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Moda

32
PRINTRE BLOGURILE DE MODA DIN 
ROMANIA
Avera Make-up Artist continua calatoria 
printre blogurile de moda si ajunge la Cluj 
unde poarta un frumos interviu cu tanara 
Eliza Atudosie.

36
PORTUL POPULAR ROMANESC
In cadrul rubricii "Totul despre moda 
cu Daniela Sala", colega noastra face o 
frumoasa si interesanta prezentare a 
portului nostru traditional.

40
CE TINUTE A ADUS 2018 LA
AMERICAN MUSIC AWARDS
Andreea Eftimie ne prezinta tinutele 
vedetelor prezente in cadrul acestui 
eveniment, extrem de important pentru 
arristii americani.

42
BALACLAVA
Ce stii despre acest interesant 
acoperamant capilar, tot mai prezent in 
colectiile vestimentare ale marilor nume 
din indutria modei?

44
UMERII DEZVELITI SI PRINTURILE 
IN CAROURI
Tendintele actuale puse in practica, prin 
intermediul unor sfaturi elementare. 
Speram sa le gasesti utile!

46
ROCHIA DE OCAZIE INTRE CLASIC 
SI CONTEMPORAN
#ButterflyRecomanda aceasta rochie, 
dar mai mult decat atat, ne face o scurta 
istorie a acesteia, din secolul al XV-lea si 
pana astazi!

50
BEATRICE LIANDA DINU
Jurnalism de 25 de ani, design vestimentar 
avangardist, entuziasm, creativitate, sunt  
doar cateva din calitatile noii noastre 
colaboratoare! Bine ai venit Beatrice 
Lianda Dinu!

52
JUST .. . RED
La rubrica 'Lectii de Stil cu Laura", 
bloggerita ne sugereaza cum sa purtam 
rosul si sa iesim din decorul gri specific 
acestei perioade.

58
CUM AR TREBUI SA SE IMBRACE UN 
BARBAT LA 40 DE ANI
Exista oare un cod vestimentar atunci 
cand ajungi la 40 de ani? Alin Temeliescu 
ne ofera 4 reguli de luat in considerare!

60
OUTFIT OF THE MONTH
Alin Temeliescu inaugureaza o noua 
rubrica, avand titul de mai sus si ne 
prezinta o combinatia indrazneata intre 
kimono si pantaloni in dungi.
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Splendida Stil de viata

64
ELIMINARE PAR CORP
Cele mai populare si sigure metode de 
eliminare a parului de pe corp + solutii la 
domiciliu!

68
DEPENDENTA DE BALSAMUL DE 
BUZE?
De ce se creeaza aceasta dependenta 
de balsamul de buze si cum l-am putea 
controla?

70
LINIA DE FRUMUSETE
Doua produse premium pentru frumusetea 
ta, prezente in acest articol: Vichy Aqualia 
Thermal si Jordan Samuel Skin!

71
FRUMUSETE CU CANABIS
Si nu vorbim despre posibilele efecte 
halucinogene ale acestei plante, ci de 
includerea ei intr-o multitudine de 
produse de infrumusetare!

74
VREI SA STRALUCESTI?
Inainte de a cumpara produse de 
infrumusetare, fii sigura ca alimentatia si 
stilul de viata sunt corecte! 

98
ABOUT PELION
Diana Grigoriu ne invita intr-o calatorie 
exotica in Grecia. Ce a facut ea acolo, 
ce i-a atras atentia, vedeti in materialul 
semnat chiar de ea!

102
DETOXIFIEREA DIN SPATELE 
NOSTRU
Relaxiile toxice sunt de evitat datorita 
efectelor nocive asupra stilului nostru de 
viata! Cum le putem recunoaste si evita?

104
PRIETENI CA ADULTI
De ce atunci cand suntem adulti, sau pe 
masura trecerii timpului este din ce in ce 
mai greu sa-ti faci prieteni?

105
CE DEZVALUIE FORMA FETEI 
DESPRE TINE
Forma fetei se pare ca poate sa indice 
modul in care noi actionam in viata. Ce 
forma are fata ta?

106
SAUNA CU INFRAROSU
Este acest tip de sauna eficient pentru 
relaxare si pentru eliminarea stresului? Ce 
implica? Care ii sunt beneficiile? Ce spune 
stiinta?

84

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

76
MACHIAJUL TOAMNA-IARNA 2018 
2019
Poate ca stii care sunt tendintele 
machiajului acestui sezon, dar il poti 
adapta rutinei zilnice? Afla din acest 
articol ce trebuie facut, alaturi de 
produsele ideale care sa te ajute!

79
MACHIAJ DE SEZON
Cum putem obtine un machiaj de sezon 
elegant si eteric? Este greu, usor? Afla din 
acest material!

80
NECESITATI DE SEZON
Vrem sa fim frumoase indiferent de 
anotimp, de multe ori anumite produse 
sau suplimente, fiind determinante pentru 
a ne atinge scopul!

82
BABILON BY EPSILON
Ne bucuram cand avem vesti bune 
pentru cititoarele noastre, iar salonul de 
infrumusetare Babilon in noua formula, 
este cu adevarat o veste care ne bucura!
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Stil de viata Sanatate

108
CUM SA AI MINTEA AGERA LA 
ORICE VARSTA
In cazul in care te-ai subestimat, trebuie 
sa stii faptul ca ai mult control asupra 
fitness-ului creierului, iar stiinta ne arata 
ca exista 4 strategii pentru a ajuta . . . Care 
sunt acestea?

112
UN LAPTOP CURAT
In general, ai grija de lucrurile tale? Cum 
iti intretii electronicele? Stii cum sa ai 
grija de monitor si tastatura?

113
CE FACE O PAROLA SA FIE 
PUTERNICA
Dezvoltarea tehnologiei si faptul ca 
internetul este prezent peste tot, ne pot 
tranforma in victime usoare. Cum evitam 
si care sunt cele mai bune metode? 

114
MASINA DE SPALAT VASE
Din ce in ce mai bune, eficiente si 
silentioase, masinile de spalat vase sunt 
tentante stilului de viata actual, scutindu-
ne de eforturi suplimentare. Se merita sa 
achizitionam? Ce trebuie sa stim?

116
STII SA MANANCI SANATOS?
Stiai ca vegetalele cu frunze verzi sunt 
printre cele mai sanatoase? Dar faptul ca 
pestele contine mercur? Bonus: fructe si 
legume care au superputeri!

121
BULIMIA NERVOASA
Ce este bulimia nervoasa, care sunt 
riscurile acesteia si cum am putea sa o 
evitam? Ne explica Dorina Ursu.

124
SODIUL
In medie, consumam mult mai mult sodiu 
decat necesarul zilnic recomandat! Este 
bine, este ingrijorator?

125
BURGERII VEGETALI
Daca mancam burgeri vegetali, acest lucru 
inseama ca avem o alimentatie sanatoasa? 
Exista anumite dedesubturi pe care ar 
trebui sa le cunoastem?

126
MITURI ALIMENTARE
In acest articol sunt prezentate 10 mituri 
despre alimentatie, pentru a nu mai exista 
confuzii si contradictii pe baza acestui 
subiect la moda in aceasta perioada.

132
LUMINA ALBASTRA
Tehnologia este buna, ne tine ocupati tot 
timpul, doar ca toate aceste dispozitive 
digitale au si influente negative asupra 
starii noastre de sanatate.

134
GINECOMASTIA LA BARBATI
Aceasta problema care apare in cazul 
anumitor barbati, le da acestora un mare 
disconfort. Ce trebuie sa stim si cum se 
poate scapa de aceasta problema?

136
INVINGE DIABETUL CU ACESTE 
ARME!
5 produse alimentare pentru o buna 
sanatate si pentru a invinge aceasta 
afectiune.

137
TRAIESTE MULT SI BINE!
Daca am incerca sa facem acele lucruri 
importante pe termen lung in detrimentul 
celor pe termen scurt, am avea parte de o 
viata lunga si fericita! 

130
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Nicoleta Gordon ne prezinta o frumoasa poezie intitulata 
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Luna noiembrie 2018 vine cu o editie speciala a revistei FAMOST si se remarca prin invitati deosebiti,

dar si prin debuturi interesante, care cu siguranta vor aduce un plus de valoare editiilor urmatoare.

Dintre invitatii de seama ale acestei editii le mentionam pe Anda si Ane,

cele doua surori care formeaza brandul CONCEPTO si care ne-au oferit un interviu energic si foarte interesant.

Continuam pe aceeasi linie si incercam sa pastram traditiile romanesti cu ajutorul iilor,

despre care ne va vorbi Anda Manescu, cea care se lupta din greu sa pastreze intact modul de productie al acestor vestminte;

interviu si articol, realizate de Daniela Sala.

Tot Daniela Sala, o are invitata pe Raluca Tanase de la BAMBI, care ne povesteste intr-un interviu,

despre viata ei, despre parcursul artistic, planuri de viitor si multe lucruri captivante.

In cadrul rubrici "Printre blogurile de moda din Romania",

Avera Make-up Artist ne face cunostinta cu o tanara si ambitioasa bloggerita - Eliza Atudosie.

In privinta debuturilor, se remarca Beatrice Lianda Dinu, care ne-o aduce in prim plan pe Ianna Novac, fosta componenta ASIA

si care ne povesteste intr-un interviu despre viata ei, parcursul artistic si multe alte lucruri.

Continuam seria debuturilor cu rubrica "Outfit of the month" - semnat Alin Temeliescu,

care ne propune o interesanta combinatie de kimono si pantaloni cu dungi.

Rochia de ocazie intre clasic si contemporan - un articol #Butterflyrecomanda care ne prezinta si un scurt istoric,

aflam vestimentatiile de la American Music Awards cu ajutorul Andreei Eftimie

si retinem sfaturile lui Alin Temeliescu despre "Cum trebuie sa se imbrace un barbat la 40 de ani".

Debut avem si in domeniul beauty - BABILON BY EPSILON - un nou loc de rasfat pentru doamne si domnisoare,

invatam cum sa fim in tendinte si cum sa aplicam machiajul pentru sezonul in curs.

Diana Grigoriu ne poarta intr-o calatorie exotica in Grecia la Pelion, cu ajutorul cuvintelor si a frumoaselor imagini, 

invatam sa ne ferim de ce este toxic, facem sauna cu infrarosu si invatam cum sa avem o minte agera.

Si cum se pare ca daca nu avem sanatate nu ne putem bucura de viata,

invatam sa mancam sanatos, incercam sa evitam bulimia nervoasa cu ajutorul Dorinei Ursu,

demontam cateva mituri si vedem ce se poate face in cazul ginecomastiei la barbati.

Sunteti intampinati inca de la inceput cu un "Zambet de noiembrie"

si ne admiram in "Oglinzi" cu ajutorul Cameliei Radulian, prezentate in aceasta editie de Adina Mitrica.

Cu siguranta stiti deja ca subiectele sunt mult mai multe,

de aceea, va invitam sa le descoperiti in interiorul revistei, care se termina - asa cum v-am obisnuit, cu un frumos editorial,

realizat cu ajutorul magazinului de haine si accesorii masculine Mister si a centrului de infrumusetare Epsilon.

Toate cele bune pana in editia de decembrie a revistei noastre!

Nota Editorului



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!

https://famost.ro/articol/category/revista-famost
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BLOG LITERAR

Am inceput sa simtim aerul rece al diminetilor de toamna tarzie. Il simti de 
cand ti-a atins narile, pana cand plamanii tai sunt plini. AI MAINILE RECI? 
Atunci hai sa le incalzim pe o cana de ceai negru, ori verde sa ne-amintim 
de primavara, de tei, de menta. Sa-mi spui ce mai faci, cum mai esti, unde 
iti este gandul in diminetile friguroase, in ce locuri isi gaseste sufletul 
tau caldura. Sa vorbim despre lucruri banale, despre viata, despre tine, 
despre noi…noi din noiembrie. Sa ne uitam pe fereastra numarand printre 
picaturile de ploaie care se preling usor, luminile masinilor. Sa ne intrebam 

oare cat de mult am mai iubi zilele insorite daca nu am avea ploaia. Apoi sa radem amintindu-ne 
de copilarie, de zilele cand fugeam de caciulile pe care mama si bunica ne puneau sa le purtam 
inca de cand temperaturile scadeau de la 32 la 26 de grade. Atunci nu aveam niciodata mainile 
prea inghetate, picioarele prea unde. Ofeream zambete calde cu obrajii imbujorati. Acum zilele 
inchise ne inchid in noi, afara e rece si noi am uitat cum sa pastram in suflet lucruri care sa ne 
tina de cald. Intotdeauna mi-a placut ceaiul indulcit cu miere. Imi aminteste de al mamei. Cand 
am intrebat-o prima oara cum reuseste sa ii dea gustul acela atat de bun, mi-a raspuns ca:

Orice devine mai bun daca picuri dragoste … un ceai, o cafea, un suflet de om.

De-atunci tot caut sa pun dragoste in tot ce fac, chiar si in ceaiul asta la care stam acum sa ne 
incalzim mainile si sa ne spunem povestea. Te-am oprit pentru ca asta voiam sa iti spun…

De multe ori uitam, gresim, obosim. Uneori e prea frig, prea nor, ploua prea multe zile, e 

gri, inchis, liniste. Daca nu iti place noiembrie, frigul, ploaia, mirosul de frunze uscate, 

copacii goi, le poti schimba. Daca nu iti place un loc, o stare, un lucru, il poti face mai 

bun. Trebuie doar sa picuri in el putina dragoste si-un zambet…nu orice zambet ci

Zambetul de noiembrie.

Z A M B E T U L  d e  N O I E M B R I E

... Blog de zambit
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Ai amprentat seninul prin nori umbriti de patimi,
Si mi-ai cantat IUBIREA cu roua-atator lacrimi.
Am PATRUZECI de slove la capat de condei,
Si scriu cu fericirea sub scoarta altor tei...

Inchin la stele versuri, si PATRUZECI de sfinti
Imi miruie tacerea cu ochii lor cuminti.
Cand murmur rugaciuni, manunchi de epitete,
Ma logodesc cu-albastru, tot nisipind regrete...

Am sa inec desertul vreo PATRUZECI de zile,
Ocean imi e sub gene, de basme si idile.
Cu irisi de lumina, pe pleoapele mirarii,
Va evada tristetea din ceara lumanarii...

In carcera uitarii am s-o impart farame,
Si “nezidirea” Anei, in pietre o s-o sfarame.
Din rostul meu de toamna, tu strange-mi frunze reci,
O viata-n jarul tihnei...si inca PATRUZECI...

PATRUZECI . . .  de Nicoleta Gordon
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BLOG LITERAR

Oglinda ei e aici: www.cameliaradulian.ro; o priveste cel mai des 
in orele tarzii ale noptii si o vede intreaga. Ar trebui sa stiti ca 

versurile Cameliei, desi cauta lumina, se nasc de multe ori in intuneric, 
atunci cand somnul este spart de cate un gand care nu face liniste, 
pana nu se asterne. Gandul ar putea fi asa :
« noaptea asta va duc putrezirea departe de casa/ cu frunzele/ tinandu-
va de umeri ».

Sau oricum altfel…

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

Uneori, cerul o priveste cu ochi de mama si de tata sau poate ca albastrul intreg nu e altceva decat 
ochiul lui Dumnezeu care o iubeste mult, atat de mult, incat a facut ca ea sa fie. Sa fie ce? Statistic, sa fie 
printre cele mai valoroase autoare ale momentului, dar si cea mai cantata poeta, dupa Adrian Paunescu. 
Da, pe versurile ei, Tatiana Stepa a interpretat piese de folk de o sensibilitate naucitoare, dintre acelea 
care scrijelesc sufletul pana la sange. In afara oricaror statistici, insa, Camelia Radulian este o fiinta 
fragila care nu cauta mediatizarea, pentru ca sufletul ei vibreaza pe coordonatele unui univers cu oameni 
pentru care singura unitate de masura e intensitatea trairii. Si lucrul acesta bucura si nelinisteste in egala 
masura. Ca bucura, intelegem de ce:

«Sa cante umbra frunzei pe-o vioara !»
Dar nelinistea vine dintr-o lipsa, din constientizarea ideii ca o atitudine rezervata, precum a ei, 

creeaza si mai mult loc celor care fac doar zgomot. 
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Desi a inceput sa scrie de la 10 ani, impresionata fiind de poeziile lui Eugen Jebeleanu, prea grele si prea 
dureroase pentru un copil, a debutat la 16 ani in Revista « Ramuri » si de atunci a tot scris. Si a facut-o atat de 
bine, ca, pana acum, Camelia a lansat patru volume, intitulate « Ranile cuvintelor » (selectie lirica publicata in 
secret de catre Tatiana Stepa si poetul Romulus Vulpescu, care ii semneaza si prefata), « Rug in octombrie », 
« Oglinzi 1 » si « Oglinzi 2- Orasul unde tace Dumnezeu ». Versurile ei vorbesc

« despre ceea ce se simte, se tipa, se ploua, se iarta, se cade, se insulta, se uita, se moare, se iubeste, se creste, se 
naruieste, se minte, se doare, se pierde, se ascunde, se tulbura si se limpezeste. Despre tot ceea ce se oglindeste. 

In inalt de lumina sau in adanc de bezna.»

Din cand in cand, dupa ce scrie, Camelia Radulian isi elibereaza zbaterea launtrica in saloane literar-
muzicale boeme, in care reinventeaza concepte precum eleganta, emotia si prietenia pentru toti cei care fie « 
vietuiesc intre file », fie sunt « doar nisip ratacitor pe spinarea boltita a pamantului ». Adica pentru oricine! Iar 
versurile ei, pe note muzicale, patrund pana in fibra fiintei, fiindca anii tineretii au invatat-o ca poezia picura 
balsam pe suflet, in acord clar de chitara.

Daca nu iti imaginezi cum suna poezia asta cantata, o poti asculta aici :
https://www.youtube.com/watch?v=vEQo7kYzBDo

« Unde-ai sa-ngropi iubirea mea? 
Unde-ai sa duci aceste ploi? 

Sub ce prapastii va muri Poemul trist cu umeri goi? 
Troienele urca in sarea din sange

O frunza din mine sta-n luna si plange »
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ARTA VIZUALA

Regina Maria
-  C o r n e l  C o r C a C e l  -

t e h n i c a  :  c a r b u n e
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Intra acum si fii la zi cu cele mai bune informatii!



P
ersonalitati si viziuni diferite, pasiune pentru moda, principii bine ancorate si o 
filosofie creativa care se reflecta in piese vestimentare adresate femeii puternice si 
practice de astazi. Atentie la cele mai mici detalii, orientare catre client, un NU hotarat 
compromisurilor, surse inspirationale la orice pas, aer occidental in creatii, diversitate.

C O N C E P T O . Un nume care exprima doua concepte si viziuni diferite, reunite sub 
un singur brand.

A N D A  si A N E . Cei doi actori principali din spatele acestui original brand, care ne dau 
sperante ca moda romaneasca este pe o panta ascendenta. Tocmai de aceea, le-am invitat in 
aceasta editie a revistei noastre pe A N D A  si A N E  la un dialog, pentru a ne povesti despre 
C O N C E P T O , cum a luat nastere, care sunt principiile definitorii care le contureaza 
drumul, alaturi de alte informatii interesante si utile.

Un dialog fresh, dinamic si deschis, in care veti face cunostinta cu brandul C O N C E P T O , 
ce este el si ce isi doreste sa exprime in moda romaneasca!
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Bine ati venit in paginile revistei Famost! Pentru inceput, spuneti-ne 
cine este sufletul CONCEPTO? Cum a luat nastere acest brand, care 
este povestea lui?

AndA: In primul rand, va multumim pentru invitatie si apreciem foarte 
tare interesul acordat brandului nostru. Povestea brandului este una 
destul de interesanta. Nici nu am realizat la inceput inspre ce duce 
totul. O “invinuim” pe mama noastra pentru tot, pentru ca ea a fost cea 
care iubea sa ne imbrace diferit fata de restul fetelor si cred ca lucrul 
acesta a fost baza/microbul care a dus inspre fondarea acestui brand. 

Ane: Totul a inceput cu o masina de cusut Singer mostenita de la bunica 
noastra si cu microbul de a fi diferite, mostenit de la mama noastra. Am 
inceput sa ne facem haine pentru noi, tocmai din considerentul mai 
sus mentionat. Pe urma, au inceput si prietenele noastre sa isi doreasca 
haine ca si cele purtate de noi. Incet, incet, am pus bazele acestui brand 
care ne caracterizeaza din toate punctele de vedere.

Tendinta de ceva timp in spatiul romanesc este de a face ce iti place si 
de a-ti urma pasiunea! S-a mers de la inceput cu aceasta filosofie si in 
cazul CONCEPTO?

AndA: Da, pot spune ca da. Am avut de mici inspirata aceasta idee de a 
face ce iti place si cred ca ne-a ajutat mult atunci cand ne-am aruncat 
in necunoscut.

Ane: Am avut in famile acea vorba “Daca faci ce iti place, atunci nu va 
trebui sa muncesti nici o zi in viata ta!” Am luat de buna aceasta vorba si 
uite unde am ajuns.

Care este etimologia numelui 
CONCEPTO? Exprima ceva 
anume sau doar s-a vrut a fi un 
nume cu o anumita rezonanta?

AndA: Alegerea numelui a fost o 
adevarata provocare pentru noi, 
pentru ca vroiam sa exprime si 
sa fie profund legat de noi. Am 
avut multe nopti nedormite 
in acea perioada, eram doar cu 
gandul la nume pentru brand. 
CONCEPTO defineste practic 
cele 2 concepte si viziuni, total 
diferite, sub un singur brand. 
Cine ne cunoaste spune ca nu 

suntem surori pentru ca suntem atat de diferite, si ca aspect si ca 
personalitate. Cred ca tocmai din acest motiv functionam asa de bine, 
pentru ca reusim sa ne completam reciproc si cred ca asta se vede si in 
colectiile noastre

Ane: Si acum tin minte seara in care ne-am pus jos la o masa si am 
discutat despre ce nume ar trebui sa alegem. Cand am stabilit ca numele 
este CONCEPTO am sarit in sus de fericire, amandoua am stiut ca asta 
e numele. Am si deschis o sampanie ca sa sarbatorim!

Cum se vede moda din Romania din punctul de vedere al CONCEPTO? 
Se simte o evolutie in bine sau exista doar aceasta tendinta de a face 
haine pentru ca asa e “COOL” in aceasta perioada?

AndA: Eu sunt cea sceptica in evolutia noastra, tocmai din acest motiv 
cred ca este mai mult tendinta “COOL” de a face haine decat o evolutie 
in bine. Am vazut o inbunatatire in ultimii 5 ani, dar din pacate inca se 
vorbeste despre calitate la un pret mic si nu calitate la un pret corect.

Ane: Eu zic ca evolutia exista si ca suntem pe drumul cel bun. Mai are 
mult de invatat piata din Romania, dar e in crestere.

AndA: Este foarte 
important sa ii 
facem pe clientii 
nostri sa se simta 
confortabil in 
relatia cu noi ...

Ane: Ne detasam 
oferind calitate, 
incredere in 
produsele noastre ...
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Avand in vedere numeroasele branduri de haine aparute in ultimii ani, cum credeti ca se face diferenta? Care ar fi secretele, principiile 
pentru a te detasa de concurenta? Cum se detaseaza CONCEPTO?

AndA: Secretele sunt foarte simple si de bun simt: munca constanta, seriozitate, respect si calitate. Este foarte important sa ii facem pe 
clientii nostri sa se simta confortabil in relatia cu noi si sa simta/vada calitatea designului si a produselor. Incercam sa ne diferentiem de 
concurenta prin a fi noi insine si prin a ramane sincere identitatii noastre.

Ane: Ne detasam oferind calitate, incredere in produsele noastre. Avem clienti care revin la noi cu fiecare colectie nou lansata si asta ne 
da incredere ca facem ceea ce trebuie. Suntem fericite cand vedem un client care pleaca de la noi multumit si suntem si mai fericite cand 
vedem ca acelasi client revine.

Exista pana in momentul de fata ceva ce ati vrut sa creati si nu ati facut?

AndA: Daaa, avem multe avioane pe care nu am reusit inca sa le punem in practica. Eu una am o geaca de piele pe care as dori sa o facem in 
viitorul apropiat. Combina mai multe tehnici printre care se numara si efectul de 3D si mai mult nu o sa zic!

Ane: Cu fiecare colectie apare cate ceva. De fiecare data spunem ca terminam colectia si punem in aplicare ideile mai neconventionale, dar 
niciodata nu apucam.

Cum functioneaza inspiratia in cadrul brandului CONCEPTO?

Ane: Aceasta intrebare a fost special gandita pentru mine. Pentru mine inspiratia vine la fiecare pas, 
tot ceea ce ma inconjoara ma inspira. Fiecare colectie terminata ma inspira si ma duce cu gandul la 
urmatoarea. 

AndA: Da, clar aceasta intrebare o defineste pe Ane! Pe mine ma inspira fiecare femeie din viata mea 
si puterea de care dau ele dovada. 

Cum arata procesul de creatie de la A la Z?

AndA: Este un proces simpatic daca stau sa ma gandesc acum. Inainte de orice colectie, fiecare are 
timp de gandire de cateva zile, in care nu dezbatem ce si cum, ci doar adunam informatii. Fiecare pe 
nisa ei. Cand ne punem jos si le discutam, ne dam seama cat de diferite suntem.

Ane: Interesant este putin spus! Este un amalgam de idei personale, dezbateri, argumentari si se 
termina cu un triumf din punctul nostru de vedere, atunci cand ajungem la un numitor comun. Este 
un proces interesant care ne face sa dam tot ce avem mai bun, de fiecare data!

Totul este posibil 
in atelierul nostru. 
Avem o echipa 
minunata de 
oameni, cu care 
reusim sa ducem 
la bun sfarsit 
orice doleanta a 
clientilor nostri.
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Care este prima piesa vestimentara creata?

Ane & AndA: Tricoul Alice. El sta si la baza brandului 
pentru ca asa a inceput totul. 

Care este cel mai bun sfat primit care are legatura cu 
activitatea CONCEPTO?

AndA: “Nu exista nu se poate” - este o vorba pe care tatal 
nostru o folosea foarte des. Am ajuns si noi sa o folosim 
cu clientii nostri. Totul este posibil in atelierul nostru. 
Avem o echipa minunata de oameni, cu care reusim sa 
ducem la bun sfarsit orice doleanta a clientilor nostri.  

Ane: Chiar am zis ca o sa facem un print sau un tablou sa 
il postam in showroom sau in atelier! Este un principiu 
de viata pe care il folosim si in business si clientii nostri 
vad asta si aprecieaza efortul pe care il depunem. Cred 
ca si asta este un motiv pentru care revin la noi. Noi am 
preferat sa transformam obisnuita si prea folosita fraza 
“Nu se poate” in “ Nu exista nu se poate”!

De unde necesitatea de a crea si pentru copii? Ati primit 
semnale/ cereri in acest sens sau ati vrut sa va extindeti 
orizontul creativ?

AndA: Am primit cereri de a face tinute si pentru copii, 
in special geci de piele. 

Ane: Totul a inceput cu geaca de piele facuta de sora 
mea pentru baietelul ei de 1 an. Cand au vazut clientele 
noastre, au zis ca si ele vor pentru copii lor. Au iesit atat 
de dragute, incat am zis ca trebuie sa gandim si o linie 
basic cu haine pentru copii si geci de piele custom.

Se adapteaza CONCEPTO tendintelor de sezon sau va 
indreptati spre ceea ce se cere?

Ane: Ne adresam spre ceea ce se cere doar cand vine 
vorba de partea de 
showroom. In rest, 
cand vorbim de 
colectii, mergem 
pe instinct si pe ce 
credem noi ca se va 
purta in urmatorul 
sezon.

AndA: Ne bazam 
foarte mult pe 
instinct cand vine 
vorba de a crea o 
noua colectie. Pana 
acum a mers!

Ane: Mie imi plac 
casele de moda care 
combina elemente 
feminine cu linii 
simple. 

AndA: Eu sunt cu 
designeri mai clean 
cand vine vorba de 
ce imi place.
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Exista vreun element in istoria modei care v-a atras atentia in mod deosebit?

AndA: Eu sunt indragostita de moda anilor 80’ si stilul punk-rock. Imi plac mult liniile 
minimaliste si curate, dar cu inspiratii din acea perioada. Eu voi fi vesnic recunoscatoare 
pentru pantalonii simpli, fie ei evazati, culotes, scurti sau din blug.

Ane: Pentru mine, aparitia jeansului este una dintre cele mai mari inventii, ever! Impactul 
blugului in industria modei este unic si nu cred ca vreodata va mai exista un astfel de game-
chainging moment.

Daca ar fi sa nominalizati, care vi s-ar parea cea mai potrivita capitala a modei din lume?

AndA: Pentru mine este clar Londra. Mi se pare foarte fresh si young, iar pe partea de industrie 
de fashion, gasesti absolut totul. De la case de moda consacrate, la designeri de nisa la care 
iti este mai mare dragul sa mergi. Este foarte cosmopolita Londra si cred ca pentru asta imi 
place asa mult.

Ane: Si mie imi place Londra, dar ca si loc de referinta pentru cea mai potrivita capitala a 
modei, pentru mine este New York-ul, fara doar si poate.

Ce designeri sau case de moda admirati? Credeti ca va apropiati de vreun stil al unei case 
celebre de moda?

Ane: Mie imi plac casele de moda care combina elemente feminine cu linii simple. Ca si 
branduri mari imi plac STellA MccArTney, PrAdA, iar ca si branduri mai mici ador iro, 
TheKooPleS si MAje.

AndA: Eu sunt cu designeri mai clean cand vine vorba de ce imi place. Imi plac foarte mult 
AlexAnder WAng, VeTeMenTS si mai nou am facut o pasiune pentru jAcqueMuS, desi nu pot 
spune ca ma reprezinta de fiecare data.

Ce tendinte sunt pe gustul CONCEPTO 
din sezonul toamna iarna 2018 2019?

AndA: Avand in vedere ca avem in fiecare 
sezon 2 linii de prezentat, luxury si linia 
basic, avem doua tendinte practic. 
Linia luxury din acest sezon FW18/19 
merge foarte mult pe printuri din piele 
de sarpe in combinatie cu salopete din 
stofa kaki si rochii asimetrice pe ocru. 
Este o colectie care ne place foarte mult 
si ne bucuram ca a prins asa bine si in 
randul pasionatilor de fashion.

Ane: Da, linia luxury aduna practic 
toate tendintele din acest sezon sub un 
singur acoperis. Linia basic in schimb, 
merge pe un LOOK mai fresh-young 
combinand hanorace funky in culori 
mai puternice cu fuste matlasate si 
salopete din fas kaki. A prins foarte bine 
si am ramas chiar surprinse sa vedem 
ca in prima saptamana de la lansare, la 
unele produse am ramas fara stoc! Acest 
lucru ne da un boost de incredere de 
fiecare data. 
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Care sunt elementale “must have” care se regasesc in orice piesa vestimentara? Sau nu exista asa ceva?

AndA: Pentru mine nu exista neaparat asa ceva. Imi plac accentele date de bijuterii simple, dar oversize. De exemplu, eu merg pe principiul 
“leSS iS More”. Prefer sa vad o tinuta simplu compusa si corect gandita decat un amalgam de lucruri care nu isi au sensul.

Ane: Eu ador bijuteriile si mi se pare ca sunt accentul perfect in orice tinuta. Ca si un “Must Have” as spune ca sunt cerceii sau o curea care 
sa iti accentueze frumos talia.

Faceti compromisuri atunci cand sunt create piesele vestimentare? Ce ati creat pana acum si respecta 100% filosofia brandului?

AndA: Nu facem compromisuri cand vine vorba de brandul nostru. Cel mai mare disconfort il am atunci cand descopar un brand nou sau 
un restaurant bun si vad cum in timp, prefera sa sacrifice calitatea in schimbul baniilor. Nu exista ceva ce sa imi displaca mai mult. Tocmai 
din acest considerent, preferam sa spunem NU compromisurilor. 

Ane: Anda a pus punctul pe "i" ! Nu facem compromisuri cand vine vorba de businessul nostru. Ne place sa credem ca tot ceea ce facem 
respecta 100% filosofia brandului. Oricat de mic este produsul sau indiferent de pretul lui, suntem implicati 100% si oferim aceeasi calitate.

Este un outfit - complet, fara accesorii?

AndA: Depinde pe cine intrebi. Pentru mine, un outfit poate sa fie complet si fara accesorii, cercei, bratari sau inele. Si fara geanta merge 
la mine pentru ca imi plac acele LOOK-uri mai clean, dar cu acel ceva deosebit pe care il poti obtine din material, cu un decolteu diferit 
sau un decupaj aparte.

Ane: Si pentru mine poate sa fie complet un outfit si fara accesorii, dar inseamna ca acel outfit este 
unul de senzatie. De obicei, imi place sa accesorizez o tinuta, altfel mi se pare un pic banala. Dar din 
nou, depinde foarte mult de modelul hainei, de materialul ei si de cadrul in care trebuie sa te prezinti 
si ce dress code are.

Cum va pregatiti pentru o prezentare sau pentru o sedinta foto? Care sunt elementele de care tineti 
cont in mod deosebit?

AndA: Este destul de stresant si time consuming, fie ca este vorba de o sedinta foto sau de o prezentare 
de moda. Pentru noi este foarte important sa avem la indemana tot ceea ce ne trebuie pentru un 
astfel de eveniment. Oricat de mult ne-am pregati si organiza in ziua cand avem sedinta foto sau 
orice alt eveniment, tot ne lipseste ceva, ori apare o situatie neprevazuta, ori cineva din echipa nu 
ajunge la timp. E distractiv dupa ce trece totul, dar in momentul respectiv, este un pic frustrant.

Ane: Si noi suntem organizate si avem o echipa foarte buna cu care lucram de fiecare data.... si totusi 
... Nu vreau sa ma gandesc in cazul in care nu am dispune de oameni seriosi si organizati. Oricum ne 
place foarte mult atunci cand avem de organizat o sedinta foto, pentru ca avem de-a face cu oameni 
creativi care aduc un input valoros.

AndA: Investim 
in calitatea 
materialelor si 
incercam sa fim 
corecte fata de 
clientele noastre.

Ane: Ne focusam 
atentia chiar si 
catre cele mai mici 
detalii ca fermoare, 
catarame, cusaturi.
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Povestiti-ne despre colectiile lansate pana in momentul de fata ... Ati raspuns cerintelor clientilor sau ati dat viata viziunii CONCEPTO?

AndA: Noi incercam sa oferim design si calitate la un pret corect. Investim in calitatea materialelor si incercam sa fim corecte fata de 
clientele noastre. Am vazut ca multa lume aprecieaza aceste lucruri si cred ca asta ne diferentiaza de concurenta.

Ane: Ne focusam atentia chiar si catre cele mai mici detalii ca fermoare, catarame, cusaturi. Ne dorim cea mai buna calitate la produsele 
noastre si de aceea suntem dispuse sa investim in calitate, uneori chiar cu riscul de a iesi in pierdere.

Care sunt principiile de baza ale brandului CONCEPTO, cele dupa care va ghidati intreaga activitate? Aveti un motto pe care il 
respectati in mod deosebit?

AndA: MuncA, rAbdAre, ASuMAre Si reSPecT!!! Toate aceste principii stau la baza brandului si ne ajuta in fiecare zi sa evoluam si sa incercam 
sa fim si mai bune. 

Ane: Pe langa ce a zis Anda, mai avem un principiu de baza cand vine vorba de clientii nostri. “Trateaza clientul asa cum iti place tie sa fii 
tratat ca si client!”. E un principiu pe care l-am invatat pe pielea noastra si am realizat cat este de important.

Carui tip de femeie va adresati si cum reuseste CONCEPTO sa aduca la un numitor comun si sa-si puna amprenta filosofiei creative, pe 
multitudinea de piese vestimentare si accesorii?

AndA: Ne adresam in primul rand, femeii din ziua de azi. O femeie puternica, practica, mereu in miscare si stylish de dimineata pana 
seara. Asa cum suntem si noi. Fiecare colectie ne reprezinta si o gandim in functie de ce am avea nevoie. Sunt zile in care suntem foarte 
aglomerate cu intalniri, shootinguri si evenimente si nici nu mai ajungem pe acasa sa ne schimbam. Atunci avem nevoie de o tinuta care 
sa functioneze in orice situatie si poate doar sa o accesorizezi diferit.

Ane: Suntem convinse ca nu suntem singurele femei aflate in aceasta situatie, de a avea o zi plina de dimineata pana seara. Sunt multe 
femei in jurul nostru, mame, prietene, cunostinte, care fac acelasi lucru ca noi, duc o tinuta de dimineata pana seara.

Care sunt materialele preferate cu care lucrati?

AndA: Materialele preferate de noi pe care le regasiti aproape in toate colectiile noastre sunt pielea si stofa, in toate formele lor. 

Ane: Ne plac foarte mult aceste 2 materiale in combinatie, ni se pare ca se completeaza foarte bine si chiar arata senzational impreuna.
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PRINTRE BLOGURILE DE MODA DIN ROMANIA

ELIZA ATUDOSIE (www.elizaatudosie.com) este genul de «girl next door», 
adica o studenta la psihologie care traieste la Cluj, de toata isprava, care a inceput 
sa faca vlogging de la 14-15 ani, de pe vremea cand se uita la primul ei serial 
memorabil, Gossip Girl. De atunci, ii tot plac hainele, produsele de ingrijire, 
cartile cu toate miracolele ascunse intre paginile lor, discutiile interminabile cu 
sine, dar si tranzitia de la culorile vii de vara, catre griurile invernale. Si toate 
aceste lucruri pe care le adora vorbesc, de fapt, despre o tanara creativa, deschisa 
la nou, dispusa sa renunte uneori la conformism, de dragul aventurii, dar, mai 
presus de orice, de o tanara ambitioasa, care simte ca viitorul este pe cale sa ii 
pregateasca cele mai grozave surprize. 

Prezenta in mediul online in ultimii ani, Eliza a inteles ceva din mecanismele 
acestei lumi si a avut amabilitatea sa ne impartaseasca si noua din experientele 
ei, pentru ca, din punctul sau de vedere, interactiunea cu publicul este o conditie 
de existenta in zona de blogging. Tocmai de aceea, profitam de sfaturile si de 
impresiile ei, pentru care nu putem decat sa ii multumim!

t e x t  :  A v e r A  M A k e - u p  A r t i s tnoiembrie 2018
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FAMOST: Contrar parerii generale, a face blogging 
poate fi solicitant, iar daca nu ai o strategie clara si 
nu dai dovada de perseverenta, renunti cu usurinta, 
asa cum au facut-o destule fete, de-a lungul timpului. 
Cum au trecut peste tine cei 5 ani, de cand desfasori 
acest tip de activitate? Ce ai invatat din ei? Cum ai 
rezistat, care a fost constanta care te-a determinat sa 
continui in toata aceasta perioada?
ELIZA: Sa fii blogger nu inseamna doar sa te pozezi 
toata ziua si sa primesti lucruri pe gratis. Exista si o 
parte ascunsa a bloggingului, pe care majoritatea nu 
o ia in considerare. Aceasta ar fi munca din spatele 
pozelor frumoase, orele intregi in care te documentezi, 
scrii, rescrii, raspunzi la sute de emailuri, toate acestea 
pentru ca lumea sa citeasca un articol sau sa vada o 
poza. Eu mi-am inceput cariera cu un canal de youtube, 
in clasa a noua. Nu pot spune ca a fost cel mai apreciat 
lucru de catre cunoscuti, mai ales fiind boboc la liceu. 
Inceputul a fost extrem de greu, au fost colegi de la 
scoala care m-au descurajat, care radeau de mine, dar 
in loc sa renunt, cu timpul m-au facut mai ambitioasa 
si mi-am propus sa le dovedesc faptul ca eu nu renunt 
atat de usor la planurile mele. Intre timp, m-am axat 
pe blog, mi-am facut cont de Instagram si am inceput 
sa postez acolo. Pentru a fi blogger full-time trebuie 
sa ai o strategie clara. Sa stii exact ce vrei sa faci, unde 
vrei sa ajungi si cum vrei sa ajungi acolo. Ambitie, 
perseverenta si munca.

FAMOST: Ne marturisesti pe blogul tau ca dezvalui 
despre tine nici prea mult, nici prea putin. Intr-o 
perioada in care gusturile publicului sunt selective si 
fluctuante, nu crezi ca abordarea ta rezervata  ar putea 
fi inteleasa ca o bariera intre tine si followerii tai care, 
iata, nu primesc mai mult decat vrei tu sa le dai?
ELIZA: Categoric nu. Ceea ce am eu in plus fata de 
restul fetelor care fac blogging este modul in care 
abordez lucrurile. Nota aceasta de mister. Nu ofer 
nici mai multa, nici mai putina informatie decat imi 
propun. Sunt o persoana introvertita, desi ma expun 
in fata a zeci de mii de oameni. Si cred ca asta ii face 
pe oameni sa ma urmareasca: felul meu in care vad 
lucrurile si lumea.

FAMOST: Totusi, nu credem ca ai secrete fata de 
prietenii tai virtuali, desi iti impui la nivel declarativ 
limita asta. Dovada sta faptul ca le-ai marturisit pe blog 
cum ai scapat de cel mai mare complex al vietii tale. 
Hei, de ce ai face asta, cand vrei sa lasi ferite de ochii 
celorlalti unele lucruri despre tine? Deci nu, cel putin 
in acest aspect, nu pui bariere si asta e de apreciat. Prin 
urmare, spune-ne, daca se poate, daca anul 2018 a fost 
asa cum ti l-ai imaginat la inceputul lui: cel mai bun al 
tau de pana cum. Si daca da, ce l-a facut special ?
ELIZA: Blogul meu e locul in care povestesc parerile 
mele despre diverse lucruri, experiente personale, e 
spatiul in care ma exprim si interactionez cu oamenii. 
Am scris povestea despre cum am scapat de cel mai mare 
complex al meu, deoarece acesta era un lucru care ma 
tinea in loc, ma impiedica sa cred in mine. Si am vrut sa 
arat oamenilor cat de mult conteaza sa ai incredere in 
propria persoana. Totodata, blogul e oarecum inceputul 
carierei mele. Iar eu sunt genul care nu amesteca viata 
personala cu business-ul. Fiecare are farmecul ei si 
incerc tot posibilul sa fiu prezenta in ambele. Sunt 
doua lumi total diferite pe care momentan nu vreau sa 
le amestec. Spun momentan, deoarece nu stiu ce imi 
va rezerva viitorul. Probabil voi ajunge peste ani sa fiu 
daily vlogger sau sa am un reality show despre propria 
mea viata, cine stie? Cat despre anul care urmeaza sa 
se incheie, da, a fost unul extraordinar, fiindca mi-a 
oferit posibilitatea sa mediatizez activitatea mea atat 
pe Instagram, cat si pe noul meu site, in spatele caruia 
am o echipa de oameni tare inimosi.

Blogul meu e locul in care povestesc 
parerile mele despre diverse lucruri, 
experiente personale, . . .
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FAMOST: Studiezi psihologia si asta te apropie si mai mult 
de natura umana, de complexitatea ei. Au fost momente 
cand ti-a fost greu sa intelegi anumite comportamente ale 
oamenilor ? Ce ai avea de spus despre hateri, de pilda?
ELIZA:  Am ales psihologia deoarece vreau sa fiu mai mult 
decat un simplu blogger care face poze si scrie despre haine 
sau machiaj. Vreau sa ajung sa inteleg oamenii si sa stiu 
exact cum sa ii abordez si ce sa le ofer. Cat despre hateri, 
nu am prea multe de spus. Orice blogger are hateri, la fel 
cum am si eu. Ei sunt prezenti 24/7, sunt cei mai mari fani 
ai mei si de cele mai multe ori sunt persoane cunoscute. Nu 
ma mai deranjeaza prezenta lor. Aleg sa ma axez pe oamenii 
care apreciaza ceea ce fac in online.

FAMOST: Ce trebuie facut pentru ca, la un moment dat, 
sa ajungi sa primesti pachete PR, sa ai de castigat din activitatea de blogger? Pana in acest moment, care este colaborarea care 
ti-a adus cele mai mari satisfactii? 
ELIZA:  Cariera in mediul online se construieste destul de greu. Exista deja o concurenta destul de mare, apar mereu fete noi 
pe piata, iar eu ca blogger trebuie sa vin cu ceva diferit, pentru a atrage atentia oamenilor. Sa ajungi sa colaborezi cu branduri 
necesita multa munca, trebuie sa ai content de calitate si sa ajungi sa iti construiesti o audienta, pentru a fi mai apoi contactat 
de diversi posibili colaboratori. Nu am o colaborare anume care sa pot spune ca a fost cea mai importanta. Eu tratez toate 
colaborarile la fel, ma implic foarte mult pentru a iesi un material de calitate, iar parerea mea despre produsele respective e 
mereu sincera. Nu promovez nimic ce nu imi place.

FAMOST: La Cluj te simti ”mai acasa” decat la Bistrita, cu toate ca esti de abia un an in el. Cu ce te-a cucerit ? Cat de multe 
poate oferi acest oras unei fete ca tine, ”blogger, fotomodel, influencer, studenta, businesswoman in devenire”?
ELIZA:  Cluj a fost inca de la inceput mai mult decat un oras adoptiv pentru mine. Si nu neaparat orasul in sine, cat persoanele 
pe care le-am cunoscut aici. Au fost anumite persoane care mi-au schimbat viata si m-au facut sa ma simt acasa in Cluj. Dar daca 
ne referim la partea de business, Clujul are foarte multe de oferit. E un oras in plina dezvoltare, iar pentru mine, ca blogger, 
este un mediu in care pot evolua. Fata de Bistrita, orasul meu natal, Clujul e mai mare, aici se intampla o multime de lucruri, 
evenimente, aici sunt persoane care ma pot ajuta sa evoluez. Imi place mult si orasul, recunosc, mi se pare ca ma potrivesc la fix 
cu el si ma vad traind aici in urmatorii ani.

Eu tratez toate colaborarile la fel, ma implic foarte mult pentru 
a iesi un material de calitate, iar parerea mea despre produsele 
respective e mereu sincera. 
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FAMOST: Ce ne poti spune despre activitatea ta de 
vlogger? Ce postezi ? Cu ce vii nou in peisajul sufocat 
de tinere care fac recomandari cu ”preferatele lunii”?
ELIZA:   Vlogul a fost dintotdeauna pasiunea mea. De 
mica ma filmam cu bunicul pe telefon, nestiind ca asta 
se numeste vlogging. Cu asta am inceput in 2013 si, desi 
am renuntat la vlog pentru o perioada si m-am axat pe 
blog, am in plan sa reincep si acest proiect. Chiar imi e 
dor de vlogging, probabil suna ciudat, dar pentru mine 
era un mod in care ma relaxam, dar si interactionam 
cu oamenii. Recunosc, in ultima perioada am incetat 
sa ma mai uit la fete pe youtube, mi se pare ca toate 
fac acelasi lucru, iar eu vreau sa aduc ceva nou, diferit. 
Inca mai am de lucru la faza de proiect, insa cu multa 
munca si perseverenta, voi reusi sa lansez si vlogul in 
scurt timp.

FAMOST: Care este culoarea care te defineste? Cu ce 
o combini, in ce tinute o pui? Ce transmiti prin ea?
ELIZA:   Nu pot spune ca am o culoare care ma 
defineste, la fel cum nu am nici un stil anume. Combin 
diverse piese vestimentare si le fac sa mi se potriveasca 
mie. Sunt o persoana careia nu ii place monotonia, 
mereu schimb cate ceva, de aceea nu am nici un stil pe 
care sa ma axez. In ultima perioada insa, am inceput sa 
port mai mult culori neutre si sa optez pentru tinute 
lejere. Acestea ma definesc in momentul de fata. Vreau 
sa arat lumii ca te poti imbrca si simplu, dar sa ai 
totodata si stil.

FAMOST: Mai are lumea timp sa citeasca bloguri? 
Mai are timp sa citeasca? Mai are timp?
ELIZA:   In perioada aceasta, in care lumea e tot pe 
fuga, parca nu se mai gaseste timpul necesar pentru 
citit in general, nu neaparat bloguri. Insa exista o 
categorie de oameni carora le place sa citeasca si fac 
asta pentru a se relaxa, fac asta din placere. Aici ma 
incadrez si eu. Pe langa carti, citesc si bloguri. Nu 
multe, insa am cateva pe care le urmaresc cu mare 
drag si abia astept un articol nou. Si tocmai de aceea 
continui si cu blogul. Special pentru persoanele care 
citesc. 

Exista o categorie de oameni carora le 
place sa citeasca si fac asta pentru a se 
relaxa, fac asta din placere.
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Costumul popular reprezinta cea mai importanta forma de cultura a unui popor!

PORTUL POPULAR ROMANESC 

MODATOTUL despre
cu Daniela Sala

AAcesta isi gaseste radacinile in portul stramosilor nostril traci si daci si se 
aseamana cu cel al popoarelor din Peninsula Balcanica. Costumul  are o 

compozitie clara si extrem de simpla.
Costumele populare romanesti se impart in 7 regiuni folclorice si anume  

Transilvania, Banat, Campiile de Vest, Tara Romaneasca, Zona Dunarii 
inferioare, Moldova si Romanii din Peninsula Balcanica.

Confectionarea costumului popular romanesc a pornit de la materiile 
prime achizitionate din gospodariile taranilor. Insa, odata cu trecerea timpului, 
aceasta a evoluat, ajungand ca astazi sa fie o adevarata maiestrie in obtinerea 
si decorarea tesaturilor si a broderiilor. Femeile de la tara coseau la razboi pe 
o panza pe care acestia o faceau acasa, insa in ultimii 200 de ani, foarte multe 
ii au fost facute la borangic. 
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Nota dominanta a portului 
popular in ceea ce priveste 
materia prima folosita, o 
constituie intrebuintarea 
tesaturilor albe de lana, canepa, 
borangic si bumbac. 

Cromatica portului popular se 
caracterizeaza prin prospetime si 
armonie, culorile fiind combinate 

in mod estetic. Culorile obtinute prin vopsitul vegetal erau 
calde, insa odata cu aparitia colorantilor industriali, culorile 
au inceput sa fie din ce in ce mai contrastante.

 Portul popular femeiesc 
in general este compus din 
camasa, poale si piesa care 
acopera partea de la brau in 
jos, aceasta deosebindu-se de la 
o regiune la alta. O completare 
a portului femeiesc este marea 
varietate a gatelii capului care 
difera de la o zona la alta. 

Portul popular barbatesc 
este compus dintr-o camasa 
lunga in sudul tarii, pe cand in 
nord-vestul tarii aceasta este 
mult mai scurta. Pantalonii 
din sud-estul tarii sunt lungi si 
stramti, pe cand in nord-vestul 
tarii sunt mai scurti si mai largi. 
Braul sau chimirul de piele este 
accesoriul lor de baza.

Odata cu  inceputul secolului XX, apar si panzeturile 
fine, astfel ca oamenilor le era mult mai simplu sa 
confectioneze un costum popular. 

Costumul popular 
are aceeasi structura in 
toata tara, deosebindu-se 
de la o regiune la alta doar 
prin amanunte cum ar fi 
culoarea, forma si croiala 
acestuia. Culorile de baza 
folosite sunt negru, rosu, 
cafeniu inchis, albastru, 
violet si verde.

Elementul principal in ornamentatia costumului 
romanesc consta in modul de decorare - ca asezare si 
compozitie a motivelor, fiind plasate in anumite spatii. 
In general, ornamentatia costumelor este geometrica, 
stilizand formele de inspiratie naturala, cum ar fi 
pasari, animale sau flori.

Costumul popular romanesc este compus 
din camasa (ie populara), itari (specifici costumului 
popular barbatesc) si fota sau catrinta. De asemenea, 
obiectele de incaltaminte, maramele, stergarele, 
ciorapii de lana, obielele si podoabele, fac si ele parte 
din costumul popular romanesc. 

Elementul principal 
in ornamentatia 

costumului 
romanesc consta in 
modul de decorare.

Cromatica 
portului popular 
se caracterizeaza 

prin prospetime si 
armonie.
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ANDA MANESCU 
creatoarea

IILOR de BREAZA

Buna si bine ai venit in paginile revistei Famost! 
Cand ai inceput sa creezi ii traditionale?

Nu pot spune ca eu creez iile, eu doar le reproduc. Iile sunt 
o forma de arta populara, care nu are un singur creator sau o 
perioada exacta in timp cand au fost create. Eu doar le brodez, 
reproduc modelele primite mostenire de la bunica si respect cu 
sfintenie insemnele si repartitia. Practic, am crescut cu broderia in 
jur si in sange. 

In 2014 am deschis la Breaza magazinul si atelierul si am facut 
din broderie - principalul meu univers, dar dragostea pentru ea, a 
domnit mereu in sufletul meu.

A fost greu sa te lansezi in acest domeniu?
Nu cred ca exista un domeniu usor in Romania. 

Tara noastra nu are o piata economica stabila si 
onesta; lansarea s-a produs pas cu pas cu multa 
munca si nopti nedormite. Pentru o afacere, nu 
este de ajuns sa iti placa ceea ce faci, ci trebuie 
sa te adaptezi la o legislatie mereu in schimbare, 
sa inveti in continuu noi metode de marketing si 
management. 

Pot spune ca o treapta de lansare a fost 
Festivalul Designerilor Romani, la care am 
participat inca de la prima editie, cand si eu 
si Daniela eram la inceput de drum. Apoi, cu 
fiecare editie am putut sa vad imbunatatirea si 
performantele. 

Pentru o afacere, nu este de ajuns
sa iti placa ceea ce faci, ...

-  i n t e r v i u  -
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 Care este procesul de creatie a unei ii?
Crearea unei ii necesita multa migala, rabdare si mai 

presus de orice - IUBIRE. Daca nu iubesti acest neam, nu 
poti coase o ie. 

Incepem cu croiala adaptata fiecarui corp, apoi tivuri 
facute manual cu gaurele si dupa, se incepe broderia aleasa. 

Pe vremuri, in broderie era reflectat sufletul. Femeile 
isi puneau dorintele si urarile in simboluri insotite de 
descantece, astfel purtatorul/ purtatoarea era mereu 
protejat, iubit si destinul i se aseza usor. Acum doar 
respectam modelele vechi, le-am scos intelesul si le 
prezentam ca atare. 

Dupa broderie, urmeaza spalatul pentru a se aseza 
cusatura, apoi incheiatul si cretul de la gat, toate facute 
manual. Precizez ca nicio masina nu poate reproduce 
cretul, este o tehnica mostenita care da lejeritate iei si se 
poate regla.

Cum ti se pare evolutia costumului popular 
romanesc de la aparitie pana in prezent?

Aici intra multi factori si se pot scrie multe 
volume pe acest subiect.

Pe scurt, nimeni nu stie cu exactitate cand au 
aparut si cand vor disparea. Initial, tot ce intra in 
componenta costumului se facea in casa, incepand 
de la fir, tesatura, vopsit si terminand cu insemnele 
brodate. Apoi, a inceput industrializarea si tesatura 
panzei sa se faca in razboaie mecanice; doar broderia 
a ramas neschimbata si manuala ani dupa ani … 
pana cand … au venit ateliere din India si China, au 
copiat modelele noastre transmise din generatie in 
generatie, le-au industrializat si au transformat IA 
intr-o banala bluza vanduta la colt de strada. 

Am ramas o mana de oameni care muncim sa 
tinem adevarata IE in viata. 

Care sunt materialele folosite la crearea unei ii?
Avem panza topita din bumbac 100% cu o 

textura asemanatoare borangicului de pe vremuri. 
Pe aceasta panza, apar insemenele brodate si in 
functie de model, se foloseste bumbac mercerizat 

de cea mai buna calitate sau fir 
de matase subtire si fina. Toate 
acestea, se combina cu multa 
rabdare si dragoste. 

 Autor: D a n i e l a  S a l a

Precizez ca nicio masina nu poate reproduce cretul,
este o tehnica mostenita care da lejeritate iei ...

Am ramas o mana de oameni care 
muncim sa tinem adevarata IE in viata.
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T R A C E E  E L L I S  R O S S

T A Y L O R  S W I F T

C A M I L A  C A B E L L O

C A R D I  B

D U P A  L I P A

Fiecare eveniment reprezinta pentru celebritati - un motiv de a arata 
cat mai bine pe covorul rosu. 
AmericAn music AwArds reprezinta una dintre acele ocazii, iar anul 

acesta a gazduit nume precum Halsey, Taylor Swift, Ciara sau Post Malone, 
fiecare dandu-si silinta sa arate cat mai spectaculos in fata camerelor.

Trebuie sa stiti despre acest show, faptul ca este de o importanta 
semnificanta pentru artistii americani, a caror activitate este votata 
in mediul online de catre public, urmand sa fie premiata in timpul 
evenimentului. Poate ca ati aflat deja cine sunt castigatorii, dar iAtA Cele 
mAi memorABile tinute CAre si-Au fACut simtitA PreZentA Anul ACestA!

Ce tinute a adus 2018 la

AmeriCAn musiC AwArds

te x t  :  An d r e e A ef t i m i e

1. Nu putem incepe topul nostru fara a o 
mentiona pe Tracee Ellis Ross. Actrita in 
varsta de 45 de ani, a fost gazda show-ului si 
a schimbat 10 tinute in cadrul evenimentului. 
Poate una dintre cele mai interesante a fost 
cea de deschidere, semnata ronAld vAn der 
kemP.

2. Castigatoarea distinctiei pentru Artistul 
anului, Taylor Swift a plecat acasa cu 
marele premiu, dar si cu aprecierile criticilor 
vestimentari. Artista in varsta de 28 de ani, a 
ales sa poarte o creatie semnata BAlmAin.
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3. Nici Camila Cabello nu a plecat acasa 
cu mana goala. Dupa ce a parasit trupa Fifth 
Harmony, artistei de origine cubanezo-
americana i-a suras norocul constant. Anul 
acesta a castigat premiul pentru Artistul 
debutant al anului, purtand pantofi ChristiAn 
louBoutin si accesorii BulGAri.

4. Cu siguranta acest nume nu este unul 
strain. Imbracata in dolCe & GABBAnA si 
insotita de Offset, tatal fiicei acesteia, artista 
nascuta in Bronx, New York, si-a asigurat 
premiul pentru Artistul rap/hip hop preferat.

5. Chiar daca nu a reusit sa  se intoarca 
acasa cu un premiu in brate, Dua Lipa 
si-a facut simtita prezenta la eveniment 

imbracand o rochie semnata GiAmBAttistA 
vAlli.

6. Frumoasa actrita care a interpretat 
rolul Gabrielei in High School Musical 
nu a putut lipsi de la acest eveniment. 
Cu siguranta a intors privirile celorlalti 
participanti la eveniment, imbracand o 
rochie semnata Cushnie.

7. Tanarul in varsta de doar 20 de ani, 
si-a bucurat fanii dupa ce a castigat premiul 
pentru Artistul adult contemporan preferat. 
Acesta a ales o abordare ceva mai simplista 
cand a venit vorba de tinuta, imbracand un 
outfit all black.

8. Premiul pentru Albumul rap/hip 

hop preferat al anului acesta mers la Post 
Malone. Cu ocazia acesta, artistul a putut fi 
observant abordand o alta coafura, dar mai 
ales fiind foarte insetat.

9. vA erA dor de frumoAsA CAntAreAtA? 
Chiar si la 49 de ani, Jennifer Lopez 
straluceste si pare mai tanara ca niciodata. 
Rochia semnata GeorGes ChAkrA i-a pus cu 
siguranta formele in evidenta.

10. Poate ca una dintre cele mai aparte 
alegeri vestimentare de la AmeriCAn musiC 
AwArds 2018 a fost cea a lui Poppy. La doar 
23 de ani, tanara a reusit sa induca in eroare 
o lume intreaga, iar acest show a fost inca un 
moment de afirmare pentru aceasta.

V A N E S S A  H U D G E N S

S H A W N  M E N D E S

P O S T  M A L O N E

J E N N I F E R  L O P E Z

P O P P Y
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BALACLAVA

Balaclava este un acoperamant pentru cap - 
realizat in mod traditional din lana, care acopera 
capul si gatul. In functie de stil, balaclava expune 
doar o parte a fetei, doar ochii, nasul si gura sau 

doar fata capului este la vedere.

Acest accesoriu vine din timpul Razboiului 
CRimeii (1853-1856), trupele britanice avand acest 

acoperamant tricotat, pentru a le tine de cald.

G U C C I
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Rihanna insasi a 
purtat balaclava la 
COACHELLA, iar 
sezonul toamna iarna 
2018 2019 a reconfirmat 
introducerea in moda 
a acestui accesoriu, 
nume mari din moda 
aducand-o in prezentari: 
Chanel, GuCCi, lanvin, 
maison maRGiela, 
DioR, alexanDeR 
WanG, Calvin Klein 
205W39nYC. 

Anumite modele 
au avut o nota 
traditionala, altele au 
aratat o explozie de 
culori sau atasarea 
unor alte bijuterii si 
accesorii, altele au 
avut un aspect ciudat, 
dar folositor pentru 
definirea outfit-ului.

Daca la inceputul lor erau fabricate doar 
din lana, astazi ele sunt fabricate din 
matase, bumbac, polipropilena, neopren, 
acril. Balaclavele moderne sunt folosite 
in sporturile de iarna cum ar fi ski, 
snowboard, snowmobiling, pentru caldura 
si protectie impotriva vantului si a frigului. 

Evolutia modei si dorinta ineditului, a inovatiei, a reinventarii, nu puteau ocoli 
acest accesoriu, iar tendintele si toate discutiile legate de ”imputernicirea” 
femeii si apararea drepturilor lor, au atras in moda ultimelor sezoane asupra 
balaclavei.

sunt asoCiate De multe 
oRi Cu tRupele De foRta 

speCiale sau DiveRse 
foRmatiuni, Ca foRma De 
DeGhizaRe (sas, iRa).

C A L V I N  K L E I N

C H R I S T I A N  D I O R

A L E X A N D E R  W A N G
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Printurile in carouri
Da C a D o R e s t i  s a  a D u C i  u n a e R D e  p R o s p e t i m e G a R D e R o b e i  i n  a C e s t  s e zo n, 

p R i n t u R i l e  i n C a R o u R i  t R e bu i e  s a  s e  a f l e  p e  l i s ta ta!

Acest clasic este purtat de cele mai 
cunoscute vedete, atingerea masculina 
imprimata fiind de asemenea un must have.

D
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Poti merge pe o pereche de pantaloni pana la glezne si 
un blazer croit pe corp; ai putea incerca de asemenea, o 
singura piesa vestimentara cu astfel de printuri.

Un blazer in carouri clasice iti ofera stil si mai mult 
decat atat, este versatil, putandu-l asorta cu jeansi, 
rochie, fusta ... iar pentru un aspect vibrant, lasa-l 
in jos peste umeri!
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Umerii dezveliti

Pentru un LOOK sofisticat, scoate-
ti in evidenta decolteul, cu un choker 
stralucitor.

Pentru mai mult volum, adauga o 
centura pentru a 'fixa' talia.

Echilibreaza partea superioara - avand 
umerii dezveliti cu cea inferioara, cu 
ajutorul unei fuste de lungime medie!
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#ButterflyRecomanda

ROCHIA DE OCAZIE
intre clasic si contemporan

Realizata din materiale 
fine, elegante, cum ar fi 

matasea naturala, dantela 
sau catifeaua, rochia de 

ocazie iese in evidenta prin 
cromatica, textura, model 
si tinuta. Garderoba unei 
femei nu este completa 

daca nu contine cel 
putin o rochie de ocazie, 

evenimentele speciale care 
cer un „dress code”, putand 

fi foarte placute daca 
alegem rochia potrivita.

Rochia de ocazie reprezinta, 
asadar, acel articol 

vestimentar atat de ravnit 
de femei, dar pe care il 

imbraca o singura data. Da, 
exact cum ati auzit: ore si 
zile pierdute in cautarea 
rochiei perfecte pe care 
o imbraca la un singur 

eveniment. Motivele pentru 
care se intampla acest lucru 
va sunt deja cunoscute, nu 
le mai detaliez. Dar v-ati 
gandit vreodata care este 
originea acestui articol 
vestimentar? Haideti sa 

urmarim evolutia rochiei de 
ocazie de-a lungul secolelor, 

de la aparitie si pana in 
prezent!

Femeile au tins catre frumusete si diversificare,
atat din punct de vedere fizic si al atitudinii, dar mai ales din punct de vedere 

vestimentar, inca din cele mai vechi timpuri.
Tesaturile bogate si culorile stralucitoare ale hainelor, erau pe atunci destinate 

strict nobilimii, ca semn al rangului si statutului social.
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SECOLUL al XV-lea
Rochia de ocazie isi are 

originea in secolul al XV-
lea prin afirmarea ducatului 
Burgundiei si al conducatorului 
sau pasionat de moda, Phillip 
cel Bun. Pe atunci rochia de 
ocazie era cunoscuta sub 
numele de rochie de curte, 
fiind lucrata foarte cambrata pe 
talie si ampla in partea de jos. 
Cel mai adesea era decoltata 
si la spate in unghi, prevazuta 
cu maneci de lungime 3/4, iar 
poala era prinsa în brau pentru 
a lasa la vedere dublura si 
rochia de pe dedesubt, in culori 
contrastante. 

SECOLUL al XVI-lea
Concomitent cu 

transformarile din plan social 
si politic din acea perioada, 
in secolul al XVI-lea au avut 
loc schimbari si la nivelul 
rochiei de ocazie. Se mergea 
pe o croiala care evidentia 
proportiile si articulatiile 
firesti ale corpului, rochia era 
drapata larg, cu revere late 
sau cu portiuni imblanite si se 
foloseau fie materiale uni, fie 
cu motive mari, nefragmentate 
ori o combinatie intre cele 
doua. 

SECOLUL al XVII-lea
Acest secol a adus cu sine 

o noutate in ceea ce priveste 
rochia de ocazie, femeia optand 
de aceasta data pentru rochia 
pe gat, dantelata. S-au pastrat 
atat manecile lungi, uneori 
despicate, cat si croiala cloche 
in partea de jos, iar in ceea ce 
priveste materialele, s-a optat 
pentru cele uni. In schimb, din 
secolul al XVII-lea, a aparut 
tendinta accesorizarii cu 
modele cat mai complexe de 
palarii.

SECOLUL al XVIII-lea
Rochia de ocazie din secolul 

luminilor era compusa dintr-o 
fusta drapata, mult mai ampla 
decat de obicei, cu trena lunga 
si corset foarte stramt, deseori 
purtat pe dedesubt cu o camasa 
scurta din dantela, cu maneci 
brodate. Aceasta combinatie 
adauga mult volum in partea de 
jos, marca foarte bine talia si 
scotea bustul in evidenta. 

S E C O L E L E  X V  -  X V I I I
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SECOLUL al XIX-lea
Rochia de ocazie a secolului 

al XIX-lea, avea corset stramt 
in partea de sus, insotit de 
un decolteu oval, manecile 
acesteia fiind gen fluture, 
adesea sustinute de vata sau 
de sarme. In partea de jos, 
fusta era prevazuta cu volane 
de inspiratie orientala, fiind 
purtata cu crinolina care ajuta 
la cresterea volumului acesteia. 
Totodata, in acele vremuri, 
crinolina reprezenta principala 
distinctie a rangului social.

SECOLUL XX
In secolul XX, rochia de 

ocazie a devenit mult mai 
lejera si mai confortabila, 
prin faptul ca s-a renuntat 
la corsetele sufocante si la 
crinolinele incomode. Croiala 
era mai simpla, urma liniile 
corpului si conferea acestuia 
silueta in forma literei S prin 
intermediul decolteului generos 
si a lucraturii cambrate pe talie. 
Simplitatea rochiei a permis 
accesorizarea acesteia cu palarii 
sofisticate si chiar cu umbrelute 
de soare si manusi. Mai mult, 
in a doua jumatate a secolului 
XX, rochia de ocazie depaseste 
barierele timpului, optandu-se 
atat pentru o lungime medie 
care lasa gambele la vedere, cat 
si pentru umerii goi.

SECOLUL XXI
In contemporan, rochia 

de ocazie s-a reinventat cu 
totul, atat din punct de vedere 
al croielii, cat si a lungimii 
acesteia. Accesul la informatie, 
a permis reprezentantelor 
sexului frumos sa-si insuseasca 
cunostintele necesare despre 
alegerea rochiei in functie 
de forma corpului si/sau de 
inaltime. Astfel, a rezultat 
marea diversitate de modele 
de rochii de ocazie din 
aceasta perioada, fiind cel 
mai adesea o impletire de 
clasic si contemporan, in 
proportii relativ egale. S-a 
pastrat totusi o liniaritate in 
ceea ce priveste materialele, 
rochia de ocazie fiind in 
continuare confectionata din 
matase naturala, dantela sau 
catifea, ceea ce reliefeaza atat 
importanta acesteia, cat si 
a evenimentului la care este 
purtata.

Cand vine vorba despre rochii 
de ocazie, #ButterflyRecomanda 
orientarea catre cele lungi, 
indiferent de croiala aleasa, 
deoarece confera celei care 
o poarta, o eleganta aparte, 
facand-o sa debordeze de gratie si 
de feminitate. Purtand o rochie 
de ocazie lunga, veti ramane in 
amintirea celorlalti participanti 
la eveniment ca o prezenta 
stilata, rafinata si cu foarte 
mult bun gust, ceea ce este de 
dorit, nu-i asa?

S E C O L U L  X I X  -  P R E Z E N T
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Pe data viitoare,
Ioana S. Pavel | Blogger @ One Day Butterfly Blog | https://ioanaspavel.ro
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dorinta de a crea lucruri 
frumoase si de lunga durata

"

"
Dupa un concept de show - Beatrice Lianda Dinu, 

scenograf, designer si jurnalist de 25 de ani, imbina cu 
succes linia de couture cu cea de spectacol, rezultand 

colectii extravagante si conceptual bine alese. 

BEATRICE LIANDA DINU
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Mentine un standard ridicat in materie de design 
vestimentar, fiind totodata un creator inovator prin 
creatiile sale avangardiste dedicate teatrului si show 
- bizz - ului. Pornind de la pasiune, dezvoltand cu 
talent si continuand cu perseverenta, reuseste sa fie 
diferita prin propuneri si concept. Este in spatele 
multor concepte de scena, costume pentru artisti 
romani si internationali. 

Colectiile sale cuprind 
o gama variata de 
produse: rochii de 
mireasa, de ocazie, 
costume de baie, lenjerie 
intima, costume de teatru 
si scena. 

Fiind un om de arta, nici 
televiziunea nu i-a fost 
straina, teatrul sau diverse 
proiecte artistice. 
Fiind o persoana destul de 
activa in mediul fashion 
si prin aparitiile sale la 
evenimente mondene, o  
regasim mereu entuziasta 
de provocari profesionale 
si cu o "dorinta de a crea 
lucruri frumoase si de 
lunga durata”, asa cum ne 
spune chiar ea, de curand 
acceptand provocarea de 
a se alatura si revistei 
Famost.

Dincolo de toate activitatile minunate din 
teatru si jurnalism, tot atelierul de creatie 
este pasiunea in care se regaseste complet. 
Atelier Beatrice este locul in care o 
regasim alaturi de restul activitatilor ei.

V A R I E T A T E

I N O V A T I E & A V A N G A R D I S M

A T E L I E R  B E A T R I C E

E N T U Z I A S M
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When everything is grey, wear RED!

Just ... RED!
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Despre puterea de seductie si 

farmecul acestei culori, am tot vorbit 

in numeroase editii, insa o voi face 

din nou, deoarece este fara doar si 

poate, alegerea ideala in acest sezon! 

Cu atat mai mult, cu cat alegi sa porti 

un outfit ALL RED. 

culoarea seductiei

combinatii multiple, 
acelasi farmec
Indiferent ca optezi pentru o rochie, un 

pulover supradimensionat sau chiar un 

pardesiu accesorizat cu elemente in acelasi 

ton (ochelari, geanta, stilletos, etc) cu siguranta 

vei obtine nu numai un LOOK chic, ci si 

unul in trend, cu care vei sparge monotonia 

strazilor gri!

Foto: MirCea Maieru 
Model&Fashion Blogger : laura siMa

www.lauraFashionBlog.wordpress.CoM

Asadar, alege sa porti ... doar ROSU! 
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Rochie de mireasa 2 in 1.
Aceasta rochie fermecatoare va face din orice mireasa, o diva in seara nuntii!

Rochia  SORANA de  mihaela Constantin - aGatha maRiaGe

https://www.facebook.com/agathamariage/
https://www.facebook.com/agathamariage/
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Rochia este realizata din tulle cu insertii din sclipici si tafta Duchesse.
Inchiderea rochiei se face cu fermoar si nasturi perlati.

Rochia  SORANA de  mihaela Constantin - aGatha maRiaGe

https://www.facebook.com/agathamariage/
https://www.facebook.com/agathamariage/


Famost MODA

N O I E M B R I E  2 0 1 856

Puloverul este o optiune care se regaseste in mai multe variante din punct de vedere cromatic, 
al stilului si al imprimeului. In plus, este un element foarte bun din punct de vedere al layering-ului.

Vremea incepe sa se raceasca si prin urmare,
trebuie sa ne pregatim incet pentru ce Va urma in urmatoarele luni!

D e s c o p e r a  n o u a  c o l e c t i e  D e  p u lo V e r e  i n  m a g a z i n u l  MISTER !

NE ADAPTAM TEMPERATURILOR SCAZUTE

Pantofi : 380 lei
Pulovere : 115 lei

Strada Brailei Nr. 163

Sacouri : 270 - 320 lei

Pagini realizate
de

GINA CODRESCU, 
manager MISTER
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Iti prezentam o noua varianta de purtare a sacoului in care acesta nu trebuie asociat exclusiv cu camasa si cravata! 
Rezultatul este barbatul contemporan, sofisticat si care doreste sa pastreze aspectul relaxat, in acelasi timp fiind la 
curent cu cerintele prezentului.

noua colectie toamna-iarna 2018-2019 este creata pentru barbatul cosmopolit,
cu propuneri De sacouri Din lana purtate cu malete pe gat, puloVere in V sau jachete in nasturi.

MODALITATI NOI DE PURTARE A SACOULUI
PENTRU UN BARBAT MODERN, ADAPTAT TENDINTELOR

n e  g a s e s t i  s i  p e  FACEBOOK :         m i s t e r g a l at i 

Pantofi : 350 lei Curea : 60 lei
Pantaloni : 200 lei

Pulovere : 115 leiMalete : 95 lei

Maleta : 95 lei
Sacou : 320 lei

Esarfa : 40 lei / Pulover : 115 lei
Sacou : 270 lei

Jacheta : 115 lei / Camasa : 140 lei
Sacou : 270 lei / Cravata : 35 lei

https://www.facebook.com/mistergalati/
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CUM AR TREBUI
SA SE IMBRACE UN BARBAT la 40 de ani

REGULA 1: ALEGE O TUNSOARE CARE TE 
AVANTAJEAZA!

Tunsoarea este cea care poate schimba 
complet un LOOK, incluzand si barba, 
accesoriul care te poate ajuta sa experimentezi 
continuu noi stiluri. Este indicat sa nu incerci sa 
adopti un stil care nu te reprezinta. Poti apela la 
recomandarile unui frizer sau poti citi articolele 
din editia lunii mai la pagina 88, respectiv editia 
lunii februarie la pagina 46, care te pot ajuta 

sa iti faci o idee despre tot ce 
inseamna stil si sa alegi un stil 
potrivit pentru tine in functie de 
forma fetei tale.

CUM SA TE IMBRACI POTRIVIT PENTRU VARSTA TA
REGULA 2: REVIZUIESTE-TI GARDEROBA!

Exista foarte multi barbati care aleg sa adopte stiluri care 
nu mai sunt la moda. Aceste alegeri nu fac altceva decat sa 
ii imbatraneasca. Sunt sigur ca nu acesta este scopul. Este 
indicat sa iti revizuiesti garderoba treptat, sa renunti la toate 
acele piese vestimentare care nu mai sunt potrivite pentru 
varsta ta, chiar daca sunt unele la care tii foarte mult si care 
iti plac. O pereche potrivita de pantofi este premisa unor 
victorii sigure. Drept urmare, nu uita de incaltaminte, pentru 
ca ea trebuie sa fie mereu cea ideala.

Datorita industriei fashion, exista din ce in ce mai multi barbati care incep sa fie mai atenti la modul in care se imbraca si la exemplele oferite 
de altii. Cu siguranta, moda masculina a evoluat foarte mult in ultimii ani si acum, nu doar femeile tinand sa fie la curent cu noile tendinte 

si colectii, ci si barbatii. 
Ei spun ca viata incepe abia la 40 de ani, lucru care, dupa parerea mea, este un pic prea Benjamin Button pentru confort si cred de asemenea, 
ca acest lucru nu este adevarat. Viata s-ar putea sa nu inceapa la 40 de ani, dar in ceea ce priveste stilul tau, nu trebuie sa se termine nici acolo!

Text : Alin Temeliescu

https://famost.ro/articol/revista-famost-editia-mai-2018
https://famost.ro/articol/revista-famost-februarie-2018
https://famost.ro/articol/revista-famost-februarie-2018
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STYLE ICONS IN THEIR 40S
REGULA 3: ADOPTA UN STIL POTRIVIT VARSTEI 
TALE!

Nu pleca de la premisa ca acei barbati care se 
apropie sau sunt trecuti de varsta de 40 de ani, nu pot 
avea un stil aparte, original, subliniind individualitatea. 
Poti sa faci o impresie buna in orice moment, cu 
ajutorul unui LOOK atragator, bine pus la punct. Dar, 
inainte de toate, gaseste un stil care te avantajeaza si 
care te defineste, cautand acele articole vestimentare 
care te ajuta sa il mentii. 

REGULA 4: ECHILIBRUL ESTE IMPORTANT!

Daca a doua regula era legata de piesele 
vestimentare care te imbatranesc, la fel de importante 
sunt si cele pe care nu ar fi indicat sa le mai porti dupa 
varsta de 40 de ani. Foarte multi barbati, au aceasta 
tendinta, aceea de a isi creea un stil vestimentar 
asemeni celor mult mai tineri decat ei. Nu adopta un 
stil prea tineresc pentru ca acest lucru nu te va ajuta 
sa iti creezi o imagine foarte buna. Atunci cand vine 
vorba de stilul vestimentar pe care il adopti si varsta 
pe care o ai, echilibrul este foarte important. 

este recunoscut pentru stilul sau dinamic, mereu surprinzator. Acesta este un adevarat 
style icon care combina stilul clasic cu cel contemporan. Mult mai potrivit si mai putin 
incarcat de la retragerea din fotbal, stilul lui David Beckham continua sa contravina 
regulii de a nu purta imbracaminte sport (si chiar streetwear) in decada a cincea. Dar 
faptul ca senzatia fotbalului in varsta de 42 de ani arata ca ar mai putea face treaba buna, 
ii acorda timp suplimentar. Nu te indoi de asta, decat daca esti sigur ca poti concura!Da
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Intr-adevar, este foarte usor sa arati vesnic dichisit cand esti proprietarul unei croitorii 
londoneze, NortoN & SoNs si director de creatie al brandului E. tautz. Dar, in afara de 
repertoriul sau de croitorie in nuante de albastru marin si gri, care ar fi invidia oricarui 
Kingsman, “P Greezy” este, de asemenea, o marturie a puterii unei tunsori potrivite, si a 
unei barbi bine aranjate.Pa
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Van Wilder s-a maturizat foarte mult de la omul de legatura cu petrecerea. Consemnat 
pentru gama sa de piese clasice intr-o schema de culori stinse, de la costumul alcatuit 
din trei piese, gata pentru covorul rosu, pana la mixarea unui tricou alb cu o jacheta kaki, 
maslinie. Fie ca este preocupat sa isi arate muschii intr-un smoching sau se relaxeaza 
intr-un tricou, totul i se potriveste, tot ce poarta ii vine manusa lui DEaDpool, mai ales 
ca are umor si personalitate, fiind capabil sa comunice comedia doar prin vocea si prin 
miscarile sale, asa ca, tatal a doi copii nu arata niciodata ca unul frant de oboseala.Ry
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Pentru a te ajuta sa iti creezi propriul stil si sa iti gasesti mai usor inspiratia, 
poti opta pentru una sau mai multe dintre tinutele casual pentru barbatii care 
cauta sa combine stilul clasic rafinat cu cel modern.
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TREND ALERT : KIMONO-ul!

Hei! Stiati ca cel mai hot trend al verii, care se pastreaza si in toamna acestui an, este cel al kimono-urilor? 
Multi designeri si creatori de moda au reanimat moda kimono-urilor, mari case de moda propunandu-ti 
adoptarea unui LOOK modern si fresh cu ajutorul acestei piese vestimentare, in nuante vibrante si care 
ameninta sa devina un must-have in garderoba ta. Stylish si clasic in acelasi timp, kimono-ul, aduce stil si 
originalitate barbatilor care poarta aceste piese, el fiind acea piesa care pare greu de purtat. 

O U T F I T  o f  t h e  M O N T H
c u  A l i n  T e m e l i e s c u



N O I E M B R I E  2 0 1 8 61

Deoarece imi plac acele piese statement care confera o nota de spectaculozitate tinutei, am ales sa debutez seria 
cu un kimono cu model, maneci ample, modern, reinventat. Am completat tinuta, cu o pereche de pantaloni 
carrot fit cu dungi verticale.

Kimono: H&M LOVES COACHELLA
Pantaloni: Bershka 

O U T F I T  o f  t h e  M O N T H
c u  A l i n  T e m e l i e s c u
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Comun ic  pr in  cu lor i ,  v i sez  i n  cu lor i  s i ,  ma i  a l es ,  creez  o  l ume  d in  cu lor i .
A l a tura - te  l umi i  me le ,  pen tru  a  f i  un ica !

AveraMake-upArtist



www.academiademake-up.ro

SPECIALIZARI

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

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

CURSURI DE BAZA ACREDITATE

Cosmetician | Machior | Stilist protezist de unghii | Coafor-Frizerie Manichiura-Pedichiura | Tehnician Maseur
Masaj Somatic | Masaj Reflexogen | Masaj Terapeutic & Drenaj Limfatic
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https://ro-ro.facebook.com/academia.giulia/


CAND TREBUIE SA ITI FACI GRIJI? Daca observi mai 
mult par deodata avand fire groase - pe fata si pe spate - mai 
mult ca de obicei si nu exista niciun motiv evident, cel mai 
bun lucru pe care trebuie sa-l faci, este un test de sange pentru 
evaluarea nivelului hormonilor. Multi hormoni masculini - 

inclusiv testosteronul, pot provoca hirsutismul, 
aproximativ 5 pana la 10% dintre femei avand 
aceasta afectiune. Cel mai comun vinovat este 
sindromul ovarului polichistic, dar hirsutismul 
poate veni de la sindromul CushinG - rezultatul 
faptului ca organismul a fost saturat cu cortizol 
pentru o perioada lunga de timp, probleme cu 
glandele suprarenale, tumori ovariene. Alte 
semne ale dezechilibrelor hormonale includ 
perioadele lunare neregulate, o ingrosare a 
vocii, caderea parului de pe cap, agravarea 
acneei si cresterea in greutate. Corectarea 
dezechilibrelor, are drept consecinta o scadere 
dramatica a parului facial. 

Chiar daca faci de cateva ori pe an 
“curatenie” in zona bikinilor eliminand 
firele de par sau esti tot timpul cu ochii 
in zona respectiva, exista posibilitatea 
sa fi observat ceva modificari a ceea ce 
se intampla acolo. Si modificarile apar 
ca urmare sau mai bine zis - devin mai 
vizibile, in timpul fluctuatilor hormonale 
ca pubertatea si sarcina. Si in perioada 
menopauzei, testosteronul domina si 
firele de par faciale devin mai groase. 
Poti vedea chiar o crestere suplimentara 
daca iei si medicamente.

ELIMINARE PAR CORP
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Oricare ar fi motivul, daca doriti sa scapati de par, 

urmatoarele metode sunt cele mai sigure!
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SPLENDIDA

ELECTROLIZA

Un ac ultrafin da curent electric in 
foliculul de par, care distruge centrul 
de crestere a parului, acesta fiind 
indepartat apoi cu ajutorul pensetei. 
Electroliza este singura metoda de 
eliminare permanenta a firelor de par 
recunoscuta de FDA, dar este mai 
putin populara comparativ cu metoda 
laserului, deoarece este mai dureroasa 
si procesul este unul mai incet.

Se foloseste in zona sprancenelor, a 
perciunilor, barbiei, sfarcurilor.

Rezultatele electrolizei sunt pentru 
totdeauna si functioneaza penrtu orice 
tip de piele sau fire de par. Este o 
metoda excelenta pentru pete mici, 
mameloane, epilarea si rasul in aceste 
zone sensibile, nefiind prea indicate.

Costul se situeaza undeva la 20 
de euro pentru 15 minute si per total 
- depinde de zona pe care o tratezi. 
Ai nevoie de mai multe tratamente, 
de la 6 la 10 pentru o mustata mai 
superficiala si in jur de 30 - pentru 
zona bikinilor.

TEHNICA DE F ILETARE

Specialistul trage de un fir rasucit 
in zona cu probleme, ca un mini lasou 
pentru a ridica folicolul de par de 
la radacina. Este cea mai eficienta, 
detaliata si igienica metoda de 
eliminare a parului facial.

O poti face oriunde pe zona fetei.
Este o metoda rapida, eficienta 

si necostisitoare. Poate ajunge ca 
pret de la 8 euro pana la 25 de euro, 
este precis, nu implica ceara sau alte 
chimicale. Tehnica de filetare necesita 
un contact minim cu pielea, mai ales in 
comparatie cu ceara.

Poate provoca anumite roseti la 
nivelul pielii si eruptii in cazul tenului 
acneic.

LASERUL

Laserul ofera lumina concentrata 
in partea pigmentata a folicului, astfel 
incat parul nu poate recreste; energia 
laserului calatoreste in jos pana la 
radacina firului, unde distruge celulele 
care fac firele de par sa creasca. Dar 
din moment ce doar un procent de 
10-30% din par se afla in faza activa 
de crestere, este nevoie de mai multe 
tratamente pentru a elimina fiecare fir 
de par.

Se utilizeaza pe buza superioara, 
barbie, zona perciunilor, subrat, 
bikini, maini, picioare.

Rezultatele permanente sunt vizibile 
dupa 4 pana la 7 interventii.

Costurile se situeaza intre 120 - 
400 euro per sesiune, sau chiar mai 
mult, aici depinzand de arie, locatie, 
practician, plus anumite vizite anuale. 
Este tratat doar parul inchis la culoare, 
astfel ca nu este util pentru firele de 
par albe, gri, blonde sau rosii. Laserele 
sunt dificile pentru femeile cu pielea 
inchisa la culoare, deoarece necesita 
un contrast de culoare intre piele si 
par. Daca ai pielea foarte deschisa si 
parul foarte inchis la culoare, atunci 
nu este nicio problema. Daca pielea 
are o nuanta inchisa, pigmentul pielii 
este inchis, iar firele sunt si ele inchise, 
laserul poate provoca accidental, mici 
pete deschise.

Trebuie stiut de asemenea, ca 
laserele cu lungimi de unda mari, 
lucreaza in siguranta pe pielea 
intunecata. Pentru cele mai bune 
rezultate, trebuie evitat soarele si nu 
trebuie folosita ceara cu cel putin 
4 saptamani inainte de procedura, 
pentru a se pastra radacinile firelor de 
par, cele care reprezinta tinta laserului.
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CEARA SI  ZAHARUL

Se aplica un strat de ceara incalzita 
sau rece sau un strat rece de gel de 
zahar pe corp, se netezeste cu o carpa 
si se trage apoi de straturi, smulgand 
practic firele de par.

Se foloseste pentru picioare, subrat, 
zona bikinilor.

Rezultatele dureaza de la doua pana 
la 4 saptamani si in timp, ”bulbii” se 
deterioreaza de la atatea scoateri din 
radacina, astfel ca firele se vor rari. 
Zaharul este mai delicat pentru piele 
comparativ cu ceara. Evita aceste doua 
modalitati daca folosesti retinoid topic, 
deoarece, acesta sensibilizeaza pielea 
lasandu-te vulnerabila cicatricilor. 
Este indicata aplicarea unei creme cu 
cortizol pentru a preveni parul crescut 
in piele si umflaturile.

DERMAPLANING

Specialistul ne “rade” usor celulele 
moarte ale pielii si puful de la suprafata 
folosind un scalpel chirugical. Nu 
trebuie sa-ti faci grija ca el va creste 
mai gros, el se poate simti asa dupa 
ras, pentru ca este taiat la unghi 
ascutit.

Se utilizeaza pe fata, nu este 
dureroasa si este o metoda sigura 
pentru toata lumea.

LA DOMICIL IU

Exista cateva metode si dispozitive de indepartare a parului pentru acasa. 
SILK foloseste impulsuri luminoase cu energie, TRIA care foloseste diode cu 
laser asemanatoare cu cele folosite de dermatolog, ambele distrugand foliculii 
de par la radacina; nu sunt la fel de puternice ca laserele, dar au rezultate si asta 
e tot ce conteaza.

Din moment ce investesti intr-un astfel de dipozitiv, il poti folosi oricand; 
tratamentele sunt nedureroase si rezultatele se vad pentru 6 pana la 8 saptamani.

La fel ca in cazul laserelor, trebuie sa existe contrast intre culoarea parului si 
cea a pielii, ele avand cele mai bune rezultate cu pielea deschisa si parul inchis. 
Si chiar daca sunt dispozitive sigure, exista riscuri de arsuri si decolorare.

naiR Wax ReaDY-stRips foR leGs & boDY. Nu mai trebuie sa astepti ceara 
sau benzile incalzite! Aceasta ceara usoara este gata sa indeparteze parul!

Gillette venus biKini pReCision tRimmeR. Acest dispozitiv cu baterii, este 
foarte usor de folosit si este realizat avand un design foarte delicat, pentru a 
ajunge si in cele mai delicate zone.

sallY hansen bRush-on in-shoWeR haiR RemoveR. Foloseste aceasta 
crema depilatorie cu crema integrata la dus, pentru rezultate optime in doar 
3 minute! Atat trebuie lasata crema sa actioneze!

sChiCK intuition f.a.b. RazoR. Aceasta lama este revolutionara pentru ca 
foloseste lamele atat inainte cat si inapoi, ducand firele de par in toate partile 
pentru a le putea taia.

eos sensitive shave CReam. Aceasta crema de ras fara miros, hraneste 
pielea sensibila cu ingrediente calmante, cum ar fi aloe si ovaz salbatic.
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DEPENDENTA
de balsamul de BUZE?

Daca reaplicati balsamul de buze in mod constant - intr-un mod oarecum obsesiv 
- aveti mari sanse sa va faceti mai mult rau decat bine!

Daca este vorba de o vreme racoroasa, asigurati-va o baza inainte de culoare buzelor 
sau preveniti aparitia unor pete, fiecare avand astfel de balsamuri peste tot: in casa, la 
birou, in masina sau geanta de mana. Si parca e si normal, avand in vedere ca aceasta 
industrie este una mare si in plina expansiune, piata globala pentru produsele de 
buze preconizand ca va ajunge la aproape 1,2 miliarde euro, anumite companii chiar 
castigand foarte foarte bine de pe urma lor.

Dar, de ce iubim balsamul de buze atat de mult?
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H I D R A T A R E
Suntem linistite cand stim ca avem cu noi un balsam de buze, dar de ce aceasta necesitate de a-l reaplica in continuu? Din 

pacate, unele balsamuri contin ingrediente iritante care provoaca inflamatie si pierderea hidratarii. In plus, folosirea in exces a 
balsamului, determina buzele sa devina intr-un fel lenese, pentru ca nu mai muncesc pentru a-si pastra nivelul de umiditate. De 
aici si acest cerc vicios de uscare si aplicare, ca o dependenta.

Dar, fara substante care sa dea dependenta, reaplicarea balsamului de buze, poate fi de departe asemanatoare cu o constrangere 
sau obsesie. Compulsiile sunt comportamente care calmeaza - unul din lucrurile pe care balsamul de buze pretinde ca trebuie sa 
faca. Persoanele cu tulburari obsesiv compulsive (TOC) experimenteaza ganduri stresante sau obsesii si au nevoie sa actioneze 
pentru a opri sau neutraliza aceste ganduri-constrangeri. Simptomele sunt asemanatoare tulburarii dismorfice corporale si cand 
obsesia are legatura cu aparenta, este incadrata aici. Cineva care are tulburare dismorfica corporala cu modul in care arata buzele 
sale si aplica excesiv balsam de buze, are ca finalitate - aparitia unor probleme de piele.

C U M  P U T E M  C O N T R O L A  A C E S T  O B I C E I ?
Ingredientele fac diferenta. Pielea buzelor este mai subtire decat in restul corpului, este mai permeabila, astfel ca produsele 

patrund mai usor. Datorita acestei sensibilitati, ele sunt dispuse la deteriorare si crapare si nici macar nu au glande uleioase sau 
sudoripare, tocmai de aceea au nevoie in anumite momente de hidratare. De aceea balsamul de buze este solutia ideala, dar folosit 
cu moderatie.

Principala problema este calitatea balsamului de buze. Trebuie mare atentie ca acestea sa nu contina iritanti, cum ar fi 
camfor, fenol, mentol, folosite pentru a calma la contact, dar pot face pielea fragila pe termen lung, acidul salicilic sau alfa hidroxi 
acizi - ambii exfolianti chimici. Parfumul iarasi trebuie evitat, iar specialistii recomanda a nu se folosi produse care afirma ca 
umplu buzele, ele doar iti dau aceasta impresie, de fapt le irita.

Din pacate, ingrediente ca petrol sau petrolatum actioneaza mai mult ca o bariera in loc sa rezolve o problema. Aceste produse 
stau pe suprafata buzelor, deoarece moleculele sunt prea groase pentru a patrunde.

Pentru a pastra buzele pline si protejate, vitaminele reprezinta cea mai buna solutie. Buzele crapate permanent, pot fi un semn 
al deficitului de vitamine; din pacate, majoritatea in loc sa aiba grija de alimentatie, incearca interventia exterioara. Vitaminele A, 
D si E sunt cele mai recomandate, putand fi absorbite in buze si mentinute hidratate; in plus, retinolul ajuta la umplerea liniilor 
din buze.

Acidul linoleic este indicat pentru buzele crapate, un acid gras omega 6, cunoscut ca vitamina F care previne deshidratarea. 
Pentru a calma, nu exista ceva mai bun decat ceaiul de musetel sau untul de shea.

Acum cA s-A gAsit formulA perfectA, nu trebuie sA AplicAm decAt o dAtA sAu de douA ori pe zi!

Burt’s Bees All-Weather 
Lip Balm
Cojile de citrice asigura 
vitamina C, acizii grasi 
asigura protectia si 
hidratarea, iar ceara ajuta 
la blocarea umiditatii.

Purepotions Skin 
Salvation Intensive Lip 
Balm
Aceste balsam de buze 
neparfumat, contine acizi 
grasi si musetel pentru o 
ameliorare si o calmare a 
buzelor.

P’URE Papaya Lips
Facut din papaya 
fermentata, vitamina 
E si unt de shea pentru 
hidratare.

Pacifica Colour Quench 
Lip Tint
Putina culoare, dar si doza 
zilnica de acizi grasi si 
vitamina E. 
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SPLENDIDA

Se insista totusi pe cele patru 
componente cruciale ale rutinei de ingrijire 
a pielii: curatare, exfoliere, SPF, retinol. 
Iar intreaga filosofie se indreapta spre “mai 
putin, mai bun”. Pacitti a lansat in 2012 
un numar de 4 produse, astazi ajungand la 
sapte, cu cel mai nou produs - matinee Gel 
CleanseR. Acesta este solubil in apa, non 
spumant; nu este un pRoDus inovatoR! Si 
exact aceasta este ideea, pentru ca fiecare 
produs este multifunctional!

Chiar in timp ce citesti aceste 
randuri, pielea ta pierde 

apa, pe parcursul unei intregi 
zile, tu pierzand aproximativ 
350 mililitri. Din pacate, nu 
pierzi doar apa, ci si nutrienti, 
ca zaharul, mineralele, ca o 
consecinta a stilului de viata si 
a factorilor de mediu, cum ar 
fi fluctuatiile de temperatura si 
razele UV. Rezultatul final este, 
evident - deshidratarea, care este 
o problema de sanatate si nu o 
problema de piele, si care se 
”manifesta” prin faptul ca simti 
pielea intr-un mod inconfortabil 
si prin aparitia unor linii 
orizontale fine.

Evitarea acestui lucru se poate face prin crearea unei bariere 
puternice, care poate mentine celulele pielii hidratate, lucru care 
se poate face cu succes cu ajutorul gamei viChY aqualia 
theRmal. Aceasta vine cu formule care imita fluidele 
celulelor, astfel incat putem rehidrata celula dupa celula si 
retine hidratarea pe parcursul intregii zile. Realizata cu 
ajutorul a peste 20 de ingrediente fiecare, cele patru 
produse ale gamei, includ sodiu PcA - o combinatie 
de doua celule care blocheaza apa in interiorul 
celulelor pielii, acid hialuronic derivat din 
plante, manoza - zahar vegetal care 
actioneaza ca umectant si ingredientul 
vedeta - apa termala mineralizata din 
Franta. Vichy chiar a insistat sa 
dubleze ingredientele naturale ale 
versiunii precedente, ajungand 
acum pana la 97 de procente, 
consumatorii cautand 
formule minimaliste cu 
impact maxim.

Comunitatile online de beauty sunt ca 
un fel de echipe, existand iubitori ai 

machiajului tip heavy-makeup inspirati de Kylie 
Jenner, iubitori ai masajului cu role care petrec ore 

pentru drenaj limfatic, iubitori ai makeup nomakeup, 
samd. Se pare ca exista o linie de ingrijire a pielii care 

le imbina pe toate - JoRDan samuel sKin by paCitti. 
Aceasta linie a fost intampinata cu mult entuziasm de multe 

dintre aceste tabere, consumatorii introducand produsele in 
rutina zilnica. Cu toate astea, producatorul afirma ca nu vrea sa 

tinteasca vreun anume program de ingrijire, deoarece, multiplele 
produse pot crea confuzie, iar in cazul unei reactii nedorite, este dificil 

sa se identifice cauza; aceasta ar putea fi un amestec din cel putin doua 
ingrediente si totul se transforma intr-un puzzle nedorit.
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Frumusete 
cu canabis
Avand proprietati care reusesc sa invinga anii si 

proprietati de vindecare, canabisul, aceasta planta 
controversata, a devenit in ultima perioada unul din 
ingredientele in voga folosite in produsele de infrumusetare.

Marijuana este o planta care contine niveluri ridicate de 
tetrahidrocanabinol (THC), o chimicala cunoscuta pentru 
efectele sale. Este folosita in principal pentru scopuri medicale 
si in scopuri recreative.

THC. Acest compus chimic este provenit din rasina de 
marijuana si imita efectele anandamidei, un neurotransmitator 
din creierul uman care afecteaza durerea, apetitul si memoria.

Canepa. Aceasta planta este mai inalta si mai subtire 
comparativ cu marijuana, contine niveluri scazute de THC 
si este imposibil sa simti vreun efect psihoactiv. Fibrele din 
canepa sunt folosite pentru imbracaminte, materiale de 
constructii si hartie.

Uleiul CBD sau canabidiolul este extras din tulpinile 
plantei de canepa si folosit in principal pentru proprietatile 
antiinflamatorii si de relaxare a muschilor.

sunt necesare cateva precizari ...
Dar, inainte de toate, 
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Ouai Scalp & Body 
Scrub
Ii poti da pielii o 
detoxifiere din cap 
pana in picioare, 
curatand-o cu acest 
scrub de zahar care 
contine si ulei CBD, 
probiotice si ulei de 
cocos.

Malin+Goetz Cannabis 
Eau du Parfum
Acest parfum cu note 
erbacee picanta, are 
indicii de bergamota, 
piepr negru si cedru, 
oferind un miros pur si 
simplu imbatator.

Lord Jones High CBD 
Pain & Wellness 
Formula Body Lotion
Aceasta lotiune 
hidratanta in 
compozitia careia se 
gaseste ulei de canabis, 
ajuta la calmarea 
muschilor inflamati, 
usureaza durerea 
articulara si vindeca 
pielea de eczeme si 
psoriazis. Olivia Wilde 
s-a declarat fan al 
acestei formule.

Vertly Hemp Infused 
Lip Balm
Balsam de buze foarte 
hidratant avand ulei 
CBD si unt de cacao, 
care ajuta la calmarea si 
vindecarea buzelor.

Hemp Body Lotion in 
Day Tripper Delight, 
Wild Orange Crush, 
Happytokes Peach 
si Plain Mary Jane. 
Ambalare amuzanta, 
mirosuri uimitoare si 
niveluri ridicate ale 
acizilor grasi omega 3 
si omega 6 pe baza de 
plante, pentru o piele 
sanatoasa si fericita.

Murad Revitalixir 
Recovery Serum
Invinge stresul inainte 
ca acesta sa declanseze 
semne vizibile cu acest 
ser pe baza de canabis, 
care descompune 
interior cortizolul, 
inainte de a afecta 
pielea.

Kush Queen Awaken 
CBD Bath Bomb
O “bomba” pentru baie, 
in care sunt folosite 
uleiul organic de menta 
si uleiul de canabis, si 
care intinereste mintea 
si trupul, timp in care, 
durerile sunt linistite 
si ele.

Babor Limited Edition 
Hemp & Peach 
Ampoule concentrate 
Acest set de tratamente 
saptamanal, este 
incarcat cu ulei de 
seminte de canabis, 
bogat in acizi grasi 
omega 6, care ajuta 
la regenerarea pielii 
obosite.

High Expectations 
Cannabis Facial Oil 
Pastreaza-ti pielea 
ferma prin aplicarea 
unei picaturi din acest 
oxidant si bioflavonoid 
bogat in ulei de canabis.

Aphorism Clear Sailing 
Balancing Face Oil
Daca nu vrei sa-ti 
strici ziua din cauza 
unor pete, ar trebui 
sa folosesti acest ulei 
pe baza de jojoba, 
canabis, care ajuta la 
desfundarea porilor si 
calmarea iritatiilor.

Milk Makeup Kush 
Mascara
Fibrele in forma de 
inimi hranesc genele 
msi le ofera o stralucire 
de lux.
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U I T A  de

produsele de infrumusetare

si INLOCUIESTE-LE cu o

BUNA NUTRITIE!

Vrei sa 
stralucesti?
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Unghii uscate, crapate
Multe persoane se confrunta 

cu o astfel de problema, de multe 
ori aflandu-ne in situatia in care nu puteam avea lungimea sau 
forma unghiei dorite. In timp ce unghiile cu gel sunt vinovate 
in principal, alimentatia afecteaza rezistenta unghiilor noastre.

Trebuie sa luam in considerare serios zincul si formarea 
celulelor, toti nutrientii necesari pentru sanatatea unghiilor, 
jucand un rol cheie in structura si integritatea celulelor. Iar 
zincul este singurul nutrient aprobat de europeAn food 
sAfety Authority pentru mentinerea unghiilor normale. 
Ca antioxidant, zincul previne deteriorarea celulelor si este 
necesar pentru cresterea si diviziunea celulelor, fiind gasit in 
oua, branza, migdale, lapte, legume.

Deficienta vitaminei B12 poate duce la uscare severa, 
ceea ce provoaca o indoire a unghiilor in sus si capatarea de 
catre acestea, a unei nuante inchise. Laptele si ouale sunt 
principalele alimente care furnizeaza vitamina B12, iar in cazul 
in care alimentatia este vegana, apelati la suplimente. Acizii 
grasi sunt lubrifianti buni, asa ca este indicat sa-i consumati, 
gasindu-i in uleiul de masline, nuci, seminte si avocado.

Nutrientii pe care ii consumam, actioneaza la fel ca organismul cand vine vorba de agresori ca poluare si 
bacterie, la fel ca si celulele regeneratoare, cruciale pentru sanatatea pielii, parului, unghiilor. Si chiar daca 

pe masura ce trece timpul devenim mai constienti de legatura dintre ce introducem in corp si modul cum aratam in 
exterior, multi dintre noi, inca nu avem toate cunostintele necesare sau ce anume trebuie facut in acest sens.

I ATA  D E  C E 

E S T E  N E C E S A R 

S A  C I T I M 

U R M ATOA R E L E 

R A N D U R I  . . .

Acnee si cosuri
Conform nutritionistilor, acesta este una dintre cele 

mai dese probleme cu care ei se intersecteaza din partea 
femeilor, intre un sfert si jumatate dintre femeile cu care 
ei iau contact, au avut aceasta problema sub diverse 
forme, in fiecare luna. Pielea este ca o fereastra care 
arata ce se intampla in corpul tau, iar daca sufera, acest 
lucru inseamna ca e ceva in neregula acolo.

Un prim pas, este acela de a echilibra nivelul zaharului 
din sange, unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poti 
face, un nivel ridicat al insulinei - ducand la imflamatie si 
la efectele nocive ale testosteronului, care duce la acnee. O 
modalitate simpla pentru echilibrarea nivelului de zahar 
din sange, este asigurarea unei cantitati corespunzatoare 
de proteine ori de cate ori mananci, indiferent ca e una din 
cele trei mese sau doar gustari, fapt care duce la scaderea 
absorbtiei de zahar in sange. In plus, este esential pentru 
buna integritate a pielii, ajutand vindecarea; legumele 
si fructele ca lintea si nautul sunt foarte indicate, la fel 
ca nucile cu aportul lor pentru crearea unor membrane 
celulare puternice si flexibile; tofu organic este foarte 
bun. Pentru a evita cantitatile mari de zahar in continuare, 
este ideal sa fie consumati carbohidratii complexi, cum ar 
fi cartofii dulci si cerealele integrale.

Atentia trebuie indreptata si catre ficat si intestin. 
Ficatul detoxifica, iar un intestin puternic opreste toxinele 
microbiene care scapa si cauzeaza inflamatie. Daca vrei 
sa ajuti ficatul, cruciferele sunt foarte indicate - broccoli 
sau varza, sau frunze verzi, deoarece contin vitaminele 
B si magneziu, care ajuta la detoxifiere. Kefir, kombucha 
si alte alimente fermentate, sunt indicate pentru un 
intestin sanatos si o varietate de fructe si legume, pentru 
furnizarea unui combustibil pentru bacterii bune.

Pierdere par si subtiere
Multe persoane carora le cade parul sau li se degradeaza, presupun ca aceste lucruri li se 

intampla din cauza genelor, dar, una dintre cauzele comune sunt deficientele nutritionale. 
Fii atenta la alte semne de deficienta, un scalp cu fulgi sau unghii casante, sunt semne clare 
ale faptului ca alimentatia este de vina.

Cel mai important pas este acela de a merge pe macronutrienti, importante fiind proteinele 
si grasimile sanatoase; nucile, ouale, semintele - creeaza structura firului de par, de aceea, 
sunt esentiale. Grasimile bune retin umezeala in par, oferind hidratare in scalp; daca scalpul 
este uscat, foliculii sufera, ceea ce inseamna ca si cresterea firelor de par sufera. Pentru a 
pastra totul sanatos si stralucitor, sunt indicate omega 3 (chia, seminte de in), 6 (seminte, 
nuci), 9 (avocado, masline).

In timp ce vitaminele B (nuci, seminte) si seleniumul (nuci 
braziliene) sunt ambele la fel de importante, avem si deficiente 
de zinc si fier. Fierul transporta oxigenul la radacinile parului, 
deficitul de zinc deteriorand structura proteinelor care 
alcatuiesc folicolul. Sunt indicate lintea si fasolea; de asemenea, 
ele trebuiesc insotite zilnic de 
alimente bogate in vitamina C, ca 
ardei sau kiwi. Zincul il gasim in 
cereale integrale, nuci, seminte.

Nu exista unghie 
rupta sau cantitate 
de crema hidratanta 

care sa ascunda o 
dieta rea!



MACHIAJUL toamna-iarna

CUM SA
il adaptezi
IN RUTINA 

ZILNICA
intr-un mod

corect?

St
ii

Conturul si tenul luminos, buzele rosii si 
parul lejer, formeaza tendintele acestui 
sezon, totul intr-o lumina foarte relaxata 
si care ne defineste personalitatea!
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St

ii
Conturul iluminat
Acest sezon trebuie sa ne inspire de ceea ce am putea numi 
frumusete naturala puternica, aplicand bronzer-ul, blush-ul, 
anticearcanul atent, scotand in evidenta curbele faciale si 
structura osoasa.

Dual Ended Brush Bobbi Brown

 Neo Nude Fusion Powder Giorgio Armani

Fresh Glow Gel Stick Burberry

Lip and Cheek Glow La Mer

Soft Matte Complete Concealer Nars

Flawless Fusion Ultra Longwear 
Concealer Laura Mercier

Meteorites Light Revealing 
Powder Guerlin

Touche Eclat All In One
Glow Foundation YSL

Cea mai buna tehnica adaptata oricarei varste, este folosirea 
pensulei cu pudra pe intreaga lungime a zonei de sub pometi, 
inainte de a scoate pometii in evidenta.

Pentru a intelege cum ar fi trebui sa 
arate tenul tau pentru acest sezon, 
imagineaza-ti doar cum ar arata el dupa 
un mers vioi in timpul toamnei sau o 
plimbare pe timp de iarna.

Tenul luminos

Un aspect total natural, pe care il poti avea cu putin 
blush pentru un efect spalat si highlighter pentru o 
stralucire sanatoasa si luminoasa.

Eye Colour Contour Burberry

Partea buna este 
ca noile produse 
nu sunt foarte 
incarcate si pot 
lasa pielea foarte 
l u m i n o a s a , 
cu un aspect 
natural!
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SPLENDIDA

Moda nu dicteaza 
nici forma si nici 
nuanta, asa ca daca 
ai o obsesie pentru 
acest lucru, ar trebui 
sa dispara; chiar si 
buzele mai subtiri 
pot fi foarte sic in 
culoarea rosie.

Buzele rosii
Regasim nelipsita culoare in acest sezon 
in diverse nuante, toamna iarna 2018 
2019 aducandu-ne buze in care vorbim 
de emotii si detalii, si mai putin de 
culoare si finisaj.

Miss Sicily Colour and CareLipstick in 
Maria Dolce & Gabbana

 Signature de Chanel Intense 
Longwear Eyeliner Pen Chanel

 Caution Extreme Lash Mascara 
Hourglass at Harvey Nichols

Phyto Eye Twist in Black
Diamond Sisley

Modern Hairspray Hair by 
Sam McKnight

 Precision Lip Liner in Mougins Nars

Diorshow Brow Ink DiorMAC Studded Kiss Matte Lipstick

Par fara efort
Textura naturala pentru acest 
sezon este cea care caracterizeaza 
modul de aranjat in privinta 
parului, lucru realizat cu ajutorul 
uscatoarelor de par si nu a 
placilor de indreptare a parului 
sau a ondulatoarelor.

Cand iti faci parul 
acasa, acest lucru 
inseamna mai putin 
timp pierdut, el 
uscandu-se in voie 
si avand libertate de 
miscare.

 Metal, glass and strass brooch Chanel
No Blow Dry Redken

 Metal, glass and strass brooch Chanel

Linerul negru pentru sezonul toamna 
iarna 2018 2019 inseamna personalitate. 

Fie ca il folosesti 
mai mult, mai 
putin, exagerat, 
in linii precise, 
lichid sau umbra, 
ideea principala 
este aceea de a fi 
tu insati! Un LOOK 
relaxat, plin de viata 
si care nu trebuie sa 
fie perfect!

Liner
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HAUTE 
NATURE 
ROUGE 
GOURMAND 
GLOW 
HYDRATING 
LIP BALM. 
Aplica un prim 
strat pentru 
ceva culoare 
sau pentru ceva 
mai dramatic, 
foloseste un 
liner de buze 
dedesubtul mai 
multor aplicari. 
Un aspect 
indraznet si 
modern!

Obtine un LOOK elegant si eteric
cu ajutorul urmatoarelor produse!

MACHIAJ
de

SEZON

THE INTENSE 
WATERPROOF 
EYELINER 
este rezistent 
la murdarie si 
ultrapigmentat. 
Uita-te in jos 
la oglinda, iar 
genele tale nu 
te vor incurca 
cand vei aplica 
linerul!

THE HAUTE 
NATURE 
BLUSH 
lumineaza, 
ridica si 
sculpteaza 
obrajii, cele 
trei nuante 
universale 
potrivindu-
se tuturor 
tenurilor. Mergi 
de-a lungul 
pometilor si 
apoi atinge 
usor pometii 
pentru a le 
oferi aspectul 
de plin.

THE HAUTE 
NATURE 
EYESHADOW 
PALETTE are 
sase nuante 
cremoase 
de pudra. 
Aceste nuante 
luxuriante 
se amesteca 
impreuna 
perfect, pentru 
a crea un ochi 
cu un aspect 
bine definit, 
dramatic si 
artistic. daca 
vrei Un LooK 
romantic si 
rafinat, acesta 
este perfect!

1 32 4
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Famost SPLENDIDA

NECESITATI de SEZON

1 2 3

4
5 6ClArity 

serum 
exfoliaza in 
mod natural 
pielea, intr-
un mod 
mai putin 
intalnit pana 
la aparitia 
acestuia.

HAirfinity 
cAndilocks 

chewAble hAir 
VitAmins este 
un mod foarte 
bun si comod 
de a-ti asigura 
doza zilnica de 
vitamine necesare 
parului.

Cu fdA cleAred lAserbAnd, 
problemele legate de caderea 

parului ar trebui sa fie uitate. Firele de 
par nu vor mai fi subiri, parul va creste 
mai des si vei avea mai mult volum.

Prin intermediul mini-polish 
by hooplA vei avea parte 

de lac de unghii care tine mult, 
iar cele 40 de nuante pentru 
toamna, ar trebui sa fie de ajuns!

EssentiAl eyebrow 
solution este testat 

clinic, o solutie foarte 
buna daca iti doresti 
sprancene pline, care sa 
arate natural.

nAiltiques formulA 
2® pentru unghii moi, 

despicate sau exfoliate, 
testat si aprobat; peste 28 de 
ani de succes!

Tratamentul 
pentru pleoape 

lasate - Aminogenesis 
eye control - te 
scapa de riduri 
intr-un timp scurt, 
cu ajutorul serului 
brevetat in Franta. Nu 
vei mai arata obosita, 
trista sau suparata din 
cauza pleoapelor.

Pregateste-te pentru sezonul rece cu aceste minunate si eficiente noutati!



euforia concept
p r o m o t i i

5 sedinte termicuverta

5 sedinte electrostimulare

350 lei

gratuit
la acest pachet:

un peeling corporal!

5 sedinte impachetari parafina

5 sedinte electrostimulare

400 lei

gratuit
la acest pachet:

un peeling corporal!

0339 732 402 EuforiaConcept

https://ro-ro.facebook.com/EuforiaConcept/
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SPLENDIDA

BABILON a DEvENit BABILON by EPSILON GALATI

In luna octombrie, cunoscutul Salon Babilon a avut parte de un 
binevenit rebranding, marca epsilon. Prin urmare, de acum 
inainte, o echipa noua, prietenoasa, deschisa la sugestiile 

clientilor si gata sa va ofere servicii de cea mai inalta calitate va 
asteapta intr-o atmosfera destinsa, la babilon bY epsilon Galati.

Daca sunteti in cautarea unui salon de bronzare in Galati, atunci alegeti 
standardele de calitate Epsilon de la Salon Babilon. Babilon by Epsilon se 
va axa in continuare, in principal, pe serviciile de bronzare la solar, dar si de 
bronzare organica. 

Aici gasiti un solar perfect pentru persoanele cu piele sensibila si carora 
nu le plac spatiile inchise. Si asta deoarece solarul de aici nu inroseste si e 
ultra-spatios.

Bronzare la standard Epsilon

Atat clientii epsilon, cat si cei 
ai babilon bY epsilon se vor bucura 

impreuna de cadourile si promotiile lunare in 
curs, dar si de serviciile la standarde inalte de 

profesionalism, specifice politicii epsilon. 
Clientii babilon sunt asteptati nu doar cu 
cadouri sau cu pachete avantajoase de servicii, 

ci si cu o echipa noua, cu o abordare 
deschisa, calda si prietenoasa, in 

stilul bine cunoscut si apreciat 
al epsilon!

Ca
do

ur
i s

i p
ro

moti
i lu

nare

t e x t  : epsilon Galati / f o t o  : famost
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Ca
do

ur
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ro

moti
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nare

CentRul epsilon Galati – Str. Romana nr. 
129 colt cu Str. Smardan (vizavi de Banci)
salon babilon bY epsilon – Str. Sf. 
Spiridon nr. 2 (vizavi de Potcoava de Aur)

Bronzul organic este o alternativa viabila in mai multe 
circumstante si este din ce in ce mai cautat. Daca sunteti adepta 
unui stil de viata cat mai natural, atunci bronzarea organica 
in orice sezon, este alegerea cea mai buna. De asemenea, este 
recomandat viitoarelor mamici care nu pot merge la solar, dar isi 
doresc o piele ciocolatie, precum si persoanelor care nu agreeaza 
ultravioletele.

Pentru ca bronzul sa fie uniform si sa va bucurati de el timp 
mai indelungat, puteti solicita, inainte de sedintele de bronzat, 
un peeling la salon. Peelingul este realizat cu produse de calitate 
si daca pentru solar este optional, in cazul bronzarii organice de 
calitate este obligatoriu.

babilon bY epsilon isi va 
extinde oferta de cosmetica si se 
imbogateste si cu gama variata 
de tratamente de estetica non-
invaziva de la sediul Epsilon: 
tratamente faciale, corporale, 
epilare definitiva cu lumina pulsata 
SHR E-Light. 

In curand, serviciile Babilon by 
Epsilon se vor diversifica cu cele 
de Extensii gene, Manichiura, 
Pedichiura, Masaj.

In curand, servicii noi
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SPLENDIDA

CUM
SA
AI
O
PIELE 
INGRIJITA

fiecare dintre noi ne dorim sa aratam bine, 
sa avem un par bogat si o piele ingrijita, dar 
oricat am incerca sa realizam acest lucru in 

mod natural, in anumite cazuri, pur si simplu nu 
reusim. Astfel, apelam la diverse produse, mai 
sanatoase sau mai putin, naturale sau chimice. 
Iar daca mai demult barbatii nu erau prea 
deschisi la aceste modalitati de ingrijire, iata ca 
astazi, datorita modului cum a evoluat societatea 
si a diversitatii produselor, se apeleaza tot mai 
mult la ele.
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ACIDUL HIALURONIC

este ideal pentru mentinerea 
umiditatii profunde din piele, 
facand-o mai neteda si mai 
plina. Barbatii tind sa aiba 
o grosime a pielii mai mare 
comparativ cu cea a femeilor, 
de aceea ei au nevoie de 
un hidratant usor, dar care 
este capabil in acelasi timp 

sa patrunda profund in piele. Iar 
raspunsul este acidul hialuronic, 
un lubrifiant natural, o componenta 
esentiala in fluidul articulatiilor si 
a ochilor. Acidul hialuronic este 
preferatul dermatologilor, fiind 
comparat cu un magnet pentru 
umezeala, atragand-o mai profund in 
piele. Efectele benefice ale acestuia 
au facut ca el sa se regaseasca si in 
produsele de ingrijire pentru par, 
ajutand la lupta impotriva deteriorarii 
de la razele UV, calmand parul 
incretit.

ACIDUL SALICILIC

este bun pentru eliminarea punctelor 
negre incapatanate, dar si pentru 
prevenirea petelor. Acest acid popular 
beta hidroxi gasit in multe din 
produsele de curatare si tratamente 
pentru pete, patrunde profund in 
pori pentru indepartarea murdariei si 
uleiului si descompune legaturile intre 
celulele moarte. Aceasta actiune de 
curatare are rolul de a pregati terenul 
pentru alte produse care sa lucreze mai 
eficient. De asemenea, acidul salicilic 
are rolul de a stimula cresterea noilor 
celule ale pielii, proces care incepe 
sa incetineasca in jurul varstei de 30 
de ani; are proprietati antiinflamatorii 
pentru calmarea pielii iritate. Acidul 
salicilic este bun pentru orice tip de 
piele, chiar si pentru cea sensibila. In 
cazul in care iti simti pielea uscata, 
aplica hidratant dupa utilizare. Mergi 
pe combinatii intre acest antioxidant, 
ulei de soia, vitamina C si vitamina E, 
care cresc puterea pielii de a se apara 
contra agresorilor externi.

ACIDUL GLICOLIC

este bun pentru indepartarea celulelor 
moarte care cauzeaza acneea si iti da 
un aspect plictisitor si mat. Moleculele 
acidului glicolic sunt cele mai mici din 
familia alfa hidroxi, ceea ce inseamna 
ca sunt de mare ajutor, strecurandu-
se in pori si stimuland productia de 
elastina si colagen (mixul care 
iti tine fata asa cum o stii). De 
asemenea, lumineaza fata si 
elimina firele nedorite de par. 
Comparativ cu scruburile cu 
perle, acest acid exfoliaza fara 
a fi abraziv. Cu ajutorul unui 
tampon de curatare, sterge-ti 
fata de cateva ori saptamanal 
si nu apasa foarte tare, pentru 
ca exista pericolul ca pielea sa 
se simta dura!

ACIDUL RETINOIC

este ideal pentru umplerea 
ridurilor adanci, eliminand 
petele negre si acneea si 
netezind umflaturile. Este 
de asemenea, foarte indicat 
pentru protectia solara si 
asta pentru ca acidul retinoic 
este cel mai eficient produs 
anti imbatranire pe care il 
cunoastem. Netezeste pielea 
in timp ce stimuleaza cresterea 
elastinei si a colagenului, 
proteinele care tin pielea ferma si 
supla. Folosirea acidului retinoic 
iti poate lasa pielea rosie si cu fulgi 
daca exagerezi cu el, asa ca, cel mai 
bine este indicat sa aplici o data sau 
de doua ori pe saptamana si sa lasi sa 
actioneze pe timpul noptii. Anumite 
formule iti pot lasa pielea susceptibila 
deteriorarii cauzate de UV, deci 
aplic-o noaptea si aplica SPF 30 pe 
timpul zilei, imediat dupa folosire.

ACIDUL FERULIC

lupta impotriva radicalilor liberi care 
contribuie la degradarea aspectului 
pielii decolorand-o, dar si a 
cancerului, mentinand particulele rele 
la distanta. Zilnic, fata ne este asaltata 
de poluanti si radicali liberi, ceea ce ne 
poate dauna ADN-ul. Suplimentarea 
pielii cu un antioxidant ca acidul 
ferulic, blocheaza radicalii liberi si 

intarzie semnele batranetii, 
iar datorita eficientei sale, 
poate fi folosit de doua ori 
pe zi. Daca vrei sa isi faca 
efectul, pastreaza serul intr-un 
recipient inchis la culoare in 
interiorul unui dulap, lumina 
soarelui dezactivandu-i 
proprietatile. Ar fi indicat sa 
folosesti o formula care este 
buna pentru toate tipurile de 
piele si trebuie aplicata dupa 
dus, dar inainte de a aplica 
hidratantul zilnic.
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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!

https://famost.ro/articol/category/revista-famost


Raluca si Denisa Tanase

sunt cele doua surori care formeaza trupa de muzica pop, BAMBI. Ele si-au 
inceput cariera la ,,Palatul copiilor’’ din Bucuresti, absolvind liceul de muzica 
,,George Enescu’’ si Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti. Cele 
doua se mandresc cu o cariera de 18 ani pe piata muzicala din Romania, reusind sa 
se pastreze in topul preferintelor chiar si acum.

Au avut debutul oficial in anul 2000 cand au lansat videoclipul celebrei melodii 
,,Doi ochi caprui’’, piesa care a devenit un hit al tuturor generatiilor. De curand, 
artistele au lansat o noua intrepretare a acestui hit sub numele ,,Aceiasi ochi 
caprui’’, melodie care s-a bucurat de un mare success. Imediat dupa lansarea 
primului videoclip, a urmat lansarea primului lor album, intitulat ,,Biletele de 
dragoste’’. Albumul s-a vandut in peste 100.000 de exemplare in doar 8 luni. In 
2011, trupa BAMBI a castigat Discul de Aur pentru cel mai recent album ,,Imi cant 
iubirea’’.

IntervIu Raluca Tanase, 
componenta trupei ,,BamBI’’
O  c a r i e r a  d e  1 8  a n i !

TOPPERSONALITATI   
      de
cu DANIELA SALA
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Buna si bine ai venit in paginile Revistei Famost! 
Bine v-am gasit! 

La ce varsta ai pasit in lumea artistica? A fost greu sa 
te faci remarcata?

La varsta de 7 ani. Colindam studiourile Televiziunii 
Romane bucurandu-ma de ceea ce insemna atunci 
activitatile copiilor - emisiuni ca ,,Ba Da Ba Nu’’, ,,Feriti-
va de magarus’’, ,,Abracadabra’’.

Odata cu lansarea 
videoclipului ,,Doi 
ochi caprui’’, succesul 
vostru a devenit 
unul impresionant, 
melodia reusind 
sa ramana hitul 
acelei perioade. Ce 
sentiment aveai cand 
te urcai pe scena si toata lumea fredona versurile 
melodiei alaturi de voi?
 Nu prea realizam ce success aveam. Noi inca eram 
copile, inca mergeam la concerte cu jucarii de plus 
dupa noi, inca ne bucuram foarte tare atunci cand 
gaseam masline la fiecare restaurant. A fost intr-adevar 
un success colosal. Oamenii alergau dupa masina. La 
concerte aveam nevoie de bodyguarzi ca sa iesim de pe 
scena.

Ce amintiri ai de la primul album?
“Biletele de dragoste”. Asa se numeste. In afara de 

“Doi ochi caprui”, piesa pe care mama o stia, celelalte 9 
erau pentru varsta noastra de atunci.

Ce trairi ai atunci cand esti pe scena si oamenii iti 
fredoneaza melodiile? 

Cu toate ca sunt 18 ani de cand cantam impreuna, 
trairile exista la fiecare concert. 

Pielea de gaina e de fiecare data cand cantam ,,Doi 
ochi caprui’’. Pur si simplu oamenii canta cu noi si 
este fenomenal cum cei mici, care au mai putin de 
18 ani, canta piesa asta. In rest, este nebunie. Avem 
3 dansatori alaturi de care facem un show unic si 
purtam fuste tanura cu led-uri, evantai de foc, sirtaki 
si cantam muzica greceasca, iar la petrecerile private 
spargem si farfurii.

Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face 
fericita cu adevarat?

Am multe momente fericite. Sunt un om norocos 
care face ceea ce ii place si care este iubit de multi 
oameni. Este un sentiment placut ca oriunde ai 
merge, lumea sa te opreasca pe strada si sa te felicite.

"
SUNT UN OM NOROCOS CARE 
FACE CEEA CE II PLACE SI CARE 
ESTE IUBIT DE MULTI OAMENI
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INTERVIU

Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera ta? 
Da. A fost un moment greu, care nu depindea de noi, ci de casa de management. 

Din pacate, de multe ori, artistii sunt doar o unealta pentru interesele financiare 
directe ale managerilor si impresarilor. Dar am trecut peste cu ajutorul parintilor, 
care fara sa stie prea multe despre domeniul asta, ne-au devenit impresari.

Cine a fost idolul tau?
Nu am neaparat un idol, am citit despre Regina Maria, despre Grace Kelly, 

sunt fascinata de tot ceea ce inseamna familii regale, educatie, conduita, etc.

Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?
M-am gandit, pentru ca iubesc Dubai-ul. Mi-ar placea sa locuiesc acolo, insa 

Romania este tot ceea ce inseamna ,,Bambi’’.

Piata muzicala din Romania promoveaza din ce in ce mai multi artisti, 
concurenta fiind acerba. A fost greu sa te mentii pe piata muzicala din 
Romania?

Este greu, intr-adevar. Piata muzicala s-a schimbat foarte mult. De la un artist 
reprezentat de parinti, s-a trecut la o intreaga echipa (manager, producator, 
stilist, make-up-artist, etc). Le-am invatat din mers si ne-am indreptat catre o 
zona frumoasa si ceruta: muzica greceasca. Asa ca locul nostru nu este atat de 
,,aglomerat’’.

Dupa 18 ani, ati lansat continuarea melodiei ,,Doi ochi caprui’’ prin piesa 
,,Aceiasi ochi caprui’’. Cum a fost primita de public melodia? A avut un succes 
la fel de mare ca si cea precedenta?

A prins foarte bine. 
A fost o piesa cu mesaj. 
S-a difuzat in toata tara. 
Radio-urile au primit-o 
foarte bine. Ca mesaj si 
ca imagine, a prins foarte 
bine. Practic, a fost o piesa 
care desi a pastrat refrenul 
piesei noastre “Doi ochi 
caprui”, a facut cumva 
pasul de la copile, la ceea 
ce suntem noi in prezent si 
faptul ca au trecut 18 ani 
de cand am lasat piesa. A 
fost un mesaj pentru toti 
cei care cumva ne priveau 
inca la fel ca pe acele doua 
copile care cantau acea 
piesa.

Ce parere ai despre piata 
muzicala din perioada actuala?

Cred ca in proportie de 50%. 
Show, LOOK, videoclip bun, 
echipa buna. Romania a crescut 
foarte mult in ceea ce priveste 
industria muzicala si avem 
artisti buni care ne reprezinta cu 
success in strainatate.

Ce sfaturi ai pentru persoanele 
care vor sa paseasca in acest 
domeniu?

Daca ma intrebai acum 10 ani, 
iti spuneam ca trebuie sa aiba 
talent. Daca ma intrebi acum, iti 
spun ca, pe langa talent, trebuie 
sa aiba determinare, un aspect 
fizic placut si bani.

"
ROMANIA A CRESCUT FOARTE MULT IN CEEA CE 
PRIVESTE INDUSTRIA MUZICALA SI AVEM ARTISTI BUNI 
CARE NE REPREZINTA CU SUCCESS IN STRAINATATE
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Cum e relatia ta cu parintii? Stim ca acestia 
va sunt si impresari, ocupandu-se de cariera 
voastra inca de la inceput!

Este una foarte buna. Tata inca se ocupa 
de noi, mama inca este cel mai mare critic. 
Suntem o familie frumoasa, care pe langa 
treburile de familie, muncim impreuna pentru 
ceea ce inseamna scena
 
Daca nu iti alegeai cariera de cantareata, ce 
altceva ai fi facut?

M-as fi facut actrita, deoarece sunt 
absolventa a Facultatii de Actorie - clasa 
Sebastian Papaiani  si desi nu am profesat 
niciodata, este a doua mea meserie; mi-ar fi 
placut de asemenea, sa fac design interior. Imi 
place sa decorez case!

Care a fost cea mai frumoasa perioada 
din cariera voastra? Povesteste-ne cateva 
amanunte!

Cred ca toate perioadele sunt frumoase. 
Fiecare are farmecul ei. Exceptand perioada 
“Doi ochi caprui”, imi amintesc cu drag 
perioada piesei “Imi cant iubirea” cu care eram 
invitate de obicei ca “surpriza” la evenimente 
si se lasa cu lacrimi mai mereu.

 Stim ca in anul 2015, trupa a 
suferit o usoara destramare. 
Ambele ati inceput sa cantati 
solo. Ai simtit ca acela va fi 
sfarsitul trupei?

Nu am suferit nicio ruptura. 
Un zvon nefondat a “umplut” 
presa. Denisa a divortat in 
perioada aceea si a dorit sa 
“vorbeasca” despre asta prin 
muzica. Sigur ca eu nu puteam 
sa am un rol foarte mare pe 
subiectul asta.

Cine este Raluca Tanase, persoana din spatele camerelor de filmat?
O femeie normala care face curat, spala, calca, merge la piata, care 

cateodata plange, rade, care traieste la fel ca alti oameni.

Care e cea mai mare teama a ta?
Imi este foarte teama de apa. Era sa ma innec in copilarie si de 

atunci apa este dusmanul meu.

Care este cel mai mare regret pe care il ai?
Cred ca faptul ca am inchis atelierul de croitorie. Imi este dor sa imi 

fac propriile hainute.

"
IMI ESTE DOR SA IMI FAC 

PROPRIILE HAINUTE
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Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum te-a afectat acea pierdere?
Am avut pierderi financiare destul de mari, “tepe” ale organizatorilor de 

evenimente, ale impresarilor, insa banii se duc oricum, asa ca am trecut peste. 
Sigur ca este frustrant sa muncesti luni la rand pentru ca altii sa se bucure de rodul 
muncii tale, insa Dumnezeu stie de ce s-a intamplat asa.

Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
Nicio zi nu seamana cu alta. Intr-o zi am o 

emisiune, in alta am concert, in alta zi am o 
intalnire sau pur si simplu stau acasa si fac 
treburi casnice.

Iti place sa gatesti? Ce prepari cel mai 
bine?

Sincer, nu imi place si nici nu am un talent 
extraordinar in asta. Gatesc mancare simpla. 
Bag legumele si carnea la cuptor si cam asta 
este ceea ce gatesc eu.

INTERVIU

Autor : Daniela Sala

Practici un sport? 
Fac sala atunci cand am timp, sau alerg in parc.

Care este motto-ul tau in viata?
"Zambeste mereu!"

Ce alte surprize ne pregatesti?
Pregatim muzica greceasca frumoasa si colaborari cu grecii Giannnis si Giorgios 

alaturi de care vom avea un show inedit impreuna cu dansatorii. De asemenea, 
pregatim concerte alaturi de o trupa de instrumentisti pentru evenimentele private 
ce vor urma. 

"
NICIO ZI NU SEAMANA CU ALTA. INTR-O ZI AM O 

EMISIUNE, IN ALTA AM CONCERT, ...
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INTERVIU

I A N N A  N O V A C ,

dincolo de toate, este artist, mama si o femeie complexa. Am vrut sa vedem toate laturile ei si 
am condus-o intr-o calatorie fashion, ea acceptand aceasta provocare alaturi de noi. Pentru ca 
este o visatoare, am reusit sa vedem omul dincolo de orice latura artistica; mai mult decat atat, 

ea ne-a dezvaluit mai multe lucruri interesante intr-un scurt interviu. 

IANNA NOVAC
interviu

fosta componenta A.S.I.A.


A fi artist nu este usor, dar daca a canta si a face muzica 
este sensul existentei tale, atunci totul devine usor.

Lifestylecu Beatrice Lianda Dinu
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BLD. Care a fost viata de dinainte si dupa ce ai facut 

parte din trupa A.S.I.A.?

IN. Din momentul in care am intrat in A.S.I.A si 

am fost invitate la emisiunea Teo Show, viata mea 

s-a schimbat total. Eu eram studenta in anul 2 

de conservator, la canto clasic, dar in paralel imi 

desfasuram cariera artistica in genul pop in Republica 

Moldova, participand la concerte, concursuri, 

festivaluri, gale si visam la ziua cand ma voi lansa in 

Romania; si uite ca Dumnezeu mi-a indeplinit acest 

vis! 

A fost o schimbare radicala, de la program - care 

ma tinea in priza continuu, repetitii zilnice, emisiuni, 

concerte, imprimari in studio si tot ce presupune 

promovarea si intretinerea unui artist, dar in 

acelasi timp, eu eram studenta la Conservatorul din 

Bucuresti, unde fara studiu, pasiune si seriozitate - nu 

faci nimic, iar la trei absente esti exmatriculat. 

Practic, mi-am dat seama ca viata mea s-a 

schimbat, in ultima zi cand am mers cu metroul si o 

doamna din fata mea citea ziarul cu poza mea mare in 

el si atunci am inteles ca din secunda aia, nimic nu va 

mai fi la fel!  

Totul s-a schimbat - de fapt, am evoluat foarte 

mult ca artist, ca om.

BLD. Cum s-a format trupa si cum a luat sfarsit? 

IN. Eu am facut parte 2 ani si jumatate din trupa A.S.I.A si sunt 

mandra de lucrul acesta; este trupa care a scris istorie in Romania 

datorita lui Adrian Ordean si a lui Florin Ionescu - impresarii 

nostri, si mai ales ca piesele noastre se canta si se aud pe radio si 

acum, ceea ce cu alti artisti nu se mai intampla! Trupa a luat sfarsit 

intr- o zi in care ne-am dat seama ca fiecare isi dorea altceva. 

A fost o despartire rapida si eleganta!


... sper ca asa cum ma bucur eu de muzica mea, sa provoc bucurie si 
ascultatorilor mei prin glasul si interpretarile mele.
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Viata mea de artist nu s-a schimbat aproape 

deloc odata cu aparitia ei, as putea spune ca e doar 

mai aglomerata, dar alaturi de ea, totul este foarte 

simplu: doar cand o vad langa mine este usor. 

BLD. Ianna de acum este un artist complet! Ce ne 

poti spune despre cariera si evolutia ta ... cu siguranta 

cititorii nostri isi doresc sa afle cat mai multe! 

IN. De cativa ani, abordez genul pop opera, 

crossover, gen pe care il ador si care imi ofera 

atata bucurie, bucuria de a ma juca cu muzica, cu 

sunetele, bucuria de a canta un repertoriu superb cu 

linie melodica si text frumos. 

Acesta a fost un alt vis al meu care a devenit 

realitate si sper ca asa cum ma bucur eu de muzica 

mea, sa provoc bucurie si ascultatorilor mei prin 

glasul si interpretarile mele. A fi artist nu este 

usor, dar daca a canta si a face muzica este sensul 

existentei tale, atunci totul devine usor. Viata de 

artist cere disciplina si multa multa munca, si nu in 

ultimul rand - o tarie si o incredere mare in fortele 

tale. 

BLD. Care sunt tarile in care ai calatorit sau iti doresti 

in urmatoarea perioada?

IN. Am calatorit destul de mult in foarte multe tari, 

dar as vrea sa descopar tot mai mult Italia, tara pe 

care o ador. 

BLD. Care sunt planurile pentru acest an? 

IN. Anul acesta am pregatit lansarea celui de al 

doilea album din cariera solo, “Viata e frumoasa!”, 

cateva piese si proiecte noi si o surpriza grandioasa 

pe care o las sa o descoperiti voi! 

BLD. Iti multumim pentru interviu si pentru ca te-ai 

lasat purtata in povestea noastra fashion! 

IN. Eu va multumesc pentru o sedinta foto de 

poveste si un interviu cald cu intrebari interesante. 

Va doresc realizari si sa traiti asa cum vreti in 

libertate si curatenie sufleteasca!

BLD. Care crezi ca a fost momentul culminant al carierei tale ?

IN. Cred ca la aceasta intrebare pot raspunde pe la 80 de ani, 

dar daca ma gandesc la ce am realizat pana acum, cred ca a 

fost concertul de la Sala Palatului, unde am cantat alaturi de 

marele tenor al lumii - AlessAndro sAfinA. 

BLD. Ai o fetita minunata ... cum te-a schimbat in viata de 

artist? 

IN. Erika a venit in familia noastra sa ne implineasca si sa ne 

faca si mai recunoscatori pentru toate darurile primite de la 

viata.

INTERVIU



Jurnalist: Beatrice Lianda Dinu
Concept, tinute&styling: Beatrice Lianda Dinu
Foto: Alexei Cristea
Make-up: Ana Weber
Decor: Atelierul de Decoruri 
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about PELION

STIL DE VIATA

Dupa cum probabil ati vazut, am fost plecata in Grecia 
aproximativ doua saptamani de pe 26 August pana pe 8 

septembrie. Dupa un drum lung dar interesant cu masina, in 
prima saptamana ne-am oprit in Pelion, o peninsula care are la 
baza orasul Volos. Pelion a fost un adevarat colt de rai cu insule 
salbatice si multa verdeata, un loc nu foarte turistic in comparatie 
cu alte zone din Grecia, dar asta il face sa fie cu adevarat deosebit. 
Am fost cazati la Enastron Guesthouse. Ploua cand am ajuns, 
chiar si a doua zi, dar asta nu a contat pentru ca peisajele si cazarea 
erau suficient de frumoase incat sa compenseze absenta soarelui. 

Ne-am plimbat un 
pic prin Zagora, un 
sat traditional superb 
unde am dat de o mica 
piateta si de biserica Sf. 
George din secolul 18. 

t e x t :  Diana Grigoriu

Dimineata m-am bucurat de peisaj in timp ce am 
baut o cafea greceasca delicioasa si un chec cum 
n-am mai mancat vreodata, facut chiar de gazdele 
pensiunii si am plecat la plimbare sa exploram 
imprejurimile, daca tot nu era vreme de plaja.

cafea, chec - delicioase
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Dupa ce ne-am mai plimbat un pic prin 
satul din povesti, ne-am oprit la o mica taverna 
traditionala. Am mai fost in Grecia pana acum, 
dar de data asta, indemnata de sora mea, am decis 
sa incerc aproape toate felurile lor de mancare 
traditionale si bine am facut. Multe dintre ele 
suna asemanator cu ale noastre, dar gustul si 
modul de preparare difera total. De exemplu, la 
taverna din ultima fotografie veti manca, daca nu 
ma insel, cel mai bun miel si va spun pe cuvant 
ca nu se simte gustul de miel absolut deloc, iar 
carnea se topeste efectiv in gura. Urmatoarea 
data cand mergeti in Grecia, va recomand sa 
mergeti la cele mai vechi taverne si restaurante 
traditionale de familie si sa incercati toate felurile 
lor traditionale de mancare, chiar daca numele va 
suna cunoscut. Orice vedeti pe meniu si credeti 
ca ati mancat in Romania, va garantez ca nu ati 
mancat. selfie time
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STIL DE VIATA

Dupa ce ne-am ghiftuit cu mancarea 
senzationala, am zis sa aruncam un ochi si 
pe plaja denumita “Pelion SecretS” unde 
doritorii pot avea parte si de activitati 
nautice cu caiacul. 

Urmatoarea zi, soarele a decis sa isi 
faca aparitia glorioasa, asa ca imediat 
dupa cafea si chec, am aterizat pe plaja 
Agii Saranta, unde, dupa ce am dat o 
tura de explorat imprejurimi, evident ca 
am repetat traseul de pe malul marii cu 
trepiedul la subrat pentru a face cateva 
fotografii.  

O livada de Kiwi 
in drum spre plaja de 
care m-am minunat 
impreuna cu sora 
mea, fiind prima oara 
cand vedem asa ceva 
de aproape. 

Pelion Secrets
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Acestea au fost ultimele fotografii in costumul meu de baie albastru 
de pe Agii Saranta, rezultatul plimbarii cu trepiedul la subrat. Sper ca 
v-au placut, si urmeaza sa va povestesc despre experienta de pe barca cu 
WATERMELON si insulele pe care le-am vizitat in a doua saptamana.

Va pup !
Photo: Diana Grigoriu

In capatul plajei se 
afla acesta taverna foarte 
draguta si celebra fata de 
indian pictata pe o stanca. 
Daca nu ma insel, chiar 
din aceasta locatie mi-a 
scris cineva care lucra la 
aceasta taverna si a vazut 
fotografiile pe instagram. 
El mi-a povestit si de fata 
de indian pictata pe stanca 
de un artist. 

Fotografiile mult prea laudate la dusul din lemn de pe malul 
marii. Nu aveam cum sa nu le fac, avand in vedere ca mi-a 
placut prea tare acest dus.

fata de indian pictata

fotografiile cu dusul
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STIL DE VIATA

D E T O X I F I E R E A

D I N  S P A T E L E  N O S T R U

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

Majoritatea timpului pe care ni-l petrecem, o facem in preajma oamenilor, de aici se dezvolta relatii, au loc diverse actiuni, 
fie ca vorbim de prietenii, casa, birou, afaceri. Cel mai mare castig pentru fiecare dintre noi sunt oamenii, cei care cu mult 

sau putin sunt alaturi de tine, te ajuta atunci cand situatia o cere, iti ofera o vorba buna. Din pacate, foarte multe persoane 
pot avea influente negative asupra ta si a activitatilor pe care le intreprinzi, oameni pentru care interesul propriu nu cunoaste 
limite sau pur si simplu asa este constructia lor naturala. Cu acesti oameni, nimeni dintre noi nu isi doreste nici macar sa 
interactioneze, asa ca cel mai bine este sa-i evitam. Dar, inainte de toate, cum ii recunoastem?

1. Asculta-ti instinctul, pentru ca acesta nu 
te minte niciodata! Cand ai un sentiment 
nu prea bun despre o anumita persoana 
sau crezi ca pur si simplu nu va functiona 
ceva, asculta acea voce! Gandeste-te la ce 
anume te face sa gandesti asa! A afirmat 
ceva? A facut ceva care era total nepotrivit 

situatiei? Are mereu ceva de zis cand vrei 
sa faci ceva, cand zici ceva?

2. Atentie la trasaturile pasiv agresive! 
Ofera complimente oarecum ambigue? 
Face glume “deghizate”? Te submineaza, 
dar in mod indirect? Chiar par a fi 
ingrijorati, facand afirmatii de genul: esti 

sigur ca poti face asta? De asemenea, 
pot avea diverse remarci pline de sarcasm, 
care iti sunt adresate intr-un mod voalat.

3. Ei au relatii de prietenie de lunga 
durata si de afaceri, sau o istorie de relatii 
scurte?
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Aceste liste, aceste intrebari, nu reprezinta o 
lista definitiva, dar este foarte indicat sa iti pui 
aceste intrebari si sa gasesti raspunsul corect 
- fara implicare sentimentala, pentru a putea 
vedea exact dimensiunea reala a problemei. 
Iar raspunsurile te vor face sa vezi clar cum 
sta situatia si sa iei masuri, pentru ca astfel de 
persoane toxice te pot trage in jos si iti pot marca 
existenta pentru o lunga perioada de timp si 
vorbim de ani (in functie de situatie).

De multe ori, dureaza ceva timp pana sa-ti 
dai seama ca esti intr-o relatie toxica si de 
multe ori este prea tarziu sa iei masuri. Cand 
simti un astfel de “pericol”, retrage-te cat mai 
repede, pentru ca este o pierdere de sentimente, 
bani, timp, ultimul mai greu de recuperat. A 
merge inainte este cheia pentru evitarea 
toxicitatii, de aceea ai incredere in instinctul tau, 
ascute-ti simturile si evita negativitatea!

4. Ai avea incredere si i-ai aduce acasa? 
Daca raspunsul este negativ, nu ar 
trebui sa intri intr-o relatie de afaceri 
cu ei.

5. Isi asuma greselile sau se scuza 
mereu si cauta in mod direct sau subtil 
sa paseze vina altora?

6. Cand ei propun ceva, este totul 
echitabil, corect? In cazul in care este o 
propunere unilateral, daca tu vrei sa spui 
ceva, se poate, simti ca ai ceva de spus? 
Esti constrans intr-un anumit mod?

7. Sunt corecti atunci cand apar 
meritele sau cand exista recompense? 
Sau tu trebuie sa faci toata munca si ei 
isi atribuie meritele?

8. Sunt generosi cu tine in privinta 
banilor, a timpului, al efortului? Daca 
raspunsul este NU la toate acestea, 
trebuie sa stergi aceasta persoana sau 
persoane de pe lista ta de prieteneie sau 
relationare.
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2

STIL DE VIATA

PRIETENI
CA ADULTI

De ce este oare atat de greu sa ne facem prieteni atunci 
cand incepem incet incet sa intram in viata de adult?

Nu e o chestiune de stangacie, intreaga viata adulta este o conspiratie impotriva conditiilor in care se pot naste prieteniile. Cand 
esti copil, iti petreci ore in continuu jucandu-te, fiind prezent la diverse sarbatori la scoala sau in vacante si iti faci prieteni; mai 

tarziu, in viata de student, ai mult timp liber plus un acces social avand de multe ori alcoolul ca mediator. Iar ca adult, ai diverse 
combinatii la locurile de munca, cu partenerul, copiii, ceea ce inseamna mai putin timp liber, mai putina rabdare pentru diversele 
procese si noile obligatii. Chiar si prieteniile formate la locul de munca sunt din ce in ce mai rare si mai putin longevive, poate si din 
cauza ca ne schimbam mai des locurile de munca, mai putin de jumatate din cei ce muncesc in colective, afirmand ca nu au niciun 
prieten la locul de munca. Din fericire, exista mai multe modalitati pentru a depasi aceasta situatie, doar ca trebuie sa indraznesti si 
sa iesi din zona de confort.

Fereste-te de capcana 
comparatiilor! Vei face 
lucrurile mai greu de 
realizat daca mergi pe 
comparatii intre noii 
prieteni si cei mai vechi, 
sau cei pe care ii stii din 
copilarie. Prieteniile se 
castiga in timp, asa ca nici 
nu poate fi vorba de asa 
ceva, comparatii inutile 
pana la urma urmei.

1 34
Urmeaza regula “un pas 
mai departe”. Cel mai 
bun “truc” de a-ti face noi 
prieteni este sa te impingi 
pe tine doar putin mai 
departe decat limita la 
care te simti bine. Daca de 
exemplu stai de vorba cu 
un vecin, il poti invita sub 
orice pretext la o cafea; 
daca un coleg de serviciu 
spune intr-un mod vag ca 
si-ar dori sa iasa undeva, ai 
putea sa ii trimiti un email/
mesaj sau chiar sa ii spui 
tu anumite locuri specifice 
pentru iesire, samd. Aceste 
lucruri se pot face foarte 
lejer si nu insista daca sunt 
evazivi.

Incearca sa te alaturezi 
unui cerc de interese, 
fie ca sunt echipe de 
voluntariat, sport la nivel 
de amatori, grup de carte. 
Unele grupuri pot avea 
anumite reguli stricte, 
altele iti pot oferi o anumita 
lejeritate; indiferent carui 
grup apartii, poti gasi 
persoane compatibile care 
pot impartasi mai multe 
interese comune cu tine.

Reinvie o prietenie! 
Daca din diverse motive 
nu prea reusesti sa iti 
faci prieteni noi, ai putea 
reface o conexiune cu un 
vechi prieten. Pe de alta 
parte, chiar daca nu va mai 
fi ce a fost odata, exista 
situatia in care sa fii invitat 
la evenimente, care pot 
fi surse de noi prieteni si 
cunostinte. Si conform 
studiilor, cand vine vorba 
de retelele care au legatura 
cu munca, prietenii mai 
vechi sunt cei intr-adevar 
folositori.
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Se pare ca structura chipului poate sa indice 
modul in care vedem viata si cum actionam, dar 

si personalitatea noastra vizavi de iubire.

ROTUND
O linie a parului larga si plinatate in 
zona pometilor, dezvaluie o tendinta 
incredibila catre bunatate. Acesta 
este tipul de persoana darnica, careia 
nu ii este frica sa ii puna pe altii 
inaintea propriilor interese.

PATRAT
Caracterizata de o linie a parului 
destul de intinsa si de maxilar, o fata 
patrata indica de cele mai multe ori, 
ambitie si stamina la un nivel ridicat. 
Astfel de persoane tind sa se implice 
in proiecte uriase.

OVAL
Mai mult lung decat larg, cu un 
maxilar curbat, aceasta forma a fetei 
ne arata o persoana care stie cum 
sa-i face pe cei din jur sa se simta 
confortabili si stie sa spuna lucrurile 
corecte in orice situatie.

DREPTUNGHI
Acest tip de persoana, este una care 
pune foarte mult accentul pe logica 
si de multe ori, are tendinta sa supra 
gandeasca lucrurile, decat sa ia 
decizii rapide.

DIAMANT
Larg in mijloc si usor “taiat” la 
frunte si barbie, aceasta frumoasa 
simetrie ar putea semnala un 
comunicator caruia ii place sa fie 
in control si vrea lucrurile intr-un 
anumit mod.

INIMA
O frunte mai larga si o barbie 
mai ingusta, ne arata o persoana 
cu o puternica tarie interioara, 
creativitate nelimitata si o intuitie 
deosebita. Doar ca e posibil, ca 
acestea sa vina la pachet si cu o 
anumita incapatanare.

CE DEZVALUIE
FORMA FETEI despre TINE
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Pe langa utilizarea obisnuita 
in aceste incaperi traditionale, 
infrarosul este utilizat si in diferite 
studiori de yoga unde esti scaldata 
in lumina rosie, iar varianta saunei 
de infrarosu este iubita de multe 
vedete.

CE IMPLICA? Ca orice terapie 
in sauna, trebuie sa ai un prosop 
cu tine si apoi sa te asezi intr-o 
pozitie relaxanta in cabina. Sauna 
traditionala foloseste incalzirea 
aerului din cabina - ceea ce te 
incalzeste si te face sa transpiri, 
in timp ce sauna cu infrarosu 
patrunde in corp direct si repede. 
Vei transpira mai mult, deoarece, 
exista mai putina umiditate in aer 
care sa te raceasca; este indicat 
de asemenea, sa bei multa apa 
inainte, in timpul si dupa sesiune, 
pentru a inlocui lichidele pierdute 
in timpul transpiratiei. Sauna cu 
infrarosu merge pe temperaturi 
scazute comparativ cu cea 
traditionala, adica undeva la 35-
40 de grade Celsius, la jumatate 
din temperaturile cu care am 
fost obisnuiti. Astfel, sesiunile vor 
dura mai mult, in anumite cabine 
trebuind sa stai intr-un loc specific 
pentru a fi incadrat pe deplin de 
raze. De multe ori, producatorii 
ilumineaza incalzitorul cu lumina 
rosie sau cu un kit de terapie de 
culoare, pentru a “consolida” 
“puterea” infrarosului. In realitate, 

oricat te-ai stradui, nu o vei vedea, iar 
dupa o sesiune de pana la jumatate de 
ora si dupa o buna transpiratie, esti gata 
de dus.

BENEFICII? Aceasta “baie” in infrarosu 
ajuta la curatarea pielii, detoxifiere, 
relaxare artrita, vindecarea ranilor, 
tratamentul eczemelor si psoriazis, artere 
mai sanatoase, durere redusa, proprietati 
anti imbatranire, reducerea simptomelor 
de astm, reducere acnee, imbinare 
mai buna a incheieturilor, intinerire a 

SAUNA cu
INFRAROSU

In general, ar trebui sa fii familiara cu sauna 
traditionala si in timp ce aceasta te face sa 
transpiri, terapia cu infrarosu foloseste lumina 

pentru a-ti incalzi corpul prin intermediul unor 
incalzitoare speciale, pozitionate in asa fel 
incat sa te incalzeasca si in interior. Regasit 
de asemenea in prajitoarele de paine si in 
telecomenzile televizoarelor, infrarosul este 
acel tip de radiatie pe care nu o vedem (din 
cauza ca iese din spectrul nostru de vizibilitate), 
dar o simtim sub forma de caldura. Oamenii 
emit infrarosu - asa cum se vad pe camerele 
termale si este peste tot in jurul nostru, cel mai 
mare “incalzitor” cu infrarosu fiind soarele, iar 
partea buna vine de la faptul ca infrarosul nu ne 
dauneaza, comparativ cu UVA. Este o caldura 
pura care ne ajuta sa transpiram, induce 
caldura in corp si il relaxeaza, poate ajuta la 
multe procese de vindecare, imbunatateste 
pielea.

Este acest tratament
intr-adevar o buna 

modalitate pentru a 
elimina stresul si pentru 
a ne imbunatati calitatea 

pielii?
Sa vedem

in continuare...
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celulelor creierului, somn de calitate, pierdere greutate, reducere 
stres, crestere musculatura, circulatie imbunatatita si sentimente 
euforice. Diferitele probleme de sanatate corespund diferitelor 
lungimi de unda ale radiatiilor infrarosii si au fost folosite in Japonia 
si Coreea de zeci de ani pentru tratarea problemelor de inima, 
avand rezultate pozitive. Multi beneficiari au declarat ca le-a fost 
imbunatatita calitatea pielii, mobilitatea si sentimentul de bunastare. 
Si chiar daca nu ar exista aceste multiple beneficii, poate ca fiecare 
meritam cel putin jumatate de ora in care sa ne relaxam si sa fim cu 
noi insine si cu gandurile noastre ...

CE SPUNE STIINTA? Multi afirma ca nu este ok datorita faptului 
ca a te incalzi si a transpira nu inseamna detoxifiere, cu toate acestea, 

multe cercetari stau in sprijinul efectelor benefice. Un studiu olandez 
al pacientilor care sufera de artrita, a aratat o reducere a durerilor in 
timpul saunei cu infrarosu, iar cei cu boli cardiovasculare, au vorbit 
despre efectele benefice ale acestei saune, toate fiind sustinute 
stiintific. Exista de asemenea dovezi, care arata ca este crescut 
fluxul sanguin, ceea ce poate conta pentru atunci cand se doreste 
o vindecare mai rapida a ranilor de pe piele. Un alt studiu, a aratat 
ca sauna cu infrarosu imbunatateste calitatea vietii persoanelor care 
au diabet de tip 2. Sunt incluse si beneficiile saunei traditionale: 
imbunatatirea sanatatii vasculare, reducerea stresului si o scadere a 
riscului de dementa, conform unor studii finlandeze. Cateva beneficii, 
vin odata cu relaxarea specifica timpului petrecut in sauna.

Diferitele probleme de sanatate corespund 
diferitelor lungimi de unda ale radiatiilor infrarosii.

Acest tip de sauna 
este considerata  a 
fi sigura, dar este 

bine sa va consultati 
medicul inainte!
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CUM SA AI O MINTE AGERA

LA ORICE VARSTA

Daca te-ai nascut stiind ca toate celule 
creierului le vei "purta" din momentul 

in care ai parut in lume pana la moarte, ar 
trebui sa regandesti acest lucru. Cercetarile 
numeroase pe baza acestui sezon, 
sugereaza faptul ca poti sa-ti imbunatatesti 
creierul indiferent de varsta, facandu-l 
puternic si protejandu-l pe termen lung. 
Aproximativ 50% din populatie considera 
ca boala Alzheimer este parte naturala a 
procesului de imbatranire, oamenii de 
stiinta sustinand contrariul si afirmand ca 
aceasta poate fi prevenita. Si acest lucru - 
afirma ei, poate fi la fel de adevarat pentru 
alte forme de declin cognitiv, iar cel mai 

bun plan pentru a incepe imbunatatirea 
si perfectionarea starii creierului, este sa 
incepi sa o faci cat mai repede posibil.

Schimbarile la nivelul creierului care 
duc la tulburari cognitive, incep la 
varstele de 30-40 de ani. Chiar avand o 
varsta mai mica decat acestea, daca faci 
schimbari/alegeri in viata ta, acest lucru 
conteaza foarte mult mai tarziu cand 
inaintezi in varsta. Si nu exista acea varsta 
perfecta pentru a a incepe sa te gandesti 
la sanatatea creierului tau. Iar creierul 
iubeste lucruri normale si care iti sunt 
familiare: activitate, alimentatie, somn si o 
gandire de calitate.

4
Trebuie sa stii ca ai mai mult control asupra

fitness-ului creierului decat crezi!
Cercetarile arata ca exista          strategii principale
care mentin creierul sanatos pe o perioada lunga,

asta daca incepi sa le aplici chiar ... ACUM!



Pl imba-te,  danseaza, joaca-te!

Provoaca-t i  mintea!

Dormi cat  ai  nevoie!

Mananca intel igent!

1

2

3

4
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2 PROVOACA-TI MINTEA!

Una dintre cele mai bune modalitati 
pentru scaderea riscului de dementa este 
acela de a-ti provoca creierul sa devina cat 
mai flexibil. Acest lucru nu inseamna sa 
rezolvi cuvinte incrucisate, ci sa faci lucruri 
noi in continuu pentru a stimula toate 
partile creierului si a crea conexiuni intre 
ele. De ce este important? Sa ne imaginam 
doua sisteme de sosele, unul care la un 
moment dat este blocat, iar celalalt, are mai 
multe rute ocolitoare. Cand de exemplu, ai 
un nume pe care nu ti-l amintesti, mintea 
ajunge intr-un punct in care se blocheza, 
celulele nervoase nu raspund, nu se 
intampla nimic. Dar in cazul in care exista 
cai ocolitoare, creierul va incerca pana le 
va gasi pe cele sau pe cel care te va face 
sa-ti amintesti numele.

Poti construi aceste rute ocolitoare 
gandindu-te la anumite lucruri sau 
intr-un mod profund. De exemplu, 
vorbind despre personajele dintr-o 
carte si invatand sa gatesti ceva nou, 
necesita atentie si rationament. Varietate, 
sentimente implicate, schimbari si 
provocari continue pentru creier, duc la 
construirea unui creier sanatos.

In mod ironic, una dintre cele mai 
bune modalitati de a gandi profund 
este aceea de a petrece mai mult timp 
... negandindu-te la nimic! Cu cat luam 
mai multe informatii, cu atat gandim mai 
superficial. A sta cateva momente si a te 
concentra pe respiratie sau meditatie, 
poate linisti anumite “zgomote mentale” 
care se interfereaza cu gandirea ta 
profunda. De aceea, da-te la o parte 
din ceea ce faci, ia o pauza - lasand si 
telefonul de o parte - si clarifica-ti mintea 
si gandirea!

1 PLIMBA-TE, DANSEAZA, JOACA-TE!

Trebuie sa te implici si sa-ti implici 
corpul in actiune, lucru care ajuta 
creierul sa se curete de fragmentele de 
proteina numit amiloid, despre care 
se crede ca se acumuleaza si afecteaza 
creierul persoanelor cu Alzheimer. Partea 
neplacuta este aceea ca in prezent, nu 
exista vreun medicament care sa scada 
nivelul amiloidului, singurul lucru 
care trebuie facut find exercitile fizice. 
Un studiu mai cuprinzator a aratat ca 
cei activi, au sanse scazute cu 35% sa 
aiba declin cognitiv, comparativ cu cei 
sedentari.

Asa ca, treci la miscare: mergi, 
danseaza in bucatarie, joaca-te si alearga 
cu animalul de companie, misca-te in timp 
cu butonezi telefonul! In fiecare zi, fii cat 
mai activa fizic! De asemenea, ai grija sa 
ai cel putin 20-30 de minute de miscare 
“intentionata” sau “programata”, fapt care 
are un efect bun si asupra ratei inimii, 
plus - de cel putin doua ori pe saptamana 
- un antrenament scurt de rezistenta, fie ca 
faci flotari, genuflexiuni; nu ai nevoie de 
echipamente sau greutati.

Scade intensitatea! A scadea intensitatea 
antrenamentului spre sfarsitul lui, te 
poate ajuta ca maine sa o iei de la capat! 
Cercetarile publicate in Journal of Sport 
& ExErciSE pSychology a constatat ca 
oamenii care si-au incheiat sesiunea de 
antrenament mai lent, le-au gasit mai 
placute comparativ cu cei care au crescut 
intensitatea pe masura ce se apropiau de 
final. Mai mult, nu au avut nicio “frica” 
pentru urmatorul antrenament si chiar i-a 
facut sa se simta bine.
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4 MANANCA INTELIGENT!

Nu exista o anumita mancare care 
sa impiedice remedierea unor anumite 
tulburari cognitive, un model general de 
a manca poate ajuta. Exista o dieta MIND 
realizata de o echipa din Chicago, care 
include alimente necesare si dovedite a 
imbunatati memoria si le limiteaza pe cele 
care ii face dauneaza. Este recomandat 
consumul boabelor bogate in antioxidanti, 
vegetale - cu frunze verzi in mod special, 
peste - pentru acizii grasi omega 3, care 
realizeaza o buna comunicare intre 
celulele nervoase ale creierului, cereale 
integrale. Alimentele care trebuie taiate 
de pe lista sunt cele saturate si cu trans 
grasimi, ambele fiind considerate a 
deteriora sistemul cardiovascular, implicit, 
sanatatea creierului. Asta se traduce in mai 
putina carne rosie, margarina, produse 
patiserie, dulciuri, alimente prajite, fast 
food. Studiile au aratat ca cei care au 
adoptat aceasta alimentatie timp de 5 
ani, s-au bucurat de o scadere a riscului 
de Alzheimer intre 35 si 53%; cu cat au 
adoptat mai mult timp aceasta alimentatie, 
cu atat li s-au imbunatatit cotele.

Multe persoane pot gasi diverse 
modalitati sau pot introduce in alimentatie 
usor boabe si peste, dar neinsotite de 
frunze verzi - esentiale in acest caz pentru 
sanatate per ansamblu.

Ai putea folosi frunzele de sfecla 
elvetiana cunoscuta ca mangold, in 
schimbul preferatului busuioc! Si e 
o metoda foarte simpla: fierbe putin 
frunzele in vasele tale obisnuite, apoi 
foloseste-le la paste sau cu somon.

Cand vrei sa mananci oua fierte sau 
prajite, sari peste paine si consuma spanac.

Daca pizza este viata ta, ai putea sa o 
consumi impreuna cu rucola.

Amesteca spanacul cu iaurt grecesc, 
ceapa verde taiata marunt, sare si suc de 
la jumatate de lime. Amesteca acest sos cu 
mai multe legume sau foloseste-l in diverse 
salate.

3 DORMI CAT AI NEVOIE!

Daca iti pacalesti somnul sau mai 
bine zis - iti privezi organismul de 
somnul necesar, ii iei creierului din 
potential. Cand dormi, e ca si cum ii oferi 
posibilitatea creierului sa faca ordine 
in casa! Imagineaza-ti pe cineva care iti 
curata creierul de substante toxice, multe 
dintre ele fiind precursoare ale proteinei 
ameloida. Incearca sa faci din somn o 
prioritate si nu o slabiciune, acorda atentie 
la ceea ce spun expertii despre aceasta 
activitate si stai departe de lumina albastra 
a dispozitivelor digitale cu cel putin 1 ora 
inainte de culcare.

Ofera-i somnului prioritatea de care 
are nevoie si incearca sa-ti faci un anumit 
program! Asa cum pui ceasul sau telefonul 
sa te trezeasca in fiecare zi, asa poti seta si 
o alarma cu 30 de minute, 1 ora inainte de 
a merge la somn care sa iti aminteasca ca 
trebuie sa te pregatesti pentru acest lucru. 
Astfel, te vei putea organiza si mai bine, iti 
poti pregati in acest timp tot ce ai nevoie 
pentru a doua zi si vei fi in forma dupa un 
somn bun!
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Fiecare dintre noi avem dispozitive digitale, electronice si fiecare dintre noi avem modalitati 
diferite de a le ingriji si proteja. In anumite cazuri suntem noi neglijenti, in alte cazuri consideram 
ca nu este treaba noastra sa avem grija de ele, sau avem scuza lipsei de timp. Cu toate acestea, 
cand vine vorba de lucrurile personale la care chiar tinem, se observa o grija sporita la inceput, 
care scade odata cu trecerea timpului, si din pacate, praful si impuritatile reprezinta principalul 
inamic al dispozitivelor electronice de astazi. Tu in ce categorie te afli? Ai grija de lucrurile tale? 
Stii cum sa iti cureti calculatorul?

CURATARE ECRAN

Inchide calculatorul sau laptopul si utilizeaza o carpa fara scame - exact ca cele care vin 
impreuna cu ochelarii pentru a curata suprafata de praf. Inmoaie un burete in apa si stoarce-l pana 
ramane doar umed, foloseste buretele in miscari circulare, aplicand o presiune foarte usoara. Nu 
trebuiesc folosite niciodata produse pe baza de amoniac, alcool etilic sau alte chimice, pentru ca 
pot dauna invelisului ecranelor, iar ecranele tactile pot deveni mai putin receptive. Iar in privinta 
acelor curatatoare vazute in reclame, cea mai buna solutie este sa va pastrati banii!

TASTATURA CURATA

Un mod simplu de a scapa de praf, firimituri si alte mizerii intrate in tastatura, foloseste ceea 
ce probabil se afla pe biroul tau: notitele adezive. Inchide calculatorul si cu partea lipiciosa mergi 
printre taste, pentru a atrage toate mizeriile adunate de-a lungul timpului, dar ai grija ca miscarile 
sa fie unele usoare. O alta solutie este sa iei laptopul sau tastatura sa le intoarceti cu fata in jos si sa 
le scuturati usor, prin miscari in mai multe directii. Pentru a termina aceasta curatenie, sterge usor 
tastele cu o carpa inmuitata in apa curata si bine stoarsa.

UN LAPTOP CURAT
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Majoritatea celor ce citesc aceste randuri, cu siguranta s-au aflat in situatia in care la inregistrarea 
pe un site sau in cazul in care au completat ceva online, li s-a cerut o parola puternica, unica. Multi 
au facut-o, altii mai putin, si exista un motiv serios pentru care site-urile respective cer parole 

complexe si sigure. Exista multe furturi informatice, hackeri care actioneaza fie dintr-un anumit interes 
sau o simpla distractie; ideea e ca nu ne place sa ne fie calcata intimitatea.

Ce ar trebui sa faci pentru a evita astfel de situatii neplacute? Iata in continuare cateva sfaturi!

Mergi pe parole lungi si complicate! Cu siguranta daca parola ta este “Florin123” este usor de retinut, 
atat pentru tine, cat si pentru ... altii si poate fi considerata o parola dezastruoasa; hackerii cam in acest 
mod fac primele incercari, legate de nume, data nasterii si astfel de parole “usoare”.

Ideal, o parola sigura este o insiruire de cifre, litere mari si mici, simboluri si ce trebuie sa retii este 
faptul ca daca parola ta este usoara pentru tine, este usoara si pentru cei rau intentionati.

Nu repeta! Chiar si cineva care este minimalist in privinta tehnologiei, are cel putin un cont bancar sau 
un cont pe o retea de socializare. Ce trebuie sa stii este ca nu trebuiesc folosite aceleasi parole pentru mai 
multe conturi sau sa refolosesti altele vechi.

Luati in calcul un password manager! Daca ti se pare dificil sa “generezi” singur o parola, poti apela 
foarte bine la diverse aplicatii care fac acest lucru pentru tine, oferindu-ti parole lungi, sigure si eficiente 
pentru fiecare cont in parte: LastPass, 1Password, Dashlane! Trebuie sa le descarci in calculator sau pe 
smartphone, apoi schimba vechile parole cu cele noi!

Activeaza autentificarea cu doi factori! Multe site-uri permit aceasta setare, care include si o a doua 
forma de identificare, cum ar fi un cod pe care il primesti sub forma de sms sau un identificator biometric, 
cum ar fi amprenta digitala.

Acest lucru face ca misiunea hackerilor sa fie mult mai dificila, chiar si atunci cand au parola. Bine, daca 
esti in viteza, acest lucru te mai incetineste, dar, iti ofera siguranta si ii poate indrepta pe hackeri catre alte 
posibile victime. Dar, pana la urma, o parola buna este indicata in primul rand, activarea multifactorului 
este o necesitata in ziua de astazi; pana la urma, este vorba de siguranta ta!

PUTERNICA?
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MASINA DE SPALAT VASE

Tehnologia a evoluat, masinile de spalat vase sunt din ce in ce mai silentioase, folosesc 
mai putina apa si energie, astfel ca o calatorie prin tot ceea ce inseamna astazi acest 
dispozitiv care ne face viata mai usoara, poate fi de bun augur.

Masina de spalat vase poate fi una dintre cele mai bune investitii acum, din mai multe puncte de vedere. Chiar daca 
uneori nu o folosim pentru ca avem foarte putine vase de spalat, in momentul in care o folosim la capacitate maxima, 
isi dovedeste cu adevarat eficienta, timp in care noi ne putem ocupa de cu totul altceva. Si daca te-ai intrebat vreodata 
cat timp ne salveaza masina de spalat vase comparativ cu spalarea acestora manual, raspunsul este 230 ore anual.

STIL DE VIATA
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Piese auto. Unele persoane au incercat sa spele 
capace auto, supape de la autoturisme, dar grasimea 
de la masina nu este in niciun fel indicata, deoarece 
poate infunda sistemul de spalare, impiedicand 
circularea normala a apei si scurtarea vietii masinii 
de spalat.

Perii de vopsit. Substantele chimice din vopsea 
si in mod special cele pe baza de ulei, pot deteriora 
parti cheie ale masinii de spalat vase, cum ar fi 
pompa si filtrul. Acele substante chimice pot ajunge 
pe vasele pe care tu mananci, ceea ce evident, nu 
este bine pentru sanatate.

Unelte de gradina. Pamantul care se gaseste 
pe anumite instrumente de gradina, poate duce  
la deteriorarea anumitor componente ale masinii 
de spalat vase, acestea fiind proiectate si testate 
pentru gestionarea particulelor mici de mancare, 
detergentilor, agentilor de clatire.

Sutiene. Cu siguranta poate fi tentant sa iti 
pui sutienul la spalat in aceasta masina, doar ca 
temperaturile ridicate il pot deteriora; mai mult, 
detergentii de vase nu sunt cei mai potriviti pentru 
curatarea delicatelor sutiene, acestia continand 
degresanti si inalbitori.

Tastatura calculator. Cu siguranta “tratamentul” 
din interiorul masinilor de spalat vase poate scoate 
tastaturi foarte foarte curate, dar exista mari 
sanse ca acestea sa nu mai functioneze sau sa aiba 
probleme in acest sens.

Saboti. Ar parea cea mai buna solutie de spalat 
pantofii din plastic, dar temperaturile din interior ii 
pot deteriora sau ii pot face sa te stranga.

Peste. Unii oameni gatesc somonul invelit in 
folie, in masina de spalat vase. Este discutabil daca 
temperaturile sunt tot ce trebuie unor alimente ca 
peste sau oua, sa elimine microorganismele, cum ar 
fi salmonella.

Farfurii cu margini de aur, bronz. Decolorarea 
sau stergerea totala sau partiala sunt doua 
posibilitati in cazul acesta. Temperaturile ridicate 
pot decolora alama, bronzul, cuprul si multe altele, 
asa ca mare grija ce puneti in masina de spalat vase!

Cutite ascutite. Aceste cutite se pot toci cand 
intra in contact cu alte tacamuri. Anumite masini 
de spalat vase au un loc special pentru astfel de 
ustensile, dar este recomandata spalarea manuala.

Lemn. Lemnul, apa, caldura nu reprezinta cel 
mai bun amestec, acestea se pot ciopli, crapa sau 
stramba.

Astazi, o masina de spalat consuma intre 15 si 22 litri de apa 
la o folosire completa, comparativ cu aproape 40 de litri cat 
consuma in urma cu 10 ani. De asemenea, salvezi aproape 20000 
litri apa anual si folosesti mai putin de jumatate de energie, 
daca le-ai spala manual; multe din modelele noi sunt silentioase, 
datorita unei bune izolari.

Iar schimbari sunt mai multe. Unii producatori au mutat 
comenzile in partea de sus a marginii usii, nefiind vizibile cand 
usa este inchisa, altii nu au mai lasat logo-urile la vedere, sau 
traditionalele manere au fost inlocuite cu manere “scobite”. Iar 
partea frumoasa este aceea ca neavand niciun logo, poti avea 
mai multe masini/utilitati in acelasi spatiu de la diverse firme. 
Cand vrei sa cumperi o masina de spalat vase, trebuie putina 
atentie la modul cum e configurat interiorul; mai mult, spatiul 
este intotdeauna bun, pentru ca poti pune farfurii mai mari, iar 
tot designul interior ar trebuie sa fie flexibil si adaptat, in asa fel 
incat sa se plieze pe modul personal de gatit.

DE RETINUT!
Majoritatea producatorilor afirma ca aceste masini de 

spalat vase sunt concepute pentru o durata de viata de 10 ani, 
iar oamenii chiar asteapta ca acestea sa reziste. Dar, aici intervin 
multi factori care dicteaza durata de viata a masinilor de spalat 
vase, intretinerea lor zilnica fiind un factor important.

Cu siguranta nu vrei scobitori, oase, sau mancare in masina 
de spalat, dar nu este necesar sa clatesti vasele! Iar in cazul in 
care masina detecteaza ca ai farfuriile putin murdare, va urma 
o forma de spalare usoara, in anumite cazuri, chiar lasandu-ti-le 
murdare.

Atentie la borcanele sau alte materiale care sunt reciclabile, 
pentru ca e mai bine sa le speli manual! Etichetele de pe 
borcanele de sticla, nu vor fi curatate complet, dar exista riscul 
ca resturile provenite de la ele sa infunde filtrul si sa blocheze 
pompa. Nu toate materialele plastice sunt potrivite a fi spalate in 
masina de spalat vase, existand riscul de a se rupe si de a bloca 
pompa. In cazul in care plasticul este acceptat ca material in 
masina, atentie doar la temperaturi sa nu fie foarte mari; sariti 
ciclurile care ar putea dauna integritatii vaselor. Nu mai amintim 
ca temperaturile ridicate pot provoca aparitia substantelor 
nocive din plastic, care ne afecteaza sanatatea.

Masinile de spalat vase au parti mecanice si cu cat le veti 
utiliza mai mult, cu atat se vor uza mai repede, iar pentru a 
reduce numarul ciclurilor, este indicat sa puneti cat mai multe 
vase la spalat decat partial.

Evitati chimicalele puternice ca agentii de degresare si 
clorul, deoarece, pe termen lung, afecteaza circuitele hidraulice, 
pompa, samd. Daca stii ca apa este dura, adauga sare pentru 
regenerare si urmeaza instructiunile!

CARE AR FI CELE MAI CIUDATE LUCRURI 
PUSE IN MASINA DE SPALAT VASE? 
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SANATATE

FRUNZELE VERZI

Spanacul, salata, sfecla elvetiana si alte 
vegetale cu frunze verzi, sunt cele mai 
sanatoase alimente pe care le poti manca. 
Putine alte mancaruri contin atat de multe 
substante nutritive cu atat de Putine calorii! Un 
studiu publicat in Preventing ChroniC Disease 
care a facut un clasament a unui numar de 
41 de legume si fructe bazate pe densitatea 
nutritiva, a aratat ca primele 10 au fost cele 
care au frunze verzi.

STII SA 

MANANCI 

SANATOS?

ESTI SIGURA CA TREBUIE 

SA MANANCI SALATA?

FRUCTELE DE MARE SUNT 

SANATOASE FARA A 

INGERA MERCURUL?

Luptatori potenti impotriva bolilor
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Frunzele verzi contin luteina si zeaxantina, 
antioxidanti care sprijina o vedere sanatoasa; acesti 
nutrineti sunt gasiti in retina ochilor, filtrand lumina 
albastra si razele ultraviolete de la soare, prevenind 
degenerarea maculara si posibilitatea aparitiei 
cataractei.

Anumite vegetale cu frunze verzi ca rucola, varza, 
varza furajera, varza chinezeasca - toate facand parte 
din familia cruciferelor, reprezinta cele mai bune 
surse de glucozinolat, care ajuta la lupta impotriva 
cancerului de san, colon, pancreas, conform national 
CanCer institute.

Frunzele verzi au fost considerate o cauza a unei boli 
alimentare, existand 192 de mancaruri otravite care se 
pare ca aveau legatura cu legumele verzi intre 1998 si 
2016 in SUA. Recent, doua focare au fost “implicate” 
cu o salata contaminata cu E. coli O157:H7, o tulpina 
periculoasa ce produce o toxina care in anumite cazuri 
duce la boli grave, insuficienta renala si chiar deces. Al 
doilea focar a avut loc anul trecut in primavara, avand 
200 de victime dintre care 5 au murit.

Daca E. coli sau alt tip de bacterie care poate cauza 
otravirea mancarii este prezenta in produsele tale, 
spalatul nu poate elimina tot pericolul, iar bacteriei nu 
ii ia foarte mult timp sa te imbolnaveasca. Este foarte 
dificil sa elimini bacteriile complet de pe frunze, acesti 
dusmani avand abilitatea de a se “aseza” in crapaturi 
microscopice, bacteriile E. Coli putandu-se gasi in 
interiorul produselor. Dar daca gatesti funzele inainte 
ca ele sa fie complet ofilite, sunt sanse mari ca ele sa 
fie sigure. Cu toate acestea, nu trebuie sa te sperie in 
a le consuma!

FRUNZELE VERZI contin compusi importanti 
pentru sanatatea noastra in general, ele 
tinzand sa aiba o cantitate importanta de 
vitamina K si folat. Vitamina K ajuta sangele sa 
se coaguleze si folatul este un tip de vitamina 
B, important pentru diviziunea celulara, care 
este cheia corpului nostru in capacitatea lui 
de a se autovindeca. 

Oamenii de stiinta fac legatura intre 
frunzele verzi si un risc scazut al 
bolilor cronice. Dintre ultimele 
cercetari, se sugereaza ca ele pot fi 
benefice pentru functia creierului. 
Un studiu publicat in luna ianuarie a 
acestui an apartinand rush university 
MeDiCal sChool din Chicago, a aratat 
ca, consumand 1 cana si o treime 
de salata zilnic sau mai mult de 
jumatate de cana de verdeturi gatite, 
sunt intarziate declinul memoriei 
si abilitatile cognitive, care cresc 
cu trecerea anilor. Cei care le 
consuma constant, se bucura de 
functionalitatea creierului ca atunci 
cand erau cu 11 ani mai tineri.

In timp ce verdeturile nu sunt 
singurele care sustin sanatatea 
creierului, cand vorbim de declinul 
cognitiv, consumul frunzelor verzi 
reprezinta una dintre cele mai 
bune decizii pe care le poti lua in 
alimentatie.

Multe studii sustin faptul ca 
mancatul frunzelor verzi, ajuta la o 
sanatate a creierului de invidiat. De 
exemplu, o analiza atenta a 95 de 
studii a conexiunii dintre diverse 
fructe si legume si boli - publicata 
in  Journal of ePiDeMiology, arata ca 
frunzele verzi aveau legatura cu un 
risc scazut de deces ca urmare a 
bolilor de inima.

In mod particular, spanacul contine calciu si fier, doar ca 
organismele noastre nu pot absorbi cat ofera acestea si conteaza de 
asemenea, ce mananci cu aceste frunze verzi. De exemplu, iei mult 
fier de la aceste plante daca le asociezi/combini cu cele care contin 
vitamina C: ardei rosii, lamai. Poti creste absorbtia nutrientilor 
- inclusiv luteina, in frunzele verzi, cand le consumi cu grasimi 
sanatoase, cum ar fi uleiul de masline.

Modul cum prepari 
frunzele verzi, poate 

face diferenta in 
nutrientii de care ai 

parte!
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DE CE SA MANANCI MAI 
MULT PESTE?

Indiferent cum este gatit sau de care specie 
este, acest “aliment” reprezinta una dintre cele 
mai bune surse de acizi grasi omega 3 - un tip de 
grasime polinesaturata, foarte importanta pentru 
sanatatea inimii si a creierului.

Omega-3 este importanta pentru comunicarea 
dintre celulele din centrul muschilor si dintre 
celulele din interiorul captuselii arterelor. Aceste 
grasimi pot reduce inflamatiile daunatoare din 
intregul corp, preveni probleme de ritm cardiac, 
ajuta la imbunatatirea flexibilitatii arterelor si 
colesterolului scazut. Toate aceste motive, au 
facut ca reprezentantii aMeriCan heart assoCiation 
sa recomande consumul de doua ori pe saptamana 
a pestelui neprajit si in mod deosebit al celui gras, 
pentru a avea parte de toate beneficiile.

Pe de alta parte, cercetarile au demonstrat  
faptul ca consumul fructelor de mare este in 
stransa legatura cu un risc mai scazut al bolii 
coronariene si a mortii subite cardiace, mai ales 
atunci cand fructele de mare inlocuiesc carnea 
de vita sau de porc. Conform studiilor, cei care au 
consumat 1-2 mese saptamanal in care au inclus 
pestele, au avut un risc mai scazut cu 50% decat 
cei care au consumat fructe de mare mai putin 
sau deloc. Cei care au consumat o portie de peste 
saptamanal, au avut un risc de accident cerebral 
ischemic mai mic cu 14%, comparativ cu cei care 
au consumat mai putin sau deloc. Persoanele care 
au mancat fructe de mare de 4 sau mai multe ori 
pe saptamana, au avut o scadere cu 22 de procente 
a riscului de boala coronoriana, comparativ cu cei 
care au consumat cel mult o data pe luna.

Din pacate, nu exista dovezi clare, dar in urma analizelor, 
se recomanda consumul pestelui de cel putin doua ori pe 
saptamana si se crede ca atunci cand cantitatea de peste 
consumat creste, vor creste si beneficiile in urma acestuia.

Un dezavantaj al cresterii consumului de peste, este 
acela al expunerii mai mare la mercur, o toxina care poate 
afecta dezvoltarea creierului la copii si chiar la fetusi, iar 
in exces si sanatatea adultilor. Este sanatos sa mananci 
peste - cu cat mai mult, cu atat mai bine - doar ca trebuie 
atentie la cantitatile de mercur. Exista pericolul unor riscuri 
neurologice acute pentru prea mult mercur, chiar si pentru 
adulti, de la probleme cognitive, la tremurat.

Acest metal greu se gaseste in ape din 
cauza centralelor electrice si a altor surse 
industriale sau naturale, cum ar fi vulcanii. 
Plantele si animalele mici contin mercur, 
sunt mancate de pesti mai mari, a caror 
tesut acumuleaza mercurul; acesta este si 
motivul pentru care pestii mai mari au si 
o toxicitate crescuta cauzata de mercur 
(rechini, pestii spada versus sardine, 
pastravi). Dintre pestii care au concentratie 
mica de mercur din Oceanul Atlantic, 
enumeram macroul, somonul (conserve), 
sardine, pastrav, care sunt bogate in omega 
3. De asemenea, femeile insarcinate ar 
trebui sa fie foarte foarte atente cand 
consuma peste, mai ales macroul, destul de 
“bogat” in mercur!

Ca multe alte alimente, pestele poate 
purta multi patogeni care te pot imbolnavi, 
inclusiv bacterii ca salmonela sau vibrio 
vulnificus si ocazional, diversi virusi. 
Fructele de mare pot fi mancate atat in 
forma cruda (stridii) dar si gatita, dar nu 
atat de mult cat este necesar - sa zicem - 
la gatitul carnii de pui. Problemele legate 
de sanatate pe termen scurt pot include 
tulburari usoare ale stomacului, crampe, 
diaree si varsaturi, iar daca sistemul 
imunitar este sanatos, ai putea avea doar 
un disconfort pentru 24 de ore. Din pacate, 
in cazul persoanelor in varsta, copii, cei 
care au sistemul imun compromis, se poate 
ajunge la spitalizare sau chiar moarte (mai 
rar).



119N O I E M B R I E  2 0 1 8

Ar trebui de asemenea 
luat in calcul si pestele crud. 
In plus fata de sushi, ceviche, 
fructele de mare marinate 
in suc de lamaie sau lime, 
pot fi luate in considerare. 
Chiar si stridiile crude pot 
purta vibrio vulnificus, care 
in anumite circumstante 
poate fi mortal. Potrivit Food 
and Drug Administration, 
evitand pestele din apele 
poluate nu reprezinta 
garantia ca nu te vei 
imbolnavi.

Trebuiesc gatite la 
temperatura aproximativa 
de 60 de grade Celsius, mai 
ales in cazul somonului 
sau a pestilor asemanatori. 
Specialistii afirma de 
asemenea, ca pentru 
sanatate este sigur sa gatesti 
pestele pana cand se obtine 
o nuanta opaca. Crabii, 
homarii, crevetii trebuiesc 
gatiti pana cand carnea este 
opaca si perlata; scoicile, 
midiile, stridiile, pana cand 
li se deschid cochiliile. 
Fructele de mare congelate 
se scot cu 1-2 ore inainte de 
servire.

Daca nu ai cunostintele 
necesare de preparare a 
fructelor de mare si nu ai 
incredere in modul in care au 
fost pastrate, congelate, etc, 
este mai bine si mai sanatos 
sa renunti la ele. Fructele 
de mare pot fi costisitoare, 
dar la fel de bine, te pot 
imbolnavi. TU ce alegi?
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A r d e i  g r a s
O ceasca de ardei gras taiat bucatele iti 
ofera de doua ori mai multa vitamina C, 
comparativ cu jumatate de portocala, 
plus beta caroten, folati si fibre.

P o r u m b
Pe langa fibre, porumbul contine 
minerale ca magneziu si potasiu, are 
putine calorii si nu trebuiesc facute 
combinatii exagerate cu unt sau sare.

V a n a t a
Culoarea acesteia vine de la antociani, 
dar la fel de bine contine si potasiu. 
Pentru a evita ingerarea caloriilor 
suplimentare, pulverizati putin ulei 
de masline deasupra, indiferent cum o 
gatiti.

R o s i i
O rosie mica are 16 calorii, iar daca 
au culoarea rosie sau galbena, au 
o cantitate decenta de vitamina C. 
Antioxidantul licopen, este gasit in rosii 
doar la soiurile care au culoarea rosie.

D o v l e c e i
Aceasta leguma care este favorita in 
diete datorita continutului scazut de 
carbohidrati si calorii, contine cantitati 
insemnate de potasiu si mangan. 
De asemenea, contine vitamina C si 
vitaminele B care stimuleaza energia.

FRUCTE LEGUME

A f i n e
Avand un continut scazut in calorii, afinele au 
antociani, antioxidanti puternici care lupta impotriva 
leziunilor celulare si reduc inflamatia. Anumite 
cercetari sugereaza ca aceste fructe de padure 
sustin functionarea creierului, astfel ca este indicat 
consumul lor pentru o minte agera.

C i r e s e
O ceasca de cirese are 87 de calorii si 306 mg potasiu - 
mineral care contribuie la scaderea presiunii arteriale, 
foarte multe persoane avand un astfel de deficit (doza 
zilnica este de 4,700 mg).

Z m e u r a
La fel ca si celelate fructe de padure, zmeura este 
bogata in antociani si mai mult decat atat, o ceasca 
contine 8 g fibre, ceea ce ajuta la digestie si poate 
scadea colesterolul, proteja impotriva diabetului si 
reduce anumite forme de cancer.

P i e r s i c i
O piersica de dimensiune medie iti ofera 10% din 
doza zilnica de vitamina C si 285 mg potasiu. Culoarea 
sa vine de la antioxidantii beta caroten si luteina, 
anumite cercetari sugerand ca antioxidantii din aceste 
savuroase fructe, pot combate cancerul.

P e p e n e l e  r o s u
Pepenele rosu contine 91% apa, care ne ajuta la 
hidratare, si in plus si vitaminele A, B, C, o cana 
continand de asemenea 46 calorii. Este una din 
putinele surse care contin licopen, cu rol bun 
impotriva cancerului si a bolilor de inima.

FRUCTE SI LEGUME CU SUPERPUTERI



B U L I M I A  N E R V O A S A

Bulimia nervoasa este o tulburare de alimentatie care se 
caracterizeaza prin episoade necontrolate de mancat excesiv.

cu Dorina Ursu
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In numarul trecut am vorbit despre anorexia 
nervoasa si am promis un articol  despre 
bulimie.

Consumul de alimente presupune 
cantitati mari de alimente bogate in 

calorii, urmat de una dintre urmatoarele 
atitudini: voma autoindusa sau folosirea 
laxativelor, diureticelor sau clisma in 

incercarea obsesiva de a elimina alimentele ingurgitate din 
organism. Aceste episoade de mancat/eliminat au frecventa 
variata de la cateva pe saptamana, pana la nenumarate pe zi. 
Persoana nu este capabila sa renunte la mancat cand s-a saturat, 
este imediat coplesita si rusinata de senzatia de suprasaturatie 
care o determina sa scape de alimentele abia consumate, 
practica in secret mancatul in exces si eliminarea imediata, 
ceea ce reprezinta un semn al unor probleme medicale si 
psihice serioase, cu posibile complicatii periculoase.

Bulimia se poate datora unui factor sau unei combinatii 
de factori psihologici, biologici sau sociali. Din punct 
de vedere psihologic, alimentele ne ofera placere, confort, 
consolare si siguranta din clipa in care ne nastem. Episoadele 
excesive de mancare sunt legate, de obicei, de stres si asteptarea 
este ca ele sa calmeze emotiile, prin distragerea atentiei de la 
problemele emotionale inconfortabile. Multe persoane care 
sufera de aceasta boala vin din familii in care au fost victimele 
unor abuzuri psihice sau sexuale, consum de droguri. Multe 
femei mananca exagerat din cauza unei respingeri reale sau 
imaginare din partea unui barbat sau o alta categorie de femei  
sunt perfectioniste, cu standarde inalte stabilite, dar lipsite de 
respect de sine. Daca nevoile de baza, emotionale ale unei femei 
nu au fost satisfacute in copilarie, ea dezvolta credinta conform 
careia problemele ei vor fi rezolvate numai daca va fi suficient 
de atragatoare (adica slaba) si aceasta obsesie duce la bulimie.

Boala are explicatii in posibile cauze fiziologice; persoanele 
care sufera de boli de nutritive, tind sa aiba un dezechilibru al 
elementelor chimice asemanator celui pe care il au depresivii. Si 
unii si altii au niveluri crescute de hormon adrenocorticotropic 
(ACTH), produs de glanda pituitara, care inhiba functia 
celulelor T si deprima sistemul imunitar. 

Printre cauze se numara si un nivel scazut al 
neurotransmitatorului serotonina, care poate duce la dorinta 
de carbohidrati sau cu tulburari in zona temporala dreapta a 
creierului.

RISCURI ALE BULIMIEI NERVOASE

-afectarea rinichilor sau a ficatului
-anemia
-aritmia cardiaca
-dezechilibrul electrolitic
-dezorientare mintala
-eroziuni ale dintilor si/sau ale gingiilor
-hipoglicemia
-infertilitatea
-instalarea prematura a menopauzei
-malnutritia
-pierderea masei musculare si osoase
-rata scazuta a pulsului si a presiunii 
pulsului
-ruptura stomacului sau a esofagului
-sangerari interne
-slabirea sistemului imunitar
-cancer

Bulimia afecteaza mai multe femei 
decat barbati (desi numarul lor este in 
crestere), persoanele incep sa fie obsedate 
de greutate, au o imagine distorsionata 
despre ele si se simt dezgustate ca nu au 
ceea ce considera  ele a fi “un corp perfect”. 

IMPLICATIILE PSIHICE TIPICE SUNT:

-furie fata de oricine cred ca incearca sa 
intervina
-izolare
-singuratate
-comportament obsesiv compulsiv
-pot avea comportamente extreme (abuz 
de alcool sau droguri)

Spre deosebire de persoanele care 
sufera de anorexie, a caror autoinfometare 
este evidenta, persoanele afectate de 
bulimie isi pot ascunde boala vreme 
indelungata, pentru ca greutatea lor este 
normala, iar mancatul si evacuarea se fac 
in secret.
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Toate informatiile din acest articol au rol informativ si nu inlocuiesc consultul de specialitate. 
Pentru intrebari, recomandari, consilieri online nu ezitati sa imi scrieti pe adresa dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro 
sau sunati la 0746587420.

SANATATE MAXIMA!

INDICII ALE BOLII

-umflarea glandelor din jurul fetei 
(care da un aspect de veverita cu 
falci) si a gatului
-erodarea smaltului
-spargerea vaselor de sange pe fata si 
la ochi
-hernie hiatala
-deteriorarea intestinelor, sangerari 
rectale si diaree permanenta
-deshidratare
-spasme musculare
-respiratia urat mirositoare
-vise urate
-picioarele si mainile mereu reci
-ameteli, lesin
-caderea parului
-deruta mentala

RECOMANDARI

• Revenirea la un comportament alimentar sanatos, cu o dieta bine echilibrata si bogata in fibre.
• Consumati mai multe proteine  vegetale si carbohidrati complecsi!
• Nu consumati zahar, evitati alimentele cu mult amidon si produsele din faina alba!
• In locul celor trei mese standard, mancati des, portii mici pentru controlul senzatiei de satietate si al foamei dureroase!
• Nu va infometati, acest obicei creste dorinta de mancare!
• Micul dejun este foarte important, nu sariti peste el!
• Tineti un jurnal a ceea ce mancati, notati si imprejurarile in care va aflati, inclusiv cum va simtiti! Va poate ajuta sa identificati 
lucrurile care declanseaza starea (alimente, situatii sau persoane).
• Controlati alte lucruri pe care le faceti in exces (consum de alcool, miscare, cumparaturi, etc)!
• Cresteti respectul de sine detinand controlul vietii personale si evitand sa va lasati controlat!
• Dezvoltati si mentineti relatii cu persoane pozitive, educate, care va admira.
• Administrati stresul de orice fel.
• Apelati la terapeuti specializati pentru refacerea fizica si psihica.
• Radacina de brusture, armurariul si trifoiul rosu sunt bune pentru sange si apara ficatul.
• Combinatia de laptisor de matca forte si ceai de angelica administrate zilnic, ofera rezultate recuperatorii bune.
• Sunatoarea este buna ca antidepresiv si reduce pofta de mancare.

Text: Dorina Ursu - Terapeut naturist
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Ierburile furnizeaza vitamine si minerale, chiar daca nu sunt in general, 
consumate in cantitati care au un efect vizibil in consumul zilnic. O lingura 
de hasmatuchi uscat, are 26 mg calciu si 90 mg potasiu, un sfert de ceasca de 
patrunjel proaspat ofera un sfert din necesarul zilnic de vitamina C si un sfert 
de Vitamina A din cantitatea zilnica necesara. Ierburile stimuleaza mirosurile 
din farfurie, astfel ca nu vei simti necesitatea sarii si nu ii vei duce lipsa.

Un recent studiu a aratat ca iubitorii de mancare picanta, consuma cu 
jumatate de lingurita de sare pe zi mai putin, decat cei care consuma mancare 
obisnuita si se bucura de o tensiune arteriala scazuta. Sosurile picante ofera 
mancarii un alt gust si pentru ca majoritatea contin sodiu, nu mai simti nevoia 
sa mai adaugi in plus. Doar ca trebuie sa existe atentie la ce alegeri faci, pentru 
ca anumite sosuri contin cantitati mari de sodiu, altele mai putine sau deloc!  

Acidicile ca lamaia si lime, adauga multa aroma mancarii, facandu-te sa 
o percepi ca fiind foarte gustoasa sau mai gustoasa ca de obicei. Poti folosi cu 
succes aceste citrice, in timp ce gatesti sau dupa ce ai gatit - in functie de gust 
sau reteta. Incearca sa iti faci un obicei si storci aceste citrice, ori de cate ori 
consumi peste, pui, cereale integrale, sosuri.

Cercetarile arata ca oamenii consuma cu 
aproximativ 50% mai mult sodiu in medie 
zilnic, decat maximul recomandat, acela de 

2300 mg. Acest lucru provoaca ceva ingrijorari, 
deoarece, cresterea acestei cantitati poate 

duce la hipertensiune arteriala si poate afecta 
inima. Majoritatea sodiului din alimentatia 

noastra provine din alimentele ambalate, dar 
schimbarea obiceiurilor prepararii in timp 
ce gatim ori la masa, poate face diferenta. 

Daca fiecare dintre noi ar taia zilnic 400 mg 
- o cantitate echivalenta cu un sfert dintr-o 
lingurita de sare de masa, ar putea preveni 

aproximativ 32000 de atacuri de cord si 20000 
de accidente vasculare cerebrale, conform unui 

studiu. Dar sarind peste sare, nu inseamna 
ca mancarea nu va mai avea gust, mergand 

pe condimente alternative, te vei bucura de o 
mancare atat gustoasa, cat si sanatoasa.

S O D I U L
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Este foarte usor pentru noi sa presupunem ca orice burger vegetal - din legume 
congelate - este o alegere sanatoasa. Dar lista de ingrediente poate varia foarte 
mult, pana in punctul in care vegetalele nu sunt evidente; chiar si fara carne, un 
burger poate avea un consum ridicat de calorii si sodiu.

Pentru o alimentatie sanatoasa, mare atentie la detaliile nutritioniste de pe ambalaje si mai 
mult decat asta, tineti seama de urmatoarele specificate aici!

Verifica sursa proteinelor! 

Desi unii burgeri vegetali contin diverse boabe si fasole ca sursa de proteine, altii sunt 
bazati pe soia si mazare. Proteinele vegetalelor texturate, concentratele de proteine din 
soia, sunt ingrediente mult procesate si nu pot furniza aceleasi beneficii sanatoase, cum 
ar fi tofu.

Verifica sarea!

Multi burgeri au cantitati mari de sodiu, pana la 500 mg per servire. Alege burgerii care 
au mai putin de 15%, adica aproximativ 350 mg, din doza zilnica recomandata de 2300 mg.

Gasiti fibrele!

Asociate cu sanatatea inimii, fibrele te pot ajuta sa te simti mai plin si sa iti si mentii 
sanatatea intestinului. Numarul fibrelor in burgerii vegetali sunt cuprinsi intre 2g si 
6g - conform cercetarilor, iar daca alegi un burger sarac in fibre, incearca sa aduci un 
echilibru cu ceva spanac sau grau, pentru a ajunge la cel putin 6 g.

Verifica caloriile!

Burgerii vegetali au cam 100 - 360 calorii, asta inainte de adaugarea de chifle si/
sau topping, care ajung undeva la 120 de calorii. Anumiti burgeri avand un numar mare 
de calorii, sunt facuti din ingrediente cu nutrienti densi, cum ar fi cerealele integrale, 
fasolea, semintele, ceea ce ii face pana la urma, o alegere buna per total.









Burgerii vegetali
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Se pare ca tot mai multe persoane apar peste 

noapte oferindu-ne diverse sfaturi despre 

alimentatie, mod de viata, cum sa mancam, dar din 

pacate, toate acestea nu fac altceva decat sa induca 

o stare tot mai mare de confuzie.

ALIMENTATIE
M I T U R I
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MIT 1
Consuma 5 porti de fructe si 
legume!
Nu exista o limita, un minim sau
maxim, pentru ca fiecare suntem 
diferiti, reactionam diferit, iar 
necesitatile sunt variabile. Fructele 
si legumele ne ofera o cantitate 
importanta de nutrienti si in mod 
special antioxidanti, care ajuta la 
lupta impotriva inflamatiei interne, 
responsabila de multe boli, de la 
Alzheimer, la boli de inima. Aceste 
alimente sunt de asemenea bogate 
in fibre, esentiale pentru o digestie 
sanatoasa si daca e sa contorizam, 
poate nu avem nevoie de 5 portii, ci 
de 10! Consuma-le atat sub forma 
lor cruda, dar si introducandu-le in 
supe, tocanite sau prin intermediul 
sosurilor. Dezvolta-ti modul de a-ti 
lua mesele, avand vegetalele ca 
prima optiune!

MIT 2
Am evoluat si ne bazam pe o 
dieta paleo.
Dieta paleo - carne, oua, alimente 
vegetale, cereale, fara zahar, este 
ceea ce mancau stramosii nostri. 
Studiile au aratat ca o astfel de 
dieta scade greutatea, colesterolul 
si tensiunea arteriala. Dar astazi, 
avem nevoie de cateva modificari. 
Fara lactate, stramosii nostri ar fi 
avut aporturi mai mici de vitamina 
D si calciu, dar erau implicati 
mai mult in activitatea fizica 
si consumau multe legume cu 
frunze verzi, ceea ce compenseaza 
sanatatea osoasa. In viata de astazi, 
este cel mai bine sa introducem 
lapte, iar alimentatia noastra ar 
trebui sa se bazeze pe plante, 
nuci, seminte, radacini, tuberculi 
si cereale, iar mancarea procesata 
trebuie sa fie la nivel minim.

MI T 3
Grasimile saturate sunt bune 
pentru tine.
Mai demult gasite vinovate de 
un nivel ridicat al colesterolului 
si al bolilor cardiace - astazi 
mai putin, grasimile saturate 
le gasim in principal in carnea 
rosie si in produsele lactate. Un 
studiu a constatat ca un consum 
constant de grasimi din produse 
lactate, ajuta la protejarea 
corpului de diabet zaharat tip 2 
si boli de inima. Cu toate acestea, 
grasimile saturate ridica nivelul 
colesterolului, alimentele bogate 
in aceste grasimi au si mai multe 
calorii, cresterea in greutate fiind 
un factor de risc separat pentru 
aparitia bolilor de inima. Nu 
trebuiesc eliminate total, 20 g 
zilnic fiind o cantitate suficienta 
pentru femei.

MI T 4
Zaharul este total toxic. 
Raspunsul este NU, World Health 
Organization a examinat dovezile, 
constatand ca alimentatiile care 
contin un nivel ridicat al zaharului 
intr-adevar favorizeaza obezitatea, 
dar acest lucru se intampla din 
cauza caloriilor, neexistand nicio 
diferenta cand zaharul a fost 
inlocuit cu alimente amidonice fara 
zahar. Pana acum, nu s-au gasit 
legaturi concrete in care aportul de 
zahar influenteaza in mod direct 
obezitatea, in schimb, bauturile 
indulcite cresc riscul cresterii in 
greutate si a diabetului de tip 2. 
Acest lucru se traduce prin faptul 
ca trebuie sa folosim zaharul 
ocazional, cum ar fi indulcirea 
compoturilor sau incercarea de a 
face din fructe acre, unele dulci.

MIT 5
Micul dejun este vital pentru 
pierderea greutatii.
Un studiu apartinand University 
of Alabama a aratat ca nu a gasit 
nicio diferenta intre cei care au 
consumat micul dejun dimineata 
si cei care l-au sarit. Un alt studiu 
al University of Hohenheim 
sugereaza ca saritul micului dejun, 
de fapt - incurajeaza arderea 
grasimilor, dar mai mult decat atat, 
acest lucru este individual. Daca nu 
mananci la prima ora si mananci 
mai tarziu, iar acest lucru este ok 
pentru tine, atunci, nu este nicio 
problema; trebuie doar sa fii atent 
sa consumi destule fructe, legume, 
proteine intre doua mese. Daca nu 
sari niciodata peste micul dejun, 
trebuie doar sa incluzi proteine 
pentru a incetini eliberarea 
glucozei in sange. Ouale, nucile si 
proteinele din canepa sunt alegeri 
foarte bune.
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MI T 9
Doar apa plata este asimilata - 
in cazul lichidelor.
Consumul a aproximativ 8 pahare 
de apa (1,2 litri) este necesar 
pentru a ramane hidratat. Si nu 
conteaza sa fie doar apa plata, 
chiar si bauturile cofeinizate 
conteaza, cum ar fi ceaiul negru 
si cel verde. Ceaiul se considera 
a fi diuretic, dar cercetarile 
au aratat ca se comporta la fel 
ca apa, iar ceaiul verde are ca 
beneficii, functionarea creierului 
si sanatatea dintilor, asa ca este o 
alegere buna. Ceaiurile din diverse 
ierburi sunt bune, la fel ca  laptele 
avand continut scazut de grasime, 
dar trebuiesc evitate sucurile care 
au mult zahar.

MIT 6
prea mult omega 6 cauzeaza 
inflamatie.
Cumva, dar nu datorita faptului 
ca acizii grasi omega 6 iti fac rau. 
Problema este aceea ca avem 
nevoie de omega 3 si omega 6 in 
alimentatia noastra si majoritatea 
nu consumam destule alimente 
care contin omega 3. Omega 6 este 
un nutrient de care avem nevoie si 
care se regaseste in nuci, seminte, 
avocado, dar atunci cand avem 
prea mult comparativ cu omega 3, 
poate creste riscul de inflamatie, 
ceea ce il conecteaza cu diverse 
probleme de sanatate. Gasim 
omega 3 in nuci si seminte de in.

MIT 7
Mananca putin si des.
Cercetarile au aratat ca este bine 
sa avem pauze intre mese, iar 
un studiu recent a aratat ca cei 
care consuma mai multe mese 
pe zi (gustari mici) sunt mai 
predispusi de a avea IMC ridicat. 
Daca mananci intr-un mod 
constant, organismul nu mai poate 
sa intre in faza post absorbie a 
digestiei, cand insulina scade si 
asimilezi nutrientii din mancarea 
consumata. Cel mai bine este sa iti 
maximizezi substantele nutritive 
pe parcursul celor 3 mese zilnice.

MI T 8
Carbohidratii duc la aparitia 
diabetului de tip 2 si a bolilor 
de inima.
Carbohidrati ca orezul in Asia 
si cartofii in Marea Britanie si 
Irlanda, au oferit majoritatea 
caloriilor de-a lungul sutelor de 
ani. Obezitatea, inactivitatea, 
dietele avand un indice glicemic 
ridicat cum ar fi bauturile 
racoritoare si painea alba, pot crea 
terenul pentru diabetul zaharat 
de tip 2 si boli de inima. Orezul 
basmatic, cerealele integrale ca 
ovazul si orzul sunt solutii mai 
bune comparativ cu alte alimente.

MIT 10
Dieta vegana este cea mai 
sanatoasa.
O astfel de alimentatie este mai 
putin sanatoasa daca nu este 
echilibrata. Nutrientii cheie in 
alimentele de natura animala 
sunt fierul, vitamina B12, zincul, 
iodul, acizii grasi cu catena lunga 
omega 3, EPA si DHA, care sunt 
importanti pentru functionarea 
creierului. Multi nutrienti se gasesc 
si in dieta vegana, iar cei care au 
adoptat-o, au facut-o in special 
din motive etice si de obicei, ei 
iau toate masurile de precautie. 
Mai rea este situatia celor care 
consuma doar astfel de mancare 
fada si risca sa nu regaseasca in 
alimente nutrientii vitali. Daca esti 
vegan, cel mai bine este sa consulti 
un dietetician pentru a avea parte 
de sfaturi, informatii si de ce nu, un 
plan alimentar.
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A P A  D E  L A  R O B I N E T

Analiza din acest an a uneia dintre cel mai populare ape imbuteliate 
din lume, a gasit ca mai mult de 90% contine particule foarte mici 
de plastic, iar Organizatia MOndiala a Sanatatii a anuntat o analiza a 

potentialelor riscuri. Cei mai multi dintre noi sunt constienti de bisfenol A, 
o substanta chimica gasita in recipientele de plastic, un disruptor endocrin, 
care poate interfera cu sistemul endocrin al organismului, cu o evolutie 
negativa neurologica, reproductiva, imuna. Iar cercetari in privinta multor 
ambalaje pentru apa au tot fost facute pentru a avea garantia ca nu 
exista bisfenol A (BPA), recipientele de polietilen tereftalat (PET) care 
sunt conforme cu toata legislatia europeana si internationala, pareau a fi 
garantul ca apa este santoasa. Pana in martie 2018...

De mult timp am intors spatele apei de la 
robinete, doar ca, cercetarile din ultima perioada 
arata ca plasticul este poluant pentru orice colt 
al planetei, implicit in cazul apei imbuteliate!

ESTE MAI 
BUNA 

CALITATIV 
APA DE LA 

ROBINET 
COMPARATIV 

CU CEA 
IMBUTELIATA?

CE STIM DE 
PARTICULELE 

DE PLASTIC 
DIN APA?
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Oamenii de stiinta de la The State University 
of New York, au analizat mai bine de 250 de 
sticle din 9 tari apartinand unui numar de 11 
branduri, gasind in medie 325 particule de 
plastic la fiecare litru de apa. In cel mai rau 
caz, s-au gasit concentratii de pana la 10000 
per litru. Doar 17 sticle nu au avut nicio urma 
de plastic. Cercetatorii au subliniat ca aceste 
concentratii sunt aproape duble comparativ cu 
particulele gasite in apa de la robinet. In cadrul 
unor cercetari din 2017 din UK, s-a aratat ca 
aproape trei sferturi din apa de la robinet a fost 
contaminata cu acestea. Cum a ajuns acolo, se 
pare ca ar fi un mister, dar cele mai mari sanse 
sunt din cauza ca plasticul este omniprezent si 
inevitabil. Expertii au pus la indoiala cercetarile, 
afirmand ca nu este clar care din “piesele” gasite 
sunt de plastic in mod oficial si chiar daca ar fi 
asa, nivelurile de contaminare sunt scazute, astfel 
ca apa de la robinet este buna de baut. Studiile au 
demonstrat ca apa de la robinet contine mai putin 
plastic comparativ cu apa imbuteliata, astfel ca, 
este considerata mai sigura.

De asemenea, exista ingrijorari in privinta 
medicamentelor care interfereaza cu apa 
noastra. Cum produsele farmaceutice sunt 
concepute pentru lunga durata, cantitati de 
medicamente vor trece prin corpul nostru in 
apele uzate si apoi in rezerva noastra interna. 
Defra (Department for Environment, Food & 
Rural Affairs) a gasit medicamente prezente: 
ibuprofen, un medicament pentru epilepsie numit 
Carbamazepina, analgezice Naproxen si cocaina, 
dar evaluarea toxicologica a concluzionat ca 
nivelurile medicamentelor masurate in apa nu 
se anticipeaza ca fiind un risc apreciabil pentru 
sanatatea populatiei.

Cand te uiti pe eticheta unei sticle de apa 
vezi o lista impresionanta cu minerale care se 
regasesc in apa: calciu, potasiu, magneziu, iar 
conform necesitatilor zilnice, cantitatea acestora 
este insuficienta organismului uman. Partea 
interesanta este ca apa de la robinet contine 
aceleasi minerale; apa grea de exemplu, este 
bogata in calciu si magneziu, deoarece este 
extrasa din rocile subterane, care au continut 
ridicat in aceste minerale. Apa contine cantitati 
diferite din aceste minerale, aici depinzand de 
sursa; cateodata poate contine si sare.

Apa imbuteliata este testata puternic si in 
mod normal trebuie sa respecte standardele UE 
si nationale de sanatate a populatiei, sursele 
sa fie bune, dar, cu toate acestea, ingrijorarea 
privind prezenta plasticului, ramane. Si chiar 
daca nu se cunoaste concret cum afecteaza acest 
lucru sanatatea oamenilor, Organizatia MOndiala a 
Sanatatii considera aceasta situatie una de interes 
si in continua dezvoltare.

CUM NE POT AFECTA ACESTE NANOPARTICULE 
DE PLASTIC INGHITITE?

Expertii isi manifesta ingrijorarea fata de 
acestea, deoarece sunt prea mici sa fie masurate, 
pot penetra usor pielea si pot patrunde in celule, 
cea mai mare problema fiind faptul ca ele pot 
transporta substante chimice sintetice. Plasticul 
absoarbe aceste substante chimice despre care 
stim ca au impact asupra sanatatii oamenilor 
si le putem transporta din mediul inconjurator 
exterior, in lantul alimentar, unde concentratia 
acestora creste. Acest lucru este accentuat de 
faptul ca sunt usor de retinut de catre tractul 
gastrointestinal datorita naturii fibroase, astfel ca 
sunt “tesute” in mucoasa intestinala.

CARE AR FI RISCURILE AICI?
Se cunoaste deja impactul acestor substante 

chimice de la suprafata palsticului, ele fiind 
cancerigene, mutagene (provoaca mutatii 
genetice), teratogene (cauzeaza malformatii 
unui embrion), disruptoare endocrine, ca BPA. 
Din aceste motive, ele sunt asociate cu cresterea 
tipurilor de cancer, cu scaderea nivelului spermei, 
autism si obezitate.

Aceste particule sunt atat de mici, incat pot 
trece de peretele intestinelor, ajungand in sange 
si cauzand inflamatie; cand vorbim de poluarea 
aerului, cele mai mari daune sunt provocate de 
microparticulele pe care nu le vezi.
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LUMINA ALBASTRA

Ciclul lumina-intuneric de 24 de ore este unul dintre cele
fundamentale ale Terrei, inf luentand si reglementand

procesele biochimice cruciale, cum este ritmul circadian. 
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Abilitatea de a controla expunerea la lumina zilnica 
cu ajutorul unui comutator, extinde munca si destinderea 
pana tarziu in noapte, o problema delicata daca e sa ne 
gandim la consumul energiei electrice seara tarziu si 
in mod particular in pat. Iluminarea care provine de 
la diverse dispozitive ca tablete si smartphone-uri, au 

lungimea de unda scurta, asta insemnand 
ca ele contin concentratii mari de lumina 
albastra, pe care creierul le interpreteaza ca 
fiind lumina zilei. Desi lungimile de unda 
albastre sunt benefice in timpul orelor zilei 
- stimuland vigilenta, timpul de reactie si 
starea de spirit, dupa apus, lumina albastra 
suprima hormonul de inducere a somnului - 
melatonina, este intarziat ritmul circadian si 
se creeaza o mini situatie de jet lag social.

Modelul ritmului zilnic - inf luentat de 
ciclul de 24 de ore lumina-intuneric este atat 
de accentuat, incat oamenii sunt considerati 
biochimic, “diferiti” de la zi la noapte. 
Intelegerea acestui fenomen este cheia 
dezvoltarii unei rutine optime de a merge 
la culcare si minimizarea complicatiilor de 
sanatate asociate cu expunerea la lumina 
albastra pe timp de noapte.

Desi stilul de viata modern se adapteaza 
usor la ziua extinsa in mod artificial, masurile 
propuse pentru reducerea jet lag-ului social si 
pierderea tulburarilor de somn sunt la locul lor. 
Tehnologia de blocare a luminii albastre care 
include ochelari si filtre pentru ecran, elimina 
“regiunea” albastra a spectrului de lumina. Pe 
de alta parte, indepartarea electronicelor de 
fata si diminuarea setarilor de luminozitate, 
sunt metode simple si eficiente pentru a 
limita expunerea si a “intra” in ritmul natural 
al vietii zilnice.

Ciclul de lumina zilnica este intrinsec 
supravietuirii, oamenii evoluand cu un 
“ceas biologic” pentru a-l monitoriza 

- un sistem adaptat de mentinere, condus 
de un pacemaker circadian in creier care 
raspunde luminii. Modelele circadiene cum ar 
fi ciclul somn-trezire si f luctuatia hormonilor, 
sunt urmate de aproximativ de 24 de ore de 
fotoperioada si trebuie resetata zilnic pentru a 
mentine sincronizarea cu timpul mediului in care 
traim.

Acest proces de aliniere a ritmurilor biologice 
interne la indicii de timp extern - este obtinut prin 
intermediul expunerii regulate catre perioadele 
naturale ale luminii zilnice si intuneric.

Din punct de vedere istoric, alternanta 
previzibila ale luminii zilei si intunericului, 
permit antrenarea ritmului circadian catre 
semnalele corective de mediu. Cu toate astea, 
cu adoptarea luminii electrice, societatile 
industrializate sunt in mod obisnuit supuse 
perioadelor prelungite de lumina artificiala la 
ore nepotrivite, distorsionand limitele dintre 
zi si noapte. Dovezile experimentale asimiliate 
arata ca alinierea necorespunzatoare circadiana 
asociata cu modelele moderne de iluminare pe 
timp de noapte, pot perturba sincronicitatea 
proceselor biologice esentiale, ceea ce duce la 
cresterea incidentelor anumitor tipuri de cancer, 
disfunctii metabolice si tulburari psihice.

Jet lag-ul este o afectiune fiziologica care rezulta din schimbari ale ritmurilor circadiene ale organismului, 
cauzate de calatoriile rapide pe distante lungi (est-vest sau vest-est). Cei care sunt afectati in mod puternic, nu 
pot manca, nu pot dormi, sunt irascibili, sufera de dureri de cap. Ca regula generala dar  nu sigura, pentru fiecare 
ora diferenta, ai nevoie de cate o zi pentru a te "regla". Termenul de jet lag este folosit deoarece, calatoriile in 
trecut nu erau atat de rapide ca astazi incat sa provoace aceasta desincronizare vizibila.
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GINECOMASTIA
LA BARBATI

Daca ai ginecomastie - termen 
care inseamna sani mari la 
barbati, sa stii ca nu esti 
singurul, cea mai importanta 
problema care se ridica, 
fiind aceea daca interventia 
chirugicala este cea mai buna 
solutie pentru a scapa de acest 
aspect deloc placut.

Conform unor studii recente, se estimeaza ca aproximativ 30% dintre barbati experimenteaza ginecomastia, aceasta 
fiind frecventa in timpul a trei faze a varstei: perioada neonatala, pubertatea si varsta adulta. Prevalenta ginecomastiei 
asimptomatice in cazul nou nascutilor este de 60-90%, al doilea varf fiziologic de aparitie fiind estimat undeva intre 10 
si 16 ani. Aproximativ 50-60% din adolescenti sunt diagnosticati cu ginecomastie, dar partea buna este ca in majoritatea 
cazurilor, acestea regreseaza. Daca exista semne ca va reveni, acest lucru se va intampla in intervalul de varsta 50-85 ani, 
cu o prevalenta de pana la 70 de procente.

D
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Chirurgia plastica a crescut 
in randul barbatilor mult 
in ultimii ani, dar cea mai 
mare crestere a cunoscut-o 
reducerea sanilor, consecinta 
a cresterii diagnosticului de 
ginecomastie. Aceasta este 
definita ca o proliferare benigna 
al tesutului glandular al sanilor 
masculini, rezultand o largire 
a unuia sau a celor doi sani. 
Cea mai comuna cauza este de 
natura fizica, dar fara un factor 
identificabil. Se presupune ca ar 
fi consecinta a dezechilibrelor 
hormonale, medicamente, boli 
medicale cum ar fi tumori, 
afectiuni hepatice, sa. In 
multe cazuri, pentru scaderea 
sanilor, functioneaza pierderea 
greutatii sau prescriptia 
unor medicamente; cu toate 
acestea, chirurgia este cea mai 
intalnita forma la care apeleaza 
barbatii si cea mai eficienta. Si 
multi opteaza pentru aceasta 
forma de reducere a sanilor 
pentru ca le poate oferi ceea ce 
astazi vedem ca forma ideala 
masculina.

Reducerea sanilor la barbati 
este o procedura chirurgicala 
care este efectuata in mod 
obisnuit cu anestezie locala. 
Chirurgul face o excizie in jurul 
mamelonului si elimina excesele 
de tesuturi si grasimi de la sani.

Ca orice procedura 
chirugicala, reducerea sanilor 
nu vine doar cu parti bune: 
sangerare, infectii, reactii 
adverse la anestezie; pacientii 

pot avea de asemenea 
sensibilitatea redusa la 
mameloane si cicatrici dupa 
operatie. Partea buna este 
aceea ca reducerea prin 
interventie chirugicala este una 
din modalitatile permanente 
de a trata ginecomastia si 
una dintre cele mai de succes. 
Conform unui studiu publicat 
anul trecut in annaLs of pLastic 
sUrgery, din cadrul unui grup 
de 300 de barbati care au avut 
parte de o astfel de interventie, 
nici unul nu a raportat o 
reaparitie a ginecomastiei, 
avand niveluri de satisfactie 
mari post operatie.

In cazul in care ai 
ginecomastie si te gandesti la o 
astfel de interventie chirurgicala 
sau orice alta forma de a rezolva 
aceasta problema, asigura-te ca 
faci analize complete!

Cel mai important factor 
in chirurgia plastica - acela 
care determina ca vei fi bine 
dupa operatie, este alegerea 
chirurgului. Ai grija sa obtii a 
doua si a treia parere, cauta 
poze cu inainte/dupa si foarte 
important este ca medicul sa 
te asculte cu atentie si sa aveti 
o buna comunicare; el trebuie 
sa iti raspunda clar tuturor 
nelamuririlor tale. Vezi de 
asemenea, care este experienta 
doctorului in privinta interventei 
de care ai nevoie si ce anume 
trebuie sa faci post operatie 
pentru a asigura o buna 
recuperare. 

Cu toate ca este comuna, 
ginecomastia este jenanta pentru 
multi barbati, mai ales in timpul 
zilelor de vara. Acesta este 
unul din motivele pentru care 
interventiile chirugicale pentru 
reducerea sanilor sunt in crestere, 
in ultimii cinci ani, acestea 
crescand cu 30% comparativ 
cu alte proceduri chirurgicale 
masculine.

In general, chirurgia cosmetica 
in randul barbatilor este in 
crestere, mai bine de 1,3 milioane 
de barbati fiind “sub cutit” in 
2017, dominand procedurile de 
liposuctie cu aproximativ 23%, cele 
pentru abdomen cu 12%. In mod 
surprinzator - din pacate - barbatii 
intre 20 si 29 de ani reprezinta 
35% din interventiile chirurgicale 
masculine per total. Cresterea 
interesului barbatilor vizavi de 
Brotox (Botox pentru barbati) este 
una ascendenta, cel mai probabil 
datorita obsesiei dezvoltate in 
ultimul timp pentru cultura media, 
care pune presiune atat pe femei 
cat si pe barbati, pentru a arata cat 
mai tineri si mai fit.

Cu toate acestea, inca exista 
persoane conservatoare in privinta 
unor astfel de proceduri, dar, 
atunci cand intri in contact cu 
alte persoane care au avut aceste 
interventii, te familiarizezi cu 
ele, le privesti mai degajat si te 
vezi si tu in aceasta situatie. Ca 
barbat, asa cum arata si statisticile, 
cele mai “sensibile” probleme 
sunt abdomenul (patratelele), 
reducerea burtii, eliminarea barbiei 
duble, probleme, care, de cele mai 
multe ori sunt aproape imposibil 
de eliminat ca urmare a exercitiilor 
fizice. Brotoxul este cerut de 
barbati pentru eliminarea labei 
gastei, a liniilor de pe fata, dar si 
tratament pentru subtierea fetei si 
a barbiei patratoase.
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SANATATE

IAURT
Acest delicios produs cu proteine te 
face sa te simti plin, motiv pentru 
care un studiu din 2017 sustine ca 
poate ajuta la reducerea riscului 
de diabet tip 2. Probioticele din 
iaurt - bacteriile bune - pot duce la 
reglarea glucozei, asa cum relateaza 
un studiu medical publicat in urma 
cu 3 ani. Iar daca vrei sa-i dai un 
gust bun iaurtului, poti arunca 
vreo cateva stafide sau poti rade 
ciocolata neagra deasupra.

CIOCOLATA NEAGRA
Un studiu din 2015 din Italia a 
descoperit ca flavonoidele de cacao, 
o clasa de antioxidanti gasita in 
ciocolata neagra, poate imbunatati 
insuficienta insulinei. De asemenea, 
flavonoidele joaca un important rol 
in prevenirea bolilor de inima. De 
dorit este consumul unei ciocolate 
cu 90% cacao, iar cantitatea trebuie 
sa fie ponderata.

FASOLEA
Lintea, fasolea, nautul si mazarea 
sunt indicate a fi mancate, deoarece, 
conform unui studiu spaniol al 
anului trecut, s-a demonstrat ca 
cei care au consumat cel putin 
240 g saptamanal, au avut parte 
de o scadere cu 35 de procente 
comparativ cu cei care au mancat 
foarte putin sau deloc. Inlocuirea 
cel putin pe jumatate a painii sau 
orezului cu legume, reduce acest 
risc.

STAFIDE
Mancand zilnic cel putin 85 g fructe 
uscate, poate scadea riscul diabetului 
de tip 2, conform unui studiu 
spaniol de anul trecut. Si aceasta, 
deoarece deshidratarea fructelor 
pastreza lucrurile bune, cum ar fi 
un antiinflamatoriu puternic gasit 
in struguri - quercetinul. Cea mai 
usoara forma de desert: o lingura de 
unt de arahide pe care pui stafide si 
presari niste scortisoara, apoi direct 
sa fie savurata.

NAP SUEDEZ
Aceasta radacina este bogata in 
betacaroten, un pigment care se 
transforma in vitamina A in corp. Un 
studiu recent din Olanda, a aratat ca 
cei cu diabet a caror alimentatie a 
fost bogata in vitamina A, au avut 
parte de o scadere a diabetului 
de tip 2. Indicat este sa inlocuim 
cartofii cu aceste radacina; dupa ce 
ai fiart-o, amesteca cu usturoi si unt, 
sau taie-le in cuburi mici si gateste-
le la 230 grade Celsius pentru 30-45 
de minute.

I N V I N G E  D I A B E T U L
C U  A C E S T E  A R M E !
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TRAIESTE
MULT SI BINE!

10
A avea partide de sex de cel putin 2-3 ori pe saptamana, scade riscul aparitiei bolilor de inima cu 45 de 
procente, chiar daca vine cu un risc usor de a avea un atac de inima in timpul acestuia.

Studiile stiintifice au demonstrat ca a-ti pastra dantura naturala sanatoasa, creste semnificativ sansele de a 
atinge 100 de ani! Stii ce ai de facut: perie (cel putin 2 minute!), clateste, foloseste ata dentara!

Pozitivitatea este cea care ne ofera inca 7,5 ani de trait! A te bucura de viata, de tot ce iti ofera si a face o 
sarbatoare din fiecare etapa majora, te ajuta mai mult decat realizezi acum!

Daca esti genul aventurier in relatiile amoroase, ar fi bine sa te opresti, studiile aratand ca persoanele 
singure au un risc de a trai mai putin cu aproximativ 16 procente, comparativ cu cei casatoriti!

Cine nu s-a ametit de la alcool? Doar ca trebuie moderatie daca vrei o viata lunga si frumoasa, 1-2 pahare 
de vin zilnic, fiind de ajuns.

Miscarea trebuie facuta zilnic, indiferent ca faci exercitii fizice regulate, te plimbi sau faci alte activitati, 
impiedicand obezitatea si lucrurile neplacute care vin impreuna cu aceasta.

Un studiu suedez cu persoane avand varstele cuprinse intre 40-80, a aratat ca cei care au caine, au sanse cu 
20% mai mult sa traiasca mai multi ani, comparativ cu cei care nu au.

Consumul de nitrati are legatura cu reducerea riscului de boli cardiovasculare, asa ca ar fi indicat sa crestem 
consumul cruciferelor, salatei verde, rucolei, spanacului, sfeclei, patrunjelului.

Incapatanarea nu este indicata daca vrei sa adaugi mai multi ani vietii tale, un studiu realizat in Italia a gasit 
o corelatie intre o viata lunga si incapatanare.

Nu-i lasa pe prieteni sa te deconecteze de la exercitiile fizice! Studiile au aratat ca cei care se antreneaza 
fizic solitar, vor fi mai putin fragili la batranete.

Sa incercam sa facem lucrurile care 

ne aduc beneficii pe termen lung, in 

detrimentul lucrurilor pe termen scurt!
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