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Andreea Eftimie ni le aduce in prim plan pe
cele mai reprezentative staruri.
34
CUM RECUNOASTEM PERLELE
NATURALE?
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raspuns, alaturi de multe alte informatii
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WINTER MAGIC MAKE-UP
Un machiaj deosebit realizat de fondatoarea
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Inspirate din prezentarile sezonului toamna
iarna 2018-2019, va prezentam 3 machiaje
sensibil asemanatoare vazute pe catwalk si
modul de realizare.
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CUM NE ARANJAM PARUL CAND
FACEM MISCARE
Ne place sa fim in forma, sa fim energice,
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acest articol, avem 4 modalitati practice de
aranjare a parului.
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FRUMUSETE FARA VARSTA
Am ales 5 produse dintre cele mai eficiente,
pentru ca tu sa arati bine, indiferent de
varsta ta!
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REMODELAREA CORPORALA
Cum definim remodelarea corporala, cum
ne foloseste, alaturi de multe alte lucruri
interesante si utile, aduse in prim plan
de insasi managerul Centrului Epsilon Aurelia Bujenita.
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PIELE. INGRIJIRE. SOMN
Exista oare vreo legatura exista intre
acestea? Care sunt semnele lipsei odihnei?
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CEAIURILE SI INGRIJIREA
De cele mai multe ori consumam ceaiurile,
necunoscund efectele benefice ale acestora in
utilizarea externa. Care sunt acestea? Aflam
din acest articol.
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HIPNOTERAPIE PENTRU
ROADEREA UNGHIILOR
DA, ati citit bine! Se pare ca aceasta este
cea mai eficienta metoda pentru a ne opri
din acest obicei pe care il avem din copilarie
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PROGRAM DE SLABIT
ONLINE

in 14 ZILE

Programul online de pierdere in greutate contine un plan alimentar pentru 14 zile
care se adreseaza persoanelor sanatoase care doresc sa slabeasca.

Programul cuprinde
- meniu sanatos detaliat cu 3 mese pe zi si 2 gustari
- reguli generale pentru gatit si slabit

Se pot pierde intre 3 si 7 kg din
greutatea corporala (majoritar
procent de grasimi) cu mentiunea ca

Acest program SE TINE pe propria
raspundere, NU este o dieta
minune, NU se recomanda mai
mult de 14 zile si SE POATE RELUA
dupa 6 luni!

aceasta pierdere in greutate variaza
in functie de strictetea cu care este
tinut regimul alimentar, numar de
kilograme, rata metabolismului bazal,
istoricul dietelor tinute, nivel activitate
fizica, varsta, sex, proprie motivatie si
determinare.

PRET PROGRAM 80 lei
SCRIE-MI PE E-MAIL dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro
PENTRU A COMANDA PROGRAMUL!
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DINU
O frumoasa poveste despre un loc magic,
care imbina arta, cultura, arhitectura, un
loc deosebit pentru evenimente de o mare
diversitate: Palatul Noblesse.
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CUM NE REVENIM IN IANUARIE
Este perioada in care avem parte de multe
sarbatori, petreceri, intalniri cu prietenii,
momente cu familia si inevitabil, facem
abuz de toate. Cum reusim sa trecem peste
aceasta perioada cu brio? Cu ajutorul
urmatoarelor sfaturi ...
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INGRIJIREA DE SINE CONCEPTUL #selfcare
De multe ori ne simtim suprasaturati cu
aceasta avalansa social media si cu toate
acestea, nu putem renunta, mai ales cand
intrezarim si posibile efecte benefice ...
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ORIENTAL HENNA TATOO
Arta, traditie, cultura si gustul pentru
frumos, ne indeamna sa ne lasam cuceriti
de aceste frumoase tatuaje, prezentate de
Beatrice Lianda Dinu.
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SA FIM SANATOSI!
Cu toate ca aparent pare a fi o urare banala
care se afla in limbajul uzual al fiecaruia
dintre noi, se pare ca puterea cuvintelor si
aceasta urare este magica! Despre ea, ne
vorbeste Beatrice Lianda Dinu.
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Ce se intampla in si cu organismul nostru,
atunci cand mergem la sala de exercitii
fizice, imediat dupa o noapte petrecuta in
club sau orice alta forma de distractie?
120
CAND NUTRITIONISTUL SE
INGRASA
Nutritionist sa se ingrase? DA, pare cumva
neverosimil, dar se intampla din diverse
motive, pentru ca pana la urma sunt si
ei tot oameni. Despre acest subiect, ne
povesteste Dorina Ursu.
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INTOLERANTA ALIMENTE
Din pacate, multi dintre noi au ceva
problema cu anumite alimente, iar pentru
a evita neplacerile ulterioare, de cele mai
multe ori evita sa le consume, asta fiind cea
mai buna solutie.
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face la serviciu, acasa, stand pe scaun,
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urmatoarele sugestii!
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La Multi Ani!
dragi cititori ai revistei Famost si va dorim un 2019 plin de
bucurii, satisfactii pe toate planurile, multe realizari si ce este
cel mai important, multa sanatate!

Va multumim ca sunteti alaturi de noi in fiecare editie

si speram ca in acest an, sa va aducem in prim plan lucruri din
ce in ce mai frumoase, oameni de calitate, care sa va inspire in
visurile voastre.
Nu vom zabovi foarte mult in aceasta “nota a editorului”, doar
va vom mentiona ca avem iarasi invitati de seama, cum ar fi
celebra artista Andreea Balan, apoi vom discuta pe rand cu Silvia
Petrea - mama, sotie, om de afaceri de succes - prezenta in revista
noastra prin intermediul unui frumos interviu, dar si editorial.
Cu managerul Centrului Epsilon - Aurelia Bujenia avem un
dialog interesant si mai mult, ne-a facut placerea sa o avem pe
coperta principala. Tot din domeniul beauty, o avem invitata si
pe frumoasa si ambitioasa Diana Bianca; ea ne povesteste despre
visul ei devenit realitate: My CliniQ.
Facem o incursiune in tendintele rochiilor de mireasa
primavara vara 2019, a tendintelor vestimentare masculine
ale sezonului calduros 2019, iar Avera Make-up Artist face o
frumoasa recapitulare a invitatelor din 2018 a rubricii “Printre
blogurile de moda din Romania”.
Luna ianuarie 2019 a editiei revistei Famost cuprinde de
asemenea toate rubricile deja “traditionale” si pe care, probabil,
multi dintre voi le asteptati, alaturi de multe articole si informatii
pe care noi speram - ca de fiecare data - sa le gasiti utile, din
domeniile: moda, beauty, sanatate, stil de viata, monden.
Va dorim lectura placuta, o luna calduroasa si va dam intalnire pe
data viitoare!
Toate cele bune si sanatate maxima!
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Imi vine sa il strang tare in brate
si imi multumesc ca mi-am facut
curaj sa vorbesc cu el. Trecusera
prea multe zile si nopti tacute
intre noi.
-De ce ne temem de inceputuri?
-Ne temem? Noi? Eu nu ma tem.
Tu da. Voi, de fapt, majoritatea,
va temeti ca ne temem noi. Dar
noi iubim inceputurile. Iubim sa
iubim din nou, sa ne bucuram de
prima floare de primavara, de
primul rasarit pe plaja, de primul
strugure copt, de prima ninsoare
… din nou si din nou.
-Eu care ma gandeam ca tu esti
cel care imi inspira toamna.
-Eu care stiam ca tu esti cea care evita sa caute raspunsul
in mine. Apropo, ti-am luat un cadou. Dar stii ca astept ceva
la schimb.
-Agenda? Ii raspund zambind.
-Agenda. Am un raft care o asteapta. Si am una noua pentru
tine. Da, tot 365 de pagini. Anul viitor sper sa nu uit sa iti iau
una cu o pagina in plus. A, am uitat, vezi ca anul asta ti-am
luat niste culori mai bune. Ca sa nu mai dai vina pe ele, ca
nu mai sunt ascutite si de-aia ai inceput sa colorezi cu gri in
fiecare zi. Promiti sa imi scrii povestea unei sanse in fiecare
zi?

L

umini, culori, zambete, oameni
dragi. Mult zgomot si in acelasi
timp liniste. Ma gandeam daca
sa il intreb sau nu. Imi era putin
teama si mai ales imi era teama ca
nu cumva sa ii fie si lui teama de
acelasi inceput. Mi-am luat inima
in dinti si l-am intrebat:
-Esti bine?
Imi zambeste si imi raspunde in
soapta:
-Tu ce crezi?
-Eu nu cred nimic. Doar sper sa fii
bine si sa fii fericit.
-Sunt. Ti-am spus mai mereu ca
lucrurile simple ma fac fericit. Dar
vad ca tot uiti. Eu nu obosesc sa iti
spun asta mereu, dar tu obosesti
din cand in cand sa ma asculti.
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-Promit 365 de povesti.
-La multi ani!
-La multi ani si tie, suflet!
Lumini, culori, zambete. Mult zgomot si in acelasi timp liniste.
Omul meu drag se apropie de mine si ma intreaba:
-Vorbeai cu cineva?
Il strang tare in brate si ii raspund:
-Cu un prieten vechi…si nou.
Ianuarie…dialog
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Mai sunt umbre de iertare pentru plansu’-atator Ane,
Intr-un rost zidit din ape, si furtuni de necuvinte?
Plang mirarile in basme, toate au purtat coroane
Si-au ramas captive-n lantul tristelor deznodaminte
Mai vor, oare, sa se-nchine zeilor ce ‘nnoada sorti
Si-n sperantele desarte, sa astepte echinoctii?...
Oarba le e tanguirea, reci zavoare pe la porti,
Pruncii nenascuti sunt jertfa, litere-n altarul noptii...
Mai zaresc in mestesugul unor ucenici zidari,
Glasuind in scorburi reci, promisiunile vietii?
Crinul nu-si apleaca fruntea printre ramuri de
stejari,
Pleoapa grea isi strange roua pe arcada diminetii.
Doar o Ana mai asteapta “nezidirea” lui Manole,
Pune visul intr-o traista cu-amagiri, o stea polara...
Si-si anina peste umeri, in cadrane cu busole,
Vina de-a fi doar FEMEIE, o naivitate-amara...

de Nicoleta G ordon
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ARTA VIZUALA

A R H E O L O G I A

E P I FA N I E I
de Corcacel Cornel

Tehnica: grafit / Dimensiune: 75X90 cm
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Strada din Bucuresti
de Corneliu Dragan-Targoviste

Tehnica: ac uarela p e bumbac / Dimensiune: 30 x 40 cm
L u c r a r e p u b l i c a t a i n r e v i s t a L’ A r t d e l A q u a r e l l e N r . 3 9 - 2 0 1 8
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ROCHII de MIREASA
TENDINTE 2019
Daca esti interesata sa vezi tot ceea ce numim tendinte rochii
mireasa 2019, atunci esti in locul potrivit! Daca tendintele
sezonului trecut aveau mai multa delicatete, 2019 iti aduce tendinte
declarative, pentru femei puternice, cu modele de rochii de mireasa
de inspiratie clasica, boho, minimaliste, moderne sau glam. Umeri
goi, maneci din dantela, doua piese, rochii alunecoase, broderii
florale 3D, influente romantice, combinezoane.

cushnie
willowby by waters

rime arodaky

TOP
Tot ceea ce inseamna tendinte rochii mireasa 2019, a avut parte in acest sezon
de mai multa indrazneala din partea caselor de moda, iar combinatia de
doua piese castiga teren de la sezon la sezon. Iar top-urile sunt intr-un trend
ascendent, indiferent ca dezvelesc umerii, sunt transparente, minimaliste si
continuate de o fusta lunga, fie cu mai mult volum sau mai stransa pentru o
silueta de invidiat.

ROMANTISMUL

PUTERNIC
“Femeia puternica” este probabil principala
tema a tendintelor vestimentare 2019,
regasind-o atat in tendintele vestimentare
obisnuite, cat si bijuterii si rochii mireasa
2019. Umeri largi, croi pe corp, gulere
ridicate, blazere.

Dragostea te determina sa imbraci
rochia de mireasa si unde e dragoste, e
si romantism, exprimat in acest sezon
in mod deosebit, prin intermediul
manecilor. Astfel, au fost vazute rochii
de mireasa avand influente renascentiste
datorita tesaturilor, a volumului,
ornamentelor exagerate.

lihi hod

elie saab

rime arodaky

I A N U A R I E
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COMBINEZOANE

savannah miller

pronovias

Perfecte
pentru
petreceri
sau
dupa
petreceri,
combinezoanele
siau facut loc printre
principalele
tendinte
rochii mireasa 2019,
fiind o alegere buna si
practica. Cu toate astea,
nu inseamna ca nu pot
fi foarte indraznete asa cum ne-au aratat
anumiti
designeri,
fiind vazuta multa
transparenta cu flori
si dantela, influente
boeme moderne, croiala
degajata.

rime arodaky

MINI
Acest model de rochie a castigat teren pas cu
pas de la un sezon la altul si iata ca o vedem
printre principalele tendinte rochii mireasa
2019. Sezonul primavara vara ne evidentiaza
aceasta varianta practica - ideala pentru dans,
prin intermediul franjurilor, a insertiilor
metalice, a florilor, a garniturilor din pene.

sebastien luke

MINIMALISM ANII ‘90

theia

24

Anii ’90 ne sunt adusi in prim plan prin intermediul
nodurilor specifice folosite, impreuna cu dorinta unor
designeri de a promova minimalismul la rochiile de mireasa.
Au fost vazute gulere inalte, cordoane, linii curate fara
garnituri suplimentare, materiale alunecoase, toate formand
una din cele mai importante tendinte rochii mireasa 2019.

I A N U A R I E
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idan cohen

ACCENTE DE BIJUTERII
Regasim nuantele pastelate in aproape orice sezon la
rochiile de mireasa, iar in sezonul rochii mireasa 2019,
predomina accentele de bijuterii. Culori mai vibrante
si mai profunde scot in evidenta broderiile, au fost
vazute efecte ombre si folosite accente metalice.

vera wang
david’s bridal

theia

pronovias
gracy accad

ATLETICUL
EXTREME

rime arodaky

Ne place sa fim deosebite, iar tendintele 2019 ne poarta spre
extreme. De la fuste cu volum inspirate de la balerine, la
fuste mini, intr-un contrast avand trene lungi pentru un efect
dinamic, aceasta este una dintre cele mai spectaculoase tendinte
rochii de mireasa 2019.

I A N U A R I E

Poate din nevoia libertatii de miscare, multi designeri au
introdus pantaloni foarte lejeri - de yoga sau cu care poti
merge la sala; daca nu doresti sa porti o astfel de tinuta
la nunta, o poti purta dupa. O tendinta lejera, practica si
care cu siguranta merita sa se regaseasca pe podiumul care
cuprinde principalele tendinte rochii de mireasa 2019.

2 0 1 9
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inbal dror

naeem khan

Aceste ornamente
s-a vazut in multe
din
colectiile
prezentate pentru
sezonul primavara
vara rochii mireasa
2019 si comparativ
cu alti ani, ele
ofera mai mult un
LOOK sculptural,
gestual,
luand
locul broderiilor
si
elementelor
arhitecturale.
Un aer elegant
si subtil, daca iti
doresti o aparitie
teatrala.

monique lhullier

VOLANASE
Indiferent cum ai dori sa ai silueta cand vei
dori sa imbraci rochia de mireasa, aceste
volanase reprezinta un detaliu al designului care te poate ajuta foarte mult. Le
regasim in tendintele primavara vara rochii
mireasa 2019, oferindu-ti feminitate, gratie,
iar volumul specific permite gasirea stilului
perfect.

lela rose
reem acra

FUNDE
In acest sezon, multe din tendintele pieselor vestimentare merg mana in mana cu cele ale
rochiilor de mireasa, fundele si in mod special - cele supradimensionate, reprezentand
una dintre ele. Aceste frumoase elemente, atrag in mod deosebit privirile, lasand linia
croielii si finisajele mai mult pentru ochii specialistilor si criticilor de moda.
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marchesa

TENDINTE
MACHIAJ

primavara / vara

2019

kaviar gauche

theia

CLASIC
Rochia regala apartinand Givenchy, a inspirat multe case de
moda, astfel ca ea a intrat imediat pe podiumul care gazduieste
principalele tendinte rochie mireasa 2019. Rochiile vazute au
pastrat in mare aceeasi linie - silueta curata si minimalista, la baza
gatului sau cu umerii la vedere, decolteuri minimaliste in V, totul
intr-o maniera eleganta.

Apasa AICI
pentru redirectionare!

ines di santo

NEGRUL

lazaro

Daca esti cu adevarat indrazneata, te poti inspira de la anumiti designeri
care au propus pentru sezonul 2019, rochii de mireasa negre. Au fost vazute
materiale lucioase, flori albastre sau albe - brodate, materiale transparente.

I A N U A R I E
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AGATHA MARIAGE
by
MIHAELA CONSTANTIN

COLECTIA

Suave Ivory

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

Rochie in stil clasic realizata din tul fin si dantela
paietata cu imprimeu floral. Decolteul in V pune
in evidenta bustul, iar bordura inalta din dantela a
fustei, subliniaza lina A a rochiei.

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

CUM
IMBRACAM
ALBUL
IARNA
C

O jacheta lejera cu croi
pierdut si un pantalon utilitar,
merg bine impreuna; este indicat
ca jacheta sa fie pana la talie si sa o
tii mai tot timpul deschisa, pentru a
delimita piesele si pentru un aspect
fashion. Iar daca aceasta este pe
corp - este si mai bine, dandu-ti
un aspect mult mai feminin.

and te imbraci alb din
cap pana in picioare,
trebuie sa creezi bogatie
prin combinarea texturilor, in caz
contrar, LOOK-ul va fi unul banal.
O combinatie dintre o geaca de
piele fina, cu un pulover texturat
si o pereche de pantaloni dintrun material fin, este o combinatie
reusita. Iar materialele texturate
mai puternic, merg foarte bine in
jumatatea superioara a outfit-ului.

O fusta midi si un tricou cu maneci
lungi, este iarasi o buna combinatie
de alb, iar daca adaugi si o pereche de
cizme pana la genunchi sau chiar mai
inalte, vei avea un LOOK stilat. Daca vrei
sa adaugi si o pata de culoare, incearca o
nuanta navy, cea mai potrivita pentru a
“sparge” culoarea imaculata.

Aceasta tinuta poate fi ideala
daca sunt combinate tesaturi bogate
si luxoase, croieli structurate, prin
evidentierea unei singure zone; nu
este indicat in acest caz, ca piesa
vestimentara sa fie stransa pe corp.

O pereche de pantaloni
cu talie inalta cu un pulover
mai largut, reprezinta iarasi o
buna combinatie, la care poti adauga
deasupra o haina casual si niste
cizmulite cu toc. Si chiar daca este
frig - dar vrei un LOOK fashion,
pantalonii pana la glezna fac
acest lucru pentru tine.

In privinta nuantelor de alb,
nu este obligatoriu ca ele sa se
potriveasca perfect! Nuante ca
untul, ivory, coaja de ou, merg
foarte bine impreuna, iar daca vrei
ca albul sa nu fie prea izbitor, ii poti
face “introducerea” cu ajutorul unei
nuante neutre sau inchise.

I A N U A R I E
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Tinutele reinterpretate cu motive
folclorice vor fi in mare tendinta in
anul 2019 si tocmai de aceea am
decis sa va prezint ultima colectie
a designerului FLORIN BURESCU.

30

Folclor & Traditie

Totul despre moda
cu Daniela Sala

A

ceasta colectie a fost prezentata in ultima
editie a Festivalului designerilor din
Romania si a fost realizata pentru a celebra
anul Centenar. Intreaga poveste a acestei
colectii dateaza de aproximativ 5 ani, din
momentul in care designerul gasise in lada
la bunica sa, o fota destul de deteriorata, pe
care acesta voia sa o integreze intr-o colectie
de rochii stilizate. Ulterior acestui moment,
designerul a incercat sa adune cat mai multe
obiecte autentice din portul popular, pentru a
putea crea o intreaga colectie. In cele din urma,
el a reusit sa realizeze o intreaga colectie de
rochii confectionate din bucati de material,
care au putut fi salvate si reconditionate din
costume populare traditionale romanesti cu
o vechime de 100 de ani. Designerul ne-a
povestit ca muza acestuia a fost nimeni alta
decat interpreta de muzica populara, Maria
Constantin si colectia ii poarta numele:
“M.C. by Florin Burescu”.

I A N U A R I E
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1, 2, 3
Alexandra
Nicoleta Predut
foto

Moda si tendinte 2019
De asemenea, denimul, franjurii, bulinele, vor fi
nelipsite din garderobele marilor pasionati de moda
deoarece acestea sunt in mare voga in acest an. Din punct
de vedere coloristic, vom avea o gama variata, de la lila
la albastru marin, roz pudra, alb, negru si rosu, acestea
putand fi accesorizate foarte usor sau de ce nu, creand un
mix intre ele precum rosu si roz sau rosu si lila. Rosu va
fi pe val si va face furori in anul 2019, tocmai de aceea
nu ar trebui sa ii lipseasca nimanui cel putin o piesa
vestimentara in aceasta culoare care poate fi accesorizata
foarte usor.

4
foto 4
Razvan Iordache
foto 5
Mihai Popa
foto 6
Razvan Rotaru

In materie de rochii de seara, vom vedea cum va reveni
moda anilor 50’ cu rochii din matase, rochii mini si chiar
rochii transparente. Insa vom putea vedea si rochiile cu
motive florale care vor putea fi usor de purtat chiar si
seara.
In moda barbateasca, vom putea observa cum revin
pantalonii de catifea, taiorul si pantalonii cu o croiala
lejera.

I A N U A R I E
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5

6
Si dupa cum mereu
va spun, bineineteles
ca moda trebuie sa ne
vina bine in functie de
conformatia
noastra
pentru a fi purtata. 

Autor : Daniela Sala
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CELE MAI STILATE PERSONAJE
din FILME si SERIALE

de Andreea Elena Eftimie

C

and vorbim de ecranizari, de cele mai multe ori, personajele
pot lasa o imagine pozitiva sau negativa asupra filmului
sau serialului in care acestea isi fac aparitia. Nu putine au
fost situatiile in care anumite decizii vestimentare ale stilistilor au
marcat in totalitate un film sau au atras mai multi telespectatori,
doar prin alegerea unei rochii ideale sau a unei simple camasi.
Stim sigur ca si tu cunosti un film sau un serial care se regaseste
in aceasta situatie, dar sigur cunosti totul? Ei bine, in articolul
din aceasta editie, vorbim despre cele mai stilate personaje din
filme si seriale!

1

3

Holly Golightly – Mic
Tiffany’s (Breakfast
at T iffany ’ s )
Frumoasa Audrey Hepburn
este cu siguranta una dintre
actritele iconice, alaturi de alte
nume mari precum Marilyn
Monroe, Brigitte Bardot sau
Elizabeth Taylor.
Unul dintre cele mai
consacrate roluri ale acesteia, a
fost cel al lui Holly Golightly,
o tanara nonconformist, foarte
spontana si extrem de stilata.
Holly a reusit sa marcheze lumea
filmului, dar si a modei, printr-o
simpla rochie neagra, tip creion,
realizata de insusi Hubert de
Givenchy. De la aceasta simpla
rochie, Audrey a reusit sa lege
o stransa prietenie cu Givenchy
pana la moartea acesteia.
Tu recunosti personajul?

Rachel Green Friends
Rolul lui Rachel
a reusit sa o duca pe
Jennifer Aniston pe
culmile
succesului.
Din 1994 pana in
2004, Rachel a fost
recunoscuta ca cel
mai stilat personaj din
serial, lucru ce a dus la
o popularitate imensa
a acesteia.
Fiecare
alegere
vestimentara a sa,
dar si alegerile in
materie de hairstyle,
au reusit sa marcheze
lumea modei, de aceea
sunt create si astazi
reinterpretari
ale
tinutelor acesteia.

dejun la
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Fran Fine – Dadaca (The Nanny)
Inca din anul 1993, actrita Fran Drescher
a reusit sa se bucure de un succes enorm
intruchipand personajul Fran Fine. Fiecare
alegere vestimentara realizata in cadrul
serialului a fost un real succes pentru actrita,
de aceea am decis sa o includem in topul
nostru. Tu ce parere ai?
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7

4

The Girl - The Seven
Year Itch
Cu siguranta iti este
extrem de cunoscuta
aceasta ipostaza a lui
Marilyn Monroe, insa stiai
ca face parte din filmul
The Seven Year Itch?
Realizat
in
anul
1955, The Seven Year
Itch a reusit sa inspire
multe tinere in alegerea
unui costum sexy de
Halloween.

Eve - Life Size
Papusa sau nu, Eve a stiut
mereu cum sa se imbrace
pentru a atrage privirile celor
din jur. Asta oare poate
pentru ca nu a fost o fiinta
umana?
Chiar daca alegerile ei
vestimentare au fost cu totul
fabuloase, deciziile acesteia
din viata de zi cu zi, au reusit
sa o transforme pe Eve,
interpretata de Tyra Banks,
intr-o fiinta mult mai umana.

5

8

Carrie Bradshaw - Totul
(Sex and the City)
De data aceasta nu mai vorbim
despre un serial, insa cu siguranta
vorbim despre una dintre cele
mai populare persoanje. O mai
tii minte pe Carrie Bradshaw? Ei
bine, aceasta a fost interpretata
de Sarah Jessica Parker si a ramas
in inimile si amintirile multora.
Indragostita pana peste cap
de haine si bani, Carrie a reusit
mereu sa intoarca privirile
barbatilor din jur, de aceea,
aceasta a decis sa profite de acest
aspect, devenind unul dintre cele
mai indragite personaje.

Vivian Ward - Pretty
Woman
In anul 1990, Julia
Roberts interpreteaza rolul
lui Vivian, o tanara nu tocmai
cuminte, dar care reuseste sa
isi schimbe semnificativ stilul
de viata dupa ce intra intr-un
nou anturaj.
Vivian ii surprinde pe toti
cand isi face aparitia intr-o
locatie super, selecta intr-un
outfit nu tocmai potrivit; de
aici si pana la o viata de lux,
nu a mai durat mult.

despre sex

9

6

The Bride - Kill Bill:
Volume I
Personajului intruchipat
de Uma Thurman i-a mai
ramas un singur lucru de
facut - sa se razbune.
Quentin Tarantino a
avut grija ca Thurman sa
fie imbracata cu stil in timp
ce isi ucide dusmanii, iar
noua ne place, insa acestia
au mai reusit sa creeze un
outfit iconic. O mai tii
minte pe Mia Wallace din
Pulp Fiction?

Cher Horowitz - Clueless
La varsta de 19 ani, Alicia
Silverstone
interpreteaza
personajul lui Cher Horowitz in
cunoscutul seriale Clueless. Chiar
daca Cher nu avea absolut nicio
idee despre ce se intampla cu viata
ei, stia cu siguranta cum sa isi
accesorizeze tinutele.
Unul dintre cel mai popular
outfit al acesteia este cel de
scolarita, culoarea galbena reusind
sa o prinda de minune, tocmai de
aceea, aceasta tinuta a fost inclusa
si intr-un videoclip al lui Iggy
Azalea, reusind sa rememoreze
cum se cuvine un outfit indragit
de toti.
Miranda Priestly - Diavolul se imbraca de la Prada (The Devil
Wears Prada)
Chiar daca toata actiunea se invarte in jurul lui Andrea Sachs, interpretata
de Anne Hathaway, Meryl Streep este cea care a adus la viata personajul
cu cele mai multe cunostinte in materie de moda, adica Miranda Priestly.
Pusa la carmele unei importante reviste de moda, Miranda este cea care ia
deciziile din film, tocmai de aceea, noi credem ca merita sa fie inclusa in
topul nostru.
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Cum Recunoastem
Perlele Naturale?

M

otivul pentru care femeile adora perlele este acela ca au puterea de a
creste stima de sine si confera un plus de feminitate. Mai mult decat
atat, purtarea unui colier de perle, de exemplu, impune si o oarecare
postura si eleganta. Dupa parerea mea, perlele sunt cele mai elegante si mai
feminine bijuterii din cate exista. Oricat de simpla si de banala ar fi o tinuta,
un colier de perle ii schimba cu totul aspectul. Perlele confera prestanta atat
tinutei, cat si persoanei care le poarta.
In ceea ce ma priveste, mi-am creat o viziune clara asupra faptului ca un
colier de perle implica purtarea unei rochii elegante, spre exemplu. De fapt,
dintotdeauna am avut un simt al asortarii foarte bine dezvoltat. Am inteles ca
perlele nu se preteaza oricarui tip de tinuta sau oricarui tip de material; eu vad
perlele combinate numai cu tesaturi fine.

Dar,

34

s a va p o v e s t e s c c at e c e va d e s p r e p e r l e l e n at u r a l e , s a l e d e o s e b i t i r e p e d e d e fa l s u r i !

I A N U A R I E

2 0 1 9

perlele naturale

despre

Cum Identificam
Perlele False?
Singurele perle care se creeaza de la natura sunt cele de
apa sarata, foarte rare si foarte greu de colectat. Acestea
se creeaza accidental, fara interventia omului. Atunci cand
midia se deschide pentru a se hrani, se intampla sa intre in
aceasta un rest nefolositor. Pentru a se proteja de acesta,
midia incepe sa secrete sidef, ” imbracandu-l” in fiecare zi cate
putin. Zilnic ii mai adauga cate un strat, pana ce este perla
astfel formata este recoltata de catre oameni. De numarul de
straturi de sidef depinde dimensiunea finala a perlei. Perlele
de apa sarata fiind foarte rare sunt implicit si foarte scumpe.
Dar iata ca s-a gasit o solutie si pentru femeile care isi
doreau sa poarte perle, dar carora nu le erau accesibile.

diferente

Ingeniosi din fire, oamenii au inceput cultivarea perlelor,
dar de data aceasta in apa dulce. De aici vine denumirea de
perle de cultura sau perle de apa dulce. Procedura este aceeasi
ca in cazul scoicilor de apa sarata, numai ca, usor `fortata` sa
zicem. Oamenii introduc in scoica o margica mica pentru a o
determina sa secrete sidef si sa formeze astfel o perla.

Diferenta dintre perlele naturale si fake-uri este usor
de sesizat. Iata cum le depistam:

Caracteristicile perlelor false:

In ce priveste grosimea stratului de sidef, perlele de apa
dulce il au mai gros decat cele de apa sarata. Astfel, ingrijite
corespunzator, exista probabilitatea de a fi mai durabile in
timp, chiar daca sunt mai ieftine.

- culoarea - daca toate perlele siragului sunt absolut
identice ca nuanta, va confruntati cu un fals;
- simetria - daca toate perlele siragului au aceeasi
forma, este fake;
- imperfectiunea - daca suprafata perlelor este perfecta,
atunci sunt false;
- frecarea - daca frecati doua perle una de alta si se
simt fine, sunt imitatii;
- muscarea - daca va treceti dintii peste o perla si se
simte fina, nu e adevarata.

Perlele de apa dulce concureaza cu succes perlele de
apa sarata si sunt din ce in ce mai cumparate. Asta tocmai
datorita asemanarii izbitoare cu acestea si a pretului mult mai
accesibil. Cele doua tipuri de perle nu se deosebesc decat la
nivel de nucleu, lucru care este foarte greu de determinat.
Singura modalitate de verificare a autenticitatii celor doua
tipuri de perle, ar fi scanarea cu un dispozitiv cu raxe X.
Altfel, niciun bijutier nu ar putea face diferenta intre o perla
de apa sarata si una de apa dulce.

I A N U A R I E
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La polul opus, iata cum trebuie sa
arate perlele naturale:

ideea de
asortare

- culoarea - chiar daca perlele sunt albe, ele sunt usor
diferite ca nuanta;
- simetria - perlele perfect simetrice sunt foarte rare,
cele mai multe au forme usor neregulate;
- imperfectiunea - suprafata perlelor nu este perfect
neteda, acestea au mici imperfectiuni sau semne;
- frecarea - frecand doua perle intre ele trebuie sa se
simta dure, nisipoase;
- muscarea - muscand o perla trebuie sa o simtiti
nisipoasa.

Colierul de perle arata superb cand este purtat cu un articol vestimentar fara bretele, precum in imagini. Desi nu arata rau deloc,
nici daca accesorizeaza un top din matase, satin, voal sau dantela, de exemplu.
Parerea mea este ca niciunei femei nu ar trebui sa ii lipseasca un colier din perle. Este un accesoriu inedit, luxuriant, care prin
simpla purtare va face sa va simtiti mai bine. Este incredibil cum un simplu colier de perle poate lucra la psihicul femeii si ii poate
reda increderea in sine!

Voi aveti bijuterii cu perle naturale? Va simtiti atrase de astfel de bijuterii?
Pe data viitoare,
Ioana S. Pavel
Blogger @ One Day Butterfly Blog
https://ioanaspavel.ro
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Printre
BLOGURILEde MODA
din ROMANIA
Te x t : A v e r a M a k e - u p A r t i s t

E

vremea noilor inceputuri si gandul
acesta, pe langa faptul ca ne da
speranta, ne indeamna sa ne
intoarcem putin catre noi insine si sa
intelegem mai bine cum stau lucrurile in
ceea ce ne priveste. Nu cu multe zile in
urma, in preajma sarbatorilor, ne setam
rezolutii pentru anul in care
tocmai am pasit, privind
de undeva de sus, din afara
noastra, ceea ce am reusit sa
facem, ceea ce am lasat in
suspensie si, cu siguranta,
ceea ce ne propunem pentru
mai departe. Si, fiindca nu
avea cum sa fie altfel, privirea
aceea de sus s-a intalnit cu sufletul din noi
si, atunci, tot ceea ce ar fi putut constitui
o lista de prioritati s-a transformat pe
nesimtite intr-o « radiografie» personala,
intr-o poveste subiectiva, cu si despre noi.
Si, desi fiecare dintre noi ar avea lucruri
de spus, unii chiar se pricep bine de tot sa
o faca. In cuvinte si in imagini!
Anul 2018 a adus laolalta, la rubrica
dedicata blogurilor de moda din Romania,
unele dintre cele mai curajoase tinere, fie

ca vorbim de preferinte vestimentare, de
modalitati de a petrece timpul liber, de
idei de calatorie, de produse de ingrijire
ori de ponturi despre
gestionarea finantelor.
Daca de la unele am aflat
ca, indiferent cat de
intortocheata ar fi, viata
merita luata asa cum ti se
da, de la altele am aflat
ca, atata vreme cat nu
ne ingradim imaginatia,
putem face din noi adevarate modele care
sa inspire pe ceilalti.
Dar de ce este nevoie pentru asta? Ei
bine, reteta se dovedeste a fi generalvalabila: o minte in permanenta deschisa
la nou, abilitatea de a imprumuta idei si
de a ramane totusi original, creativitate,
viziune, perseverenta, spirit anticipativ si,
de ce nu ?, un strop de nebunie. Adevarul
este ca, intr-un domeniu atat de generos
precum fashion&lifestyle, te poti afirma
doar daca vei ramane constant propriilor
valori, delimitand foarte clar ideea de
pasiune de cea de business.

Inceput de an, deci vremea retrospectivelor. Sa ne amintim, asadar, de blogurile pe care
le-am prezentat in paginile ultimelor 12 numere ale revistei noastre!
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ianuarie
Alexandra Galea (www.alexandragalea.com) recunoaste faptul ca,
nu de putine ori, a avut impresia ca timpul isi pierde consistenta,
« dansand intr-un ritm cand de vals, cand de tango, fara control». Dar,
independent de nestatornicia lui, unele lucruri raman neschimbate:
bunatatea, zambetele sincere si, mai ales, calitatea tot mai rara de a
ne bucura de ceea ce avem deja. La astfel de ganduri, se potriveste
de minune ca fundal sonor, Shostakovich, Waltz no 2, unul dintre
preferatele Alexandrei.

Larisa Costea (www.larisacostea.com) a continuat cu aceeasi
fervoare activitatea pe blog, iar notorietatea de care se bucura
a facut ca ea sa apara in diverse emisiuni de televiziune, sa fie
un reper atat in ceea ce proveste stilul vestimentar, cat si in
legatura cu propunerile de make-up sau de ingrijirea a parului
si a pielii. De asemenea, Larisa a calatorit in locuri splendide,
motiv pentru care blogul ei poate fi considerat si un ghid util
pentru cei nehotarati, aflati in cautarea destinatiei perfecte.

februarie
Cleopatra Coman (www.cleopatracoman.com) s-a simtit, in ultima perioada,
tot mai atrasa de zona de dezvoltare personala si spirituala, care presupune
o purificare a mintii si o reconectare cu universul, in sensul ca, din punctul
ei de vedere, cheia linistii interioare consta in recunostinta pentru darurile
primite de la divinitate si in puterea de a rezista tentatiei de a nu te compara
cu altii. Ce e drept, ritmul cotidian poate fi uneori inamicul nostru, asa ca o
carte magica sau o lumanare parfumata pot face minuni… si Cleopatra stie
bine lucrul acesta!
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aprilie
Diana Enciu si Alina Tanasa de la
www.fabulousmuses.com
sunt
in
continuare
adeptele
principiului
«DREAM BIG»! Asta inseamna ca au
avut un an extraordinar din punct de
vedere al colaborarilor internationale si al
participarii la evenimente fashion de top.
Mai mult, echipa din spatele conceptului
pe care il reprezinta cele doua tinere a adus
la nivel de arta tot constructul lor stilistic,
asa ca anul 2019 va fi, in mod categoric,
unul definitoriu pentru brandul pe care
l-au impus in lumea modei, la cele mai
inalte standarde.

iunie

mai
Frumusetea blogului Laurei Calin (www.lauracalin.ro) consta in
faptul ca se axeaza, in mare masura, pe prezentarea unor evenimente
de traditie care imbina sfera lifestyle cu implicarea civica, astfel incat
ni se aduce la cunostinta un lucru pe cat de interesant, pe atat de
firesc: orice forma de interactiune poate fi un mod de a privi si spre
ceilalti, poate mai putin norocosi. In plus, ne place de Laura si pentru
ca iubeste cartile si pentru ca are liste de volume, in permanenta
expansiune, de pe care isi propune sa bifeze cat mai multe. Bine, e la
fel de adevarat ca, nu cu mult timp in urma avea « alte 20 de titluri pe
care inca nu mi le comand, ca sa nu-mi stea pe cap ». Sa speram, insa, ca
va fi timp pentru toate!

I A N U A R I E

Noemi Meilman (www.noemimeilman.com) si-a continuat actiunile
din domenii precum: activism pentru cauzele in care crede si
blogging, fara ca asta sa ii diminueze eficacitatea in postura de
PR pentru clienti de prestigiu. Dar, indiferent cat de putine ore/
minute/secunde pe zi i-ar ramane si pentru sufletul ei, nu renunta
pentru nimic in lume la jocul timpului: « la fiecare final de luna, aleg
ceva ce m-a miscat in mod placut si imi notez in jurnalul pe care il tin
de la varsta de 13 ani. Exista luni din care raman cu o singura memorie
frumoasa, exista luni in care colectionez mai multe secvente.» De luat
aminte!
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iulie
septembrie

Alina Boda (www.alinaboda.ro)
lucreaza la fel de mult si, poate
de aceea, in ultima vreme a cam
evitat sa isi petreaca timpul
in aer liber, pentru ca zilele
mai scurte o determina sa isi
iubeasca si mai mult caminul.
Asa ca adora momentele in
care se cuibareste in pat la un
serial sau la un documentar bun.
Desigur, asta nu o impiedica
sa fie in continuare activa in
mediul online, de aceea, cine este
in cautarea unor recomandari de
sezon, ii poate face din cand in
cand o vizita pe blog!

august
Cristina Mircea (www.cristinamircea.ro) a devenit, intre
timp, studenta la Academie si, sincer, stie sa poarte cu
stil chiar si uniforma impusa acolo. Evident, asta nu o
impiedica sa isi urmeze pasiunea de a scrie in continuare pe
blog, de a face recomandari la produse de ingrijire personala
sau de a fi protagonista sedintelor foto, demostrand
astfel ca feminitatea nu poate fi ascunsa sub o tinuta care
«uniformizeaza». De fapt, in cazul ei, tocmai respectiva
tinuta «particularizeaza», dezvaluind originalitatea.

Alexandra Tiutiu (www.alexandratiutiu.ro), pe langa ideile inspirate cu care si-a obisnuit
cititoarele, a avut una in plus, tare frumoasa, aceea de a promova periodic pe blogul ei
cativa dintre creatorii de moda autohtoni. Este important ca acestia sa aiba o mai buna
vizibilitate, pentru a putea fi cautati de cei interesati de productiile lor stilistice, cu atat
mai mult cu cat, aproape fara exceptie, acestea sunt spectaculoase. Prin urmare, salutam
initiativa Alexandrei, convinsi fiind ca si anul care tocmai a inceput va fi prolific din
punct de vedere al colaborarilor.
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octombrie

decembrie
Cu blogul Simonei (www.symonnna.wordpress.com) s-a
incheiat incursiunea noastra in zona atat de fascinanta a
jurnalelor stilistice virtuale, anul trecut. Insa el promite o
existenta indelungata, daca stam sa ne gandim ca cea care
isi expune acolo gandurile si preferintele are cateva atuuri
de necontestat: hotarare, perseverenta, stima de sine, spirit
liber si rebel, dar si pasiune pentru adevar si frumos. Tocmai
de aceea nu va fi nicio surpriza sa constatam ca acest an
va aduce cu sine o serie de noi provocari carora intuim ca
Simona le va raspunde cu toata deschiderea.

Ioana S. Pavel (www.ioanaspavel.ro) ramane acelasi
spirit polivalent, captivat in egala masura atat de
capcanele sufletului si ale mintii, cat si de aspectul
care poate fi in permanenta complimentat de produse
de ingrijire de calitate. In esenta, pentru a emana
frumusete si prospetime, fiinta umana trebuie sa fie
rezultatul armonizarii interiorului cu exteriorul si
Ioana stie mai bine decat oricine acest lucru. Asadar,
oricine este in cautarea echilibrului, ar fi bine sa tina
cont de recomandarile de pe blogul ei.

Pentru
Eliza
Atudosie
( w w w. e l i z a a t u d o s i e . c o m ) ,
viata de studenta de la Cluj a
oferit nenumarate oportunitati,
pornind de la implicarea in
activitati de socializare, pana
la bucuria unor colaborari din
zona beauty, fiindca aparitia ei
luminoasa, energica, plina de
buna dispozitie reprezinta, daca
vreti, «marca ei inregistrata».
Planurile de largire a publiculuitinta al Elizei se vor concretiza,
fara doar si poate, si in acest an,
cu atat mai mult cu cat tanara
are deja cateva idei despre care
in acest moment vorbeste doar
in treacat, pentru ca impactul
sa fie mai puternic. Noi ii dorim
mult succes!

noiembrie

In speranta unui an la fel
de bogat in bloguri atragatoare
cu idei creative si persoane dinamice
care sa le faca sa creasca de la luna la luna,
dorim o viata plina de culori si inspiratie
tuturor celor care iubesc sa impartaseasca si
cu ceilalti acel ceva al existentei lor care se
traduce prin fashion-beauty-lifestyle!
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CA R E

S U N T

P I E S E L E

D E

CA R E

A I

N E VO I E :

 PULOVERUL - piesa nelipsita din orice garderoba, pe care o poti integra in aproape orice
tip de outfit, incepand de la cel mai basic, casual, chic, smart pana la elegant. Si pentru ca
tot ne aflam in sezonul rece, am ales un pulover intr-o nuanta puternica de rosu corai tocmai
pentru a sparge monotonia strazilor gri.
 SARAFANUL DIN JEANS - potrivit atat pentru sezonul rece cat si pentru cel cald, il poti
purta intr-o multime de combinatii. Fie peste un pulover, o maleta, un tricou sau o camasa.


CIZMELE - de preferat cele cu talpa joasa, deoarece vorbim despre un outfit casual - chic;

Pe langa faptul ca sunt extrem de comode, se potrivesc de minune cu rochii, pulovere
oversized dar si cu pantaloni sau jeansi conici.

SA N U U I TA M
I N SA S I D E . . .
ACC E S O R I Z A R E !
Asa cum stim, accesorizarea are
un rol extrem de important in
orice tip de outfit.
Un sal ori un fular, o bereta, o
pereche de manusi, ochelari de
soare sau chiar o geanta chic
pot face diferenta!

I

nceputul sezonului rece
si perioada Sarbatorilor
de iarna, reprezinta
intotdeauna un prilej de
reinoire a garderobei si a
adoptarii unor tinute chic
& stylish, dar care sa fie in
acelasi timp si calduroase.
Iata care este propunerea
mea de outfit pentru o
zi obisnuita sau pentru o
iesire in oras, fie ca mergi
la o sesiune de shopping, la
un branch sau la un film cu
prietenele.

Eu am ales un guler din blana,
animal print, ce contrasteaza
perfect cu rosul vibrant al
puloverului si al beretei.

Ce spui de o tinuta
CASUAL CHIC pe care o
poti compune extrem de
rapid, fara prea multa
bataie de cap dar care sa
fie in acelasi timp si “chic
& sweet“ dar in care sa te
simti si confortabil?

Foto : Mircea Maieru
Model&Fashion Blogger : Laura Sima / www.laurafashionblog.wordpress.com
I A N U A R I E
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Cumpara

ACUM!

fular

fular

40 lei

pulover

40 lei

jacheta
matlasata

jacheta
matlasata

105 lei

520 lei

520 lei

fular casmir
60 lei

S EZ ON U L R E C E

pantalon
165 lei

Completeaza-ti garderoba cu piese care aduc
tinutelor de sezon confort!
Jacheta matlasata, maletele si puloverele
din lana, trebuie sa fie elementele principale in
sezonul rece!
pulover

jacheta
matlasata

650 lei

140 lei

105 lei

maleta
95 lei

pantalon
165 lei

pulover

120 lei

pantalon
165 lei

pantalon
200 lei

Rubrica realizata
de GINA CODRESCU - manager Magazin MISTER
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Ne gasiti si in mediul virtual pentru cele mai noi oferte:
facebook.com/mistergalati !
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Cumpara

ACUM!

camasa
140 lei

papion 40 lei

batista
25 lei

sacou

420 lei

620 lei

camasa

115 lei

cravata

sacou

360 lei

35 lei

pantalon
200 lei

620 lei

pantalon

200 lei

SE ZONUL PA LTOA N ELOR
A revenit sezonul paltoanelopentru sezonul rece 2018/2019!

Paltoanele din lana si casmir vor fi intotdeauna o
achizitie castigatoare!

esarfa
40 lei

sacou

270 lei

Le poti combina atat cu sacouri si pantaloni din stofa
sau jeans, cat si cu un costum - atunci cand acesta
face parte din tinuta ta zilnica.

560 lei
520 lei

camasa 140 lei
sacou

cravata +
batista

420 lei

35 lei

pantalon

cravata + batista + esarfa
cravata + batista + esarfa

200 lei

120 lei

pantalon

120 lei

200 lei

Toate modelele sunt disponibile in
Magazinul Mister situat pe strada Brailei Nr. 163!
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TENDINTE
VESTIMENTARE
MASCULINE
2019
s e z o n u l

T

p r i m a v a r a

-

ot ceea ce s-a vazut in vestimentatie ca tendinte
barbati 2019 pe podiumurile internationale, a
avut principala tema de a redefini ceea ce inseamna
masculinitate, puternic pusa la indoiala in ultimul
timp. S-au evidentiat printurile, stilul stradal,
pantalonii foarte scurti, mastile, buzunarele in exces
si multe multe idei noi.

v a r a

3

ALEXANDER MCQUEEN

BAND OF OUTSIDERS

SAINT LAURENT
DENIM

Y/PROJECT

VETEMENTS

D

e pe strada direct pe podium - asta ar vrea sa spuna denimul,
una dintre cele mai importante tendinte barbati 2019 si care isi
castiga un loc bine meritat, dat fiind faptul ca o regasim in majoritatea
combinatiilor vestimentare. Jeansi prespalati, croi drept, pantaloni
largi, jachete si camasi excentrice, trimiteri vintage.

MOSCHINO

1
PIELEA LA VEDERE

M

ulte din spectacolele acestui sezon ne-au aratat multi barbati
doar in pantaloni scurti sau pantaloni - avand pieptul gol.
Cativa au fost acoperiti cu ceva vopsea sau sclipici, sau piese
foarte usoare, cum ar fi vestele sau camasi din materiale fine.

2
VOPSEAUA

U

na din principalele
tendinte barbati 2019,
sunt imprimeurile care dau
impresia de vopsea. Au fost
vazute piese vestimentare
cu imprimeuri in foarte
multe culori, contrastante
sau doar in doua culori.

OFF WHITE

DUNHILL
I A N U A R I E
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LOUIS VUITTON
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4
STRADA
REINVENTATA

C

ALEXANDER MCQUEEN

ultura pop ai anilor
’90 si modul cum a
evoluat stilul stradal, au
fost aduse pe scena si
formeaza una dintre cele
mai importante si oarecum
bizare tendinte barbati
2019. Multe elemente
couture, culori tipatoare,
croiuri,
toate
sunt
interesante, dar parca ar
face un front comun anti
moda.

6

5

ALEXANDER MCQUEEN
BUZUNARE

GIORGIO ARMANI

48

CHARLES JEFFREY LOVERBOY

THOM BROWNE

CHALAYAN

U

na dintre cele mai importante tendinte barbati 2019
ar parea ca are o obsesie pentru ... buzunare. Jachete,
pantaloni, salopete, toate trebuie sa aiba cat mai multe
buzunare pentru lucrurile esentiale, care sunt din ce in ce
mai multe: portofel, telefon, pasaport, chei, spray, card, etc.
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MASTILE DE FATA

A

ceasta este una din cele mai neobisnuite
tendinte barbati 2019, avand aparitii progresive
in ultimii ani si oferind in general, un aspect
stradal, dramatic, chiar daca scopul purtarii lor
variaza. Au fost vazute masti de fata tip gherila,
masti chirurgicale acoperite cu cristale, masti
antipoluare.

7
9
SUNNEI

PA L A R I I L E T I P B U C K E T

I
MSGM
ERMENEGILDO ZEGNA

nca o tendinta inspirata din anii ’90 a dominat
scena primavara vara 2019 - palaria tip bucket,
fiind vazute variante printate, texturate, simple,
vibrante si pline de viata.

VERSACE

CAMASI COLORATE

P

line de viata, in culori vibrante, imprimeuri abstracte, detalii
tropicale, influente Hawaii, sunt prezente in diversitatea de camasi
vazuta in colectiile caselor de moda pentru sezonul calduros 2019. Iar
numitorul comun al acestor camasi este maneca pana la cot, indiferent
ca o imbraci direct pe piele sau mai ai ceva dedesubt.

3.1 PHILLIP LIM

COMMES DES GARCONS
NEON

8

PAUL SMITH
VERSACE

C

ulorile neon au fost vazute in multe colectii pe bocanci, pe bluze sport,
pantaloni, camasi, jachete bomber, fiind una dintre cele mai luminoase
tendinte barbati 2019 in privinta vestimentatiei.

I A N U A R I E

TODD SNYDER
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TRENCI

10

N

u
puteau
lipsi
trenciurile din sezonul
primavara vara 2019, fiind
vazute variante clasice ale
acestora, trenciuri cropate
si avand doua nuante,
printuri atipice.

ALEXANDER MCQUEEN

HERMES

PAUL SMITH

PIESE DIN PIELE

BALMAIN

C

ombinezoane din piele, seturi de pantofi si pantaloni din piele,
veste din piele, piele de sarpe care ofera un LOOK extravagant,
piele mai moale care iti permite sa-i dai outfit-ului un aer atletic,
lucioasa sau mata, toate alcatuiesc una din cele mai importante
tendinte barbati 2019 in vestimentatie.

BERTHLOD

NEIL BARETT

11

COSTUM

GIORGIO ARMANI

DIOR

N
MAISON MARGIELA
50

oile tendinte barbati 2019 ne aduc in prim plan costumele inspirate din anii ’80 cu
puternice accente couture. Au fost vazute efecte 3D, influente artizanale, organza,
stiluri supradimensionate si relaxate, pantaloni largi, iar nuantele dominante au fost gri
industrial, serbet violet, albastru de cer, roz.

I A N U A R I E

2 0 1 9

TENDINTE VESTIMENTARE
FEMEI 2019
PRIMAVARA / VARA

13
JACQUEMUS
ROMANTISM

ANN DEUMEULEMEESTER
MARNI

S

i barbatii pot fi romantici prin vestimentatii - asa cum ne-o arata una dintre
cele mai interesante tendinte barbati 2019. Aer pur - influentat mult de mediul
rural, piese vestimentare lejere - care curg, palarii din paie, vin in contrast cu
viteza, extravaganta si urgenta urbana.

14

LUDOVIC DE SAINT SERNIN
PA N TA L O N I S C U R T I

PRADA

FENDI

Apasa AICI

P

pentru A FI

antalonii foarte scurti au fost printre acele tendinte barbati 2019, care au continuitate din
sezonul precedent, designerii prezentandu-ne diverse variante, de la pantaloni scurti elastici,
sport, croieli foarte precise, pantaloni scurti foarte fermi, in culori diverse, imprimeuri cu logo.

I A N U A R I E
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2 0 1 9

51

FAMOST

MODA

D E S P R E SSUUPPRRAA P U NNEERREEAA H A I N E L O R

I N

S E Z O N U L

R E C E

Text : Alin Temeliescu / Foto : Pinterest

Mereu

moda si frigul nu pot face casa buna? Cred ca te-as putea convinge sa te razgandesti.
Iarna este numai buna pentru purtarea articolelor vestimentare in straturi , adica pentru faimosul layering.

ai fost de parere ca

Despre acesta am sumarizat anul trecut pe vremea asta (la pagina 37) ca este acel silver lining, acel happy ending, acea

solutie mareata pentru zilele friguroase.

Inainte de toate, ar trebui sa spun ca este vorba despre layereala stylish si nu despre cum sa
te imbraci cand te afli pe partiile de schi. Mai exact, despre stratificarea cu pulovere, veste,
fulare, cravate, paltoane, jachete si asa mai departe.
Indiferent daca ai observat sau nu acest lucru, cu siguranta ai practicat aceasta tehnica. De fiecare data cand
alegi un pulover, o camasa, un tricou, si ceva deasupra, castigi din start puncte la capitolul STIL.
Acum, layering-ul nu numai ca reuseste sa mentina confortul termic, ci este si o oportunitate de a crea diferite
outfit-uri, LOOK-uri. In principiu, exista doua tipuri de layering, vizibil si invizibil.
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Tipuri de

layering
L AY E R I N G M ON OC R OM ATI C

LAYERING INV I ZIB I L
Sa incepem cu suprapunerea invizibila. Daca
izolatia este principalul tau obiectiv si doresti sa iti
pastrezi LOOK-ul fara suprapuneri vizibile, vorbim
in principiu despre tricouri, maieuri si indispensabili.
Acest strat de baza iti ofera caldura si confort si
uneori, poate preveni, de asemenea, petele galbene.
Cand investesti intr-un tricou tip lenjerie,
asigura-te ca este cat se poate de aproape de tonul
pielii tale, iar daca acest lucru nu este posibil,
opteaza pentru unul gri deschis. Ideal ar fi sa alegi un
tricou cu decolteu adanc in V, pentru ca acesta nu se
va vedea atunci cand il vei purta pe sub o camasa de
exemplu.

L AYER I N G V I Z I B I L
Acum sa vorbim
despre partea cea mai
distractiva, suprapunerea
vizibila. In primul rand,
ce inseamna asta? Cand
spun suprapunere, ma
refer la fiecare strat fie
camasa, cravata, vesta,
chiar si o batista de
buzunar sau o butoniera
pur si simplu pentru ca
sunt straturi vizuale si
nu acopera Intregul trup,
dar este inca un strat
In sensul ca te ajuta sa
creezi un outfit diferit.

I A N U A R I E

1

Primul tip este layering-ul
monocromatic, si asta inseamna
folosirea aceleiasi culori din nou
si din nou in tinuta ta. Nu, nu
inseamna ca trebuie sa porti
un costum negru cu o camasa
neagra si o cravata neagra,
pentru ca nu exista nici un
contrast si va arata doar ca un
costum in intuneric.
Ceea ce vreau sa spun este sa
ramai la o singura culoare. Sa
spunem bleumarin sau albastru,
astfel incat, daca costumul tau
este albastru, iar pantofii tai
inchisi ar fi mai bine sa alegi o
camasa alba, dar si o cravata care se potriveste cu costumul
in aceeasi culoare tare. Avantajul stratificarii monocronice
arata ca e destul de usor de realizat, dar in acelasi timp,
ai putea intra in acea problema in care ai o cravata care
este ceva mai inchisa sau cu o nuanta mai deschisa decat
costumul tau si atunci cand sunt alaturate arata rau. Si din
experienta
mea, este
mai usor sa
iesi basma
curata daca
mergi pe
nuante mai
deschise
de gri sau
albastru,
decat pe
nuante mai
inchise. In
caz contrar,
te face sa
pari intr-un
costum de
seara, cum
ar fi un
smoching
sau un frac.

2 0 1 9
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A LTE R N E A ZA C ULOR I L E SI M OTI V ELE!
Cel de-al treilea tip este despre a alterna culorile mate
sau modelele. Acest tip este foarte asemanator cu cel
precedent, doar ca in loc de culoare, este vorba doar de
un model sau motiv. Poate fi acelasi model, de exemplu
un costum de lana ecosez, apoi o camasa alba, o vesta
neagra si in cele din urma, o cravata ecosez. Sau ar putea
fi, de exemplu, o camasa modelata sau dungata, o cravata
solida, o vesta modelata si o jacheta solida. Desigur,
functioneaza si invers cu o camasa solida, cravata cu
model, vesta solida si jacheta cu model.

3

C ULO RI C O N S T RA S T A N T E
Al doilea pas ar fi layering-ul cu numeroase contraste.
Gandeste-te la un tort de ciocolata cu o crema de
culoare alba si o crema de alune sau cafea la mijloc.
Functioneaza, deoarece creeaza mai mult interes vizual.
Asa ca, pentru hainele tale, ar insemna ca poti incepe
cu o camasa de culoare alba, atunci poti purta o cravata
albastra si apoi poti avea un cardigan sau o vesta intr-o
culoare diferita, poate un maro sau un verde sau poate
burgundy si apoi in partea de sus adauga o alta culoare.
De asemenea, daca doresti, te poti prelungi pana la
patru culori. Acest lucru este un pic mai indraznet si
poate mai dificil de realizat, dar ceea ce conteaza este sa
nu ai doua elemente foarte asemananatoare in culoare,
una langa cealalta. Poti intercala cu ceva care este destul
de contrastant si eforturile tale in privinta layering-ului
vor arata bine.
Iti sugerez sa arunci o privire in paleta de culori si sa
alegi culori complementare care sunt opuse una fata de
celalalta, deoarece acestea functioneaza destul de bine
impreuna.

D OUA SAU TR E I M OTI V E L A R A N D
Al patrulea tip este de a avea doua sau trei modele la
rand. Acest tip este mult mai complicat si mai dificil si,
daca gresesti, rezultatul general poate parea ingrozitor
destul de usor. Asadar, iti sugerez sa practici acest tip de
layering doar in cazul in care le stapanesti pe celelalte.
Pentru a obtine un outfit reusit, trebuie ca modelele sa
fie complet diferite. De exemplu, o camasa dungata,
alaturi de o cravata cu motive geometrice. Apoi decide
daca doresti si o jacheta cu model.

2

4
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B A R I E R A I N TR E STAT UR I L E C U AC E L E
C ULOR I C OOR D ON ATE
Al cincilea mod este de a crea o legatura intre piesele
vestimentare. Ceea ce vreau sa spun este ca daca tu vei purta
o cravata orange, este necesar sa optezi pentru o batista de
buzunar care are niste motive orange si, poate o pereche de
sosete care au ceva, un imprimeu, motiv, astfel creandu-se
un tot armonios. De exemplu, daca alegi o jacheta albastra,
o cravata rosie si o vesta cafenie, si in cele din urma o batista
de buzunar care preia toate acele culori, totul va arata foarte
armonios.
O alta modalitate de a realiza un outfit armonios este de
a schimba culoarea sosetelor. Este destul de usor atunci cand
vine vorba de acele sosete in doua tonuri, deoarece nu trebuie
sa se potriveasca si, daca alegi o anumita culoare in partea de
sus a costumului care se regaseste pe sosete, va fi mai mult
decat perfect.

5
INT ER AC T IU NE A C ULO R I LO R

6

EVI TA !

Sase, acorda atentie modului in care
interactioneaza straturile. Daca as purta o
cravata albastra pe o camasa alba, ar arata
foarte diferit decat daca as purta o camasa
albastra cu o cravata albastra. Din cauza
lipsei de contrast, totul va arata gresit si
nelalocul lui. In schimb, daca aleg o camasa
mai inchisa, trebuie sa trec la o cravata mai
deschisa pentru a crea un contrast potrivit.
Unii oameni spun ca nu au purtat
niciodata o cravata mai deschisa decat
camasa. Personal, cred ca poate functiona
destul de bine, dar cea mai usoara varianta
este de a combina o cravata mai inchisa cu
o camasa deschisa.

Aducerea
a doua
culori foarte
asemanatoare
una langa
cealalta
si adauga
intotdeauna un
alt strat intre
ele!

I A N U A R I E

2 0 1 9

55

FAMOST

MODA

outfit of the month

ALIN TEMELIESCU
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Hello, Winter!
Ce-ai spune de o incursiune moderna in lumea fascinanta a vechiului Mexic?
Vrei, nu vrei, poncho-ul ocupa un loc fruntas in prezentarile internationale de moda si de ce nu si in dulapul tau. In
acest sezon, putem lasa eternul palton sa se mai odihneasca o vreme. Dupa cum ai vazut si in articolul de mai sus, cheia
vestimentatiei pentru anotimpul rece este layering-ul sau suprapunerea pieselor vestimentare.
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Tinuta
Well, acestea fiind
spuse, iti prezint
tinuta lunii ianuarie!
Acest outfit este
alcatuit dintr-un poncho
extrem de versatil, un
pulover de lana negru, o
camasa neagra cu motive
si o pereche de jeansi
albastru deschis. Acest tip
de poncho poate sa aduca
originalitate unei tinute
daca este mixat corect.
Mai mult decat atat, el nu
este prea des intalnit pe
strada, asa ca te va ajuta
sa te faci remarcat. In
concluzie, poncho-ul a
dovedit ca stie sa infrunte
bariera timpului.

Tschuss!

Locatie : AZTEQ DEL SOL
Foto : FAMOST
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I A N U A R I E

2 0 1 9

Pulover : H&M / Camasa : Reserved / Poncho : Zara
Jeansi : H&M / Incaltaminte : Giuseppe Zanotti
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Personalitati de TOP
cu Daniela Sala

Interviu ANDREEA BALAN
O cariera de 20 de ani!

ANDREEA BALAN este una dintre cele mai apreciate cantarete de
muzica pop si dance din Romania! In 1996 aceasta si-a lansat primul album
intitulat ,,Ametiti de fum’’.
A devenit cunoscuta ca membra a duetului “ANDRE” in cadrul careia
a activat pentru o perioada de 3 ani, lansand 7 albume. Formatia a primit
in anul 2002 patru discuri de platina si unul de aur pentru cele 1.500.000
de exemplare ale albumelor vandute in acea perioada. Odata cu implinirea
varstei de 18 ani, si-a inceput cariera solo devenind una dintre cele mai
complexe artiste de la noi, reusind sa creeze un intreg spectacol coregrafic
la fiecare aparitie a sa pe scena. Este castigatore a concursului “Dansez
pentru tine” din Romania si castigatoarea medaliei de argint si a trofeului
”Dansez pentru tine” in cadrul concursului din Mexic. In anul 2002 aceasta
si-a lansat primul album in cariera solo “Te joci cu mine” urmand sa mai
semneze inca 5 albume si 20 de videoclipuri pana in prezent.

FAMOST

MODA
Fericirirea pe care o ai atunci
cand publicul canta si iti
fredoneaza versurile este enorma
si nu se compara cu nimic.
Ce amintiri ai de la primul album ,,Ametiti de fum’’?
Avea vreo 10 piese compuse de tatal meu. Nu am foarte
multe amintiri pentru ca eram copil, aveam 10-12 ani si tin
minte doar emisiunile la care mergeam si cantam.
Dupa destramarea trupei Andre, a
remarcata ca artista solo?

Buna si bine ai venit in paginile revistei Famost. La ce varsta
ai pasit in lumea artistica? A fost greu sa te faci remarcata?
Am inceput sa cant la 10 ani. Tatal meu canta intr-o trupa,
avea concerte cu Cenaclul Flacara si il vedeam prin casa cu
chitara in mana. Evident, copilul isi imita parintii. Vazand ca
sunt talentata, mi-a compus cateva piese, am inceput lectiile
de canto, mi-a facut un album intreg si am lansat primul
album, pe CD. Am inceput turul emisiunilor si al festivalurilor
de muzica pentru copii si luam diferite premii. Pe la 12 ani,
am cunoscut-o pe Andreea Antonescu. Ea, la randul ei, facea
acelasi lucru.
Ce amintiri ai din perioada in care faceai parte din trupa
Andre, alaturi de Andreea Antonescu?

fost dificil sa te faci

Eram foarte cunoscuta dupa perioada Andre, n-a fost greu
sa ma fac remarcata, ci mai degraba, a fost greu din punct de
vedere financiar. Norocul a venit chiar de la Cat Music, casa
de discuri alaturi de care am colaborat si in perioada Andre si
alaturi de care am continuat sa lucrez, a investit in mine, mi-a
facut multe clipuri in perioada urmatoare si m-a ajutat sa ma
relansez solo.
Ce amintiri ai de la lansarea primului tau album solo ,,Te
joci cu mine’’?
Mi-a placut foarte mult! M-am bucurat mult ca am lansat
chiar de ziua mea, de majorat. A fost organizat un eveniment
mare in Bucuresti, unde au venit prietenii si fanii. Apoi ,la 6
luni, am lansat urmatorul album, iar dupa un an, “Asa sunt
eu”. A fost cel mai puternic album al meu pentru ca fiecare
piesa, fiecare text, spune o poveste despre mine si experientele
mele de pana artunci.

Sunt foarte multe amintiri. Practic, am devenit celebra peste
noapte, la 13 ani, odata cu piesa “Libera la mare”. Succesul a
venit peste noi si deodata am devenit foarte cunoscute in toata
tara, piesele noastre erau cantate de toata lumea, umpleam
stadioane si sali de concerte. Am vandut 7 albume, am primit
5 discuri de platina si unul de aur, am vandut peste 1,5 mil
de exemplare si am fost numite “Reginele muzicii dance din
Romania”, performante pe care nicio alta trupa din Romania
nu le-a avut.

Ce sentiment ai cand te urci pe scena si toata lumea
fredoneaza versurile melodiei alaturi de tine?

Ati avut un succes colosal. Nu te-ai gandit sa reiei colaborarea
cu ea?

Fericirea e relativa. Ani de zile am cautat fericirea in lucruri
palpabile sau obiective si am crezut ca daca le ating, voi fi
fericita. Odata ce realizam acele lucruri, imi dadeam seama
ca nu ma faceau fericita. La 30 de ani am inceput sa lucrez cu
mine si mi-am dat seama ca fericirea vine din interior si din
cat de mult te apreciezi. La varsta pe care o am acum ma simt
foarte bine cu mine si nu mai caut fericirea in exterior.

Succesul acesta l-am avut acum 20 de ani. Noi ne-am
schimbat ca oameni si ca artisti, si piata s-a schimbat, de
asemenea. N-am exclus niciodata o colaborare cu ea, dar
deocamdata nu ne-am regasit impreuna artistic pentru ca
fiecare are alte idei.
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Ai un boost de serotonina. Este un sentiment unic pe care
doar un alt artist il are, ca un drog. Odata ce ti se intampla asta,
nu poti sa nu il retraiesti sau sa renunti la scena. Fericirirea pe
care o ai atunci cand publicul canta si iti fredoneaza versurile
este enorma si nu se compara cu nimic.
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericita cu
adevarat?
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Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? Dar cel mai
trist?
Nu pot sa zic ca unul anume a fost cel mai fericit sau cel mai
trist pentru ca atunci cand ai o cariera de 20 de ani, treci prin
multe etape si faci multe sacrificii. Fericirea a venit atunci cand
am reusit sa realizez ceva, un number 1 sau un album foarte
bun. De exemplu, in 2007 cand am urcat pe podium, in Mexic,
am luat locul 2 pentru Romania si am urcat cu steagul tarii.
Intodeauna mi-am dorit sa reprezint tara si am facut-o prin
dans. Pe ecrane nu apareau numele de Andreea si Petrisor, ci
Romania. Eram foarte mandra. Cel mai trist moment probabil
a fost atunci cand treceam prin perioade grele si trebuia sa
performez.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera ta?
Niciodata. Poate am avut zile mai proaste, dar intodeauna
mi-am zis ca trebuie sa merg mai departe si ca nu exista succes
fara sacrificii.
Cine a fost idolul tau?
Nu prea am avut idoli, dar intodeauna m-au inspirat Britney
Spears, Prince si Beyonce.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?
Ma voi muta probabil cand voi fi batrana, pentru ca aici
mi se pare ca e foarte greu sa iti traiesti batranetea. In plus,
publicul nu accepta sa imbatranesti sau sa ai riduri, si prefer
sa imbatranesc intr-o alta tara.
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?
Da, a fost greu sa ma mentin si sunt o multime de artisti
care au aparut in 20 de ani, iar acum nu mai exista. A venit o
generatie noua acum, care face lucruri frumoase. De fiecare
data cand apare un artist nou, apreciez acea munca, dar cel
mai greu este sa rezisti, sa ai o continuitate. In general, viata
unui artist e de 10 ani si sunt foarte putini care rezista 20 de
ani. Rezisti cu perseverenta, multa munca si continut oferit
publicului. Si te adaptezi.

Mi-am dat seama ca noua
generatia vrea sa te vada si in viata
personala imbracata bine si sa se
inspire din stilul tau.
Ce parere ai despre piata muzicala din perioada actuala?
Cred ca este intr-o continua schimbare, iar noua generatie
nu prea are cultura. Se asculta foarte multe manele, tinerii
sunt mai interesati de ritmurile balcanice si de vloguri. Am
stat foarte multi ani in comunism si multi artisti mari nu au
reusit sa ajunga la noi. Suntem totusi intr-o schimbare, deci
vom vedea cum evolueaza piata muzicala de acum.
Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul
vestimentar pentru un artist?
Mi-am dat seama ca sunt foarte importante. In urma cu ceva
timp, nu investeam foarte mult decat in tinutele de scena. Miam dat seama ca noua generatia vrea sa te vada si in viata
personala imbracata bine si sa se inspire din stilul tau. Am
inceput sa lucrez cu Ema Banita, o stilista foarte buna si sa
investesc si in plan personal. Am fost laudata de multi critici
de moda si a inceput sa-mi placa sa investesc.
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Asta este deviza mea, de fapt.
Sa mergi mai departe indiferent
de ce se intampla.
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in acest
domeniu?
Desi e foarte greu sa te lansezi, ai o platforma care te ajuta
sa te faci remarcat. Daca ai continut si iti place sa canti sau
sa dansezi, faci filmulete si lumea te vede. Inainte, trebuia sa
te faci remarcat prin concerte sau emisiuni daca erai talentat.
Acum ai aceasta platforma. Trebuie insa sa ai rabdare pentru
ca succesul nu vine peste noapte, sa te incarci cu energie
pozitiva, sa fii puternic si sa realizezi ca vor fi si esecuri multe.
Cum este relatia ta cu familia ta?
Avem o relatie foarte buna.

Daca nu iti alegeai cariera de cantareata, ce altceva ai fi facut?
Intrebarea asta nu se poate aplica la mine pentru ca la
10-12 ani nu am ales el sa fiu cantareata, pur si simplu asa
s-a intamplat pentru ca tata mi-a indrumat pasii. E genul de
intrebare pe care o poti pune cuiva de 18 sau 20 de ani care a
inceput sa cante. La 12 ani un copil nu alege, un copil face ce
i se spune.
Care a fost cea mai frumoasa perioada din cariera ta? Oferane cateva amanunte!
Au fost perioade si perioade. Atunci cand m-am intors
din Mexic si am aplicat tot ce am invatat acolo in materie de
dans si show. Astfel mi-am schimbat traiectoria si am devenit
cantareata-dansatoare care face show-uri inedite, am aplicat
si introdus toate prizele spectaculoase. Practic, am devenit
in urmatorii ani, cea mai vanduta artista pe evenimente si
concerte. Asta se intampla in 2008. Din 2008 pana in prezent,
am niste show-uri deosebite. Imi place sa creez niste experiente
vizuale pentru publicul meu. Dar sunt perioade si perioade...
Sunt perioade cand iti e mai bine, cand iti dai seama ca in
atatia ani de zile nu poate fi totul perfect.
Cine este Andreea Balan, persoana din spatele camerelor de
filmat?
Intotdeauna mi-am dorit sa fiu perfecta la televizor sau din
punct de vedere coregrafic, muzical sau ca LOOK. Dar mi-am
dat seama ca nu ai cum sa fii perfecta tot timpul si mai bine
esti naturala. De aceea, am si facut vlogul, tocmai pentru a
arata cum sunt eu cu adevarat. Si se vede ca nu incerc sa fiu
perfecta, sunt eu asa cum sunt acasa cu familia mea si vad ca
au succes aceste vloguri pentru ca oamenii apreciaza mai mult
naturaletea si sinceritatea.
Care a fost cea mai mare pierdere din viata ta? Cum te-a
afectat acea pierdere?

Te simti o femeie implinita acum?
Binenteles, pentru ca am o familie, un copil de 2 ani si o
bebelina pe drum. Sunt foarte fericita ca lucrurile astea mi leam dorit foarte mult. Mi-am scris la un moment pe o foaie ca
imi doresc o familie, doi copii, iar acum am un copil de doi
ani si inca o bebelina pe drum. Cred in legea atractiei, cred in
the secret, iar atunci cand iti proiectezi un obiectiv si nu stii
drumul, iti vei gasi cumva calea.

Nu pot sa cuantific… Atunci cand renunti la tine pentru a
face niste lucruri care poate nu iti plac, dar trebuie sa le faci,
atunci cand se termina relatie de nu stiu cati ani, atunci cand
investesti foarte mult emotional sau financiar intr-un proiect
si nu iese asa cum te astepti… Sunt foarte multe pierderi, insa
este important sa mergi mai departe, sa nu te lasi descurajat.
Ok, stai o zi doua sa porti “doliu”, dar dupa aceea, mergi mai
departe.
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Nu ai cum sa ai regrete daca esti fericit in
prezent, atat timp cat ai muncit sa ai un prezent
frumos si ai realizat niste lucruri in cariera sau
din punct de vedere familial, financiar.

Asta este deviza mea, de fapt. Sa mergi mai departe indiferent de ce se intampla.
Nu pot sa spun ca ACEEA a fost cea mai mare pierdere pentru ca au fost multe
pierderi si nu pot sa le cuantific. Dar astazi fiind bine, inseamna ca fiecare pierderea
a trebuit sa existe, ca sa ma aduca aici unde sunt acum.
Care este cea mai mare teama a ta?
Nu am nicio teama. Inainte poate aveam teama ca nu voi mai avea succes, sau
bani… Acum imi dau seama ca, de fapt, atat timp cat am realizat niste lucruri pana in
prezent, inseamna ca daca voi pierde absolut tot, voi reusi sa le fac din nou, referitor
la succes. Acum, cea mare teama este sa nu se imbolnaveasca copiii. Sanatatea lor este
cel mai important lucru acum, in prezent si in general cand ai copii.
Care este cel mai mare regret pe care il ai?
Nu am niciun regret. Daca as avea, ar insemna ca nu imi place prezentul. Nu ai
cum sa ai regrete daca esti fericit in prezent, atat timp cat ai muncit sa ai un prezent
frumos si ai realizat niste lucruri in cariera sau din punct de vedere familial, financiar.
Nu ai cum sa ai regrete. Daca ai schimba orice lucru din trecut, automat nu ai mai fi
in prezent asa cum esti acum.
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Esti artista cu cele mai spectaculoase show-uri din tara, spune-ne cat timp iti
ia sa pregatesti coregrafia pentru un concert?
Coregrafia pentru concerte iti ia foarte mult timp sa o creezi, sa o pregatesti
cu dansatoare, repetitii, idei care apar pe parcurs. Iti ia cam un an sa iasa
perfect, dar nu pregatesti un show intreg, asa, de la zero, pregatesti niste piese
si introduci unele, scoti altele. Este ca o roata care se invarteste si totul este
in continua miscare si transformare. De exemplu, in primavara, dupa ce voi
naste, voi reveni cu un show nou din care scot piese mai vechi si introduc alte
momente spectaculoase. Voi schimba anumite lucruri, unele dintre costume
vor ramane si voi crea un concept nou, dar imi place foarte mult. Atunci cand iti
place, nu simti ca muncesti, nu este o povara, este o placere.
Ce ne poti spune despre cea mai noua piesa lansata de tine, ,,Pe drum”? Care
este mesajul pe care doresti sa il transmiti cu aceasta melodie?
“Pe drum” si toate mi se par foarte frumoase, imi plac foarte mult, dar cel mai
bine au prins ultimele doua.
Imi plac foarte mult piesele pe care le cant, evident, imi plac mai mult cele
triste, au fost mai evidente, si imi place sa imi pun sufletul in muzica. Am ales
de multe ori piese cu un mesaj, nu piese usurele doar de dans.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
Meseria pe care o avem noi, artistii, este foarte diferita. Poti sa ai o zi in care
sa nu faci nimic, sa te odihnesti sau poti sa ai o zi plina de filmari, interviuri sau
concerte. Pentru mine, toate sunt zile obisnuite, fie ca stau si nu fac nimic, fie ca
e o zi full. Toate sunt obisnuite.
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?
Nu. Nu mi-a placut niciodata, pentru ca nu am fost initiata. Odata ce pleci pe
drumuri de mic copil si calatoresti foarte mult, nu mai ai timp sa gatesti si nici
nu incepe sa te pasioneze, nici nu ai avea timp.
Practici un sport?
La cat dansez, nu am nevoie sa practic un sport. Am doua, trei concerte pe
week-end.
Care este motto-ul tau in viata?
Mergi mai departe, indiferent de ce se intampla!
Ce alte surprize ne pregatesti?
Acum sunt un ou Kinder cu surprize pentru ca o sa nasc in luna martie. In
aprilie voi reveni cu un show nou, videoclip nou. In rest, sanatate si Sarbatori
fericite!
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SILVIA PETREA
mama - sotie - om de afaceri

A

text : FAMOST / mach i aj : SUZANA MIHAELA / aran j at par : LILIANA STOIAN
l o cati e : AQUARELLO / ves ti men tati e : NICOL DRUJESCU / foto : FAMOST

A gasi echilibrul perfect intre cele trei, nu este la indemana oricui, pentru ca pot
exista situatii in care este de ajuns ca un singur lucru sa nu functioneze asa cum
trebuie, in asa fel incat totul sa ia o intorsatura neplacuta, care sa le afecteze pe
celelalte. Am simtit-o fiecare dintre noi si am vazut-o si la altii. Iar in aceasta perioada
in care timpul este foarte pretios, iar viteza pare sa creasca de la zi la zi, a gasi un
echilibru in viata noastra, pare sa fie cheia succesului.
Si de cele mai multe ori, viata personala se intersecteaza cu cea profesionala,
emotiile emise de ambele situatii putand fi diametral opuse. Iar aici, intervenim noi
cu abilitatea noastra de a gestiona situatiile, de a gasi solutii rapide si eficiente. Acest
lucru necesita maturitate in gandire, putere de intelegere, inteligenta si optimism.

Credem ca cel putin aceste calitati apartin invitatei noastre din aceasta editie a revistei Famost - SILVIA PETREA, care
a reusit sa ajunga la echilibrul ideal dintre atributiile de familie si cele profesionale, echilibru care are toate motivele
sa fie unul de invidiat - in sensul bun. C um a reusit acest lucru ? C are este povestea succesului ? E xista anumite secrete ? Acestea sunt intrebari care se afla cu siguranta in mintea oricarei femei moderne, care isi doreste o familie frumoasa, o
cariera de succes si sa devina la randul ei, o persoana de admirat!
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INTERVIU

Buna Silvia si bine ai venit in paginile revistei
Famost! Pentru inceput, spune-ne ceva despre tine
... fa-ti o descriere sumara!
Sunt o femeie matura, am 45 de ani, am un baiat
in varsta de 23 de ani. Sunt specialist in comunicare,
fiind absolventa de Stiinte ale Comunicarii si
de Studii Politice. Conduc propria afacere. Am
infruntat si am castigat lupta cu o boala crancena …
sunt o fire optimista, iubesc viata, iubesc oamenii, il
iubesc pe Bunul Dumnezeu ! Pe scurt … aceasta sunt
eu, Silvia Petrea !
Pornind de la titlul acestui interviu, cum se impaca
toate acestea: mama, sotie, om de afaceri si am
mai putea continua, pentru ca din cate stim,
activitatea ta zilnica nu se rezuma doar la cele
enumerate?
Toate trei la un loc ... femeia jongleur ... implica
rezistenta fizica si psihica imensa. Mi-am dorit
sa existe un echilibru intre aceste roluri, dar ...
au existat perioade de-a lungul celor 24 de ani
(aceasta e varsta baiatului meu) cand au aparut
dezechilibre ... Dar totul a tinut de perceptie si de
asteptari ... Sunt o mama fericita, sunt un om de
afaceri respectat si o sotie devotata si respectata!
Esti cunoscuta ca o persoana foarte volubila,
optimista si care reuseste sa-i activeze si motiveze
pe cei din jur instantaneu ... de unde aceasta
energie si pozitivitate?

De-a lungul anilor am fost pusa de multe ori in fata unor
ipostaze inopinate. Unele mai delicate, altele nu ... Am tras aer
in piept ... EU POT ... calm, gasim rezolvare. Calm, mult calm si
discernamant...
In ceea ce priveste afacerile, stim faptul ca ai preluat o afacere
cand nu se simtea chiar foarte bine, reusind intr-un timp record,
sa o aduci printre primele de pe nisa respectiva. Cum ai reusit
acest lucru? Exista vreun secret intr-o astfel de reusita? E
noroc? Ambitie?

Am propriul meu “SOARE”, indiferent de vreme.
El straluceste pentru mine … si de la mine si prin
mine, energia lui e transmisa celor din jurul meu
… Eiii, dar mi-am amintit un proverb … cred ca
apartine unei culture nordice, care spune asa:

Nisa comerciala in care se incadreaza afacerea pe care o
conduc e demult ocupata si sunt foarte putine femei implicate in
acest domeniu ... Totul e tehnic, dar ... foarte mult, aproape 90%
depinde de comunicare. Lucrez mult cu clientul final ... modul de
a empatiza cu cei care imi calca pragul magazinului, a facut ca
cifra de afaceri sa se tripleze intr-un singur an.

teme-te mai putin, spera mai mult; mananca mai
putin, mesteca mai mult; vaieta-te mai putin,
respira mai mult; vorbeste mai putin, spune mai
multe; iubeste mai mult si … toate lucrurile bune vor
fi ale tale.

Care sunt planurile de viitor in ceea ce priveste afacerea ta?
Iti doresti sa te extinzi, vrei sa iti consolidezi pozitia pe acest
segment sau ambitiile sunt mult mai mari?

“

Verificat! Asa e!
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Experientele de viata de pana acum, te-au pus in fata unor
ipostaze delicate ... cum s-a facut ca mereu ai fost pregatita
pentru a face fata acestor situatii inopinate?

Singurul lucru pe care mi-l doresc pentru INSTALTECH, e sami pastrez pozitia pe piata si echipele mele sa aiba continuitate
in activitate.
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Consider ca
stralucirea din
ochii oamenilor
in momentul
in care
interactioneaza
cu mine, merita
orice efort in
a le acorda
increderea mea.

Mi-am implinit nevoile personale, deci sunt
capabila sa raspund si nevoilor altor oameni.

Ce crezi ca este necesar ca o afacere sa aiba
succes in Romania?
Sa ai succes cu o afacere derulata in Romania?
... FLER, CORECTITUDINE SI ECHIPA.
Care a fost cea mai mare satisfactie profesionala
pana in momentul de fata?
In ultimii doi ani, in fiecare zi primesc rasplata
muncii mele - “MULTUMESC, MULTUMESC
DIN INIMA...” de la mii de galateni carora le-am
facilitat confortul in propria lor casa.
O colega de-a ta, te-a caracterizat ca fiind o
femeie care crede prea mult in oameni! Cum
comentezi spusele ei?
Consider ca stralucirea din ochii oamenilor in
momentul in care interactioneaza cu mine, merita
orice efort in a le acorda increderea mea. Oamenii
care nu stiu sa daruiasca sunt foarte saraci … Iar
eu, sunt foarte bogata SUFLETESTE !
Esti o persoana care pretuieste conceptul de
familie ... Cum reusesti sa pastrezi un echilibru,
mai ales ca perioada contemporana este una
foarte agitata?
23 de ani de casnicie ... “Cinstea unei familii o
tine femeia” si de multe prietene nu sunt inteleasa...
Dar, al meu sot mi-a recomandat - si am tinut
cont de sfatul sau - sa elimin cu eleganta si tact
fiecare “ciot” care apare in drumul nostru ... Lui ii
plac “copacii cu radacini solide si de esenta tare”...
Nu vreau sa jignesc nicio femeie care a incercat
sa patrunda in viata noastra, dar una e dorinta si
alta e iubirea adevarata !
Exista o persoana - cea mai importanta din viata
ta? Sau sunt mai multe?
Cel mai pretios om din viata mea e fiul meu ...
cel mai minunat cadou primit de la viata. Si totusi,
la 45 de ani - fara egoism si aroganta - pot spune
ca cea mai importanta persoana din viata mea
sunt EU insami ... sunt deja matura emotional.

Nu de mult timp, ai intrat si in politica ... ce te-a determinat sa faci acest pas?
Nu erau de ajuns “preocuparile” de zi cu zi? Crezi ca vei reusi sa influentezi sau sa
schimbi ceva in bine pentru oameni, prin intermediul acestei hotarari?
Am varsta, experienta si pregatirea pofesionala pentru aceasta implicare a mea
in politica. Exista si ratiuni pentru care am ales acest drum: mi-am implinit nevoile
personale, deci sunt capabila sa raspund si nevoilor altor oameni. Muncind si punand
pret pe rezultatele muncii mele, am capacitatea de a aprecia implicit stradania si
investitia altora ... Conteaza foarte mult in politica aceste ratiuni ...
Esti sustinuta in aceasta privinta de cei din jur?
Intuitia imi spune ca DA … dar totul depinde de mine.
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Cum arata o zi obisnuita din viata Silviei Petrea?
Buna dimineata ! - e foarte important, cu zambetul pe buze … Cafeaua, cateii, birou, magazin, banci, furnizori,
magazine, La revedere ! - cumparaturi pentru acasa, Buna seara! Pofta buna! Socializare – familie si prieteni; Noapte
buna! Somn usor! – tot cu zambetul pe buze …
Care crezi ca sunt secretele si/sau principiile pentru ca o femeie sa fie de succes in tara noastra?
Demnitate, Responsabilitate, Asumare !
Ai vreun motto anume sau un principiu in care crezi fara nicio indoiala si dupa care te ghidezi in tot ceea ce faci?
“Informatia inseamna putere” - atat in viata de familie, cat si in afaceri si mai ales in politica. Informatia trebuie culeasa
din mai multe surse, apoi trebuie sa extrag “esenta” necesara in luarea deciziei corecte. Deci, informatia captata, in functie
de modul cum o folosesc, imi faciliteaza progresul, imi poate face viata mai frumoasa, mai interesanta si ma poate face
sa castig orice razboi…
Ai vreun regret anume pana in momentul de fata?
Nu am regrete, nu regret nimic, ma regasesc in intregime in lucrurile pe care le-am facut. Mi-au dat rezistenta, mi-au
dat puterea de a spune “imi asum” !
Pentru ca suntem in cadrul unei reviste de moda, care este stilul vestimentar Silvia Petrea de zi cu zi?
Am ceva timp de cand m-am imprietenit cu stilul smart-casual … e un stil avantajos mie. E adaptabil iesirilor in oras cu
prietenii, dar si viabil pentru intalnirile cu furnizorii, clientii – pentru intalnirile de afaceri sau pentru evenimente formale
– sedinte sau intruniri politice. Elementul de baza e jeans-ul sau pantalonul tweed, asortati cu bluza sau camasa din
bumbacel. Ador culoarea verde … si portocaliul … chiar le combin. Daca am camasa verde, sigur o voi accesoriza cu o
esarfa sau cu un colier statement portocaliu … Ador tocurile, dar nu mai am rezistenta necesara sa stau toata ziua pe
tocuri, asa ca prefer un toc jos, maxim 3-4 cm sau pantofii Oxford.
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Sunt
binecuvantata
cu un grup de
oameni carora
le pasa de mine
si care sunt
intotdeauna
langa mine si de
la care primesc
zilnic iubire
neconditionata ...

Enumereaza-ne primele 5 lucruri cele mai importante din viata ta!
Cinci lucruri importante din viata mea ? ... Nu sunt cinci ... . Primul si
cel mai important lucru din viata mea este SANATATEA - fara ea nu ma
pot bucura de nimic. Tot pe primul loc, tot cel mai important pentru mine,
este al meu baiat ... este fiinta care da sens vietii mele. De asemenea, sunt
binecuvantata cu un grup de oameni carora le pasa de mine si care sunt
intotdeauna langa mine si de la care primesc zilnic iubire neconditionata ...
Acestia sunt prietenii mei si langa ei, se afla si sotul meu ... El e omul care-mi
daruieste sustinere, apreciere, respect si iubire.
Enumereaza-ne 3 lucruri care nu iti lipsesc niciodata din geanta de mana!
Telefonul, bateria externa si tigarile.
Care este cea mai mare ambitie a ta in momentul de fata? Unde ti-ar
placea sa te vezi peste 5 ani, pe toate planurile?
Ambitia mea … in zona politicului … Peste cinci ani? … mmm … tot in politic,
fiind iubita si respectata de tot mai multi galateni!
Ce le transmiti celor ce te cunosc si cititorilor revistei Famost?
Dragii mei, fiecare clipa din viata este foarte importanta … Traiti fiecare
moment din plin, daruind iubire neconditionata !
Iti multumim pentru prezenta in revista si iti dorim mult succes in tot ceea
ce intreprinzi!

Traiti fiecare moment din plin, daruind iubire
neconditionata !
Cum ti s-a parut experienta foto pentru revista, plecand
de la make-up, hairstyle, foto? Te-ai simtit bine, a fost o
experienta placuta? Ai mai repeta-o?
Ador fotografia. Nu e prima sedinta foto, Stiu ce
implica. In ceea ce priveste pregatirea pentru sedinta
foto, sunt clienta fidela a salonului MURRAN BEAUTY.
Aici am gasit acel cadru ambiental, care-mi ofera o stare
de bine extraordinar Da, aceasta sedinta foto a fost o
experienta placuta si bineinteles o voi repeata!
Care sunt hobby-urile tale? Ce ti-ar placea sa faci cel
mai mult?
Hobby-urile mele? … Sunt foarte creative, am avut
o perioada - aveam si ceva timp liber mai mult, cand
mi-am creat si lucrat, impreuna cu fiul meu - bijuteriile.
Am realizat bijuterii chiar si pentru prietenele prietenelor
mele… Eram foarte mandra de creatiile mele cand erau
admirate de doamne cu un dezvoltat bun gust si stil.
Dar nu mai am timp sa ma migalesc cu margelutele.
Fiind o persoana sociabila, pot spune ca am ca hobby
si participarea la evenimente, la activitati ce implica
comunicarea si comunitatea in care traiesc …
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Descopera FAMOST!
NOUTATI MODA
TENDINTE
STIL DE VIATA
INTERVIURI

MODELING
CULTURA
EVENIMENTE

BEAUTY
VESTIMENTATIE
SANATATE

BLOGURI

www.famost.ro








facebook.com/famost.ro

plus.google.com/+famostromania

twitter.com/Famost_Ro

instagram.com/famostmag

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

WWW.FAMOST.RO
U L T I M E L E T E N D I N T E D I N M O D A , F RU M U S E T E , S T I L D E V I ATA

FAMOST
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machiaj

: Grosu Iuliana |

model

: Elena Trandafir |
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foto

: Famost
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CURSURI DE BAZA ACREDITATE
Cosmetician | Machior | Stilist protezist de unghii | Coafor-Frizerie Manichiura-Pedichiura | Tehnician Maseur
Masaj Somatic | Masaj Reflexogen | Masaj Terapeutic & Drenaj Limfatic
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

www.academiademake-up.ro

Machiaj
in tendinte

Prada

D

aca esti o persoana foarte foarte
indrazneata, ai putea sa adopti acest
LOOK futuristic, vazut in prezentarea Prada
a actualului sezon. Pentru forma, foloseste o
banda de make-up, plasand o piesa curbata
a bandei de la mijlocul pliului la coltul
sprancenei si apoi alta, de la coltul exterior
din partea de sus a ochiului. Coloreaza
in sectiunea neacoperita cu o nuanta de
albastru pal de fard de ochi si oprestete in centrul pliului. Adauga o forma care
sa ne duca cu gandul la cat eye folosind
un liner de cobalt, apoi pune pietre de de
argint peste nuanta. Scoate banda, apoi
mergi usor cu liner-ul de-a lungul genelor
inferioare, trasand linia din exterior, paralel
cu aripioara superioara. Adauga liner lichid
de albastru pal la colturile interioare ale
ochilor, cu scopul de a-i lumina.

prezentari toamna iarna 2018 2019

Daca esti o femeie indrazneata,
adopta acest LOOK pentru fi in centrul
atentiei! (daca iti doresti acest lucru!)

I A N U A R I E

Louis Vuitton

P

entru acest LOOK, ai nevoie de 15 minute si este
recomandat sa folosesti un liner lichid pentru
a crea intai forma. Deseneaza intai de la coltul
interior al ochilor, deasupra pleoapei si pana la
sfarsitul sprancenei, adaugand apoi o alta miscare
paralela din coltul exterior al ochiului, mai jos de
prima. Urmareste apoi forma cu o linie de creion
si amesteca usor cu o perie. Adauga de asemenea
nuanta pala de albastru, chiar sub spranceana si
umple spatiul dintre cele doua aripi cu o nuanta de
piersica.

Altuzarra

N

u te poti decide intre grunge si pictat? Iata ca
acest LOOK Altuzarra le combina pe ambele!
Incepe cu a desena o linie subtire deasupra pleoapei,
pana ajungi la grosimea dorita! Adauga apoi o
“codita” in sus, cu varful indreptat spre sfarsitul
sprancenei. Ia o perie pufoasa, foloseste o nuanta de
liliac peste pleoapa si foloseste o nuanta de turcoaz,
in partea de sus a pometilor. Pentru finish, adauga
un liner smarald de-a lungul genelor inferioare!
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cum ne aranjam parul
cand facem miscare
Exercitiile fizice te fac sa transpiri, aranjatul parului
fiind o prioritate atunci cand faci efort sustinut, asa
ca, haideti sa vedem impreuna care ar fi cele mai bune
modalitati de aranjare a parului, cu un efort minim.

1

Doua cocuri cazute in spate
Acest mod de aranjare al parului este unul practic, se adreseaza tuturor tipurilor de par, este un
stil declarativ si tine parul departe de transpiratie. Cele doua cocuri de la spate cazute, ofera un
aspect texturat si nu trebuie sa fie perfect, asa ca, daca pare dezordonat nu trebuie sa iti faci
probleme. Daca firele de par sunt mai micute in fata, periaza-le usor in afara, pentru a incadra
frumos chipul. Samponul uscat sau spray-ul pentru textura, te pot ajuta sa iti definesti si mai
bine aspectul.
C UM IL OBTINEM
1. Foloseste o formula cu ser anti incretire, apoi desparte parul din fata in doua sectiuni,
tinandu-l prins. 2. Desparte parul din spate in doua sectiuni si prinde una dintre ele fix! Folosind
o banda de par, strange cealalta parte intr-o coada de cal. Lasand afara o mica sectiune a cozii
de cal, piaptana usor in sens invers, apoi rasuceste restul si adauga fixativ. 3. Intoarce cele
doua sectiuni intr-o coada de cal pierduta, foloseste fixativ si fixeaza-l cu ajutorul clamelor. Ia
restul de par, infasoara-l in jurul cocului si daca e cazul, foloseste spray si clama pentru fixare. 4.
Repeta acelasi procedeu si in cealalta parte si foloseste fixativ pentru fixare.

OUAI HAIRCARE MATTE POMADE
OUAI HAIRCARE SOFT HAIR SPRAY
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Legat la spate, lejer si in codite

2

De inspiratie rock ai anilor ’90, acest stil de aranjat al parului avand coditele/
parul impletit strans sus si parul lejer jos, este unul ce inspira un spirit rebel
activ si este perfect pentru parul cu fire groase. Inainte de a-l aranja, spala-l
pentru ca a doua zi sa stea mai bine! Impleteste-ti cositele inainte de a merge
sa faci exercitiile fizice si leaga restul in timpul antrenamentului. Pentru a da
impresia unei texturi bogate si volum, impinge cositele mai mult spre exterior.
C UM IL OBTINEM
1. Incepe prin a pulveriza parul cu un spray care sa contina in mod ideal keratina, apoi gaseste-i cararea “naturala” si imparte parul in 4 parti. 2. In cazul
parului care va fi lasat in jos, ia sectiuni de marimi diferite si infasoara-le in jurul
unei baghete, rasuceste apoi parul, infasoara-l si lasa capetele libere pentru
crearea unui aspect nefacut. Apoi, lasa parul liber si vei avea parte de par
ondulat si nu in blucle. 3. Mergi cu degetele prin par pentru a-i da un aspect cat
mai natural! 4. Pentru cele doua parti de sus, ia trei sectiuni si mergi dedesubt
cu fiecare sectiune in locul impletiturii franceze; aceasta este impletitura
olandeza si ofera mai mult volum. Mergi in continuare la fel, dar ai grija sa
fie strans de scalp. Termina fiecare impletitura in centrul spatelui capului si
strange-le cu o banda de par! Apoi, infasoara cu o bucata de par in jurul benzii
si fixeaza. 5. Creeaza impletiturile cu aceeasi metoda si asigura-te ca stau fix!
Trage usor spre exterior toate impletiturile si pentru un efect de nefacut, iar la
sfarsit, foloseste un fixativ.

Impletituri de nunta
Daca ai parul intins si moare, este perfect pentru acest stil, dar se adreseaza
in general, oricaror tipuri de par. Aceste impletituri de inspiratie franceza
sunt ideale daca vrei sa mergi la antrenamente si apoi direct la bar undeva,
fara a avea grija parului. Foloseste un pieptene, pentru a fi sigura ca parul
tau sta intins perfect.

3

C UM IL OBTINEM
1. Desfa parul in doua jumatati distincte. 2. Prinde o parte sus, apoi aplica
un produs hidratant la radacini si la linia parului de pe frunte, pentru a-l
distribui. 3. Pentru impletiturile franceze, aseaza partea de sus a parului
intr-un triunghi mic si separa trei sectiuni de par in afara lui. Pune cea mai
apropiata suvita pe cea mai indepartata, dar trecand peste cea din mijloc,
pentru a incepe impletitura. 4. Adauga cate o sectiune uniforma de par din
fiecare parte, de fiecare data cand pui o suvita pe mijloc. Cand ai ajuns la
capat, leaga impletitura cu o banda elastica pentru a crea coada de cal, apoi
ia o mica sectiune a parului si da-i volumul cu ajutorul unui spray de volum,
apoi rasuceste-o in jurul benzii pentru a o ascunde! 5. Incepe impletitura
coada de peste prin separarea cozii de cal in doua sectiuni. Ia o bucata mica
a parului din dreapta si du-o pana in stanga, apoi una din stanga si du-o
pana in partea dreapta, pana ajungi la capat. Leaga cu o panglica! Repeta
pasii 3, 4, 5 in cealalta parte si odata ce ai terminat, aplica fixativ pe codite si
piaptana firele, in asa fel incat sa aiba un finisaj perfect si elegant.

CLOUD NINE CURLING WAND

PRO TIP 05 PINTAIL COMB

TRESEMME EXPERT KERATIN
DUCK&DRY OOMPH DRY VOLUME & TEXTURE SPRAY
SMOOTH HEAT PROTECTSPRAY

PALMER S COCONUT OIL
FORMULA STRONG ROOTS SPRAY

SCHWARZKOPF GOT2B 2
SEXY VOLUMIZING HAIRSPRAY

Par rasucit sus in coc
Acest mod de aranjare al parului este ideal unei lungimi medii spre lung a parului si poate fi considerat versiunea
rafinata a cocului obisnuit. Rasuceste parul pentru a evita transpiratia si a evita contactul firelor cu chipul; plaseaza
cocul aproape de varful capului, daca vrei un aspect elegant! Pentru a gasi formula ideala formei fetei, joaca-te cu
proportiile! Daca ai o fata rotunda, mergi pe inaltime, iar daca este lung, marginile vor fi mai largi si voluminoase.

4

C UM IL OBTINEM
1. Daca nu ai timp sa iti speli parul si sa il usuci dupa exercitiile fizice, dar cel mai probabil iti doresti sa aiba un
aspect frumos si proaspat, stai cu capul in jos si lasa-ti libere radacinile firelor de par prin masarea usoara a
scalpului. 2. Aplica sampon uscat la radacini si continua miscarea cu degetele prin par, lasandu-ti capul in jos si apoi
ridicandu-l, pentru a incuraja volumul si textura. Samponul uscat iti ofera o textura mata, eliminand orice urma
uleioasa. 3. Trage parul in sus pe cap si strange-l in coada de cal, apoi periaza-l in sens invers pentru a-i da volum
si o forma rotunda. 4. Netezeste coada de cal si misc-o in pozitia dorita prin infasurarea parului in jurul cocului, apoi
fixeaza-l cu ajutorul clamelor si a unui fixativ.

REVLON STYLE
MASTERS MODULAR
L’OREAL PROFESSIONNEL TECNI.ART
MORNING AFTER DUST DRY SHAMPOO

MANTA HAIRBRUSH
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Cele mai bune produse. daca vrei sa ai
un ten de invidiat la orice varsta!
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SVR Seblaclear Active Intense Care. Cantitatea de gluconolactina poate explica
aparitia acneei, exfoliantii chimicali pot provoca pielea intai sa se curete, inainte de
a se sterge. Acesta matifiaza instantaneu, dar lasa un reziduu calcaros usor. Aplica chiar
inainte de culcare si nu foarte aproape de un eveniment special.
Paula’s Choice Antioxidant Pore Purifier. Produs care promite sa contracareze efectele aerului
murdar care face sensibila pielea locuitorilor. Acest ser hidrateaza fara a face sa cada machiajul
si contine acid salicilic si acid azelaic - care desfunda porii. Doar ca nu trebuie sa te astepti ca
petele sa dispara peste noapte.
Green People Oy! Clear Skin Purifying Serum. Parte a unui produs organic destinat pielii
mai tinere; iar adultii care sufera de acnee, se pot bucura de beneficiile acestui cocteil anti
inflamatoriu si care lupta impotriva bacteriilor rele. Poate ca dureaza mai mult timp sa se usuce,
dar la pretul sau, se poate trai si cu asta.
Clarins Pore Control Pore Minimizing Serum. Contine extract de floare de vita de vie
pentru incurajarea productiei de elastina si colagen, cu care suntem mereu in deficit. Este
redus instantaneu uleiul de pe frunte si nas, probabil, datorita nivelurilor ridicate de
alcool, ce ar putea duce la iritare.
S5 Purity Serum. Avand un miros puternic de padure si continand epilobium
alpin si ulei de copaiba, dupa doar doua - trei zile de utilizare, poti vedea
porii mai mici. Folosind in mod constant, petele vor disparea si vei
avea parte de un ten stralucitor.
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AURELIA BUJENITA

Text : FAMOST / Locatie : GRAND HOTEL ORIENT BRAILA / Aranjamente florale : FLORILE BAROCCO
Vestimentatie : MIHAELA CONSTANTIN / Proceduri curatare ten inainte de machiaj : CENTRUL EPSILON
Machiaj : ADRIANA IVAN / Aranjat par : OANA TURCU / Foto : FAMOST

C

and suntem tineri si ambitiosi, totul pare realizabil, nimeni si nimic nu ne poate
opri! Iar atunci cand actionam intr-un mod pozitiv, entuziasmul si optimismul
pot reprezenta acele secrete din spatele reusitei. Mai adaugam munca, dorinta
de autodepasire si receptivitatea la tot ce este nou din domeniul de activitate si
cel mai probabil, obtinem reteta unei afaceri care da rezultate.
O astfel de persoana este AURELIA BUJENITA - manager al C e n t r u l u i E p s i l o n , care, a
reusit intr-un timp relativ scurt, sa duca acest centru de infrumusetare la un alt nivel, sa
se impuna pe o piata destul de concurentiala si sa se detaseze de celelalte saloane beauty.
Seriozitatea, atentia pentru client, multumirea acestora si cel mai important - rezultatele
eficiente ale procedurilor, fac din acest colt de rai, un loc placut, relaxant si care te
indeamna sa te intorci cu cea mai mare placere, ori de cate ori ai nevoie.
Mai mult, invitata noastra a raspuns invitatiei de a participa la sedinta foto care
sa completeze acest dialog, descurcandu-se din punctul nostru de vedere - cel putin
admirabil, parere pe care cu siguranta o veti impartasi si voi in continuare.
Va invitam asadar, sa patrundeti in minunata lume a C e n t r u l u i E p s i l o n - alaturi de
AURELIA BUJENITA, pentru a afla care sunt principiile functionarii acestui centru de
infrumusetare, care sunt prioritatile acestuia, ce gama de servicii va sunt oferite si de ce
nu - daca nu ati facut-o pana in momentul de fata - sa pasiti si fizic in acest minunat loc
in care se imbina sanatatea, relaxarea si rasfatul!
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frica a femeilor, frica care aduce stres si depresie
si mai tarziu, anumite afectiuni ale organelor.
Frica de a te ingrasa sau frica de a nu slabi.
Nu am pornit de la o pasiune, ci am dezvoltat o
pasiune din dorinta de a ajuta si bineinteles, de a
avea o afacere profitabila.
In momentul in care te-ai gandit sa faci acest
pas pe piata de profil, nu ti-a fost teama ca intri
intr-un domeniu din ce in ce mai agresiv si intr-o
continua dezvoltare?
Am inteles ca, atunci cand suntem tineri - suntem
si neinfricati si nu simtim pericolul. Asadar,
nu am simtit teama, doar munceam, observam
rezultatele si stabileam cu clientii urmatoarele
investitii in aparatura, pentru ca lor ne adresam.
Acum, cand am putina experienta in acest
domeniu, dar si ca antreprenor, realizez ca tot nu
imi este teama, deoarece sunt perseverenta, imi
fixez obiective bine definite, profit de oportunitati
si ofer informatii si sprijin unei game largi de
clienti.
Care crezi ca ar fi solutia ideala pentru a te
detasa de restul saloanelor de infrumusetare?

Buna Aurelia si bine ai venit in paginile revistei noastre! Pentru inceput,
spune-ne ce te-a determinat sa deschizi Centrul Epsilon?
Buna si va multumesc pentru acest interviu. Centrul Epsilon s-a
deschis datorita ariei neacoperite de serviciile de intretinere corporala
si faciala, folosind aparatura non-invaziva, dar si lipsei informatiilor
necesare pacientilor pentru a alege corect ceea ce ar trebui sa efectueze ca
tratamente pentru a slabi, a mentine greutatea ideala, a conferi tonicitate
pielii.

Solutia ideala este cea pe care doar
tu o poti observa atunci cand te afli
in mijlocul activitatii.

Ai fost atrasa de domeniul
beauty sau a fost o
oportunitate?
Ti-a
fost
insuflata aceasta dragoste
pentru frumos de cineva
anume?

Si eu sunt uimita de raspuns, dar nu am fost atrasa de domeniul beauty.
Am studiat stiinte ale naturii, domenii precum chimie, biologie, prin care
doream sa ajut oamenii sa se mentina sanatosi, dorind sa urmez farmacie
sau medicina. Cariera mea a luat o alta directie, dar gandul de a fi de ajutor
oamenilor, a ramas impregnat. Asadar, am aflat care este cea mai mare
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Cred ca exista o solutie potrivita pentru fiecare,
si mereu actiunile vor reflecta viziunea celui care
le demara. Asa ca, solutia ideala este cea pe
care doar tu o poti observa atunci cand te afli in
mijlocul activitatii.
Tu esti prezenta in fiecare editie a revistei
noastre, cu diverse noutati, promotii, surprize
pentru clienti, dar si in social media. De unde
aceasta necesitate de a fi mereu activa?
Consider ca nu trebuie sa ne oprim din a oferi
informatie, nu trebuie sa ne limitam la o idee
principala, trebuie sa insistam pana informatia
este receptata in modul in care dorim sa o oferim.
Momentan, consider ca multe dintre tratamente,
noi, clientii, le efectuam doar pentru ca le-au
efectuat si cunostintele noastre. Si da, este bine
sa ascultam recomandarile apropiatilor, dar sa
luam in considerare faptul ca fiecare organism
raspunde diferit la aceleasi tratamente. Asadar,
nu ma voi opri pana nu detinem toti informatiile
necesare unui stil de viata sanatos si frumos.

Noi nu lucram pentru client si nici nu oferim doar
niste servicii, noi lucram impreuna cu clientul.

Care sunt principiile dupa care functioneaza Centrul
Epsilon? Sunt aceste principii si principiile tale? Ai avea
vreun motto in aceasta privinta?
Principiile pe care orice membru al echipei trebuie sa le
respecte sunt simple si usor de respectat: fa parte din echipa
Epsilon, atat timp cat bunastarea si rezultatele clientului
sunt mai importante decat munca depusa! Ne ghidam in
functie de nevoile fiecarui client si nu generalizam, punctul
nostru forte fiind personalizarea fiecarui abonament. Noi nu
lucram pentru client si nici nu oferim doar niste servicii, noi
lucram impreuna cu clientul.
Cum defineste Centrul Epsilon sintagma “grija
client”?

fata de

Pentru noi, grija fata de client, inseamna ca vom avea in
vedere pentru fiecare client sa respectam modul acestuia de
a se relaxa (discutand cu echipa, bucurandu-se de liniste,
ascultand o melodie relaxanta sau urmarind emisiunea
preferata). Clientul trebuie sa se simta confortabil, sa aiba
parte de intimitate, sa se relaxeze, sa se detensioneze si sa
urmarim rezultatele dorite ajutand cu sfaturi suplimentare
Pentru cei care nu cunosc, care este specificul Epsilon? Ce
servicii sunt oferite si cui se adreseaza?
Centrul Epsilon este si va ramane un centru de slabit si
remodelare corporala si faciala. Tratamente anticelulitice,
detox, tonifiere, tonicitate a pielii, epilare definitiva, tratamente
faciale de depigmentare, lifting, antiacneice, hidratare, antirid.
Dar, in plus, clientii se pot bucura de alte servicii adiacente in
cadrul aceluiasi centru, astfel incat, cu o singura deplasare, sa
ne putem mentine un corp sanatos si frumos, dar si sa putem
avea o manichiura cu gel sau semipermanenta, extensii de
gene, masaj anticelulitic si de relaxare, servicii de epilare cu
ceara si pensat, micropigmentare sprancene, buze si eyeliner.
Nu putem trece cu vederea faptul ca ai adus ultimele noutati
in ceea ce priveste remodelarea corporala. Iti place acest
lucru - de a fi in tendinte cu acestea, sau consideri ca sunt
necesare in ziua de astazi?
La un interval de cateva luni, s-a investit in aparatura
sau game noi de produse. Am ascultat fiecare dorinta a
clientilor si datorita cererii, am achizitionat un nou model de
VELASHAPE, dar si singurul aparat cu tehnologie HIFU
din Galati si regiunea de Sud-Est a Romaniei. HIFU este
doar in Bucuresti si foarte raspandit in Spania, de aceea, va
invit sa beneficiem impreuna de avantajele acestei tehnologii
non-invazive!
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Femeia moderna isi pune multe intrebari, isi
seteaza multe obiective si provocari, si este
intr-o continua fuga dupa validari sociale.

Care sunt cele mai delicate probleme
intampinate de cand a luat nastere Epsilon?
Cum ai reusit sa faci fata stresului si sa treci
peste aceste probleme?
Pentru mine exista doar situatii/ obstacole si
bineinteles - solutii. Trebuie sa le depasim cu
brio si sa invatam din ele, chiar daca uneori
rezultatul nu este cel dorit. Atat timp cat
mereu ai un plan sau te folosesti de invataturile
din evenimentele anterioare, nu simti stres, te
mentii calm si relaxat si ideile curg.
Care este cea mai mare realizare pentru tine
de cand s-a deschis Epsilon?
Cred ca toate sunt realizari mari, fiecare la
momentul ei: primele masuratori ale clientei
dupa ce a slabit cateva kilograme, prima
aparitie TV, prima aparitie radio, prima
persoana din echipa, primul tratament efectuat
cu fiecare aparat nou. Te bucuri de fiecare
realizare si esti mereu implinit.
In acest moment, ai mai dori sa mai adaugi
ceva anume in cadrul serviciilor oferite? Sau
iti doresti sa exploatezi la maxim deja ceea
ce este?
In acest moment, adaugam colaborari ce pot
ajuta in procesul de slabire, dar si de mentinere.
Exista cateva solutii foarte eficiente prin
care sa venim in sprijinul cerintelor clintelor
noastre.
Ai observat o crestere a interesului pentru
infrumusetare a femeilor in ultimul timp? O
atentie crescuta a imaginii proprii?
Da, cred ca suntem mai constiente de faptul
ca sanatatea si frumusetea exterioara de fapt
dezvaluie si o sanatate interioara. Noi femeile,
ne simtim bine, suntem relaxate si avem
incredere in noi, atunci cand imaginea noastra
ne satisface. Cine a reusit sa isi inteleaga
nevoile, are si o atentie sporita a imaginii
proprii.

Ce crezi ca ii trebuie femeii timpurilor noastre pentru a fi o femeie
moderna?
Femeia moderna este mai aranjata, mai frumoasa, mai independenta decat
erau femeile acum cateva decenii. Femeia moderna isi pune multe intrebari,
isi seteaza multe obiective si provocari, si este intr-o continua fuga dupa
validari sociale.
Ce inseamna igiena in cadrul unui salon de infrumusetare sau a unui
centru de remodelare?
Curatarea si dezinfectarea recipientelor si ustensilelor de lucru, purtarea
unui echipament curat de catre personal, igiena personala, toate trebuie sa
prioritizeze, pentru buna functionare a unui centru de remodelare.
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Pregatesc un nou proiect prin care le
voi oferi clientilor o noua modalitate
de a se mentine sanatosi.

Esti multumita de nivelul la care a ajuns
Centrul Epsilon acum?
Sunt multumita de toata activitatea centrului,
dar nu ne oprim din dezvoltare.
Ce ti-ar fi placut sa faci daca nu era Epsilon?
In ce domeniu ti-ar fi placut sa activezi?
As fi activat intr-un domeniu axat pe sanatate.
Care este parerea ta vizavi de mediul online?
Il consideri important, esential ... te-a ajutat?
Avand in vedere dezvoltarea mediului online, da
- il consider important. Am reusit sa prezentam
informatii utile clientilor si sa raspundem
fiecarei intrebari adresate.
Care sunt pasiunile tale extra?
Inca nu am reusit sa imi descopar activitatile
pentru care sa dezvolt o pasiune, dar sunt in
perioada in care incerc sa ma regasesc in lucruri
si activitati care sa imi aduca fericire.
Ai participat la sedinta foto pentru interviu...
Cum ti s-a parut toata aceasta agitatie:
machiaj, aranjat par, probe? Cum ai descrie
experienta?
A fost placut sa fiu in mijlocul acestei agitatii si
totusi a fost relaxant, total alt tip de activitate
in raport cu domeniul in care activez.
Care este stilul tau vestimentar in mod
obisnuit?
Am observat ca stilul meu vestimentar este
dictat de starea de spirit si de activitatile pe
care le intreprind in ziua respectiva. Nu am un
stil aparte.
Enumereaza-ne trei lucruri fara de care nu
pleci de acasa ...
Carti de vizita ale centrului, vouchere si
bineinteles, telefonul - sa speram ca nu e o
dependenta, ci doar o necesitate!
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Cum a fost 2018 pentru tine si pentru Centrul Epsilon?
Am avut situatii dificile care m-au impulsionat sa fiu mai perseverenta
si tenace. Au fost evenimente minunate, precum mutarea in sediul nou si
achizitionarea de noi aparate. Il consider un an din care am invatat lectii
importante, dar mereu se poate si mai bine.
Planuri, proiecte de viitor? Pregatesti ceva in mod special in acest an?
Ce planuri ai pentru 2019?
Da, pregatesc un nou proiect prin care le voi oferi clientilor o noua
modalitate de a se mentine sanatosi.
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REMODELAREA CORPORALA

a

Cum o definim? Cum ne foloseste?

Auzim tot mai des termeni precum remodelare corporala si
slabire localizata. Ce reprezinta si cum ne ajuta?
Slabirea localizata o reprezinta pierderea in cm sau/
si greutate pe o anumita zona a corpului in care tesutul
adipos ne cauzeaza probleme. Remodelarea corporala
inseamna pierderea in centimetri, pierderea in greutate si
uniformizarea aspectului pielii prin eliminarea celulitei pe
o zona sau mai multe ale corpului, in functie de organism.
Centrul Epsilon te va ajuta sa iei decizia potrivita pentru
tine in procesul de slabit!

Pot slabi fara efort doar apeland la proceduri de
remodelare corporala?
FALS
Din pacate doamnelor, mitul cum ca se poate slabi exclusiv prin aplicarea
de impachetari,vacuum, electrostimulare, masaj si chiar noile aparaturi:
VELASHAPE si HIFU din CENTRUL EPSILON, este cat se poate de neadevarat!
In fapt, multe fane ale remodelarii corporale au fost foarte dezamagite atunci
cand, dupa pierderea catorva centimetri datorati excesului de apa din organism,
procesul lor de slabire s-a oprit aparent inexplicabil indiferent de continuarea
sedintelor. De ce mai avem nevoie? A f l a m i m e d i a t !
ADEVARAT
Vestea foarte buna este ca prin aplicarea corecta a cateva tehnici combinate
de remodelare corporala, se poate slabi cu pana la 50% mai mult si mai repede
decat doar prin dieta si sport. Da, doamnelor, ati auzit bine!
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Text : Aurelia Bujenita - manager EPSILON GALATI

La mine remodelarea
corporala nu a functionat!
FALS
In ceea ce priveste eficienta
remodelarii, parerile sunt intotdeauna
impartite, chiar printre doamnele
si domnisoarele care au incercat
aceste tehnici. Un lucru este, insa
cert: daca remodelarea face parte
dintr-un program complex de slabire,
nu exista niciun caz in care sa nu
functioneze! Principiul este simplu:
in cazul electrostimularii, curentul
electric ce trece prin muschi actioneaza
similar tensiunii produse de efortul
fizic, o sedinta de 45 de minute de
electrostimulare efectuata la Centrul
Epsilon ajungand sa echivaleze cu
cateva ore de gimnastica aerobica sau
fitness.

Remodelarea chiar functioneaza,
daca este folosita asa cum trebuie.
Asa ca, in primul rand, o vizita
la nutritionist, care acum este
disponibil si la CENTRUL EPSILON,
ca sa eliminam obstacolele pe
care singure ni le punem printr-o
alimentatie gresita ce impiedica
topirea depozitelor de grasime, se
impune. Cel mai bine este sa ne
conturam un regim de viata sanatos
si nu sa urmam o dieta radicala. Iar
apoi un plan bine gandit de efort
fizic daca esti un fan al miscarii.
Iti recomandam sa utilizezi anumite
sucuri naturale din fructe si legume,
ce pot ajuta in curele de slabire, pot

inhiba apetitul alimentar, ajuta la
eliminarea toxinelor din organism,
elimina surplusul de apa din tesuturi
sau diminueaza aspectul inestetic al
pielii cauzat de celulita.
Cel putin una dintre aceste
proceduri combinate cu sedinte de
masaj, endermologie VELASHAPE
si impachetari, chiar poate actiona
precum o parghie strategic plasata,
ajutandu-va sa pierdeti kilogramele
in plus, mult mai usor si multe mai
bine proportionat. Toate aceste
sfaturi le primiti in mod gratuit
in timpul efectuarii sedintelor de
remodelare corporala la CENTRUL
EPSILON.
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ADEVARAT
Motivul pentru care procesul de
sculptare la unele femei se opreste
si nu mai da rezultate este acelasi
pentru care salile de sport sunt pline
de doamne plinute care practica de
cel putin trei ori pe saptamana de la
tae bo pana la aerobic si forta. Pur si
simplu, daca mancam rar, pe apucate,
in special seara, iar ziua ne infometam,
asa cum fac multi oameni din lipsa de
timp, organismul nostru va percepe
aceasta agresiune ca pe o necesitate
de a se adapta, consumand cat mai
putine calorii si stocand toate rezervele
posibile de energie pentru momentele
cand mancarea nu ne va mai fi la
dispozitie, in conditiile in care ne-am
obisnuit corpul cu mult efort fizic zilnic.
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Sportul e suficient pentru a slabi
armonios si pentru eliminarea celulitei
Pot deveni dependent(a) de
remodelare
FALS
Muschii nu se lasa, iar grasimea nu se acumuleaza
dupa ce am terminat programul de remodelare corporala
la CENTRUL EPSILON, daca in continuare ne mentinem
printr-un stil de viata sanatos. Dimpotriva, ne vom bucura
de un metabolism accelerat, care ne va ajuta sa putem
consuma un numar suficient de calorii zilnic, fara a trebui
sa tinem un regim prea restrictiv.
ADEVARAT
Bucuroase ca au scapat de kilogramele in plus si de
depozitele inestetice de celulita, multe doamne renunta la
orice prudenta in alimentatie si stilul lor de viata, devenind
mai sedentare, incepand sa manance hipercaloric si crezand
ca rezultatele obtinute cu greu se vor mentine de la sine. In
sensul acesta, nici macar chirurgia estetica nu poate garanta
rezultate pe viata. Este binecunoscut faptul ca si in urma
liposuctiilor sau a altor tehnici chirurgicale de indepartare
a masei de grasime, multe femei castiga la loc kilogramele
care doar aleg sa se depuna in alte zone neoperate.

FALS
Atunci cand tii dieta si faci miscare, organismul tau isi
consuma excesul ponderal dupa un algoritm propriu, topind
pe rand depozitele de grasime, nu neaparat din zonele in
care ti-ai dori cu precadere. Vei observa astfel, ca mai intai
iti vor slabi coapsele, bratele, spatele, ti se va subtia gatul
si vei elimina straturile mai subtiri de testut adipos iar abia
la sfarsit, vei scapa de inesteticele depozite de grasime de
pe abdomen, fese, solduri. La sfarsitul procesului de slabire
vei observa ca celulita - parca este mult mai vizibila decat
inainte de inceperea programului. Da! Pentru ca celulita
este strat adipos intarit si calcifiat pe care doar sportul nu o
poate disloca. Pentru a ajunge la o silueta proportionata asa
cum iti doresti si fara aspectul inestetic al celulitei, ai nevoie
de procedurile de remodelare care sa disloace tintit tesutul
adipos exact din zonele in care te intereseaza. Masajul si
endermologia Velashape realizate la CENTRUL EPSILON,
plasate strategic, in ariile cu probleme, favorizeaza o slabire
armonioasa.
ADEVARAT
Sportul tonifiaza muschii pe care ii lucrezi cel mai intens,
astfel incat silueta ta sa capete aspectul ferm si sanatos
pe care ti-l doresti. Dupa ce masajul anticelulitic, drenajul
limfatic, endermologia, radiofrecventa, electrostimularea
si impachetarile, servicii realizate in Centrul Epsilon, si-au
facut efectul si au topit mare parte din grasimea inestetica
si de asemenea a eliminat celulita formata pe coapse, fese
si abdomen, te ajuta foarte mult sa continui eforturile de
remodelare si mentinere cu gimnastica si fitness tintite
pe grupele de muschi care se vor dezvolta armonios exact
acolo unde ai nevoie pentru efectul de silueta tip clepsidra.

Te asteptam la noi!
C E N T R U L E P S I L O N G A L AT I
Str. Romana nr. 129 colt cu Str. Smardan
(vizavi de Banci)
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euforia concept
p r o m o t i i

350 lei

5 sedinte termicuverta
5 sedinte electrostimulare

gratuit
la acest pachet:

un peeling corporal!

400 lei

5 sedinte impachetari parafina
5 sedinte electrostimulare

gratuit
la acest pachet:

un peeling corporal!

 0339 732 402
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T

oti cunoastem la nivel teoretic beneficiile somnului,
dar si efectele adverse in cazul in care nu avem parte
de odihna necesara, pielea fiind destul de afectata din
aceasta privinta. Zonele intunecate de sub ochi, lipsa de culoare
si vitalitate a pielii, sunt semne ale deficitului de somn. Acestea
sunt doar efectele vizibile imediate ale lipsei de somn, dar pe
termen lung, aceasta, impreuna cu stresul, factorii de mediu care
se accentueaza pe masura trecerii timpului, afecteaza cam totul,
de la productia de colagen, pana la crearea liniilor fine, si pana la
pierderea stralucirii totale.
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Conform studiilor, dormim cu aproximativ 2 ore mai putin
decat o faceam acum 50-60 de ani, totul transformandu-se intr-o
problema a pielii cu impact asupra pielii. Ingrijorarile sunt si
mai mari in privinta efectelor oboselii perpetuate asupra acestui
organ, cumulate cu poluarea, stresul, razele solare, toate avand
in comun - abilitatea de a altera modul in care genele noastre
sunt exprimate - stiinta cunoscuta ca epigenetica. Aceasta este
foarte importanta, pentru ca sta la baza analizelor si studiilor
atunci cand se realizeaza produse care au scopul de a reduce
efectele oboselii.
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Se afirma ca pielea noastra are capacitatea de a se regenera,
de a forma colagenul si elastina, de a se hidrata si preveni petele
care apar odata cu varsta, alte probleme care apar in timp,
putand fi solutionate cu ajutorul produselor de ingrijire. Tocmai
de aceea, au aparut produse care se adreseaza pielii obosite un termen care cuprinde mai multi factori, cum ar fi oboseala,
stresul, poluarea, lipsa de somn. De asemenea, s-a descoperit ca
seara suntem in mod special bombardati cu astfel de torturi de
mediu, o perioada optima pentru a le fixa.
Cand mergem la culcare, exista cresterea naturala a
hormonului melatonina, celulele isi incetinesc ritmul, o perioada
perfecta pentru ca produsele cosmetice sa penetreze pielea.
Produsele folosite in acest sens sunt cat mai naturale, folosind
ingrediente pe baza de plante, migdalele si lavanda fiind doar
doua exemple sugestive.
Maghiranul este o ruda apropiata de oregano si era folosita
in vremurile trecute pentru un somn odihnitor, fiind plasat sub
perne. Se pare ca functioneaza ca un ceas cu alarma pentru a
trezi genele dezactivate de factorii externi si conform studiilor,
protejeaza aproximativ 33% din celulele implicate in agresiunea
externa. Extractul de acmella relaxeaza muschii subtiri din
epiderma, care duc la aparitia liniilor fine, atunci cand sunt
contractate permanent din cauza stresului. Combinatia dintre
maghiran si acmella, alcatuiesc o formula serica, care duce
la produsul final. Un ingredient esential este imortelle, care
protejeaza pielea de agresorii externi de poluare si stimuleaza de
asemenea si circulatia. Formula rezultata este foarte eficienta, o
singura picatura a acestui concentrat dublu texturat, actioneaza
asupra pielii, asezandu-se in stratul superior si oferind o piele
matasoasa.
Aplicarea si efectele oricarei formule menite sa ajute pielea,
sunt eficiente si ideale sa se faca incepand cu seara si in timpul
noptii. S-au facut teste si masuratori de la durata somnului
pana la calitatea lui; s-au folosit tratamente spa cu imortelle,
iar cei care s-au bucurat de acest tratament, au afirmat ca le-a
crescut calitatea somnului cu aproape 40 de procente, ceea ce
este impresionant pentru un astfel de tratament.
Si chiar daca cunoastem faptul ca se pare ca ADN-ul nu
poate modificat, toti acesti factori la care suntem expusi
zilnic nu pot merge atat de mult incat sa schimbe codul
genetic, dar pot influenta modul in care se comporta
genele noastre. Genele se blocheaza si nu mai raspund
din cauza agresiunii; semnalul catre celula pentru a
produce ce este necesar- sa zicem elastina sau colagen,
este blocat. Epigenetica este stiinta care a constatat ca nu
este vreo intamplare sau accident cand exista astfel de
situatii, dar se intampla din cauza agresorilor.
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In timp ce un tratament spa poate fi bun pentru un somn
de calitate, un studiu recent apartinand Northwestern
University - Chicago, a gasit dovezi care arata ca masajul facial
poate reduce semnele vizibile ale imbatranirii. De aceea, este
sugerata o tehnica de auto masaj care ajuta procesul de relaxare;
scopul este acela de a asigura patrunderea produselor in piele,
o crestere a fluxului sanguin si o calmare mentala. Pune cateva
picaturi din produs si maseaza in sensul acelor de ceasornic
intre sprancene, de-a lungul pometilor si pune presiune pe cele
mai importante puncte ale fetei, masaj ce are ca scop, o resetare
totala. 
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CEAIUL ALB

O ceasca de ceai bauta
zilnic, mentine pielea
stransa si elastica, iar
in interior, previne
deteriorarea fibrelor
celulare, responsabile
de fermitatea pielii. Un
alt bonus: contine fluor
(pe care il gasim in pasta
de dinti), care ajuta
la intarirea dintilor si
slabeste acidul produs de
bacterii.

Ceaiul alb este realizat
din frunze tinere,
neprelucrate, care
contin polifenoli.
Aceste substante
fitochimice au
proprietati antioxidante
de refacere, o hidratare
tonifianta, fiind o
buna modalitate de
a te bucura de toate
beneficiile.

CEAIUL NEGRU
O lotiune de corp cu
cofeina, poate reduce
temporar aspectul
pielii dat de celulita,
prin strangerea pielii.
Ceaiul negru are
multe beneficii, el
putand reduce riscul
cancerului de san si al
celui ovarian.

ceaiurile

In

si

care le consumam zilnic si la care nu ne - am fi asteptat niciodata !

ingrijirea

cele mai multe cazuri , ingrijirea noastra este mai la indemana decat

credem !

Si

acest lucru il vedem cel mai bine , atunci cand citim si gasim remedii

extraordinare

In

(surprize de multe ori!)

acest articol ne oprim la ceaiuri , foarte indicate intern !

ROOIBOS

Dar

extern ?

CEAIUL VERDE

Un ingredient cheie regasit in acest ceai, sunt acizii alfa
hidroxi, care au rolul de a stimula productia de celule
sanatoase, reducand liniile fine. Rooibos contine de
asemenea, un nivel ridicat de flavonoide, antioxidanti
gasiti in plante, care poate preveni acneea. Acest ceai
reprezinta o alternativa foarte buna in detrimentul
altora, studiile aratand ca un consum regulat, ajuta la
sanatatea inimii si la scaderea tensiunii arteriale.
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Aceasta masca verde luminoasa, pe langa aspectul fresh pe
care ti-l da, este bogata in antioxidanti, care lupta impotriva
radicalilor liberi (poluare si raze UV) si care afecteaza in
mod negativ celulele pielii, ducand la imbatranirea prematura
(linii fine). Comparativ cu alte ceaiuri, matcha este realizat
din frunza intreaga si muguri, iar cand bei o ceasca de ceai
matcha, primesti o cantitate mult mai mare de vitamine si
minerale, comparativ cu celelalte, care sunt procesate.
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HIPNOTERAPIE
pentru roaderea unghiilor

D

e multe ori, reusim sa scapam de anumite
obiceiuri proaste sau nelalocul lor, in alte
cazuri nu. Daca pana in momentul de fata
nu ai reusit sa scapi de rosul unghiilor, trebuie sa
stii ca se poate scapa de acest obicei cu ajutorul
hipnoterapiei.
Pe langa faptul ca nu este deloc ok sa fii vazuta
cu degetele in gura, nu este avantajat nici aspectul
unghiilor, respectiv al degetelor. Si chiar daca leai dat cu oja in diverse culori, sau ai folosit diverse
substante pentru a le da un gust rau, sau le-ai invelit
in plasturi, acestea nu au functionat si nimic nu te-a
putut impiedica sa le rozi si sa le lasi un aspect cat se
poate de inestetic.
Iar aici, intervine hipnoterapia, care se pare ca
a dat rezultate foarte bune in ultimii ani, British
Medical Association descriind-o ca “tratamentul
alegerii” pentru anxietate si tulburarile asociate
stresului, iar studiile aratand ca poate ajuta cu
insomniile, durerea cronica, rezultatele fiind
evidente.

cum functioneaza?
Cand te gandesti la hipnoterapie, poate iti vine
in minte ca cineva te va adormi, dar de fapt este
mai mult decat atat. In primul rand, este o forma
de terapie verbala, in care se face legatura dintre
emotii, stare mentala, iar acest obicei - de roadere
a unghiilor, poate fi o manifestare a stresului sau a
unor obiceiuri ale tale, care nu sunt la locul lor. Cand
doar te gandesti la hipnoza, scopul tau este evident:
sa te ajute sa scapi de acest obicei, chiar daca nu
esti convinsa 100% ca va si functiona! Apoi, se
ajunge la hipnoza, in care tu, ar trebui sa stai intinsa
pe un pat, iar terapeutul incepe sa vorbeasca pe un
ton calm, linistitor. Aduce in discutie unghiile si te
face sa iti vizualizezi manichiura si incet incet, este
introdus un nou model de unghii (peste cel vechi!) care
arata foarte bine si care este normal. Apoi, urmeaza
ca mintea sa iti fie alimentata de sugestii pozitive
care te descriu pe tine, avand maini frumoase, unghii
lungi si fine, ceea ce te face sa “cedezi” vorbelor
terapeutului, dorind ca acestea sa fie adevarate.
Dupa toate acestea, trebuie sa fii pregatita mental
pentru o forma de meditatie zilnica si exercitii
de respiratie, iar tu trebuie sa iti imbunatatesti
constiinta de sine, sa dai la o parte simptomele de
anxietate, pentru a face fata tentatiilor unghiilor. Si
chiar daca la inceputul acestui “procedeu” poti avea
rateuri, iar rezultatele nu apar imediat, important
este sa iti doresti cu adevarat acest lucru si sa te tii
de el! Si sa nu te miri ca dupa ceva timp, te vei “trezi”
cu unghii lungi, sanatoase si frumoase, pentru ca
acestea vor fi rezultatul ambitiei tale.
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DIANA BIANCA despre
VIATA UNEI FEMEI DE AFACERI
IN LUMEA BARBATILOR
Frumusete fizica si sufleteasca. Ambitie si inteligenta.
Cand aceste elemente se imbina si se concentreaza catre un scop anume,
rezultatele sunt cel putin remarcabile; si multi dintre noi aspiram spre aceasta
combinatie de succes, sau incercam sa ne apropiem cat mai mult de aceste
elemente.
Unora le iese, altora nu, uneori drumul este mai anevoios, in anumite cazuri
sansa ne surade mai repede, dar indiferent de situatia in care ne aflam, trebuie
sa ne pastram optimismul, verticalitatea si sa luptam pana la capat.
Diana Bianca este persoana despre care putem spune ca intruneste cel
putin caracteristicile mentionate la inceput si care a reusit sa-si indeplineasca
unul din visurile sale - My CliniQ. Nu a fost usor, dar ambitia infinita si
tenacitatea, au adus-o in punctul in care se simte o femeie implinita. Cum a
fost acest drum, cu ce situatii s-a confruntat si care este filosofia care sta in
spatele My CliniQ, ne va povesti insasi Diana Bianca in urmatoarele randuri,
prin intermediul unui dialog deschis si calduros.

1
Famost: Povesteste-ne mai multe despre traiectoria ta profesionala.
La ce varsta ai pasit in lumea afacerilor? Cat erai de pregatita
pentru ceea ce avea sa urmeze?

diferit. Sa accept ca oamenii te ranesc uneori si fara a avea tu vreo
vina, sa accept ca orice ar fi, totul curge mai departe si tu trebuie
sa te adaptezi.

Diana Bianca: Niciodata nu esti pregatit pe deplin pentru
ceea ce urmeaza, tocmai pentru ca situatiile si conjuncturile au
o dinamica pe care nu o poti anticipa mereu. Tot ce ai de facut
este sa stii sa cazi, sa te ridici si sa o iei de la capat, cu mai multa
incredere. Viata nu are, din pacate, manual de utilizare. Are doar
lectii pe care trebuie sa le inveti. Iar daca nu inveti, vei repeta la
infinit lectia, vei trai aceleasi situatii si vei primi aceleasi lovituri.
In momentul in care ai invatat ceea ce trebuie din fiecare episod
din viata ta, atunci poti merge mai departe.

Este insa foarte important sa visezi. Sus, cat mai sus... Sa iti
faci planuri mari, sa iti stabilesti scopuri inalte, pentru ca ele,
chiar daca par ridicole si insurmontabile in momentul in care le
gandesti, pot deveni realitate.

Eu am ales sa studiez psihologia- lucru care m-a ajutat foarte
mult ulterior. Am invatat ca oamenii nu se comporta intotdeauna
cum vrei tu sau cum anticipezi, ca fiecare poate reactiona la un
moment dat total in afara scenariilor pe care ti le poti imagina.
Profesia m-a invatat sa vad si viata, in general, intr-un mod

Eu am deschis un cabinet de psihologie imediat dupa
terminarea facultatii. Pasul logic. Dar cum a fost gata, am visat
o clinica, una plina de medici, una care sa fie cautata de toata
lumea... Si am visat-o pana ce am creat-o. Nu in Bucuresti, in
orasul in care locuiam atunci. Nu a fost usor sa intri pe o piata pe
care erau jucatori mari, iar tu erai singura si fara experienta. Dar
visai sus - si asta a compensat tot. Visul traieste si acum, clinica
functioneaza, chiar daca a avut urcusuri, coborasuri, lovituri...
Nimic nu este usor. Sau poate ca nici nu ar merita, daca ar fi usor.
Dupa, a urmat My CliniQ - poate cel mai drag proiect al meu.

Famost: Ce aduce nou acest business in peisajul clinicilor si saloanelor
autohtone?
Diana Bianca: Ideea My CliniQ a pornit tot de la premise psihologice,
de la a identifica nevoile pe care le are o femeie intr-o lume agitata. Am
construit totul, in esenta, de la lucrurile pe care mi le-as fi dorit eu de la
o clinica. De la ceea ce simteam eu. Am pus in centrul conceptului ideea
de „beauty”, apoi am construit, in jurul ei, intreaga structura a afacerii.
O femeie are nevoie, in primul rand, de incredere in propria persoana.
Avand aceasta incredere, nu mai exista lucruri pe care sa nu le poata
rezolva, fie ca este vorba de sfera profesionala sau personala. Increderea
ti-o da imaginea ta in oglinda dimineata, felul in care te simti in propria
piele, gradul in care esti impacata cu tine insati.
Fiecare avem mici nemultumiri legate de imaginea noastra, pe care
vrem sa le corectam. Si atunci, de ce sa nu existe un loc care sa rezolve
acest lucru, din care sa pleci nu doar mai frumoasa, dar si mai plina de
incredere, mai optimista, mai stapana pe tine...?
My CliniQ este unic pentru ca asta ofera – cat mai multe solutii
pentru problemele pe care doresti sa ti le rezolvi, legate de corpul tau,
de imaginea ta, chiar si de interiorul si mintea ta.
Famost: La MyCliniQ aveti mai multe tipuri de servicii si tratamente.
Cum ati identificat aceste tipologii de clienti?
Diana Bianca: La My CliniQ poti imbunatati sau corecta orice te
nemultumeste la tine si iti creeaza o frustrare. Sau poti doar veni sa iti
schimbi coafura, oja sau starea de spirit.
Medicina estetica este nucleul clinicii. Vrei sa iti stergi niste riduri
aparute prea devreme, vrei sa iti conturezi buzele sau sa iti modelezi
conturul facial, sa repari niste probleme ale tenului, sa slabesti, sa recurgi
chiar la o interventie chirurgicala - rinoplastie, blefaroplastie, lifting
facial sau corporal, augmentare mamara, implant fesier, mezoterapie
pentru eliminarea grasimii...nu exista limite. Tot ce facem este pentru a
face fericite pacientele si clientele noastre.
Si pentru ca daca iti doresti o remodelare corporala trebuie stabilit
intai care este motivul luarii in greutate, am gandit cabinetul de nutritie.
Pentru ca daca iti doresti repararea unor probleme ale tenului, trebuie
gasita cauza care a generat aceste probleme - am anexat cabinetul de
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dermatologie. Pentru a putea oferi cele mai bune solutii la
cele mai variate probleme.
De asemenea, am completat serviciile cu stomatologie
la cele mai inalte standarde Doctorii nostri realizeaza
reabilitari orale perfecte, prin cele mai noi fatete dentare
existente pe piata, prin coroane, albiri dentare prin cele
mai revolutionare tehnici, facandu-ti cadou pe viata
acel „Hollywood smile”. Si atunci cum sa nu zambesti,
indiferent de cat de mari sunt obstacolele...?
Avem gandita si o sectie de implant de par, de sprancene
si barba, cu unii din cei mai buni specialisti din tara.
Avem toate solutiile de modelare corporala, folosind
tehnologii de ultima ora, servicii de epilare definitiva,
cabinet de cosmetica in care gasesti toate tratamentele
faciale pe care ti le doresti. Poti dori o reconturare a
sprancenelor si atunci specialistii nostri iti recomanda
un microblading, poti dori gene mai lungi - si vei avea
imediat cele mai frumoase si naturale gene din matase,
aplicate fir cu fir.
Pana si servicii de coafura am gandit, unde oferim
schimbari de LOOK fabuloase, servicii de manichiurapedichiura etc.
Si pentru ca interiorul nostru este mai important decat
am crede, am deschis si un cabinet de psihoterapie si
terapie prin hipnoza. Orice conflicte interioare ai avea,
orice frustrari nerezolvate, complexe, depresii, frici,
dependente, My CliniQ te poate ajuta.
Asa ca noi nu am cautat sa identificam tipologii de
clienti, asa cum ati intrebat. Noi am creat TOT. Iar din
acest „tot”, fiecare pacient sau client ia ceeea ce isi doreste.
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Famost: Care consideri ca a fost cea mai mare
realizare pe plan profesional de pana acum?
Diana Bianca: Nu stiu daca pot identifica un
moment anume si spune ca acela a fost cu adevarat
marea realizare. Fiecare pas a fost frumos si mi-a
oferit satisfactii, fiecare zi in care vad oameni
plecand din My CliniQ zambind si increzatori, e
o realizare.
Famost: Care a fost cel mai dificil moment in
afacere?
Diana Bianca: Momente dificile au fost multe.
Oamenii te ataca pentru ca au temeri si asta ii
face agresivi. Incearca sa te dea jos de pe locul tau,
imaginandu-si ca vor urca ei mai mult, mai sus. Este
o himera, pentru ca nimeni nu este in razboi cu
nimeni. Incercam sa ne facem rau intre noi, uitand
ca sigurul nostru competitor este doar propria
persoana. In rest, orice rau faci, il vei primi inapoi,
la un moment dat. Asa ca ceea ce credem ca le facem
„altora”, „dusmanilor” nostri, „concurentilor”, de
fapt tot noua ne facem. Asta e marea ironie.
Famost: Cine este modelul tau in viata si de ce?
Care sunt aspectele care te ghideaza si te motiveaza
in prezent?
Diana Bianca: Modelul meu in viata nu este
o persoana anume. Poate ar fi un mixt din multe
persoane pe care le cunosc, le admir si imi sunt
dragi.
Dar cu adevarat, modelul meu ar fi unul
singur- un om fericit. Asta e tot ceea ce ar trebui
sa cautam sa atingem toti. Sa fim impliniti, fericiti
si linistiti. Implinirea nu tine de partea materiala,
poti avea o stare de bine si privind cerul, primind
sau cumparand o floare. Fericirea este in noi, nu
depinde niciodata de ceea ce avem. Odata ce am
inteles asta, totul devine usor si frumos, caci dispar
inversunarea, alergarea continua dupa ceva.
Mai toti oamenii traiesc dupa sabloane: „ma voi
linisti dupa ce voi avea o casa”, apoi „o masina”,
apoi altceva si altceva... Si uite asa uitam sa traim.
Alergam haotic dupa cate un scop si ne trezim ca e
tarziu.
Nu. Trebuie sa ne trezim fericiti, sa ne petrecem
zilele intr-o stare de bine si sa ne culcam fericiti.
Lucrurile materiale, chiar oamenii de langa noi, vor
veni si vor pleca. Noi suntem singurii responsabili
ca traim in Paradis sau in Infern. Pentru ca noi ni
le cream.
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Famost: Care consideri ca sunt atuurile pe care ar trebui sa le aiba o femeie care vrea
sa castige intr-un domeniu nou?
Diana Bianca: Nu cred ca traim intr-o lume a barbatilor. Toti reusim, toti avem
si esecuri, barbati sau femei. Trebuie doar sa stii ceea ce iti doresti, sa crezi in
scopul tau si in tine. Sa nu iei in seama dezamagirile sau oamenii care incerca sa te
demoralizeze. Fiecare are drumul lui si poate ca nu il intelege pe al tau.
Sa crezi in tine si in visul tau - asta e tot.
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Famost: Ti-a fost teama vreodata de noutate? Te gandesti inainte de a te avanta intr-o noua experienta?
Diana Bianca: Eu, personal, actionez mereu emotional. Poate nu este bine, poate maniera cea mai potrivita este o abordare rationala
a situatiilor, dar eu mereu m-am ghidat dupa intuitie, dupa ce am simtit. Poate si pentru ca sunt Rac, iar racii sunt intuitivi si cu o
latura emotionala accentuata.
Si in viata personala si in afaceri, am facut mereu ceea ce am simtit. M-am avantat uneori fara niciun argument logic in situatii
noi, necunoscute, am pierdut, am castigat, dar nu regret nimic. O viata traita dupa reguli, nu este una care sa merite efortul. Trebuie
sa faci mereu ceea ce simti.
Famost: Ce planuri de viitor ai, profesional si personal?
Diana Bianca: Singurul meu mare plan este acela de a fi fericita, linistita si in armonie cu mine insami. Restul va veni de la sinesituatii, conjuncturi... Voi construi exact ceea ce voi simti ca merita si ma implineste.
Famost: Ce castiga sau ce pierde o femeie care se implica activ in afacerea pe care o detine?
Diana Bianca: Nu pierde nimic, atat timp cat ceea ce face o multumeste. O femeie multumita si implinita va fi o mama buna, o sotie
buna, o prietena minunata, orice ... Pierzi doar cand nu esti in armonie cu tine insati, cand accepti lucruri de forma, din teama, din
obligatie.
Toti avem griji cotidiene, probleme, nemultumiri. Sunt inerente. Depinde insa de noi cum reactionam la ele - si asta este marele
secret. Fii in armonie, bucura-te de succesele tale si accepta infrangerile! Asa vei fi mereu fericit.
Famost: Ce sfaturi i-ai oferi unei femei aflate la inceput de drum intr-o afacere personala?
Diana Bianca: Sa aiba incredere in ea, sa viseze cat mai sus, sa fie sigura ca va atinge ceea ce isi doreste. Sa rada mult, sa nu uite
sa fie si copil si femeie de afaceri si, cel mai important, sa nu uite un lucru: suntem aici, in viata aceasta, doar pentru a fi fericiti. Nu
pentru a duce razboaie intre noi, nu pentru a ne invidia, nu pentru a uri sau face rau.
Singurul nostru scop este acesta- sa fim fericiti. Restul sunt doar detalii.

Foto 1, 2: E manuell Mkhall al ati / Inter v iu re a lizat de Daniel a Sal a
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lifestyle cu

BEATRICE LIANDA DINU

C

um cele mai frumoase lucruri se intampla la palat, fiecare incapere a
fost amenajata pentru a fi locul perfect pentru evenimente exclusiviste,
corporate, culturale, mondene sau cursuri de perfectionare.

In salile decorate in diferite stiluri - precum clasic, luxury sau industrial design,
oricare dintre evenimente se va transforma intr-o experienta unica, memorabila,
care te va ajuta sa impresionezi audienta si sa iesi din tipare.
Toate incaperile sunt dotate cu echipamente audio performante, iar echipa
profesionista iti sta la dispozitie fie pentru consultare de specialitate in
organizarea de evenimente, fie pentru a organiza in totalitate evenimentul intrun mod original, care sa te reprezinte.
Palatul Noblesse este o cladire monument istoric datand din 1881 cu un rol
multifunctional, care a fost complet restaurata, consolidata si amenajata, fiind
redata astfel patrimoniului cultural si arhitectural bucurestean.
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lifestyle Palace
Si ARTA este acel lucru minunat care aduce oamenii impreuna, le atinge trairile cele mai profunde, iar cladirea aceasta
va face momentul acela sa fie magic. Si in mintea noastra de copii trecuti prin viata, cele mai magice momente se petrec
asemenea povestilor intr-un Palat.
Folosind stiinta si sufletul sa fie unic acest loc, caci tributare arhitecturii si
design-ului de interior, toate artele s-au adunat si s-au contopit. Arhitectura,
sculptura, pictura, scenografia, arta lucrarii in lemn si cate altele exista pe
lumea acestea, s-au adunat si contopit ca sa dea bine impreuna. Si incaperile
devin adesea neincapatoare, caci sub vraja muzicii, multimea se strange
alaturi de mari artisti si oameni de seama.
Dar palatul acesta dedicat artei in general si design-ului de interior in
mod special, nu este unul obisnuit. Este
rezultatul unor cautari de ani buni, in care eu
personal m-am definit si format ca om si mai
apoi ca designer in aceasta profesie, care m-a
ales ea - inainte sa o descopar eu. Si m-am
inconjurat de oameni priceputi, bine pregatiti,
cu greu alesi si bine formati , dar care asemeni
mie - iubesc design-ul si viata. Am pasit cu
uimire de la prima vizita catre aceasta cladire
devenita Palatul Noblesse, incat imaginatia
mi-a revarsat idei de shooting, scenografie si
momente artistice deosebite pe care as putea sa le
pun in practica! Evident, imi vedeam rochiile de
mireasa imortalizate, clientele mirese pregatite
de trash the dress, imi vedeam echipa de teatru
pentru care realizez scenografia punand in scena
acte de umor sau drame, ma vedeam prezentand
o defilare de moda, o conferinta de presa, o
cununie sau de ce nu - serband zile de nastere.

sub vraja muzicii, multimea
se strange alaturi de mari
artisti si oameni de seama.
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Si cata bucurie simtim atunci cand cineva
calca pragul, deoarece ii plimbam ca intr-o
poveste, de la o incapere la alta si le spunem
tainice adevaruri despre stiluri de amenajari,
despre arta si povestea nasterii unei piese de
mobilier, in care bate inca suflarea lemnului din
care este faurit. Si daca ne lasa, le spunem atunci
povestea minunata a acestei case, a etapelor
grele si lungi pe care le-a trait sub ochii nostri
cand, aproape distrusa complet, am luat-o si am
ingrijit-o ca pe un om muribund. Si peretii ei
vechi, dar falnici i-am consolidat sa tina mult
de acum incolo, i-am restaurat stucaturile
vechi, dar pline de maretie, iar tamplaria am
curatat-o cu grija sa n-o doara lemnul din care
a fost zamislita. Caci numai asa, aceasta casa
veche si-a pastrat si ultima suflare si astazi am
renascut-o la viata. Dar ca o fata frumoasa,
gata de petit, i-am adus podoabe noi, din zilele
noastre, caci cu grija si mare documentare i-am
adaugat stucaturi noi si pardoseli din marmura
bine lucrata si ferestre noi la geamuri, sa
intre soarele curios din fire sa vada cum arata
frumusetea asta de casa! Si multe altele au mai
fost facute, caci multi au fost cei care au lucrat
cu sarguinta la toate muncile grele, dar si la cele
mai delicate pana cand, toate, cele peste 40 de
incaperi si odai sa arate asa cum sunt astazi.

O poveste despre arta,
istorie si arhitectura!
Una dintre casele din patrimoniu
cultural national roman, care, spre
deosebire de alte frumoase cladiri,
a reusit sa fie salvata! Speram ca
multe altele sa isi gaseasca drumul
prin istorie si sa fie redate publicului.
Imi doresc prin firea mea de artist,
designer si scenograf, sa vad ca statul
roman sustine si ajuta ca astfel de
proiecte sa devina realitate, fiecare
putand fi un teatru, un muzeu, o
pastrare a istoriei romanilor.
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Tot ce inseamna sarbatori si in mod deosebit cele de iarna,
toate evenimentele, petrecerile, alergatura, ne pun organismul la grele incercari.
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CUM NE
REVENIM IN IANUARIE
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Cum putem pana la urma,
sa ne bucuram de ceea ce facem si sa ramanem in forma?
HIIT

PARFUM ADECVAT

Exercitiile fizice pe care le faci, trebuiesc facute inteligent,
iar antrenamentele tip HIIT se pare ca ar fi ceea ce ne
trebuie in aceasta perioada. In urma cercetarilor, s-a ajuns la
concluzia ca aceste antrenamente - care dureaza aproximativ
jumatate de minut, dar cu intensitate maxima - au aceleasi
beneficii asupra tonifierii muschilor si a sanatatii inimii,
intocmai ca exercitiile de intensitate moderata, care dureaza
undeva in jur de 7 minute. Daca reusesti sa faci 3 astfel de
sesiuni saptamanale in ianuarie, te poti considera in forma si
gata pentru noul an!

Daca vrei sa iei cele mai bune decizii la locul de munca, este
indicat sa folosesti un parfum care contine rozmarin! Aceasta
deoarece, s-a demonstrat ca rozmarinul creste agerimea
mintii, conform unui studiu apartinand N orthumbria U niversity .
Tinteste punctele de puls - zone in care vasele de sange sunt
mai aproape de piele si emit cea mai mare caldura!

CAUTA SOARELE!
In aceasta perioada, soarele sta mai putin la vedere, de
aceea, avem o nevoie constanta de vitamina D. Aceasta este
un perfect intaritor al oaselor, ceea ce te va ajuta foarte mult
atunci cand iesi clatinandu-te din club noaptea sau previne
diversele accidente in cazul in care aluneci pe gheata. De
asemenea, reduce riscul infectiilor tractului respirator! Poti
incerca sa iei diverse suplimente cu vitamina D sau poti
incerca un spray oral cu vitamina D in aceasta perioada.

VITAMINA B12
Daca vrei sa fii in forma dupa aceste zile de agitatie,
consumul unor alimente care contin diverse substante
nutritive care lupta alaturi de tine impotriva oboselii este mai
mult decat binevenita. Vitamina B12 este un bun aliat al tau,
asa ca fii sigura ca o incluzi in alimentatie!

TOCURILE
E normal sa iti doresti sa fii eleganta pe tot parcursul
anului, dar mai ales in aceasta perioada, iar incaltamintea
cu tocuri inalte aduce un mare plus in acest sens. Cu toata
acestea, posibila gheata de afara, hainele groase, alergatul
si eforturile fizice specifice acestei perioade, ne pot solicita
picioarele mai mult decat in mod obisnuit. Asa ca, incearca in
aceasta perioada, o combinatie de incaltaminte mai comoda,
renuntarea la tocurile inalte fiind o buna optiune.
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MAHMUREALA? NU, MULTUMESC!
Ovazul este o buna solutie impotriva mahmurelii! El contine
un amino acid care ajuta la descompunerea toxinelor prin
alcool metabolizat, care dauneaza ficatului. Poti amesteca cu
miere de Manuka - care are proprietati antibacteriene si cu
banane - pentru a sprijini sanatatea ficatului.

FARA DURERI DE CAP
Daca nu poti scapa de durerile de cap, alege sa iei ibuprofen
in detrimentul altor alternative, ca aspirina sau paracetamolul.
Studiile au aratat ca aspirina poate deranja stomacul, bautul
poate impiedica/ limita capacitatea ficatului de a dizolva
paracetamolul. Daca vrei sa te repui pe picioare repede,
consuma un pahar de suc de grapefrut, ce va ajuta ibuprofenul.
Este limitata activitatea enzimei care distruge medicamentele,
astfel ca ele vor ramane in sistem si vor lucra pentru mai mult
timp.

LICHIDE
Daca sari peste micul dejun dupa o noapte mai “grea”, mergi
pe o supa cu multe legume si mai sarata ca de obicei. Legume
ca morcovi, telina, cartofi, mangold sau orice este cu frunze
verzi, reprezinta o buna optiune, iar adaugarea unei cantitati
mai mare de sare, te va indemna sa consumi mai multe lichide
si sa te rehidratezi mai repede. Si atat timp cat nu este alcool,
orice lichid ar trebui sa fie bun.

ALIMENTATIE ADECVATA
Noptile tarzii nu sunt foarte bune pentru piele, la fel ca si
mesele incarcate, ele supunand corpul la mult stres. Hormonii
si digestia sunt legate intre ele, pielea fiind ca o oglinda a
intestinelor tale. Asigura-te ca in fiecare zi ai cantitatile
recomandate de zinc, calciu, potasiu, magneziu. Poti incerca o
combinatie intre 125 g iaurt cu un continut scazut de grasimi,
1 lingura migdale, 1 lingura seminte si jumatate de banana;
nu vei avea probleme cu cosurile, iar pielea ta va capata
stralucire.

I A N U A R I E
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I NGRI J I R E A d e S IN E - c onc eptul #se lf car e
Pentru ca tot ce inseamna mediu online aduce cu el multe cuvinte din limba engleza, aceasta
ingrijire de sine, o regasim cel mai des pe retelele de socializare sub forma de #selfcare. Toate
bune si frumoase, dar ce inseamna acest lucru in realitate?
Ai putea incepe sa mergi pe retelele de socializare si sa
cauti acest termen #selfcare, un termen care a depasit in
2018 ‘mindfulness’, existand peste 8,6 milioane de post-uri
I nstagram cu acest cuvant. Si vei vedea legat de acest cuvant
fotografii nesfarsite cu lumanari, cocteiluri, pisici, paturi, bai,
Buddha.
Multe publicatii de asemenea, au folosit si folosesc in
continuare acest termen, pentru diverse titluri, iar intrebarea
normala este: de unde vine acesta? Este un termen medical
folosit cu mult timp in urma si provine initial de la doctorii
care recomanda pacientilor diverse activitati cu scopul de a
completa tratamentul lor fizic si mental. In anii ‘60, miscarea
drepturilor civile au vazut acest self-care ca o respingere a
unui sistem medical care nu i-a sprijinit, iar femeile care s-au
simtit lasate deoparte de medicina traditionala, au vazut acest
termen ca un mod de a reface controlul. Iar din acel moment,
wellness a evoluat de la un concept de nisa catre o industrie
globala, iar selfcare a devenit tot mai mult comercializat in
acest proces.
Dar se pare ca aceasta ingrijire de sine este mai mult decat
a-ti acorda mai mult timp tie insuti sau adauga noi obiceiuri
propriei rutine. Este mai mult despre a deveni mai calificat la a
discerne intre situatii si relatii care servessc si cele care nu fac
asta, astfel incat, tu sa poti face alegeri mai bune despre cine si
in ce sa iti investesti mai mult timp.

In general, multe persoane se lupta sa fie fericite cu adevarat, iar social
media de cele mai multe ori, ofera impresii gresite, prezentand acest selfcare
ca un act narcisist, opus mentinerii sanatatii mentale; iar aceasta, este o
distinctie importanta care trebuie facuta!
SI CUM ARATA PANA LA URMA ACEASTA INGRIJIRE DE SINE?
In primul rand, trebuie sa ne intoarcem la elementele de baza. In cazul
in care in rutina ta sunt incluse 8 ore de somn si tu nu le-ai dormit, cel
mai important este sa incepi cu somnul. Partile creierului responsabile cu
luarea deciziilor si controlul de sine atarna greu cand esti obosit. La fel ca
si in cazul celor doua zone ale creierului - cortexul prefrontal si insular,
care permite sa alegi intre ceea ce vrei si ceeea ce ai nevoie. A incerca sa iei
decizii bune cand nu esti odihnit, e ca si cum te-ai pregati dimineata pentru
o prezentare in camera de zi, imediat dupa ce a avut loc o petrecere.
Ingrijirea de sine, acest #selfcare mult mediatizat este ceva cat se poate
de lumesc. Anumite persoane, avand un anumit nivel de depresie, sunt
indemnate de altele sa merga si sa faca ceva dragut pentru ele insele. Doar
ca, exista o mare diferenta intre modul practic de selfcare si cel din social
media, de aceea este foarte important sa se gaseasca o modalitate care sa
faca din aceasta diferenta, una foarte mica. Si poti incepe prin acceptarea de
a face anumite activitati casnice, cat se poate de usoare, fie ca iti faci patul
sau speli vasele. De asemenea, trebuie sa accepti ca anumite sarcini, atunci
cand le indeplinesti, pot fi dificile, dar vei avea parte de satisfactie, mult mai
tarziu; si acesta este adevaratul mesaj al ingrijirii de sine. Cel mai important
lucru, este sa gasesti acel loc intre a fi disciplinat si a fi bun cu tine insati, si
sa te “obligi” sa ai un obiectiv mare, avand empatie a viitorului TU.
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LECTII INVATATE
de Diana Grigoriu

A

m observat ca de la un scurt
timp incoace, am schimbat
cateva lucruri la mine. Cred
ca am ajuns sa realizez si sa invat mai
multe lucruri in ultimii 2 ani decat am
invatat si realizat in ultimii 8. Unul dintre
ele, care de altfel mi se pare printre cele
mai esentiale, este perspectiva. Este
foarte important felul in care percepem
experientele pe care le traim si relatia cu
oamenii din jurul nostru.
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De exemplu, intr-o cearta dintre 2 oameni, vor exista intotdeauna 3
perspective. Cele 2 perspective subiective ale celor care se cearta si o
perspectiva obiectiva. Este important sa incercam sa privim o situatie din
toate cele 3 perspective, pe rand si sa tinem cont de fiecare. Este foarte
important ceea ce simti tu, ceea ce simte persoana de langa tine si ce ar
putea sa vada o persoana din afara problemei care nu este implicata direct.
Poate fi un joc de imaginatie. O vorba foarte adevarata din care reiese nevoia
acestui joc de imaginatie in care privesti o situate din 3 perspective ar fi “nu
face altuia ce tie nu iti place”.
Ce-i drept, suntem diferiti si poate ne plac lucruri diferite, aici isi face
treaba perfect perspectiva aia obiectiva. Iti poti imagina ca te afli intr-o cutie
cu inca o persoana. Unul dintre voi o sa vada un spatiu ingust, celalalt unul
intunecat, in timp ce o persoana din afara cutiei se poate intreba de ce nu
deschideti cutia sau cum ati ajuns amandoi intr-un loc in care de fapt nu va
place niciunuia dintre voi.

I A N U A R I E
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Toate experientele cat de neplacute ar fi
ele, sunt menite sa ne invete cate ceva ...

Trebuie sa invatam sa intelegem si acceptam
nevoile persoanei de langa noi ...
Intotdeauna va exista o cale de mijloc atunci cand te gandesti un pic la aceste 3
perspective si vrei sa gasesti o solutie indiferent de situatie. Orice reactie sau fapta
pleaca de undeva, are o sursa, un scop. Sursa aia este cea mai importanta pentru ca
acolo zace adevarul si un prim lucru care te-ar putea ajuta sa ajungi la sursa, ar fi
intrebarea “de ce”. De ce am ajuns in situatia respectiva, de ce priveste persoana din
fata mea lucrurile in alt fel decat le privesc eu, de ce nu ne gandim la o cale de mijloc
in loc sa ne gandim la cine are dreptate. Ce-i drept exista si persoane carora le cam
place sa se certe si sa traiasca intr-o drama permanenta si va sfatuiesc sa va feriti
cat puteti de aceste persoane. Am trecut si eu prin asta, nu va ganditi ca le puteti
ajuta pentru ca un om cu probleme trebuie in primul rand sa vrea sa fie ajutat ca sa
il poti ajuta cu adevarat.
De cele mai multe ori, in momente tensionate, este foarte greu sa te detasezi
de ceea ce simti tu ca sa te poti pune in unghiul potrivit, dar nu imposibil. Fiecare
are parerea lui, fiecare o gandeste dintr-un unghi personal si in felul asta nu se va
ajunge niciodata la un numitor comun. Trebuie sa invatam sa intelegem si acceptam
nevoile persoanei de langa noi, fie ca este prieten sau persoana cu care incerci sa
ai o relatie si nu este niciodata ok sa lasi o problema nerezolvata sau nediscutata.
Ambele pareri sunt importante si atunci cand iti pasa de o persoana, cred ca este
normal sa te intereseze si punctul ei de vedere, iar daca simti ca ajungi sa faci un
compromis incercand sa intelegi persoana de langa tine, gandeste-te ca nimeni nu
te obliga sa imparti timpul cu persoana aia. Intr-o legatura profunda dintre 2 oameni
nu exista compromisuri, sau cel putin nu ar trebui sa se numeasca asa, dar asta este
un subiect pe care o sa il dezbat in cu alta ocazie. Daca nu esti pe aceeasi lungime de
unda cu cineva, mai bine renunti decat sa ajungi la prea multe certuri fara numitor
comun. Am incercat de multe ori sa arat oamenilor din jurul meu o alta perspectiva a
lucrurilor cand a fost cazul si de cele mai multe ori am reusit. Perspectiva face totul
si va spun asta din experienta.
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Am observat ca cel
putin in ultima vreme
oamenii au tendinta
sa dea vina pe orice si
oricine in afara de ei
cand vine vorba de o
experienta neplacuta.
Cred ca totul se
intampla cu un motiv de
fapt. Toate experientele
cat de neplacute ar
fi ele, sunt menite sa
ne invete cate ceva si
or sa continue sa isi
faca prezenta in viata
noastra pana invatam
ce trebuie invatat. Este
indicat sa nu privesti o
experienta urata ca pe un ghinion. Priveste-o ca pe o experienta trecuta
din care ai ceva de invatat si nu o raporta niciodata la alta din prezent sau
viitor.
De multe ori ma uit in urma si imi dau seama ca intr-un final nu imi pare
rau de nici o experienta prin care am trecut pentru ca am ajuns sa inteleg
ceea ce am avut de invatat din fiecare. Am ajuns sa imi dau seama ca daca
nu as fi avut parte de nici una dintre experientele trecute nu as fi ajuns sa
inteleg ce inteleg acum si aici intervine si frumusetea experientelor noastre
indiferent de natura lor. Un lucru este cert, frumusetea va fi intotdeauna
vizibila doar pentru ochii care stiu sa o vada. O perspectiva sanatoasa te
va invata sa vezi partea buna a lucrurilor in general si sa nu pui la suflet ce
nu isi are locul acolo.

Va pup! Keep it real with yourself!
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ORIENTAL HENNA TATOO
Te x t : B e a t r i c e L i a n d a D i n u

In urma cu ceva timp am cunoscut-o pe Fatima si odata cu ea si pasiunea ei pentru henna.
Atentia la
detalii si
elemente
diverse
decorative
cu
influente
orientale,
fac ca
rezultatele
sa fie
uimitoare.
112

D

esi studenta la medicina, Fatima isi urmeaza pasiunea si face de fiecare data arta in
fiecare tatuaj de henna. Dupa cum stiti, un tatuaj de acest tip dureaza de la 4 zile la 2
saptamani in functie de tipul de piele si pigment. Fiecareia dintre zodii le sunt dedicate motive
decorative, evident - cu influente orientale.
Culorile folosite cel mai des sunt negru si maro, insa varietatea de culori nu se opreste aici!
Fatima este una dintre cele mai bune realizatoare de henna. Locuieste in Romania, mama
fiind romanca si tatal iordanian. Arta sa, imbina doua culturi si rezultatele obtinute sunt pe
masura. Ca fiecare segment de arta, si tatuajul cu henna este unul dintre ele. Daca sunteti
curiosi sa vedeti arta creata pe maini de Fatima nu ramane decat sa ii urmariti activitatea!
In love with henna tattoos!

HENNA Salon Al Shraah  ةعرشلا نولاصFatima Al Shra’ah
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SA FIM SANATOSI!
Te x t : B e a t r i c e L i a n d a D i n u

A

Alergand prin viata, traind intr-o continua miscare si existand pentru a demonstra ca viata
este inconstienta, pe care o creeaza fiecare individ in parte cu el insusi! Fiecare dintre voi
poate fi inconjurat de sentimentul existentei unei societati care se doreste a fi moderna.
Cunoasteti sentimentul ca tie nu ti se poate intampla? Ca esti prea tanar sa fii bolnav sau sa
patesti ceva? Sa fii detasat de tot ceea ce ar putea fi cu tine sau cineva drag?
De cate ori ai apreciat atunci cand ai primit urarea “Sa fii sanatos!”?
De cate ori te-ai gandit la substratul acestor cuvinte?
Poate este o urare prea banala?
Pana nu treci printr-un proces fie de maturizare, fie de sanatate, semnificatia acestora nu
devine importanta. Si dincolo de cuvinte, suntem noi, oameni cu griji, probleme si vise.
Cati dintre voi nu va regasiti in aceste sentimente?
De neputinta, de frustrare si de indulgenta.
Cu noi insine si cu cei din jur.
Inchide ochii si incearca un exercitiu de imaginatie ... tu esti singur si corpul tau, desi ieri era
puternic, azi este fara putere. Stii visele in care visezi ca plutesti sau ca vrei sa strangi ceva in
palma, dar ti se scurge printre degete? Simti ca vrei sa alergi sa prinzi din urma toate visele?
Te-ai gandit ca fiecare moment are insemnatatea sa si fiecare vis are un substrat in realitate?
DA ... si sanatatea - un cuvant ca si fericirea?
Care este diferenta? Fericirea - daca o pierdem, o putem regasi in multe alte feluri, sanatatea
insa daca o pierdem, o putem regasi in moduri limitate.
De cate ori te-ai gandit ca atunci cand iesi pe usa sa ii spui mamei, persoanei iubite ce
inseamna pentru tine, pentru ca sanatatea asteapta dupa colt ... sumbru, da, ca si moartea?
Poate fi mereu ultima clipa in care sanatatea ca si viata, sa atarne de un fir de ata.
Azi esti ... maine nu!
Sa fii sanatos ... e mai mult decat o urare prea banala! Este un sentiment, o traire, un
complex de ganduri si posibilitati, un vis, o stare, un infinit.
Apreciaza substratul, nu urarea!
Multumeste in fiecare zi celor care iti transmit odata cu urarea, starea de bine care este
transmisa cu fiecare dintre ele!
Sa fiti sanatosi dragilor, in minte, trup si suflet!

La multi ani!
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STAI
inconfortabil
Exista actiuni, situatii, care ne fac sa ne simtim inconfortabil, indiferent ca sunt generate
de noi sau din cei din jur; de la scrasnitul unui cutit in farfurie, pana la scartaitul unei usi,
acestea ne provoaca o stare de disconfort, neliniste ...

Ce este bine pentru tine?
AFLAM IN CONTINUARE ...
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S

a luam in considerare ca
cei care fac performanta in
atletism, au inima mai mare
comparativ cu persoanele obisnuite,
pianistii de elita care performeaza
isi pot misca degetele in diverse
directii, sobolanii cand sunt supusi
stresului, au celulele stresului
marite, iar exemplele pot continua.
Motivul acestor manifestari este
unul simplu: d i s c o n f o r t u l . Cei care
performeaza intr-un domeniu, sunt
supusi unor niveluri din ce in ce mai
ridicate de pregatire, iar instruirea
se face in functie de obiectivele
urmarite.

Constrangerea
naste creativitatea
In sprijinul acestei afirmatii, vin
nenumarate exemple din arta, cultura,
personajele principale facand parte din
situatii care i-au constrans/limitat mai mult sau mai putin, ceea ce a dus
in final, ca rezultatele activitatilor
acestora sa fie remarcabile, pana la a fi
numite opere de arta, idei geniale.

CE AR TREBUI SA INTELEGEM DE
AICI? Supunandu-ne unor situatii
inconfortabile, mintea si corpul
ne vor “rasplati”, facandu-ne mai
puternici si mai bine echipati pentru
a face fata stresului. Si chiar daca in
realitate, natura umana este dura si
nu fragila, scolile si toate institutiile
de invatamant, parca protejeaza
prea mult prin crearea diverselor
parghii, in asa fel incat omul sa nu
fie prea mult supus stresului. Toate
acestea, duc in timp, la o scadere
a rezistentei umane, la o slabire
a sa. Si astfel de lucruri si masuri
sunt luate in mod constant si sunt
accentuate parca din ce in ce mai
mult, chiar daca se cunoaste faptul
ca prosperi sub presiune, inovezi
in fata esecului, gandesti clar si
indraznet cand esti constrans, pe
scurt, t e a u d o d e pa s e s t i at u n c i c a n d
e s t i s c o s d i n z o na ta d e c o n f o r t , o
zona de confort flexibila de altfel.
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Si se pare ca anumite situatii,
minusuri, reprezinta exact ce ai tu
nevoie, pentru a exista decoperiri
originale.
Universitatea din Amsterdam a testat
cum constrangerile afecteaza oamenii
cognitiv. Cercetatorii au cerut
studentilor sa asculte o serie de
cuvinte si numere in timp ce efectuau
alte sarcini dificile. Rezultatul a
fost o schimbare a proceselor de
gandire de la gandirea localizata la
cea globalizata, ei facand o evaluare
de ansamblu a situatiei, incepand sa
gandeasca diferit.
CE TREBUIE SA FACI? Stabileste-ti
constrangeri deliberate, taie limita
de timp pentru realizarea respectivei
situatii, redu numarul persoanelor
disponibile pentru a te ajuta, limiteaza
sursele la una sau doua! Si asa cum
te simti la inceput - inconfortabil,
tot la fel de bine, de aici, poate veni
solutionarea sau ideea salvatoare.
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Esecul hraneste
inovatia
Credinta generala si tot ce se
vorbeste in media, ne duce la concluzia
ca esecul este ceva ce trebuie evitat cu
orice pret, rezultatul final in cultura
actuala - fiind unul care induce o
anumita frica. Cu toate acestea, frica
disconfortului provocat de diversele
“amenintari” externe, te face sa ratezi
oportunitati de crestere.
De exemplu, compania Toyota are
sistemul de productie numit Toyota
Production System, unul de mare succes,
aplicabil acum peste tot in lume. CUM
FUNCTIONEAZA? Cu ajutorul esecului.
Cand un muncitor observa o greseala
sau un defect de productie, ei trag un
cablu care opreste productia. Daca
problema nu poate fi rezolvata in mai
putin de un minut, intreaga productie
se opreste pana cand problema este
rezolvata.
Aceasta evaluare constanta a
celor mai mici erori, face ca aceasta
companie sa aiba multe mici
imbunatatiri incrementale.
CE TREBUIE SA FACI? In primul
rand, trebuie sa stii ca exista doua
tipuri de esec. Esecul care provine din
neglijenta sau lenevie este cel rau,
in timp ce esecul care provine de la
riscuri indraznete de a depasi anumite
granite si de a inova, trebuiesc
incurajate. Esueaza la inceput si fa-o
inteligent, adica, in cazul in care
ceva nu merge bine, opreste-te si
analizeaza, intreaba-te “DE CE” de mai
multe ori, pana cand gasesti cel mai
bun raspuns! Apoi, vino cu o serie de
intrebari utile: de ce s-a intamplat
asta, cum ai fi putut face altfel, ce poti
face pentru a nu se mai intampla asa ...
Nu te invinui pentru aceasta situatie,
cauta raspunsuri si vei incepe sa vezi
oportunitati si informatii pe care
nimeni din jur nu le va putea vedea.
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Feedback-ul
alimenteaza forta
Nimanui nu-i place sa auda ca ceea
ce face este gresit. Si nimanui nu-i
place sa-i spuna altcuiva ca ceea ce
face este gresit. Este o teama de cand
lumea, un instinct profund tribal, care
ne protejeaza sa fim aruncati in afara
grupului. Pe de alta parte, o analiza
corecta a noastra de catre cine trebuie,
este cel mai rapid mod de a debloca
adevaratul potential.
De exemplu, conceptul de atlet
de elita este studiat stiintific la
Universitatea din Bangor de ani de zile.
CONCLUZIILE? Cei care sunt cei mai
buni, nu doar ca au parte de un
feedback realist din punct de vedere
tehnic, dar au si suport emotional de
la antrenori, care actioneaza intocmai
ca niste parinti surogati, oferind
motivare, incurajare si un feedback
critic. Cei mai buni jucatori de tenis
de asemenea, performeaza mult mai
bine comparativ cu aproximativ 50
de ani in urma, deoarece, au in spate
antrenori de elita, care le ofera un
feedback in mod constant. In anii ’70,
jucatorii de tenis erau pe teren, cel
mai bun castiga, carierele erau scurte,
accidentarile erau mult mai accentuate
si jocurile se terminau foarte repede.
CE TREBUIE SA FACI? Alege-ti un
“antrenor personal” de incredere, o
persoana care te stie si te intelege,
care intelege situatia, ce este posibil
si ce nu. Planificati impreuna o
perioada din zi in care sa iti furnizeze
un feedback - dar nu mai mult de
jumatate de ora, mai ales ca acest
lucru iti provoaca disconfort, asa ca, nu
trebuie prelungit! Cere-i cateva lucruri
depsre care iti doresti sa primesti
un feedback realist si critic, si sa fie
specific. Cu cat tu si antrenorul sunteti
pe subiect, cu atat progresul si puterea
ta vor fi mai vizibile.
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Triumf
dupa trauma
Intr-un moment in viata (sau in mai
multe) se pot intampla anumite lucruri
si tu vei avea parte de un anumit
disconfort. Ar putea fi o despartire,
pierderea cuiva iubit sau pierderea
unui loc de munca intr-un mod in
care nu te-ai fi gandit niciodata. Vei fi
traumatizata si te vei simti ca si cum
nu iti vei reveni niciodata. Exista un
reper al decaderii personale, dar exista
si o latura pozitiva, o crestere post
traumatica.
Cercetatorii Universitatii din Texas, au
studiat traumele si efectele acestora
asupra vietii. S-a descoperit ca cei care
au fost deschisi si au povestit traumele
personale doctorilor, au avut parte de
o reducere a anxietatii si de o buna
functionare a sistemului imunitar,
comparativ cu cei care nu au facut-o.
CE TREBUIE SA FACI? A analiza
situatia, a tine un fel de jurnal, este
unul dintre cele mai bun lucruri pentru
a ajuta procesul de care te temi. Vezi
ce este si ce s-a intamplat gresit si
retine! Nu trebuie sa te grabesti, acest
proces trebuie facut pas cu pas. Cu
cat analizezi situatia mai bine, cu atat
intelegerea ta fata de ea va creste si
normal, nu ar trebui sa te confrunti
iarasi. Incepe sa-ti adresezi intrebari
ca: Cum s-a intamplat? Ce a facut sa se
intample?, pentru ca in final sa iti pui
intrebarea salvatoare : CE POT FACE SA
NU SE MAI INTAMPLE?

D ESC A RC A TOAT E E D ITI I L E !

G R AT U IT !

Int r a AC U M p e w w w. f a m o s t . ro !
Descopera universu l FAM O S T c u ar t ic ole din m oda, te ndinte , f r um use te ,
eveniment e , s anatat e , st il de viat a!
Revista Famost este gratuita si se poate descarca doar de pe site-ul www.famost.ro!
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ANTRENAMENT
dupa PARTY
A MERGE LA ANTRENAMENTE DIS DE DIMINEATA - DE LA ORA 8 - ESTE O
IDEE FOARTE BUNA, DAR AR FI O PROBLEMA DACA NOAPTEA TRECUTA
AM FOST IN CLUB? CE SE INTAMPLA IN ORGANISMUL NOSTRU?
Te simti somnoroasa dupa o seara/noapte in care ti-ai facut de cap?
Chiar daca ai ajuns acasa ca Cenusareasa (inainte de miezul noptii!),
calitatea somnului tot poate avea de suferit. Un studiu publicat in JMIR
Mental Health a constatat ca o sesiune moderata de consum de alcool,
scade calitatea somnului de refacere de peste noapte. Iar sesiunile de
antrenament cand esti obosita, cresc riscul accidentarilor. Oboseala
asimilata de musculatura, nu poate reactiona repede, astfel ca agilitatea
si coordonarea sunt compromise; asa ca, atentie maxima si vigilenta
sporita atunci cand esti pe banda de alergat (si nu numai)!
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Pentru fiecare de mililitru de alcool
consumat, excretia urinei creste cu 8
ml, asa ca trebuie sa consumi multa apa
pentru a nu ramane deshidratata. In timp
ce deshidratarea moderata nu diminueaza
performanta exercitiilor - conform
studiilor, deshidratarea severa este asociata
cu concentrarea saraca si oboseala, ceea ce
poate duce la crampe, leziuni.
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Cam 10 procente din alcool care nu este
metabolizat, este expulzat prin transpiratie, urina,
respiratie; cu toate astea, nu trebuie sa te bazezi
pe acest lucru. Rinichii deshidratati muncesc mai
mult decat in mod obisnuit pentru conservarea
apei, iar organismul tau va reduce cantitatea de
transpiratie pentru a te ajuta in acest sens. Daca
mergi la antrenamente si faci exercitii prea grele,
riscul sa devii si mai deshidratat, este in crestere.

Dezvoltarea musculaturii este afectata
in mod direct de alcool, iar fibrele
musculare responsabile cu rezistenta
antrenamentului sunt afectate. Arderea
grasimilor in cazul in care ai consumat
alcool, are de suferit de asemenea;
consumand doar doua unitati de alcool,
poate afecta acest lucru cu pana la 70%
pentru cateva ore.
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Alcoolul interfereaza cu capacitatea ficatului
pentru a mentine nivelurile de zahar din
sange, iar pentru mentinerea unui echilibru
al zaharului din sange, este necesar sa
mananci ceva fructe cu 30 de minute inainte
de exercitiile fizice. Daca nu te simti bine,
incearca sa bei apa fierbinte in care ai pus
radacina de ghimbir, ceea ce, conform
studiilor, reduce senzatia de greata.
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Cand
nutritionistul
se ingrasa ...
Text : DORINA URSU - terapeut naturist

k

ilogramele in plus si gestionarea greutatii
corporale sunt teme care dau batai de cap
chiar si expertilor in nutritie. Atingerea
pierderii sustenabile in greutate nu este
usoara, altfel toata lumea ar sta la cea
mai confortabila greutate. De cele mai multe ori,
ne indreptam spre solutii rapide care ar putea
functiona pe termen scurt, dar in cele din urma duc
la dezamagire si tot mai multe probleme metabolice
si de greutate.
Toate cursurile de nutritie, de anatomie, stil de
viata, studiul personal al teoriilor demonstrate
stiintific si ani de practica de consiliere privata
m-au ajutat sa descifrez cheia pentru o pierdere
in greutate durabila si am redefinit propria mea
relatie cu senzatia de foame si cu alimentele.
Realizarea si mentinerea unei greutati corporale
sanatoase presupune constientizare, hotarare
personala, informatii aplicate, o serie de „resetari”
mentale si insusirea unui stil de viata care iti aduce
incredere in tine, in corpul tau si care iti permite sa
mananci alimentele pe care le iubesti.
Este important sa retineti ca diferitele strategii
functioneaza pentru diferiti oameni. Exista o teorie
a scaderii greutatii corporale dar ea se aplica diferit,
pentru ca noi suntem diferiti si de aceea este nevoie
de personalizare.
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Iata ce
functioneaza
pentru mine!
EU NU MANANC
DOAR PENTRU CA E SANATOS!
Este foarte important sa mancati alimentele
pentru ca va plac si sa nu va fortati sa mancati
ceva din motive de sanatate sau lipsa de calorii,
carbohidrati sau grasimi. Lista alimentelor
si combinatiilor de alimente care favorizeaza
pierderea in greutate este suficient de mare, astfel
incat sa va pregatiti mese delicioase si sa nu simtiti
ca sunteti la dieta.

Chiar daca broccoli este sanatos si hranitor, nu
sunt o mare fana, mai ales daca este in stare cruda.
In schimb, aleg legume verzi care imi plac, aleg sa
lucrez in bucatarie cu vase si ustensile care imi plac
si ma bucur sa gatesc si sa mananc. Stiu ca iaurtul
fara grasimi are mai putine calorii, dar eu mananc
inca 2% pentru ca gustul ma satisface mai mult.
Nu am reguli care ma obliga sa mananc salate la
fiecare masa pentru a pierde in greutate. Credetima, legumele la gratar sunt la fel de sanatoase
si nu pierd nicio ocazie sa le savurez. Este foarte
important sa iubesc ceea ce mananc si sa imi
mentin un echilibru placut, nu impus.
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NU MA MAI GRABESC CAND MANANC

NU MA BAZEZ PE PUTEREA VOINTEI

Cea mai mare parte dintre noi, odata asezati la
masa, suntem nerabdatori sa ajungem la urmatoarea
noastra sarcina, asa ca fie nu mancam suficient (ceea
ce mareste sansele de supraalimentare mai tarziu),
fie mancam repede, nemestecat si mult, lasand loc
mai apoi sentimentului de vinovatie.
La mese mi-am creat obiceiul de a-mi pune
conservator furculita pe masa dupa fiecare
muscatura, mestecand
atent mancarea si
savurand-o. Nu ma mai grabesc sa mananc, imi dau
ocazia sa ma simt confortabil, sa ma bucur.

In loc sa ma bazez pe puterea vointei mele de a-mi mentine
planul alimentar sub control, imi controlez mediul de acasa, astfel
incat tentatiile sa fie cat mai reduse tot timpul. Ele apar la ocazii
speciale sau la distractii. De asemenea, imi dau permisiunea sa
mananc toate alimentele si elimin astfel orice frustrare, imi este
mult mai usor sa spun nu, daca nu merita 100%.
Dietele nu functioneaza daca imprima frustrare si de fiecare
data cand iti interzici ceva ( si acest lucru se poate intampla de
cateva zeci de ori intr-o zi) puterea vointei tale se epuizeaza. Eu
nu tin dieta, manac conform obiectivelor mele de gestionare a
greutatii!

CIOCOLATA

INDICE PERSONAL DE FOAME/SATIETATE

Cand vine vorba de dulciuri cum ar fi bomboane,
gogosi, prajituri sau inghetata intotdeauna ma
gandesc ca pot sa le iau sau sa le las. Ma gandesc
care este obiectivul meu si daca mancandu-le imi
ating obiectivul. Si atunci renunt la ele – nu merita!
Dar cand vine vorba de ciocolata, nu e la fel de
simplu. Iubesc ciocolata si ea ma iubeste pe mine, de
aceea ii fac loc in fiecare zi si nu ma simt vinovata
pentru asta. Este importanta calitatea si cantitatea
ei. In loc sa mananc un dulce doar pentru este acolo
sau doar pentru ca il vad, decid care alegere imi va
aduce cea mai mare satisfactie pe termen lung si nu
pierd timpul cu calorii mediocre.

Ma concentrez pe ceea ce imi indica propriul corp, pe indicatiile
mele interioare in ceea ce priveste senzatia de foame si sentimentul
de satietate. Eu ma cunosc cel mai bine, stiu ce e bine pentru mine,
stiu sa fac diferenta cand imi este foame cu adevarat sau doar
as rontai ceva pe fond de stres si ma autoeduc sa fac alegerile
potrivite pentru corpul meu, sa contribui la sanatatea mea si sa ma
simt confortabil.
Cand vine vorba de mancarea mea, nu imi pasa ce gandesc alte
persoane. Daca mi se ofera la o petrecere un desert care nu imi
face bine, il refuz politicos. Nu imi fac griji ca voi fi judecata, nu
ma preocupa ideea ca le aduc o ofensa. Daca se simt ofensati, fie
ei chiar si membrii din familie, este alegerea si problema lor. Eu
stiu foarte bine ce imi doresc, care imi sunt obiectivele si ce este
potrivit pentru corpul meu in momentul respectiv.
Informatiile aplicate, practica, conturarea si adoptarea unui
stil de viata potrivit sunt necesare pentru a obtine o pierdere in
greutate durabila, pentru preventie, pentru o mai buna stare de
sanatate, pentru cresterea stimei de sine si pentru succes.
Nu ezita sa verifici pagina mea din Facebook, unde gasesti
zilnic postari pentru nutritie si sanatate, articole si resurse pentru
adulti si copii - https://ro-ro.facebook.com/NutritieTerapeutica

Nu ezita sa-mi scrii pe adresa de email
dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro despre problemele tale
de sanatate si gestionare a greutatii corporale!

PROTEINA
Stii ca ofer consiliere personalizata si online?

Alimentele bogate in proteine sunt nu numai
nutritive, ci confera si satietate. Acest lucru explica
de ce prefer un ou la micul dejun in loc de cereale.
Includ proteine la fiecare masa si gustare, prevenind
consumul excesiv de alimente in timpul mesei, dar
si dupa.
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Daca esti interesat sa afli mai multe,
CLICK AICI
http://www.nutritieterapeutica.ro/consiliere-online
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INTOLERANTA

ALIMENTE

Daca mergi undeva la o petrecere si iti faci un scop sa fii atenta la cei din jur, cu siguranta vei vedea
cel putin o persoana care nu mananca minim un aliment gasit pe masa. Aproximativ una din trei
persoane evita glutenul, laptele sau carnea, conform unor statistici. Si cum apar tot mai multe diete
in care carnea este exclusa, ne intrebam daca suntem din ce in ce mai sensibili la anumite alimente
sau luam prea in serios anumite simptome?

M

ai intai de toate, trebuie sa intelegem ca alergiile
si intolerantele sunt lucruri diferite. O reactie
alergica are loc cand sistemul imun reactioneaza la proteine
alimentare, care declanseaza simptome cum ar fi eruptii
cutanate, umflaturi, mancarimi. Alergiile alimentare afecteaza
aproximativ 1 pana la 2 procente dintre adulti si variaza de
la usor la amenintator. Toti stim de asemenea despre boala
celiaca - alergie la gluten - in timp ce alergiile la arahide,
peste, custacee, sunt comune si tind sa fie diagnosticate de
testele de sange si bolile de piele.
Din pacate, devine neplacut cand vine vorba de intoleranta
la mancare. Nu este implicat sistemul imun si nu este pusa
in pericol viata, dar, deoarece intoleranta este un termen
folosit pentru o gama larga de simptome, de la balonare
pana la pierderea miscarii intestinelor si pana la dureri
de cap, este dificil de definit. Si cum multe dintre aceste
simptome apar dupa cateva ore dupa ce ai mancat si se
si suprapun cu sindromul de intestin iritabil, este destul de
dificil de identificat sursa.
Dar pana la urma, ce cauzeaza intoleranta? Chiar daca
nu se stie cu exactitate acest lucru, se crede ca poate fi



Crezi ca
ai putea
avea asa
ceva?

Daca tu consideri ca ai o
astfel de simptoma, tine un
jurnal in care sa notezi ceea
ce ai mancat, in ce mod te
afecteaza si incearca sa fii
cat mai specifica!

declansata de lipsa enzimelor care trebuie sa descompuna
alimentele, precum si o reactie la diversi aditivi si la
substantele chimice. De exemplu, sulfitii (conservanti gasiti
in vin si fructe uscate), sunt asociati cu eczeme, mancarimi
si respiratie suieratoare. Alte chimicale si aditivi din alimente
(histamina) pot de asemenea declansa simptome ale
intestinelor, urticarie si dureri de cap. Asa ca, daca ai parte
de eruptie cutanata ar putea fi de vina o intoleranta si se
spune “ar putea”, deoarece, diagnosticarea unei intolerante
nu este usoara. In cazul lactozei si a fructozei pe de alta
parte, nu exista teste care sa ofere rezultate cu o mare
acuratete. In privinta glutenului, in timp ce sensibilitatea
non-celiaca la gluten a fost descrisa in lucrari stiintifice, nu
este inca deplin acceptata si nu exista vreo modalitate de a
o testa. De multe ori, nu este gluten, ci doar un lant scurt
de zaharuri, care este principalul vinovat.
Iar daca experimentezi diverse simptome, consulta-ti
doctorul pentru a exclude anumite cauze evidente, apoi ia in
calcul cautarea unor sfaturi profesioniste de la un dietetician,
astfel incat, daca esti nevoita sa tai anumite alimente de pe
lista, sa nu pierzi substantele nutritive cheie.

Elimina
alte
cauze
diagnosticabile! Discuta cu
medicul de familie sau cu un
dietetician! Boala celiaca,
intoleranta
la
lactoza,
anxietatea si sindromul de
intestin iritabil, pot provoca
simptome ale intestinului.
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Exclude
mancarurile
problema! Elimina suspectii
care nu iti fac bine pentru o
perioada de la 2 pana la 4
saptamani, pentru a vedea
evolutia simptomelor, apoi
reintrodu in alimentatie in
cantitati mici pentru a vedea
daca aceste probleme se
intorc.
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Inlocuieste oricare din
alimentele eliminate cu
altele, pentru a suplini si a
nu pierde nutrientii esentiali!
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OPRESTE ZGOMOTUL!
I

n viata, cele mai distractive lucruri, nu sunt
si cele mai sanatoase (concerte, cursuri
agitate de fitness, restaurante aglomerate),
in special pentru urechile noastre. Chiar si
o noapte in care ne expunem zgomotului
puternic, ne poate face rau. Iar daca vrem sa
oprim acest lucru, iata ce ar trebui sa facem ...
PUNE MAI PUTINA SARE!
Femeile care consuma in mare parte
mancare mediteraneana, au cu 30 de procente
un risc mai mic pentru pierderea moderata
sau severea a auzului, concluzie a unor
cercetari publicate in Journal of Nutrition.
Este totul despre circulatie.
TAIE DIN CAFEA!
Cafeina strange vasele de sange, care pot
dauna urechilor tale. Taiand cafeaua de pe
lista cate putin in fiecare zi sau saptamana, te
poate ajuta putin. Incearca sa inlocuiesti cu
apa: deshidratarea poate dezechilibra fluidele
urechilor!
ASCULTA PE INTERVALE!
Pentru fiecare ora sau doua de muzica,
fa o pauza si petrece cel putin 30 de minute
in liniste sau la un nivel normal, pentru ca
celulele sa se poata repara. Exista in acest
sens, diferite casti de urechi, in care poti
personaliza sunetul potrivit la nivelul auditiv
potrivit.
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m o d u r i
r e v i t a l i z a r e
o r g a n i s m

F

ie ca iti citesti email-ul, gatesti sau te infrumusetezi la domiciliu, toate acestea reprezinta modalitati de a face miscare
intr-un mod cat mai diversificat si pentru cat mai mult timp!

Majoritatea celor dintre noi, gandesc la un nivel mare atunci cand vine vorba de exercitii fizice, dar, gandind la un nivel mai
mic in aceasta situatie, poate de asemenea sa te ajute sa iti revitalizezi organismul. Cand oamenii profita de fiecare astfel de
ocazie, castigurile fizice sunt esentiale si chiar pot pierde foarte multe calorii prin intermediul unor miscari elementare.
Cu spatele drept la perete si in pozitia de stat pe vine, poti face diverse lucruri, indiferent ca te poti spala pe dinti, poti citi ziarele
si iti poti peria parul. Facand genuflexiuni atat dimineata cat si seara, te poti bucura de o tonifiere a picioarelor, fundului si o pozitie
corecta a coloanei vertebrale.
In timp ce esti la bucatarie si astepti sa se fiarba legumele, poti fii activa si sa faci cateva genuflexiuni sau chiar flotari. Daca ai ceva
in cuptor, acest fapt este o buna oportunitate sa faci cateva genuflexiuni, chiar si pentru a “verifica” daca totul este in regula inauntru.
Iar cand faci astfel de miscari in mod regulat, muschii vor fi mai tonifiati si vei fi mai in forma intreaga zi.
Spalatul masinii este un antrenament extraordinar de bun si asta deoarece implica ghemuirea, intinderea si tonifierea tricepsilor
si bicepsilor, in timp ce iti folosesti spatele si muschii de baza. Iar partea buna este ca nu vei avea praf pe masina si vei pierde si
cateva calorii.
Gradinaritul este o modalitate foarte eficienta pentru fitness,
EXERCITII FIZICE DE PE SCAUN!
deoarece, te ridici in picioare si te lasi pe vine in mod constant,
- Cand esti la munca, nu exista scuze sa nu poti face daca iti
intinzandu-ti trunchiul si bratele. Mai mult, ai nevoie de exemplu,
doresti miscare si partea buna este ca nici nu trebuie sa te
sa ridici un saculet de ingrasamant sau sa impingi o roaba, iar
dai jos de pe scaun!
aceste lucruri nu sunt decat de bun augur. Incearca de asemenea,
- Ridica un genunchi indoit, apoi pe celalalt!
cand plantezi ceva sau faci o anumita ordine printre plante, sa stai
- Ridica un picior drept, apoi pe cealalalt
pe vine macar 10 minute, fara a exista tentatia de a te pune in
- Ridica ambele picioare drepte in fata!
genunchi.
- Incordeaza-ti muschii abdominali si relaxeaza-i ... fa acest
Esti o mare fana privit televizor? Profita de pauzele publicitare
lucru pana la 10!
- foarte plictisitoare de multe ori - sa te ridici de pe canapea si
incearca sa faci cateva exercitii pentru tricepsi, bicepsi, flotari; poti
- Tinandu-te sau sprijinindu-te de birou, fa niste miscari de
sari pe loc sau in lungime.
rotatie, foarte bune pentru tonifierea taliei si a coapselor!
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RETROSPECTIVA 2018
Pentru ca suntem la inceput de 2019, ne-am gandit sa facem o retrospectiva a
anului care doar ce a trecut, aducandu-va in prim plan primele coperti ale fiecarei luni.
Speram ca acest lucru sa va faca placere sau daca exista cititori de-ai nostri care abia
ne-au descoperit, acesta poate fi un bun prilej pentru a rasfoi si editiile trecute.
Iar pentru facilitarea accesului catre reviste, trebuie doar sa apasati coperta revistei
pe care doriti sa o vizionati si veti fi redirectionati direct pe site-ul www.famost.ro la
editia respectiva.
Va dorim lectura placuta!
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