medicala non-invaziva. 
Daca te intereseaza sa pierzi rapid in centimetri, sa elimini depozitele de grasime pufoasa 
sau intarita vazand cu ochii, sa scapi de celulita fara prea multa bataie de cap, atunci 
trebuie sa faci cunostinta cu cele doua aparate-vedeta de la ePsilon Galati!
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HIFU - o tehnologie de ultima generatie 
in materie de remodelare corporala, 
prezenta in foarte putine saloane sau clinici 
din Romania si adusa in premiera in Galati 
- inseamna Ultrasunete Concentrate de 
Inalta Intensitate. Este rezultatul celor mai 
noi cercetari estetice medicale non-invazive, 
concurand cu aparatura din clinici din acest 
domeniu.

Total nedureroasa, este una dintre cele 
mai revolutionare metode de reducere a 
grasimilor si de conturare a abdomenului, 
coapselor si soldurilor, cu efecte 
impresionante. Este extrem de cautata 
in saloanele si clinicile de specialitate din 
strainatate si, incet-incet devine cunoscuta 
si in Romania. 

Energia concentrata de sunet HIFU are 
proprietati unice ce ii permit sa ocoleasca 
suprafata pielii - pentru a trata in adancime, 
fiind de neegalat de catre orice alt dispozitiv 
de cosmetica non-invaziva. Este indicata in 
special pentru grasimea intarita, dar poti 
apela la HIFU si pentru grasime pufoasa sau 
pentru un lifting corporal si facial de calitate 
si de durata! Efectele se obtin in timp, dar 
nu e nevoie decat de 3 sedinte anual!

Aceasta aparatura combina 6 
tipuri de tratamente recunoscute in 
domeniul remodelarii corporale si al 
liftingului: cavitatia, radiofrecventa 
bipolara, lipolaserul, infrarosul, 
rolele vacuumatice si endermologia. 
Datorita eficientei combinari intre 
aceste tratamente, beneficiile 
obtinute dupa o luna intreaga de 
terapii pot fi vazute doar dupa 
1 singura sedinta cu enderMo 
exPert. Este superior aparaturii de 
tip VelashaPe, datorita faptului 
ca apeleaza, in plus, la beneficiile 
cavitatiei si ale lipolaserului. 

EndermoEXPERT,
un VelaShape de tip superior

Poti solicita sedinte cu enderMoexPert atat pentru 
remodelare corporala si lifting, cat si pentru lifting facial. In functie 
de rezultatul pe care vrei sa il obtii, dar si de propunerile esteticienilor 
ePsilon si de tratamentul personalizat pe care ti-l vor recomanda, 
poti efectua saptamanal sau chiar de 2-3 ori pe saptamana sedinte 
cu o anumita combinatie de tratamente enderMo. Sigur te vei 
bucura de rezultate remarcabile, intr-un timp foarte scurt!

HIFU Energy Cell,
puterea ultrasunetelor concentrate

P e n t r u 
orice informatii 

despre aceste noi tratamente 
sau despre variata gama de 

servicii de la Epsilon (tratamente 
faciale si corporale non-invazive, epilare 
definitiva, manichiura-pedichiura, masaj 
de relaxare si somatic, micropigmentare, 
microblading, eyeliner), esteticienii 

va raspund cu drag oricand pe 
pagina de Facebook Epsilon 

Galati sau la telefon 
0753.774.566!
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CENTRU DE CALIFICARE PROFESIONALA
SI DE LIMBA GERMANA

O SANSA PENTRU FIECARE
PFLEGERINN FUR DICH

Pflegerinn fur Dich
este o societate de recrutare, consultanta, formare profesionala si cursuri de limba germana, 
care pregateste femeile in meseria de ingrijitor la domiciliu pentru batrani cu dizabilitati 
in afara tarii (Austria). Salariile oferite de colaboratorii Pflegerinn fur Dich pleaca de la 
1000 de euro lunar si se poate ajunge la 2500 euro, iar dupa minim 5 ani de activitate, te 
poti bucura de o pensie tot la standarde occidentale.

Performante si oameni fericiti
Suna foarte bine, totul este real, drept dovada fiind cele aproape 500 de persoane a caror 

viata a luat o intorsatura neasteptata (in bine) atunci cand destinele li s-au intersectat cu 
Pflegerinn fur Dich. Din punctul nostru de vedere este o performanta acest lucru, in 
conditiile in care reusesti sa pregatesti oameni pentru o anumita meserie, sa ii faci sa inteleaga 
ca se pot schimba si sa le redai increderea in propriile forte ca vor reusi - atat din punct de 
vedere emotional, cat si profesional. Nu este usor sa schimbi o mentalitate, sa ajuti oamenii 
sa se reprofileze profesional, sa le oferi alternative si ei sa accepte, mai ales ca varsta celor ce 
apeleaza la serviciile Pflegerinn fur Dich este cuprinsa intre 18 – 63 de ani.

Familia - o prioritate
Iar pentru a reusi, trebuie doar sa vrei, sa faci tot posibilul pentru a asimila cunostintele 

– atat teoretice cat si practice, pe care ti le pun la dispozitie membrii echipei Pflegerinn fur 
Dich. De restul, nu trebuie sa-ti faci griji, pentru ca acest sistem legal este foarte bine pus la 
punct, functioneaza foarte bine, iar succesele inregistrate pana in momentul de fata, nu au 
nevoie de prea multe prezentari. Si din momentul infiintarii, lucrurile au evoluat, diversitatea 
locurilor de munca oferite barbatilor - fiind iarasi o dovada a seriozitatii, a dorintei de evolutie a 
acestei societati de recrutare a fortei de munca, pentru ca Pflegerinn fur Dich pune accent pe 
familie si unitatea ei. Sistemul turnus (1 luna munca, 1 luna acasa) practicat vine in sprijinirea 
acestui fapt, alaturi de cazare si masa inclusa, alocatii de stat pentru copii in Austria.

F
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Kinder Welt Club
In plus fata de adulti, Pflegerinn 

fur Dich are grija si de copii, cu 
ajutorul centrului Kinder Welt Club, 
a carui rol este dezvoltarea personala, 
invatarea limbii germane, alaturi de 
multe alte lucruri care se dovedesc a 
fi utile celor mici.

Independenta financiara
A fi independent financiar in ziua 

de astazi, iti da o mare libertate si iti 
ofera posibilitatea de a-ti organiza 
viata dupa bunul plac, iar experientele 
pe care le-am avut fiecare dintre noi 
pana in momentul de fata, ne face sa 
apreciem si mai mult acest lucru. Si 
oricine apeleaza la Pflegerinn fur 
Dich poate reusi acest lucru!

Implicare maxima
Nu a zis nimeni ca este usor, dar Pflegerinn fur Dich iti poate 

oferi confortul a ceea ce noua romanilor ne place sa auzim si anume 
“Siguranta zilei de maine”, fie ca o faci doar pentru tine, pentru familie, 
pentru cineva drag. Iar eforturile morale si sociale, vor fi renumerate 
corespunzator, in functie de implicarea fiecaruia si de dorinta de 
a evolua. Fiecare este propriul stapan, poate decide ce sa faca cu 
viata lui si cum sa si-o influenteze in mai bine, iar gratie existentei 
unor astfel de societati de recrutare a fortei de munca, visele se pot 
transforma in realitate. Si oricat de departe ar fi scopurile noastre, 
trebuie sa traim si sa ne asiguram un confort minim necesar, iar acest 

lucru - din pacate sau din fericire, se poate realiza 
astazi, doar cu ajutorul banilor.

Snejana Suzana Raichici - administratorul 
Pflegerinn fur Dich considera ca fiecare dintre 
noi trebuie sa avem un scop in viata, pentru 
care trebuie sa luptam, ea descoperind in urma 
experientelor ca

foarte putini dintre noi avem un scop, nu stim pentru ce traim, 
de ce si cum, si din aceasta cauza apare frustrarea, teama, frica, 
tristetea, nu mai avem pofta de viata si de nimic, asteptam ziua de 
maine ca si cum ar fi ultima.

Uneori poate ca este mai usor sa il descoperim noi insine, uneori 
mai greu sau chiar deloc. De aceea, trebuie sa fim persoane flexibile si 
sa avem urechile deschise in fata celor care fac bine, care ajuta si care 
ne ofera o sansa; iar un pas pe o usa deschisa, poate deschide mai 
multe usi. Viata este imprevizibila, iar surprizele placute pot aparea 
oricand; depinde de noi sa le vedem.

“
FII CA MINE - este indemnul Pflegerinn fur Dich, iar diferenta 

dintre ceea ce esti acum si ceea ce iti doresti sa devii, este ceea 
ce faci acum!

Daca esti interesat(a) de Pflegerinn fur Dich poti lua 
legatura astfel :

www.pflegerinn.com

07497040210771220931
banucsuzana@yahoo.com secretariat
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Desi astazi nu este vreo zi 

speciala care sa sarbatoreasca 

dragostea sau orice altceva 

legat de asta, si pentru ca eu 

consider ca nici nu iti trebuie 

de fapt o zi speciala ca sa 

vorbesti despre acest subiect, as 

vrea sa va impartasesc si voua 

viziunea mea despre iubire.

Z ilele astea am facut cu o parte din voi, mai exact cei 

care ma urmariti si pe instagram, un mic sondaj despre 

ce inseamna iubirea pentru voi. Un sondaj pentru care 

multumesc celor care au participat si la care inca puteti participa 

in Highlightul intitulat  “#iubireainseamna” pe contul meu de 

Instagram. Cred ca este important sa stim ce inseamna sa iubim si 

sa fim iubiti cu adevarat, si de aici am ajuns la concluzia ca exista 

putini oameni care au ocazia sa se bucure de acest sentiment cu 

adevarat, fie ca il ofera sau il primesc.

Sa incepem cu inceputul. Una din parerile de pe instagram 

a fost legata de dragostea fata de noi insine, care, intr-adevar 

este de fapt cea mai importanta. Personal, am trecut prin multe 

experiente pana acum, poate nu cele mai placute, din care, un 

prim lucru pe care l-am invatat este ca trebuie sa ne iubim in 

primul rand pe noi, pentru a fi iubiti de altii sau pentru a iubi la 

randul nostru, asa cum ar trebui. Am invatat ca trebuie sa fim bine 

cu noi, inainte sa fim bine cu altii, ca trebuie sa avem grija de noi 

si de viata noastra in primul rand, ca sa putem avea grija de altii 

la randul nostru.

di
an

ag
rig

oriu.ro • dianagrigoriu.ro • dianagrigoriu.ro • dianagrig
or

iu
.ro

 •

#IUBIREAINSEAMNA
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Am invatat ca nu exista dragoste la prima vedere, 
pentru ca iubirea se castiga in timp. Multi confunda iubirea 

cu o chimie dintre doi oameni si este gresit. De altfel, multi 

raman doar cu acea chimie pentru ca ajung sa o confunde 

cu ceva mai mult decat este. Din punctul meu de vedere, 

exista 2 motive pentru care ar putea sa nu existe iubire 

intre doi oameni. Ori nu vrem sa iubim sau sa fim iubiti, 

ori nu stim ce inseamna sa fim iubiti si sa iubim. In primul 

rand, trebuie sa avem pe cine sa iubim si sa stim exact de 

ce iubim persoana respectiva. Iubirea se castiga in timp 

pentru ca se naste din sacrificii, din comportament, din 

compasiune, rabdare, devotament, toleranta, din grija fata 

de celalalt. De multe ori credem ca iubim oferind toate 

aceste lucruri, dar atata timp cat suntem singurii care o 

facem, adevarul este ca noi nu iubim de fapt, ci mai degraba 

facem aceste lucruri din dorinta de a iubi  si adevarul este 

ca nu avem intotdeauna pe cine. Nu este un lucru rau, insa 

trebuie sa realizam atunci cand nu exista reciprocitate. 

Diana Grigoriu
CEO, Stylist & Creative Director
0725433926
Foto: Diana Grigoriu
www.dianagrigoriu.ro
Boho Media Consulting SRL

Cred ca iubirea adevarata intr-un cuplu 
este reciproca. Pentru ca iubirea se castiga 
din ambele parti, in mod natural.  Pentru ca, 

evident, este nevoie de 2 oameni ca sa existe 

iubire intr-o relatie.

Am mai invatat sa inteleg ca nu exista de 

fapt o jumatate a nimanui, pentru simplul 

fapt ca nu ar trebui sa ne completeze nimeni 

in afara de noi insine. Am invatat ca in 

viata, trebuie sa ai langa tine un intreg, nu o 

jumatate, de aici si ideea de a fi bine cu tine 

inainte de a fi cu altii. Am invatat ca iubirea 

adevarata nu trebuie sa ascunda niciun interes 

personal, in afara de acela de a fi iubit - care 

este esential. Am invatat ca iubirea adevarata 

vine din spiritualitatea noastra si nu are 

legatura cu fizicul nostru, desi este normal sa 

existe si o atractie fizica intre doi oameni.

Am invatat ca trebuie sa ma ajut pe mine 
inainte sa ii pot ajuta pe altii, si ca indiferent 

de ce spun altii, eu am ajuns sa ma cunosc cel 

mai bine pe mine. Invat sa ma iubesc asa cum 

sunt si sa imi placa sa stau cu mine, pentru 

ca numai asa invat lucruri despre mine. Poate 

suna ciudat pentru unii dintre voi, dar invatand 

lucruri despre noi si ajungand sa ne cunoastem 

cu adevarat, o sa ne dam seama ca ajungem de 

fapt sa intelegem mai bine si oamenii din jurul 

nostru.

Ca sa inchei frumos, va rog sa tineti minte 

un lucru pe care si eu incerc sa il tin minte 

mereu si anume ca, indiferent de situatiile prin 

care trecem, oamenii cu care ne intalnim, intr-
un final, ramanem cu ceea ce facem pentru 
noi, pentru sufletul nostru, pentru dezvoltarea 

noastra generala si atunci cand ajungem sa ne 

simtim intregi, ne vor simti si altii??
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raim intr-o societate in care sistemul de valori are alte criterii decat cele normale sau cele acceptate de lumea 
moderna, o societate care nu are printre preocupari evolutia, modernizarea, stimularea si valorificarea 
potentialului. Si totusi, din aceasta atmosfera gri, se detaseaza persoane deosebite, inteligente, a caror 
valoare nu necesita multa analiza, dar care, trebuiesc aduse in prim plan, facute cunoscute si stimulate, 
pentru ca lumea are nevoie de asa ceva, fie ca le privesc admirativ sau ca pe o speranta.

Incercam si noi sa facem acest lucru ori de cate ori avem ocazia, iar in editia august 2018 a revistei Famost, 
v-o prezentam pe Bianca Rosca Mayer, care, de la o varsta foarte frageda si-a demonstrat inteligenta si 
capacitatea deosebita prin lucrurile facute, prin performantele realizate, prin modul de a actiona. Cu un IQ 
peste media normala care i-a facilitat accesul in Mensa, cu performante deosebite in cadrul olimpiadelor si 
concursurilor, dar si prin actiunile si activitatea extra scolara, ea se detaseaza de restul si se inscrie pe linia 
persoanelor de care societatea ar trebuie sa aiba grija.

Va facem cunostinta cu Bianca si va invitam sa o cunoasteti in continuare prin intermediul unui interviu 
in care veti afla opinii interesante si lucruri care ne pot da de gandit. Sa speram ca vom avea parte in 
continuare de cat mai multi astfel de tineri si ca acestia vor iesi din tara, doar in vacante! Lectura placuta!

T B i a n c a  Ro sc a  M ay e rinterviu
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Esti considerata o fata inteligenta, datorita performantelor scolare si al coeficientului de inteligenta 
ridicat. Consideri ca ai ajuns la acest nivel, doar datorita inteligentei si al cursului normal de 
desfasurare al lucrurilor sau ai depus eforturi suplimentare?
Nu cred ca am facut ceva in mod special, deoarece nu am considerat niciodata ca a avea un IQ ridicat 
este esential sau ceva care sa ma ajute substantial pe viitor. Oricum, toate ipostazele in care esti pus 
de-a lungul vietii, te provoaca sa iti deschizi mintea si sa apelezi la inteligenta.

Consideri ca datorita IQ-ului, trebuie sa depui mai putin efort intelectual in momentul in care ai de 
rezolvat sau de invatat ceva?
Aici depinde foarte mult de ce ai de invatat, din punctul meu de vedere. Daca este ceva dintr-un 
domeniu care te pasioneaza, cu siguranta informatia va fi retinuta cu mai multa usurinta datorita IQ-
ului. Daca nu, atunci acesta nu mai este de ajutor, intrucat te poti gasi in imposibilitatea de a memora 
tocmai pentru ca nu rezonezi cu subiectul abordat.

Ce materii iti plac in mod deosebit? Crezi ca vei pastra dragostea 
pentru ele pana mai tarziu?
Intotdeauna am fost indragostita de limbile straine, asa ca pot spune 
ca engleza si germana, cele studiate de mine, sunt materiile mele 
preferate. Consider ca acestea ajuta pe oricine in viitor, nu numai 
pentru comunicarea in alte tari, ci si pentru intelegerea mentalitatii 
din locurile in care sunt vorbite limbile respective. Cat despre 
dragostea fata de ele, nu exista nicio indoiala ca nu va disparea.

Cum simti ca te percep cei din jur, colegi, prieteni ... ?
Ca orice alt om, sunt perceputa in foarte multe feluri de colegi, si stiu 
acest lucru chiar daca nu mi se spune in fata. Unii ma apreciaza, altii 
nu ma suporta, dar am invatat sa nu fiu afectata. Prietenii mei insa, 
simt ca ma cunosc asa cum sunt eu de fapt, ca ma inteleg si ca ma 
accepta cu toate defectele.

Povesteste-ne putin despre Mensa! Cum ai ajuns sa faci parte din 
aceasta organizatie si cum este realizata aceasta selectie?
In clasa a 6-a, am auzit ca intr-o scoala din oras se va da testul 
Mensa, asa ca l-am considerat ca pe o provocare si m-am gandit sa il 
sustin. Testul este unul foarte interesant, trebuie sa creezi conexiuni 
intre imagini sau cuvinte, dar nu mi s-a parut prea greu. Dupa ce am 
fost acceptata, nu am participat ca membru activ la cursurile oferite, 
dar la liceu probabil o voi face.

Stim ca esti implicata in diverse proiecte de liceu, fiind acceptata din ciclul gimnazial ... ce ne poti 
spune despre ele?
Dupa ce mi-am invins teama de a vorbi in public inaintea clasei a 6-a, in urma unor cursuri in timpul 
vacantei de vara, am aflat de o conferinta de dezbateri din scoala noastra, GalMUN, care are loc anual 
si abordeaza probleme diverse, de la cele politice pana la cele de securitate globala. M-am inscris in 
clasa a 7-a in calitate de delegat, iar atunci a fost momentul in care am descoperit ca vreau sa particip 
la mai multe conferinte de acest tip. Astfel, am ajuns ca, intr-un an si cateva luni, sa particip la 5 astfel 
de conferinte de tip MUN (Model United Nations).

Te-ai intersectat si cu situatii neplacute pana acum? Cum le-ai depasit?
Cu situatii neplacute m-am confruntat intotdeauna, precum neintelegeri la scoala care ajung prea 
departe, certuri intre prieteni si diferente de opinii pentru organizarea unui eveniment. Tot ceea ce fac 
este sa raman eu insami, pentru ca astfel, toate problemele se rezolva de la sine.

Problema 

invatamantului 

romanesc este 

ca e conceput in 

asa fel incat sa 

te simti obligat 

sa stii tot la 

toate materiile 

posibile. 
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Care este cea mai frumoasa experienta si de unde ai cele mai frumoase amintiri?
Anul trecut am mers alaturi de cativa prieteni intr-o tabara de limba engleza in Cambridge, in urma 
careia primeam un certificat care ne atesta nivelul de limba. Poate fi considerata cea mai frumoasa 
experienta din viata mea, deoarece nu numai ca am cunoscut oameni noi, m-am distrat si am creat 
amintiri memorabile, ci si am avut ocazia sa observ ca scoala poate deveni placuta, cu profesorii 
potriviti si proiectele interesante.

Ce iti doresti sa urmezi dupa terminarea liceului? Ce cursuri ti-ar placea sa faci?
Dupa ce termin liceul, scopul meu este sa ajung la o facultate cat mai prestigioasa din alta tara. 
Momentan, ma gandesc ca mi-ar placea sa fiu studenta unei facultati de relatii internationale 
diplomatice sau management in turism, dar nu stiu ce idei imi vor veni in timpul liceului.

Din punctul tau de vedere, pentru ca eductia intr-adevar sa conteze, ce i-ar trebui invatamantului 
romanesc? Cum crezi ca pot fi atrasi tinerii spre studiu, intr-un mod constiincios si real, fara ca ei sa 
simta acea “obligatie” obositoare?
Problema invatamantului romanesc este ca e conceput in asa fel incat sa te simti obligat sa stii tot la 
toate materiile posibile. Din punctul meu de vedere, daca pe parcursul liceului, elevii ar urma numai 5 
cursuri cu note (aceste 5 materii sa fie cele care il vor ajuta cu adevarat pe viitor), iar restul sa fie fara 
note, doar pentru imbogatirea culturii generale, ar fi ideal. Cat despre profesori, acestia ar trebui sa 
nu ii mai faca pe elevi sa se simta presati in vreun fel, ci mai degraba sa comunice cu ei si sa incerce sa 
ii descopere cu adevarat.

Ce profesie ti-ai dori sa practici? Ce te-ar atrage in momentul de fata? Sau este prea devreme sa te 
poti gandi la astfel de lucruri?
Chiar cred ca este prea devreme pentru a ma gandi la acest aspect acum, tinand cont ca nu am inceput 
inca liceul, dar cu siguranta mi-ar placea sa profesez intr-unul dintre domeniile mentionate mai sus.

Ce planuri personale de viitor ai? Mai apropiate, mai departate ...
Imi doresc ca, pe parcursul liceului, sa continui pe acest drum al dezbaterilor academice si sa merg la 
cat mai multe conferinte. In plus, visul meu este ca, la liceu, sa infiintez un club de dezbateri care ar 
putea reprezenta orasul la cat mai multe competitii nationale si de ce nu, la olimpiada bazata pe acest 
domeniu.

Care sunt pasiunile tale?
Pe langa dezbaterile deja mentionate, recent, am inceput un curs de actorie si am descoperit cat de 
mult ma atrage acest lucru. In plus, ador sa calatoresc si sa descopar locuri, culturi si oameni noi.

Cum arata vacanta ideala pentru tine?
Pentru mine, o vacanta ideala ar fi sa vizitez, timp de o luna, cele mai impresionante capitale ale lumii, 
precum New York, Tokyo si Singapore.

Care este cea mai mare dorinta a ta in momentul de fata?
Cred ca cea mai mare dorinta a mea, in momentul de fata, este sa traiesc la maximum fiecare clipa din 
anii de liceu si sa ma bucur de toate provocarile intalnite.

Iti multumim pentru prezenta in revista si iti dorim mult succes in tot ceea ce vei face!

... profesorii ar trebui sa nu ii mai faca pe elevi sa se 

simta presati in vreun fel, ci mai degraba sa comunice 

cu ei si sa incerce sa ii descopere cu adevarat.
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Vreau in fiecare saptamana sau cel putin in 
fiecare luna sa economisesc ceva bani, dar 
se pare ca nu reusesc. Cum as putea sa fac 
acest lucru?

Trebuie gasit un echilibru intre ceea ce vrei acum 
si ceea iti doresti in viitor. Incepe prin a deveni 
constienta de tot ceea ce inseamna banii pentru tine 
si nu strica sa ai un dialog interior. In loc sa gandesti 
ca te privezi de anumite placeri, gandeste-te ca iti 
oferi un cadou mai tarziu, peste o anumita perioada 
de timp. Concentreaza-te pe 
dezvoltarea unor obiceiuri 
financiare (si numai) sanatoase 
si inlocuirea celor care nu sunt 
tocmai bune si care iti iau din 
bani. Stabileste-ti obiective 
mai mici si realizabile pentru 
a te tine concentrata si a-ti 
construi incredere in modul 
cum gandesti.

Chiar daca sunt mai tot timpul cu nasul 
in telefon si implicit in social media, am 
senzatia uneori ca ma copleseste si ma 
epuizeaza? Cum ma pot opri?

Nu trebuie sa intrerupi folosirea social media, trebuie 
gasit un echilibru intre lumea reala si cea virtuala. Ok, 
suna simplu, dar a incepe acordandu-ti timp pentru a 
identifica obiectivele principale, cum ar fi succesul la 
munca sau relatiile pozitive cu cei din jur. Urmatorul pas 
este sa evaluezi modul cum folosesti tu social media 
si in ce scop si ce este mai important - daca si cum te 
ajuta ea sa-ti indeplinesti obiectivele la care te-ai gandit. 
Daca nu te ajuta, ar trebui sa anulezi anumite perioade 
in care folosesti retelele sociale si sa te concentrezi pe 
obiectivele tale reale; iar daca telefonul te avertizeaza 

ca sunt diverse lucruri 
pe retelele sociale, asta 
nu inseamna ca sunt si 
importante, sau ca trebuie 
sa raspunzi imediat.

Nu sunt decisa si mi se 
pare dificil sa iau decizii 
in privinta lucrurilor 
mari si mici. Cum pot 
lua deciziile corecte?

In momentul in care o persoana este indecisa, 
inseamna ca se teme de ceva; e ca si cum ar crede ca 
face o greseala. Intreaba-te ce ai face/cum ai reactiona 
daca motivul pentru care te temi, chiar s-ar intampla? 
Daca avem cazul in care vrei sa-ti schimbi locul de 
munca, dar te temi de faptul ca banii sunt putini; noul 
serviciu ofera bani mai putini, dar cu siguranta are alte 
beneficii. Decat sa te concentrezi pe griji si sa amani 
deciziile, cel mai bine este sa te concentrezi pe gasirea 
unor solutii, mai exact, cum te poti descurca cu noul 
venit. Dupa ce ai lasat si frica deoparte, ia cea mai buna 
decizie pe care o simti!

DILEME ACTUALE

INTREBARI
&

RASPUNSURI

Am o relatie de la 
distanta de mult 
timp. Este minunat, 
a fost minunat, dar 
am momente cand nu 
ma simt ok in aceasta 
privinta. Cum putem 

ramane conectati emotional, chiar daca 
suntem la distanta?

Exista posibilitatea sa rameneti conectati chiar 
daca sunteti la distanta, drept dovada fiind relatiile 
existente; si cu toate astea, tot trebuie investit timp 
pentru relatie, exact ca atunci cand sunteti unul langa 
celalalt. Iar vorbitul este unul dintre principalele lucruri 
care trebuiesc facute, subiectele abordate trebuie 
sa fie atat probleme mari, cat si mici. Cunoasteti-va 
de asemenea intim! Cladirea intimitatii in situatia in 
care sunteti la distanta, este baza unei relatii care 
poate fi mult mai buna decat un fata in fata. Poti 
pastra romantismul si chimia in viata, prin intermediul 
mesajelor flirtante si are rolul de a pastra anticiparea si 
entuziasmul pana in momentul in care veti fi impreuna.
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Tinand mana celuilalt poate reduce in mod semnificativ orice durere fizica resimtita, conform unui nou studiu!
Creierul sincronizeaza cand ne strangem mainile sau cand empatizam cu cel pe care-l iubim cand sufera, fapt care are 

consecinta - ameliorarea durerii, conform cercetarilor realizate de oamenii de stiinta de la uniVersity oF Colorado, uniVersity oF 
HaiFa - israel, pasteur institute - Franta; cu cat creierul sincronizeaza mai mult, cu atat este ameliorata durerea mai mult!

Acest fenomen se numeste “sincronizare interpersonala” si are loc cand persoanele “reflecta” starea persoanei cu care se 
afla, cuprinzand modul de respiratie, ritmul cardiac, undele cerebrale. Oamenii de stiinta au vrut de asemenea sa testeze daca 
durerea sotiei scade in timpul nasterii, daca se tine de mana cu sotul. Astfel, la experiment au participat 22 de cupluri care aveau 
o relatie de cel putin 1 an si si au fost testati prin intermediul mai multor scenarii, in timp ce purtau pe cap acea caciula specifica 
electroencefalogramei - pentru masurarea semnalelor electrice, stand alaturi, dar fara sa se atinga mai mult decat tinutul de mana 
sau in camere separate.

Chiar si stand in compania altora a fost de ajuns pentru ca sincronizarea creierelor sa inceapa, crescand atunci cand isi strangeau 
mainile. Dar cand unul din partener suferea si se renunta la strangerea mainii, intensitatea sincronizarii creierului scadea, la fel 
ca si cea a ritmului cardiac si a respiratiei. Conform cercetarilor, durerea intrerupe sincronizarea interpersonala dintre cupluri, iar 
atingerea o aduce inapoi. Empatia este foarte importanta cand partenerul sufera, fiind realizata aceasta sincronizare si cu cat se 
empatizeaza mai mult, cu atat durerea este resimtita mai putin.

Pe de alta parte, cercetatorii admit faptul ca nu inteleg cum se intampla acest lucru sau daca rezultatele sunt similare in cazul 
persoanelor care nu formeaza un cuplu.

Tinutul de mana reduce durerea!
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1 Ascultand muzica frumoasa la locul de munca, te 
poate ajuta sa-ti completezi sarcinile mult mai 

repede si mai bine, mai ales atunci cand ceea ce faci 
este repetitiv (verificare email, completare fise). Un 
studiu a aratat ca acuratetea si eficienta chirurgilor 
s-a imbunatatit simtitor in momentul in care au 
avut in fundal muzica pe care si-au ales-o ei. Un 
alt studiu realizat de Cornell University a aratat 
ca muzica cu un tempo linistit, ajuta muncitorii sa 
coopereze, iar deciziile luate PRO grup sa fie foarte 
bune.

2 Daca nu prea iti mai vine sa faci exercitii fizice, 
simti ca te epuizeaza sau pur si simplu nu 

ai chef, ai o solutie: muzica! Ea te distrage de la 
disconfortul resimtit si te motiveaza sa pastrezi 
ritmul melodiei respective; efectul este atat de 
puternic in anumite cazuri, incat este comparabil 
cu un drog. Energia pe care o simti atunci cand 
“vine” melodia care iti place, este reala si cu 
siguranta ai experimentat acest lucru de foarte 
multe ori.

d aca ati auzi pe cineva astazi afirmand ca 
nu asculta muzica, cel mai probabil l-ati 

cataloga a fi un ciudat. Indiferent pe unde te 
misti sau ce activitati faci, nu ai cum sa nu te 
intersectezi cu muzica: acasa, la serviciu, in 
restaurante, in cluburi, in masina, pe strada!

Esti intr-o dispozitie proasta? Asculti muzica! 
Studiezi sau ai activitati care iti solicita creierul? 
Dai drumul la muzica! Iubesti? Prelungesti 
acest frumos sentiment, ascultand muzica!

Muzica este pe tot si viata este mai 
frumoasa cu ea si cu lucrurile bune pe care 
ni le aduce!

Beneficiile 
muzicii

Pentru beneficii mai putin stiute, citeste in continuare!
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6 Muzica linistita te face sa adormi 
mult mai repede in momentul 

in care esti in pat sau incerci sa te 
relaxezi.; mai mult, vei avea un somn 
continuu pe tot parcursul noptii, 
iar dimineata te vei trezi mult mai 
odihnita. Intr-un studiu, adultii care 
au avut probleme de somn, au ascultat 
muzica linistita si relaxanta inainte 
de somn, aproape 40% dintre ei 
inregistrand o imbunatatire a calitatii 
somnului.

7 Cand este ascultata muzica fericita 
si optimista, oamenii devin mai 

creativi si acest lucru se intampla se 
pare gratie flexibilizarii creierului sau 
a faptului ca te relaxeaza atat de mult, 
incat devii mai inspirat. Doar ca nu 
trebuie facut exces in aceasta privinta, 
volumul ridicat nefiind deloc potrivit; 
moderatia este cuvantul cheie in 
ascultarea muzicii in acest scop.

8 O analiza a catorva zeci de studii, a 
aratat faptul ca muzica promoveaza 

producerea anticorpului imunoglobina 
A, care ataca virusii si bacteriile, 
eliminand celulele canceroase si virusii 
invadatori.

9 Conform unor studii ale 
Universitatii din Maryland, a 

asculta muzica iti aduce bucurie, vasele 
de sange se largesc si este imbunatatita 
activitatea cardiovasculara. Vasele de 
sange ale bratelor s-au largit in medie 
cu aproape 1/4 dupa ce oamenii au 
ascultat muzica, iar o analiza a mai 
multor studii la care au participat 
aproape 1500 de persoane, a aratat 
faptul ca muzica reduce frecventa 
cardiaca, tensiune arteriala, anxietatea.

10 Studiile au aratat faptul 
ca persoanele calculeaza 

timpul mult mai scurt atunci cand 
asculta muzica, asa ca daca esti un 
intreprinzator, poti folosi muzica 
pentru a vinde mancare si bauturi 
in cantitati mai mari. In baruri si 
restaurante cand este muzica (in 
special lenta) se vinde mai mult; 
vanzarile de produse alimentare cresc 
cu aproape 40 de procente cand muzica 
de fundal este lenta.

11 In privinta pacientilor care sufera 
de Alzheimer, este stiut faptul 

ca ei isi revin cand aud o melodie din 
trecut. Studiile au aratat ca muzica ii 
ajuta la o “recuperare” a amintirilor, 
comunicarea este mai eficienta, ii 
ajuta sa isi amintesca cine sunt. Un alt 
studiu a demonstrat ca acesti pacienti, 
daca asculta in mod constant melodiile 
favorite, au parte de o stimulare a 
functiei cognitive.

3 Muzica scade nivelul cortizolului - 
hormon al stresului, la fel de eficient 

ca masajul terapeutic, conform unui 
studiu din 2010 - dar nu unul de foarte 
mare anvergura. Oamenii de stiinta au 
ales aleatoriu pacienti anxiosi fie sa 
asculte muzica in timp ce faceau masaj, 
fie cand stateau intinsi in camera. Dupa 
trei luni, cei care au ascultat muzica au 
inregistrat o scadere a anxietatii la fel 
ca si cei carora li s-a facut masaj.

4 Dopamina este eliberata cand 
asculti muzica, neurotransmitatorul 

care este eliberat in momentul in care 
faci sex, mananci ciocolata sau atunci 
cand esti indragostit. Un studiu a 
aratat ca in momentul in care stii ca 
trebuie sa ajungi la partea care iti place 
din melodie, deja incepe sa fie eliberata 
dopamina.

5 A asculta muzica inainte de o 
operatie, s-a dovedit a usura 

anxietatea si a limita cantitatea de 
sedative; dupa operatie, ajuta la 
minimizarea durerii. O analiza a peste 
70 de studii publicate in urma cu 3 ani 
in Lancet, a confirmat ca ascultatea 
muzicii inainte, in timpul si dupa 
operatie, influenteaza nivelurile de 
durere, ceea ce inseamna mai putine 
medicamente pentru durere.



Avem cu totii momente in care simtim ca nu facem ce trebuie, ca nu ne 
potrivim parca locului de munca si cel mai probabil aceste ganduri 

vin din perfectionismul nostru, care ne minimizeaza sansele de succes.
Cum sa reusim sa minimizam noi insine aceste ganduri negative?

perfectiune sau nu?
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Cand vine vorba de a obtine ceea ce ne dorim de la 
viata, a avea standardele ridicate este un lucru foarte 
bun, deoarece ne tine conectati si concentrati in afara 
multumii si, cu efortul corespunzator si sacrificiile 
aferente, vom reusi sa ne atingem scopurile. Dar, exista 
acele situatii in care dorintele noastre sunt foarte sus, 
prea departe parca de noi, iar a ajunge la final, devine 
o povara; si de aici, la gandurile interioare critice, la 
acel cerc vicios negativ, nu mai e decat un simplu pas. 
Poate ca esti perfectionist, iar la prima vedere, acest 
lucru este privit ca fiind un lucru pozitiv, dar de fapt 
aceasta situatie face mai mult rau decat bine. Fie ca ai 
un disconfort pentru o saptamana sau doar din cauza 
unei sarcini la locul de munca, perfectionismul ne poate 
trage inapoi, ne poate imbolnavi si mai rau, intr-un mod 
ironic, ne poate impiedica sa ne 
atingem scopul.

O astfel de mentalitate 
“perfectionista” se poate transforma 
in cel mai mare dusman al tau. Esti 
tot timpul sub stres, te acuzi daca 
ceva nu ti-a iesit perfect sau iti 
doresti ceva in viitor care este mai 
mult decat perfect. Faci orice iti sta 
in putinta pentru a nu gresi, iar daca o 
faci, esti cuprins de ganduri negative 
intr-un mod in care nici macar nu vezi 
sau nu inveti nimic din acea lectie.

Cand perfectiunea devine obositoare, mai reusim 
sa trecem peste ea, fie singuri, fie cu ajutorul unui 
prieten? Dar ce este de facut cand acesta se indreapta 
spre ceva mai serios? In mod real, perfectionismul 
este bun pentru a lupta pana in punctul in care devine 
destructibil pentru bunastarea unei persoane. Iar un 

perfectionist, va incerca iar si iar, si poate incepe ca o 
dorinta de a le face placere celor din jur, dar, o astfel de 
persoana, cel mai adesea, este competitiva cu ea insasi. 
Pentru anumite persoane, poate fi dorinta de control si 
nu trebuie ca aceasta sa aiba legatura cu un loc anume 
de munca; se poate manifesta in gatit, curatenie, 
activitati parentale. Pe scurt, exista multe moduri prin  
care o persoana sa incerce sa atinga perfectionsimul.

Iar modul de gandire al unui perfectionist, este 
acela ca nimic niciodata nu este suficient de bun, 
suficient de inteligent, samd. Un alt factor nociv il 

reprezinta obiectivele propuse, atat de 
indepartate si greu de realizat, incat 
transforma viata in ceva foarte dureros 
si cu multe piedici. Unul din motivele 
pentru care perfectionistii nu renunta, 
este alimentarea continua la nivel social 
si cultural, cum ca aceasta perfectiune 
este un lucru pozitiv. Si intalnim aceasta 
mentalitate in sistemul de invatamant, 
cu o concentrare deosebita spre a face 
lucrurile fara cusur, dar si in randul 
celor care se autointituleaza dezvoltatori 

personali si care, de cele mai multe ori, nu au pregatirea 
si cunostintele necesare a ceea ce fac, indrumand 
persoanele in directii total gresite.

Perfectionismul vine de multe ori din perioada de 
cand esti tanar; reusesti sa duci la capat cu succes 
anumite sarcini, dar apoi vin altele, mai mari, mai 
dificile, pentru care se cer aceleasi standarde ridicate si 
in acelasi interval de timp, ceea ce se poate tranforma 
foarte usor in ceva extenuant. Cand o astfel de persoana 
se intalneste cu o sarcina imposibila, acel sentiment 
critic interior creste putin cate putin, pana devine o 
caracteristica, moment in care se complica lucrurile.

UNUL DIN MOTIVELE PENTRU CARE 
PERFECTIONISTII NU RENUNTA, 

ESTE ALIMENTAREA CONTINUA LA 
NIVEL SOCIAL SI CULTURAL, CUM 
CA ACEASTA PERFECTIUNE ESTE 

UN LUCRU POZITIV.

OBIECTIVELE PROPUSE, ATAT DE INDEPARTATE SI 
GREU DE REALIZAT, TRANSFORMA VIATA IN CEVA 

FOARTE DUREROS SI CU MULTE PIEDICI.
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Cu toata ca se crede ca perfectionsimul se intalneste 
in mod desebit in lumea dezvoltata, nu exista statistici 
oficiale pentru persoanele cu o astfel de mentalitate; si 
in pofida a ceea ce se crede conform culturii populare, 
expertii afirma ca perfectionismul afecteaza barbatii si 
femeile in acelasi mod. Procentele intre barbatii sau 
femeile care sunt perfectionisti sunt aproximativ egale; 
femeile tind totusi sa se manifeste mai mult verbal si 
cel mai probabil, daca au ales standarde 
inalte, viata lor se va complica. Anii trec, 
ele in timp devin sotiile unor barbati, 
mamele unor copii, colegele cuiva si 
angajate, asa ca responsabilitatea si 
presiunea poate fi din ce in ce mai mare. 

Privind in ansamblu, trasaturile 
perfectioniste sunt legate de cultura 
moderna capitalista, care pune accent 
pe individualitati si spre o mai mare 
perspectiva individualista asupra vietii, 
viata comunitatii pierzand mult teren. 
Iar istoria confirma acest lucru; inca din 
anii ’70, vestul a avut aceasta pozitie neoliberalista, care 
a dus la o cultura competitiva. Decat sa lucram pentru 
progresul comunitatii, suntem parca asmutiti unul 
impotriva celuilalt; tine de supravietuire ca astazi, sa 
fim mai buni, mai inteligenti, mai atractivi sau sa facem 
parte din clase sociale inalte. Oamenii au devenit mai 
interesati de propria persoana si cam totul acum este 
despre securitatea financiara intr-o lume capitalista. Si 
chiar daca nu realizam, aceste lucruri luate per total, ne 
alimenteaza cu o anxietate cu privire la faptul ca vom 
putea sau nu sa tinem pasul cu tendinta.

Si daca aceasta stare generala de rau care ne 
afecteaza nu ar fi suficienta, facem voit alt rau, acela de 
a transmite copiilor nostri aceasta mentalitate. Oamenii 
de stiinta afirma ca actualemente, doi din cinci copii 
tind spre perfectionism. Simtim aceasta nevoie de 
competitivitate intre noi insine, pe care, ne-o “revarsam” 
asupra copiilor, gandind scenarii in care ei trebuie sa 
exceleze peste tot, in caz contrar - vor ramane in urma 
si apoi, ce se va intampla cu ei?

Desi tot ce inseamna astazi norme culturale si 
moderne ale vietii de zi cu zi sunt impotriva noastra, 
cand vorbim de mentinerea sub control a perfectiunii, 

nu este totul atat de trist si sumbru. 
Cu deciziile si trucurile potrivite, 
aceste tendinte perfectioniste pot fi 
depasite, iar un prim pas ar fi acela in 
care, fiecare sa avem o privire sincera 
asupra noastra, asupra locului in 
care traim si cum s-ar potrivi aceasta 
perfectiune. Si nu neaparat ca aceasta 
va schimba totul, dar te va ajuta sa ai o 
privire de ansamblu asupra ta si asupra 
modului negativ in care te afecteaza. 
Acest proces necesita o gandire mai 
aprofundata privitoare la obiceiurile 

proprii si ar fi bine sa intrebi si pe cei apropiati tie, 
despre acest lucru; astfel, iti vei da seama daca tu 
controlezi situatia sau ea te controleaza pe tine. Daca 
te simti ca esti in control, este ok, dar in caz contrar sau 
daca ai indoieli, cel mai bun lucru este sa apelezi la un 
profesionist.

Foarte important este si faptul de a-ti aminti 
diversele manifestari ale perfectionismului, care difera 
de la etape la etape; daca esti la jumatatea “drumului”, 
acestea se pot manifesta diferit comparativ cu situatia 
in care ai ajuns la stadiul de “perfectionist”. 

Este foarte bine pentru oricine - luat individual sau 
ca grup, sa aiba ambitii mari, standarde ridicate si sa-si 
doreasca sa le atinga, dar daca se ajunge la sfarsitul 
spectrului, devine periculos, astfel de situatii extreme, 
neducand la nimic bun. Una din solutii de a scapa de 
acest perfectionsim, o reprezinta invatarea controlului 
asupra propriei critici; iar cei care s-au confruntat 
cu astfel de situatii dar si cercetatorii, afirma ca nu 
realizam cat de profunde si puternice pot deveni acest 
tip de sentimente. Aceste sentimente cresc in timp, iar 
tu trebuie sa stii la ce nivel se afla aceasta conversatie 
interioara; fara putina experienta, pregatire si cunoastere 
de sine, poti cadea usor prada sentimentelor negative 
si a dezgustului fata de prorpia persoana, in locul unei 
iubiri normale de sine si o perspectiva reala a vietii si a 
situatiilor cu care te confrunti.

TRASATURILE PERFECTIONISTE 
SUNT LEGATE DE CULTURA 

MODERNA CAPITALISTA, CARE 
PUNE ACCENT PE INDIVIDUALITATI 
SI SPRE O MAI MARE PERSPECTIVA 

INDIVIDUALISTA ASUPRA VIETII.

SI DACA ACEASTA STARE GENERALA DE RAU 
CARE NE AFECTEAZA NU AR FI SUFICIENTA, 

FACEM VOIT ALT RAU, ACELA DE A TRANSMITE 
COPIILOR NOSTRI ACEASTA MENTALITATE. 
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De multe ori cautam motivatia pentru a incepe ceva, pentru a face ceva, 
doar ca e cam dificil de gasit si de multe ori, este o lupta pierduta. 
Partea buna e ca, in randurile urmatoare, poti gasi informatii care 

sa te motiveze, ceea ce iti face sarcina mult mai usoara decat ti-ai inchipui!
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Toti avem astfel de zile: in ciuda celor 
mai bune intentii de a renunta la cateva 
gustari (nesanatoase) si a incepe exercitii 
fizice, din diverse motive - majoritatea 
nejustificate - nu o poti face pur si simplu; 
si asta fara vreun motiv anume.

Stim de asemenea sau am auzit ca 
fiecare avem nevoie de acel moment de 
repornire/ reinitializare a motivatiei. In 
primul rand, trebuie sa gandesti pozitiv, 
sa vizualizezi faptul ca deja ai terminat 
o serie de exercitii destul de solicitante 
(si functioneaza conform stiintei!), sau sa 
te mituesti - faci pedichiura dupa efortul 
fizic. Trebuie pur si simplu sa gasesti acea 
dorinta pentru a te dezvolta, sa gasesti 
acele exercitii despre care sa simti ca 
trebuie sa le faci si chiar sa le faci. Iar 
acest lucru trebuie sa se intample mereu, 
nu conteaza cum. Si de fapt, acest mod 
de gandire poate fi un mod de depasire 
al unui obstacol pentru crearea unor 
obiceiuri constante, pe termen lung.

Iar aceasta dificultate de a face in 
anumite zile exercitii fizice, se regaseste 
chiar si la performerii din domeniu; 
cateodata sunt zile bune, cateodata nu, 
si este absolut normal. Pana la urma 
urmei, chiar si dimineata, poate nu ai chef 
tot timpul sa te speli pe dinti, sau nu in 
fiecare zi te trezesti cu cheful de a ajunge 
la munca, dar le faci.

La fel ca energia si atentia, motivatia 
nu este o resursa nelimitata, iar cea 
mai mare greseala a noastra este aceea 
ca lasam sentimentele sa ne comande 
obiceiurile si nu invers. Daca tu astepti 
sa vina acel sentiment sau chef pentru 
a face exercitii fizice, e posibil ca acel 
impuls sa nu vina niciodata. Exercitiile 
fizice, miscarea in general, nu reprezinta 

ceva electiv, ci stalpi esentiali ai sanatatii 
generale, exact ca periatul dintilor; cu 
toate acestea, exercitiile fizice regulate au 
anumite reguli (intensitate, serii, legatura 
exercitiu - muschi). Iar daca ai facut sport 
de mic, exista probabil anumite exercitii 
fizice fata de care poate ai repulsie, 
antrenorul tau facand uz de ele pentru 
a te pedepsi intr-un anumit mod. Mai 
adaugam si anumite diete stricte sau 
poate dificil de urmat care ar trebui sa 
contribuie la atingerea scopului pentru 
care sunt facute aceste exercitii si iata ca 
avem aparent, o multitudine de lucruri 
care parca ne franeaza.

Avem acele sentimente de groaza sau 
acel "trebuie sa" pe care trebuie sa ne 
concentram pentru a produce schimbarea 
de care avem nevoie. Dimineata trebuie 
sa ajungi la locul de munca chiar daca 
nu ai chef: te trezesti, iei micul dejun, 
cafeaua si pleci; realizezi sau nu, locul 
tau de munca este conectat la valorile 
tale elementare (a avea grija de familie, 
a-ti indeplini scopurile). Motivatia este 
durabila atunci cand face parte din tine, 
cand este parte a identitatii tale.

Daca esti o persoana competitiva, poate 
ti se potrivesc  exercitiile in echipa, daca 
esti o persoana careia ii place sa fie activa 
social, clasele de spinning pot fi exact ce 
iti trebuie. Plimbarile de seara in familie 
sau cu prietenii poate fi deconectarea de 
la viata stresanta de zi cu zi si indiferent 
cum esti conectat cu ceea ce cunoastem 
ca a fi fitness, atunci cand este parte 
integranta a ta, devine ca o datorie, ceva 
ce trebuie sa faci, indiferent ca astazi ai 
chef mai putin.
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Cand te gandesti la 
exercitiile fizice, ar 
trebui sa te gandesti nu 
prin ceea ce treci sau la 
efortul depus, ci scopul 
final si unde ai sa ajungi. 
Aminteste-ti ce bine te-
ai simtit dupa ultima 
sedinta de exercitii fizice, 
iar zambetul care ti-a 
aparut acum, ar trebui sa 
fie un punct de motivatie 
solid! Si acest lucru este 
aplicabil, mai ales cand 
scopurile noastre nu 
sunt cele pe termen lung 
(pierdere in greutate, 
definire muschi), ci mai 
reale, mai apropiate 
(stare mentala buna, 
crestere a energiei).

Gandeste-te la 
exercitiile zilnice ca 
la alimentatia zilnica: 
mananci in fiecare zi, 
dar nu in fiecare zi 
aceeasi mancare sau 
aceeasi cantitate; si 
avem nevoie de aceasta 
mentalitate! Nu ai ajuns 
astazi la sala? Fa o serie 
de exercitii acasa seara 
sau 10 minute de yoga 
inainte de a te baga 
in pat, o alternativa 
perfect acceptabila. 
Introducand exercitiile 
in rutina zilnica, poate fi 
un important pas pentru 
a le face pentru o lunga 
perioada de timp.
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DACA NU TI-

AI GASIT INCA 

MOTIVATIA 

PENTRU A FACE 

DIN MISCAREA 

ZILNICA, PARTE 

INTEGRANTA A 

TA , INCEARCA 

URMATOARELE 5 

METODE:

Cand te simti epuizat 
mental si nu esti in starea 
cea mai buna, acesta nu 
reprezinta vreun semn 
ca organismul tau este 
obosit. Daca nu esti 
gata pentru cei 5 km de 
alergat pe care ti i-ai 
propus, atunci schimba 
si alearga 2 minute; iar 
daca de la 2 minute, iti 
ridici stafeta la 5 minute, 
poti realiza la ce nivel te 
situezi si unde ai ajuns 
daca ai pastrat acelasi 
traseu. Fara sa iti dai 
seama, deja te-ai obisnuit 
cu miscarea si daca te 
ambitionezi putin, de la 
2 minute, poti ajunge la 
5 km!s
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In general, unul dintre 
motivele importante 
pentru care nu mergem 
la sala, este faptul ca nu 
avem vreun plan specific 
si nici nu suntem in 
starea necesara de a face 
unul. O solutie ar fi sa iei 
cu tine o hartie cu notite 
- sau chiar si telefonul, 
unde sa scrii exercitiile 
favorite sau exercitiile 
pe care ti le amintesti 
ca le-ai facut intr-o zi la 
sala. Astfel, vei fi scutita 
de efortul mental.

Clasele de cardio au 
implementat solutii de 
a face antrenamentele 
mai placute, unul dintre 
acestea fiind faptul ca 
implica multe persoane. 
Iar sansele de a renunta 
cand ai mai multi in 
jurul tau sunt mult mai 
scazute comparativ cu 
situatia cand esti singur. 
Nici nu trebuie sa ajungi 
la sala daca aceasta 
metoda iti este mai 
apropiata; poti merge 
pe jos cu un prieten cel 
putin 15 minute, dupa o 
zi obositoare de munca, 
chiar si putinele minute 
de exercitii fizice sau 
o intensitate scazuta a 
acestora, fiind benefice.
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Unul dintre cele mai bune lucruri despre 
vacante si calatorii, este ca te elibereaza de rutina. 
Din pacate, atunci cand pleci departe de munca, 
de prieteni, de casa si te vezi acolo unde ti-ai dorit, 
dispare acea dorinta de miscare fizica, iti iesi din 
ritmul zilnic, nu mai faci exercitiile fizice, iti oferi 
libertatea de a manca si altceva, care te scoate 
putin din tiparul tau.

De regula, in cazul in care calatoresti cu 
avionul, in aeroport sau imprejurimi, nu gasesti 
nimic sanatos de mancat sau de baut, de aceea ar 
fi bine sa iti iei ceva fructe cu tine, sau nuci sau 
chiar si ciocolata neagra, pentru a nu ti se face 
pofta daca vezi pe altcineva mancand asa ceva. 
Poti sa iti faci si sa bei un suc din fructe inainte de 
a decola, pentru ca apoi sa rontai nuci sau alune, 
sau orice este sanatos.

De asemenea, daca ai parte de o calatorie mai 
lunga, poti sa iti iei ochelari de dormit sau chiar 
o masca Wander Beauty’s Baggage Claim care 
are grija de cercurile negre de la ochi. Poti merge 
pe sumplimente de melatonina si radacina de 
valeriana pentru a te ajuta la un somn bun daca 
diferenta de fusuri orare este mare. Odata ajunsa 
in camera, poti sa incepi sa te mentii in forma 
ta zilnica, cel putin prin intermediul exercitiilor 
fizice tip “jumping kacks”, dar si a intinderilor. 
Iar daca ai mai avut loc in bagaje si ti-ai adus si o 
minge Pilates, esti si mai castigata, pentru ca te 
poti folosi de ea oriunde, fie in casa sau pe plaja. 
O alta optiune - asta daca timpul iti permite - este 
mersul la o sala de yoga sau de antrenamente, mai 
ales daca se afla in apropierea locului unde stai, o 
modalitate ideala daca nu vrei sa iti iesi din forma.

Iar daca vrei intr-adevar sa iti aerisesti 
creierul, poti chiar si renunta la folosirea 
telefonului, oricat de mult este posibil. Poti de 
exemplu sa iti verifici email-urile dimineata si 
seara, dar incearca sa nu iei telefonul cu tine si 
sa te bucuri cu adevarat de locurile in care esti, 
de cultura locala, iar selfie-urile, fotografiile si 
clipurile video le poti face si cu alte gadget-uri si le 
poti posta in alte imprejurari!

In rest, in privinta mancarii specifice culturii 
locului unde esti, chiar daca nu este cea mai 
sanatoasa si asa cum ti-o doresti, ai putea sa-ti 
incalci putin obiceiurile si sa te bucuri de vacanta 
din orice punct de vedere!

NU TE 
OPRI 
ACUM!
Daca ai facut 
exercitii fizice si ai 
mancat sanatos de 
saptamani sau de 
luni de zile, nu te 
opri acum pe timpul 
vacantei!
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SOMN
BUN,
DAR NU
ACASA!

Nu odata ne-am confruntat cu 

situatia in care nu am dormit bine 

din cauza ca nu eram in patul 

nostru de acasa si este greu sa fii 

productiv sau sa te bucuri de viata 

in general, cand esti epuizat.

CUM SA DORMI MAI 

BINE INTR-O CAMERA DE 

HOTEL, IN URMATOARELE 

RANDURI...
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❶ Daca este posibil, ia-ti o camera la etaj si undeva pe la 
mijlocul holului! Locatia astfel aleasa, este cea mai buna alegere 
departe de zonele galagioase: intrare, lift, tonomate, asta in 
cazul in care nu ai langa camera ta, persoane galagioase sau vreo 
petrecere.

❷ La fel de bine ai putea cere o camera care are nuante 
inchise; majoritatea hotelurilor sau locurilor de cazare au, doar 
ca nu sunt toate asa. Iar daca vrei sa mergi la sigur, adu cu tine 
masca de dormit!

❸ Din pacate - si multi am experimentat asta, a dormi dupa 
amiaza duce la un somn nu foarte bun pe timpul noptii, mai 
ales intr-o locatie straina. Cel mai bine este sa eviti! De retinut 
este faptul ca fiecare dintre noi avem stiluri de viata diferite, la 
unii se poate aplica, la altii nu.

❹ Evita sa mergi la culcare cu burta plina, deoarece sistemul 
digestiv al unui stomac plin, va fi activ exact in timp ce tu incerci 
sa te odihnesti. Cel mai bine este sa mananci cu cel putin doua-
trei ore inainte de a merge la somn.

❺ Nu e bine nici cu burtica plina inaine de culcare, dar nu 
este indicat nici alcoolul, cel putin in exces. Alcoolul creste 
productia de adenozina, un produs chimic, care, in mod normal 
se disipeaza rapid, ceea ce duce la ... trezire.

❻ Cel mai bine e sa ai un program bine stabilit, rutina fiind 
de dorit cand esti in vacanta si daca odihna se afla printre 
prioritati. Somnul suficient te tine in forma, iar distractiile 
vacantei sunt imprevizibile; iti poti iesi din ritm foarte mult daca 
de exemplu te culci la 5 dimineata si apoi la 10 seara. Incearca o 
anumita constanta in privinta orei de culcare!

❼ Mergi pe o temperatura constanta in camera si lasa aerul 
conditionat sa iti ofere temperaturi mai scazute, undeva intre 
18 si 20 de grade Celsius. Cand dormim, temperatura corpului 
scade, iar acest lucru ne ofera un somn de calitate.

❽ Incearca sa te debarasezi de orice provoaca sunete, mai 
ales daca acestea vin de exemplu de la aerul conditionat, iar 
tu ai somnul sensibil. Foloseste o pereche de casti de urechi 
din silicon, acesta avand proprietatea de a se incalzi la aceeasi 
temperatura cu corpul, se potriveste foarte bine si reduce 
decibelii. Nu vrei casti? Atunci asculta zgomotul alb pe telefon!

❾ Majoritatea celor care se gandesc la respiratie, se gandesc 
ca ar trebui sa o faca profund, incet, sa tina abdomenul; in 
adevar, orice forma de respiratie care te solicita si te supune 
efortului, arata ca nu dormi. Este recomandat sa te “antrenezi” 
pentru o respiratie mai silentioasa, ceea ce este mai usor, 
nesolicitandu-ti muschii.
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d e foarte multi ani ni se vorbeste despre grasimile nesaturate, despre alimentele care 
ne ridica nivelul colesterolului, ne infunda arterele si ne provoaca boli de inima. O 
privire, analiza detaliata a numeroaselor studii din ultimii ani, ne arata ca adevarul 

despre grasimile nesaturate este mult complicat si mult mai putin condamnabil. Aceste 
grasimi nesanatoase se pare ca sunt necesare si chiar sanatoase.

Anul trecut, revista Lancet a publicat un amplu studiu care a angrenat 135000 de 
persoane din 18 tari, iar rezultatele uluitoare au dus la multe contradictii si titluri incendiare 
in diverse publicatii. Studiul a constat ca cei care consuma mai putina grasime si mai multi 
carbohidrati, au sanse crescute cu 28 de procente sa moara in 10 ani, iar cei care mananca 
mai multe grasimi au un risc scazut cu 23% de a deceda. Mai mult, aceste rezultate au 
ramas constante in privinta tuturor tipurilor de grasimi - inclusiv cele saturate, care au 
aratat beneficii in plus - asociate cu un risc scazut al accidentelor vasculare cerebrale. Iar 
nivelurile scazute de grasimi saturate, cresc de fapt riscul mortalitatii.

Socant sau nu, American Heart Association recomanda in continuare ca grasimile 
saturate sa nu depaseaca mai mult de 6 procente din consumul zilnic al necesarului de 
calorii al unui adult, o cantitate mica, tinand seama ca media in anumite tarii este si de 
14%. Dar recomandarile legate de dieta nu vor schimba totul peste noapte; este un proces 
greoi si lent, existand nenumarate discutii despre raul provocat de grasimile saturate de-a 
lungul anilor. Reeducarea bazata pe noile cercetari si intelegerea propriu zisa, ia timp.

Carbohidratii - care s-au dovedit a fi catastrofali, se pare ca ar fi vinovati - conform 
specialistilor, de declansarea actualei crize a obezitatii la nivel mondial. Iar acum, este 
recomandata inlocuirea grasimilor saturate cu cele nesaturate, oricat de mult este posibil. 
Preocupari se nasc din partea grasimilor nesaturate, in special o categorie de grasimi 
polinesaturate (PUFA), anumite uleiuri vegetale, cum ar fi porumbul si soia - bogate in 
acizi grasi omega 6 (spre deosebire de omega 3 din uleiul de masline, promovat ca fiind 
sanatos).

Din pacate, exista multe discutii conflictuale, care provoaca multe frustrari si pentru 
ca, in general, grasimile sunt esentiale si delicioase, sa vedem in continuare ce ar trebui sa 
facem.

Grasimile 
Tot ce stiai pana acum legat de grasimi,
contrazis de studiile si analizele actuale!
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Mergi pe o alimentatie mediteraneana bogata 
in grasimi, redu stresul, mergi zilnic 20-25 de 
minute, nu iti concentra alimentatia pe grasimile 
saturate - sfaturi care au fost considerate “bizare” 
si “simpliste” atunci cand au fost publicate in 
British Journal of Sports Medicine, reactie 
venita din partea unor oameni de stiinta care nu 
erau de acord cu ultimele descoperiri in acest sens. 
Un alt studiu de anvergura din 2014 care facea 
referire la 76 de studii, a constatat ca dovezile 
actuale nu sustin limitarea grasimilor saturate in 
favoarea celor din PUFA. O alta analiza - un an mai 
tarziu - a aratat ca nu exista nicio legatura 
intre grasimile saturate si mortalitate, 
aici incluzand boli cardiovasculare, boli de 
inima sau diabet de tip 2. Grasimile saturate 
erau considerate a fi principalul inamic public. 
Grasimile afecteaza colesterolul, dar nu 
asa cum ai crede! Timp de decenii, stiinta a 
aratat ca nivelul total de colesterol (si in special 
LDL - forma rea) a crescut riscul pentru bolile 
cardiovasculare; apoi, cercetatorii au descoperit 
ca ceea ce conteaza mai mult este raportul LDL 
si HDL. Cu cat este mai mare HDL (colesterolul 
protectiv) cu atat mai bine, grasimile saturate 
crescand nivelul LDL, dar in acelasi timp, ridica si 
HDL, scazand trigliceridele.

Pe de alta parte, nu tot ce inseamna LDL este 
similar. Cercetari in curs de evolutie, sugereaza ca 
exista doua tipuri de particule lDL: mari, 
pufoase - care protejeaza impotriva bolilor de 
inima si particule mici, dense, care pot crea blocaj 
si inflamatie. Si atunci cand creste LDL pentru ca 
ai mancat friputura, cresc particulele mari, iar 
daca esti sedentar, cresc cele mici.

Cheia aici este sursa grasimilor 
saturate. Stim deja ca nu toate grasimile saturate 
se comporta la fel, laptele integral si ciocolata 

neagra fiind pline de grasimi saturate, dar nu cresc 
riscul de boli cardiovasculare. Ajuta la controlul 
greutatii. Se pare ca ar trebui sa consumam mai 
multe grasimi si cat mai putini carbohidratati 
pentru sanatate si pentru talie. Cand te gandesti 
de exemplu, la unt si paine alba, cea de-a doua 
este componenta mai putin sanatoasa.

In majoritatea caselor occidentale (si in special 
in SUA) poti gasi recipiente cu uleiuri de porumb, 
soia, canola. Aceste uleiuri polinesaturate sunt 
foarte populare si indicate ca a fi sanatoase, mai 
ales cand sunt comparate cu untul. In acelasi 
timp, contin si o cantitate mare de acizi grasi 
omega 6. Omega 6 reprezinta exact opusul omega 
3 - grasimi bune din peste si ulei de masline, prin 
faptul ca favorizeaza bolile de inima decat sa o 
protejeze; ceea ce este si mai rau, este faptul ca 
actualmente, consumam o cantitate mult mai 
mare decat o faceam acum un secol sau mai mult.

Unul dintre cele mai convingatoare 
studii, a fost publicat in 2016, dar avand 
baza in anii ’70. De ce? Unii experti cred ca 
acest subiect a fost ingropat, din cauza ca nu 
sustinea teoriile de astazi, majoritatea pro uleiuri 
vegetale. Studiul clinic a emis ipoteza conform 
careia,  reducerea grasimilor saturate si inlocuirea 
lor cu omega 6 din uleiuri, ar preveni bolile de 
inima si ar scadea rata mortalitatii. In schimb, 
acesta a facut exact opusul si in moduri 
surprinzatoare. Nivelul colesterolului a scazut 
in grupul celor cu uleiul de porumb, dar rata 
decesurilor a ramas aceeasi ca in cazul grupului 
celor cu grasimi saturate. Si cu cat scaderea este 
mai mare in colesterol, cu atat riscul de deces este in 
crestere. Dovezile sunt in crestere, anumiti oameni 
de stiinta sugerand ca raportul dintre LDL si HDL 
in privinta grasimilor saturate este important. 
Totul se reduce la inflamatie, omega 6 cauzand-o, 
ceea ce contribuie la boli cardiovsculare, cancer, 
osteoporoza, boli autoimune; in schimb, omega 3 
protejeaza. Asa ca, trebuie sa luati in considerare 
sa introduceti in alimentatie o crestere a cantitatii 
de pesti grasi-somon si ton, seminte de in, carne 
de vita (hranita cu iarba), nuci, linte; de asemenea, 
trebuie scazut consumul de uleiuri vegetale.

Sfaturi 
elementare
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Oamenii de stiinta atrag atentia si in privinta “paradoxului francez” - faptul ca 
oamenii din Franta mananca mai multe grasimi decat o facem restul in mod normal, 
si cu toate astea, traiesc mai mult, au mai putin boli de inima, iar rata obezitatii este 
scazuta. Modul de viata este unul activ si nu neaparat ca fac multe ore de exercitii fizice, 
mersul pe jos normal este la fel de benefic, dar si faptul ca gatesc mai mult acasa. Ei 
consuma alimente bogate in grasimi, in portii mai mici si pe indelete; mai mult, nu 
contorizeaza caloriile sau gramele de grasime.

Alegeti alimentele reale si mai putin pe cele ambalate!
Mai bine un cartof copt cu ulei de masline decat cipsuri din cartofi! Alimentele 

prelucrate, chiar si cele considerate a fi sanatoase cu diverse specificatii pe etichete, 
tind sa aiba un continut ridicat de grasimi polinesaturate.
Limitati consumul in oras!

Si nu din cauza ca acolo aveti portii mari de mancare. Restaurantele in general, 
se bazeaza pe uleiuri polinesaturate, utilizand temperaturi ridicate. Acest fapt duce 
la oxidarea uleiurilor si la aparitia acizilor grasi trans, ceea ce are drept consecinta o 
crestere a riscului de aparitie a bolilor de inima.
Nu deveniti obsedati de gramele grasimilor consumate!

Mancati o varietate de alimente, carne, echilibrata cu peste si surse de proteine non 
animale - legume. Daca organismul tau are suficienta grasime ingerata, vei avea in mod 
natural, senzatia de satietate. 



CUM SA RADIEZI TOATA ZIUACUM SA RADIEZI TOATA ZIUA

CU AJUTORUL URMATOARELOR SFATURI,

CITESTE, RETINE SI STRALUCESTE!

VEI AVEA PARTE DE O SANATATE MAI BUNA,

O STARE DE SPIRIT POZITIVA SI TE VEI BUCURA DE O ENERGIE DE INVIDIAT! 
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7 DIMINEATA
A face exercitii fizice inainte de a manca, 

conform studiilor, incurajeaza corpul sa arda mai 
multa grasime pentru energie, decat sa se bazeze 
pe carbohidratii de la mancare. Un studiu publicat 
de Journal oF PhysioloGy, participantii care au facut 
exercitii dupa micul dejun, au castigat in greutate 
la fel ca si un grup care nu au facut exercitii fizice, 
dar cei care au depus efort pe stomacul gol, nu. Mai 
mult, alte studii au aratat ca unul dintre beneficiile 
exercitiilor fizice a unui  antrenament de cel putin 
15-20 de minute este dispozitia buna - cu un efect de 
12 ore, ceea ce inseamna ca te vei bucura toata ziua!

Daca vrei sa faci un dus in cursul diminetii, nu 
il face fierbinte! Mergi pe varianta unui dus rece, 
cercetarile aratand ca temperaturile scazute ale 
corpului pot duce la o scadere a grasimii corporale, 
un sistem imunitar mai puternic, mai multa energie 
si chiar o toleranta mai mare la durere in general.

Nu iti face din alegerea pieselor vestimentare un 
stres! Chiar daca nu vei pleca de acasa in fiecare 
zi in blugi, iti poti simplifica alegerile prin a-ti 
concentra atentia pe combinatiile de culori; trebuie 
sa iti canalizezi energia pe lucrurile cu adevarat 
importante si mai putin pe cele care nu aduc mare 
lucru.

Daca ai copii, cu siguranta gasesti stresanta 
situatia in care trebuie sa-l trezesti pe micut; cu toate 
astea, un studiu din 2016 a aratat, ca un lucru foarte 
bun este sa-l trezesti cu ajutorul imbratisarilor. 
Copii care sunt mult mai iubiti vor creste mai putin 
anxiosi, alte studii demonstrand ca adultii care au 
avut parte de imbratisari si afectiune parinteasca in 
copilarie, sunt mult mai capabili sa lupte impotriva 
racelii si au tensiunea arteriala mult mai scazuta.

In timp ce te pregatesti dimineata pentru plecare, 
da drumul la o muzica energica pana cand esti 
gata. Daca cineva din casa canta la un instrument 
sau chiar tu, dimineata este cel mai potrivit 
moment pentru a exersa, deoarece iti pregateste 
creierul pentru invatare. Atat ascultarea muzicii 
cat si a canta - conform studiilor - imbunatateste 
performantele academice in 16 moduri diferite, 
incluzand aici concentrarea si memoria.

6 DIMINEATA
Inainte de a deschide ochii, ridica un brat si 

incepe sa-ti intinzi fiecare deget, apoi mana, 
incheietura si apoi intreaga mana; apoi, treci 
la cealalta mana! Intinde apoi degetele de la 
picioare, picioarele, gleznele, gambele; la sfarsit, 
intinde gatul si spatele, miscare care aproape te 
impinge din pat. In acest moment, tocmai ce ti-
ai imbunatatit fluxul de sange prin intreg corpul, 
oferind oxigen fiecarei parti a tesutului; nu avea 
nicio jena sa folosesti intreaga lungime a patului 
pentru acest lucru! Studiile psihologice au aratat 
ca aceasta pozitie puternica, imita pozitia unei 
persoane indraznete, facandu-te sa te simti mult 
mai increzatoare pe parcursul intregii zile, dar si in 
general.

Cand lumina naturala de la rasaritul soarelui 
se strecoara in dormitor, este semnalizat creierul 
ca este deja ziua si in consecinta, este incetinita 
productia de melatonina, fiind stimulat cortizolul, 
ambele spunandu-i corpului ca este timpul sa se 
trezeasca. Partea buna este ca, conform unui studiu 
apartinand northwestern university, persoanele 
expuse luminii moderate in cursul diminetii, au 
parte de o scadere semnificativa a indicelui de 
masa, comparativ cu cei care intalnesc lumina mai 
tarziu.

Nu conteaza cand o faci, dar meditatia este 
foarte benefica, cum ar fi combaterea insomniei, 
reducerea stresului si a anxietatii, cresterea nivelul 
de energie, stimularea 
sistemului imunitar si 
oferirea claritatii mentale. 
Meditatia din timpul 
diminetii, ajuta la stabilirea 
unei stari pasnice care te 
va domina toata ziua, asa 
ca, vei fi cu mult mai putin 
distrasa de alte lucruri. 
Daca nu ai experienta in 
privinta meditatiei, poti 
incerca aplicatia “omG i can 
meditate!”, care te poate si 
trezi pentru ca apoi, sa faca 
trecerea la meditatie.

“Lucrurile bune de ieri, pot fi combustibilul 
pentru fericirea de astazi”, diversele 
cercetari aratandu-ne ca, concentrandu-
ne pe lucrurile bune din trecut, ne face 
sa ne simtim mult mai increzatori si mai 
multumiti de viata in prezent. Psihologii ne 
recomanda ca, pentru a incepe ziua intr-un 
mod frumos, sa ne rezervam doua minute 
pentru a scrie orice detaliu pozitiv a zilei 
precedente. CONSECINTA? O sanatate mai 
buna per total, un studiu demonstrand ca cei 
care sufereau de dureri cronice, dupa ce au 
facut acest lucru timp de sase luni, au redus 
cantitatea de medicamente contra durerii.



Famost

A U G U S T  2 0 1 8112
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9 DIMINEATA
Multe persoane nu isi prea doresc o noua zi, fie ca este 

de lucru, scoala sau treburi si care nu intotdeauna sunt cele 
mai placute, dar, daca faci intai de toate un lucru care iti 
place, vei avea o zi mai usoara. Acesta poate fi meditatia, 
cafeaua in timp ce citesti ceva ce iti place sau urmaresti 
ceva amuzant; alege activitatea care iti ofera bucurie si 
bucura-te de o zi minunata!

Un studiu din 2015 a cerut participantilor sa urmareasca 
un filmulet pozitiv, orientat spre solutii noi, timp de trei 
minute. Participantii care au urmarit aceste momente, au 
fost mai predispusi cu aproape 30 de procente sa afirme 
mai tarziu ca ziua le-a fost buna, comparativ cu cei care au 
urmarit stiri negative in cursul diminetii. Din pacate, exista 
dovezi elocvente care arata ca starea negativa se reflecta si 
afecteaza performantele la locul de munca.

8 DIMINEATA
In timp ce dormi, corpul tau este privat de apa penrtu 

aproximativ 8 ore, ceea ce adauga un sentiment de oboseala 
dupa ce te trezesti. S-a dovedit ca a bea apa rece ofera un 
impuls metabolismului, corpul trebuind sa incalzeasca apa 
la temperatura corpului din timpul digestiei. De asemenea, 
adaugarea lamaiei in apa, aduce multe beneficii sanatatii, 
vitamina C - gasita in citrice si alte fructe, intareste 
sistemul imunitar, protejeaza impotriva radicalilor liberi 
daunatori, ajuta pielea sa nu aiba riduri si imbunatateste 
digestia globala. In plus, aciditatea lamaiei contribuie la 
imbunatatirea mediului acid din stomac, ceea ce serveste 
ca bariera chimica in descurajarea agentilor patogeni sa 
castige teren si sa provoace boli.

Despre micul dejun se spune ca este cea mai importanta 
masa a zilei, asa ca, de ce sa nu il luam de doua ori? Un 
studiu publicat in revista Pediatric obesity care a avut sub 
urmarire 584 studenti timp de doi ani, au gasit ca cei care 
au sarit peste mic dejun, au prezentat sanse mai mari sa 
devina supraponderali sau obezi, comparativ cu cei care 
au luat doua mic dejunuri - unul acasa si unul la scoala. 
Daca mananci dimineata, vei manca mai putin seara, cand 
este mult mai greu sa arzi calorii.

Este important sa luam micul dejun, dar este important 
si sa avem grija ce mancam. O cercetare prezentata in 
cadrul intalnirii obesity society din 2013, a aratat ca femeile 
care au consumat un mic dejun cu mai mult de 30 de grame 
de proteine, au consumat 175 mai putin calorii la pranz, 
comparativ cu cele care au consumat un mic dejun cu doar 
3 grame proteine. Oua, iaurt grecesc, nuci - se pot consuma 
foarte repede si sunt bogate in proteine, perfecte pentru a 
incepe ziua.
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L Stresul este o parte 

integranta din viata 

noastra si poate 

fi rezultatul mai 

multor situatii, atat 

fizice cat si psihice. 

I n g r i j o r a r e a , 

presiunea si 

termene limita la 

locul de munca, 

obligatia de a plati 

taxe, probleme 

cu cei dragi sau 

mai putin dragi, 

a g l o m e r a t i a , 

zgomotul, traficul, 

inceperea unui nou 

proiect, durerea, 

bolile fizice, 

lipsa somnului, 

nasterea unui copil, 

t e m p e r a t u r i l e 

extreme, sunt doar 

cateva exemple care 

impun o schimbare 

a modului in care 

ne desfasuram 

activitatea, gandim 

sau simtim si ne 

solicita organismul.
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SANATATE

Consumul de alcool si fumatul 
sunt considerate reactii la 
stres, dar creeaza mai mult 

stres asupra corpului. Exista si 
persoane care isi produc singure 
stresul, au permanent motive de 
ingrijorare si cele mai multe dintre 
ele devin dependente de stres. 

Aproape toate organele si 
functiile organismului reactioneaza 
la stres. Stresul poate produce 
dureri de cap cronice, anxietate, 
depresie, dureri de spate, oboseala, 
iritabilitate, bruxism, maini reci, 
modificari ale apetitului, pierderi de 
memorie, lipsa respectului de sine, 
hipertensiune, ticuri nervoase, apetit 
sexual scazut, insomnia, afectiuni 
ale pielii, boli gastrointestinale, 
boli cardiovasculare, endocrine si 
metabolice. 

Stresul poate fi acut sau de lunga 
durata.  Stresul de lunga durata este 
periculos, uzeaza organismul si are 
efecte importante asupra sistemului 
umanitar, creste vulnerabilitatea 
la boli si incetineste procesul de 
vindecare.

R E C O M A N D A R I

Compuneti regimul alimentar din 50-75% alimente 
neprelucrate. Fructele si vegetalele proaspete aduc 
vitamine si minerale  organismului si sunt bogate in 
compusi numiti flavonoizi, care curata si neutralizeaza 
radicalii liberi.

Evitati indulcitorii artificiali, bauturile carbogazoase 
cu arome, ciocolata, alimente prajite, zaharul. Reduceti 
carnea, produsele din faina alba, alimente ce contin 
conservanti.

Evitati alcoolul, fumatul si drogurile care schimba 
dispozitia. Ele usureaza suprasolicitarea pe moment, dar 
nu rezolva problema si sunt daunatoare pentru organism. 
Stresul revine a doua zi.

Activitatea fizica va ajuta sa tineti sub control stresul si 
limpezeste mintea, atat timp cat este practicata in mod 
regulat. Exercitiul practicat o data pe luna nu este de 
ajutor pentru eliminarea stresului.  Alergati, plimbati-va, 
practicati un sport in echipa!

Invatati sa va relaxati!

Dormiti suficient noaptea!

Practicati meditatia! Meditatia nu trebuie sa aiba conotatii 
spirituale sau religioase. De exemplu, meditati gandindu-va 
la un cuvant cum ar fi “pace”, “calm”, “caldura”, etc. Sau 
meditati asupra unei persoane placute, asupra unui loc sau 
eveniment. Formati-va un “bagaj”de ganduri placute cu 
care sa va aparati  in timpul perioadelor de stres.

Practicati respiratia profunda! 

Supravegheati-va conversatia interioara!

Text: Dorina Ursu - Terapeut naturist
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Acordati-va o zi libera pe saptamana in care sa 
va plimbati cu masina, ascultati muzica, mergeti la 
strand sau intr-o scurta excursie, cititi, relaxati-va!

Faceti-va timp sa va ocupati de ceea ce va place, 
practicati un hobby!

Identificati factorii de stres si fie le faceti fata, fie 
ii eliminati!

Nu reprimati si nu negati emotiile! Sentimentele 
puternice ascunse, vor iesi la suprafata mai tarziu ca 
o boala.

Creati acasa un mediu relaxant, lipsit de stres! 
Zgomotul redus, culorile din interior, lumina naturala 
sunt elemente importante pentru confortul dvs.

Invatati sa radeti!

Incercati aromoterapia - uleiurile esentiale 
recomandate pentru usurarea stresului sunt musetelul, 
bergamota, lemnul de santal, levantica, maghiranul. 

Apelati la un terapeut calificat daca simptomele 
devin cronice! Va poate ajuta sa faceti fata problemelor 
si va poate invata tehnici eficiente de reducere a 
stresului.  

Plantele medicinale specifice protejeaza corpul. 
Pentru un tonic antistres amestecati ½ de lingurita 
dintre oricare trei plante din lista urmatoare si opariti-
le cu 2 cani de apa sau utilizati extracte fara alcool, 
amestecate in apa:

-iarba matei

-musetel (evitati daca sunteti alergic la ambrozie)

-busuiocul Indian

-hamei

-floarea pasiunii

-sunatoare

-valeriana.

I D E N T I F I C A T I  S U R S A  D E 
S T R E S !

Faceti periodic un inventor al 
situatiilor stresante pentru a intelege 
ce va creeaza probleme. Iata o lista de 
situatii care cauzeaza stres major la 
persoanele adulte (copiii si tinerii au 
lista diferita de situatii stresante):

decesul sotiei/sotului sau a altui 
membru apropiat din familie

divort

decesul unui prieten apropiat

probleme financiare

pierdere a slujbei

accidentare grava

noua casatorie

programare pentru operatie

boala unui membru din familie

probleme la locul de munca

cresterea responsabilitatii la lucru 
sau acasa

probleme sexuale

schimbarea locului de munca

plecarea de acasa a copilului

schimbarea locuintei

schimbari importante de regim 
alimentar

vacanta

alergii

Recomandarile din acest articol au rol informativ si nu inlocuiesc
consultatia si recomandarile medicului.

Pentru intrebari si consilieri online scrieti-mi pe adresa dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro
SANATATE MAXIMA!



SCURTE, PATRATOASE

Pentru a defini si mai bine 
conceptul de practic, multi 

designeri au mers pe unghii scurte, 
dar patratoase la varfuri. Astfel, au 
fost vazute pentru sezonul rece 2018 

2019 modele grafice, combinatia 
alb negru, unghii glossy metalice si 
unghii negre; in general, un aspect 
frumos, curat si care merita toata 

atentia.

Tendintele toamna iarna 2018 2019 in ceea ce priveste unghiile, au modele indraznete, caracteristici creative si aduc 
un aer elevat oricarei fashioniste care le imbratiseaza, spectacolele oferind modele avangardiste, subtile, sic. Aceasta 
arta a unghiilor care a castigat mult teren in ultimii ani, trebuie cu adevarat luata in seama, asa ca, opreste-te pentru 

cateva minute, informeaza-te, fura cateva idei si intra in tendinte!

SCURTE, NATURALE

Multe din tendintele unghiilor 
pentru sezonul toamna iarna 2018 

2019 au oferit latura practica a 
unghiilor scurte, demonstrand 

faptul ca poti fi o femeie eleganta 
sau poti avea un design deosebit si 
fara a le avea lungi. Au fost vazute 

unghii scurte nude care dadeau 
un aspect curat si ingriijit sau 

completau aspectul natural per 
total; anumiti designeri au vrut sa 
faca contrast intre unghiile scurte 

si naturale si culoarea buzelor de un 
rosu foarte puternic.

OVALE, PRACTICE

Sezoanele precedente au oferit - 
mergand pana la extreme, unghii 

lungi, netinandu-se cont de faptul 
ca nu sunt practice; scopul lor era 

sa arate stiluri si modele deosebite. 
Dar sezonul toamna iarna 2018 - 
2019 ne aduce unghii medii, ovale 
- forma si lungime ideale pentru 
orice. Au fost vazute semilune la 
baza unghiilor, restul fiind lasate 
simple, au fost vazute unghii cu 

detalii perfecte, s-a pus accentul pe 
unghii cu aspect perfect lucios si 

uniform.

TENDINTE UNGHII
TOAMNA IARNA 2018 2019

Jason Wu Eudon Choi Elisabetta Franchi

In privinta formelor, au dominat ...

A B C
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NUANTE DE SEZON

Culorile sezonului rece sunt 
de obicei, mai inchise si mai 
intunecoase, iar toamna iarna 2018 
2019 ofera o gama larga de astfel 
de culori, perfecte pentru aproape 
orice tinuta. Au fost vazute nuante 
VERDE MASLINIU sau VERDE 
TEAL - perfecte in combinatie 
cu o pereche de ochelari cu rame 
sau lentile verzi, au fost vazute 
nuante de cirese in ciocolata sau 
nuante de albastru profunde, pana 
aproape de negru.

NUANTE DE BIJUTERII

Tendintele toamna iarna 2018 2019 se asigura ca aveti 
- daca se poate - toate culorile la unghii, NUANTE 
BOGATE, RAFINATE si MISTICE, o manichiura cu 
trimiteri catre bijuterii care ofera un aspect elegant. 
Au fost vazute multe multe nuante cu trimitere catre 
bijuterii care au atras toate privirile, au fost vazute 
nuante metalice cu insertii fine care doar te duc cu 
gandul la bijuterii, au fost vazute nuante visatoare de  
albastru safir.

NOILE NUANTE NUDE SI NEUTRE

Sezonul toamna iarna 2018 
2019 unghii anunta noul nude: 
AURIUL si ARGINITUL 
METALIC, o veste foarte buna 
pentru cele ce isi doresc ceva subtil 
dar stralucitor. Au fost vazute 
nuante de bej, verde masliniu 
avand stralucire translucida roz, 
pentru a putea fi considerate noile 
nuante neutre si nude. Au fost 
vazute noi nuante de gri, bej si 
taupe in modele artistice simple, a 
fost vazut rozul care era asociat de 
multe ori cu nude.

METALIC FUTURIST

Tot ce inseamna nuanta 
metalica se refera de obicei 
la auriu, argintiu, cupru, dar 
sezonul toamna iarna 2018 
2019 unghii, ofera libertatea 
unei palete largi de culori. 
Au fost vazute nuante 
metalice VERDE MASLINA, 
ARGINTII cu insertii de coral, 
unghii ALBASTRE, VERDE 
HOLOGRAFIC inspirat din 
aspectul unor insecte.
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Nicopanda

Emporio Armani

Marcel Ostertag

Cividini

Eudon Choi

Prabal Gurung

Tanya Taylor

Prabal Gurung

3.1 Phillip Lim
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TENDINTE

UNGHII CARE LUCESC

UNGHIILE GLOSSY sunt 
intodeauna binevenite si in acest 
spirit le gasim si in sezonul rece 
2018 2019. Au fost vazute unghii 
care aveau cateva modele diferite, 
frumoase, iar stralucirea doar 
accentua amestecul de culori bogate 
si metalicul. Au fost vazute unghii 
foarte lucioase si facute intr-un 
mod atat de autentic, incat iti lasa 
impresia ca sunt inca neuscate.

UNGHII SCLIPITOARE

Daca vrei sa iesi mai mult in evidenta sau sa 
dai o pata de stralucire unei tinute cuminti 
sau mate, te poti baza pe aceasta tendinta 
unghii toamna iarna 2018 2019. Au fost vazute 
unghii care aveau SCLIPICI DOAR IN VARF, 
un aspect care parea foarte NATURAL SI 
ELEGANT, FARA A FI OPULENT, au fost 
vazute multifatete care pareau sa isi doreasca 
sa cuprinda mai multe tendinte. Au fost vazute 
culori in stil ombre, tranzitionand de la o 
unghie la alta intr-un design stralucitor.

ROSU BOGAT

Rosul este nuanta clasica la unghii si se afla in 
tendintele sezonului toamna iarna 2018 2019 
unghii, fie ca vorbim de nuante spre albastru 
sau portocaliu; nimic deosebit pana aici, doar 
ca NUANTELE SUNT FOARTE BOGATE, 
menite sa atraga privirile asupra ta. Au fost 
vazute variante foarte lucioase de rosu, rosu 
cirese foarte aprins, in general unghiile fiind 
foarte simple, dar de impact.

NUANTE MATE

In fiecare sezon, trebuie sa existe 
si designeri care nu neaparat merg 
impotriva curentului, dar au nevoie sa 
isi scoata in evidenta tinutele, iar daca 
este nevoie de nuante mate la unghii, 
atunci trebuiesc folosite! Sezonul 
rece 2018 2019 ne aduce in prim plan 
NUANTA MATA DE COBALT 
PE UNGHII EXTRALUNGI si asta 
chiar daca nu sunt practice; au fost 
vazute NUANTE MATE MARONII 
pe unghii scurte sau nuante mate 
diferite pe fiecare unghie a mainii.

UNGHII ACCENTUATE

O tendinta pe care ti-ai dori-o 
pentru sezonul toamna iarna 2018 
2019, este probabil cea a accentuarii 
manichiurii, cu ajutorul - in 
anumite cazuri - a uneia singure. 
Au fost vazute unghii negre lucioase 
ACCENTUATE CU ROSU SI 
AURIU, au fost vazute unghii nude 
cu cristale Swarovski multicolorate, 
au fost vazute unghii avand acelasi 
model, exceptie facand doar una - 
cu un alt design si decorata cu pene.
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DOAR VARFURILE

MODELE DIFERITE, 
TEXTURI DIFERITE, 
CULORI DIFERITE, 
doar PE VARFURILE 
UNGHIILOR! Anumiti 
designeri au dorit acest 
lucru pentru sezonul 
toamna iarna 2018 2019, 
fiind vazute unghii 
a caror varfuri erau 
asortate cu bijuterii 
asezate aproape de 
baza unghiilor, au fost 
vazute nuante metalice 
sau sclipici pe varfuri, 
sau doar putine paiete 
pe varful unghiilor 
pentru un aspect extrem 
minimalist.

DESIGN MINIMALIST

Aceasta tendinta este SIMILARA 
MANICHIURII FRANCEZE si este 
facuta din doua nuante sau mai putin, pe 
unghii scurte rotunjite, foarte populare 
in prezentari. Au fost vazute astfel de 
unghii in nuante nude dar cu PUTIN 
SCLIPICI PE VARFURI, au fost vazute 
CULORI BOGATE si GLOSSY cu 
o alta nuanta la nivel minimalist, sau 
combinatii cu nunate metalice, cum ar fi 
cromul completat de coral.

PRINTURI CARE IAU OCHII

Au atras atentia in prezentarile sezonului 
toamna iarna 2018 2019, unghii avand modele 
care pur si simplu iti atrageau privirea 
prin modelele realizate. Au fost vazute 
IMPRIMEURI ANIMALE IN CULORI DE 
NEON - care sa completeze vestimentatiile, 
au fost vazute combinatii alb negru, litere care 
ieseau foarte bine in evidenta pe unghii, dat 
fiind contrastele de nuante.

DESIGN EXTRAVAGANT

Daca iti doresti sa iesi in 
evidenta sau doar sa dai o nota 
subtila LOOK-ului per total, 
poti face acest lucru cu ajutorul 
unghiilor realizate intr-un mod 
extravagant, modele prezente 
in tendintele sezonului rece 
2018 2019. Astfel, au fost 
vazute UNGHII care AVEAU 
INCRUSTATE BIJUTERII 
intr-un mod complicat dar 
inteligent si asta pentru a putea 
“prinde” lumina din mai multe 
unghiuri si a influenta aspectul 
unghiei de la cuticula si pana 
la varf; au fost vazuti tepi dar 
si printuri iesite in evidenta pe 
unghii mai lungi pentru a defini 
conceptul mai bine.

UNGHII SI DEGETE CU 
BIJUTERII

Poate cateodata dorim sa iesim 
in evidenta sau sa avem un 
aer opulent, sezonul toamna 
iarna 2018 2019 venind in 
intampinarea noastra cu 
BIJUTERII si CRISTALE de 
DIFERITE FORME si MARIMI 
plasate “strategic” pentru a 
scoate in evidenta unghiile. Au 
fost vazute pietre pretioase mai 
mari asezate singure pentru a 
accentua unghiile, AU FOST 
FOLOSITE BIJUTERII SI 
CULORI PUTERNICE 
PENTRU A CONTURA 
CONCEPTUL, pietre de 
dimensiuni diferite plasate 
individual pe unghii avand 
fundalul negru.
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tendinte

2018 2019
toamna iarna

Printurile sezonului toamna iarna 2018 2019 sunt foarte atractive, iesind in evidenta cele florale, de 
leopard, dungi, carouri, care au aparut impreuna cu tendintele culorilor acestui sezon.

S-au remarcat de asemenea si anumite printuri renascute - specifice Saville Row, culori neasteptat 
de luminoase pentru sezonul toamna iarna, au fost vazute influente date de materialele folosite in 

vestimentatii, ca blana, lana, nailon, lycra.
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Sezonul toamna 
iarna 2018 2019 
a adus pe langa 

printurile in 
culori naturale, si 
printuri in culori 

exagerate, printre 
ele numarandu-se 

si cele animale; cu 
siguranta nu a vazut 
nimeni leopard rosu 

rubin, sau zebra 
galbena luminoasa. 

Astfel de nuante 
s-au regasit pe fuste 

mini, pe salopete 
sau costume 

din cap pana in 
picioare si pana la 

incaltaminte.

P R I N T U R I  A N I M A L E  N E O N P R I N T U R I  A N I M A L E
Aceasta tendinta nu 
are cum sa lipseasca in 
sezonul toamna iarna, 
iar 2018 2019 nu face 
exceptie, printurile 
animale indemnand la 
o imbracaminte mai 
aventuroasa, fie ca 
alegi anumite accesorii 
sau printuri din cap 
pana in picioare. Au 
fost vazute printuri 
de zebra atat in rochii 
cat si in pulovere 
de mohair, tigrul, 
leopardul, pielea de 
sarpe fiind cele mai 
populare din sezonul 
rece 2018 2019.

P R I N T U R I L E  H O U N D S T O O T H 
( D I N T E  D E  C A I N E )

Aceasta 
tendinta a 
sezonului 

toamna iarna 
2018 2019 
imprimeuri 

este una 
clasica, 

recunoscuta 
instantaneu 

ca fiind 
sic, dar si 

costisitoare. 
Au fost 

vazute in 
prezentari 
combinatii 

intre aceste 
printuri si 

cele florale, 
printuri 

houndstooth 
cu nasturi 

in culori 
luminoase.

P R I N T U R I  H E R R I N G B O N E 
( O A S E  D E  H E R I N G )

Nu e nimic 
surprinzator la 
aceasta tendinta 
decat doar 
poate numele, 
ea fiind foarte 
populara in 
Saville Row, 
regasindu-se 
pentru toamna 
iarna 2018 
2019 in multe 
din prezentari. 
Au fost 
vazute astfel 
de printuri in 
pardesie trei 
sferturi, in 
jachete bomber 
din piele 
sau chiar un 
costum realizat 
din esarfa gri 
avand astfel de 
imprimeu.

P R I N T U R I  E S A R F A

Aceste printuri 
sunt amestecate 
si potrivite mai 

multor prezentari, 
fiind mult mai 

luminoase si mai 
aerisite comparativ 

cu cele din 
sezoanele trecute. 
In sezonul toamna 
iarna 2018 2019, 

s-au remarcat 
printuri care 

dadeau un aspect 
supradimensionat, 

au fost vazute 
tonuri pamantii 

pentru un LOOK 
sofisticat, au fost 

folosite culori 
metalice si de 
bijuterii, care 

atrageau privirile.

CAROLINA HERRERA

ASHLEY WILLIAMS

BALENCIAGA

LUTZ HUELLE

STELLA MCCARTNEY

MARINE SERRE

MIU MIU

3.1  PHILLIP LIM
DOLCE&GABBANA

R13
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TENDINTE

Exista  iubitori ai 
opulentei, asa ca 
anumite tendinte 

trebuie sa se 
regaseasca si in 

preferintele acestora, 
iar sezonul rece 

2018 2019 au dat 
destule LOOK-uri 
regale in acest sens. 
A fost vazut brocart 
indraznet pe fundal 
negru, combinatii 

perfecte intre jachete 
si design metalic, 

tesaturi brocart cu 
aspect clasic, chiar 
daca fac parte din 
tendintele actuale.

Sezonul toamna iarna 
2018 2019 ne aduce in 
prim plan patratelele 

in cele mai neasteptate 
moduri, regasindu-
le intre pliuri, sub 

stratificari, pe diagonala 
sau orizontala. Au fost 
vazute combinatii intre 

patratele rosii si albastre, 
completate de dantela sau 
franjuri, buline polka. S-a 

folosit pielea, anumite 
combinatii de patratele 
oferind un sentiment de 
confort si caldura, iar 
supradimensionatul in 
privinta blazerelor si a 
paltoanelor si-a pastrat 

locul bine meritat.

P A T R A T E L E  S I  T A R T A N 
S T R A L U C I T O R C A R O U R I  M A R I  S I  M I C I

Aceasta tendinta care 
cuprinde atat carouri mici 
cat si mari, dau nastere 
unor modele interesante, 
fiind vazute in mod 
deosebit in nuantele de gri 
sau culori mute. Sezonul 
toamna iarna 2018 2019 
ne aduce in prim plan 
aceste printuri care se 
completeaza foarte bine 
cu accesoriile, anumiti 
designeri prezentand rochii 
cu aceste imprimeuri; au 
fost vazute combinatii intre 
acestea si herringbone.

B R O C A R T 
O P U L E N T

Nu se poate vreun sezon fara flori, 
feminine, dragute, uneori stralucitoare, 

indraznete si dramatice, iar sezonul 
rece 2018 2019 nu se lasa mai prejos, 

aducandu-ni-le in prim plan, prin 
intermediul rochiilor voluminoase 

antigravitationale, imbinate atat cu 
nuante luminoase, cat si culori profunde, 
pentru ca florile sa iasa in evidenta si mai 

mult. Au fost vazute detalii de cravata 
interesante, flori luminoase avand un 

fundal de albastru luminos.

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

MICHAEL KORS

FENDI

MARY KATRANTZOU

PRADA

BALENCIAGA

3.1  PHILLIP LIM

PREEN

SAINT LAURENT
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P R I N T U R I  D E  C A S A

Intelegem prin aceasta tendinta 
sau prin aceste imprimeuri 
prezente in sezonul toamna 
iarna 2018 2019, acele forme de 
tricot, animalute, inimi, crengi 
de copaci sau brazi, care ne 
dau acea caldura specifica unui 
semineu, intarind in acelasi timp 
sentimentele puternice fata de 
casa si familie. Au fost vazute 
pe pistele de defilare, printuri 
traditionale, mixate intr-un mod 
frumos, au fost vazute diverse 
articole de la jachete la pardesiuri 
lungi pana in pardoseala, pulovere 
supradimensionate, multe printuri 
care reprezentau forma inimii.

Logo-urile, 
mesajele, sunt 

peste tot, 
aceste printuri 

intorcandu-se in 
plina forta in acest 

sezon. Toamna 
iarna 2018 2019 
ne aduce printuri 
cu contrastante 
alb cu negru, 

logo-uri incrustate 
in partea din fata 
pentru o cat mai 
mare vizibilitate; 
anumite logo-uri 
au fost “asezate” 

in jurul taliei.
Pe langa tot ce s-a 
vazut pana acum, 

motivele geometrice 
si-au facut si ele loc in 
tendintele sezonului 
toamna iarna 2018 

2019, aceste printuri 
avnd rolul de a 

duce o nota cat mai 
actuala si moderna 
a garderobei acestui 

sezon. Au fost vazute 
modele geometrice in 
combinatii de nuante 
de verde, albastru, 
portocaliu, printuri 

geometrice indraznete, 
influente eterice cu 
ajutorul materialelor 

usoare.

P R I N T U R I 
G E O M E T R I C E

L O G O

Arta abstracta castiga 
teren tot mai mult in 

prezentari, manifestand cele 
mai ciudate si neobisnuite 

fantezii ale designerilor, 
sezonul toamna iarna 2018 
2019 aducandu-ne printuri 

ridicate la rang de opere de 
arta. Au fost vazute motive 

artistice abstracte avand 
atingeri geometrice, jocuri 

de nuante luminoase pentru 
ceva memorabil, design 

si culori imbinate intr-un 
mod indraznet care seduce, 

cultura pop - actualizata.

A R T A  A B S T R A C T A

D U N G I L E
Aceasta tendinta atemporala, 
este probabil una dintre cele 
mai iubite, mai ales atunci 
cand sunt verticale si ne 

alungesc silueta fara mare 
efort, asa ca nici gand sa nu se 
regaseasca printre tendintele 
sezonului toamna iarna 2018 
2019. Astfel, au fost vazute 
dungi de culori pamantesti, 
jocuri inteligente de dungi 
care alternau intre dantela 

si materiale opace, dungi alb 
negru la anumite pulovere, sau 

dungi oblice.

MICHAEL KORS

FENDI
ETRO

DIOR

SACAI

SACAI PROENZA SCHOULER

VERSACE

MAX MARA

GUCCI
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OCHELARI DE SOARE

TOAMNA-IARNA

TENDINTE

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Ochelarii de soare erau prezenti in viata noastra in 
mod deosebit in perioada calduroasa, dar de multi 
ani de cand orice accesoriu are un loc bine definit 
in prezentarile de moda, ei ne contureaza LOOK-ul 
total indiferent de perioada anului.



Sezonul toamna iarna 2018 2019 ne aduce ochelari de 
soare in forme traditionaliste, dreptunghiulare, dar si 
supradimensionate si rotunde, designerii experimentand 
multe din formele vazute pe scena. Au iesit in evidenta 
in mod deosebit nuante ca verdele de padure, rozul baby, 
portocaliul neon, dar si forme futuriste ale ramelor.
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Forme indraznete pentru lunile reci ale anului in sezonul 
toamna iarna 2018 2019 in care poti experimenta si tu 

ingeniozitatea designerilor. Nu a existat o tema anumita care sa 
fie completata de aceasta tendinta a ochelarilor de soare, iesind 
in evidenta aspectul lor jucaus, trimiteri catre ski, abordari 
acvatice, aspecte urbane minimaliste; s-a facut remarcat plasticul 
translucid, portocaliul de mandarina.

Echilibrul intre aceste doua culori extreme a fost mereu dorit, 
reinventat si e cea mai buna alternativa atunci cand esti in 

dilema, sezonul toamna iarna 2018 2019 avand astfel de ochelari de 
soare in prim planul scenelor de defilare. O combinatie eleganta, 
bine definita, regasita in formele ochelarilor tip aviator, in forme 
dreptunghiulare futuriste sau aspecte dramatice si glam.

Experimentarea a facut parte din preocuparile designerilor 
pentru sezonul rece 2018 2019, reinnoirea, transformarea 

- specifice toamnei, abordarea atipica a ochelarilor de soare, 
reprezentand o metamorfoza la un nivel ridicat, o deviere de la 
normele si sensibilitatile traditionale. Au fost vazute rame de 
ochelari de soare in forme de genti de mana, forme triunghiulare 
si patratoase pe orizontala, rame arhitecturale mari, forme 
minimaliste.

Nuanta perfecta pentru a fi purtata spre sfarsit de an, 
tendintele toamna iarna 2018 2019 ochelari de soare, ne 

ofera o alternativa proaspata tonurilor neutre clasice: maro, 
negru, gri. Mai mult, este o nuanta care se potriveste majoritatii 
femeilor, cele mai multe avand parul castaniu, verdele de padure 
fiind o culoare pamanteasca, boema si puternica. Au fost vazuti 
ochelari de soare cu rame verde de padure si lentile de un verde 
mai inchis, asortari intre ochelari si cercei, forme patratoase 
supradimensionate.

OCHELARI DE SOARE RETRO FUTURISTI

OCHELARI DE SOARE ALB NEGRU

OCHELARI DE SOARE NON TRADITIONALI

OCHELARI DE SOARE VERDE DE PADURE

Aceasta nuanta a ochelarilor de soare are momentul ei - ca 
una din principalele tendinte ale sezonului toamna iarna 

2018 2019 si nu are nicio problema sa iasa in evidenta si sa 
faca nota distincta cu celelalte culori neutre specifice acestei 
perioade. Avand trimiteri fanteziste, optimiste, energice, rozul 
a oferit LOOK-uri care ne trimit in perioada disco avand note 
exuberante, elegante, dar care denota a anumita modestie; au fost 
vazuti astfel de ochelari de soare care reflecta energia iubitoare 
de viata sau ochelari cu trimiteri subtile erotice.

OCHELARI DE SOARE IN NUANTE ROZ

A  D E T A C H E R

A  D E T A C H E R

M O S C H I N O

V E R S A C E A D A M  S E L M A N

D I O R

D I O R

C A L V I N  K L E I N M I U  M I U D O L C E & G A B B A N A
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TENDINTE

Probabil orice saptamana a modei ar fi saraca fara aceasta 
tendinta a formelor de ochi de pisica, mult mai moderni de 

la editie la editie si reinventati, fashionistele neputandu-se sa 
se lipseasca de aceste forme. Sezonul toamna iarna 2018 2019 ne 
aduce ochelari de soare ochi de pisica cu influente scolaresti, 
avand un aer sexi si jucaus, influente retro fara a iesi foarte mult 
in evidenta, in general urmarindu-se crearea unui echilibru facial. 
Au fost vazute si forme exagerate de cat eye, ochelari puternici cu 
influente industriale, ochelari de soare ochi de pisica flirtanti si 
eleganti, descriind contururi naturale si avand trimiteri urbane.

In cazul in care vrei sa fii in constrast cu tonurile neutre ale 
sezonului rece, poti merge pe varianta lentilelor colorate, fiind 

vazute in prezentarile toamna iarna 2018 2019, un spectru de la 
opac si distinct, la translucid si abia perceptibil; iar acest sezon iti 
ofera posibilitatea sa alegi exact ce simti! S-au remarcat ochelari 
de soare eleganti si pretiosi inspirati din stilurile antice, au fost 
vazute nuante albastre avand un aer regal, nuante de pruna in 
gradient, lentile colorate dar fara a fi excesive.

Aceasta tendinta este una puternica, increzatoare, plina de 
farmec si se regaseste in sezonul toamna iarna 2018 2019 cu 

ceva extra in aspectul lor: rame groase din metal, aspectul dur si 
elegant, facand contrast bun cu parul ondulat, cu hainele din piele 
si denim. Au fost vazute variante luxoase dar subevaluate, modele 
inspirate din carapacele de broasca testoasa, ochelari de soare 
eleganti si puternici.

Vremea rece aduce cu ea nuantele neutre de gri si negru, iar 
daca vrei sa abordezi sezonul toamna iarna 2018 2019 cu 

ochelari de soare care sa fie in ton cu nuantele care se poarta, afla 
ca esti mai mult decat inspirata! Nota enigmatica data de lentilele 
inchise se potriveste probabil fiecarei fashioniste, iar pe scena 
pentru sezonul rece, au fost vazuti astfel de ochelari de soare cu 
cercei cu perle, avand rame din diverse culori, forme delicate, 
forme care ne duc cu gandul la Matrix, multe forme ale ramelor cu 
atingeri cibernetice.

OCHELARI DE SOARE OCHI DE PISICA

LENTILE COLORATE

AVIATOR CU RAME GROASE

LENTILE INTUNECATE

Aceasta tendinta de “rotunjire” a ochelarilor de soare a fost foarte 
populara la ultimele prezentari, un apel la urban fara a fi nicio 

secunda agresivi; mai mult, se asorteaza foarte bine cu toate modurile 
de aranjare al parului, oferind un aspect de lux fara mare efort. Astfel, 
in sezonul rece 2018 2019 au fost vazuti ochelari de soare cu rame 
utilitare, ochelari de soare cu aspect excentric de kitsch sau avand 
trimiteri clasice ale acestor forme.

OCHELARI DE SOARE ROTUNZI

M A X  M A R A F E N D I

M I S S O N I

G I O R G I O  A R M A N I

T O D ’ S Z A D I G & V O L T A I R E

D O L C E & G A B B A N A A L E X A N D E R  W A N GV A L E N T I N O L O E W E
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Este o tendinta oarecum neobisnuita ca mod al categorisirii, 
ea regasindu-se in multe din prezentarile diferitelor sezoane, 

avand aceste forme patratoase, dreptunghiulare. Sezonul toamna 
iarna 2018 2019 ne aduce aceasta forma a ochelarilor de soare 
mai bine definita, oferind o vibratie misterioasa, dar si o latura 
practica, aceea de a protectie a fetei de lunile reci. S-au remarcat 
ochelarii rosii cu influente disco, ochelarii cu un aspect “blur” 
pentru a nu se face distinctie intre rame si lentile, sau ochelari de 
soare tehno cu aluzie la jocurile video.

Aceasta tendinta s-a regasit cam in toate celelalte - esentiale 
ale sezonului toamna iarna 2018 2019, dar luata in particular, 

are eleganta, inteligenta si este rezultatul unei culturi moderne. 
Au fost vazuti ochelari de soare cu influente retro futuriste, rame 
foarte colorate cu aspect de kitsch, aspecte jucause si robotice sau 
cu trimiteri bizare si atragatoare in acelasi timp, facandu-ne sa 
intelegem faptul ca nu exista limite atunci cand este experimentat 
acest stil.

Multe din perechile de ochelari de soare vazute in 
prezentarile pentru sezonul toamna iarna 2018 2019 sunt 

supradimensionate, iar eleganta lor emana o energie neinfricata si 
puternica, transformand o simpla femeie intr-un star de cinema. 
Au fost vazuti ochelari de soare care se potrivesc cu blanile 
luxoase ale acestei perioade, rame aurii si lentile maronii care dau 
un aspect ultra sic, ochelari de soare in combinatie cu cerceii.

Cu ceva trimiteri catre ochii de pisica, aceasta tendinta a 
sezonului toamna iarna 2018 2019 demonstreaza, pe langa 

aspectul apetisant, ca traditionalul si clasicul nu sunt plictisitoare 
sau obositoare, mai ales cand sunt concepute fara a exagera. Au 
fost vazuti ochelari back-to-school cu lentile translucide, ochelari 
care transmit vibratia si placerea de a citi carti, dar si ochelari de 
soare pentru femei care isi doresc sa pastreze o aura mai rezervata.

OCHELARI DE SOARE BOXY

OCHELARI DE SOARE FUTURISTI

LENTILE SIC SUPRADIMENSIONATE

OCHELARI SEXI DE BIBLIOTECARA

Lentilele din plastic translucid reprezinta una dintre cele mai mari 
tendinte ochelari de soare ale sezonului toamna iarna 2018 2019, 

un stil vibrant aparte cu trimiteri in viitor si care denota incredere in 
sine. Daca iti doresti sa arati machiajul, purtand o astfel de pereche de 
soare, iti va permite acest lucru, demonstrand in acelasi timp faptul 
ca o astfel de vizibilitate, poate fi la fel de pretioasa si luxoasa. Au fost 
vazute astfel de rame ducandu-ne cu gandul la ski, rame patratoase 
supradimensionate, ochi de pisica, totul pentru un LOOK indraznet si 
elegant.

LENTILE TRANSLUCIDE

F E N D I

M I C H A E L  K O R SB A L E N C I A G AG U C C I

G U C C I

C H L O E

D I O R

M O S C H I N O B O T T E G A  V E N E T AM I U  M I U
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