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MODA

TENDINTE OCHELARI DE SOARE
Influente sport, clasice, diferite tipuri de 
rame, culori diverse, multa inovatie, le 
regasim pe toate in sezonul calduros 2019

NOUTATI MODA
5 branduri influente internationale, vin cu 
noutati in 2019!

MODA SI IMPORTANTA ACESTEIA 
IN VIETILE OAMENILOR
In cadrul rubricii “Totul despre moda“, 
Daniela Sala ne aduce in prim plan 
importanta modei in activitatea noastra de 
zi cu zi

CUM SA ARATI DE MILIOANE
Recent rebranduita, Ioana S. Pavel prin 
intermediul rubricii #ioanarecomanda, 
ne ofera solutii destepte de a arata bine 
imbracate cu un buget redus.

DIN CULISELE BRAVO AI STIL
Beatrice Lianda Dinu ne face o trecere 
in revista a celebrei emisiuni, punandu-
ne in tema cu ultimele schimbari si 
concurentele.

INTREBARI&RASPUNSURI MODA
Cum putem asorta o camasa alba si 
cum putem purta bratari suprapuse? 
Raspunsurile, in articol!

PRINTRE BLOGURILE DE MODA DIN 
ROMANIA
In aceasta editie, Adina Mitrica ne face 
cunostinta in frumoasele ei calatorii, cu 
frumoasa si sensibila Cristina Belciu.

LECTII DE STIL CU LAURA
Laura Veronica Sima ne propune o tinuta 
vesela, bogata coloristic si care parca 
forteaza venirea primaverii.

REINVENTEAZA-TI STILUL CU CE AI 
DEJA IN GARDEROBA!
Pentru a evita cheltuielile in plus cu 
hainele pe care le porti o singura data, tine 
cont de urmatoarele sfaturi!

DENIM MEETS CONVERSE
Diana Grigoriu iubeste 
combinatia denim-converse, pe 
care ne-o impartaseste si noua! Sa 
vedem despre ce e vorba!

MAGAZINUL MISTER
Gina Codrescu propune 
barbatilor costumul clasic 
bleumarin si tinutele monocrome!

CULOAREA ANULUI 2019
Cu siguranta stim deja care este, 
dar Alin Temeliescu o transpune 
in practica!

OUTFIT OF THE MONTH
Deja o rubrica traditionala, in 
care Alin introduce in outfit 
o culoare cat se poate de 
indrazneata!
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MODELLING

TIMEEA ANISIA-FRUMUSETE 
DINCOLO DE LIMITE
Beatrice Lianda Dinu ne prezinta situatia 
modelling-ului in Romania si apoi ne face 
cunostinta cu fiica ei si parcursul ei in 
aceasta industrie.

COPII CARE AU PUS PE HARTA 
MODEI - ROMANIA
Un articol semnat It-kids, in care ne sunt 
prezentati 5 copii talentati ai industriei 
modelling-ului si performantele lor, mai 
mult decat notabile.

STIL DE VIATA

LUNA IUBIRII SI CELE MAI 
FRUMOASE CUPLURI DE LA 
HOLLYWOOD
Pentru ca suntem in luna cu zilele dedicate 
iubirii, Andreea Eftimie ne aduce in 
prim plan cele mai reusite 5 cupluri de la 
Hollywood.

INTALNIRILE ATUNCI CAND AI 
PESTE 30 DE ANI
Intalnirile din adolescenta si pana aproape 
de 30 de ani sunt mult mai simple. Dar 
dupa 30?

GHIDUL FEMEII COSMOPOLITE
Blogul cityfemme.com in spatele caruia 
sunt Oana Bonu si Andreea Paduraru, nu 
este despre moda, ci despre ... tot. Haideti 
sa vedem impreuna ce gasim aici!

CUM SA REUSESTI SA AI 
CARIERA DORITA
Vrei un alt loc de munca? Vrei 
sa-ti indeplinesti visurile? Poate 
ca informatiile din acest articol te 
pot ajuta ...

CUM SA INFLUENTEZI 
CREIERUL PRIN GESTURI SI 
ACTIUNI!
Ultimele cercetari arata ca 
ne putem influenta modul 
de gandire, prin intermediul 
gesturilor!

CE STIM DESPRE JUUL
Aceste dispozitive folosite de 
adolescenti, contin foarta multa 
nicotina, ceea ce poate duce la o 
dependenta. Despre acest subiect, 
in articol!

BLOG LITERAR

DIALOG DE FEBRUARIE
Un frumos dialog de ... februarie 
din partea autoarei Blog de 
Zambit.

NU MAI E LOC DE CICATRICI 
. . .
Nicoleta Gordon ne prezinta o 
frumoasa poezie, poezie care are 
datoria de a ne vindeca toate 
cicatricile.

POIET ANALFABET
Adina Mitrica ne aduce in prim 
plan o persoana interesanta, 
autorul unor versuri cu substanta 
si care, conform numelui, nu isi 
permite sa faca “derapaje de la 
norma lingvistica”.

SPLENDIDA

UN IANUARIE MAI FRUMOS
Salonul de infrumusetare Urban 
Beauty Center este prezentat de 
Cristina Mircea.

TOTUL DESPRE VOLUM
Te situezi si tu printre doritoarele 
de un par puternic si cu mult 
volum? Atunci, esti la articolul 
potrivit!

FIRE DESPICATE
O problema destul de delicata, 
care poate fi rezolvata daca ai 
cunostinte minime in acest sens.

PIELE SI ADN
Ce legatura exista intre piele si 
ADN. Este cel din urma singurul 
responsabil pentru modul cum 
arata pielea noastra?

CELERGEN
Este Celergenul ceea ce are nevoie 
pielea noastra pentru a arata mai 
tanara si sanatoasa?

IN TENDINTE CU VREMEA 
DE AFARA
Luna februarie si tot ce trebuie sa 
stii pentru a radia!

INTREBARI&RASPUNSURI 
BEAUTY
Fie ca vorbim de un par lung - 
usor de gestionat sau anticearcanii 
iluminatori, gasiti cele mai bune 
raspunsuri aici!

NOUTATI DIN INDUSTRIA 
BEAUTY
Stim ca vrei sa fii la curent cu tot 
ce este nou din aceasta indragita 
industrie, de aceea te actualizam 
doar cu ceea ce merita mentionat.
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SANATATE

CANDIDOZA
Dorina Ursu ne face cunostinta cu 
candidoza si modul in care ne afecteaza 
si ce este mai important ne ofera 
recomandari necesare intr-o astfel de 
situatie.

FARA DURERE IN MOD NATURAL
6 analgezice naturale care pot face minuni 
si care pot evita aspirina.

CELULE SUPRAINCARCATE - 
ORGANE SANATOASE - PIELE 
VIBRANTA
Daca iti doresti acest “pachet”, trebuie 
sa ai grija in primul rand, de sanatatea 
mitocondriilor.

TRICLOSAN
Il gasim oriunde si in mod deosebit in 
produsele de ingrijire zilnica si nu este 
deloc sanatos ...

OBEZITATEA LA COPII
Un fenomen care alarmeaza si cauze pe 
care le regasim in viata si obiceiurile de zi 
cu zi.

LUPTATORI NATURALI IMPOTRIVA 
RACELII LA COPII
Cateva solutii naturale la indemana 
tuturor parintilor, atunci cand copii racesc 
sau prezinta primele simptome.

ARTA VIZUALA
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REDACTIA & COLABORATORI

COLABORATORI FEB. 2019

Pentru colaborari, interviuri, 
foto, aparitii, ne puteti 

contacta
la adresa de email:
redactia@famost.ro
sau pe pagina de

Facebook !

Colaboratorii nostri isi 
asuma responsabilitatea 
si veridicitatea articolelor 

publicate in revista Famost.

Moda : Adina Mitrica, Andreea 
Eftimie, Gina Codrescu, Alin 
Temeliescu, Daniela Sala, Ioana S. 
Pavel, Beatrice Lianda Dinu, Nicol 
Drujescu, Catalina Buzdun Rafaila.

Splendida : Aurelia Aurora, 
Aurelia Bujenita, Adriana Ivan, 
Bianca Vede.

Cultura : Adina Mitrica, Corcacel 
Cornel, Corneliu Dragan-Targoviste, 
Nicoleta Gordon.

Sanatate : Dorina Ursu

Stil de viata : Blog de Zambit, 
Daniela Sala, Diana Grigoriu, 
Beatrice Lianda Dinu.

Foto : Famost

Grafica : Famost

Poiet Analfabet, Cristina Belciu, 
Ileana Radulescu, Timeea Anisia, 
Ana Maria Popescu, Paula Both, 
Fabian Busuioc, Andreea Costache, 
Ana Maria Marginean, Sara 
Anastasia, Ozana Barabancea, 
Sabina Pop, Oana Bonu, Andreea 
Paduraru, Claudia Paise, Cristina 
Mircea, Urban Beauty Center

20

21

PE COPERTA

CATALINA BUZDUN 
RAFAILA - PERFORMANTA 
DE LA JURNALISM LA 
MODELLING
Un interesant interviu cu 
fondatoarea It kids-Art school& 
modelling Agency.

OZANA BARABANCEA - 
INCURSIUNE IN ARTA SI 
SUFLET
Un artist complet, care transmite 
emotie si pasiune, raspunde 
intrebarilor adresate de Beatrice 
Lianda Dinu!

INTERVIU CU SABINA 
POP - REGIZOR DE FILM 
DOCUMENTAR
Celebra Sabina Pop ni se 
destainuie intr-un interviu amplu, 
extrem de interesant si valoros. 
Material realizat de Daniela Sala.

CLAUDIA PAISE
Profesionist desavarsit in 
domeniul frumusetii, cu o 
extraordinara experienta, Claudia 
Paise ne introduce in aceasta 
frumoasa lume, prin intermediul 
unui interviu captivant.

TENDINTE ARANJAT PAR 
PRIMAVARA-VARA 2019
Tendintele acestui sezon in modul 
de aranjare al parului: diversitate 
si inovatie!

TENDINTE UNGHII 
PRIMAVARA-VARA 2019
Extreme sau clasic, culori 
luminoase sau combinatii de alb-
negru, aceste tendinte sunt aici, 
pentru a va inspira!
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Ultima zapada

Curtea de acareturi



PROGRAM DE SLABIT
ONLINE 

in 14 ZILE

SCRIE-MI PE E-MAIL dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro
PENTRU A COMANDA PROGRAMUL!

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 
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.

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!

PRET PROGRAM 80 lei

http://www.nutritieterapeutica.ro/program-de-slabit-in-14-zile/


VREI SA 
APARI

IN revista 
FAMOST?

Trimite-ne un mesaj pe Facebook sau pe redactia@famost.ro
+ 2 cele mai bune fotografii ale tale!

www.famost.ro

mailto:redactia@famost.ro


FAMOST
INTRA ACUM PE SITE SI DESCARCA IN MOD 

GRATUIT, ORICE EDITIE A REVISTEI!

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST
... .. . . . . . . . . . .

Urmareste-ne si pe retelele sociale,
pentru a fi la zi cu cele mai importante evenimente, 
tendinte, noutati din moda, frumusete, stil de viata, 

sanatate, cultura.

www.famost.ro







Regasiti in acest numar al 
revistei, rubricile deja traditionale, 
am “atins” - dar nu foarte mult, 
ziua de 14 februarie din diverse 
puncte de vedere si cateva articole 
de sanatate. Am abordat in schimb, 
mai “temeinic” - moda, dar si 
domeniul frumusetii si ingrijirii, 
pentru ca aceasta perioada este una 
dificila pentru par, piele si ar trebui 
sa fim pregatiti asa cum trebuie.

Pentru ca in mai putin de o luna 
suntem oficial in primavara, nu 
uitam de tendinte si intampinam 
soarele cu ochelari de protectie, ne 
aranjam parul cu stil si presaram 
putin “bling-bling“ pe unghii.

Speram de asemenea sa va faca 
placere sa vedeti un editorial 
deosebit cu outfit-uri de la 
Nicol Drujescu, cu modelul si 
colaboratorul nostru Andreea 
Eftimie, avand machiajul si 
aranjatul parului asigurate de 
Bianca Vede; sedinta foto s-a 
desfasurat intr-o locatie deosebita: 
The Folly.

Cam atat cu aceasta *nota a 
editorului, toate titlurile sunt in 
cuprins, iar noi speram ca veti gasi 
articolele interesante si acolo unde 
este cazul - si utile.

Va dorim lectura placuta, 
multa sanatate si caldura si ne 
gasim in ... primavara!

Toate cele bune!

Iata-ne ajunsi si in luna iubirii, 
numita mai mult sau mai putin 
astfel, datorita celor doua zile 

care provoaca diverse discutii 
pe aceasta tema si pe care noi, le 
acceptam asa cum sunt, evitand 
astfel de polemici. Bine v-am gasit 
asadar si in luna februarie 2019, 
perioada in care, calendaristic, 
incepem sa ne indreptam catre 
sezonul calduros. Din punct de 
vedere al temperaturii insa, e 
mai dificil sa anticipam; vom lasa 
natura sa isi urmeze cursul.

In aceasta editie a revistei 
Famost, avem multe articole din 
domeniul beauty, moda, tendinte, 
modeling, alaturi de interviuri si 
articole cu o serie de invitati din 
domenii diferite, oameni valorosi 
ca personalitati si activitati. O 
mentionam pe Claudia Paise 
(interviu+editorial), Sabina Pop, 
Ozana Barabancea, Cristina 
Belciu, Catalina Buzdun-Rafaila 
(pe care o veti putea citi de acum, in 
fiecare editie a revistei), fetele de la 
City Femme.

Pentru cititorii nostri care ne 
urmaresc de ceva timp si care 
iubesc modelling-ul, ne face 
placere sa-i anuntam ca am revenit 
cu aceasta rubrica si speram ca veti 
gasi utile toate informatiile.

Nota editorului



Luna iubirii a ajuns din nou in 
atentia noastra, iar de la anul 
2019 ne dorim sa fie unul care 
sa puna iubirea pe primul loc. 
Speram ca si de data acesta 
sa castige relatiile frumoase 
si iubirea adevarata, precum 
cea a Bellei Hadid cu The 
Weeknd, Justin Bieber si 
Hailey Baldwin, recent devenita 
Bieber, sau David si Victoria 
Beckham, despre care am mai 
vorbit in trecut in cadrul revistei 
FAMOST.

Pentru aceasta luna am abordat un 
subiect amplu, de interes major si 
anume: Moda si importanta acesteia 
in vietile oamenilor. Astfel incat in 
articolul realizat, veti putea descoperi 
cat de importante au devenit hainele 
in ultimii ani, dar si tendintele care se 
schimba de la sezon la sezon. 
De asemenea, in editia din luna 
februarie a revistei, am stat de vorba 
cu o personalitate de top, doamna 
Sabina Pop, autoare a cca 70 de filme 
documentare si productii TV. Regizoarea 
ne dezvaluie ce inseamna sa faci film, ce 
eforturi presupune aceasta meserie si 
care vor fi urmatoarele proiecte ale sale!

Editia de februarie a revistei 
FAMOST aduce, asa cum v-am 
obisnuit, binecunoscuta rubrica 
“Outfit of the Month” si un 
articol pentru iubitorii de moda. 
Va invit sa cititi despre culoarea 
anului 2019, unde veti putea afla 
ce nuanta trebuie sa purtati pentru 
a fi la moda! Pe langa asta, puteti 
vedea propunerea mea legata de 
piesele statement. 

Alin Temeliescu
Andreea Eftimie

COLABORATORII

Daniela Sala

Ioana S. Pavel

Beatrice Lianda Dinu

pag. 64, 60

pag. 32, 86 pag. 34

pag. 38, 68, 82

pag. 98

Poate ca nu toate fetele isi doresc sau au 
posibilitatea sa investeasca sume mari de bani in 
articolele vestimentare, astfel ca, am considerat 
necesar sa impartasesc cu voi in articolul din 
luna februarie, 10 trucuri prin care puteti arata 
de milioane, cu un buget restrans!

Bravo ai stil - sezonul 5 se anunta 
fara sare si piper? Rasturnari de 
situatii?! Urmarim evoluția fetelor cu 
interes!
Frumusete dincolo de granite in 
istorie si epoca moderna! TIMEEA 
ANISIA copilul unei generatii de 
visatori.
Ozana Barabancea fata in fata cu 
Beatrice Lianda Dinu cu secrete 
dincolo de cortina. 

Ce ne spun
in aceasta editie
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Era una dintre acele dimineti in care ai vrea 
sa stai afara, sa simti aerul rece cum iti 
inunda plamanii, iar razele de soare sa iti 

dezmorteasca fiecare celula. S-au intalnit de 
fiecare data pe Fericirii colt cu Timpului, petrecand 
impreuna aceleasi 28 de secunde la semafor. 
Oamenii lor nu isi vorbisera niciodata, dar ele 
pareau ca se cunosc dintotdeauna.

- Cum reusesti sa ai un zambet asa cald pe frigul 
asta?

- E frig? rase asa tare incat 
toate sufletele din jur l-au 
auzit. Nu, nu e frig. Frig e cand 
uiti sa zambesti. Frig e cand uiti 
toate lucrurile bune si ai timp 
sa numeri gradele de afara. 
Zambesc pentru ca imi place 
ziua asta, luna asta, oamenii 
nostri incep sa isi amintesca de lucrul de care uita 
in restul anului, cand se imbraca in griji, in ore 
state peste program, in stres. Nu auzi soaptele 
de langa noi?

- Si mie imi place luna asta. Indiferent ca o 
sarbatoresc romaneste, american, chinezesc 
sau ca in Alaska, sufletele isi amintesc ca iubirea 
trebuie sarbatorita. Omul meu de multe ori e 
trist, se supara pe cei care isi cumpara cadouri, 
imi deschide un film si imi cere sa nu ma mai 
indragostesc vreodata. Imi spune ca iubirea doare. 

- Omul tau greseste, iubirea nu doare. Doare 
dorinta noastra de a poseda ceea ce iubim. Doare 
dorinta noastra de a castiga eternitatea, fara sa 
intelegem ca noi putem crea eternitatea intr-un 
numar finit de zile. Si ea a suferit. Dar imi spune 
mereu ca a iubit oamenii, locurile, anumite lucruri 

cu tot sufletul, in fiecare zi, de parca urmatoarea 
zi nu ar mai fi avut sansa de a face asta. Uneori 
a pierdut oameni, locuri si lucruri. Dar ea a oferit 
tot si daca le-a pierdut, a inteles ca au facut loc 
unei iubiri mai mari. Acum iubeste viata, iubeste 

marea, sa vada zambete pe chipuri straine, 
isi iubeste familia si catelul care ma umple 
de fericire cand venim acasa si ea e obosita 
dupa munca.

- Si omul meu iubeste marea, iubeste sa 
vada oameni fericiti, verdele, ma face sa 
ma simt plin cand calatorim. Dar cred ca 

nu s-a gandit niciodata 
ca am putea sarbatori 
astea. Parca mai cald de 
cand tot stam aici. Imi 
pare rau ca ne intalnim 
rar. Poate...

N-a avut timp sa 
isi termine ideea ca 
semaforul se face verde si 

trebuie sa plece. In schimb, ea nu a iubit niciodata 
gheata si exact cand era pregatita sa cada pentru 
prima oara pe trecerea de pietoni, simte cum o 
mana o agata…strainul acela, atat de cunoscut. 

- Multumesc, ii spuse zambind. Raman datoare. 

Fara sa isi dea seama ca sufletul prinsese glas, 
ii raspunde:

- O cafea si suntem chit.

Pe Fericirii colt cu Timpului doua suflete radeau 
a complot. Oamenii lor aveau in sfarsit sa se 
cunoasca. 

Dialog de februarie
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Insailand prin haos si lumina, mai frangi cate un dor a nu stiu cine,
Si-aduni nisipul in clepsidre mate, tot asteptand ceva, ce nu mai vine...
Destinu’ arunca-n cearcanele sortii, mirarile planetelor nascute,
Descheie nasturi din naiv, amarul, si-ascunde fericirile durute...

Pe bolta unei nuci cu miezul verde, mai scrijelesti din cand in cand un zbor
Zapezile tristetii-s coplesite pe glezna marmorata a unui nor
Cad brume rastignite-n necuvinte, din ceara unor candele aprinse,
Se stinge Nordul in iubiri perfide, la poli de suflet iceberguri intinse...

Iti cauti aripi intr-un orologiu, si timpul il rastorni in Carul mic
Lacteele sunt hotii de lumina, IUBIREA ti-a fost totul, azi...nimic
Pe scoarta unui tei triseaza somnul, nici visele nu-ti invelesc vreo geana
Si te inchini insingurarii tale din care ti-ai facut pe cer icoana

Flamand de Universul fericirii te ancorezi in frica de-a mai fi 
Vreun naufragiu pentru soapta marii in care poate-un val te va iubi
Si scrii sentinte aspre pe faleze in umbra Lunii grabnic le ridici...
In miezul unei stele sangerande, nu mai e loc de alte cicatrici!

n u  m a i  e  l o c  d e  c i c a t r i c i . . .

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

P O I E T  A N A L F A B E T

n om care isi pune acest pseudonim este 
perfect constient de un lucru: ca nu isi 
permite vreodata sa faca derapaje de la 

norma lingvistica. Si cum gramatica a devenit, in 
ultima vreme, mai seducatoare decat orice forma 
elaborata de neologism, celebram scrierea corecta 
a limbii romane in versuri cu substanta, curate si 
corecte, venite dintr-o constiinta care, cel putin in 
ultimii 6 ani de viata, s-a hranit din iubire intensa 
de ea, de oameni, de copilarie si de sine. 

U
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E ceva rau in asta? Intr-o alta poveste, probabil ca ar fi 
sunat de lemn randurile : ”in cosul pieptului imi bati/cand te 
zidesc in randuri”… Dar nu, dimpotriva, in povestea acestui 
”poiet analfabet” ele suna a cantec, ca, de altfel, orice emotie 
mare de pe lumea asta.

 Uneori, imaginand un final din care doar unul e 
intreg, acest tanar proiecteaza o iluzorie bucurie de a trai 
a celui ramas, printre paginile prefacute ”in flori, soare si 
fluturi”. Dar, sa fim seriosi, cine ar mai putea continua, 
cand jumatatea apusa din el se incalceste stangaci printre 
ganduri, inlocuind prezentul cu un caleidoscop de amintiri 
in care fiinta primordiala nu putea exista decat intr-o 
singura formula: doar inmultindu-se cu doi, pentru a crea 
intregul?

In orice caz, tonul confesiunii este melancolic, peste 
cuvinte plutind spectrul unei iubiri incremenite intr-un 
trecut imposibil de replicat. Intre ”dimineata fara dor” si 
”toamna dinauntru (…)/ in care nu sunt frunze care sa 
cada” se intinde un intreg univers de senzatii, de dureri 
mute sau de secvente disparate dintr-un film uitat. Doar 
casa copilariei reuseste sa mai pastreze masura adevarului 
si, desi in lipsa, bunica ”imi spune ca nu e bine…/ atunci 
ma cuprinde frica/si alerg inapoi spre...mine.” Desi pare greu 
de crezut, acolo, el cu el in fata, se simte cel mai bine, e, 
daca vreti, un disconfort confortabil care, cel putin, nu lasa 
gustul acela rau al tradarii celorlalti. 

De tine nu te temi, nu e asa? Pe tine te vezi exact cum 
esti: suma experientelor traite, ”un fel de epava,/neajunsul 
creatorilor” tai. Si cand crezi ca se face pace in interior, 
surpriza! Dialogul cu sinele continua si nu oricum, ci cu 
un ”suflet taciune” suspectat ca nu i-ar mai ajunge lumea 
asta, fiindca ar vrea sa zboare spre alta planeta. Asta nu 
e neaparat ceva gresit fiindca, dintotdeauna, zborul a fost 
semnul maximei libertati, eliberare si ascensiune, plutire 
si delir. Poate ca da, sufletul asta innegrit are dreptate: e 
nevoie de o evadare, de o rupere definitiva, sangeroasa chiar, 
de tot ce s-a trait si nu s-a uitat. E nevoie de desprinderea 
de muza care indeamna la tristeti, amputand orice urma de 
speranta si de orgoliu, mai ales ca ”in agenda ei de chestii 
ciudate/esti trecut la “musafiri”.

Asa ca zic si eu, mai poietule, decat sa ”te lupti cu mori 
de vant/ si sa mori de ciuda”, n-ar fi mai bine sa participi la 
propria-ti resurectie? Se procedeaza asa: mori si invii. Iar 
in viata asta noua, iesi curat, fara amintiri, fara semne pe 
suflet! Esti doar tu, un tanar care s-a rupt de spectrul 
unei iubiri esuate, dar care mai pastreaza in el, din cealalta 
viata, toata vibratia aceea buna care il impinge sa scrie. 
Fara lupte, fara toamne, fara arme ridicate spre cer, fara 
priviri revoltate! Doar vers!
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TEHNICA : Pastel | DIMENSIUNE : 50 x 70 cm

ULTIMA ZAPADA
Cornel Corcacel
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Tehnica : Acuarela pe bumbac | Dimensiune : 30 x 40 cm

CURTEA de ACARETURI
Corneliu Dragan-Targoviste
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OCHELARI de SOARE
primavara vara 2019

A

E

  fi la zi cu tot ce inseamna ochelari de soare 2019, este un lucru cat se poate de normal 

si asta pentru ca majoritatea, abia asteptam sa fim incalzite de razele soarelui si in acelasi timp, nici nu vrem 

sa fim prinse cu garda jos in privinta tendintelor. Iar acest sezon primavara vara, ne aduce in atentie modele 

avand influente sport, modele clasice, diverse tipuri de rame si lentile, colorate, inovatoare, fapt care ne va 

ajuta foarte mult in creativitatea outfit-urilor.

ste de remarcat ca ochelarii tip aviator regasiti in aproape toate sezoanele au avut o 

prezenta redusa, iar cei tip cat eye si triunghiulari, si-au pastrat pozitiile de top, ochelarii de soare 2019 care 

au dominat, au un aspect inovator, futurist, elegant, cu ceva influente retro.
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Stransi legati de ochelarii de soare 
scut, cei cu influente sport au atat rol 
de protectie - data fiind natura lor, 
dar ii regasim si in forme mai delicate. 
Acesta tendinta ochelari de soare 2019 
o regasim in forme supradimensionate, 
puternice accente futuriste, modele 
plate, iar o alegere corecta a lor, ii face 
purtabili si in sezonul rece, asa ca, fa 
cumparaturi inteligent!

OCHELARI DE 
SOARE SPORT

Una dintre cele mai importante tendinte ochelari 
de soare 2019, o reprezinta forma unica a acestora, 
inovatia si imaginatia designerilor, depasind cu mult 
ceea ce eram obisnuti sa vedem in prezentari. Forme 
asimetrice, ochelari care parca pareau topiti, forme de 
fluture, ochelari care acopereau aproape toata fata, 
diverse insertii de bijuterii, materiale transparente, totul 
pentru a fi cat mai original si a avea propria identitate.

FORME DE OCHELARI UNICE

Acest tip de ochelari de soare 
iti ofera o foarte mare protectie, 

datorita faptului ca, prin constructie, 
acopera o mare parte a chipului; si chiar 

daca ramele nu inconjoara toata lentila, asta 
nu inseamna ca nu protejeaza. Au dominat 
influentele sport in acest tip de ochelari de 
soare 2019, facandu-i foarte populari datorita 
culorilor lentilelor, a aerodinamicii ramelor 
(ideali pentru surf si snowboard). Au 
mai fost vazute lentile tip oglinda, 

multi supradimensionati, diverse 
ornamente.
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M O D A

Astfel de forme ale ochelarilor de soare sunt atemporale 
si le gasim in tendintele ochelari de soare 2019, avand 
scopul de a ne proteja machiajul. S-au remarcat ramele 
patratoase acetate, lentile lungi patratoase, diverse 
nuante de albastru.

Aceasta tendinta ochelari de 
soare 2019 are imprimeuri 
unice, diverse, si te fac 
remarcata daca iti doresti 
acest lucru. Au fost vazute 
imprimeuri colorate, buline 
Polca care “ajuta” tendintele 
vestimentare ale acestui 
sezon, dungulite, mazgalituri. 
Elegante, jucause, uneori cu 
un aspect de kitsch, pe diverse 
forme de rame, acesti ochelari 
ar trebui sa fie in planurile tale 
de cumparaturi, daca vrei sa 
fii “altfel”.

OCHELARI DE SOARE CU 
RAME MARI S I  PATRATOASE
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IE

OCHELARI 
DE SOARE 
CU RAME CU 
MODEL

Bijuteriile si diversele 
ornamente reprezinta 

urmatorul nivel de o calitate 
superioara, iar sezonul primavara 

vara ochelari de soare 2019, a dus 
acest lucru la extrem. Au fost vazuti pe 
catwalk diverse versiuni de ochelari de 
soare, masivi, incrustati cu bijuterii, 
cadre de aur, logo, lantisoare care 

acopereau partile laterale ale 
chipului, perle.
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Podiumurile de prezentare ne-au adus in prim plan 
printre cele mai importante tendinte ochelari de 
soare 2019 - ramele triunghiulare, care, in maniera 
in care au fost gandite si inovate, ofera un LOOK 
futuristic. Rame subtiri, sofisticate, avand un aer 
avangardist, au fost vazute colturi rotunjite, unele 
in jos oferind un aspect trist sau in sus - oferind un 
aspect ultra futurist.

Acesti ochelari arata elegant, stilat, purtabili in orice 
imprejurare si probabil de aceea, multi designeri 
s-au concentrat pe introducerea lor pe scenele de 
prezentare. Aceasta tendinta ochelari de soare 2019, 
ne-a prezentat ochelari in forma dreptunghiulara, 
avand fie colturi rotunjite, fie ascutite si drepte, a fost 
promovat designul minimalist, forme rectangulare, 
combinatii intre rame metalice (gold) si lentile maro 
inchis sau verzi.

OCHELARI DE SOARE IN 
FORMA TRIUNGHIULARA

OCHELARI DE SOARE IN 
FORME DREPTUNGHIULARE

 
  

   
 L

ENTILE ROTUNJITE

Daca esti adepta formelor 
rotunjite ale ochelarilor, 

tendintele acestui sezon iti aduc 
astfel de protectori de soare, avand 

un aspect supradimensionat, glam, 
cu forme frumos rotunjite. Astfel, au 
fost vazuti ochelari avand rame delicate 
si foarte subtiri, cadre subtiri frumos 
impletite, nuante de lentile albastre, 
toate formand o frumoasa tendinta 

ochelari de soare 2019.
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Daca vrei sa adaugi mister 
propriei persoane, atunci 

cu siguranta trebuie sa adopti 
aceasta tendinta 2019: lentilele 

negre! Au fost vazuti ochelari de 
soare supradimensionati atat in 
colturi cat si rotunjiti, lentile negre 
recflectorizante, ochelari de 

soare tip scut cu rame solide, 
forme de fundite alungite.

Ramele rosii ale ochelarilor de soare, ne trimit cumva in moda 
anilor ’50, cand erau vazuti in mod deosebit in filme si iata ca 
au o revenire spectaculoasa in sezonul calduros al acestui sezon. 
Astfel, au fost vazuti ochelari de soare cu rame de un rosu luminos 
in contrast cu nuante usoare de albastru, combinatii de rosu cu 
negru, forme triunghiulare; a fost folosit plasticul.

OCHELARI DE SOARE 
CU RAMA ROSIE

Cand vine vorba de culoarea galbena a lentilelor, ne vin 
in minte anii ’90, doar ca, sezonul calduros ochelari de 
soare 2019 ne ofera toate optiunile acestei culori, de la 
nuanta cadrelor la cea a lentilelor si avem LOOK-uri 
moderne, unice si magulitoare. Au fost vazute forme 
supradimensionate, influente steampunk, nuante galben-
verzui - ideale pentru o tonalitate maslinie a pielii.

OCHELARI DE SOARE
CU LENTILE GALBENE
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Multi designeri au promovat aceasta forma a 
fluturelui in cele mai diverse moduri pentru 
aceasta primavara, folosind ornamente si 
forme de fluture, ceea ce a dus in final la 
aceasta tendinta ochelari de soare 2019. Au 
fost vazute semicadre cu ornamente usoare 
si lentile degrade, influente punk si ochelari 
supradimensionati.

Ochelarii de soare avand 
ramele in forma de inima, 
au devenit iconici aproape 
instant, ei intiparindu-se in 
inima modistelor si formand 
una dintre cele mai dragute 
tendinte ochelari de soare 
2019. A fost vazut un contrast 
frumos intre rosu si negru, 
lentile mici si cadre subtiri, 
influente ai anilor ’60, colturi 
rotunjite sau dimpotriva, 
margini mai dure.
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ELARI DE SOARE CAT EY

E

Farmecul retro, 
protectia solara, alungirea 

fetei, accentuarea pometilor, 
reprezinta doar cateva dintre 

atuurile purtarii acestor ochelari 
de soare 2019, o tendinta prezenta 
aproape in toate sezoanele. Au fost 
vazute variante sic cat eye in nuante 
maslinii, rame de plastic alb in 

contrast cu lentile negre, au fost 
vazute influente retro datorita 

unor usoare ornamente.
OCHELARI 
DE SOARE 
CU RAME IN 
FORMA DE 
IN IMA

OCHELARI DE SOARE 
IN FORMA DE FLUTURE
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M O D A

Acesti ochelari de soare aduc multa energie, distractie si formeaza 
una dintre cele mai inovatoare tendinte ochelari de soare 2019. 
Au fost vazute combinatii de culori unice, forme interesante, 
dimensiuni mari, efect ombre de la albastru inchis la transparent, 
de la negru la galben sau roz, intr-o maniera subtila sau culori 
bine demarcate.

In contrast cu lentilele 
supradimensionate, tendintele 
ochelari de soare 2019 ne aduc 
si aspecte contrastante, ramele 
orizonatale subtiri atragand atentia 
in mod deosebit. Aspect futuristic, 
forme usor triunghiulare sau 
dreptunghiulare, semi rame, aspecte 
mate si transparente.

OCHELARI DE SOARE
CU LENTILE IN DOUA NUANTE

OCHELARI DE 
SOARE CU LENTILE 
ORIZONTALE 
SUBTIRI
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Una din tendintele 
care au atras atentia pentru 

sezonul primavara vara ochelari 
de soare 2019, au fost cadrele plate 

in partea superioara. Au fost vazute 
astfel de cadre drepte doar atunci 
cand intrau in contact cu lentilele, s-a 
folosit acetatul, iar un efect deosebit 
l-a dat forma triunghiulara a 

cadrelor si partea plata de 
sus.
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Da Milano a inaugurat versiunea 
limitata a colectiei de genti de mana in 
jurul conceptului ‘One Skin Per Bag’, 
avand texturi de piele de sarpe, crocodil 
si peste. Brandul foloseste printuri 
animale, carora le da un aer contemporan 
- imbinat cu forma clasica patratoasa in 
culori luminoase.

noutati
moda

Inspirat din reteaua globala a femeilor 
sportive, Adidas a introdus o colectie 
capsula pentru sustinerea femeilor in 
exercitiile fizice, de la antrenamentele 
de mare intensitate HIIT pana la yoga. 
Aceasta linie ofera LOOK-uri ‘curate’ 
pentru femeile cu diverse abordari ale 
antrenamentelelor. Au fost folosite 
imprimeuri camo si geometrice in culori 
vibrante.

Brandul italian FILA in colaborare 
cu NorBlack NorWhite (brand indo-
canadian), vor realiza o colectie capsula 
de tricouri, hanorace, incaltaminte 
si accesorii, din dorinta de a da o 
reinterpretare a design-ului vechi a 
textilului. Se urmareste o combinatie 
intre lumea moderna indiana si cultura 
stradala globala, folosind siluetele FILA 
si modelele NorBlack NorWhite.

Zoom Pegasus Turbo este noua linie 
de pantofi sport Nike dedicata in egala 
masura femeilor si barbatilor. Aceasta 
este o noua versiune a Air Zoom 
Pegasus, avand o imbunatatire de viteza, 
brandul folosind cea mai usoara spuma, 
sustinand ca livreaza 85% din energie. 
Acest lucru este datorat spumei care 
reduce cantitatea de energie pierduta, 
in timp ce este aplicata forta pe pantofi. 
Sunt disponibile 3 modele.

Noua colectie de incaltaminte de 
nunta pentru femei Aldo, este prezenta 
printr-o gama de stiletto, tocuri bloc, 
pantofi albi din satin si piele intoarsa, 
sandale si barete.

d a  m i l a n o

n i k e

a d i d a s

a l d o

f i l a
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L
A MODA si IMPORTANTA ACESTEIA 

in VIETILE OAMENILOR

I
nteresul oamenilor pentru moda, dateaza de mii de ani. In anul 1850 aceasta a inceput 
sa devina o adevarata industrie. Primii germeni ai modei, au aparut in Egiptul Antic, 
odata cu aparitia luxului si elegantei vestimentare de la curtea faraonilor, iar primele 
manifestari ale modei, au avut loc in Italia.
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In anul 1850, aproape toti oamenii se imbracau 
la fel, cu foarte mici diferente. Cel care a reusit sa 
introduca schimbarea tendintelor in fiecare sezon, 
este Ludovic al XVI-lea, acesta reusind sa schimbe 
croiala hainelor masculine de 63 de ori in decursul 
a 72 de ani.

Dorinta umana de a fi in pas cu moda, dateaza inca 
de la aparitia primelor vesminte, aceasta devenind 
esentiala in vietile oamenilor. In epocile anteriore, 
vestimentatia era cea care facea diferenta intre 
clasele sociale. 

In zilele noastre, moda este perceputa ca un 
curent, astfel incat, imbracamintea a devenit o 
carte de vizita a purtatorilor si defineste perfect 
omul care le imbraca ... Pe langa rolul acesteia de a 
imbraca un corp uman, ea are rolul de a comunica 
despre cel ce le poarta. Cand porti o tinuta corecta 
si in tendinte, automat si atitudinea ta, dar si 
starea ta de spirit, vor 
atinge cote maxime. Cu 
cat iti place mai mult 
vestimentatia ta, cu atat 
esti mai increzator in 
tine si astfel, stima ta 
creste.

Cu totii ne dorim sa purtam cele mai in voga piese 
vestimentare, insa, desi uneori o piesa vestimentara 
este in top, in cazul in care aceasta nu se aseaza 
frumos pe conformatia corpului nostru, nu este 
indicat sa o purtam. 

Piesele vestimentare pe care o persoana decide sa 
le imbrace, vorbesc despre personalitatea acesteia 
si lasa astfel, ca prima impresie despre aceasta sa 
fie formata inainte de a incepe un dialog.

De asemenea, culorile pe care alegi sa le porti, 
sunt foarte importante transmitatoare de mesaje si 
stari de spirit. Culorile prafuite vor spune despre 
tine ca esti o persoana rafinata, pe cand culorile 
puternice, vor spune despre tine ca esti o persoana 
puternica, iar cele neutre vor spune despre tine ca 
esti o persoana serioasa. 

Unii oameni se imbraca in functie de starea de 
spirit pe care acestia o au, chiar daca uneori nu tin 
cont de tendinte. Prin vestimentatie se transmit 
mesaje, vestimentatia fiind de altfel - un important 
mijloc de comunicare nonverbala, astfel incat, cu 
totii ar trebui sa avem grija cum asortam piesele 
vestimentare si ce mesaje dorim sa transmitem. 

Sunt oameni pasionati de moda si extrem de 
pasionati si asta se va vede prin importanta pe care 
acestia o acorda tendintelor si cum isi completeaza 
tinutele pe care le poarta.

Desi tendintele in moda se schimba foarte repede, 
aceasta revine in cativa ani si tocmai 
de aceea, este recomandat ca piesele de 
rezistenta sa fie pastrate pentru urmatorii 
ani, deoarece acestea vor putea fi repurtate 
cu usurinta. 

Nu este necesar sa fii bogat pentru a fi 
in pas cu moda, este necesar insa, sa stii 

sa asortezi corect piesele vestimentare pe care le 
imbraci. Poti sa te imbraci ieftin si la moda chiar 
dintr-un SH sau din unele magazine cu preturi 
accesibile.

Accesoriile sunt si ele extreme de importante, 
reusind sa completeze si sa dea un plus de eleganta 
si rafinament tinutei alese si tocmai de aceea, este 
indicat sa aveti cat mai multe. 

Majoritatea oamenilor opteaza sa poarte tinute 
cat mai casual sau poate chiar sport si incaltaminte 
lejera, insa vestimentatia trebuie neaparat sa 
fie adoptata in functie de meseria pe care o ai, 
prestanta pe care doresti sa o ai, mesajul ce se 
doreste a fi transmis si locul unde vei merge. Daca 
vei merge la un eveniment privat, este obligatoriu 
sa tii cont de dress code-ul evenimentului.

imbracamintea a devenit o 
carte de vizita a purtatorilor 
si defineste perfect omul care 

le imbraca ...

Anumite piese vestimentare de baza precum camasa alba, rochia neagra, 
pantalonii negri si jeansii nu se vor demoda niciodata!

Material realizat de Daniela Sala
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Reprezentantele sexului frumos sunt prin natura 
lor pasionate de moda, le place sa fie la curent cu 
tot ce este in tendinte, sa adauge garderobei lor 

articole vestimentare care se poarta. Nu cred ca am 
intalnit persoana care sa nu fie atrasa de articolele 

brand-urilor de lux, de exemplu. Insa nu toata 
lumea isi permite sa le achizitioneze sau poate 
ca nu au deschiderea de a investi sume colosale 

pentru a le avea. Ei bine, despre asta este vorba in 
articolul din aceasta luna, despre cum poti arata de 

milioane fara sa cheltui o mica avere. 

cum sa arati de
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MILIOANE

Iata cateva trucuri ...

Poarta tinute complet negre!

Negrul nu este doar o nonculoare care va arata mai slabe, ci 
reprezinta totodata display-ul perfect pentru acesoriile pe care 
doriti sa le purtati. De asemenea, negrul are capacitatea de a masca 
foarte bine un material de slaba calitate, deci cu siguranta nu veti da 
gres purtand tinute complet negre.

Poarta tinute 
complet albe!

La polul opus, sunt 
tinutele complet albe, 
in cazul carora este 
adevarat ca trebuie sa 
fiti putin mai atente la 
calitatea materialului si 
la faptul ca albul mareste. 
Insa daca alegeti croiala 
potrivita siluetei voastre 
si un material cat de cat 
calitativ, veti obtine un 
outfit stylish, care va 
parea scump.

 1

2
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Opteaza pentru 
bijuterii minimaliste!

Genul acesta de bijuterii finute, 
adauga un plus de stil intregului 
outfit si pot fi confundate cu 
usurinta cu cele ale marilor 
brand-uri. Cauta variantele reinterpretate 

ale ochelarilor de soare high-end, 
deoarece platesti si de zeci de ori 
mai putin pe ei, insa obtii acelasi 
LOOK fantastic.

Cumpara dupe-uri de 
ochelari de soare!

Poarta esarfa!

Desi poate parea un 
truc aparent banal, 
esarfa – indiferent 
de modelul acesteia 
- adauga tinutei 
tale un plus de 
rafinament.

Investeste in curele!

Curelele (chiar si cele 
de brand) sunt destul de 
accesibile si merita sa 
investesti in ele, deoarece 
iti duc tinuta la un cu totul 
alt nivel. Si nici macar nu 
trebuie sa le cumperi la pret 
intreg, pentru ca le gasesti 
la reducere in magazinele de 
tip outlet.

Poarta helanca pe gat!

Unul dintre articolele vestimentare 
care te fac sa arati de milioane, este 
helanca pe gat. Daca este combinata 
cu un sacou cu croiala clasica pe 
deasupra, este si mai bine. Poate 
fi purtata intr-o multitudine de 
combinatii, atat cu pantaloni, cat si 
cu fuste, asa ca ar fi cazul sa-ti faci o 
mini-colectie.

3
4 5

6

7
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Acestea ar fi cateva dintre artificiile 
de care te poti folosi atunci cand 
vrei sa arati de milioane cu un buget 
restrans. Alese cu grija, nimeni nu 
va intui cat ai cheltuit pe articolele 
vestimentare pe care le porti, atat timp 
cat sunt combinate intre ele cu gust.

Alege genti 
statement!

Gentile de designer pot 
costa destul de mult, 
insa pentru a-ti completa 
perfect un outfit, poti opta 
pentru genti statement, 
cu prestanta, inspirate de 
marile case de moda. Nu 
numai ca se vor potrivi 
oricarei tinute, dar nici nu 
se vor demoda in timp.Adauga garderobei tale blugi 

albastri!

Nu numai ca te fac sa arati mai slaba, 
insa sunt foarte versatili si se potrivesc cu 
orice alt articol vestimentar din garderoba. 
Blugii albastri fac intreaga tinuta sa para 
mai sofisticata.

Cumpara un trench 
maro-camel!

Dintre toate nuantele care 
exista, maro-camelul este 
cea mai sofisticata. Astfel, 
purtarea unei haine in 
aceasta nuanta emana stil, 
eleganta si rafinament, 
facand sa para ca ai investit 
mult in tinuta pe care o porti.

Pe data viitoare,

Ioana S. Pavel
Blogger @ One Day Butterfly Blog

https://ioanaspavel.ro
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din culisele 

sezonul 5

S
chimbarile de platou nu ajuta cu nimic la 
imaginea de ansamblu asupra emisiunii tv, insa 
multi impatimiti continua sa urmareasca vizibil 
deranjati de alegerile din productie. 

Desi pana acum Iulia Albu era blamata, tot mai multi 
telespectatori considera ca fara ea nu mai este acelasi 
lucru. Juratul de la BRAVO AI STIL se pare ca nu o sa 
mai revina in acest sezon, ceea ce nu este o surpriza 
de proportii, dat fiind faptul ca inca din sezonul trecut 
Diva, a fost repartizata pe scaunul de rezerva unde nu 
mai avea drepturi depline de jurizare.

La momentul respectiv, era un lucru care nu a fost 
tocmai pe placul Iuliei, care se pare ca a avut o atitudine 
integra si nu a dorit sa faca toate jocurile din regie, fapt 
ce a dus la eliminarea ei. O prezenta extravaganta ce 

si-a creat un nume tocmai prin aparitiile sale publice, 
in mediul online iesite din comun, dar si prin casatoria 
cu Mihai Albu.

Formatul juriului in acest sezon este: Maurice, 
Raluca, Catalin si Pepe care este inlocuit de Cristina 
Ich fotomodel si vlogger, ulterior, juratul de rezerva va 
fi schimbat in fiecare saptamana. 

Atat prezenta lui Pepe cat si cea a Cristinei nu au fost 
primite pozitiv de catre public, intrucat nu se considera 
a fi in masura sa aiba capacitatea sa  jurizeze.

Ca si in sezoanele trecute, jocurile de culise au 
inceput! Concurentele alese - astfel incat sa cuprinda 
toate categoriile, incearca sa fie pe placul publicul si 
juriului, unele dintre ele fiind alese in mod evident 
pentru rating.

Un nou sezon BRAVO AI STIL,
a inceput chiar in noaptea dintre ani!
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1. BIANCA ALEXANDRA, chip angelic, 
prezenta placuta in platou si singura care 

incearca sa aduca un aport in stylinguri. Vine 
cu propuneri indraznete si pline de culoare, 
este o persoana care ne poate surprinde 
placut si foarte activa in mediul online. Este 
in preferintele publicului si cu siguranta va 
ramane in continuare prin propunerile unice. 
O prezenta extravaganta!

2. CORINA. Model de profesie, 
atat in tara cat si afara, 

prezenta placuta, inaltimea si 
silueta o ajuta sa adopte tinute 
care, evident, pe o fata inalta vin 
mult mai bine! Chiar daca primele 
tinute nu au fost remarcabile, 
Corina este promitatoare si ne 
asteptam la surprize placute si din 
partea ei!

3. VALERIA. Miniona si 
simpatica, s-a facut repede 

placuta si tinutele propuse de ea 
sunt foarte actuale si moderne. Am 
incredere si in evolutia ei.

4. NADINA incearca stylinguri indraznete 
si desi combinatia estetica generala 

este buna, combinatia de materiale nu este 
una fericita. Cu siguranta, fetele au multe de 
invatat!

5. MIRELA o aparitie imprevizibila si tinute 
variate. Incearca inca sa gaseasca  inca 

un stil care sa o propulseze in preferintele 
publicului. 

6. ALINA ne prezinta tinute ce nu ies din 
tipare si pe care nu le putem incadra intr-

un anumit tip stilistic.

7. ELIZA. Desi incearca sa ne surprinda, se 
pare ca nu toate propunerile sunt ceea ce 

asteptam sa vedem, desi ea este o prezenta 
placuta. Are si o voce 
extraordinara! Are potential 
si cu siguranta evolutia ei 
este pe drumul cel bun. 

Este din Constanta si din 
pacate mutarea la Bucuresti 
si organizarea pentru 
prezentarea tinutelor, a 
fost una anevoioasa. De 
specificat ca au avut doar 
2 zile de la casting pana la 
inceperea emisiunii!

8. IRINA. Prezenta 
agreabila, tinutele 

propuse sunt actuale! Fiecare element din 
tinuta este important la fel ca si atitudinea. 

9. ILINCA. Tinutele propuse de ea sunt 
compuse din piese de brand, dar care, 

indiferent de cate mii de euro ar costa, nu ne 
aduce un plus valoare! Degeaba ai acces la 
piese de acest gen, daca asocierea este facuta 
prost! Asadar, ii uram succes in alegerile 
urmatoare. 

10. ALEXANDRA. Dictatoriala si 
comunista, de la felul de exprimare 

pana la comportament. Ai zice ca este cel 
putin fiica lui Lenin sau Ceausescu. Are un 
oarecare dramatism si este si foarte amuzanta! 
O prezenta cel putin ciudata, aleasa pentru   
rating si amuzament in emisiune, fara niciun 
fel de simt stilistic, dar cu stilist. 

sa facem cunostinta cu ele
si voi incepe cu cele mai promitatoare!
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Daca ai stilist se presupune ca tinuta iti este compusa exclusiv si 
integral, practic iti vine pe umeras. Daca ai designer, presupune ca  te ocupi 
de detalii, achizitionarea materialelor, etc, mergi la proba si stabilesti 
impreuna cu designerul modelul, conceptul etc. Desigur, mai sunt si 
concurente care doar isi iau de pe umerase tinute de la designeri, fara sa 
se oboseasca sa duca tinuta intr-o zona personala si sa o reinterpreteze 
intr-un stil propriu. Sa speram la cat mai putine cazuri ...

Nu la fel de putine sunt cazurile in care concurente isi iau stilist 
personal, pe care il si platesc cu sume de 1500 lei pe saptamana sau 2000 
lei pe tinuta, ceea ce demonstreaza ca fetele nu au incredere in capacitatea 
de a isi alege singure tinutele! Mai  mult, acesti ,,stilisti” formati din 
absolventi de arte sau mai rau - foste concurente care la randul lor au fost 
imbracate la momentul participarii lor, vin sa ia haine pe care designerii 
(printre care si eu) le punem la dispozitie, atat tinute, cat si diverse piese 
care sa completeze tinuta.

Asadar, “stilistul” in cel mai fericit caz, merge la mai multi designeri 
si imprumuta diverse piese, care ulterior sunt puse la dispozitia 
concurentelor.

A T E N T I E !

sa facem deosebirea intre
a avea stilist si a avea designer!

In cel mai rau caz, se preface 
ca face styling, cand de fapt, 
toata munca o face concurenta. 
Alearga dupa materiale, propune 
ideea, merge la atelier pentru 
executarea tinutelor. In ambele 
situatii, “stilistul” este platit 
pentru nimic in conditiile in care 
sunt atatea ateliere si designeri 
dispusi sa ajute concurentele, 
fara a percepe sume de bani 
importante. Desigur, exista si 
varianta in care  tinuta este 
adusa  pe umeras!

Totul ar fi bine daca juriul nu 
ar face echipa cu stilistul, iar 
notele nu ar reflecta asta. Pentru 
ca este evident ca in cazul in 
care concurenta primeste note 
bune pentru o tinuta realizata 
de stilist, prinde incredere in 
a apela in continuare. Ceea 
ce concurentele naive nu stiu, 
este ca fiecare emisiune are de 
la inceput o regie bine stabilita 
si indiferent de cat de mult 
investesc nu pot schimba ceva. 

In sezoanele trecute, fetele au 
avut multe de invatat! Bine ar fi 
daca, concurentele de acum, ar 
invata ceva din experienta lor.

Ilinca Vandici, superba 
prezentatoare, continua sa ne 
incante cu prezenta ei in cadrul 
emisiunii BRAVO AI STIL!

Daca  vreti sa ramaneti la 
curent cu toate detaliile de la 
Bravo ai stil, cu evolutia si 
cu interviuri in exclusivitate, 
te asteptam sa ne trimiti 
mesaje, curiozitati, intrebari si 
propuneri.

Material realizat de Beatrice Lianda Dinu
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Folosirea bratarilor texturate ar fi cea mai indicata si cu cat sunt mai 
multe, cu atat mai bine! Purtarea acestor bijuterii este ideala pentru 
iesirile de seara sau in excursii casual cu familia; evita purtarea in acest 
mod cand mergi la serviciu sau in ocazii formale! Retine de asemenea, ca 
atunci cand porti bratarile una peste alta, tinuta trebuie sa fie una simpla, 
tocmai pentru a le scoate in evidenta si a nu fi prea incarcata; nu mai 
amintim ca ele trebuiesc pastrate curate!

Camasile albe sunt piesele vestimentare care au un potential infinit, o 
buna asortare - un bun styling, te poate face sa arati foarte foarte bine. 
Exista multe moduri de a asorta o camasa alba cu alte piese si accesorii 
vestimentare, de la a sufleca manecile pentru a o combina cu o pereche de 
pantaloni - pentru un LOOK office.

CUM POT ASORTA O CAMASA ALBA DIFERIT, ASTFEL 
INCAT SA AM UN LOOK ADECVAT FIECAREI SITUATII?

Vrei sa mergi la cinema? Ridica-i gulerul si 
combin-o cu o pereche de pantaloni scurti! 

Sau fa-i un nod si imbrac-o cu denim, o ocazie 
perfecta sa iesi la un brunch cu prietenele!

Iar daca ai o intalnire, desfa-te la nasturii de sus, lasa 
camasa pe umeri, pentru un aspect dulce si usor sexi!

UNA DIN TENDINTELE ACESTUI SEZON A 
ACCESORIILOR ESTE SUPRAPUNEREA.
CE FEL DE BRATARI AR FI CELE MAI INDICATE 
PENTRU A FI IN TENDINTE?

Intrebari  &  RaspunsuriM O D A
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Cristina Belciu

Daca iubesti poezia si o vezi in tot ce te inconjoara-
oameni, locuri, lumi, atunci o gasesti si pe 
www.the-voguish-signature.ro! Pasind in acest univers 

virtual, vei intelege ca cea care scrie aici, Cristina BelCiu, este 
ea insasi o poezie! Si chiar nu ai cum sa ma contrazici, fiindca 
uite: e frumoasa, e sensibila, e inteligenta, e generoasa si mai e 
in alte zeci de feluri pe care, cel mai bine, descopera-le chiar tu, 
urmarind-o atat pe acest blog, cat si pe retelele ei de socializare.

februarie 2019
Da-mi voie sa fac o marturisire: 

realmente au fost putine ocaziile in 
care sa simt atata incantare, atunci 
cand a trebuit sa ma apropii de zona 
de interferenta a unei bloggerite de la 
noi! Ei bine, site-ul Cristinei aduce 
mult cu jurnalul unui om complet, 
lipsit de idei preconcepute, deschis 
la nou, dornic sa isi impartaseasca 
experientele si poate ca toate astea 
nu fac neaparat diferenta. Prin Ce e, 
totusi, altCeva?

t e x t  :  A D I N A  M I T R I C A
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Daca, printr-un joc restrictiv, ar trebui sa spunem doar 
cateva lucruri despre ea, ar fi de spus cam asa:

 

*iubeste culoarea caprui - „O vad pe cladiri, o vad in 
mancaruri, o vad pe pereti, o vad pe trotuare.” Exceptie au 
facut, poate, ochii de cel mai senin albastru, ai domnului 
Aurel, vizitat la azilul de batrani; 

*pentru ea, accesorizarea desafarsita a tinutelor are 
straluciri de auriu somptuos; 

*devizele ei penduleaza intre „forever young” si „be 
yourself”. Nu se dezice de niciuna, mai mult, face din ele 
un combo original;

*se declara vinovata de furt inspirational, in care s-a 
specializat citind pe rupte,  urmarind emisiuni, documentare 
sau interviuri cu oameni care au facut istorie;

 * trateaza situatiile nefericite cu speranta ca „si maine este 
o zi”, in spiritul lui sCarlett o’Hara; 

*adora luna mai, de care o leaga ziua de nastere si aniversarea 
casatoriei parintilor ei. Pe un lant al consecintelor, 
cronologia e rasturnata ?; 

*prefera „brunetii cu putina barba, in costum, eventual 
cu un pahar de vin sec, rosu”. Tocmai de aceea, o topeste 
un „te iubesc atipit intr-un cercel. Mereu la ureche. Mereu 
auzit.”

Mai intai, te frapeaza 
acuratetea discursului, 
fluiditatea si incarcatura lui 
emotionala. Evident, cand 
combini aceste elemente 
subtile cu imaginea celei 
care scrie, te intrebi daca nu 
cumva ar trebui demontate 
miturile, mai bine zis, 
prejudecatile, potrivit carora 
e de ajuns ca o femeie sa fie 
frumoasa…si atat. Nu stii 
cat de bine imi este sa vin 
cu o noua dovada ca nu, nu 
e deloc asa!

“

Apoi, Cristina mai are ceva: are viziune, inspira (si nu 
stiu sigur daca are o miza), iar daca asta o face un influencer 
redutabil in mediul online, este si pentru ca ramane fidela 
unor principii pe care le aminteste de cate ori simte nevoia. 
Ai zice ca se apropie de perfectiune, un concept pe care, 
de altfel, nu il pricepe, cum nu il pricepe nimeni pe lumea 
asta, desi temerari se dau multi! Si, fiindca e departe de a fi 
catalogata in termeni absoluti, face putina lumina:

Sunt, la fel ca tine, un cumul de emotie, un ghem de 
simtiri, nu adulmec atele desirate, patate de pareri si ii las 

pe excelenti sa ma traga la raspundere pentru ceea ce eu 
sunt. De ce? Oamenii judeca in functie de propriile lor filtre 

si perceptii, e viziunea lor, nu definirea mea.
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Pe langa toate acestea, Ce ar mai fi frumos la Cristina? Ce ar Putea fi mai mult? Cu siguranta, faptul ca femeia-poezie 
chiar face poezie! Iar, ca sa o faca, citeste mult (dar stii deja asta), asa cum ar trebui sa se intample cu toti cei care scriu. 
Sincer, nu cred ca Facultatea de Litere- Comunicare si Relatii Publice, unde e studenta in anul III, a determinat-o sa se afunde 
in lectura, ci dimpotriva, trebuie sa privim drumul in sensul lui invers: lectura i-a sporit apetitul pentru zona in care potentialul 
fanteziei este infinit. Si, pentru asta, s-au inventat stiinte, pe care ea acum le studiaza!
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Pasiunea aceasta, cuminte si elevata in acelasi timp, se suprapune pana 
la identificare pe romantismul ei, nascut din nostalgiile edulcorate de luna 
care estompeaza contururile, de parfumul iubirilor tarzii, de mare- martora 
a tainicelor strangeri de mana, de imbratisari la apus si trandafiri la rasarit, 
de ploile de vara sau de muzica lui Clapton.

Asa ca, data viitoare cand ti se va spune ca a murit romantismul, sa stii 
ca nu e adevarat! El si-a prelungit delicat fibrele pana in sufletul unei femei 
care, fara sa se straduiasca, face din el a doua ei natura.

“
De altfel, despre prietenia dintre ea si cuvant, spune:

Cred ca intotdeauna mi-a placut sa fiu cate ceva…plus povestitoare. Genul 
acela care fie scrie, fie rosteste, fie sopteste. 
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Chiar daca am mai vorbit 
despre stilul Casual ChiC 

si in editia trecuta, o voi face 
din nou, prezentandu-va un nou 
outfit, tot in acelasi stil, insa 
intr-o alta maniera, avand la 
baza aceleasi piese vestimentare: 
puloverul si rochia tip sarafan.

Casual ChiC
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Pentru ca stim deja cat de versatila este rochia tip sarafan, 
aceasta nu mai are nevoie de nicio prezentare, ea putand fi 
purtata intr-o multitudine de combinatii vestimentare chic! 
Propunerea mea pentru astazi, este un sarafan din reiat de 
culoare maro -burgundy, asociat cu un pulover tricotat In 
tonuri calde de bej, maro, bordo si galben mustar, culori ce se 
combina extrem de armonios cu burgundy, visiniu si maro.

Desi multe femei nu considera maroul o culoare prea 
placuta, ori o vad potrivita mai mult pentru sezonul de 
toamna, se pare ca primul loc pe podimul culorilor, il ocupa 
aceasta nunata. E drept ca purtat ton pe ton, maroul poate 
parea cam fad, insa asa cum am mai spus, asociat cu tonuri 
calde de bejuri, camel, cupru, galben mustar sau chiar olive 
ori ocru, situatia sta cu totul diferit.

Eu zic ca merita sa ii dam o sansa, 
pentru ca se asorteaza usor si este 
o culoare neasteptata, indrazneata, 
ce complimenteaza frumos o tinuta 
casual, mai ales daca il regasim 
si purtam in materiale precum 
tweed, catifea, reiat, tricotaje sau 
chiar jerseuri. Desigur ca poate fi 
purtat si simplu, ca atare, sau doar 
“condimentat” prin accessorizare. 
O bereta, un rucsac, un fular, o 
pereche de manusi sau o pereche de 
ochelari de soare, pot reprezenta 
“sarea si piperul “ tinutei.

Model & Fashion blogger: Laura Veronica Sima
https://laurafashionblog.wordpress.com

Foto: Mircea Maieru
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Daca te-ai gandit si te simti pregatita pentru cumparaturi, trebuie sa faci deja primul pas si sa te gandesti - daca 
nu stii deja - care este stilul tau vestimentar, minimalist, maxi, ... Dupa ce ai rezolvat aceasta problema, treci 

la etapa urmatoare, impartindu-ti ceea ce ai si ce vei cumpara, in trei categorii: esentiale, atemPorale si tendinte! 
Fiecare categorie trebuie sa aiba piese vestimentare purtabile, pentru a nu avea dulapul incarcat degeaba!

Lasa la o parte piesele care au un aspect invechit si pe care nu le-ai purtat niciodata! Da-le cuiva care se 
identifica cu acest stil sau du-le undeva la SH!

Ai grija de asemenea la paleta de culori, care trebuie sa fie minimalista! Ce Culori iti PlaC? Ce Culori te 
avantajeaza? Care sunt piesele vestimentare pe care le imbraci in mod desosebit si ce nuante domina? Daca ai 
2-3 nuante elementare, mai poti lua ceva complementar, dar nu foarte multe nuante! Pana la urma, faci aceste 
lucruri pentru a-ti contura propriul stil, pentru a fi inconfundabila si pentru ca, de acum inainte, totul sa ti se 
potriveasca perfect!

Reinventeaza-ti stilul
cu ce ai deja in garderoba!
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Anumite trucuri pot face mari diferente, iar accesoriile reprezinta un punct de plecare. Daca nu esti foarte 
obisnuita cu accesoriile sau nu ai multe, nu e nicio problema: incepe in doze mici! O alta geanta de mana si 

un pantof colorat, ar trebui sa fie de ajuns! Pentru a fi sigura ca totul se potriveste, ai putea incepe investitia cu o 
pereche de cercei, o geanta mini structurata tip bucket si avand o nuanta indrazneata, sau care sa se potriveasca 
unor cizmulite albe.

Si pentru a economisi bani - dar si sa mergi la sigur, gandeste-te ca respectiva piesa sa se potriveasca unui numar 
de 3-4 tinute!

Cel mai bun pariu pentru tinutele tale, este acela in care tratezi imbracatul pentru locul de munca cu iesirea 
undeva in oras ... astfel, daca investesti in blazere, iti poti crea mult mai usor tinutele, iar pentru mai multa 
feminitate, centura ar trebuie sa fie nelipsita. Daca iti doresti un aspect mai activ - indreptat usor spre sport, un 
tricou si un colier sunt foarte potrivite, iar tricoul in combinatie cu cerceii, ar trebui sa formeze tinuta perfecta 
pentru o intalnire.

Si pentru a nu exagera cu cheltuielile, fa-ti o lista si respect-o, pentru a nu mai cumpara piese vestimentare sau 
accesorii asemanatoare sau inutile!
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M O D A

DENIM MEETS CONVERSE

Iubesc denimul si cred ca relatia noastra exista cam de cand 
ma stiu. Am realizat acest shooting impreuna cu Ileana intr-o 
zi superba de toamna, in parcul Tineretului. Denim Meets 

Converse este o tema pentru care am pozat cu drag, o tema 
care face parte din colaborarea mea cu magazinul Collective.

Dupa cum am scris si in postari, cred ca relatia dintre denim si converse este una 
puternica si spun asta pentru ca cel putin din punctul meu de vedere este evident ca 
incaltamintea Converse pare a fi facuta pentru denim. In aceasta am ales sa asortez 
perechea de tenisi cu jacheta denim de la Calvin Klein, o camasa Superdry care se vede 
sub jacheta si o pereche de blugi de la Reserved.
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Tin si acum minte cat de incantata am fost cand mi-am cumparat prima pereche de tenisi 
Converse. Era modelul clasic alb, tot inalt ca cei rosii din imagini. Am iubit perechea aia de 
tenisi si cred ca i-am purtat in toate outfiturile, asta pentru ca sunt intr-adevar foarte usor 
de asortat. As putea spune ca sunt chiar un m u s t  h a v e , avand in vedere ca ii putem purta 
in 3 anotimpuri (primavara, vara si toamna). Mai mult nu va retin si va las sa vedeti restul 
fotografiilor care sper sa va placa!

Foto Credit: Ileana Radulescu / Make-up: Diana Grigoriu
Magazinul Collective: Tenisi Converse
Jacheta Calvin Klein / Camasa Superdry

Va pup!
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S T I L  D E  V I A T A

Pentru inceput de an, propun cateva piese usor 
de purtat, in tendintele primavara vara 2019 
... rochie matase, palton oversize, iar rochia de 
dantela este un must have al acestui sezon.

Vestimentatie: Nicol Drujescu
Machiaj & aranjat par: Bianca Vede
Model: Andreea Eftimie
Locatie: The Folly
Foto: Famost
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De asemenea, propun topuri usor de purtat, 
lejere si actuale, elegante si foarte usor de 
combinat ... pantalonul larg, geaca de piele, nu 
ar trebui sa-ti lipseasca atunci cand vremea rece 
isi face simtita prezenta!



O rochie din bumbac satinat pana peste 
genunchi, iti ofera o silueta fluida, iar daca vrei 
un LOOK practic, foloseste o centura mai lata!
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Fusta plisata si usoara avand astfel de 
imprimeuri, face casa buna cu denimul! 

Pentru o pata de culoare, foloseste un 
accesoriu care iese in evidenta prin culoare!



Regasim imprimeurile florale in majoritatea 
tendintelor, iar sezonul 2019 nu face 
exceptie. Poarta acest imprimeu simplu si 
enigmatic, pentru o prezenta discreta!



Paltonul chic cu tesatura fina din lana, este 
ideal zilelor reci din luna februarie, mai 
ales daca iti doresti o prezenta eleganta!
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c o s t u m u l

M O D A

Costumul bleumarin din tesatura fina si croiala slim fit - reprezinta o 
investitie aparte in garderoba ta. In functie de stilul personal, il porti 
purta cu o camasa uni sau cu o camasa micro print.

ALEGE-TI 

camasa dorita 

din magazinul 

MISTER!

B L E U M A R I N

facebook.com/mistergalati

Material realizat de Gina CodresCu - manager magazin MISTER
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https://ro-ro.facebook.com/mistergalati/
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V-am pregatit 
cateva tinute 
monocrome 

din care sa va 
inspirati, 

Urmariti-ne online, pentru a fi 
la curent cu ultimele noutati!

ALEGE SA PORTI O TINUTA MONOCROMA ALCATUITA DIN PIESE CU TEXTURI DIFERITE!

Foarte actual si stylish, este potrivit fiecarei ocazii si poate fi realizat sub orice forma!

1 2

3

4

https://ro-ro.facebook.com/mistergalati/
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M O D A

Vibranta, delicata si puternica, culoarea anului 2019 este o nuanta de roz somon usor aurie, denumita 
Living Coral de catre Institutul Pantone, iar expertii din toate domeniile s-au conformat: in case, in 
colectiile de moda, in arta si in tehnologie, coralul e la putere. Aceasta culoare se poarta inca de vara 
trecuta. Sigur ca alegerea iti apartine si poti purta de la nuante de roz piersica pana la corai.

Care este culoarea anului 2019? 

LEATRICE EISEMAN, director executiv Pantone Color Institute, spune ca aceasta culoare este,

a mai adaugat aceasta, subliniind corelarea acestei culori cu timpurile pe care le traim, care sunt la 
fel de complexe.

o lentila care ne echilibreaza si prin care ne conectam atat la realitatile naturale, cat si 
la cele digitale, iar acest lucru este cu atat mai adevarat in cazul nuantei Living Coral. 
Consumatorii tanjesc dupa interactiune umana si conexiune sociala, iar calitatile voiosului 
Living Coral ating acea coarda sensibila.

Asa cum reciful de corali este o sursa de hrana si adapost, privim aceasta culoare ca si cand 
ne-ar asigura o stare de plutire intr-un mediu care se afla in continua schimbare de mai 
bine de 10 ani. Cu toata tehnologia si tulburarile politice din intreaga lume, cultura noastra 
globala a continuat accelerarea acestor schimbari

Este acea culoare a copilariei, a naturaletii si a romantismului - coralul viu sau Living Coral, dupa cum au numit-o 
expertii culorilor din cadrul Institutului Pantone, cei care decid de aproape 17 ani care este culoarea anului, in frunte cu 
LEATRICE EISEMAN, supranumita “guru al culorilor”.

“

t e x t :  A l i n  T e m e l i e s c u

text : Alin Temeliescu

foto : pinterest.com/ uk.burberry.com
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Inspirati de nuanta 
castigatoare, multi designeri 
s-au adaptat, avand deja 
culoarea in noile colectii, 
magazinele fiind pline de haine 
colorate indraznet. 

Sarah Burton, 
directorul de 
creatie al casei de 
moda ALEXANDER 
MCQUEEN a lansat 
o noua colectie 
pentru sezonul 
primavara-vara 
2019, la Paris.

E o culoare vesela, 
pozitiva, incarcata 
de fericire, ce 
avantajeaza atat 
femeile, cat si 
barbatii, ajutand 
la scoaterea 
in evidenta a 
trasaturilor. Este 
o culoare ce atrage 
si capteaza atentia 
si cu siguranta 
fiecaruia dintre noi 
un pic de coral nu 
ar strica.

ATENTIE!
Nu avantajeaza pe oricine!

Dupa cum stii, nu tot ce zboara se mananca 
sau nu tot ce este la moda iti vine bine si tie! 
De aceea, te sfatuiesc ca, intotdeauna cand 
vine vorba de o culoare la mare moda, in mare 
voga, sa o incerci pe propria piele sa vezi daca 
se potriveste cu tenul tau, cu nuanta ochilor, 
a parului si a pielii. Coralul viu, desi este 
o nuanta puternica, nu este deloc dificil de 
purtat.

Cand vine vorba despre alegerile 
vestimentare, exista multe optiuni, iar daca 
vrei sa te inspiri, te invit in continuare sa vezi 
propunerile mele.

Celor care prefera o varianta mai 
cuminte, dar totusi vor sa incerce o culoare 
nonconformista, o camasa coral este alegerea 
vestimentara potrivita pentru un LOOK 
actualizat in ton cu tendintele cromatice ale 
anului.

1
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M O D A

Costumul cu sau fara 
imprimeu, este esential 
in garderoba unui barbat, 
in consecinta, iti poti 
asuma un LOOK coral din 
cap pana in picioare; va 
arata impresionant mai 
ales ziua. La acest costum 
iti recomand un tricou, o 
camasa sau una de culoare 
neagra, pentru a-l mentine 
in zona clasica.2

Blazerul este alegerea excelenta fara a fi prea indraznet. Mixeaza 
acest blazer cu o camasa clasica neagra si pantaloni bleumarin, sau 
daca doresti sa pui in valoare blazerul, opteaza pentru o tinuta 
ALL WHITE. Mai mult decat atat, poti opta pentru o pereche de 
pantaloni in aceasta nuanta.

3 4

Daca nu esti adeptul culorilor puternice, 
dar din cand in cand iti place sa te joci 
cu ele si sa creezi diverse tinute fara a fi 
prea indraznet, poti incorpora o piesa in 
aceasta nuanta in outfiturile de zi, cum ar 
fi un tricou polo.
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Poarta nuante apropiate de coral cat de des poti, deoarece 
coralul este o culoare vie si pusa pe distractii, incurajand 
jovialitatea, optimismul. Ea te invita la cat mai multe activitati 
prin care sa exprimi tot ce simti. Gaseste o varianta pentru ca, 
este clar, e o culoare care iti infrumuseteaza viata!

Coralul viu reprezinta acel ton cromatic al ludicului, al 
oniricului, al infantilului, trimitand la farmecul jeleurilor, 
inghetatei, prajiturilor, bezelei.

5 Solutia 
perfecta pentru 
o tinuta usor 
atipica este 
achizitionarea 
unui trench 
intr-o nuanta 
de roz coral.

6Poti face combinatii 
stylish cu ajutorul 
accesoriilor, cum ar fi o 
pereche de pantofi sport, 
respectiv tenisi intr-o 
nuanta usoara de coral, 
carora sa le asortezi 
articole vestimentare 
relativ simple.

La fiecare sfarsit de an, Pantone 
dicteaza trendul, 2018 a fost definit 
de Ultraviolet, o nuanta puternica 
si impunatoare ce simboliza lupta, 
putere si originalitate, iar 2017 s-a 
remarcat prin Greenery, o nuanta 
de verde crud ce insemna un nou 
inceput.

RECOMANDARE!

Culorile anterioare 
le gasesti aici:
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M O D A

OUTFIT OF THE MONTH
cu Alin Temeliescu

foto: Famost



F E B R U A R I E  2 0 1 9 65

Nu iti fie teama sa porti culoare 
prin intermediul unei piese 

statement pentru ca vei fi super, 
super stylish!

Transforma cardiganul, care se 
gaseste in diferite variante, intr-o 
piesa statement optand pentru 
unul intr-o culoare puternica asa 
cum am facut eu! Combina acea 
piesa plina de culoare, care te 
ajuta sa reinventezi orice tinuta, 
cu mai multe culori neutre!

Investeste intr-o 
piesa statement!
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M O D A

Piesa extrem de versatila 
promite sa acapareze toate 
privirile asupra outfit-ului tau. 
Astfel, blazerul lung cu gluga, 
va deveni piesa de rezistenta, 
doar atunci cand este purtat cu 
o pereche de pantaloni inchisi 
la culoare si o helanca neagra, 
aceastea neutralizand culoarea 
generala.

Iarna aceasta impresioneaza 
cu un cardigan colorat deosebit! 
Iar daca vei mixa aceasta piesa 
statement cu alte culori, vei 
experimenta o reteta sigura 
pentru dezastru. Totusi, sa nu 
iti fie teama sa combini piesele 
statement, insa, ai grija la 
cromatica! Tschuss!

cromatica!

versatilitate!
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Palarie : H&M
Pulover : H&M
Cardigan : Handmade
Curea : Zara
Pantaloni : Reserved
Manusi : Reserved
Incaltaminte : La ScarpaO

ut
fi

t
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M O D E L L I N G

FruMusete dinColo de granite

Timeea Anisia
rumusetea are inca din 
cele mai vechi timpuri, 
diverse descrieri 

si infatisari, fiecare epoca 
stabilindu-si arhetipurile. 

Regine, printese, zeite, dive, 
modele sau frumuseti anonime, 
au fost exemple pentru 
frumusetea inteleasa din prisma 
fiecarei epoci. De la Cleopatra, 
Afrodita, Salomeea, Elena, 
pana la Claudia Schiffer si 
Naomi Campbell, frumusetea a 
fost catalogata drept una dintre 
cele mai importante calitati ale 
unei femei.

Frumusetea este exprimata 
de epoca moderna in diferite 
contexte, care uneori nu 
are legatura cu frumusetea 
clasica exprimata de atatea 
secole in picturi, fresce si alte 
modalitati de exemplificare. 
Intr-o perioada in care toata 
lumea viseaza sa fie model 
si multi parinti vad in copilul 
lor frumusetea intruchipata, 
modelling-ul, agentiile de 
modele si concursurile nationale 
si internationale de frumusete, 
au luat cu asalt piata de profil. 

f

Pentru fiecare curs de 
modelling, parintii platesc taxe 
de tot felul, pana la book-
uri profesionale, participa la 
concursuri de Miss pentru copii 
si adolescenti si parcurg tot felul 
de etape in construirea unui 
portofoliu. 

Dincolo de toate acestea, 
standardele internationale 
sunt complet diferite de ale 
noastre! Calitatile unui model 
copil pot fi diferite de cele 
ale unui model adult. Insa, la 
maturitate, un copil care are  
multe diplome obtinute si un 
portofoliu impresionant, poate 
sa se trezeasca la 17-18 ani ca 
drumul sau in care a crezut, nu 
mai are continuitate. Cu atat mai 
mult cu cat a fost incurajat sa 
creada asta in conditiile in care 
nici macar nu are calitati. De ce? 
Ca sa fii model international, 
trebuie sa indeplinesti anumite 
conditii: inaltimea minim 1,72, 
expresivitate, prezenta de spirit 
si dimensiunile ideale 90-60-90.

Desigur, poti sa ai sansa sa fii o 
frumusete rara si sa fii acceptat 
cu o inaltime de sub 1,72.

Daca totusi esti o frumusete 
deosebita si nu ai inaltimea 
potrivita, poti fi fotomodel, insa  
calitatile sunt atent analizate.

Asadar, reteta succesului 
nu este una usoara!
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Mai mult, trebuie sa aveti grija 
la psihicul copilului vostru. Nu 
il incurajati sa aiba o decadere 
ulterioara unei activitati, care 
poate fi considerata hobby!

Concursurile de Little Miss, 
au radacini in SUA, unde 
participarea copiilor este atent 
selectionata fata de concursurile 
de Miss pentru copii de la noi. 
Pe de o parte, aceste concursuri 
genereaza mici “vedete”, pe 
de alta parte sunt agentiile de 
modelling care si ele genereaza 
- asa zise modele pe banda 
rulanta. Calitatea modelelor 
este contrastanta cu cantitatea 
lor. Dar cum suntem o tara de 
artisti in care valorile, studiile si 
calitatile nu primeaza, avem o 
generatie de “talente”.

Desigur, exista si categoria 
agentiilor de modelling care 
genereaza modele de calitate, 
atat pentru podium, editorial 
sau reclame. Portofoliul agentiei 
poate fi la fel de edificatoriu ca 
si un portofoliu personal al unui 
model.

Cu siguranta agentiile din 
Milano sau Paris sunt sursa care 
genereaza modele de calitate, 
insa ca sa ajungi acolo, trebuie 
sa ai un portofoliu impresionant 
si o punte de trecere cu o 
agentie din Romania sau un 
agent de modele.

Pentru ca am vrut sa va 
introduc treptat in aceasta 
lume si sa va fac sa intelegeti  
care este parcursul unui traseu 
in aceasta lume in care imi 
desfasor activitatea de mai bine 
de 25 de ani atat ca jurnalist, 
fashion designer si manager al 
unei agentii de moda - avand 
legatura si colaborare cu peste 
10 cele mai importante agentii 
de moda din lume, trebuie sa 
stiti ca din fiecare generatie de 
peste 100 de modele anual, abia 
daca o singura fata ajunge sa 
indeplineasca toate cerintele 
unui model de talie mondiala! 
Evident ca exista si ani in care 
nu este selectat nici un model. 
Insa daca ai norocul sa ajungi 
sa lucrezi pentru o astfel de 
agentie, poti ajunge chiar si la un 
contract de 3000€ lunar! Totusi, 
sa revenim cu picioarele pe 
pamant si cel mai bun exemplu, 
este fiica mea TIMEEA ANISIA.

Stiu ca fiecare mama isi 
lauda copilul, insa eu voi lasa 
fotografiile sa vorbeasca de la 
sine.

Va spun doar ca, desi a fost si 
este un copil de reclama si poate 
daca pentru altii am reusit sa 
aduc succesul, chiar daca ea este 
fiica mea, nu am reusit sa ii obtin 
contracte iesite din comun. Abia 
anul acesta - la 16 ani, va avea un 
contract cu o agentie din Milano. 
Si probabil ca vor mai trece inca 
doi in care se pregateste pentru 
a indeplini toate cerintele care 
trebuie sa le indeplineasca un 
fotomodel.

Asadar, fiti realisti, lumea 
mirifica a modei este diferita de 
cum este ea de fapt perceputa! 
Drumul spre frumusete de la 
nastere pana la maturitate se 
transforma, insa  trasaturile si 
calitatile de model se contureaza 
odata cu caracterul, prezenta 
scenica, talente si nu in ultimul 
rand - suflet! 
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M O D E L L I N G

Pentru intrebari suplimentare, 
ne puteti contacta pe adresa de 
email

mediabusiness66@yahoo.com 

cu specificatia beatriCe 
Models by beatriCe italia

TIMEEA ANISIA
- drumul spre succes -

Inca de la varsta frageda, 
chipul si zambetul erau calitatile 
sale, apoi dezvoltarea personala 
si talentul au crescut odata cu 
ea. A urmat  cursuri de canto, 
pian si chitara, insa doar vocal 
se simte cu adevarat aproape 
de muzica. Pozeaza de la 
cateva luni, dar totusi, desi 
este obisnuita sa cocheteze 
cu camera, inca isi pastreaza 
timiditatea.

A urmat drumul muzicii alaturi 
de grupul Meloritm cu care si-a 
urmat visul pana cand a fost 
nevoita sa renunte la toate 
pasiunile si performantele de 
pana in acel moment - din cauza 

materiei supraincarcate la 
scoala si a unui sistem invechit 
de invatamant, in care talentul 
este zdrobit si performantele 
neapreciate.

Astfel, un copil ca multi altii 
talentati pe multe alte domenii, 
ajunge sa se indrepte catre 
alte prioritati care nu vor avea 
legatura directa cu drumul lor in 
viata, cu pregatiri si meditatii la 
matematica si romana.

A renuntat sa urmeze studiile 
la liceul de Muzica, la Tonitza, si 
a fost mai pragmatica alegand 
Arhitectura, astfel, imbinand 
utilul cu placutul.

A realizat numeroase proiecte 
personale, a fost model in cadrul mai 
multor prezentari de moda, festivaluri 
de profil, proiecte de televiziune si 
isi urmeaza visele. Urmeaza liceul in 
paralel cu lectii de canto si actorie, 
urmand in curand sa fie vedeta unei 
productii teatrale (inca nu putem 
dezvalui numele productiei).

Un alt proiect important si 
reprezentativ pentru cariera sa de 
model este “Alice in tara minunilor!” 
- un shooting de poveste cu recuzita, 
costume impresionante si decor pe 
masura, care cu siguranta are sanse sa 
se transforme intr-o productie teatrala 
de succes. Desi prezenta constanta  in 
cadrul mai multor prezentari de moda si 
evenimente mondene, abia in acest an 
a hotarat sa se alature echipei in cadrul 
mai multor concursuri de Miss nationale 
- pentru sectiunea sa de varsta, 
castigand deja premiul “The most 
beautiful face” in cadrul concursului 
,,Top Child Model”.

Urmeaza  un nou concurs “Little Miss 
Universe” pe data de 3 martie, in care  
speram ca vor fi apreciate calitatile 
sale, apoi desigur, urmeaza mai multe 
concursuri de Miss internationale.

In acest context, va vom tine la 
curent cu cele mai bune concursuri 
de frumusete la sectiunea “Child” si 
“Teen”, vom analiza si vom reveni 
cu un articol, in care va vom explica 
drumul pe care trebuie sa il parcurgeti, 
care sunt calitatile care trebuie sa le 
indepliniti, dar si analiza noastra asupra 
tuturor concursurilor de Miss.

Material realizat de 
Beatrice Lianda Dinu
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Intra acum si fii la zi cu cele mai noi si bune informatii!



COPIII CARE AU 
PUS pe HARTA 
MODEI - ROMANIA

De-a lungul anilor, multi designeri romani si foarte multe modele au devenit 
celebri in strainatate. Romania, desi plina de talente reale si frumuseti 
covarsitoare, nu le poate sustine si atunci le da aripi sa creasca in strainatate. 

La fel si in cazul copiilor romani, care isi doresc sa exceleze in modelling, insa din 
pacate in Romania, se organizeaza prea putine evenimente si se acorda prea putin 
interes acestui domeniu, aflat inca la inceput.

Mizand pe aceste lucruri, agentia It kids si-a deschis rand pe rand portile, creand 
pentru copiii #itkids oportunitati crezute pana la momentul respectiv imposibile.

TexT : AnA- MAriA PoPescu /  SurSa : it kids-Art school& Modelling Agency
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Astfel, copii precum Paula Both au ajuns 
intr-un singur an, sa faca turul tuturor 
Fashion week-urilor considerate “sfinte” 
si de catre “Biblia” modei, revista VOGUE. 
Asadar, Paula a prezentat pentru designeri 
americani si argentinieni in cadrul New 
York Fashion week, pentru designeri 
ucrainieni si rusi la Estet fashion week 
in Rusa, la European Kids Fashion Week 
in Paris si Milano, la Londra a prezentat 
pentru designeri vietnamezi si romani.

Pa
u

la
, u

n an de calatorii  cu
 experiente nemaipomeni

te
! PAULA BOTH

In plus, a avut prezentari la 
International kids fashion 
week in Sankt Petersburg si 
o invitatie la bine-cunoscutul 
Mercedes Benz Fashion 
Week in Moscova.

Toate acestea nu ar fi 
fost posibile fara sprijinul 
parintilor ei, al scolii de arte 
unde activeaza in Ploiesti si al 
Catalinei Buzdun, in calitate 
de manager.
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M O D E L L I N G

Un alt copil care a atras atentia Famost prin 
frumusetea evidenta, dar si portofoliul impresionant, 
este Fabian Busuioc, castigatorul Little mister world 
in Grecia 2017, asadar Cel mai frumos baiat din lume, 
conform concursului ce se tine de 19 ani, consecutiv.

FABIAN BUSUIOC

romanul de 11 ani ales
“Cel mai frumos baiat din lume”

Fabian a fost la mai multe 
castinguri pentru companii 
celebre si intr-un final, a 
fost selectat sa faca parte 
din distributia unui film 
documentar, care se va turna 
cel mai probabil in anul 2019. 
Fabian a atras atentia si mass 
mediei Romanesti, fiind invitat 
la mai multe emisiuni printre 
care si Teo, iar de curand a 
aparut pe coperta revistei Gift 
of beauty.

Ei bine, Cel mai frumos baiat are 11 ani, locuieste 
in Medgidia si are nu unul, ci doua contracte incheiate 
cu agentii din Milano, specializate in reprezentarea 
tinerelor talente.
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Apoi a mers in Grecia in acelasi an cu 
Fabian si a castigat titlurile Best catwalk 
si Silver talent, ea fiind si o dansatoare de 
streetdance cunoscuta. Urmand traiectoria 
normala, la Top teen model of the planet in 
Georgia a castigat Miss Europe, apoi a fost 
invitata la Milano, la Londra si recent a venit 
de la World rising stars din Georgia unde a 
fost invitat special, recunoscut cu titlul Top 
model 2019 si a intrat in primele ei prezentari 
pentru adulte.

A
n

d
r

e e a ,  a d o l e s c e
n

t
a

 c
e

 va cuceri lum
e

a

ANDREEA
COSTACHE

Andreea Costache a intrat in 
agentia It kids cand avea 12 ani, iar 
acum face parte din It Teens, dat fiind 
ca a implinit 14 ani. Andreea a avut 
ca si copil realizari extraordinare, 
fiind incoronata la 12 ani Little miss 
world Romania, pe categoria 12-14 
ani, precum si locul 3 Top child model 
Romania.

Urmeaza sa 
mearga la World 
Championship of 
performing arts 
in Los Angeles, 
SUA, la vara si e 
incantata sa vada 
Hollywood-ul.
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M O D E L L I N G

Frumoasa si talentata, reprezinta 
idealul romanesc. A castigat in 
Romania titlul Best Talent la 
concursul World Rising stars, titlu 
care i-a asigurat intrarea la World 
Rising stars in Georgia.

d
e

s p
r e  u

n  t a l e n t  i m
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s  c
e

 o
cupa un trup m
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u
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ANA MARIA 
MARGINEAN

Ana Maria Margean - voce care te 
emotioneaza de la primele note, un 
copil de 10 ani pe care este imposibil 
sa nu il remarci, sa nu il indragesti, sa 
nu il admiri. 

Acolo a facut furori cu 
vocea ei si organizatorii 
au acordat doua distinctii 
maxime, pe categoria din 
care a facut parte, Best singer 
&  Best Talent. Urmeaza 
sa reprezinte Romania in 
concursul turcesc Future 
Fashion Faces si ii dorim 
succes in cariera artistica.
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Ea a fost prima 
romanca, ce la 6 ani, 
pasea cu incredere 
in lumea modelling-
ului internationa, 
castigand titlul Tiny 
miss world in Grecia 
si luand un contract 
la Milano cu Mood 
management. 

deschizatoare de drumuri

SARA ANASTASIA

Asa cum Catalina, managerul It kids, a 
confirmat cu fiecare interviu dat, daca nu 
exista Sara, toate acestea nu ar fi fost posibile.

Cu contracte de impresariere in strainatate, Sara 
e o prezenta cunoscuta si la noi, fiind activa in 
multe reclame Tv pentru branduri celebre precum: 
Ikea, Danone, E-on, Mega Image, Carrefour, Pro tv 
samd.

Prima romanca de 6 ani, ce aparea intr-un 
spot Dolce& Gabbana filmat la celebrul targ 
pentru copii Pitti Bimbo din Florenta, prima 
romanca ce aparea intr-o reclama Fracomina 
Mini.

*
Si pentru ca la #itkids 

toti copiii au experiente 

minunate, vom reveni 

cu informatii lunar 

despre fiecare.

Catalina Buzdun-

Rafaila

Project Manager 

It Girls- Mini miss 

Globale

Owner of IT KIDS- Art 

school & Modelling 

agency

National director for 

Little Miss World, 

Festival Model & 

Talent of the world, 

Little Miss Galaxy, 

Best princess of the 

world, Top child 

Planet of the world, 

Little miss & mister 

Planet



n momentul in care pornesti in viata intr-o noua calatorie, indicat este sa mergi pe acolo
unde doar putin se aventureaza sau sa mergi pe un drum croit de tine. Doar ca nu este la

indemana oricui acest lucru si asta deoarece, in afara de dorinta, trebuie sa existe fler, pricepere,
viziune, multa putere de munca si alte calitati specifice domeniului abordat.

O deschizatoare de drumuri si o performera este si invitata noastra - Catalina Buzdun-Rafaila,
care a reusit intr-un timp foarte scurt sa aiba performante de neegalat, a reusit sa deschida noi

drumuri, sa creeze noi perspective, atat ei, dar mai ales, multor copii. Este extraordinar sa poti
vedea peste ani, multi adulti care au reusit in viata, datorita unei singure persoane care le-a

schimbat in bine cursul vietii, pentru ca acest domeniu al modelling-ului este in primul rand, o
investitie si o munca in si pentru viitor, dincolo de stralucirea scenei si a ecranelor.

Despre toate aceste lucruri, despre primii pasi, despre intreaga activitate, ne vorbeste in
continuare Catalina Buzdun-Rafaila, cea care a fondat It kids-Art school& modelling Agency.

Va invitam asadar, sa va asezati confortabil si sa parcurgeti acest frumos si captivant interviu cu
invitata noastra din luna februarie 2019!

i

C ATA L I N A  B U Z D U N - R A FA I L A

interviu

performanta de la jurnalism la modelling
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Buna Catalina si bine ai venit in paginile 
revistei noastre! Stim ca ai o bogata experienta 
jurnalistica ... mai activezi in acest domeniu sau 
iti concentrezi toata atentia pe ceea ce faci acum?

Bine v-am gasit! Este adevarat, am activat 13 ani 
in presa, ultimele doua joburi fiind de producator 
la Romania Tv si redactor-sef al revistei Tonica. 
In acesti ani, am avut ocazia sa ma ocup de toate 
ramurile din mass-media si sa raman cu ce imi 
place mai tare. Am facut Radio, am facut online, am 
realizat prima televiziune online romaneasca -Tonica 
Tv, ca suport media pentru revista Tonica si website-
ul Tonica.ro, am facut televiziune - de la reporter 
la producator si cel mai mult presa scrisa - de la 
cotidianul Adevarul la magazine.

Am ramas cu multe amintiri frumoase si cu un 
bagaj exceptional, care ma ajuta enorm in ceea ce 
fac acum. Momentan, mai am doua proiecte ce tin 
de mass-media, dar sunt oarecum ocazionale si nu 
imi mananca foarte mult timp, respectiv emisiunea 
pentru copii Kids Fashion Tv la inediT Tv si revista 
CurCubeu pentru copii cu aparitie anuala.

Ceea ce faci acum, cu siguranta faci din pasiune 
si dragoste pentru copii. Cum ti-ai descoperit 
aceasta latura si de unde aceasta idee?

Iubesc copiii dintotdeauna. Asa ca e foarte 
simplu. Colaborez foarte bine cu ei. Se creeaza o 
legatura rapid intre mine si ei. Ii respect, ei vad asta, 
si ma respecta la randul lor. Inteleg modul meu de a 
functiona pentru ca ma raportez la ei. Intai munca, 
apoi distractia. Totusi, ideea lansarii agentiei It kids 
a venit dintr-un motiv rational si bine argumentat. 
Fetita mea, Sara, a fost prima romanca invitata 
vreodata la Little miss world in Grecia 2016. A 
castigat acolo un premiu extraordinar, respectiv 
“Cel mai frumos copil din lume, categoria 4-6 ani”, 
dar chiar si asa a observat ca exista fetite mai mici 
decat ea, dar mai pregatite. Observa cu atentie 
pe parcursul concursului ce a tinut 7 zile, fetele 
din Thailanda, Brazilia, etc., le admira si le copia. 
Ea nu era pregatita in sensul orelor de modelling, 
catwalk, fiindca in Romania de atunci, acestea nu 
existau pentru copii. Asadar, am revenit in Bucuresti 
cu ideea ca, daca nu gasim undeva un trainer sa 
o invete cum sa mearga corect pe un podium, 
atunci vom initia un astfel de proiect, astfel incat sa 
beneficieze de el mai multi copii. Toata lumea stie 
ca Romania are copii extrem de frumosi, doar ca in 
astfel de competitii trebuie sa fii si pregatit. Si de 
aici, pana la deschiderea agentiei iT Kids - arT sChool 
& Modelling agenCy, a fost doar un pas, fiindca existau 

foarte multi parinti ca si mine, care si-au dorit sa 
vina cu copiii lor la noi.

Nu ti-a fost teama sa intri intr-un domeniu precar 
in Romania, mai ales ca nu exista o anumita 
evolutie in acest sens, decat poate, cazuri 
izolate?

Nu. Din contra. Am considerat ca aduc in 
Romania un domeniu total nou, iar parintii vor fi 
interesati. Am construit cursurile alaturi de oameni 
avizati, pe module ce vizeaza nu numai modelling-ul 
ci si fotografia, teatrul si mass-media. M-am pregatit 
corespunzator si am lansat un produs absolut nou in 
Romania, de care era nevoie.

Care au fost, pana in momentul de fata, cele 
mai mari probleme intampinate in tot ceea ce ai 
intreprins?

Concurenta neloiala. Desigur ca dupa ce 
am realizat primele concursuri de modelling si 
frumusete din Romania, au aparut si altii. Mizam pe 
asta, e natural. Doar ca, la fel ca si in alte domenii, 
concurenta in Romania se construieste pe strategii 
total gresite. E primordial sa ai idee despre domeniul 
in care intri, e obligatoriu sa fii original, sa vii cu 
idei, sa fii competent. Sa copiezi de la altii, mi se 
pare o ineptie. Probabil pentru ca eu vin dintr-un 
domeniu in care copiatul e furt intelectual, mi se 
pare detestabil. Intotdeauna am stiut ca pot construi 
cu propriile mele abilitati si competente, fara sa 
iau nimic de la altii. De aceea, cand vad ca se fura 
concepte, idei si chiar parteneriate, mi se pare 
josnic.

Performantele realizate cu It kIds-Art school& 
modellIng Agency sunt cel putin exceptionale. 
Povesteste-ne despre aceste frumoase realizari!

Multumim, in primul rand! Foarte pe scurt: am 
avut primul castigator roman Grand Prix in Grecia 
la Little mister world, in ultimii 18 ani de cand se 
organizeaza - Fabian Busuioc, am avut castigatori 
de Grand Prix la concursurile Little miss & mister 
Galaxy in Bulgaria, Festival model& talent in Turcia, 
Top Child model si World Rising stars in Georgia 
samd.

Avem exclusivitate pe evenimente de tip fashion 
Week la Sankt Petersburg, Moscova, New York, 
Miami, Milano, Paris, Londra, Tbilisi, Sofia, unde 
trimitem la fiecare editie copii din agentie. De 
exemplu, in 2019 Februarie trimitem 4 copii la New 
York Fashion Week, 14 la London Fashion Week, 11 
la European Kids Fashion Week in Milano.

Din 57 in toata agentia.

Am considerat 
ca aduc in 
Romania 
un domeniu 
total nou, iar 
parintii vor fi 
interesati.

It kids 
functioneaza 
ca un grup, si 
aici cred ca e 
cea mai mare 
multumire a 
mea. 
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I N T E R V I U

Care sunt principiile dupa care functioneaza 
agentia? Ce se face concret in cadrul acestei scoli-
agentii? La ce sa se astepte un parinte care si-ar 
dori un astfel de drum pentru copilul sau?

Parintele trebuie sa se astepte la un drum 
insinuos si multe eforturi, atat din partea sa, cat 
si din partea copilului. Multi isi imagineaza ca e 
simplu ... nu este deloc! E munca, repetitie, exercitiu, 
perfectionare continua! Totul se construieste cu 
timpul, odata cu experienta! In cadrul scolii, copiii 
au 4 saptamani de curs, mai exact: Bianca Paduraru 
ii invata modelling, Nouria Nouri ii invata artele 
spectacolului, Foto event 88 se ocupa de fotografie 
si sedinta foto practica, iar eu am modulul de 
mass-media. Am decis ca aceste cursuri, sa fie astfel 
structurate pentru a initia copiii in tot ce au nevoie 
pentru a deveni modele. Pe scurt, Bianca ii invata 
sa mearga, Nouria ii invata dictie si atitudine, Costi 
ii invata Photo modelling, iar eu cum sa fie cei mai 
buni PR ai lor.

It kids functioneaza ca un grup, si aici cred ca e 
cea mai mare multumire a mea. Sa vezi copii asa 
de diferiti, uniti de o pasiune comuna, sustinandu-
se chiar si atunci cand sunt concurenti, e cel putin 
impresionant.

Ce oportunitati li se ofera copiilor in cadrul It kIds-
Art school& modellIng Agency?

Va povesteam mai sus ca avem exclusivitate pe 
cele mai mari evenimente din lume, saptamanile 
modei din New York, Paris, Milano, Londra samd. 
Acestea sunt oportunitati care, pana la momentul 
in care vorbim, le sunt dedicate lor. Colaboram cu 
reviste din strainatate precum Illussion, La Belle, 
BCK magazine etc. Avem cele mai importante licente 
de concursuri din lume, incepand cu cel mai mare 
si mai longeviv: Little miss & Mister World, care anul 
acesta implineste 19 ani si se tine in Tenerife.

Cand un copil se inscrie, el trebuie sa 
indeplineasca anumite conditii/criterii ? Sa aiba 
un anumit talent?

Desigur ca trebuie sa indeplineasca niste criterii 
de modelling- inaltime/ varsta /greutate - dar 
acestea nu sunt asa de exagerate ca la agentiile de 
modelling dedicate adultilor. Copiii sunt in crestere, 
cu un management bun si comunicare intre parinti 
si traineri, avem succes. Nu este obligatoriu ca 
un copil sa aiba vreun talent. E adevarat ca avem 
foarte multe voci celebre la noi in agentie, la fel 
si dansatori. Dar nu e obligatoriu. In schimb e 
obligatoriu ca micutul sa fie deschis, dezinvolt, sa 
ii placa scena, sa se identifice cu viata artistica, sa 
inteleaga eforturile necesare, sa se adapteze din 
mers, samd.

Exista garantia ca acesti copii vor avea sansa sa 
faca ceva in acest domeniu sau situatia sta exact 
ca in modelling-ul normal ... in functie de “cerinta 
clientului”?

Dupa ce termina cursurile, copiii raman timp de un 
an sub contract cu agentia. In acest an ne obligam sa 
ii promovam in Romania prin sedinte foto, emisiuni, 
spectacole, prezentari de moda etc. Exista copii care 
prind si contracte de reclame, care fac bani, daca 
asta este intrebarea. Dar asta depinde doar de ei, de 
parintii lor, de interesul si resursele alocate, atat de 
timp cat si financiare.

Cine te ajuta in cadrul agentiei sau te ocupi tu de 
toate activitatile?

Trainerii ma ajuta in ceea ce tine de cursuri, Ana 
Maria Popescu este SGR si ma ajuta in ce tine de 
emisiunea Kids Fashion Tv si revista Curcubeu, Marin 
Nicoleta este partenera mea, designer Two kids si ma 
ajuta in conceperea prezentarilor de moda.

Care consideri, din punctul tau de vedere, ca sunt 
punctele forte ale It kIds?

Copiii cu care ne prezentam. Intotdeauna la 
competitii internationale suntem foarte bine pregatiti. 
Alegem din cei mai buni, pe cei mai buni. La Fashion 
Week-uri copiii nostri sunt intotdeauna remarcati. 
Cartea mea de vizita cea mai buna- copiii cu care 
defilez.

Consideri ca este mai usor de lucrat cu copii sau 
munca este mai dificila?

Este frumoasa relationarea cu copiii, dar este 
consumatoare de energie. Eu le ofer fix cata atentie 
au nevoie: adica enorm! Ii iubesc si le dau aripi ca sa 
putem zbura impreuna!

. . . e obligatoriu 
ca micutul 
sa fie deschis, 
dezinvolt, sa ii 
placa scena, sa 
se identifice cu 
viata artistica, 
sa inteleaga 
eforturile 
necesare, sa se 
adapteze din 
mers, . . .

Este frumoasa 
relationarea cu 
copiii, dar este 
consumatoare 
de energie. 
Eu le ofer fix 
cata atentie au 
nevoie: adica 
enorm!
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Incercand sa te detasezi de activitatea ta ... 
cum percepi industria modelling-ului la noi? Ai 
observat o anumita evolutie sau nu?

Clar! Facand diferenta cu 2016 cand nu exista 
nimic. Acum avem Fashion Week-uri in Bucuresti 
si Cluj, competitii de modelling si frumusete. Si nu 
vorbesc despre ale mele! 

Incepand cu aceasta editie, vei avea o rubrica in 
cadrul revistei Famost in care vei aborda subiecte 
din moda si modeling. Ce doresti sa transmiti 
cititorilor prin intermediul acestei rubrici?

Vreau sa fac cunostinta publicului larg cu 
evenimente fastuoase din afara, vreau sa ii tin la 
curent cu performantele copiilor, care cu adevarat 
fac performanta, vreau sa le aduc in vizor lucruri 
nestiute despre aceasta lume, chiar si din backstage. 
Sunt atat de multe de spus! Mai simplu e sa ne 
urmareasca cu totii, lunar! Va asigur ca vom avea 
surprize regulat!

In afara de ceea ce faci in prezent in cadrul It 
kIds-Art school& modellIng Agency, cu ce ai dori sa vii 
ca noutate? Ai planuri, strategii in viitor pentru a 
diversifica activitatea?

Cum ai reusit sa atingi aceste performante? Ai 
fost sustinuta moral de o anumita persoana? Au 
fost mai multe?

Ma sustine moral familia mea. Sotul meu si copiii 
mei care inteleg ca sunt luni in care trebuie sa 
lipsesc foarte mult. Parintii mei si surorile mele care 
au inteles ca exista situatii cand efectiv trebuie sa 
se ocupe de tot in lipsa mea, cumnata mea si nasa 
mea care m-au sustinut de multe ori financiar. Le 
multumesc tuturor pe aceasta cale, e un merit de 
echipa!

Care este cea mai mare performanta cu care te 
poti lauda pana in momentul de fata?

Cei 57 de absolventi ai IT KIDS- ART SCHOOL& 
MODELLING AGENCY.

Tot timpul inventez cat ceva. Sunt un om de 
actiune. Noutatea anului 2019 e Balul Fulgilor de 
nea, de exemplu. Luand modelul direct de la New 
York, Balul Fulgilor de Nea va implica proiecte 
caritabile, dar si foarte multa distractie. Copiii vor 
licita obiecte cu valoare sentimentala, iar alti copii 
vor beneficia de fondurile stranse. Un eveniment de 
la copii, pentru copii!

Ce ii trebuie unei femei din zilele noastre pentru a 
reusi, pentru a-si dezvolta o cariera? Ce calitati ar 
trebui sa aiba?

Intuitie ca isi alege domeniul corect. Vointa sa 
reuseasca. Eforturi supraomenesti sa evolueze. 
Incredere in fortele proprii. E atat de mult de povestit 
pe tema asta!

Cum arata o zi obisnuita din viata Catalinei 
Buzdun Rafaila?

Ei, pana acum e singura intrebare la care nu 
stiu sa raspund :). Nu exista o zi obisnuita in viata 
Catalinei Buzdun- Rafaila:))! Toate zilele sunt 
diferite. Depinde despre ce zile vorbim. Sambata si 
duminica, si daca sunt prin tara, am cursuri la agentie 
sau organizez vreun show. Daca sunt in afara, e clar 
ca particip la altul. Daca e in timpul saptamanii, fie 
sunt intre calatorii, fie la vreo competitie, fie acasa 
cu cei doi copii ai mei Sara si Matei, ocupandu-ma de 
treburile absolut normale ale unei mame si sotii.

Care sunt pasiunile extra ale Catalinei?
Ca pasiuni, iubesc sa citesc si sa ma uit la Seriale 

pe Netflix. Din pacate, foarte rar am timp de ambele. 
Carti mai citesc in avioane :).

Faci in momentul acesta ce iti place? Ai satisfactia 
muncii tale? Ti-ai fi dorit sa faci altceva?

Eu pot sa fac bine doar ceva ce imi place. Nu 
am incercat niciodata sa fac lucruri care nu ma 
pasioneaza. Sunt un om care functioneaza diferit. Nu 
fac compromisuri, nu ma impulsioneaza castigurile 
financiare, nu lingusesc si nu ma las lingusita. Am 
facut dintotdeauna doar ce mi-am dorit. Ma sperie 
varianta de a face orice din obligatie.

Ai un anumit motto dupa care te ghidezi in viata 
personala si in tot ceea ce faci in general?

Nu. Nu am avut niciodata.

Unde te pot urmari cei interesati de activitatea ta 
si cum ar putea lua legatura cu tine?

Ma pot urmari pe mine pe Facebook Catalina 
Buzdun-Rafaila, agentia pe Facebook it kids- aRt 
sChool & modelling agenCy, iar concursurile si 
proiectele speciale au fiecare pagina speciala.

Iti multumim pentru prezenta in revista si iti 
dorim cat mai multe succese si realizari in 
continuare!

Va multumesc, asemenea! Sper intr-o colaborare 
fructuoasa si de lunga durata!

Eu pot sa fac 
bine doar ceva 
ce imi place. 
Nu am incercat 
niciodata sa 
fac lucruri 
care nu ma 
pasioneaza. 
Sunt un 
om care 
functioneaza 
diferit. Nu fac 
compromisuri, 
nu ma 
impulsioneaza 
castigurile 
financiare, . . .



F E B R U A R I E  2 0 1 982

I N T E R V I U

INTERVIU OZANA BARABANCEA
 Pe Ozana, o regasim mereu ca o prezenta deosebita, un artist complet si un om care transmite emotie, 
pasiune, sentimente. 

Am admirat-o mereu si am fost mai mult decat incantata, atunci cand cu mai mult timp in urma, am 
cunoscut-o personal. Este ceea ce eu numesc - un artist talentat, care ramane fata de oameni un om normal, 
cu intelegere, respect si daruire pentru munca sa.

Am  vrut prin intermediul acestui scurt interviu, sa aflam lucruri pe care sigur sunteti curiosi sa le cunoasteti!

OZANA
i n c u r s i u n e  i n  a r t a  s i  s u f l e t

BARABANCEA

BLD. Care au fost hobby-urile tale cand erai mica? 
Ce visai sa “te faci cand o sa fii mare”?

OB. Hobby-urile mele erau curiozitati aparent 
nevinovate, datorate nevoii de a intelege natura 
umana si destinul meu, deloc facil, inca din primii 
ani de viata. Astfel, citeam printre carti de astrologie, 
pe care le- am “lepadat” intre timp. Calatoream cu 
parintii mei si mergeam regulat la spectacole de 
teatru, unde mama ne trimitea imbracate elegant, in 
rochite albe de in, cu palarie crosetata de bunica, pe 
mine si pe sora mea mai mare.

Studiul de pian era mai mult decat un hobby. 
Devenise o “obligatie” pe atunci, transformata intr -o 
“paine cinstita” azi. Inca de mica, Studiul muzicii m-a 
preocupat si ii multumesc mamei mele (Dumnezeu sa 
o odihneasca!) pentru ca m- a obligat sa pun mana pe 
studiu.

BLD. Stim deja ca esti o artista ce abordeaza 
mai multe genuri muzicale. Dintre toate, care 
este genul tau muzical favorit?

OB. Toata muzica este  frumoasa, mai ales 
daca o canti ... o percepi mult mai bine, pentru 
ca procesul executarii muzicii completeaza 
integrarea ei la nivel subtil, in constiinta 
noastra si completeaza simpla si banala auditie 
a muzicii.

Raspunzandu-ti, realizez ca, pentru mine, 
dupa 30 de ani de activare in Corul operei 
NatioNale BuCuresti, Muzica de Opera ramane 
Imparateasa Muzicii, prin complexitatea 
componistica, prin filozofia subiectului 
abordat, prin sincretismul artei, prin munca de 
echipa, prin evolutia fiecarui artist in procesul 
fauririi actului artistic pas cu pas. 

t e x t :  B e a t r i c e  l i a n d a  d i n u
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BLD. Care a fost inceputul carierei tale si de 
unde crezi ca a inceput succesul tau?

OB. Nu cred in notiunea desarta a succesului! 
El este efemer! Cred in harnicie, pricepere si 
intelepciunea cu care abordam un domeniu 
anume! Eu am avut sansa sa lucrez cu publicul 
si iubeam sa apar pe scena, sa le arat tuturor cat 
de buna sunt eu, ce frumos cant, ce carisma am 
si astfel, savuram aplauzele Cantarii romaniei 
o seara si o noapte intreaga, motivandu-ma sa 
continui prietenia mea cu muzica. 

De la patru ani, dirijam corul gradinitei, 
lucru care s-a adeverit peste 35 de ani, ca era o 
indeletnicire pentru care am facut pasiune, iar 
azi am propria mea orcheastra: Lumini sonore 
orChestra.

BLD. Care este stilul vestimentar in care te 
regasesti cel mai mult?

OB. Eu recunosc: nu am o educatie in domeniu, de 
aceea apelez la stilisti, dar ma simt bine in tinute 
elegante, care sa imi puna in evidenta feminitatea. 
Prefer eleganta voluptatii fara vulgaritate. Si daca 
apreciez o vestimentatie anume, aceasta este portul 
nostru national, pe care il consider mai mult decat 
o simpla haina: il consider VESMANT lin de har 
si poveste, istorie si respect fata de neam si tara.

BLD. Care consideri ca a fost momentul cel mai 
dificil din viata ta?

OB. Evident ca toti trecem prin momente grele in 
viata, dar am primit o educatie aleasa, ca rufele se 
spala in familie si nu iesim sa ne plangem in public, 
iar credinta ortodoxa m-a invatat ca  rugaciunea 
ma scapa de orice necaz. Mare adevar! Asadar, 
vorba lui Eminescu, “Bucurosi le -om duce toate, de e 
pace, de-i razboi !”
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BLD. Ce proiecte ai in 2019?

OB. In 2019 doresc sa calatoresc, 
sa cant, sa dirijez, sa fac seminarii si 
activitati educative in tara chiar si in 
zonele mai putin favorizate, pentru a 
ajuta copiii sa cunoasca si altceva.

BLD. Ce parere ai despre cursul artei 
si culturii romanesti?

OB. Am o parere foarte buna despre 
Arta Romaneasca. Am o parere trista 
despre tot ce inseamna promovarea 
agresiva a inesteticului si  ideologia 
aceasta “la moda“ a esteticii uratului, 
total opusa educatiei mele si a tarii 
mele. Nu tot ce imprumutam de 
la altii este si de folos evolutiei 
noastre spirituale, de aceea doresc sa 
promovez cu orchestra mea “Lumini 
sonore”, muzica simfonica sau actuala 
romaneasca, peste tot unde voi merge! 
Investesc in orchestratii pentru 
muzica romaneasca mai putin cantata, 
piese de la Anton Pann sau Ciprian 
Porumbescu, pana la Doina Badea si 
altii. Daca noi, romanii, ne vom pastra 
vie averea artistica cat si spirituala, 
vom recastiga stima si respectul 
intregii planete.

O tara se defineste prin cultura. 
Suntem in pericolul de a confunda 
cultura cu divertismentul si recunosc 
ca voi lupta pentru pastrarea culturii 
romanesti autohtone.
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SABINA POP este autoarea a aproximativ 70 filme documentare si productii TV realizate 
pentru Sahia-Film, TVR, cat si pentru unele case de productie/televiziuni din strainatate. 
Filmele documentare realizate de Sabina Pop, au obtinut in jur de 50 distinctii nationale si 
internationale si au fost selectionate in competitii sau retrospective de prestigiu precum 
Oberhausen, Berlinale, FIPA-Biarritz, CIRCOM, La Rochelle, Uppsala, Nyon, Hamburg, Karlovy-
Vary-Tourfilm, UCIN etc. 

A absolvit Regia de Film la UNATC Bucuresti, apoi a urmat mai multe stagii de specializare 
in tara si in strainatate (St. John College-Oxford, European Film College-Denmark, AMSU-
Amsterdam etc) si cursuri postuniversitare de master si de doctorat-cu o teza referitoare 
la filmul documentar Sud-Est european. A activat ca regizor in Studioul Alexandru Sahia 
pana in 1989, apoi a fost regizor artistic in Televiziunea Romana unde, in unele perioade de 
timp, a coordonat Redactia Literatura-Arte, Compartimentul Regizorilor Artistici, Muzicali sau 
Secretariatul TELE-SEE–Network of Public Broadcasters of South-East Europe. Concomitent, 
incepand cu 1994, a activat constant in calitate de cadru didactic universitar in mai multe 
universitati de profil romanesti. 

In prezent, Sabina Pop este director al departamentului Arte din Universitatea Hyperion din 
Bucuresti, unde preda Regia de Film si Televiziune, cat si cursuri de master in Film Documentar 
si Scenaristica. In paralel, activeaza in mai multe organizatii profesionale precum EU-RO Docs-
Asociatia Romana a Filmului Documentar - Presedinte, EDN - European Documentary Network, 
DACIN-SARA, UZP, ACPPV etc si continua sa realizeze filme documentare si alte productii 
audiovizuale ca producator si regizor independent.

o cariera de 40 de ani!
Interviu cu SABINA POP - regizor de film documentar
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Buna ziua si bine ati venit in 
paginile revistei Famost!

Multumesc pentru invitatie.

La ce varsta ati inceput sa lucrati 
ca regizoare de film?

Am absolvit in vara lui 1978, eram 
foarte tanara, caci am intrat in 
facultate direct de pe bancile scolii. 
Putin inainte de absolvire, s-au afisat 
posturile care urmau sa fie oferite 
pentru repartitie si am constatat ca 
toate erau pentru fictiune, in Buftea. 
Eu doream documentar, drept pentru 
care, mi-am luat inima in dinti si m-am 
dus in audienta la Studioul Sahia ca 
sa intreb daca nu cumva, totusi, au 
ceva locuri “nu neaparat de regizor, 
asistent, orice, dar in documentar”-imi 
aduc aminte ca le-am spus. M-au privit 
lung, asa cum privesti o ciudatenie 
si mi-au zis: “Nu ne-a trecut prin cap 
ca cineva ar vrea sa dea Buftea pe 
documentar”. Si astfel, la repartitie 
erau pe lista si 3 posturi la Sahia, nu-
mi amintesc daca s-au ocupat toate, 
dar, in ce ma priveste, la cateva zile 
dupa licenta, eram asistent de regie la 
Sahia. Asa a inceput totul ... Realizez 
acum ca sunt 40 de ani de cand fac 
film documentar … aproape ca nu imi 
vine sa cred …  

Cum ati defini meseria de “regizor 
de film”?

Cred ca este despre daruire. A darui 
celorlalti, constant si constient, a te 
darui, a fi daruit, da, si despre asta 
… S-ar putea da multe definitii, si 
doct-oficiale si personale, dar poate 
mai bine sa-ti povestesc cum mi s-a 
intamplat mie sa fac profesia asta … 
de daruire …

Eu am facut in toata copilaria si 
tineretea mea balet la Scoala si apoi la 
Liceul de Coregrafie si m-am pregatit 
pentru a fi balerina, ulterior pentru a 
fi coregraf, regizor de balet. Nu exista 
in acea vreme o facultate pentru 
aceasta, asa ca m-am pregatit sa dau 
examen la regie de teatru, la UNATC, 
pentru ca era cel mai apropiat profil 
de ceea ce imi doream. Am muncit 
vreo 3 ani, temeinic, ardeleneste, cu 
lecturi, studiu, vizionari de spectacole, 

meditat i i , 
exercitii practice, tot 
ce s-a putut ca pregatire serioasa 
pentru admitere. Inainte cu cateva 
zile de examen, a fost un film, seara, 
la televizor “Totul de vanzare” de 
Wajda. Filmul vorbea despre meseria 
de regizor de film, despre faptul ca a 
face film inseamna o implicare totala, 
inseamna sa iti dedici cu adevarat 
viata, inseamna daruire totala, 
inseamna sacrificiu asumat, inseamna 
sa “arzi”, cam asta am inteles eu 
din film. Imediat dupa vizionare s-a 
intamplat ceva ce nu-mi explic nici 
acum, stiu ca am sarit pe geam, desi 
nu aveam nici un motiv, nu aveam de 
cine sa ma feresc, parintii mei nici nu 
erau in Bucuresti si ei, oricum, au fost 
mereu de acord cu deciziile mele si 
m-au sprijinit. Nu stiu, deci, ce a fost in 

mintea mea atunci, de ce am facut-o, 
cred am avut o nevoie interioara 
sa fac ceva, iesit din comun, “eroic” 
desi acum, cand imi amintesc, ma 
apuca rasul. Stiu doar ca am umblat 
in noaptea aceea de una singura pe 
strazile Bucurestiului gandindu-ma 
la film, speriata de sacrificiul - asa 
cum era el prezentat in film - pe care 
profesia il presupune, simtind insa, pe 
de alta parte, ca vreau o viata-ardere 
asa cum filmul acela povestea. Bref, 

nu stiu exact pe unde am haladuit, 
eram cumva ca in transa, totul era 
foarte intens, stiu doar ca m-am trezit 
din aceasta stare spre dimineata 
pe undeva pe la Academia Militara, 
plecata fiind de pe langa Foisorul de 
Foc unde locuiam in acel timp, m-am 
trezit deci, infricosata, dar cu ideea 
clara ca trebuie sa fac film. A fost o 
alegere constienta, nu atat a unei 
profesii, ci mai degraba a unui mod de 
a trai, intens, cu un scop si cu un sens, 
un mod de a te dedica incluzand un 
sacrificiu constient si asumat. De asta 
spun ca, pentru mine, este despre 
daruire.

Ati lansat filme inca din perioada 
facultatii sau abia dupa finalizarea 
studiilor?

Am facut filme si in perioada 
facultatii, cel putin unul in fiecare an 
de studiu, atat fictiune si documentar, 
imi amintesc de exemplu de “Casa 
cu leandru” in care actori de mare 
prestigiu precum Ernest Maftei, 
Emanoil Petrut, Gabriel Oseciuc, mi-
au facut onoarea sa accepte sa joace 
si le sunt si acum recunoscatoare. Dar 
in timpul facultatii nu m-am simtit, 
neaparat, “regizor”, vorba aceasta 
mare.

Dupa absolvire a urmat Sahia. Pe 
vremea aceea, exista un regulament 
destul de strict care prevedea 3 ani de 
asistenta pana sa ai voie sa realizezi, 
ca regizor plin, un film.

Totusi, in 1979, la doar cateva luni 
dupa ce am intrat in Sahia, se pare 
ca ma miscam regizoral cu oarece 
folos, astfel incat mi-au dat sa fac 
o comanda de protectia muncii si 
atragere a fortei de munca in industria 

A fost o alegere constienta, nu atat a unei profesii, ci mai 
degraba a unui mod de a trai, intens, cu un scop si cu un 
sens, un mod de a te dedica incluzand un sacrificiu constient 
si asumat.
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grea. Tin minte ca m-am “jucat” cu 
mult drag si placere cu acel film, se 
pare ca am facut din el chiar un film 
placut a fi vizionat in orice conditii, 
oricum mai mult decat ce se astepta 
de obicei de la un astfel de subiect si 
de la o astfel de comanda; am luat si 
un premiu “Opera prima” cu el si … 
dupa ce am vazut ca filmul ruleaza pe 
un ecran, ca exista fizic, ca vorbeste, 
cu emotie, despre niste oameni, nu 
depre “protectia muncii”, am simtit si 
eu ca vorba cea mare, inscrisa pe o 
diploma a capatat si consistenta din 
moment ce, nu-i asa, am trecut de… 
“debut”… 

Dupa “Veste din cetatea focului” si 
al doilea film si al treilea au fost tot 
filme comanda, unul turistic despre 
Bucovina si unul despre civilizatia 
lemnului in Maramures. Au iesit 
bine, au luat premii si in tara si in 
strainatate, mai semnificative de 
aceasta data - oh, primul meu festival 
international, intr-o minune de oras, 
la Karlovy-Vary, ce vremuri! Asa incat 
Studioul mi-a cerut sa fac din ele, din 
acelasi material brut si cate un film 
de difuzare pentru cinematografe. 
Asa s-a nascut primul meu film de 
difuzare “Poarta spre vecin” in 1981 
urmat de “Virtuti bucovinene”, in 
1982. Si am incheiat si cei 3 ani de 
stagiu obligatorii. Pe cartea mea 
de munca nu mai scria “asistent de 
regie”, scria “regizor”. 

Cum erau aceste prime filme, ce 
durata aveau, povestiti-ne despre 
ele

In Sahia, faceam toti, doar filme 
de “un act”, adica 10 minute pentru 
ca filmele rulau drept “completare” 
la spectacolul cinematografic - asa 
se numeau toate acele mici perle pe 
care le realiza Sahia, “completari”, 
asta e, viata nu e neaparat dreapta. 
Depasirea duratei inmultita cu 
numarul de spectacole ale unei zile, 
adica 5-7, putea duce la pierderea 
unui intreg spectacol cinematografic 
pe zi, asa ca noi trebuia sa ne 
incadram in cele 10 minute, fiind 
foarte rare situatiile in care puteam 
sa depasim. Iar criteriul depasirii in 
acele rare exceptii, nu era nici cel 
artistic, nici cel de durata efectiva ci 
… cat incape intr-o cutie de pelicula 
de 35 mm … adica vreo 12-13 minute. 
Atunci am invatat o lectie foarte 
importanta, acea de a ma exprima 
sintetic si esential. 

Sa lucrezi pe scurt e cu mult mai 
greu decat pe lung. Sa reusesti sa 
spui esentialul intr-un timp limitat 
este mult mai greu, dar are si impact 
mult superior. Asa ca datorez cutiei de 
pelicula de pe vremea aceea, ca m-a 
invatat cum sa spun mult si important 
intr-un timp scurt, fapt fara de care 
nu sunt foarte sigura ca m-as fi putut 
adapta la cultura vizuala de astazi, 
cultura videoclipului, a publicitatii, a 
montajului scurt, subliminal sau pe 
fractiuni de secunda. Evolutia tehnica 
in 40 de ani este imensa, gandeste-
te ca vorbim despre o epoca fara 
telefoane mobile, o epoca in care 
nu exista computer, scriam de mana 
sau, in cazuri fericite la o masina 
de scris mecanica, fara putinta de a 
corecta ce am scris, cu hartie carbon 
pentru a avea si o copie. Camera de 
filmat avea cca un metru si scotea un 
zgomot ca o rasnita de cafea, deci 
nu puteai lua vreun interviu. Sunetul 
se inregistra pe un magnetofon cu 
banda magnetica, un agregat ce avea 
cateva kilograme bune, iar montajul 
era un proces strict mecanic de lipire 
cu scotch a doua bucati de pelicula 
dupa ce, in prealabil, le-ai atarnat 

in cuie - la modul propriu, in cosul 
de montaj - un fel de “cos de rufe” 
prevazut cu zeci de cuisoare pe care 
agatai imagine cu imagine folosindu-
te de perforatiile peliculei.

 Daca privesc retrospectiv nu 
inteleg cum de nu ratam - nu eu, toti 
cei care filmam in vremurile acelea 
- nici o lacrima de pe chipul unui 
personaj, nici detaliul semnificativ 
petrecut intr-o fractiune de secunda 
irepetabila.

Mi s-au spus multe vorbe frumoase 
despre filmele mele in 40 de ani de 
cariera, dar unul dintre lucrurile pe 
care le-am apreciat cel mai mult, 
este cand vreun client de astazi, 
un tanar reprezentant al unei 
corporatii multinationale, update-
at in cateva mastere de marketing 
si PR - cunosti genul - mi-a spus ca 
ceea ce a apreciat in mod deosebit in 
produsul audiovizual realizat pentru 
corporatia lui este “noutatea privirii” 
sau “modernitatea approach-ului”…
da, recunosc, este o bucurie tainica.
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Prin ce greutati ati trecut in 
realizarea primului film? Ce 
amintiri aveti? 

Amintiri … Da, imi amintesc ca am 
intrat prima oara in hala Combinatului 
de Sarma din Campia Turzii si am 
vazut: deasupra capului meu treceau 
niste imense oale cu otel topit care in 
permanenta aveam impresia ca imi 
vor pica in cap; prin hala mai multi 
zdragoni de barbati, in chiloti, caci 
era indescriptibil de cald, se luptau 
cu focul, adica cu niste rauri de otel 
topit, si incingeau niste cuptoare, 
nu intelegeam nimic din ceea ce 
munceau dansii acolo, dar trebuie sa 
recunosc: scena avea cumva un soi 
de maretie cumva topita, la propriu si 
la figurat, in acel iad de foc. Mai erau 
si cei vreo 15-20 de oameni -echipa 
mea si reprezentantii intreprinderii- 
care se uitau la mine intreband din 
priviri “now, what?” si asteptand sa le 
spun ceva “esential” si “artistic”.

Privita din afara, cred ca scena era 
hilara, mai ales ca pe vremea aceea, 
eu eram o fetita cu cosite, putin peste 
50 de kile si putin peste 20 de ani, o 

balerina suava si o copila cu note mari, 
imbibata de “lecturi suplimentare” si 
“cultura generala”.

In tot acest context, prin mintea 
mea trecea doar descrierea seaca 
a filmului primit spre realizare care 
prevedea: “atragerea fortei de munca 
tinere catre…” hala si oala cu otel 
topit. 

Imi amintesc ca mi-a mai trecut 
prin minte, pret de vreo trei secunde, 
ca Studioul a vrut sa ma testeze 
trimitandu-ma aici, sau poate a vrut 
sa-si bata usor joc de mine, cert este 
ca in alte trei secunde, mi-am auto-
raspuns, “ok, asta e, let’s do it!”. 

Ce am facut? Am adus toata 
povestea la nivelul eroilor mei, 
doi tineri, am povestit, prin ei, cu 
sinceritate, reactiile mele subiective 
vis-a-vis de mediul respectiv si … a 
iesit “Veste din cetatea focului”, un 
film care are naivitati destule, dar 
care cred totusi ca sta in picioare si 
acum, un film de care imi este drag.

Nu pot spune ca ceva a fost neaparat 
greu. Desigur, eram la primul contact 
cu o echipa de filmare pe care trebuia 
sa o tin in mana si in fata careia 
trebuia sa ma impun; desigur, trebuia 
sa gasesc o forma de a dialoga cu 
mediul acela si cu … oamenii in 
chiloti. Situatia putea parea oarecum 
dificil de managerizat pentru fetita cu 
cosite-balerina, dar lucrurile de acest 
tip sunt parte din “job description”-ul 
profesiei de regizor si, deci, nu mi s-a 
parut nimic greu.

Cred ca, pur si simplu, m-am 
comportat ca un documentarist 
autentic, nimic special, a carui datorie 
este sa descrie ceea ce a vazut si a 
simtit. N-am decat amintiri pozitive 
de la acel prim film, m-a amuzat, mi-a 
placut sa-l fac si m-a calit. De fapt, 
chiar sunt recunoscatoare studioului 
ca “m-a aruncat in apa” in acest mod, 
m-a obligat sa innot, m-a ambitionat si 
a scurtat cautarile. Ce nu te omoara, 
te intareste.
Care a fost cea mai frumoasa 
perioada din cariera 
dumneavoastra? Povestestiti-ne 
cateva amanunte! 

Cu certitudine Sahia Film. Nu a 
fost numai un studiou de film, nu a 
fost numai o scoala, nu a fost numai 
un “club select” artistic, nu doar o 
lectie de inalt profesionalism, cred 
ca a fost un miracol. In primul rand, 
toti - indiferent ce faceam si cum ne 
comportam intre noi - si nu o data ne 
ciocneam in pareri!- toti respectam 
componenta de “creatie” din cuvantul 
“profesie”. Tratam filmul documentar 
ca pe o arta in mai mare masura 
decat se intampla astazi cand filmul 
este privit intai ca o “marfa”, apoi ca 
“un produs audiovizual”, cand noi, 
regizorii suntem mai intai “prestatori 
de servicii” si abia dupa toate acestea 
incepem sa discutam, daca mai este 
loc, de alte valori mai inefabile. Nu 
stiu daca este bine sau nu, eu doar 
constat niste evidente - avand acest 
privilegiu sa fi navigat prin mai multe 
epoci … si nu cred ca tine neaparat 
de Romania, mai degraba probabil, 
ca tine de globalizare, de evolutia 
tehnica, de multe alte aspecte.

Apoi, in ciuda constrangerilor 
realmente dure ale epocii socialiste 
si ale viziunii oficiale asupra realitatii, 
noi, cei cativa preocupati sa spunem 
lucrurile asa cum le vedeam, reuseam 
sa ne exprimam si sa fim cinstiti cu 
noi insine si cu ceea ce vedeam, iar 
asta eu numesc miracol. Mai mult 
decat atat, aceste constrangeri ne 
fortau sa gasim cai de exprimare si 
rezolvari artistice mai inovative, mai 
inteligente, mai creative, mai putin “la 
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indemana” si mai putin superficiale. 
Numesc miracol si faptul ca se 
faceau enorm de multe filme si asta 
reprezenta si o scoala pentru fiecare, 
ne “faceam mana” cu fiecare film, iar 
multe dintre aceste filme sunt reale 
valori si astazi, nu sunt deloc prafuite. 
Se faceau multe filme, vreo 400 pe an 
si se luau multe premii, in competitii 
adevarate. Ca sa nu mai vorbesc de 
faptul cel mai miraculos si anume ca 
toate filmele erau finantate, iar acesta 
este un lucru de care documentarul 
de azi nu beneficiaza. Este extrem de 
greu astazi sa obtii finantare pentru 
documentar, cel putin o treime 
din timpul total de realizare este 
umblatura dupa bani.

Mai tot ce stiu despre documentar 
am invatat in Sahia. Invatam prin 
noi insine, cautand solutii artistice, 
invatam unii de la altii, confruntandu-
ne, invatam vizionand enorm de 
multe filme de valoare. Sigur ca si 
azi vedem multe filme, dar mai mult 
pentru divertisment si relaxare. Cel 
mai mult le sunt recunoscatoare 
colegilor cu care am lucrat, mai ales 
operatori precum: Mircea Bunescu, 
Ion Cristodulo, Ovidiu Miculescu, 
Cristi Glodeala, Horia Bolboceanu, 
monteuri precum: Mioara Maftei, Livia 
Ionescu, Jeni Ianculescu, Laurentiu 
Nastase, Dragos Smarandescu - 
oameni exceptionali si profesional 
si uman; fiecare m-a invatat ceva 
unic si valoros, sunt oameni pe care 
ii iubesc. O recunostinta aparte 
pastrez si din epoca Sahia si din cea 
TVR, compozitoarei de geniu, n-am 
nici o retinere sa spun acest cuvant, 
Cornelia Tautu care a exprimat cu 
mijloacele unei alte arte, uneori mai 
bine decat mine insami, ceea ce eu 
vroiam sa spun.

Ati realizat doar filme documentare 
sau si alte genuri de filme?

Am facut doar documentare, nu mi-
am dorit niciodata sa fac alt gen de 
film, iar propunerilor pe care le-am 
primit pentru lung metraj de fictiune, 
de exemplu, nu le-am dat curs. Eu 
cred ca aceasta este vocea mea, in 

documentar, si mai cred ca realitatea 
este intr-atat de fastuoasa si are atat 
de multe lucruri extraordinare de 
observat, de investigat, de inteles, 
incat nu este nevoie sa inventezi 
nimic. Cred ca avem nevoie de 
povesti despre realitate, avem nevoie 
sa ne regasim pe noi cu problemele 
noastre in realitate, avem nevoie 
de a vedea grauntele de esential si 
general uman topit in simplitatea 
existentei. Asta face documentaristul. 
Incearca sa gaseasca si sa observe 
acest graunte si, dupa ce l-a inteles, 
incearca sa faca observabil si altora, 
spectatorilor, ceea ce a inteles; adica 
general umanul si esentialul.

Ce trairi aveti cand sunteti in sala 
de cinema la premiera filmului 
dumneavoastra?

Mor si invii de 100 de ori in fiecare 
dintre secundele filmului.

 La TVR, atunci cand se proiecta un 
film de al meu fugeam de acasa ca sa 
nu fiu tentata sa deschid televizorul, 
deoarece stiam ca risc sa fac infarct. 
Sunt atat de osmotic raspandita, 
cumva molecular, in fiecare film, incat 
imi pare ca stau, dezbracata, in fata 
audientei. 

Tot despre implicare este vorba, 
tot despre ,,Totul de vanzare’’… Pur 
si simplu iubesc filmul si orice iubire 
este ceva intim, un ceva pe care ti-e, 
desigur, greu sa-l afisezi.

Cine a fost idolul dumneavoastra?
 Nu pot spune ca am avut 

neaparat unul sau nu neaparat unul 
singur. Imi plac rusii, pentru ca stiu 

sa foloseasca metafora, semnificatia, 
transmit intotdeauna un mesaj 
puternic; de exemplu Tarkovski, 
mai ales in filme de inceput precum 
,,Andrei Rubliov”, sau Mihalkov, 
mai ales cel din ,,Sclava iubirii” sau 
,,Piesa neterminata pentru pianina 
mecanica”. Imi plac si povestile lor 
simple si omenesti precum la Eldar 
Reazanov, cel din ,,Gara pentru doi”, 
cred in simplitate si in emotie in 
film! Imi plac esticii in general, nu 
doar cinema-ul rus, despre Wajda 
si poetica lui am vorbit deja, dar 
ador si alta latura a esticilor, ironia 
inteligenta, de exemplu Milos Forman 
in ,,Balul pompierilor”, sau Jiri Menzel 
cu ,,Trenuri bine pazite”.

La Berlinale am avut onoarea 
ca filmul meu ,,Ioane, cum e la 
constructii?”, sa fie prezentat in 
aceeasi sesiune cu filmul de lung 
metraj al Verei Chytilova, fiind singurul 
film romanesc din selectia acelei 
Retrospective ce cuprindea si fictiune 
si documentar. Cineva m-a intrebat, in 
tara, daca ma identific cu maniera de 
a face film a Verei Chytilova, aducand 
ca argument faptul ca suntem doua 
femei-regizoare, ambele realizatoare 
de documentar (sau si de documentar 
in cazul Verei Kytilova) etc. Atunci, 

Mai cred in bun simt. Cred ca bunul simt este o valoare 
mult mai importanta si mai complexa decat ce se intelege 
prin aceasta notiune. Implica autenticitate si intelepciune, 
adevar si ordine, lipsa de trufie si de aroganta, demnitate si 
curaj, generozitate si respect fata de cel de alaturi, ...
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speciile rare… Eu numesc asta “insule 
de bun simt”. Ce ar fi sa fim fiecare, 
in micul nostru loc, o insula de bun 
simt? O spune mai bine decat mine, 
proverbul cu sfintirea locului, o spune 
si Mahatma Gandhi cand zice “Fii tu 
schimbarea pe care vrei sa o vezi in 
lume!”  Or fi vorbe mari, dar chiar 
cred ca lucrurile de genul acesta, 
odata pornite, se propaga cumva, 
precum cercurile intr-un lac unde a 
fost aruncata o piatra.

in fata intrebarii, am fost obligata sa 
ma gandesc la “idoli” in primul rand 
pentru ca admir aceasta regizoare 
ceha. Am realizat ca raspunsul este 
nu, o maniera declarat-feminista nu 
mi se potriveste. Si in cazul lui Wajda, 
rolul acestui regizor a fost mai mult 
decat determinant in existenta mea 
profesionala, am povestit deja despre 
,,Totul de vanzare”, dar a fost asa in 
alt plan, a avut rolul de a produce 
un declic in momentul in care aveam 
nevoie de el pe principiul, in care eu 
cred, ca toate lucrurile se intampla cu 
un scop. Si acum cred ca atunci am 
fost cumva “impinsa” de sus.  Daca ma 
gandesc bine, tot timpul existentei 
mele am simtit, in momentele 
importante, ca lucrurile se intampla 
cu un scop, iar a avea parte de 
astfel de intamplari cu scop, este o 
binecuvantare; si o responsabilitate …
tot mare.

Care este motto-ul dumneavoastra 
in viata?

Cred in autenticitate, in lucrurile 
simple si autentice, real valoroase, 
fara emfaza. Cred, de asemenea, in 
lucruri perfecte, pentru ca lucrurile 
perfecte sunt intotdeauna si foarte 
simple si foarte autentice. Si in creatie 
- simplitatea este marca a artei 
autentice.

Mai cred in bun simt. Cred ca 
bunul simt este o valoare mult mai 
importanta si mai complexa decat 
ce se intelege prin aceasta notiune. 
Implica autenticitate si intelepciune, 
adevar si ordine, lipsa de trufie si 
de aroganta, demnitate si curaj, 
generozitate si respect fata de cel 
de alaturi, implica existenta a zece 
porunci, lipsa a 7 pacate, alegerea 
caii grele in detrimentul celei usoare 
si multe alte lucruri din categoria 
celor perene, validate de timp si de 
stramosi. 

Cred ca este o valoare pe nedrept 
cazuta astazi in desuetudine, se 
abdica de la ea intr-o frenezie, 
aproape ca as spune ca este pe cale 
de disparitie si ar trebui sa instituim 
pentru ea “arii de protectie” ca pentru 

A fost greu sa va faceti remarcata 
in acest domeniu?

Sincer, nu m-a preocupat niciodata 
sa ma fac remarcata. Adica sa fac 
ceva concret, efectiv, in sensul acesta. 
Este o lipsa si un defect. Intotdeauna 
mi s-a parut ca am altceva mai 
important sau mai urgent de facut, 
dar asta nu este o scuza. Regret, 
de exemplu, ca nici pana in ziua de 
astazi nu m-am invrednicit sa imi 
fac o pagina pe Wikipedia, cea care 
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exista este facuta de un student, 
care, a luat odata cateva titluri, cat 
s-a priceput si el, si le-a postat. N-am 
stiut despre ea, cand am gasit-o am 
constatat ca este incompleta si are 
destule inexactitati, dar oricum ii 
sunt foarte recunoscatoare autorului 
pentru ca eu, desi  mi-am tot propus 
sa o corectez, n-am reusit sa fac nici 
macar atata. La fel si cu pagina IMDB, 
e facuta de un critic de film caruia 
ii multumesc mult pentru initiativa. 
N-am apucat sa o completez nici pe 
aceasta, dar am constatat cu bucurie 
ca pe ambele au aparut adaugiri, 
nu stiu cine le-a facut, dar “la barza 
chioara ii face Dumnezeu cuib… Poate 
ca interviul acesta va contribui la 
imbogatirea paginilor, mai stii !?

Cine este Sabina Pop, persoana 
dincolo de platourile de filmare?

Existenta mea lasa foarte putin 
loc unei alte Sabine decat cea 
workaholice. Cel putin pana acum. 
Nu am avut 
destul timp 
sa fiu eu, nici 
sa ma rasfat 
sau sa ma 
ingadui putin, 
si, mult mai 
i m p o r t a n t , 
nici sa ma 
bucur pe cat 
as fi dorit 
de lucruri 
de capitala 
importanta 
p e n t r u 
mine, precum familia, fiica, 
nepotul. Da, as fi dorit sa ma bucur 
mai mult de dragii mei si as fi vrut sa 
le fi oferit mai mult timp decat m-a 
lasat sa o fac tipul meu de existenta. 
Am incercat si incerc sa suplinesc 
prin intensitate si a face cat mai 
mult posibil in aceasta directie, este 
preocuparea cam unica a “Sabinei de 
dincolo de platourile de filmare”. Sunt 
infinit recunoscatoare Catincai, lui 
Tudor si lui Dan pentru intelegerea si 
iubirea lor si pentru ca lucrurile sunt 
bune intre noi.

 Cum arata o zi obisnuita din viata 
dumneavoastra?

“Unitate de timp loc si actiune” la 
polul opus! - ca sa ne pastram in sfera 
cinematografica. Muncesc in diverse 
feluri, in diverse locuri, la diverse, 
ciudate, ore, intr-un cuvant in diverse 
moduri. Unul este cel cu facultatea, 
tot despre daruire este vorba si aici, 
daruiesc invatatura. Am primit si eu 
la randul meu invatatura, e drept sa 
dau si eu cumva inapoi. Mai ales ca 
eu am fost binecuvantata cu cativa 
calauzitori de exceptie. Studentii ma 
cauta pentru ca, spun ei, le ofer si un 
posibil mod de gandire, de raportare 
la existenta, profesie, dumnezeire... 
iar eu ii indemn intotdeauna sa se 
confrunte cu el, nu sa-l urmeze. 
Mai muncesc prin niste asociatii pe 
care ori le coordonez, ori sunt pur 
si simplu implicata in activitatea lor 
si pentru care, uneori, fac si filme 
pro bono, doar pentru bucuria de a 
face unele subiecte. Cam asta este 
o zi “obisnuita”, dar, totusi, rareori, 
mai incap in “ziua obisnuita sau 
neobisnuita” si cateva altfel de lucruri 
pe care le iubesc: sa merg la mare cu 
nepotul meu, sa merg la “chinezesc” 
cu fiica mea, sa ma uit la case 
frumoase, imi place sa ma uit la case 
frumoase! Sa ma uit la locuri cu apa 
intinsa, lac, mare, mai ales mare, cred 
ca acesta este lucrul care imi place cel 
mai mult, sunt legata cumva organic 
de ideea de apa, tot asfel cum eram 
dureros legata de Cara-cateluta mea, 
dar ea nu mai este... Uneori incape si 
sa fac planuri, imi place sa fac planuri 
si sa visez cu ochii deschisi...

Va place sa gatiti? Ce stiti cel mai 
bine sa preparati?

Imi si place si ma si pricep, adica ies 
bunute lucrurile, dar nu gatesc prea 
des. Ce imi place este sa combin, sa 
amestec, sa experimentez, “cred ca 
ar merge sa pun si d’asta!”, “dar daca 
as pune si de astalalta?!” - cam asa 
este bucatareala mea, asa ca mi-e 
greu sa-ti spun despre un fel anume 
de mancare pentru ca, de obicei, ma 
apuc de ceva si iese cu totul altceva...  
un altceva bunut care s-ar putea 
numi, invariabil, “a la Sabina”...

Care e cea mai mare teama a 
dumneavoastra?

Mi-e frica de acele lucruri marunte, 
de obicei multe si marunte, care 
impiedica sa se intample actiunile 
majore, planurile mari, capacitatile 
importante sau lucrurile dragi, la care 
tii... Eu numesc asta “Leul mancat de 
furnici!” In domeniul artistic, pericolul 
este serios, duhovnicul meu spune ca 
este un mare pacat sa nu-ti onorezi 
menirea sau darul, oricat de mic, 
primit de sus sau sa nu faci suficient 
pentru a le onora, adica a nu intelege 
ca esti o unealta a ceea ce El creeaza 
prin tine. De curand, a fost Sfanta 
Ecaterina -o mucenita care a trait la 
inceputul sec al IV - lea la Alexandria- 
si am citit ca, fiind constienta de 
menirea ei, alta decat casatoria care 
i se solicita insistent, ea spunea: “Unii 
se casatoresc cu patria, altii cu stiinta, 
altii cu religia” si asta nu pentru ca 
ar fi urat nunta, ci pentru ca voia sa 
fie “neimprastiata” - frumos spus, 
nu-i asa?!  Acelasi lucru eu il numesc 
“Leul mancat de furnici!”, mi-e frica 
de “imprastierea” pe care traiul din 
lumea de astazi, o presupune.
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fapt, mai intensa a 
fost bucuria unor 
momente simple 
din timpul realizarii 
aceluiasi film, “Panc”. 
Imi aduc aminte ca 
eram in satul Panc, 
intr-un varf de munte, 
am filmat vreo 10 
zile acolo si aveam 
neaparata nevoie 
pentru finalul filmului 
de ploaie. Scena de 
final era cu cativa 
oameni, o echipa de 
teatru nescris, care 
mergeau prin ploaie 
si noroi inveliti in niste 
pelerine de plastic 
improvizate.

 Scena simboliza faptul ca arta, 
creatia era pentru acei oameni o 
“pelerina de protectie” impotriva unui 
trai greu si impotriva unui mediu 
ostil; o protectie firava, transparenta 
si prea putin eficienta precum este si 
arta. Bref, era o imagine care sintetiza 
mesajul intregului film, aveam 
neaparata nevoie de ploaie, dar nicio 
sansa in acea vara torida! In ultima zi 
de filmare, nimeni nu mai avea nici o 
speranta, delegatia noastra expirase 
si toata lumea imi spunea sa nu ma 
mai cramponez de ceva imposibil. Eu, 
cu mintea, dadeam dreptate celor 
care imi spuneau ca s-a incheiat, 
dar cu inima stiam cumva, tainic 
sau macar speram ca, totusi, se ve 
rezolva intr-un fel. Am avut credinta 
asta pana in ultimul moment si asa a 
fost, a venit ploaia din seninul cel mai 
senin, a durat exact 10 minute, exact 
atat cat sa reusim sa facem imaginea 
si s-a oprit odata cu filmarea noastra. 
A fost ca un miracol, iar pentru mine 
a fost senzatia, ba, nu, certitudinea, 

V-ati gandit vreodata sa va mutati 
intr-o alta tara?

Nu, nici vorba. In domeniul nostru, 
nu te poti exprima decat prin ceea ce 
iti da seva locului si lucrurile pe care 
le cunosti intim, osmotic, dinlauntru, 
asa cum este locul natal. A, desigur, 
am nesfarsit de multe nemultumiri, 
obiectii, reprosuri, indignari, 
dezamagiri fata de lumea in care 
traim aici-acum cat si altele, la fel de 
puternice fata de lumea de dinainte de 
1989, dar tot n-am obosit sa consider 
ca depinde de noi sa rearanjam 
lucrurile. Nicolae Steinhardt indemna 
sa rearanjam literele din “Romania” in 
alta ordine si concluziona: “Ce iti iese? 
Om in Rai. Sa nu uiti asta niciodata!” 
Incerc sa nu uit ...

Care a fost cel mai fericit moment 
din cariera dumneavoastra? 

S-ar spune ca sunt fericite 
momentele cand esti recunoscut, 
cand iei un premiu, de exemplu si 
stii ca ceea ce ai facut foloseste; 
macar unui singur om si tot este, fara 
discutie, o mare satisfactie. Am trait-o, 
de exemplu, la Oberhausen, care, cel 
putin in acea epoca era considerat, 
pentru documentar, cam ce este 
Cannes-ul pentru fictiune. Dar, de 

ca am fost ajutata. Si cand am realizat 
ca despre Ajutor este vorba, am fost 
fericita.

Care este cel mai mare regret pe 
care il aveti? 

Cel legat de timpul pentru dragii 
mei... 

Au fost momente in care ati vrut sa 
renuntati la cariera aceasta? 

Nu, n-au fost. Momente in care 
simteam ca nu mai pot, cand ma 
puneam in genunchi intr-o camera 
de hotel pe nu stiu ce coclauri si 
ma rugam sa supravietuiesc pana la 
finalul filmarilor sau sa am puterea 
sa duc la final un film care nu 
putea fi incheiat, sau sa mai rezist 

amenintarilor, macar inca o zi, asta, 
da, am avut. De obicei, din cauza 
oamenilor. Dar sa renunt de tot, n-am 
avut; daca ar fi sa o iau de la inceput, 
tot cam asa as face chiar daca acum 
stiu, dureros, ce ma asteapta si cat 
ma costa.

... pot sa spun ca sunt momente in viata de profesor, cand 
simti concret ca ai infrumusetat si imbogatit o minte si asta, 
merita sa faci.
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Ce sfaturi aveti pentru persoanele care vor sa paseasca in acest domeniu?
Sa faca intotdeauna diferenta dintre creatie si meserie. Sa nu uite de componenta de arta din aceasta profesie. Sa o 

respecte si sa o valorizeze. 
Sa creada in bunul-simt artistic, profesia de regizor depinde in mult mai mare masura decat s-ar putea crede, de el. 
Sa stie de la inceput si sa se gandeasca daca pot sa-si asume constient faptul ca a face documentar, inseamna sa nu fii 

in prim plan, in lumina reflectoarelor ca in filmul de fictiune. Sa stie ca documentar inseamna modestie, planul doi, sa fii 
Cenusereasa.

Sa tina minte ca a face film, mai ales documentar, este in mare masura si o chestiune de morala. E atat de usor sa 
manipulezi! Chiar si fara voie! Chiar si pozitiv! Fiecare selectie, fiecare alegere artistica - si filmul este un nesfarsit sir de 
selectii si alegeri artistice - este, sau poate fi, o manipulare. De aceea zic, doar un om funciarmente moral, in fibra lui 
intima, dispus sa caute cu onestitate sensul profund, adevarat, al unei realitati, cel de sub coaja lucrurilor, este chemat sa 
faca documentar. 

Sa aiba radare si sarguinta sa invete intai regulile, pentru ca apoi sa le incalce. Intai trebuie sa inveti sa mergi, apoi sa 
zbori!
Care este urmatorul proiect pe care il pregatiti?

Lucrez la un film despre Marta Bibescu - o personalitate cu adevarat europeana, o minune de personaj si un model 
pilduitor.

Am si un proiect de suflet legat de doua dintre filmele mele, ,,Panc’’ si ,,Scoala de Vise” care au subiecte similare, secvente 
care au fost gandite sa semene in mod voit, au mesaj asemanator. Daca va vrea Dumnezeu si daca va crede ca merit... 
Doamne Ajuta! 
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Filme documentare – Sahia Film  (35mm):
– Panc – 1990 (1988/1990 )
– 18 Ani. Stop-cadru / Snapshoot on the Age of 18 – 1987
– Symphony – 1987 
– Amintirea acelor zile – 1985
– Ioane, cum e la constructii?/ John, how is it like on the Building site? – 1983
- Virtuti bucovinene – 1982
– Poarta spre vecin / Gate towards neighbour –  1981
Productii internationale, coproductii si colaborari externe / seriale incluzand TVR:
– L’ecole de reves -2009 (+Scoala de vise 2003-Chroniques Mediterraneennes – 
coprod.14 TV)
– Une troisième vie pour un palais - 2005-Ch. Med-coprod. 7 Tv (+Casa cea Mare 
-1996)
– Mots d’ancetres -2004-Ch. Mediterraneennes-coprod.10 Tv (+Poveste despre 
lemn -1994)
– Feast ! + See EU + Olympic spirit -3 seriale-18 ep.-coprod. 12TV publice SEE -2002- 
2005
– Manaki Brothers, Brain Drain, Poema Romana-coprod.3 TV balc., 2002-2003&1995-
1997
– The night the fish came (doc) + Green TV (serial 6 ep.)- coprod. 7 TV publice S.E.E. 
-2001
– Tranches de ville Bucarest –“Espace Francophone” – FRANCE 3 -1999
Filme Documentare – TVR si alte Organizatii
– Tele-comanda (Anul 2000, vreme in schimbare) -TVR-1997
- Portret cu o fata cuminte – TVR – 2006
- Restaurare – TVR – episodul 7 – 60 min. – 2009
- Calatorii misterioase – Castelul Bran – TVR – 1998
- Spre Europa…, TVR – serial 12 mini-episoade – TVR –  2007
- Traian Lalescu, dreptul la memorie – TVR – 60 min. – 2008
– Marthe Bibesco – La Nymphe Europe – A.C.P.P.V. – in lucru

Filmografie selectiva:  
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PREMII/DISTINCTII INTERNATIONALE 
- Oberhausen International Short Film Fest. - Premiul Min. Culturii Nordrhein Westfalen, 1990
- Oberhausen International Short Film Fest.- Premiul Uniunii Sindicatelor, 1990 (ex-aequo)  
- Uppsala International Filmfestival - Best Documentary Honorary Mention - Suedia, 1991
- Karlovy-Vary TOURFILM - Premiul Special al Juriului - Cehia, 1983 
- Biarritz FIPA-Fest. Intn’l de Progr. Audiovisuels - Mention speciale - Musique et Spect., 2005
- Prix CIRCOM Regional - Special commendation - Current Affairs, 2003  
- Marele Premiu “Raduga”- Kaliningrad, Rusia, 1994 - Festivalul Intn’l de film folcloric de TV 
- Premiul pt. cel mai bun Scurt Metraj - Concursul European Cine-Rural - Candas, Spania,1990
- Premiul 1-Srebreni Bor & Premiul Festivalurilor de Film turistic-MEFEST-Zlatibor, 1995 
- Premiul Spec. al Juriului pt film doc - Fest. Intn’l al filmului Feminin pluriel – Bordeaux, 1991
- Premiul Presei  “Korean Film“ - International Film Festival Phenian, Coreea, 1987 
Retrospective Internationale 
- Berlin International Film Festival – Winter Ade/After Winter comes Spring, 2009
- Hamburg International Short Film Fest. - Romanian Short Film Retrospective, 2009 (3 filme) 
- Go East – Festival of Central and Eastern European Film – Wiesbaden, Germania, 2009  
- Nyon Intn’l Documentary Film Festival- Switzerland – Romania-The documentary Films,1991

PREMII/DISTINCTII NATIONALE
- Diploma de Excelenta-Ministerul Culturii pt.contributia adusa la dezv. film. doc. in RO, 2004
- Premiul Asociatiei Cineastilor din Romania pt. film documentar pe anul 1983 
- Premiul Asociatiei Cineastilor din Romania pt. film reportaj pe anul 1987 (ex.aequo) 
- Premiul Special al Juriului - Asociatia Cineastilor din Romania - pe anul 1990
- Ordinul Ziaristilor clasa I-a AUR - pt. realizari deosebite in presa si cultura RO-U.Z.P, 2006
- Premiul Presei pt. publicistica filmata (festival-concurs pe 20 de ani), 1984
- Premiul pentru film documentar – Festivalul Filmului Costinesti, 1987 
- Marele Premiu - Concursul anual de creatie cinematografica „Cupa de Cristal”– 1990
- Premiul I- Concursul anual de creatie cinematografica “Cupa de cristal,” 1987
- Marele Premiu - International Film Festival  “Eco-Etno-Folk Film“ - Slatioara, 2004

Palmares selectiv:

Material realizat de Daniela Sala
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FAMOST

FII CONECTAT CU FAMOST,
ORIUNDE TE-AI AFLA!

URMARESTE-NE PE SOCIAL MEDIA!

Urmareste-ne si pe retelele sociale, pentru a fi la zi cu cele 
mai importante evenimente, tendinte, noutati din moda, 

frumusete, stil de viata, sanatate, cultura.

www.famost.ro



   

facebook.com/famost.ro
twitter.com/famost_ro

google.com/+famostromania
instagram.com/famostmag

https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://plus.google.com/+famostromania
https://www.instagram.com/famostmag/
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Luna februarie este menita sa adune sufletele pline de dragoste. Propunem cinci cupluri de la Hollywood, care 
au reusit sa ne inspire si sa ne demonstreze ca dragostea e mereu invingatoare. Asadar, aseaza-te confortabil 
in fotoliu si hai sa vedem impreuna partea frumoasa a Hollywood-ului.

Luna iubirii si cele mai
frumoase cupluri de la Hollywood

anul 2000 a adus in atentia 
tabloidelor pentru prima data 

una dintre cele mai solide relatii 
Hollywoodiene. Beyonce Giselle 
Knowles-Carter si Shawn Corey 
Carter incep sa se afiseze din ce in 
ce mai mult impreuna, iar incetul 
cu incetul, publicul incepe sa 
suspecteze ca intre ei exista ceva 
mai mult.

In 2003 apare prima colaborare a 
acestora, “03 Bonnie And Clyde”, 
urmat de “Crazy In Love”. 2004 
este anul in care totul devine oficial, 
iar in 2008, cei doi decid sa isi 
uneasca destinele.

2010 a fost un an foarte greu 
pentru artista, dezvaluind intr-un 
documentar ca aceasta a suferit un 
avort. Cu toate acestea, dorinta de 
a avea un copil nu se sfarseste aici, 
iar in cadrul unui concert, artista 
dezvaluie in anul 2011 ca in cele din 
urma a reusit sa ramana insarcinata, 
iar in scurt timp apare pe lume Blue 
Ivy.

Artista reuseste sa treaca peste 
un scandal monstrous si o trauma 
adanca in relatia acestia cu Jay-Z, 
iar in anul 2017 anunta pe profilul 
acesteia de Instagram ca este din 
nou insarcinata, de data aceasta cu 
gemeni!

Beyonce si Jay-Z

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

totul a inceput cu un videoclip. In 2006,  Legend incepe 
pregatirile pentru filmarea noului sau clip intitulat 

Stereo, avand-o in rol feminin pe Teigen. Dupa terminarea 
filmarilor, acestia merg impreuna la un hotel unde petrec 
impreuna o noapte de neuitat.

2011 este anul in care John ia decizia cea mare: o va cere 
in casatorie pe Chrissy.

 
Dupa cererea in casatorie, Legen lanseaza All of  Me, 

piesa compusa de acesta pentru Chrissy, modelul fiind si de 
data aceasta personajul feminine din videoclip.

2013 este anul in care nunta acestora este oficializata, 
iar in 2015 apare primul anunt care indica faptul ca Teigen 
este insarcinata. In 2016 se naste Luna, iar in 20017, 
aceasta anunta aparitia fratiorului acesteia.

Chrissy Teigen 
si John Legend
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o alta poveste de dragoste care a trecut prin foc este cea a 
lui Miley Cyrus si Liam Hemsworth. 

Cei doi s-au cunoscut in anul 2009, cand au filamt impreuna 
pentru filmul The Last Song, de acolo incepand totul.

Nu dupa mult timp, mai exact in 2010, cei doi isi fac aparitia 
impreuna, precum un cuplu in timpul premiilor Oscar, tot 
in 2010 apare si prima despartire a celor doi porumbei, la 
cateva luni urmand sa fie vazuti iar impreuna, tot in 2010 
apare o a doua despartire, urmand sa fie vazuti iar impreuna 
in 2011. Complicat si dureros, nu?

2012 este anul in care apare si prima lor logodna, dar nu 
totul este roz, deoarece in 2013 apar primele zvonuri care o 
acuza pe Miley de infidelitate, urmand si o rupere a logodnei.

Dupa multe incercari, relatii esuate, supozitii si certuri, cei 
doi apar impreuna la o petrecere, de aici pana la speranta 
fanilor la o impacare nu a fost mult.

Anul 2016 ii aduce impreuna pe cei doi, urmand sa apare 
din nou o logodna. Decembrie 2018 aduce si nunta celor doi, 
iar in ianuarie 2019 totul devine oficial: Miley este insarcinata!

Miley Cyrus si
Liam Hemsworth

o alta poveste de dragoste ce ne este 
foarte draga, pe care o admiram din 

departare este cea a lui Mila Kunis si 
Ashton Kutcher.

In anul 1998 cei doi actori se intalnesc 
pentru prima data pe platourile de 
filmare ale serialului That 70’s Show, 
unde impartasesc si primul lor sarut, 
despre care Mila povesteste dupa multi 
ani.

In 2004 nimeni nu s-ar fi gandit la 
relatia celor doi, deoarece Kutcher 
decide sa se casatoreasca cu Demi Moore, 

in timp ce in 2011, Mila pune capat relatiei 
acesteia cu Macaulay Culkin.

2012 este anul lor! Dupa ce se intalnesc 
la o petrecere, cei doi imparatesc un 
prim sarut, de data aceasta unul real, nu 
televizat. Cu toate ca sarutul cu Mila a fost 
in timpul relatiei lui Ashton cu Moor, acesta 
ia initiativa si in 2012 depune divort.

2014 - Kunis si Kutcher se logodesc, iar 
la scurt timp Mila anunta ca asteapta un 
copil, iar dupa nasterea fetitei lor, cei doi 
se casatoresc in anul 2015, urmand ca in 
2016 sa apara un nou membru al familiei.

Mila Kunis si 
Ashton Kutcher

iubim povestile de dragoste frumoase, care ne ofera lectii de viata 
importante, de aceea, am decis ca ultimul cuplu despre care vom vorbi sa 

fie cel al lui Ellen DeGeneres cu sotia acesteia, Portia de Rossi.
Cele doua s-au intalnit pentru prima data in anul 2000, in timpul unei 

petreceri, iar in 2004, imprejurarile au facut sa se reintalneasca. 
Chiar daca in 2004 de Rossi se afla deja intr-o relatie cu o alta femeie, 

aceasta a oficializat relatia ei cu DeGeneres in 2005.
Totul a decurs minunat timp de trei ani, iar in 2008, cele doua au decis 

sa se casatoreasca! Nu la fel de bine a fost si in anul 2013, deoarece apar 
zvonurile unui posibil divort, lucru care a intarit si mai mult relatia celor 
doua, deoarece in 2018 acestea au sarbatorit impreuna a 10-a aniversare a 
casniciei lor.

Ellen DeGeneres
si Portia de Rossi

Si pentru ca dragostea este cea care invinge mereu, speram ca aceste cinci 
cupluri puternice sa fie o inspiratie si sa ofere incredere iubirii! 

Blog: andreeaeftimie.com/ Instagram: @andreea.eftimiee
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a avea diverse iNtalNiri Cu 

Baietii CaNd ai 20 de aNi 

este Ceva foarte usor, Nu 

suNt multi Casatoriti, dar dupa 30 

de aNi, aCest luCru este diN Ce iN 

Ce mai difiCil. daCa mergi astazi 

la uN eveNimeNt, vei gasi multe 

femei siNgure - mult mai multe 

Comparativ Cu Numarul BarBatilor 

siNguri. Nu iNtra iN paNica, ei suNt 

oriuNde, doar ca ii poti regasi iN 

urmatoarele categorii!

Intalnirile 
atunci cand ai 
peste 30 de ani
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1 Foarte multe persoane au ‘testat’ 
site-urile matrimoniale sau au 

cautat asa ceva in social media. Exista 
anumiti baieti care au un succes 
foarte mare aici, multi invocand 
de multe ori de exemplu, faptul ca 
iubesc copii, ceea ce este destul 
de magulitor, femeile gasind acest 
lucru ca un semn promitator. De 
fapt, poate fi o capcana, deoarece, ar 
putea face acest lucru cu mai multe 
fete in acelasi timp. Poate fi doar acel 
tip de baiat, care cauta ceva spontan 
si in timp ce e cu tine in pat, probabil 
leaga alta relatie in alta parte ...

2 Exista acel tip cu care ai o relatie 
frumoasa, pare ca totul merge, dar 

nu este genul care sa se angajeze 
intr-o relatie pe termen lung. Ii 
place sa se comporte si sa aiba o 
viata asa cum a avut-o la 20 de ani. 
Daca ai cazut prada unui astfel de 
barbat si ai suferit, te poti consola 
cu gandul ca, daca el va continua sa 
gandeasca in acest mod, va ajunge 
singur la o varsta inaintata.

3 Ai schimbat primele impresii cu 
el, totul pare sa fie din ce in ce 

mai bine, iar el te intreaba cu cine 
ai votat. E normal, sunt discutii, este 
implicat in viata sociala, dar e posibil 
ca atunci cand esti cu el in pat sa fie 
cu un ochi pe tine si unul pe televizor 
sau telefon, in cautarea stirilor. Iar 
daca vrei sa-ti impresionezi parintii, 
cel mai probabil o poti face, cu un 
astfel de individ ...

4 Pare ca este dulce si ... 
vulnerabil. Si iti place. A trecut 

cu greu peste despartirea cu fosta, 
care apropo - nu l-a iubit niciodata, 
lucru pe care-l spune trist cand sta 
cu tine la un pahar de vin intr-un 
restaurant cat de cat decent. Pentru 
ca el stie ca un pahar de vin bun si 

un restaurant potrivit, fac un cuplu 
redutabil. Si seducator. Iar tu incerci 
sa ii arati ca nu toate femeile sunt 
la fel, ca iti doresti copii - e perfect 
pentru ca si el are, dar ce te faci, cand 
relatia inainteaza si el are obiceiuri 
strans legate de fosta, la care, culmea 
- raspunde la telefon imediat, daca 
este cazul!

5 Cel mai probabil ai mai intalnit in 
decursul timpului, barbati care 

au misiunea lor pe Terra! Sunt 
implicati in ceva, tot timpul cu treaba, 
intarzie mai mereu cand trebuie sa va 
intalniti, pentru ca s-a luat cu treaba/
misiunea lui, povesteste multe - in 
special despre propria persoana si 
activitate. Pot fi considerati barbati 
atractivi si din pacate, pot avea 
“pasiuni” nu foarte atractive pentru 
tine, gen alcoolul - in cel mai bun 
caz. Mai adaugi si faptul ca traiesc in 
universul lor, au lumea lor (probabil 
se cred si niste eroi) si cu siguranta 
iti dai seama ca acesta nu este chiar 
ceea ce iti doreai.

6 Este foarte dragut, adorabil, iti 
pregateste micul dejun, pranzul, 

cina si isi doreste mai mult ca 
oricine sa aiba cu cine sa isi 
imparta bucuriile pentru tot restul 
vietii. Si cel mai probabil considera ca 
este singur acum, datorita faptului ca 
nu este ca ceilalti. Cu toate astea, fii 
atenta la ce relatie are cu mama sa!

7 Chiar daca poate parea ciudat, 
poate chiar exista cineva care 

arata si se comporta asa cum iti 
doresti: este ingrijit, arata bine, 
lenjeria de pat este curata, miroase 
bine. Este prompt cand ii dai mesaje, 
este ok in privinta social media si 
totusi, parca e ceva care nu iti place. 
Poate avea o ciudatenie sau poate 
parea prea frumos sa fie adevarat ...
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city femme

GHIDUL FEMEII
COSMOPOLITE

Daca despre blogul www.cityfemme.com am spune ca este numai de moda, 
ei bine… ne-am afla intr-o mare confuzie. O data, pentru ca frumusetea, 
sanatatea, gastronomia, stilul de viata sunt mai mult decat o minutioasa 

etalare de tinute in trend, de platouri pentru gurmanzi si gourmeti, apoi pentru 
ca fetele astea doua, oana bonu si andreea Paduraru, surori printre altele, 
sunt ceea ce s-ar putea numi, simplu, esenta de femeie. In alte cuvinte, ceea ce 
reusesc ele sa faca pe blogul caruia i-au dat acest frumos nume, este sa creioneze 
liniile de forta ale femeii moderne, pentru care niciun segment al vietii nu trebuie 
neglijat. Tocmai de aceea, o calatorie pe site-ul lor, ca si pe paginile de socializare 
cu acelasi titlu (Facebook ori Instagram) este un traseu de initiere in tainele 
feminitatii, fara ca asta sa se transforme in activism feminist, de pilda. Nu, nu! 

Iata, aflam ca fetele acestea curajoase si cu o mie de idei faine s-au gandit, prin 
2016, ca n-ar fi rau sa se expuna, in sensul cel bun al termenului, fiindca au cu 
adevarat lucruri de impartasit de la gusturile literare, care le-au condus spre 
facultati din Bucuresti in care cuvantul ”isi sPune ultiMul Cuvant”, Litere, 
respectiv Jurnalism, pana la gusturile culinare si aici vorbim- o Doamne!- de o 

groaza de preparate delicioase, pe probate!

text : adina MitriCa
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De notat este faptul ca, la finalul anului 2017, Oana 
a fost castigatoare a concursului “Reporter si Blogger 
European”, sectiunea blog, organizat de Reprezentanta 
Uniunii Europene in Romania. Un an mai tarziu, in 
2018, blogul fetelor a fost nominalizat de catre Digital 
Divas la categoria “Young Divas in Beauty Blogging“.

Desi plecate din Valenii de Munte, cele doua surori 
si-au urmat cursul firesc al destinului Oana a ramas in 
Bucuresti, iar Alina a plecat in aix-en-ProvenCe, insa 
asta nu o impiedica sa fie activa pe blog, mai ales in 
sfera culinara. Asa ca daca simtim un discret parfum 
frantuzesc prin retetele propuse, este doar pentru ca o 
farfurie cu bucate delicioase nu poate sta decat intr-o 
bucatarie cu miros de lavanda si aroma de vin ”mis en 
bouteille au chateau”.

Ce ne place mult, mult de tot pe pagina acestor fete 
este ca, printre altele, preiau comunicate de presa de 
interes general si le posteaza in spatiul 
lor, pentru ca cititoarele lor fidele sa 
aiba acees si la informatii pe care, 
altfel, le-ar trece cu vederea, fiindca 
stim si noi cum e timpul li-mi-tat! 
Uite asa am aflat, de exemplu, der 
premierele teatrului national din 
buCuresti, iubit si prea-iubit de Oana, 
de sugestii la suplimente nutritive, 
de produse de ingrijire personala ori 
de  actiuni filantropice cu efecte in 
domeniul sanatatii sau al educatiei.

Trebuie sa recunosc atunci cand gasesc oameni 
iubitori de lectura devin hipersensibila si, trufasa fiind, 
gasesc ca asta e un lucru bun. Chiar mi-a fost de mare 
ajutor sa vad un top al cartilor citite in 2018, din mai 
multe motive este facut de o persoana de la care am 
ce descoperi, sunt recente si, mai ales, decente. Prin 
urmare, nu am decat sa imi procur volumele acestea, 
la care, sa speram, voi avea de scris recenzii savuroase  
trilogia balCaniCa, de Olivia Manning, Bunica mi-a 
zis sa-ti spun ca-i pare rau, de Fredrik Backman si O 
logodna foarte lunga, de Sebastien Japrisot. Ce as mai 
putea sa spun Merci de pont!

Ce e drept, nu toate textele pe care le regasim pe site 
apartin celor doua surori, dar ceea ce mi-a placut e faptul 
ca intotdeauna, subliniez-intotdeauna, este precizata 
sursa din care este preluat materialul, ceea ce e dovada 
de fair play. Pentru mine, e o munca cinstita, fiindca, 
neavand timp de navigat, vad stranse laolalta cele mai 
utile sfaturi, cum ar fi cele legate de moda, de viata 
vedetelor (la care simt ca am ramas deja repetenta!), de 
beauty tips&tricks, de terapii alternative, de relatii sau 
de modalitati de petrecere a timpului liber. 

Mi s-a parut grozava ideea de ”rucsac 
in spinare”, pe care Oana pare sa o 
imbratiseze cu o constanta matematica 
si m-a fascinat mai ales povestea 
legata de aventura oktoberFest. Asta 
s-a intamplat in timpul excursiei de 
peste 4000 de kilometri pe care ea a 
facut-o alaturi de sotul ei. Pe parcursul 
acesteia, au ajuns si la Munchen, la 
cel mai cunoscut festival al berii din 
lume. Ce mai, de la cazarea in zona de 

camping, la seriozitatea nemtilor, la atmosfera cu multe 
grade (intelegeti ce vreti!), totul a fost wow-wow-wow! 
Empatici fiind, ne bucuram si noi de experienta pe care 
au avut-o! Este, fara doar si poate, o activitate de luat 
in calcul, daca te nimeresti la inceput de toamna in 
Germania!

Dragile noastre (ca n-as indrazni sa ma adresez 
si barbatilor, desi, cine stie), CITY FEMME este 
spatiul ideal in care, putandu-ne privi in oglinda, sa 
ne intrebam ce bifam pe ziua in curs: moda, frumusete, 
dezvoltare personala, implinirea celor mai mari pasiuni, 
pentru ca, in fond, tot mixul acesta vorbeste despre cum 
suntem noi femei moderne, indraznete, determinate sa 
facem ceva in folosul nostru, pentru a regasi armonia, 
indiferent de unde vine ea, din interior sau din exterior!

CITY FEMME

este spatiul ideal in care, 
putandu-ne privi in oglinda, 
sa ne intrebam ce bifam pe 

ziua in curs: moda, frumusete, 
dezvoltare personala, ...
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Daca ai anumita obsesie pentru a 
arata perfect asa cum incerci sa 

faci cu ajutorul fotografiilor si a filtrelor 
pe retelele sociale, suferi de ceea 
ce specialistii numesc “SNAPCHAT 
DYSMORPHIA”. Acesta este un termen 
creat de cercetatorii de la BOSTON 
MEDICAL CENTER care au constatat ca 
exista persoane foarte foarte preocupate 
de aspectul lor, mai precis, de defectele 
lor. Ce este ingrijorator, este faptul ca 
ele cauta proceduri cosmetice care sa 
le faca sa arate cat mai fidel cu ceea 
ce obtin pe smartphone-uri.

Aceasta situatie - similara cu 
dismorfia corpului, poate duce la 

depresie si alte probleme de sanatate 
mintala. Daca vrei sa nu ai astfel de 
probleme si sa nu fii prinsa intr-un 
astfel de cerc vicios, gandeste-te ca 
social media reprezinta mai mult decat 
fotografii, selfi-uri si tot ce vezi acolo. 
Iar daca esti setata pe o imitatie a ceea 
ce vezi, consulta terapeutul inainte de a 
te intalni cu un chirurg estetician.

VREI SA FII 
PERFECTA IN 
REALITATE 
EXACT ASA 
CUM VEZI IN 
SOCIAL MEDIA?
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CUM SA REUSESTI SA AI CARIERA DORITA

Cu siguranta ai auzit de multe ori expresii similiare, mai apropiate sau 
nu celei ce exprima ca ‘schimbarea este in noi’, in functie de subiectul 
abordat. Ai luat-o sau nu in considerare, ea este cat se poate de 
aplicabila, atunci cand vorbim de cariera proprie si ce anume trebuie 
sa facem pentru a fi multumiti de noi insine.
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1 CONCENTREAZA-TE PE ALTCEVA DECAT 
CEEA CE FACI!

Nu astepta foarte mult pentru a face o 
schimbare, pentru ca, din cate ai vazut pana 
acum, nu iti bate nimeni la usa pentru asta! 
Multi nu fac un pas in plus sau nu indraznesc 
prea mult deoarece, fie sunt epuizati de 
actualul loc de munca, sau simt ca ceva 
le lipseste sau considera ca sunt genul de 
persoane care nu vor avea impact.

Majoritatea celor dintre noi, considera ca 
schimbatul locului de munca ne vor face mai 
fericiti, dar cercetarile au aratat ca o astfel de 
schimbare a locului de munca, ne ofera o mai 
mare satisfactie.

2 CUNOASTE-TE PE TINE INSATI!
Gandeste-te, analizeaza si realizeaza 

ce este important pentru tine in cariera, 
indiferent in ce ipostaza te afli, apoi 
prioritizeaza lucrurile! Lucrand in actualul 
domeniu, poate te simti implinita din punct 
de vedere financiar, avand o anumita de 
stabilitate, dar pe plan sufleteste, la nivel 
mental - NU, iar asta inseamna ca trebuie sa 
reprioritizezi lucrurile. Iar pentru a ajunge 
acolo unde iti doresti, trebuie sa faci anumite 
sacrificii; poate este nevoie sa faci cursuri 
seara ... esti dispusa ca de la actualul loc de 
munca sa mergi la astfel de cursuri? In minte 
iti poate veni ideea ca ai o anumita varsta 
si poate nu prea ai vrea sa te risti? Stii pe 
cineva care a facut astfel de sacrif icii? Cunosti 
cazuri asemenatoare, in caz de ai nevoie de o 
indrumare? Daca faci acest pas, te dereglezi 
f inanciar? Poti face fata si daca DA, pentru 
cat timp? Poti sa te adaptezi unui stil de viata 
cu mai putine cheltuieli sau ai un partener care 
sa te sustina? Decide ce este important si 
apoi, fa-ti un plan!

3 REDEFINESTE-TI ABORDAREA!
Gasirea unui loc de munca adecvat 

talentelor si inclinatiilor tale, este poate ceva 
ce isi doreste fiecare dintre noi. Ia in calcul 
ca anumite calitati ale tale pot functiona 
foarte bine in diverse situatii, pot deschide 
noi oportunitati, ramane ca tu sa le adaptezi 
cat mai bine. Exista anumite abilitati, 
caracteristici ale tale, pe care nu ti le poate lua 
nimeni si care pot fi gestionate si fructificate 
indiferent de activitatea ta zilnica; poate 
trebuie doar sa te perfectionezi!

4 APUCA-TE DE TREABA! IA-TI AVANT!
A-ti schimba cariera (si cursul vietii in 

acelasi timp!) poate fi un lucru infricosator, 
ceea ce este in regula. Ai putea sa-ti oferi 
compasiune de sine atunci cand ai acest 
sentiment de teama, trebuie sa-ti recunosti 
anumite temeri si sa incerci sa te pregatesti 
pentru altele care vor veni. Gaseste solutie 
pentru orice problema care ar putea veni, iar 
gandurile ca respectivele sarcini te vor coplesi, 
trebuie sa dispara. Bucura-te si de cele mai 
mici realizari, pentru a te alimenta cu energie 
pozitiva si a putea face urmatorul pas. Foarte 
multe persoane care fac aceasta schimbare in 
viata, sunt coplesiti de increderea in propriile 
forte, gandind ca trebuie sa fii cel putin 100% 
increzator. Doar ca acest lucru nu este ok si 
asta deoarece, increderea este alimentata de 
actiuni!
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Trebuie de asemenea, sa fii constienta 
ca vor fi zile in care vei avea cea mai mare 
incredere in fortele proprii si zile in care vei 
fi cu moralul la pamant. Sunt zile in care esti 
gata sa infrunti orice batalie indiferent de ce 
urmeaza sa fie si zile in care poti fi daramata 
de un singur apel telefonic, dar, asta nu 
inseamna ca trebuie sa renunti! Trebuie sa 
te ambitionezi si sa mergi inainte, pentru ca 
aceasta perioada de rodare, te va ajuta si te va 
face sa fii din ce in ce mai pregatita pentru 
urmatoarele situatii, unele si mai delicate 
comparativ cu cele cu care te-ai confruntat 
pana acum. Ceea ce faci la inceput de drum, 
toate actiunile intreprinse, reprezinta acea 
investitie pe termen lung, consecintele 
vazandu-se mai tarziu si nu pe moment!

In cazul in care ai avut mai multe locuri 
de munca, acesta nu poate fi un lucru rau 
sau un dezavantaj, asa cum, probabil, afirma 
multi angajatori. Poate nu ai gasit locul de 
munca potrivit care sa-ti dea satisfactie 
personala, poate nu ai gasit oamenii sau 
colegii cu care sa fii pe aceeasi lungime de 

unda si nu e nimeni de vina. Daca iti doresti 
un nou loc de munca si esti la un interviu 
care se pare ca ti s-ar potrivi de minune (in 
functie de ceea ce iti doresti sa faci), poti 
fi foarte bine persoana potrivita si ai putea 
sa ai o discutie cat mai deschisa (daca este 
cazul!) cu angajatorul. Exista posibilitatea 
sa fii persoana de care au nevoie ei pentru a 
trece la urmatorul nivel, iar daca acest lucru 
se potriveste si aspiratiilor tale, totul poate fi 
de bun augur.

Dar inainte de toate, trebuie sa te gandesti 
la tine si sa-ti adresezi o serie de intrebari! 
Ce vrei sa faci in continuare? Ce iti place 
sau ce te incanta sa faci? Care este salariul 
care te-ar satisface? Toate aceste intrebari 
alaturi de altele - mai personale - te ajuta 
in continuare sa-ti construiesti o strategie, 
creierul deja facand conexiunile necesare 
pentru ca tu, in cel mai apropiat viitor sa stii 
exact ce trebuie facut. Si NU! Nu trebuie sa 
memorezi raspunsul acestor intrebari, pentru 
ca e posibil sa le uiti si tu deja, stii exact ceea 
ce ai de facut!
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Se pare ca exista dovezi 
ca poti manipula 

modul cum gandesti, 
cu ajutorul miscarilor 

corpului!

Pune-ti o 
pereche de 
ochelari de 
soare!
Stai jos pe un 
scaun,

Incearca sa faci cativa 
pasi inapoi!

Tine in mana un 
obiect greu!

Da din cap in mod 
aprobator!

Imbratiseaza pe 
cineva!

Mazgaleste pe 
hartie!

Cum sa 
influentezi 
creierul 
prin gesturi 
si actiuni!

Cumulate, numeroasele studii de-a 
lungul timpului au aratat ca micile lucruri 
pe care le poti face cu corpul tau, pot 
in mod constient si chiar instantaneu, 
sa iti influenteze gandurile. Creierul 
asociaza ceea ce simti fizic cu emotiile 
specifice: daca de exemplu, tii o ceasca 
cu ceai cald in mana in timp ce vorbesti 
cu cineva, vei simti mai multa caldura 
emotionala catre respectiva persoana. 
Fie ca vrei sa te simti mai increzator 
in propriile forte sau sa iei mai usor o 
decizie, exista solutii pentru fiecare. 
Tot ce ai de facut, este sa parcurgi 
urmatoarele randuri!



F E B R U A R I E  2 0 1 9 109

PUNE-TI O PERECHE DE OCHELARI DE SOARE!
Ce este important aici este faptul ca soarele te face in mod 
constient sa te simti ascuns, astfel ca, te simti in largul 
tau, vei zice si vei face orice doresti. Astfel, cercetatorii au 
demonstrat intr-un studiu, ca participantii cu ochelari de 
soare actionau mai egoist comparativ cu cei care nu purtau 
lentile atat de intunecate.

STAI JOS PE UN SCAUN,
cu un brat pe cotiera, celalalt de-a lungul spatarului 
scaunului si una din glezne intretaiata peste genunchiul 
opus. Conform Northwestern University, cand persoanele 
stau intr-o astfel de pozitie, simt o crestere a propriei 
increderi, aproape instantaneu. Cand un participant a folosit 
aceasta postura in apropiere de sef, avea mai multa influenta 
comparativ cu cea avuta de sef si asta chiar daca rangul 
era unul mai mic. Studii separate efectuate de Columbia 
University si Harvard University explica de ce: asezat 
intr-o pozitie dominanta, care ocupa spatiu, declanseaza o 
crestere a testosteronului ceea ce te face sa te simti mult 
mai puternica. In acelasi timp, este diminuata cantitatea 
de cortizol - hormonul stresului, dandu-ti o stare de calm - 
exact ce este nevoie pentru o astfel de atitudine.

INCEARCA SA FACI CATIVA PASI INAPOI!
Un studiu publicat in Olanda, avand grupuri de persoane - 
dintre care unii au facut cativa pasi inainte si altii inapoi, au 
primit ulterior un test. Cei care au facut un pas inapoi, au 
avut performante mai bune la test, comparativ cu cei care 
au pasit in fata. Explicatia? Miscarea inapoi, stimuleaza 
creierul sa intre in modul de solutionare a problemelor; e 
ca si cum, ne-am dat un pas inapoi, pentru a vedea imaginea 
de ansamblu. Asa ca, atunci cand esti intr-o situatie delicata, 
merita sa incerci aceasta solutie!

TINE IN MANA UN OBIECT GREU!
Cercetatorii de la Universitatea din Amsterdam au 
demonstrat ca in momentul in care oamenii tin obiecte mai 
grele in maini (ex: suport pentru dosare), atribuie mai multa 
incredere si importanta propriilor opinii, comparativ cu cei 
care tin lucruri usoare in mana sau deloc. A tine ceva mai 
greu, te ajuta sa dai mai multa greutate a ceea ce gandesti. 
Asa ca, atunci cand te afli in situatia de a lua o decizie 
importanta, ia in mana ceva mai greu, pentru a “anunta” 
creierul ca situatia este una serioasa.

IMBRATISEAZA PE CINEVA!
Conform University of Utah, atunci cand o femeie 
imbratiseaza un barbat, primeste o aroma de la parul sau 
pielea barbatului, ceea ce o face sa se simta mai relaxata; 
cercetatorii considera ca mirosul calmeaza creierul. Si 
asta nu inseamna ca trebuie o imbratisare de cuplu! Este 
de ajuns o imbratisare scurta si ferma, in functie de situatie 
(tata, frate, prieten bun) si va avea un efect la fel de eficace. 
Atentie insa la anumite interpretari, daca te grabesti sa faci 
un asemenea gest!

DA DIN CAP IN MOD APROBATOR!
La nivel de subconstient, asociem actiunile cu sentimentele 
pe care le directionam. Asa ca, dand din cap, pacalim cumva 
creierul sa fie mai deschis, sa accepte mai usor ceea ce 
aude - conform unui studiu University of Missouri. Daca 
faci invers - adica daca iti misti capul in semn dezaprobator, 
vei simti - mai mult negativ despre situatie sau persoana. 
Data viitoare cand vrei sa opresti un argument nelalocul 
lui, misca in mod aprobator capul in timp ce-l asculti pe 
vorbitor si astfel, te vei simti mult mai deschis si mai 
capabil pentru gasirea modalitatilor de compromis.

MAZGALESTE PE HARTIE!
A scrie ceva pe hartie sau a desena in timp ce asculti ceva 
(stiri, esti undeva la cursuri) te ajuta sa absorbi mai multe 
informatii. Conform unui sudiu apartinand University of 
Plymouth, mazgalind o hartie, iti este stimulata memoria 
cu 30%. Un motiv pentru care cercetatorii cred acest lucru, 
este din cauza ca desenele/mazgaliturile activeaza o zona a 
creierului, responsabila cu senzatia pe care o resimtim cand 
suntem oarecum distrasi, cu gandul in alta parte.
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juul
ce stim despre
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In cazul in care nu ai auzit sau 
nu ti-a pasat, un puf de Juul are 
toxine cauzatoare de cancer si 

nicotina care provoaca dependenta!

In septembrie 2018, FDA a declarat 
folosirea Juul - epidemie in randul 
elevilor si a adolescentilor, adultii, 
institutiile abilitate (nu in Romania!) 
facand cam tot ce le sta in putinta 
pentru a le interzice. Cu toate ca li 
se face publicitate si se spune despre 
toate aceste dispozitive ca sunt sigure 
si nu dauneaza sanatatii, studiile au 
arata contrariul. In afara de aromele 
de mango, capsuni si altele, aceste 
dispozitive contin nicotina - substanta 
chimica din tutun care creeaza acea 
dependenta la fumatori si care, 
ulterior, face aproape imposibila 
renuntarea la tigari. Am putea spune 
ca este o capcana pe termen lung, 
iar partea proasta este aceea ca - 
peste 60% dintre cei care folosesc 
aceste dispozitive, nu stiau de faptul 
ca ele contin nicotina. Iar numarul 
tinerilor care folosesc aceste tigarete 
electronice este ingrijorator.

1 Multi dintre tinerii care folosesc 
Juul afirma ca se simt cu moralul 
ridicat, ii elibereaza de stres, au chef 
de viata ... ceea ce la o prima vedere 
este incurajator. De “vina” este 
dopamina - chimicalul responsabil 
cu starea de bine din creierul nostru 
si care iti creeaza dependenta, 
fapt care intr-adevar ar trebui sa 
ingrijoreze. Adolescentii si elevii 
sunt si mai susceptibili, din moment 
ce creierul este in plina dezvoltare. Si 
daca pe moment este ok - pentru ca 
respectivele conexiuni te ajuta sa iei 
note mari la examene, mai tarziu, ca 
adult, dependenta creata, poate avea 
consecinte negative.

Conform specialistilor, un cartus 
de Juul are la fel de multa nicotina ca 
un pachet de tigari si din pacate, din 
moment ce esti dependent, organismul 

are nevoie de nicotina pentru a 
functiona, iar daca nu i-o oferi, te 
simti anxios, agitat si ai dureri de 
cap. Nu te mai poti concentra sub 
nicio forma si singura solutie este sa 
tragi un fum.

2 Un efect secundar al acestei forme 
de “relaxare”, este faptul ca te poti 
simti rau dupa aceasta. Si se poate 
intampla dupa ce ai experimentat 
prima oara sau a o suta oara si se 
poate manifesta sub forma unei 
dureri usoare de cap, transpiratie sau 
senzatie de greata, sentimente deloc 
placute.

3 In urma cercetarilor, peste 90% 
dintre tigarile electronice contin 
nicotina si chiar daca te incadrezi 
in restul care nu are asa ceva, asta 
nu inseamna ca e sanatos! Aromele 
respective creeaza compusi organici 
volatili care sunt toxici in urma 
incalzirii. Atunci cand tragi un 
fum, acele toxine merg direct in 
plamani. Aromele respective poate 
sunt sanatoase in starea lor, dar la 
temperaturi mari, devin toxice. Cei 
care trag astfel de fumuri/vapori si in 
special tinerii, au sanse de 5 ori mai 
mare sa dezvolte cancer comparativ 
cu cei care nu folosesc astfel de 
dispozitive. Evident ca toti suntem 
supusi riscului de inhalare a toxinelor 
masinilor si a mediului inconjurator, 
dar in momentul in care adaugam o 
cantitate extra de toxine, acest lucru 
este daunator sanatatii noastre.

4 Poate nu te deranjeaza cand intri 
undeva si miroase a bomboane ... e un 
miros placut, care nu iti displace, iar; 
mai rau e cand primesti in fata fum de 
la tigari, pentru ca acela este un miros 
inecacios si deranjant. Cu toate astea, 
acesti vapori aromati nu sunt sanatosi 
daca ii inspiri, chiar daca personal 
nu tragi dintr-o astfel de tigara. 
Conform studiilor, cand esti intr-o 
incapere in care exista persoane care 
folosesc tigari electronice, calitatea 
aerului are de suferit, pentru ca sunt 
expirati poluanti cancerigeni. In 
privinta efectelor asupra sanatatii pe 
termen lung in urma folosirii acestor 
tigari sau a inspirarii vaporilor, nu 
se cunoaste impactul, deoarece, sunt 
produse relativ noi. Dar, daca pe 
termen scurt sunt daunatoare, de ce 
ar avea un impact mai mic asupra 
sanatatii pe termen lung?

5 Intre timp, in lume, au fost 
luate masuri pentru e evita cat mai 
mult contactul cu astfel de tigari, de 
la publicitate pana la avertismente 
impotriva vanzarii catre persoanele 
care au mai putin de 18 ani. De 
asemenea, au fost date si amenzi 
pentru nerespectarea acestor reguli 
si asteptam ca aceste lucruri sa ia 
amploare si la noi. Iar in cazul in care 
gaseati astfel de tigari in anumite 
zone apropiate de locurile unde exista 
multi elevei, adolescenti, cel mai 
probabil, in viitorul apropiat acestea 
vor disparea.



CLAUDIA PAISE

t e x t  &  f o t o :  f a m o s t

peste 15 ani in BEAUTY

Exista anumite persoane care iti lasa impresia ca sunt
predestinate sa activeze doar intr-un singur domeniu;

pur si simplu nu le vezi facand altceva! Si acest lucru se 
vede din atitudine, din modul cum vorbeste, din intregul 

comportament, care iti dezvaluie in cel mai frumos mod, 
pasiunea si dragostea pentru ceea ce face.
O astfel de persoana este invitata noastra speciala din 

aceasta editie - C l au d i a  P a i s e , mereu indragostita si 
pasionata de domeniul frumusetii, dornica tot timpul sa 

invete si sa afle cat mai multe din acest vast domeniu.
Este de ajuns sa te intersectezi o singura data cu ea si vei 

avea impresia in cel mai scurt timp, ca va cunoasteti de ani 
buni, frumusetea si caldura sufleteasca cucerindu-te instant 

si completandu-i imaginea de profesionist.
Si pentru ca de ceva ani si-a schimbat prioritatile in 

privinta activitatilor, am considerat oportun si interesant 
pentru cititorii nostri si nu numai, sa aducem in prim plan 

aceste lucruri.
Un dialog deschis, placut, pe care cu siguranta il veti gasi 

captivant, asa ca, va invitam sa va asezati confortabil si sa 
parcurgeti acest frumos interviu.
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Buna Claudia si bine ai (re)venit in paginile 
revistei Famost! Pentru inceput, spune-ne care 
sunt preocuparile tale actuale si ce faci concret 
acum?

Buna si va multumesc pentru invitatie. Stiti ca 
revista Famost este speciala pentru mine.

In acest moment, ma ocup tot cu pasiunea mea 
legata de anumite proceduri avansate in beauty, 
de micropigmentari cosmetice si medicale, iar de 
cativa ani predau cursuri de specialitate - atat in 
Galati cat si in Bucuresti, pentru una din cele mai 
cunoscute si apreciate academii din tara - Start 
Academy.
Activezi de mult timp in domeniul beauty, cei 
care te cunosc stiind ca esti o enciclopledie in 
acest domeniu. De ce te-ai concentrat in ultima 
perioada doar pe anumite proceduri?

Multumesc mult pentru cuvintele frumoase. 
Dorinta de a avansa m-a purtat pe drumul 
machiajului semi-permanent si de aceea, in ultimii 
ani, timpul nu mi-a mai permis sa ma ocup si de 
partea cosmetica atat de mult.
De unde aceasta pasiune a ta - parca dintotdeauna 
- pentru domeniul frumusetii?

Nu am fost niciodata atrasa de acest domeniu, 
dar cand am inceput sa lucrez, sa cunosc, sa invat, 

sa citesc, sa cunosc detaliile lui . . . pot spune ca am 
dezvoltat o mica obsesie si deja o pot include la 
capitolul pasiuni.
Nu stim cati cunosc faptul ca te-ai despartit 
de salonul de infrumusetare MIGOTO SPA, 
imaginea ta fiind asociata cu acesta. Care sunt 
motivele pentru acest pas? A fost o decizie grea?

Nu as spune ca m-am despartit total, ci ca am 
restrans numarul serviciilor oferite. Nu a fost 
o decizie deloc usoara si mi-a luat cativa ani sa 
fac acest pas. Sunt multe motive, dar cele mai 
importante, ar fi faptul ca nu mai aveam timpul 
necesar de a ma ocupa de el asa cum obisnuiam, 
deficitul de personal calificat in piata beauty, dar 
si dorinta de a face mai mult de atat.
Avand in vedere ca ai cunostinte atat de vaste in 
acest domeniu al frumusetii, care dintre ele iti 
place cel mai mult? Exista anumite lucruri care ti-
au placut mereu, nu le mai practici, dar iti este 
dor de ele?

Sincer - imi place tot ce tine de domeniul 
beauty. Din pacate, nu mai am timp sa lucrez 
tratamente faciale pentru tenurile acneice si chiar 
imi este foarte dor. Mereu reprezentau o provocare 
si personalizam fiecate tratament in parte, atat 
tehnic, cat si ca protocol de ingrijire acasa.

. . . clientele trebuie sa se informeze inainte de 
a apela la acest serviciu, despre experienta si 

pregatirea tehnicianului, . . .
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Cum ai ajuns sa colaborezi si sa devii o piesa 
importanta in angrenajul START ACADEMY?

In drumul meu spre perfectionare, am ajuns sa 
cunosc acesti oamenii minunati ce au pus bazele unei 
academii, unde sinceritatea si complexitatea sunt 
puse pe primul loc. M-au cucerit imediat, iar oferta 
lor de colaborare de a deveni primul trainer din 
provincie, a fost o mare bucurie.
Cum se imbina toate procedurile de infrumusetare 
cu predatul cunostintelor si a diverselor tehnici, 
cursantilor care vor sa paseasca pe acest drum?

Din punctul meu de vedere, nu poti preda o 
informatie, o meserie, decat daca ai in spate ani 
de experienta si in permanenta intri in contact cu 
clientul, astfel incat sa poti vorbi in primul rand din 
experienta practica si nu doar din carti.
Exista viitori cursanti care isi exprima parerea ca vor 
sa le predai tu, chiar daca le este mai la indemana alt 
oras, cu un alt expert. Cum percepi tu acest lucru? Te 
flateaza, te incanta?

Da, au existat si exista cursanti ce doresc sa ne 
cunoastem, iar distanta - chiar daca in multe cazuri 
vorbim de mii de kilometri - nu a fost un impediment. 
Clar este o mare bucurie pentru mine si de fiecare 
data, le multumesc pentru increderea lor.

Spune-ne despre dermopigmentare, cum iti 
explici ca a castigat intr-un interval de timp foarte 
scurt, mult teren si multe adepte?

Domeniul micropigmentarii a devenit cunoscut 
in Romania abia in ultimii ani, desi el exista de 
foarte multi ani. Este normal ca doamnele sa 
doreasca sa ofere servicii noi, desi acest aspect are, 
de multe ori, si parti negative. Este important sa 
intelegem ca nimic nu este atat de simplu pe cat 
pare si ca pregatirea temeinica este obligatorie in 
acest domeniu. Iar clientele trebuie sa se informeze 
inainte de a apela la acest serviciu, despre 
experienta si pregatirea tehnicianului, iar pretul sa 
fie ultimul criteriu in alegerea acestuia.
Daca o potentiala clienta apeleaza la serviciile tale 
si tu consideri ca nu ar avea nevoie de respectiva 
procedura, ce faci? O refuzi sau “clientul nostru - 
stapanul nostru”?

Clar refuz, dar intotdeauna explic de ce. Si cand 
ofeream servicii de cosmetica clasica, refuzam 
anumite proceduri, daca consideram ca nu e in 
beneficiul clientei. Este important sa facem ce 
stim ca este indicat pentru clienta si nu pentru 
buzunarul nostru. Respectul este regula dupa care 
ma ghidez mereu.

Este important sa facem ce stim ca este indicat 
pentru clienta si nu pentru buzunarul nostru. 
Respectul este regula dupa care ma ghidez mereu.

. . . de cele mai multe ori, sunt nevoita sa combin 
tehnicile. Este imposibil ca o singura tehnica sa 

fie solutia tuturor cazurilor.
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De ce in anumite cazuri, aspectul unor sprancene 
realizate prin intermediul dermopigmentarii arata 
foarte natural, iar in alte cazuri, aspectul este unul 
care lasa foarte mult de dorit?

Sunt multe motive: pregatirea si experienta 
tehnicianului, calitatea produselor, stapanirea 
tehnica si practica a tehnicilor, simtul estetic al 
tehnicianului, dar si al clientei. Ati fi uimiti sa stiti 
ca din pacate, inca sunt multe cliente ce nu prefera 
o lucrare naturala.
Cum decurge intalnirea cu o clienta care apeleza 
la serviciile tale? Care sunt etapele, ce tip de 
discutie aveti?

In primul rand, avem o discutie, o consultatie 
lunga. De fiecare data explic atat partile pozitive, 
cat si cele mai putin placute ale procedurii. Clienta 
are dreptul sa cunoasca toate detaliile, nu doar un 
serviciu impachetat frumos ce ii este vandut cu orice 
pret. Ulterior, se trece la personalizarea procedurii, 
a tehnicii, stabilirea tonului si subtonului pielii si 
a pigmentilor, astfel incat rezultatul final sa fie 
perfect adaptat fiecarei cliente in parte.

Care este secretul pentru ca reusita unei interventii 
de infrumusetare de tipul celor pe care le practici, 
sa fie o reusita?

Secretul este o buna pregatire, o personalizare 
perfecta, dar si o ingrijire corecta post procedura.
Care din tehnicile pe care le practici in 
dermopigmentare iti place cel mai mult? Mergi 
doar pe una, le imbini, le aplici in functie de 
situatie?

Toate imi plac, deoarece fiecare in parte ofera un 
rezultat diferit. Intotdeauna tehnica este stabilita 
in functie de tipul de piele, problema ce trebuie 
rezolvata si asteptarile finale ale clientei. De aceea, 
de cele mai multe ori, sunt nevoita sa combin 
tehnicile. Este imposibil ca o singura tehnica sa fie 
solutia tuturor cazurilor.
Care a fost cel mai “dificil caz” de rezolvat in 
dermopigmentare?

Au fost multe. Foarte multe. De la cliente 
cu lucrari de micropigmentare total gresite si 
neuniforme, cliente cu alopecie sau cicatrici, pana 
la cliente cu lucrari migrate in nunate dure de 
albastru, mov, rosu, verde.
Au existat situatii neplacute pana in momentul de 
fata cand te-ai intersectat cu clientele? Cum le-ai 
depasit?

Da, atunci cand clientele au dorit ceva ce nu am 
considerat ca este estetic si am preferat sa nu imi 
calc etica in picioare, indrumandu-le sa aleaga alt 
tehnician.
Cum te situezi ca preturi, comparativ cu 
concurenta?

Imi place intrebarea asta! Sa spunem ca lucrez 
cu un pret mult prea mic pentru ce ofer si fata de 
alti colegi.

In acest moment, pot spune ca eu insami am 
dezvoltat o tehnica inovativa in domeniu si 
clar, vreau sa aprofundez si sa o dezvolt si 
mai mult.
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S P L E N D I D A

De ce ar apela cineva la serviciile tale? Care sunt 
atuurile tale?

Nu mi-a placut niciodata sa ma laud. Cred ca 
lucrarile mele vorbesc despre mine. Faptul ca peste 
80 % din cliente revin de ani de zile, pentru mine 
este cel mai important aspect.
Pe cel loc se afla igiena in locul unde tu faci 
minuni?

Igiena si sterilizarea sunt vitale in acest domeniu. 
Atat pentru siguranta noastra, cat si pentru cea a 
clientilor. Aici nu trebuie facut niciun compromis!
Mereu ai fost cu un pas inaintea multora, indiferent 
de nisa beauty in care ai activat. Exista ceva 
nou in momentul de fata, despre care 
ti-ai dori sa cunosti mai multe sau 
sa o introduci in serviciile tale?

In acest moment, pot spune 
ca eu insami am dezvoltat 
o tehnica inovativa in 
domeniu si clar, vreau sa 
aprofundez si sa o dezvolt 
si mai mult.
De foarte scurt timp, ai 
achizitionat un aparat 
pentru inlaturarea tatuajelor. 
Povesteste-ne mai multe 
despre el . . . Care sunt avantajele 
folosirii lui si cum ii ajuta pe cei 
care apeleaza la acest tip de servicii?

Da, este adevarat. Am achizitionat 
un aparat laser de ultima tehnologie 
ND YAG Q SWICH, singurul din Galati. Fiind 
cea mai sigura tehnologie pe plan mondial ce nu 
afecteaza pielea actionand doar asupra tatuajelor, 
clientii se pot bucura de rezultate sigure si rapide.
Cum ai reusit in tot acest timp in care societatea 
a evoluat sub toate formele, sa te pastrezi ca 
profesionist in top, chiar daca prioritatile sunt 
altele?

Am inteles ca daca nu investeti in permanenta 
in pregatirea si dezvoltarea ta, nu reusesti sa ramai 
la un nivel inalt.

Calatoresti foarte mult atat in tara, cat si in afara 
granitelor, fie ca predai sau participi la diverse 
conferinte. Cum reusesti sa iti imparti timpul 
intre acestea, cliente, viata personala?

Da si tocmai ce m-am intors de la Berlin, 
unde am fost invitata sa particip la o conferinta 
internationala. Nu imi este foarte greu, deoarece 
am in jurul meu doar oameni ce stiu ca pentru mine 
nu este o munca, ci o pasiune. Dar tocmai pentru 
ca timpul este destul de limitat, am fost nevoita sa 

restrang numarul serviciilor pe care le fac, 
dar si sa selectez cumva clientela, 

astfel incat sa pot lucra doar cu 
cele ce privesc acest domeniu 

cu aceeasi ochi ca si mine. 
De aceea am si spus ca 

intotdeuna sunt sincera. 
Nu fac niciodata ceva 
doar de dragul banilor.
Ce calitati consideri ca 
ar trebui sa aiba femeia 
moderna de astazi 

pentru a reusi?
Integritate, respect, 

pasiune, perseverenta, 
empatie, curiozitate, ambitie 

si zambetul pe buze.
Te-ai vedea in momentul acesta 

facand altceva? Sau ti-ar placea sa incerci si 
altceva?

Alta meserie? Niciodata! A fost un moment 
in viata mea cand ar fi fost spre binele meu sa 
renunt, dar am refuzat vehement. E pasiune. Nu 
te poti lipsi de ce iubesti. Dar ma vad sa avansez, 
sa descopar ramuri mai complexe ale domeniului 
beauty. Am planuri, dar momentan prefer sa nu 
dezvolt.
Care este cea mai mare satisfactie profesionala 
pana acum?

Fiecare clienta, fiecare cursant ce obtine 
rezultate minunate, ma fac sa spun ca sunt cea mai 
mare satisfactie. Si, bineinteles, noua tehnica ce 
am dezvoltat-o pentru regenerarea si camuflarea 
vergeturilor.

Am inteles ca daca nu investeti in 
permanenta in pregatirea si dezvoltarea ta, 

nu reusesti sa ramai la un nivel inalt.



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

Timp liber? Ce inseamna a avea “timp liber”? :)) Am 
2 mari pasiuni : somnul si meseria. Si daca mai ramane 
ceva timp, imi place sa calatoresc.
Cum se relaxeaza Claudia Paise si de ce are nevoie 
pentru a fi cu bateriile incarcate si gata pentru o noua 
zi?

Ma relaxez cand citesc, cand desenez sprancene (in 
fiecare dimineata fac asta) si clar imi incarc bateriile de 
fiecare data cand apuc sa dorm 7-8 ore pe noapte, dar si 
in calatoriile pe care le fac.
Cum arata o zi din viata ta in mod obisnuit?

Ma trezesc la 7:00 - 8:00 dimineata, intotdeauna 
desenez cateva sprancene cat iau micul dejun si plec la 
salon sau la scoala. Depinde ce program am in acea zi. 
Intre timp, pastrez legatura si consiliez fostele cursante 
ce au nevoie de indrumari sau sfaturi, administrez 
salonul, discut cu colegii din academie, pregatesc 
urmatoarele specializari, congrese sau evenimente, 
pregatesc articole pentru revistele de specialitate, 
prezentarile pentru conferintele in care sunt speaker si 
interactionez direct cu clientii. Ziua se termina dupa 
1:00 - 2:00 noaptea. Sa zicem ca nu apuc sa ma plictisesc.
Ce iei cu tine mereu? Enumereaza-ne 3 lucruri esentiale 
fara de care nu pleci de acasa!

Telefonul, agenda si zambetul. Dar te asigur ca mereu 
vei gasi in geanta mea pigmenti, palete de culori si 
creionul pentru desen.
Ce ti-ai dori cel mai mult in viitor? Unde ti-ar placea sa 
te vezi peste cativa ani?

Mi-ar placea sa trec la un alt nivel in acest domeniu 
al frumusetii, dar si sa dezvolt mai mult aparitiile pe 
Youtube, iar acest lucru se va intampla inca din acest 
an!
Planuri, proiecte, intr-un viitor mai apropiat? Ne poti 
spune despre asa ceva?

Sunt multe proiecte - atat personale, cat si 
profesionale ce se vor intampla in 2019, dar am sa 
va las sa descoperiti aceste detalii pe pagina mea de 
FaCebook Claudia Paise - Expert Dermopigmentist si 
pe instagram - Claudia Paise PMU. Mereu impartasesc 
fiecare pas cu cei ce imi sunt alaturi.
Iti multumim pentru prezenta in revista si iti uram 
mult succes in tot ceea ce intreprinzi!

Gata? A trecut foarte repede timpul. A fost o 
adevarata placere si va multumesc!
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TENDINTE
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sezonul
primavara-vara
diversitatea si inovatia sunt PrinCiPalele CaraCteristiCi in Ceea Ce 
numim tendinte aranjat Par 2019 - sezonul Primavara vara, iar daCa 
ar fi sa CumParam Produse de styling, sPeCialistii ne reComanda gelul 
- PerfeCt Pentru Parul dat Pe sPate si Prins foarte Bine - Cea mai vazuta 

tendinta in Prezentari. 

2019
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F O A R T E  S C U R T

Una din principalele tendinte de aranjat par 2019 
este foarte scurt, cu scopul de a sustine miscarea de 
imputernicire a femeii, ceea ce duce la o revenire a 
culturii androgine. In multe prezentari, au fost vazute 
tunsori radicale, par scurt dat intr-o parte sau par de 
lungime mica, asezat foarte dezordonat. 

C O L O R AT

De cele mai multe ori intr-o prezentare, 
trebuie ca ceva sa se asorteze cu altceva, 
fie ca avem elemente din outfit cu cele de 
beauty, piese vestimentare intre ele sau 
machiaje-unghii-accesorii-par, etc. Iata 
ca pentru acest sezon, multi designeri au 
hotarat ca introducerea culorilor in par 
poate rezolva aceasta problema, indiferent 
ca avem culori pastelate, sau rosu si mov 
pentru un LOOK mai romantic.

B A N D A  D E  PA R

“Cat mai putin timp pierdut in fata 
oglinzii” se pare ca ar spune aceasta 

tendinta aranjat par 2019, sezonul 
primavara vara. O tendinta foarte draguta, 
la indemana fiecareia dintre noi, avand la 
dispozitie materiale ca matase, satin, 

lycra; le putem purta simple, cu 
diverse insertii de bijuterii sau alte 

accesorizari de efect.

Prada

Prada

Marc Jacobs

Giambattista Valli

Dior

Versace1

2
3



F E B R U A R I E  2 0 1 9120

S P L E N D I D A

O N D U L AT  D E  P L A J A

Fara efort, cat mai lejer, sa zboare in toate partile si sa ne 
ofere cat mai multa libertate - formeaza una din tendintele 
aranjat par 2019, una care ne duce cu gandul direct pe plaja. 
Fie ca purtam ceva pe cap sau lasam parul liber, aceasta 
tendinta este un “must have” in zilele calduroase.

C O C  L E J E R

Tot dintre tendintele lejere de 
aranjat par 2019, prinderea unui coc 

la spate intr-un mod aparent neglijent, 
poate fi o modalitate care cu siguranta va 
fi primita cu bratele deschise. Daca ti se 
pare banala aceasta modalitate de aranjat 

parul, poti face o funda verticala 
din par, asa cum s-a vazut in 

prezentarile acestui sezon!

R O M A N T I C

Romantismul trebuie sa existe peste tot si este prezent in tendintele 
de aranjat par 2019 cu ajutorul florilor, a panglicilor si a altor 
accesorii feminine. Poate ca nu trebuie neaparat sa facem exces de 
multe flori prinse in par, dar cu siguranta putem avea parte de un 
astfel de LOOK in multe circumstante.

B U C L E  N AT U R A L E

Dorinta naturalului isi face simtita 
prezenta si acolo unde se fac eforturi 

pentru ca parul sa stea intr-un anumit mod. 
Sezonul 2019 ne-a adus in prim plan buclele 
realizate cu mare atentie la detalii, oferindu-
ne un LOOK aparent neglijent, al unui par 

aranjat in graba; mai mult decat atat, 
s-au folosit si accesorii minimaliste.

Chanel Adeam

Giorgio Armani
Ryan Lo

Etro Zimmermann

Emporio Armani
Rodarte4

5

6

7
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V O L U M

Mult volum, par dezordonat, 
bucle extrem de neglijente, formeaza 

o noua tendinta lejera a sezonului 
calduros. O tendinta aranjat par 2019, 
care face trimiteri subtile catre anii ’80, 
dar pastreaza elementele inovatoare 

ale femeii de astazi, completata 
acolo unde este cazul, de 

machiaj.

PA R  P E  S PAT E  I N T I N S

Aceasta este una dintre cele mai importante tendinte 
aranjat par 2019 atat pentru primavara cat si pentru 
vara, o modalitate care nu necesita mult efort, este 
sexi si practica. Au fost vazute aspecte umede, coada 
de cal sau cocuri date pe spate, indiferent ca parul 
este aranjat neglijent, despartit sau totul merge pe 

spate.

I M P L E T I T U R A  L A  S PAT E

Aceasta tendinta este prezenta in fiecare 
sezon sub diverse forme, iar sezonul 
primavara vara aranjat par 2019 ne-o aduce 
intr-o varianta ‘slim’, lucioasa si chiar daca 
vrem sa-i mai adaugam suplete cu ajutorul 

unor accesorii, nu este nicio problema!

PA R  D E S PA R T I T

P E  O  PA R T E

Aceasta modalitate de aranjat a parului, 
poate fi trecuta la clasice si este prezenta 
in topul tendintelor aranjat par 2019. 
Pentru acest sezon, se remarca volumul 
mare al parului, ceea ce da impresia 

cararii ca este una adanca.

Escada

Nicole Miller

Altuzarra

Balmain

Brandon Maxwell

Escada
Max Mara

Cushnie

8
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Nu putem vorbi in 2019 despre frumusete, fara a aduce in discutie cele mai importante tendinte 

unghii primavara vara 2019, care au variat din punct de vedere al formei si lungimii de la scurte 

si patrate, la lungi si ascutite, cu ceva optiuni moderate intre ele. Si-au facut simtita prezenta 

nuantele de galben si roz, culori luminoase care evoca aparitia primaverii, iar cand vorbim de arta 

in unghii, optiunile sunt destul de limitate, tendintele mergand spre extreme: design minimalist 

pe unghii “curate”, aplicatii si ornamente pe unghii care se vad de la mare distanta.

Asa ca, daca doriti sa va inspirati din cele mai semnificative tendinte unghii 

primavara vara 2019, nu puteti gresi, indiferent ca mergeti la extreme sau optati 

pentru ceva care va trimite in zona clasica!

TENDINTE

PRIMAVARA-VARA 
UNGHII 2019
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Unghii scurte 
rotunjite

Aceasta forma este mereu 

potrivita, deoarece ofera 

o eleganta subtila a unor 

unghii patratoase fara 

margini dure, un mod 

ideal de a arata sofisticat, 

fara a avea o lungime prea 

mare. Aceasta este una 

din clasice tendinte unghii 

primavara vara 2019, mai 

ales ca este ideal sa aiba oja 

doar de o singura culoare. 

Cu toate astea, au existat 

designeri care au aplicat 

putin sclipici sau le-au 

facut sa para mai lucioase 

ca de obicei.

Unghii lungi 
patratoase

Aceasta este una dintre 

formele cele mai dramatice 

pentru acest sezon - unghii 

primavara vara 2019 

si atrag atentia in mod 

deosebit, mai ales atunci 

cand sunt impodobite 

cu diverse aplicatii. Au 

fost vazute unghii de 

nuante verzi, contraste 

de alb negru, ornamente 

minimaliste florale.

Unghii in forma de 
migdala

Daca preferi unghiile medii 

sau lungi, cu aceasta forma 

regasita si in tendintele 

unghii primavara vara 

2019, nu ai cum sa dai 

gres. Preferatele acestui 

sezon sunt unghiile de 

nuante inchise, inspirate 

de marmura, stralucire 

deosebita, sau combinatii 

oarecum haotice de culori.

Unghii stiletto

Aceste unghii sunt in 

acelasi timp si feminine 

dar si periculoase, oferind 

un LOOK destul de intens. 

Pentru primavara-vara 

2019, au fost vazute unghii 

stiletto in doua nuante 

bine conturate, aspecte 

metalice care dadeau 

impresia de pictat sau 

nuante neutre.

noon by noor

gareth pugh

area

the blonds

natasha zinko

laguan smith

kim shui

adeam
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S P L E N D I D A

Daca vrei sa 
stralucesti pur si 

simplu prin intermediul 
unghiilor, poti aplica sclipici pe 

unghii si nu trebuie sa o faci in mod 
uniform! Acesta tendinta unghii 

primavara vara 2019 nu tine cont de 
acest lucru, fiind vazute in prezentari 
unghii care au doar cateva puncte 

de stralucire, sau unghii nude cu 
ceva sclipici, dar si sclipici din 

abundenta de diverse 
nuante.

Sclipire

Aceasta este una 
dintre cele mai originale 

tendinte unghii primavara vara 
2019, nails art-ul atingand in acest 

sezon, cote maxime prin combinatia 
a cel putin doua nuante, aplicatii si 
elemente inovatoare. Au fost vazute 
contururi de culoarea lavandei, culori 

foarte lucioase, aplicatii gold, design 
floral in centru, unghii de la 

aceeasi mana impodobite 
diferit.

Cadre

Pentru femeile hotarate cu care nu te joci, aceasta tendinta 
unghii primavara vara 2019 este ideala si poti chiar sa 
exagerezi mergand la extreme cu aspectul luxuriant, 
sezonul calduros oferindu-ti o libertate totala. Au fost 
vazute nuante metalice feroce datorita unghiilor stiletto, 
nuante argintii care ne ofera vibratii retro futuriste, 
dungulite de argint peste nuante de albastru, combinatii 
argintiu alb.

Metalic

Aplicatiile 3D vor ramane pentru 
mult timp in topul celor mai 
importante tendinte, indiferent de 
sezon, avand in vedere imaginatia si 
posibilitatea infinita de a te juca cu 
diversele aplicatii pe unghii. Astfel, 
sezonul unghii primavara vara 2019 
ne ofera opulenta prin intermediul 
bijuteriilor si a aurului aplicate, 
unghii masive French cu bijuterii 
la varf, piercing, flori delicate sau 
personaje Disney.

Ornamente 3D

kate spade

anna sui

jeremy scott

adeam

the blonde

julien macdonaldrodarte

libertine
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Una dintre cele 
mai prezente tendinte 

unghii primavara vara 2019 
a fost minimalismul, modele 

mici desenate pe unghii care nu 
mai aveau nimic pe ele sau doar 
accentuate; un trend vesel, rapid si de 
mare efect. Au fost vazute unghii cu 

mesaje, modele mici doar cu negru 
sau doar cu alb, cate un cerculet 

pe fiecare unghie, flacari 
rosii.

Desene dragute

Daca iti doresti ceva subtil sau o 
singura nuanta, nude este alegerea 

ideala si una dintre cele mai iubite 
tendinte unghii primavara vara 2019 de 

catre multi designeri. Au fost vazute nuante 
solide de unghii avand forma ovala, sau 
semilune aplicate in varful unghiilor, care 
ofera feminitate si un aer sofisticat; multi 

designeri au preferat unghii cat se poate 
de discrete si simple.

Nude

Minimalism

Poti avea unghii foarte dragute si 
jucause pentru acest sezon, mai ales 
ca ele au fost propuse de marile case 
de moda pentru acest sezon. Fie ca 
vrei desene care sa semene cu niste 
flacari colorate sau vrei stickere, 
personaje de desene animate sau o 
amestecare de culori dragute, aceste 
desene pot transforma unghiile in 
ceva vesel, indiferent cat de fioroase 
ar parea datorita formei.

Daca vrei sa ai unghii care sa “mearga la 
orice” si nu esti o mare fana a culorilor, poti 
incerca aceasta tendinta unghii primavara 
vara 2019, cu un contrast puternic alb-
negru. Imaginatia nu are limite, asa ca 
se poate face arta si cu aceste nuante, 
adaugand - daca este cazul - un punct de 
culoare sau ceva nuante de gri, fiind vazute 
patratele de sah, design zig zag.

Alb negru

nicole miller
vivienne westwood

gucci

gcd5

proenza schouler

opening ceremony

alice olivia

oscar de la renta
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S P L E N D I D A

In contrast cu nuantele usoare si 
feminine, anumiti designeri au adus 
pe scena pentru sezonul unghii 
primavara vara 2019, nuante de oja 
solide si puternice. Au fost vazute 
culori profunde de albastru inchis, 
verde intunecat, dar au fost vazute 
si unghii negre sau impodobite cu 
diverse aplicatii, oferindu-le un 
LOOK extrem de elegant.

Galbenul

Aceasta culoare nu poate lipsi sub nicio 
forma in vreun sezon, fie ca vorbim de 
buze sau unghii, asa ca, nici sezonul 
unghii primavara vara 2019 nu putea 
fi altfel. Aceasta culoare seducatoare se 
regaseste in forma lucioasa pe unghiile 
in forma de migdala, sau in contrast cu 
putin alb sau negru pe unghii mai scurte; 
daca doresti o culoarea mai inchisa de 
rosu, trebuie sa stii ca acest sezon este 
foarte flexibil in privinta acestei tendinte.

Unghii rosii

Nuante de primavaraCulori solide

Regasim multe nuante 
de galben in culorile 

primavara vara ale lui 2019, 
astfel ca designerii nu puteau 

ramane indiferenti la aceasta si au 
adus pe scena mult soare. Au fost 
vazute unghii scurte de un galben 

stralucitor, unghii cu o nuanta 
de galben spalacit sau culori 

apropiate galbenului.

Una dintre cele mai 
frumoase si feminine 

tendinte unghii primavara vara 
2019, au fost nuantele de roz si 

piersica, perfecte pentru trezirea 
la viata a naturii si pentru evocarea 
feminitatii. Au fost vazute nuante de 
piersica mai usoare, mai profunde, 

care se asorteza cu nuanta 
buzelor, nuante frumoase de 

roz sau roz pe nude.

marta jakubowski

ryan lo

natasha zinko

roland mouret

marco de vicento

tom ford

nicopanda

tome
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S P L E N D I D A

UN IANUARIE
MAI ... fRUMOS!

Sunt de parere ca orice femeie, 
indiferent de varsta, are un mic 
“sanctuar„ in care se regaseste 
pe ea si se simte mai frumoasa. 
Acest loc despre care vorbesc, 
nu trebuie sa-ti creeze doar o 
aparenta, ci sa contribuie la 
imbunatatirea versiunii tale 
feminine. Fiecare actiune are o 
reactiune, tocmai de aceea, daca 
lucrezi la capitolul “frumusete 
interioara”, vei putea scoate la 
suprafata trasaturi unice pe care, 
poate, nu ai stiut ca le detii.

Mereu am spus ca femeile 
ingrijite vor fi mai atractive, 
deoarece isi aloca timp si bani 
pentru a evidentia ce le-a lasat 
Mama Natura. Procedurile 
cosmetologice si inovatiile 
sunt mult mai performante 
astazi, iar noi putem profita de 
oportunitatile aduse.

“Dumnezeu iti da, dar nu-ti 
baga si in traista” spunea un 
vechi proverb romanesc. Poate ca 
multe dintre voi, la prima vedere, 
veti spune ca este un articol bazat 
pe superficialitate si pe ideea 
de “femeie-sablon„ creata de 
societate, insa cititoarele mele 
stiu ca sunt de cealalta parte a 
baricadei. Iubesc intr-adevar 
frumosul, dar totul trebuie facut 
cu moderatie, pentru a nu pica 
intr-o extrema cu extravagante 
cosmetice si timp pierdut prin 
saloane.

Avand febra “new year, new 
me”, am decis sa-mi incep 

anul cu o serie de tratamente 
faciale si corporale pentru 
a simti si eu ca ma misc in 

directia care trebuie.

t e x t  :  C r i s t i n a  M i r c e a
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Mi-am propus sa suprapun 
aceasta tema pe o experienta 
personala, traita in luna ianuarie, 
care mi-a miscat putin conceptia 
despre frumusete. Avand febra 
“new year, new me”, am decis 
sa-mi incep anul cu o serie de 
tratamente faciale si corporale 
pentru a simti si eu ca ma misc 
in directia care trebuie. Am bifat 
salonul Urban Beauty Center, 
intrucat aduce noi concepte de 
beauty intr-un domeniul care se 
credea deja cucerit de specialisti.

Dupa ce am ajuns la salon, 
am ramas impresionata atat de 
ceea ce am vazut, cat si de ce am 

simtit in acel moment. Staff-ul 
prietenos si atmosfera familiala 
m-au facut sa realizez ca acela 
este sanctuarul meu, iar caldura 
cu care angajatii veneau la mine 
si-mi tratau fiecare dorinta 
cu o importanta deosebita, 
ma coplesise de-a dreptul. 
Locul era fancy, iar serviciile 
- profesioniste, insa eu le-am 
apreciat enorm pe fetele care 
lucrau acolo: firi vesele, deschise, 
cu care as fi putut discuta la 
nesfarsit. Eram nerabdatoare 
sa ajung la fiecare programare, 
pentru a ma bucura de glumele 
Catalinei si pentru a reflecta 
asupra vietii impreuna cu Elena.

Tratamentele pe baza de: 
radiofrecventa, mezoterapie, 
drenaj, microdermabraziune, 
electrostimulare si masaj, au fost 
foarte eficiente, iar rezultatele 
au inceput sa se vada cam de la 
a 3-a sedinta. Cand ieseam de la 
salon, aveam impresia ca eram 
noua, proaspat scoasa dintr-un 
ambalaj. Atunci am realizat ca 
frumusetea poate veni si din 
exterior spre interior, pentru 
ca iti creste stima de sine si te 
ajuta sa-ti dezvolti increderea. 
Pana sa descopar Urban Beauty 
Center, atmosfera saloanelor era 
una rece, angajatii faceau totul 
pe repede inainte, tratau clientii 
la duzina si observam cum in 
jurul meu, actiunile se petreceau 
mecanic.

In acest inceput de an, am 
invatat sa ma relaxez mai mult si 
sa redescopar lucrurile care-mi 
placeau si uite asa, am avut

un ianuarie mai ... frumos!

... eu le-am apreciat enorm pe fetele care lucrau acolo:

firi vesele, deschise, cu care as fi putut discuta la nesfarsit.

... am realizat ca frumusetea poate veni si din 
exterior spre interior, pentru ca iti creste stima de 

sine si te ajuta sa-ti dezvolti increderea.



VOLUM
TOTUL

despre

Conform sondajelor, aproape jumatate dintre femei isi doresc volum la par si fire de par 
groase si asta indiferent de tendinte si sezon!
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In general, firele de par sunt in mod 
natural, subtiri, ceea ce inseamna 
ca ele sunt mai mici in diametru 

- comparativ cu cele ale persoanelor, 
ale caror fire de par sunt considerate 
groase. Fiecare fir de par are o glanda 
uleioasa, ceea ce face ca firele subtiri de 
par sa “alunece” in partea uleioasa, de 
aceea, fiecare fir de par subtire ocupa 
mai putin spatiu, implicit, exista mai 
mult spatiu pe scalp. In schimb, cu cat 
ai mai multe fire de par, cu atat scalpul 
produce mai mult ulei; iar daca ne 
amintim de copilarie, realizam ca parul 
era mult mai des si statea lipit de cap.

Parul gros de obicei, are nevoie de 
ceva atentie pentru a avea acea plinatate 
si pentru a avea un aspect proaspat, 
comparativ cu cel al pielii de pe fata.

O alta problema este pierderea 
parului sau subtierea lui - cunoscuta ca 
alopecie. Cea mai cunoscuta forma de 
alopecie la femei, apare cand foliculii 
parului sunt genetic mai sensibili la 
miscarea hormonilor masculini.

Foliculii de par se micsoreaza treptat 
si produc fire de par din ce in ce mai 
subtiri, ceea ce duce in mod evident 
la faptul ca iti vei putea vedea scalpul, 
iar firele de par se vor rupe din ce in 
ce mai usor. Cine este sensibil genetic 
la androgeni, ar trebui sa consulte un 
triholog, dar trebuie retinut ca pot exista 
si alte motive care pot agrava aceasta 
subtiere, cum ar fi: dezechilibrele 
hormonale, deficientele sau excesele 
nutritionale, lipsa proteinelor si a 
vitaminei D, menopauza, stresul. Mai 
mult, este stiut faptul ca o data cu 
trecerea anilor, firele de par se subtiaza 
in mod natural. Un astfel de specialist, 
recomanda efectuarea unui test de 
sange pentru a stabili cauza reala, 
pentru ca ulterior, sa fie preintampinata 
deteriorarea si cresterea volumului 
parului.

S U P L I M E N T E

Lipsa firelor de par, subtirea, ruperea 
usoara - scaderea calitatii firului de par 
per total - toate pot fi o consecinta a 
unei diete deficitare. Una dintre cele mai 
frecvente cauze ale caderii parului este 
lipsa fierului si a feritinei, inexistenta 
acestora ducand la scaderea producerii 
hemoglobinei (care se gaseste in sange), 
care are rolul transportarii oxigenului 
la celulele responsabile de cresterea 
firelor de par. Daca alimentatia ta este 
una echilibrata, sanatoasa si ai un nivel 
adecvat de proteine si fier, acest lucru se 
va reflecta in pielea si parul tau.

Trebuie sa te asiguri ca ai destule 
proteine, vitamina B12 si frunze verzi 
in alimentatie, dar si biotina (alta forma 
a vitaminei B) - nutrient care ajuta 
organismul sa produca keratina. Oua, 
pui, avocado, somon, spanac, peste gras, 
carne rosie, spanac, fasole - sunt doar 
cateva alimente bune pentru un par 
sanatos si care incurajeaza cresterea lui. 
Pe langa alimentatia sanatoasa, trebuie 
sa tii cont de un interval regulat de a lua 
masa, pentru a oferi o energie constanta 
foliculilor.

Cei care au o pauza intre mese de 
cel putin 4 ore, trebuie sa se asigure ca 
mananca in acest interval carbohidrati, 
pentru a asigura o sursa continua de 
energie. Suplimentele sunt la fel de 
bune, iar daca te hotarasti sa apelezi 
la ajutorul lor, ele ar trebui sa contina 
Omega 3, vitaminele B12, D3, E, 
antioxidanti, ajutand parul din interior.

Philip Kingsley’s Root Complex 
contine toate cele mentionate cateva 
randuri mai sus, dar si un sistem de 
livrare care se pare ca garanteaza ca toti 
nutrientii vor fi absorbiti.

New Nordic Hair Volume contine 
tablete, foarte indicate pentru cei vor 
sa stimuleze parul si sanatatea sa, 
continand B12, biotina, zinc.
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S T Y L I N G

Exista un motiv pentru care multe 
dintre noi mergem la salonul de 
infrumusetare, mai ales atunci ne dorim 
mult volum la par. Si oricat am incerca 
acasa, nu ne iese asa cum o face un 
profesionist. Dar, putem si noi invata 
din diverse trucuri pe care le putem 
aplica acasa, iar unul din secretele 
pentru a avea volum la par, este acela de 
a revigora/ de a ridica radacinile firelor 
de par.

Pentru acest lucru, foloseste o perie 
(Color Wow’s The Dream Smooth 
Paddle Brush) pentru a trage parul 
departe de cap, apoi aplica un produs la 
radacina folosind un spray dry adecvat 
(Redken Wind Blown). Foloseste 
bigudiuri pentru a ridica parul si a-l 
usca in acea pozitie, iar pentru volumul 
care intr-adevar tine, este esential sa lasi 
parul sa se usuce in pozitia respectiva. 
Pentru parul care nu vrea sa stea, ai 
putea incerca sa-l stimulezi cu produse 
adecvate (Root Lift Mousse) si nu 
exagera cu spalatul, deoarece, parul prea 
curat poate avea parte de un efect exact 
invers. In general, este recomandata 
folosirea unui spray de volum si in ziua 
urmatoare, pentru a ajuta la stimularea 
cresterii volumului; si chiar daca poate 
parea neobisnuit, cu cat este parul mai 
nespalat, cu atat rezultatele vor fi mai 
bune!

U M F L A - L !

Ai luat in calcul vreodata faptul 
ca forma tunsorii sau modul cum iti 
aranjezi parul nu te avantajeaza in 
privinta volumului? Lungimea parului 
joaca un rol fundamental in volumul 
parului. Aspectul de plinatate il obtii 
daca este taiat de la clavicula in sus, 
scurt fiind cel mai bun. Pentru a da 
iluzia volumului, stratificarea te ajuta, 
oferindu-ti un aspect al unor fire de par 
mai groase; si cu cat sunt mai scurte, cu 
atat cantaresc si atarna mai putin! Cu 
ajutorul pieptenului si a uscatorului, 
poti avea parte de texturi diferite.

I N T U N E C AT

In cazul in care ai avut teama de 
radacinile firelor de par mai inchise la 
culoare decat restul, nu trebuie sa iti faci 
probleme, pentru ca acest lucru, chiar te 
ajuta oferind un efect 2D-3D. Daca vrei 
o schimbare de LOOK, ai putea incerca 
sa-ti deschizi putin culoarea parului 
si sa oferi radacinilor putina umbra. 
Crearea unui contrast intre luminos si 
intunecat, face parul sa fie mult mai 
voluminos.

R U T I N A

Un fir de par sanatos, ar trebui 
sa se intinda si sa revina, exact ca un 
elastic; iar daca - dimpotriva - se rupe, 
inseamna ca este slabit. In mod real, un 
fir de par sanatos, ar trebui sa se intinda 
cu o treime mai mult comparativ cu 
lungimea sa (cand este umed) inainte 
de a se rupe. Dar daca el se rupe oricand 
si foarte usor, ia in calcul renuntarea sau 
reducerea folosirii anumitor produse, ai 
grija la agentii chimicali si de colorare, 
razele UV, caldura, vantul.
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Iar pentru o protectie completa, pe langa un produs de 
protectie impotriva caldurii (Tresemme Care&Protect) 
este necesara si crearea unui regim de ingrijire a parului, 
care lucreaza cu si pentru parul tau. Este foarte important 
sa-i redai parului elasticitatea, asa ca, ar trebui sa aplici o 
masca intesiva parului, o data sau de doua ori pe saptamana. 
Cele mai bune tratamente si balsamurile presamponare, 
se aplica cu cel putin 20-30 de minute inainte de spalare, 
pe parul umed. Aceasta procedura ajuta foarte mult la 
maximizarea hidratarii si cresterea beneficiilor aduse de 
produse, astfel ca ingredientele active sunt absorbite de par 
in interior.

Sisley Regenerating Hair Care Mask contine macadamia 
si uleiuri de alune, care ajuta la o hidratare intensa, dar si 
proteine tonice pentru intarirea fiecarui fir de par. Living 
Proof Restore Mask Treatment promite ca face parul de 
20 de ori mai rezistent impotriva ruperii, chiar dupa prima 
folosire!

Oribe Shampoo for Magnificent Volume este un 
sampon care stimuleaza volumul si se pare ca este unul 
dintre cele mai bine vandute, ceea ce demonstreaza ca este 
un produs de calitate, testat si retestat de multe persoane! 
Pentru a reduce ruperea firelor de par reparandu-le, se poate 
apela la BondMaintenance Shampoo and Conditioner, 
iar daca vrei si un altfel de ajutor, Fulvic Shampoo and 
Conditioner, ofera foliculilor de par peste 65 de vitamine 
si minerale, favorizand cresterea parului.
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Invata cum sa 
gestionezi aceasta 
situatie delicata!

kit sanatate par !BONUS :
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• Cuticula ta - stratul exterior al firelor de par - arata ca niste sindrile de pe acoperisul unei 
case. Orice daunator - fie ca este colorant sau caldura, expune invelisul interior al parului, 
separandu-l de fire.
• Cuticula pe care o pierzi, este facuta in mare parte din proteinele keratinei. Asa ca, orice 
produs - fie masca sau tratament, care infuzeaza proteinele inapoi in par, il va face mult 
mai puternic.
• Capetele firelor de par despicate imprastie mai multa lumina comparativ cu parul 
sanatos, facandu-le sa arate ca niste puncte, ceea ce ofera un mare dezavantaj celor care 
au nuante inchise la par.
• Folosirea in timp a uscatoarelor de par si a placilor, pot slabi calitatea firelor de par. 
Punand bariere intre tine si instrumentele de styling, vei fi salvata de la eventualele daune.
• In timp, aceasta despicare a firelor de par castiga teren, fortandu-te sa iti tai cat mai mult 
par decat era necesar in primele stadii. Daca vrei sa pastrezi totul sub control, taie-ti parul 
in mod regulat, adica o data la 6-8 saptamani.
• A exfolia parul, este o solutie foarte buna, pentru ca protejeaza stratul cuticular, dar si 
cortexul, ceea ce face parul mult mai rezistent. Mai mult, potentialele daune sunt impinse 
catre exteriorul firelor de par.

PREVENIRE . Pulverizeaza peste parul umed, inainte de a pieptana pentru a diminua 
sansele de rupere. Garnier Whole Blends Gentle Detangling Hair Milk Oat Delicacy (1)

PROTECTIE . Pune un strat “protector” parului inainte de folosirea caldurii, strat care 
poate rezista pana la cele mai mari temperaturi folosite, cu L’Oreal Paris Sleek It Iron 
Straight Heatspray! (2)

VINDECARE . Un astfel de tratament este ca o masina a timpului pentru par, ajutand 
la eliminarea oricaror semne de deteriorare. Nexxus Keraphix Damage Healing Hair 
Reconstructing Treatment. (3)

MASCA . Daca nu ai timp pentru un tuns elementar, foloseste un balsam hidratant doar la 
capetele firelor de par pentru un aspect temporar umed. SheaMoisture Manuka Honey & 
Yogurt Hydrate + Repair Split End Balm. (4)

K I T  S A N A T A T E  P A R

de retinut!

F E B R U A R I E  2 0 1 9
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A D NPie
le 

si 

FIECARE DINTRE NOI NE-AM NASCUT CU PIELEA PE CARE O AVEM 
SI IN CARE SUNTEM, GENETICA NOASTRA DETERMINAND CUM SE VA 
COMPORTA PE TOT PARCURSUL VIETII SI CUM NE VA INFLUENTA EA. 
CODUL NOSTRU GENETIC ESTE BLOCAT SI NESCHIMBABIL; SAU CEL 
PUTIN, ASTA STIAM PANA ACUM CEVA VREME.
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Stiinta insa, a demonstrat ca intr-un fel sau altul, putem avea un anumit 
control asupra modului in care pielea noastra arata, simte si reactioneaza, 
cheia aici, fiind epigenetica. Daca e un termen nou pentru tine, trebuie sa stii 
ca epigenteticele sunt ca niste intrerupatoare - care actioneaza inchis/deschis 
- ale ADN-ului nostru. Ele determina modul cum se comporta pielea noastra 
(sau cum nu se comporta) si la ce este predispusa.

In contextul acestei discutii, sunt anumite lucruri pe care nu le putem 
schimba sub nicio forma, datorita geneticelor ‘fixe’ (cel putin pana in 
momentul de fata!): culoarea pielii, forma nasului, distanta dintre ochi, etc. 
Dar in cazul pielii sau mai bine zis a calitatii ei, sunt mai multe de zis, ADN-ul 
nostru fiind comparabil cu clapele unui pian, avand ceva exceptii. Nu poti 
schimba ADN-ul pielii mai mult decat nu poti adauga sau elimina clapele unui 
pian. Ceea ce putem schimba, este modul de exprimare al ADN-ului: cat de des, 
tare sau incet apasam clapele pianului sau poate nu apasam deloc.

AI TENDINTA PENTRU ROSEATA SAU INFLAMARE? 
Epigenetica determina daca butonul rosu este inchis 
sau deschis. PREDISPUS LA PIGMENTARE? Epigenetica 
determina daca vei avea sau nu pistrui.

Mecanismele epigenetice inchid si deschid genele 
si ceea ce este remarcabil este faptul ca pot mentine 
respectiva stare. Aceasta stare epigenetica care 
este setata la inceputul vietii, poate ramane asa 
pentru tot restul vietii. Epigeneticele sunt ca niste 
mecanisme ale codului genetic si cum stilul de viata 
dicteaza cum va arata pielea acum si in viitor. Nu ne 
putem influenta genele, dar putem influenta mediul 
in care traim si in care genele ne sunt expuse prin 
protejarea lor de soare, stres si o buna ingrijire a 
pielii. O mare companie producatoare de cosmetice, 
in urma cercetarilor, afirma ca 10 procente dintre 
femei arata cu 10 ani mai tinere comparativ cu 
actuala varsta. Ele au impartasit o amprenta unica 
de expresie a genelor, ceea ce a facut ca pielea sa se 
comporte ca o piele mult mai tanara.

CEEA CE FRAMANTA PE TOATA LUMEA, este cum sa ne bucuram si noi de acest 
lucru? Cum sa oprim pielea din pigmentare si din ridare? Cum sa facem ca pielea 
noastra sa arate neteda si sa aiba un aspect de plinatate?

Cercetatorii aceleasi companii, au studiat peste 150000 de participanti, si au 
constatat ca cea mai mare parte a celor care arata mai tineri, vine de la stilul de 
viata. Femeile care au folosit mai tot timpul protectie solara, au avut sanse cu 
aproape 80% sa se bucure de o piele mai tanara, comparativ cu femeile care nu au 
folosit acea modalitate de protectie niciodata. 

Un foarte mare bine ti-l face si gandirea pozitiva, studiile aratand ca femeile 
care au o gandirea optimista fata de ele insele, au sanse cu 30% ca pielea lor sa 
arate mai bine si mai tanara. Alti factori influientabili includ clima, care poate avea 
un efect dramatic asupra pielii si stilul de viata, cum ar fi consumul de alcool, 
fumatul, alimentatia.

ADN-ul nostru nu este singurul responsabil de modul cum arata pielea noastra, 
femeile putand avea gene exceptionale, dar care pot fi “umbrite” de stilul de viata 
necorespunzator si dezordonat.

Formulele actuale de ingrijire a pielii sunt capabile sa mentina acele 
intrerupatoare genetice sub control, combinatia dintre niacinamidele si ceaiul 
verde gasita la Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream, putand preveni daunele 
provocate de radicalii liberi. Alte produse folosite ulterior, pot ajuta la stimularea 
productiei de elastina.

Un stil de viata cu obiceiuri bune te va ajuta foarte mult, iar daca lasi procesul 
biologic singur si fara ajutor, el isi va continua evolutia - buna sau rea si lucrurile 
vor scapa de sub control. Partea buna este ca, pe langa pielea cu care ne nastem, 
daca suntem atenti la ceea ce facem si ne pasa de pielea noastra si de noi, putem 
avea parte de un aspect tanar, chiar si la cele mai inaintate varste.

ADN-ul nostru nu este 
singurul responsabil de modul 
cum arata pielea noastra
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- Concentrare accentuata
- Somn linistit
- Recuperare rapida
- Libidou imbunatatit

- Imbunatatire energie si stamina
- Reducere riduri, cicatrici, pete 
specifice batranetii
- Circulatie imbunatatita

BE
N
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CELERGEN

Cerlegen este o terapie naturala, cu celule 
organice care vindeca corpul din interior. Spre 
deosebire de alte terapii cu celule care necesita 
injectii, Celergen vine intr-o capsula moale de gel. 
Luata zilnic, este asigurata absorbtia maxima in 
fluxul sanguin unde organismul intai prioritizeaza 
si apoi transporta in zonele unde este cea mai 
mare nevoie.

Chiar si medicii sunt umiti de aceste rezultate, 
unii dintre ei, mai scpetici la inceput, incercandu-
le pe propria piele. Ei au observat in scurt timp 
dupa inceperea acestui tratament, o imbunatatire 
a calitatii pielii - care a devenit mai elastica si 
mai moale, iar parul mult mai plin si mai putin 
fragil. In urma propriilor experiente, medicii au 
inceput sa le recomande pacientilor, Celergen 
imbunatatindu-le viata considerabil.

Mai mult decat atat, au existat cazuri in care 
anumite paciente aveau dureri de coloana, 

incercand diferite tratatmente, fie ca e vorba 
de interventii chirurgicale sau medicamentatii. 
In momentul in care s-a inceput tratamentul cu 
Celergen, au disparut si durerile cronice, acest 
tratament, fiind se pare, urmatorul pas pentru 
promovarea wellness si lupta impotriva procesului 
de imbatranire.

Conform studiilor, tratamentul cu Celergen 
are influente benefice asupra indispozitiei, 
asupra lipsei de energie, concentrarii, bolilor 
dermatologice. Anumiti pacienti au afirmat ca le-a 
crescut libidoul, imbunatatindu-li-se performanta 
sexuala, calitatea somnului este cu mult mai buna.

In general, in urma tratamentului cu Celergen, 
te simti mult mai energic, plin de vitalitate, iar cei 
dependenti de cafeina cu siguranta nu vor resimti 
lipsa ei. Se pare asadar, ca Celergen este un pas 
important in ceea ce reprezinta dorinta si lupta 
pro intinerire a corpului uman.

reprezinta

Rezultate

studii clinice 

in procente

urmatorul pas in lupta
anti imbatranire ?

75% 77% 71% 79% 83% 80% 76%

somn claritate 
mentala

piele, riduri, 
linii fine, 

energie analgezic exercitii 
recuperatorii

libido
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IN TENDINTE
CU VREMEA

DE AFARA
Tot ce trebuie sa stii despre buze, sprancene si ochi pentru aceasta luna!  

Ai putea incerca ceva 
diferit, sau mai bine zis - 

invers! Foloseste liner-ul in 
acelasi mod la ochi, dar nu sus, ci 
prelungind linia de jos in exterior! 
Pentru o precizie foarte mare, ai 
putea incerca maybelline new 

york tattoostudio sharPenable 
gel PenCil in blaCk!

Daca vrei sa ai sprancene bine 
conturate, definite si pieptanate, 
foloseste o crema colorata pentru 
sprancene, cu scopul de a umple 
eventualele goluri si pentru a tine 
firele ridicate. Pentru o precizie 
suplimentara, se poate folosi almay 
brow styler, care va oferi si mai 
mult volum. Perie in sensul invers 
al cresterii sprancenelor, pentru a 
aduna mai multe produs.

Look 1
Lo

ok
 2

Cu siguranta vrei sa ai un chip luminos si acest 
lucru il poti face evidentiind pometii, colturile 
interioare ale ochilor, podul nasului. Tot ce 
trebuie sa faci, este sa tii cont de tipul de ten pe 
care il ai; daca ai pielea grasa, foloseste pudra - 
Chanel le lion de Chanel illuminating Powder, 
iar daca este uscata, incearca o formula lichida 
bareminerals barePro glow highlighter in Free.

Look 3
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Orice specialist in machiaj, iti va confirma faptul ca unul din 
principalele trucuri pentru o stralucire cat mai naturala si mai 
evidenta, este folosirea produselor adecvate, in special in zilele 
friguroase.

1 Inmuiere
Pielea neteda reflecta mai multa lumina, asa ca trebuie sa 
exfoliezi o data sau de doua ori pe saptamana. Foloseste pentru 
rezultate optime skinFix FaCial exFoliating Pads, impreuna cu 
acid glicolic, lactic, acizi salicilic.

2 Stralucire
Pentru un ten si mai luminos, kiwi si soia sunt foarte bune; 
aveeno Positively radiant max glow inFusion droPs le contine 
pe ambele. Apasa cu degetele in ser pentru o absorbtie mai 
buna!

3. Hidratare
Pentru o piele bine hranita, foloseste garnier skinaCtive glow 
boost illuminating moisturizer, pigmentii perlati, dand pielii 
un finish moale si proaspat.

Look 4

Look 6

Daca astepti mai mult 
ca orice anotimpul calduros, 

te poti apropia mai mult de el 
folosind o nuanta de coral, foarte 

potrivita si in sezon rece sau pentru 
trecerea de la zilele reci la cele calde. 
Foloseste dab l’oreal Paris inFailible 
Paints liPColor in Orange Envy in 

centrul buzelor, apoi amesteca 
spre exterior, pentru un LOOK 

vibrant, fara efort.

Daca vrei sa stralucesti la propriu, trebuie 
sa stii inainte de toate ca sclipiciul va 
cadea pe pometi si obraji. Fa-ti intai 
ochii, apoi foloseste o discheta cu crema 
usoara penbtru a “culege” punctele de 
sclipici cazute, apoi adauga baza de 
machiaj. Charlotte tilbury Palette 
oF PoPs in Supersonic Girl are toate 
nuantele pe care ti le-ai dori. Schimba 
stralucirea de bronz cu burgund pe 
colturile exterioare si linia inferioara 
a genelor, apoi lumineaza colturile 
interioare cu o nuanta de sampanie.

Look 5
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Mi-as dori un par lung 
si care sa fie usor de 
gestionat! Ce trebuie 
sa fac?

Cam totul depinde de tine, mai 
precis de textura parului si de 
produsele folosite. Utilizeaza 
produse care se potrivesc calitatii 
parului tau si in acest sens, nu 
ezita sa consulti un specialist! 
Daca ai parul in bucle, foloseste 
produse care le definesc mai 
bine, iar in cazul in care ai un 
par incretit, ai putea merge 
pe un tratament cu cisteina, 
un aminoacid, care te ajuta 
sa il gestionezi mai usor. In 
plus, foarte importanta este o 
alimentatie echilibrata, un stil de 
viata sanatos, lucruri care fac o 
mare diferenta.

Sunt anticearcanii 
iluminatori mai buni 
decat cei normali?

Dupa cum sugereaza si numele, 
anticearcanii iluminatori vor 
deschide zona si pot actiona cu 
succes in zona T, evidentiind 
podul nasului si pometii. 
Produsele iluminatoare merg 
foarte bine cu pielea uscata, in 
timp ce produsele mate sunt 
ideale tenului gras. Trebuie sa 
gasesti echilibrul perfect pentru 
tine in machiaj, acolo unde este 
necesara luminarea mai multa sau 
mai putina.

Exista vreo sansa sa 
scapam de punctele 
negre permanent?

Din pacate, raspunsul este NU, 
punctele negre apar datorita 
modificarilor hormonale, 
secretiilor de ulei, poluarii, 
infundarea porilor si prafului. 
Folosirea cremelor pe baza de 
ulei trebuie evitata, deoarece, 
infunda porii; masajele sunt iarasi 
contraindicate. Nu curata tenul 
prea profund, existand pericolul 
ruperii stratului de protectie a 
pielii. Foloseste acid salicilic 
pentru spalarea fetei, deoarece 
este un bun exfoliant si ajuta la 
eliminarea celulelor pielii in exces 
de la suprafata porilor.

beautyIntrebari&Raspunsuri
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Smashbox Cosmetics Covershot Eye Palettes ofera ultimele nuante farduri 
de ochi, cu sase culori si doua nuante neutre, care iti permit o varietate larga 
de LOOK-uri in functie de ce ai tu nevoie. Aceasta formula contine culori care 
se amesteca foarte bine, si ofera o finisare perfecta a ochilor, de la stralucire 
indrazneata, la rozuri perfecte, pana la elementarele nude si albastru profund.

Tot ce inseamna poluare, exces de produse de styling si caldura, iti lasa parul 
deteriorat si fara viata. Norocul nostru este intrarea pe piata a BBlunt’s Repair 
Remedy Leave-In Cream care hidrateaza parul foarte deteriorat, il reface, 
readucandu-i stralucirea si viata. Avand un amestec special de keratina si ulei 
de argan, aceasta crema netezeste parul, previne despicarea firelor de par si ii 
ofera mai multa rezistenta. Contine de asemenea factor de protectie solara, care 
formeaza un strat protector impotriva razelor solare.

Chiar daca in aceasta perioada toata lumea este amortita, asta nu inseamna ca 
trebuie sa te lasi prinsa in aceasta stare, ci trebuie sa radiezi. Synchro Tinted 
Gel Cream de la Shiseido, contine apa minerala care se adapteaza imediat 
tipului tau de piele, pentru a-ti oferi o stralucire proaspata. Aceasta formula 
te protejeaza de razele UV si poluare si iti ofera o hidratare instantanee, care 
dureaza cel putin 4 ore. Shiseido a adus machiajul si ingrijirea pielii impreuna, 
pentru un produs pur si usor.

Din colaborarea L’Oreal Paris cu designer-ul de moda Sabyasachi nu puteau 
sa iasa decat lucruri bune, asa ca, de acum, vei straluci la petrecerile la care 
vei participa. Vei avea un LOOK modern, clasic, pastrand o eleganta subtila cu 
ajutorul celor 10 rujuri Color Riche, o mascara care defineste foarte bine genele, 
dar si un liner lichid dramatic.

Luxe Matte Lip de la Bobbi Brown a mixat cele mai spectaculoase culori intr-
un singur ruj, acesta fiind amestecul perfect dintre pudrele infuzate cu ulei, care 
iti ofera un aspect mat si un sentiment foarte usor de purtat. Rujul aluneca usor 
pe buze si ofera un pigment intens, care dureaza pana la 12 ore. Are 18 nuante, 
facandu-l alegerea ideala in toate situatiile in care ai nevoie de el.

N O U T A T I  D I N  I N D U S T R I A  B E A U T Y
Daca vrei sa fii la curent cu tot ce este mai nou pe piata frumusetii, citeste acest articol si urmareste-ne in continuare!
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FAMOST
INTRA ACUM PE SITE SI DESCARCA IN MOD 

GRATUIT, ORICE EDITIE A REVISTEI!

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST
... .. . . . . . . . . . .

Urmareste-ne si pe retelele sociale,
pentru a fi la zi cu cele mai importante evenimente, 
tendinte, noutati din moda, frumusete, stil de viata, 

sanatate, cultura.

www.famost.ro
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CANDIDOZA
Candida albicans este o ciuperca 
unicelulara care exista in 
permanenta in tractul genital si 
intestinal. Daca este prezenta in 
cantitati disproportionate, poate 
provoca infectii. 
Dermatita de scutec, vaginita  si 
afta sunt cateva dintre posibilele 
manifestari ale infectiei.

Deoarece candidozele pot afecta diferite parti ale corpului 
- cele mai obisnuite fiind gura, urechile, nasul, unghiile, 
tractul gastrointestinal si vaginul - pot fi caracterizate 

printr-un spectru larg de simptome: constipatie, diaree, colita, 
durere abdominala, dureri de cap, respiratie urat mirositoare, 
dureri rectale, impotenta, pierderea memoriei, schimbari de 
dispozitie, aftele, arsuri gastrice persistente, dureri musculare 
si de articulatii, dureri de gat, congestia, tuse sacaitoare, 
amorteala fetei si a extremitatilor, senzatii de ameteala, 
acnee, transpiratii nocturne, sinusuri infundate, PMS (sindrom 
premenstrual), arsuri pe limba, pete albe pe limba si in gura, 
oboseala extrema, vaginita, infectii de rinichi si vezica, artrita, 
depresia, hiperactivitatea, hipotiroidismul, probleme  hormonale. 
Simptomele se inrautatesc in locuri umede si cu mucegai sau 
dupa consumul unor alimente care contin zahar si/sau drojdii. 

Foarte adesea, persoanele cu candidoze au alergii alimentare. 
Aftele bucale, piciorul de atlet, pecinginea, eczema Hebra, 
infectiile cu fungi ale unghiilor si chiar dermatita de scutec se 
pot dezvolta ca urmare a unei combinatii de alergii alimentare 
cu Candida albicans. Simptomele alergiei alimentare si alte 
sensibilitati la mediu le pot imita pe cele ale candidozei. Se spune 
ca infectii cum sunt candidozele nu apar la persoane cu sistem 
imunitar robust, care au o dieta sanatoasa, saraca in zahar, dar, 
ramane, in continuare, un subiect de disputa daca o infectie cu 
candida este o consecinta sau o cauza a unor boli imunologice.
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Text : Dorina Ursu - Terapeut naturist
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Recomandari

- Mancati legume, peste si cereale fara gluten (orezul brun si 
meiul)
- Consumati fibre zilnic - tarate de ovaz sau seminte de in
- Consumati apa distilata
- Dieta se recomanda sa fie fara fructe, fara zahar si fara 
mucegaiuri
- Evitati branzeturile vechi, alcoolul, prajiturile, ciocolata, fructele 
uscate, alimentele fermentate, reduceti consumul de cereale care 
contin gluten, sunca, mierea, untul de arahide, muraturi, cartofi, 
ciuperci proaspete, sos de soia, lastari si otetul.
- Eliminati din dieta citricele si fructele acide - portocale, 
grepfrut, lamai, rosii, ananas, lime -  timp de o luna. Desi par 
acide, aceste fructe sunt, de fapt, creatoare de mediu alcalin in 
organism, un mediu care permite candida sa se dezvolte.
- Ca sa preveniti infectia, inlocuiti pasta de dinti in fiecare luna, 
atat impotriva infectiilor fungice, cat si impotriva infectiei 
bacteriene a gurii.
- Mancati mai mult iaurt natural.
- Pentru candidoza vaginala, aplicati direct in vagin iaurt 
neprocesat si neindulcit amestecat cu o cantitate egala de apa. 
Puteti desface doua capsule de acidophilus  si le puteti pune la 
dus, ajuta la inhibarea cresterii fungilor.

Pentru tratamentele medicale vulvo-vaginale ale candidozelor  
cu medicamente antifungice (crema cu butoconazol, tablete 
vaginale cu clotrimazol, miconazol crema sau supozitoare,  
tablete  vaginale nistatin,  unguiente sau creme cu tiaconazol 
ori tablete orale cu fluocinazol), desi sunt disponibile fara 
reteta, adresati-va medicului specialist pentru diagnosticare si 
recomandari. Folosirea acestor preparate pe termen lung si in 
mod repetat, afecteaza sistemul imunitar, unele organe sau pot 
favoriza dezvoltarea unor tulpini de mucegaiuri foarte rezistente 
la medicamente.

Suplimente foarte 
importante

- Acid caprilic (agent antifungic care 
distruge candida)
- Acizi grasi esentiali (ulei din seminte 
de coacaze negre si ulei de in)
- Acidophilus sau Bio-Bifidus (ajuta la 
refacerea echilibrului normal al florei 
intestinale si vaginale).
- Quercitin plus bromelina (grabeste 
vindecarea si reduce efectele 
alergiilor alimentare si inflamatia)
- Usturoi (inhiba infectarea 
organismului)

Plante

- Sucul de Aloe vera creste 
capacitatea globulelor albe de a ucide 
celulele ciupercii
- Extractul din frunze de maslin 
impreuna cu oleuropein vindeca 
efficient infectiile microbiene
- Pau d’arco (cunoscut si ca lapacho 
sau taheebo) contine un agent 
antibacterian si antifungic, dar are 
o baza alcaloida si persoane pot 
beneficia de el. Daca nu puteti folosi 
acest ceai, folositi ceaiul de trifoi.
- Oregano salbatic este un antiseptic 
forte eficient si un puternic 
distrugator de fungi.

Pentru intrebari, recomandari, consilieri online sau programari, nu ezitati sa imi scrieti pe adresa
dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro sau sunati la telefon 0746587420.

Vizitati si pagina noastra de Facebook: https://www.facebook.com/NutritieTerapeutica

S A N A T A T E  M A X I M A !
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Tai Chi

Tehnica Alexander

Placebo

Acupunctura 

Ierburi

Ulei CBD

Fara durere
in mod natural

6

Exista acum multe alternative pana sa apelam la aspirina, care functioneaza foarte bine 
fara efecte adverse; nu exista un analgezic sigur. Aspirina sau ibuprofenul pot provoca 
sangerari grave la nivelul stomacului, aspirina in mod special - creste riscul hemoragiei sau 
a sangerarilor la nivelul creierului. Aceste riscuri cresc odata cu varsta, iar cei peste 75 de ani 
au un risc crescut de hemoragie de 7 ori mai mare atunci cand iau aspirina.

Exista analgezice naturale care sunt si naturale si eficiente, fara efecte adverse?
Sa le vedem impreuna ...m

et
od

e
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TAI CHI

Aceste exercitii fizice lente din China care 
incorporeaza respiratie profunda cu miscari deliberate, 
usureaza durerile cronice de gat. A fost testat pe 
persoanele care au suferit de dureri de gat cronice 
pentru mai bine de trei luni; cativa au facut tai chi 
pentru 12 saptamani, iar restul au facut exercitii de 
gat conventionale, sau au continuat cu gestionarea 
lor obisnuita a durerii, cum ar fi medicamentele si/
sau masajele. Pana la sfarsitul studiului, cei din grupul 
care au practicat tai chi, au afirmat ca simt mai putina 
durere, incapacitatea si starea per total, imbunatatindu-
se semnificativ - comparativ cu celalalt grup. Studii 
anterioare au demonstrat ca aceste exercitii pot ajuta la 
ameliorarea durerii de spate si a reumatismului.

TEHNICA ALEXANDER

Pozitia necorespunzatoare poate fi de multe ori 
cauza neasteptata a durerii cronice. Pozitia corecta 
poate ajuta la atenuarea durerii si studiile privind 
tehnica Alexander, se concentreaza pe corectia 
constienta la modul cum mergem si stam. Intr-un 
studiu, a fost testat alaturi de ingrijirea standard 
(analgezice si exercitii fizice) si acupunctura cu un 
grup de 500 de persoane care sufereau de dureri de 
gat in ultimele trei luni. Fie ca a fost o acupuncutura 
de 12 sedinte sau 20 de lectii Alexander, s-a vazut o 
reducere cu aproximativ 30 de procente in durere si 
invaliditate, comparativ cu 23 de procente ale celor care 
au beneficiat doar de ingrijirea standard, conform York 
University.

PLACEBO

Una dintre cele mai testate si mai bine dovedite 
metode, este aceea de a depasi durerea folosindu-
ne puterea mintii. In cele mai multe teste cu 
medicamente, pacientilor fie li s-au dat medicamente 
active, fie inactive, ei nestiind ce au luat. Cercetatorii 
de la McGill University au observat faptul ca a avut 
succes 84 de teste placebo in privinta durerii. Si in 
aproape orice incercare, placebo a fost eficient la fel 
ca medicamentul propriu zis, cu o reducere a durerii 
in medie cu 30 de procente. Este considerat ca un 
fenomen ciudat, dar puterea placebo se pare ca este 
eficienta la fel ca tratamentele/ medicamentele reale.

ACUPUNCTURA 

Aceasta metoda este una dintre cele mai vechi pentru 
reducerea durerilor, fiind folosita in Asia de mii de ani, 
in timp ce cercetatorii occidentali vin prin intermediul 
studiilor aprofundate sa-i confirme eficienta. In ciuda 
dovezilor, multi sceptici sustin ca nu poate functiona, 
doar ca cercetatorii au descoperit ca punctele meridiane 
folosite in acupunctura, mimeaza aceleasi cai biologice 
care tintesc analgezicele. Ca exemplu, stomacul are 36 
de puncte meridiane care oglindeste axa hipotalamus-
pituitar-suprarenale, calea biologica care produce 
hormonii de stres si care asociata cu durerea cronica.

IERBURI

Multe din ierburi pot ajuta in cazul durerilor. 
Spilcuta este numita ‘aspirina medievala’ si are calitati 
anti inflamatorii, care pot face ca foarte multe dureri 
sa fie mai usoare, iar diferitele studii au demonstrat 
ca sunt eficiente pentru durerile de cap si migrene. 
Lavanda este un alt tratament eficient pentru migrena. 
Un ulei esential poate fi inhalat timp de 15 minute in 
timpul unui atac de migrena. Turmericul cunoscut 
ca gheara diavolului, ajuta la durerile de spate. 
Sunatoarea este un bun antidepresiv, dar este folosit de 
secole pentru artrita, dureri de spate, dureri generale si 
dureri ale articulatiilor.

ULEI CBD

Acest ulei vine din elementul terapeutic al 
canabisului si poate ajuta in cazul durerilor 
neuropatice, care poate afecta oamenii care sufera 
de traume si diabet. Este de asemenea, un bun anti 
inflamator, atat in cazul oamenilor, cat si a animalelor.
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In urma cu mii de ani in urma, oamenii nu 
consumau atat de mult zahar cum o fac acum, 

principalele surse de hrana fiind fructele de padure, 
fructele, legumele, nucile si ocazional - carne - de 
la o vanatoare cu succes. Ca o consecinta, corpul 
ne este optimizat pentru o alimentatie avand 
un continut scazut de carbohidrati si foarte 
multe exercitii fizice/ miscare pentru arderea 
carbohidratilor naturali, pe care oamenii le 
consumau in mod traditional.

Astazi in schimb, consumam foarte mult zahar 
(sub diverse forme) ascuns de cele mai multe 
ori in cele mai diverse forme de mancaruri si le 
acceptam, in primul rand datorita confortului; nu 
mai mentionam de asemenea gustarile si dulciurile. 
In plus, stilul modern de viata este si devine din ce 
in ce mai sedentar. Mai putine exercitii inseamna 
de asemenea ca producem mai putin mitocondrii, 
astfel ca capacitatea noastra de a arde zaharul 
este redusa.

Multe din problemele noastre de sanatate 
sunt o consecinta grava a consumului de zahar, 
responsabil si de talia noastra si de dinti; consumul 
in exces de zahar pune mitocondriile sub stres, 
facandu-le sa emita radicali liberi, proces care se 
numeste leziune oxidativa.

C E L U L E  S U P R A I N C A R C A T E  -  O R G A N E  S A N A T O A S E  -  P I E L E  V I B R A N T A

Toate acestea pot fi obtinute sustinand sanatatea mitocondriilor,
mici centrale electrice ale organismului, care produc energia celulelor si care trebuie sa 

functioneze la maxim.

Cu toate ca multe persoane 
incearca sa aiba grija de 
mitocondrii pe parcursul 
vietii prin intermediul unei 
alimentatii sanatoase si a 
exercitiilor regulate, functia 
mitocondriala scade in mod 
natural, pe masura trecerii 
anilor. Asta inseamna ca 
mitocondriile sunt mai 
putin capabile sa produca 
antioxidantii care sa ajute la 
limitarea daunelor produse 
de radicalii liberi. Acest 
lucru poate fi o amenintare 
semnificativa la adresa 
sanatatii noastre celulare.

O buna metoda de a 
compensa aceste neajunsuri, 
este luarea unor suplimente 
pentru sprijinirea la un nivel 
optim a energiei celulare si 
reducerea riscului provenit 
de la radicalii liberi in contact 
cu organele si tesuturile 
noastre. 

 obosit sau fara energie
 modificari ale dispozitiei hormonale
 crestere in greutate
 fluctuatii ale zaharului in sange
 performante reduse ale efortului si 
recuperarii
 imbatranirea pielii

 sentimentul de a simti imbatranirea
 stresat sau anxios
 dificultati de dormit
 inima
 tensiune arteriala si probleme de 
circulatie
 lipsa de claritate mentala

SEMNE CA
M I TOCONDR I I LE 
SUFERA
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TRICLOSAN
Gasit in pasta de dinti si si in alte produse de zi cu 
zi, triclosanul este un chimical antibacterial, de care 
cel mai bine este sa va feriti.

Deoarece exista si alte potentiale alternative in multe din produsele populare pe care le folosesti pe corp sau in 
jurul casei, este recomandabila cautarea produselor de la companiile care se angajeaza sa foloseasca si sa utilizeze 
doar produse naturale si ingrediente nontoxice in formulele lor.

Adesea, produsele naturale sunt greu de gasit la majoritatea comerciantilor cu amanuntul, dar le poti gasi la 
magazinele alimentare specializate si online. Exista foarte multe site-uri care avand acum o gama larga de produse 
naturale, organice, naturale pentru tine si pentru casa, produse de sanatate si frumusete, astfel incat sa poti gasi 
exact ceea ce iti trebuie, totul pentru un stil de viata sanatos.

CE ESTE IN NEREGULA

Triclosan este usor absorbit prin piele si 
membrana mucoasa a gurii in fluxul sanguin, iar 
vestea nu prea buna este aceea ca aceste chimicale 
au legatura cu o lunga lista de efecte adverse. 
In cazul animalelor, perturaba hormonii, scade 
nuamrul de spermatozoizi, sunt afecatte functiile 
muschilor, sunt afecatte raspunsurile imune si 
este asociat cu promovarea cancerului. In cazul 
oamenilor, vorbim de infertilitate, avort spontan, 
defecte congenitale, alergii, astm.

CE POTI FACE IN ACEASTA PRIVINTA

Verifica etichetele produsului pentru a gasi 
“triclosa” impreuna cu alternativele sale, care 
includ  Irgasan DP- 300, Lexol 300, Ster-Zac si 
Cloxifenol si alege alternativele fara triclosan. 
Evita orice contine triclosan!

CE ESTE

Triclosan este un agent antibacterian si antifungic 
gasit intr-o varietate de bunuri de consum si produse 
de ingrijire personala. Regasit prima data ca scrub in 
spitale in anii ’70, triclosan este folosit in zilele de astazi 
de peste 60-70% din populatie, expusa zilnic substantei 
chimice din produsele de igiena si gospodarie din viata 
de zi cu zi.

UNDE SE GASESTE

Desi a fost de multe ori interzis de forurile abilitate 
in privinta introducerii sale in multe produse regasite, 
triclosanul inca poate fi gasit in pasta de dinti, apa de 
gura, produse de spalare corporala si curatatori faciali, 
sampoane, deodorante, tratamente impotrima eczemelor 
si a acneei, produse de curatare. De multe ori, daca nu 
este flosit triclosanul, este folosit triclocarbanul, un alt 
chimical asemanator.

Dintre site-urile internationale care comercializeaza produse naturale si organice, sunt de mentionat www.lovelula.com, www.naturisimo.com!
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S A N A T A T E

DUCE LIPSA LUMINEI SOLARE LA OBEZITATE?

PRODUSELE DE CURATARE POT DUCE LA 
OBEZITATEA COPIILOR

Dezinfectantii si spalatorii de uz casnic, pot fi o 
cauza a obezitatii la sugari si copii mici. Produsele pot 
schimba microbiomul intestinului copiilor, care ajuta 
la reglarea greutatii lor, conform ultimelor cercetari; 
curatarea sigura vine se pare doar de la agentii de utilizare 
ecologici, care nu au efecte adverse.

Sugarii care locuiesc in casele unde dezinfectantii 
standard sunt utilizati cel putin o data pe saptamana, sunt 
de doua ori mai susceptibili de a avea niveluri mai ridicate de 
microbi intestinali, cunoscuti sub numele Lachnospiraceae, 
care se pare ca au legatura cu cresterea greutatii.

Cercetatorii University of Alberta din Canada au gasit o 
legatura directa intre schimbarea microbiomului intestinului 
- cu o epuizare a unor astfel de bacterii ca Haemophilus si 
Clostridium si o crestere a bacteriei Lachnospiraceae - si numarul 
in care dezinfectantii au fost folositi in jurul casei. Cercetatorii au 
analizat f lora intestinelor a unui numar de aproape 800 de sugari intre 
3 si 4 luni, verificandu-le greutatea de la un an pana la trei ani. Copii cu 
niveluri ridicate de Lachnospiraceae ca sugari, au avut un IMC mai mare 
atunci cand au ajuns la varsta de 3 ani. Copiii care au trait in case in care s-au 
folosit produse ecologice nu au fost afectati.

In general, cei care traiesc in case care folosesc produse de curatare ecologice 
tind sa aiba un stil de viata mai sanatos si sa aiba o alimentatie mai buna, toate 
acestea, avand o inf luenta asupra greutatii copiilor.

Poate fi lipsa luminii solare cauza obezitatii la copii? Este un lucru care 
da de gandit fiind considerata o posibilitate, dupa ce suplimente de 
vitamina D au ajutat un grup de adolescenti supraponderali si obezi sa 
piarda kilograme in mod vizibil.

Corpurile noastre pastreaza depozite de grasime cand avem 
deficit de vitamina D, pe care o luam in mod deosebit de la soare, 
in mod special in zilele de vara. Pentru contracararea acestei 
deficiente, este dat un semnal corpului, pentru eliberarea 
depozitelor de grasime, asa cum au descoperit cercetatorii din 
cadrul University of Athens Medical School cand au dat 
acesle suplimente grupului de adolescenti.

Aproximativ jumatate din tineri au primit suplimentele, in 
timp ce cealalta jumatate, a primit placebo sau suplimente 
false, lucru care s-a intamplat pe parcursul unui intreg 
an, zi de zi. La sfarsitul anului, cei din grupul care a luat 
suplimentele, au pierdut semnificativ kilograme, IMC - 
marker al obezitatii - a scazut, nivelurile de colesterul 
imbunatatindu-se. Parintii ar trebui sa ceara suplimente 
cu vitamina D pentru copii supraponderali.
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De la suplimente pana la spray-uri 
nazale, avem in fata o multitudine 
de optiuni eficiente cand vine vorba 

de combatarea racelilor si a tuselor. Si 
considerand ca majoritatea remediilor 
conventionale nu functioneaza si mai rau - 
pot fi periculoase pentru copii, cel mai bine 
este sa alegi calea fara medicamente.
Cei mai buni luptatori impotriva racelii ni-i 
ofera natura si tot ce avem de facut este sa ii 
incercam la copii; sunt minunati pentru toata 
familia - si pentru adulti, doar ca aici, trebuie 
crescuta doza.

Z I N C
A lua suplimente de zinc pe parcursul 

vremii reci, poate reduce numarul racelilor 
pentru copii cu mai mult de jumatate. Si 
daca ei iau o raceala, luand acest mineral 
din prima zi a aparitiei simptomelor, se 
poate reduce semnificativ timpul in care ei 
sunt bolnavi. Sunt recomandate 15 mg/zi 
sulfat de zinc ca sirop sau tablete.
P R O B I O T I C E

Bacteriile bune in anotimpul rece, pot ajuta 
la indepartarea febrei, tusei, si nasului care 
curge. Atentie la tulpinile de Lactobacillus 
acidophilus NCFM si Bifidobacterium 
animalis, care au demonstrat in timp, 
ca lucreaza pentru raceli la copii. Este 
recomandat 1 g cu 120 ml lapte sau 
alternative nonlactate, de doua ori pe zi.
V I T A M I N A  C

Vitala pentru o buna functionare a 
sistemului imun, este vitamina C luata zilnic; 
ea poate scurta raceala cu aproape 20%, 
reducandu-i gravitatea. Doza recomandata 
este de 1-2 g zilnic.

LUPTATORI NATURALI 
IMPOTRIVA RACELII LA COPII

De cele mai multe ori, Daca nu racim noi, racesc copii, fie Din cauza vremii sau 
ca iau gripa De la scoala sau De la graDinita. majoritatea celor Dintre noi, 
preferam meDicina naturala, Dar in acelasi timp, ne intrebam si Daca sunt atat De 
eficace si ofera siguranta copiilor.

P R O P O L I S
Aceasta substanta vascoasa 

colectata de albine, se pare ca 
este tot mai buna pentru tratarea 
racelii, regasind-o tot mai mult 
intr-o varietate de forme in 
comert. La copii, a fost testata 
ca ingredient in spray nazal, iar 
rezultatele au fost bune, in sensul 
ca a aratat ca poate reduce 
numarul microbilor care provoaca 
raceala. Daca vrei sa incerci 
un astfel de spray cu propolis, 
poti gasi o varietate larga, doar 
ca atentie ca ingredientele sa 
fie toate naturale si respectati 
instructiunile de pe eticheta! 
Evitati, daca aveti copilul alergic 
la produsele apicole.
V A S  N E T I  P O T

Acest vas este de obicei 
umplut cu solutii bazate pe 
apa sarata, pentru eliminarea 
secretiilor nazale, o optiune 
ieftina si eficienta in combaterea 
si prevenirea racelilor. Poate 
ajuta chiar si atunci cand nasul 
este infundat, calmeaza durerile 
din gat si reduce sansele de 
reimbolnavire din aceasta cauza.
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