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PAULA SELING

Iutta
Nicoleta Chirica
Fericirea o gasesc in lucruri simple,
precum soarele, florile sau pantofii noi creati

sinceritatea in muzica si dorinta de 
a face lucrurile cat mai bine sunt 
constante pentru mine
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MODA

PRINTRE BLOGURILE DE MODA 
DIN ROMANIA
Continuam calatoria noastra printre 
blogurile de moda din Romania cu 
Adina Mitrica avand-o invitata pe 
Madmoiselle Sarcastique.
NUME DIN MODA CARE 
TREBUIESC RETINUTE
5 nume din moda internationala care 
castiga teren in aceasta industrie 
destul de repede si pe care ar fi 
indicat sa le urmaresti.
TOTUL DESPRE MODA CU 
DANIELA SALA
Vestimentatia face parte din rutina 
noastra, dar stim cum sa o adaptam 
in functie de forma corpului? Daniela 
Sala are raspunsuri si argumente!
#IOANARECOMANDA
Trenduri practice ale primaverii 2019 
aduse in prim plan de Ioana S. Pavel.
CUM PORT ...
Un mic ghid al unor intrebari din 
mod, des regasite cand suntem in fata 
dilemei “Eu cu ce ma imbrac?“.
BRAVO, AI STIL!
Beatrice Lianda Dinu continua 
analiza cunoscutei emisiuni de 
televiziune. Ce s-a mai intamplat, ce 
fac concurentele si cum evolueaza 
fiecare, vedem in articol.
SHOW CONCEPTUAL 
SCENOGRAPHY
Un spectacol organizat de Beatrice 
Lianda Dinu cu ocazia redeschiderii 
restaurantului Lido. Vezi fotografii de 
la eveniment si cine a participat!
ANAIS BY FLORIN BURESCU
Talentatul designer vestimentar la 
prima colectie pentru fetite!
MAVARO
Cu siguranta iti plac gentile de mana, 
iar Mavaro este brandul pe care 
trebuie sa-l porti! O scurta prezentare 
realizata de Beatrice Lianda Dinu.

LECTII DE STIL CU LAURA
Laura Veronica Sima ne aduce in 
atentie un outfit vesel, colorat, 
perfect pentru inceputul optimist 
al primaverii.
PARFUMURI SI STARI 
DE SPIRIT PENTRU EL SI 
PENTRU EA
Un articol util care ne ofera 
parfumul ideal daca ne dorim 
o anumita stare. Vrei energie, 
optimism, relaxare? Esti la locul 
potrivit!

BACK TO OFFICE CAPSULE
Spring Collection realizata 
de Gina Codrescu, manager 
magazin MISTER.
CUM, DE CE SI CAND SE 
POARTA TRICOUL DE 
CORP
Alin Temeliescu vine cu 
argumentele aferente purtarii 
acestui popular articol 
vestimentar.
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SPLENDIDA

STILIZAREA SPRANCENELOR
Adriana Ivan ne prezinta bio tattoo si 
brow henna, pentru ca tu sa fii cea mai 
frumoasa!
INGRIJIREA PARULUI LA ORICE 
VARSTA
Ingrijirea parului trebuie sa fie pe 
lista ta de prioritati - la fel ca datul cu 
ruj, mai ales odata cu trecerea anilor.
EFECTUL COANDA
Evolutia isi spune cuvantul si in 
industria beauty, noile instrumente 
de styling fiind din ce in ce mai 
eficiente si mai putin daunatoare.
PIGMENTARE
Ne plac zilele calde, marea si plaja, 
dar excesul expunerii la soare are 
consecinte grave asupra sanatatii 
pielii.
FII FRUMOASA IN ACEST 
SEZON!
Cele mai bune ingrediente pentru 
necesitatile individuale, se regasesc in 
aceste produse prezentate.
VIITORUL IN BEAUTY
Exista posibilitatea ca produsele 
folosite sa nu isi mai faca efect? 
Hadeti sa vedem raspunsul impreuna 
cu solutiile aferente.
NOUTATI FRUMUSETE
Cu siguranta vrei sa radiezi si cea mai 
buna solutie o stim: sta in produsele 
de infrumusetare! Vrei sa faci 
cunostinta cu ultimele?
MACHIAJ LUMINOS
Combinatia dintre natural si luminos 
este una din principalele tendinte ale 
ultimelor sezoane. Cum il realizam?
CUM OBTINEM UN LOOK 
RADIANT?
Produse perfecte daca vrei sa radiezi! 
Ce face fiecare? Aflam in acest 
articol!
INTREBARI & RASPUNSURI 
INGRIJIRE
4 intrebari si raspunsuri ale unor dese  
probleme de ingrijire si frumusete.
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DIALOG DE SUFLET
Blog de zambit si Dialogul de 
suflet al lunii martie 2019.
FLUTURI SI PANZE
Cuvinte frumoase, magice, care 
ne duc intr-o lume a visurilor - 
Nicoleta Gordon.
BLOG LITERAR
Ella Iakab este Hoinara printre 
mituri. O frumoasa prezentare 
realizata de Adina Mitrica, a unei 
poete extrem de interesante, cu 
un stil aparte.
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STIL DE VIATA

ROLUL FEMEII IN SOCIETATE, 
DE LA A FI MAMA SI SOTIE, 
PANA LA CONSTRUIREA UNEI 
CARIERE DE SUCCES
Silvia Petrea scoate in evidenta rolul 
principal al femeii zilelor noastre si 
importanta echitatii in societate si 
familie.
MAMICI CELEBRE
Pentru ca e martie, Andreea Eftimie 
ni le aduce in prim plan pe cele 
mai cunoscute mamici-vedete 
internationale.
O ZI DIN VIATA UNEI FEMEI
Debut Madmoiselle Sarcastique in 
revista Famost, cu un articol amuzant 
si savuros. Ii uram mult succes!
IN UMBRA UNUI SCENARIU
Debut Daniela Sala in randul 
cineastilor romani cu primul film de 
fictiune.
INTERVIU BIANCA RUS
Interviu cu indragita artista in timpul 
evenimentului Show Conceptual 
Scenography.
SPRING YOGA FESTIVAL 2019
O prezentare a festivalului care 
va avea loc pe 16-17 martie 2019, 
impreuna cu programul.
UN MODA DE VIATA: IKIGAI
Un mod de gandire si un stil de viata 
benefic vietii de zi cu zi.
RASUL CONTEAZA
A fi bine dispus este secretul unei 
vieti fericite. Dar gandim toti la fel?
BUNATATEA
Cum poti fi o persoana buna, atat in 
viata reala de zi cu zi, cat si in mediul 
online.
OBOSEALA DE A LUA DECIZII
In fiecare zi luam foarte multe decizii, 
fapt care ne oboseste si ne epuizeaza 
mai mult decat realizam.
IMPARTIND PATUL
O problema mai putin abordata si 
constientizata este dormitul in cuplu, 
de multe ori, nu cel mai confortabil.

SANATATE

TROMBOFLEBITA
Superficiala sau profunda, aceasta 
problema de sanatate trebuie luata in 
serios. Dorina Ursu ne explica de ce si 
cum putem remedia in mod natural.
ECHILIBRU HORMONAL, 
PIERDERE GREUTATE, 
CRESTEREA ENERGIEI SEXUALE
Sfaturi pentru o alimentatie si un stil 
de viata sanatos si echilibrat, pentru 
cele mai bune beneficii.
CE SE SCHIMBA ATUNCI CAND 
DEVII VEGAN?
Daca vrei sa adopti un astfel de stil de 
viata, trebuie sa stii ca vei avea parte 
de anumite transformi in organism.
ALIMENTATIE/ MISCARE/ 
ODIHNA ... REPETA PENTRU O 
INIMA SANATOASA!
Pentru a avea parte de o sanatate de 
invidiat a inimii si implicit - pentru a 
trai mai mult, ai nevoie de un anumit 
ritual, care sa aiba la baza aceste trei 
lucruri esentiale.
CUM ESTI TU SI CE EXERCITII TI 
SE POTRIVESC
Ne dorim sa facem miscare, dar 
stim ce ni s-ar potrivi? Fiecare avem 
propria identitate atletica, trebuie 
doar sa ne-o descoperim! Afla care 
este a ta, in acest articol!
STABILESTE-TI SCOPURILE!
Mai ales in cazul in care faci miscare, 
ai nevoie de o buna planificare, chiar 
de la inceput! Afla cele mai bune 
sfaturi si aplica-le!
CHIAR ESTE NECESAR SA BEM 
MAI MULTA APA IN TIMPUL 
VERII?
Raspunsul este clar DA, dar de ce? 
Afla esentialul in articol!
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REDACTIA & COLABORATORI

COLABORATORI MARTIE 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, Beatrice Lianda Dinu, 
Madmoiselle Sarcastique.

Foto : Famost

Grafica : Famost

Ella Iakab, Nicoleta Chirica - Iutta, 

Florin Burescu, Mavaro, Paula 

Seling, Teatrul Nostrum, Silvia 

Petrea, Mademoiselle Sarcastique, 

Biaca Rus, Michelle Dumitru, 

Andrada Maria Mortu, Teatrul 

Maria Filotti.



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







Primavara este despre renastere, despre trezire la viata, despre optimism. Si iubim acest 
anotimp, indiferent de problemele pe care le avem, pentru ca ne ofera doza de optimism 
necesara pentru a vedea viata mai roz. Ne debarasam de gandurile gri odata cu temperaturile 
scazute si incepem sa facem primii pasi catre a ne duce la bun sfarsit planurile sau pentru a 
incepe noi proiecte. Practic, este o a doua renastere de care ne bucuram in fiecare an, dupa 
cel al primei zile calendaristice.

Luna martie este luna florilor, a mamelor, prietenelor si sotiilor, o luna in care le 
sarbatorim pe cele care dau sarea si piperul vietii in fiecare zi, cu bune si rele.

Revenind din aceasta incursiune tangentiala poeziei, ne bucuram pentru ca aceasta luna 
martie 2019 este o editie speciala a revistei Famost, foarte diversa, cu invitati deosebiti, 
care se remarca prin calitate si prin lucrurile bune realizate. Avem evenimente din moda, 
interviuri, alaturi de traditionalele rubrici si calatoriile revistei.

Ne bucuram sa o avem alaturi de noi incepand din aceasta luna pe Madmoiselle 
Sarcastique, o colaboratoare ale carei scrieri savuroase speram sa va incante. Nicoleta 
Chirica - cea din spatele brandului Iutta este un invitat cu care ne mandrim ca avem un 
frumos dialog, la fel si cu nume ca Florin Burescu, Mavaro sau Bianca Rus.

O prezenta cu totul speciala este cea a cunoscutei cantarete Paula Seling, care ne 
povesteste despre primii pasi in viata artistica, evolutia sa, trairile si planurile de viitor. 
Evenimentul Show Conceptual Scenography by Beatrice Lianda este unul din ultimele 
evenimentele exclusiviste prezente in Romania, despre care ne vorbeste insasi organizatoarea.

Avem de asemenea multe articole din ‘categoriile’ moda, stil de viata, sanatate, informatii 
utile, inedite si in premiera. Toate acestea le gasiti in cadrul revistei, cu titlurile regasite in 
paginile precedente la ‘cuprins’. Speram ca paginile noastre sa va atraga atentia cu informatii 
utile, interesante si sa va determine in cel mai frumos mod cu putinta, sa ne urmariti in 
continuare.

Va dorim asadar, lectura placuta si o primavara minunata!

Toate cele bune pana data viitoare!

Nota editorului
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Primavara soseste, vremea se 
incalzeste, luna martie este 
aici si cu ea aduce cele mai 
cool tendinte ale sezonului 
cald. In revista vei gasi un 
articol despre avantajele si 
dezavantajele acelui item pe 
care unii barbati il trateaza ca 
si o lenjerie, iar altii il lasa la 
vedere.
Pe langa asta, poti vedea 
propunerea mea cu piesele 
din denim care dau tonul unei 
garderobe in voga. 

In articolul dedicat lunii 
martie, vorbim despre mamici 
celebre, pe care le iubim si le 
apreciem pentru devotamentul 
dedicat micutilor. Ne indreptam 
atentia catre femei de succes 
precum Michelle Obama si 
actrite talentate precum 
Sandra Bullock, dar nu uita, 
ziua de 8 martie e speciala si 
pentru femeia de langa tine, asa 
ca, fa-i ziua mai frumoasa!

Martie inseamna intrarea in sezonul 
calduros, de aceea, consider oportun 
sa va recomand in articolul acestei 
luni, 8 dintre trendurile practice ale 
acestei  primaveri.

ALIN TEMELIESCU

COLABORATORIICe ne spun
in aceasta editie

“Bravo, ai stil!” vazut din fata si 
spatele micilor ecrane!
Invitatie la teatru, inimi care 
construiesc arta teatrala si o 
redau publicului.
Un concept unic de show realizat 
de scenografa si designerul 
Beatrice Lianda Dinu, un nou 
aport adus in segmentul artistic 
romanesc de divertisment.
Moda pentru copii in colectii 
inedite. 
Mavaro - brand-ul care cucereste 
inimile!
Bianca Rus - aparitie senzationala 
in show-ul de divertisment “Show 
Conceptual Scenography” by 
BEATRICE LIANDA DINU.

De la moda, jurnalism, actorie, Daniela isi face 
debutul in lumea cineastilor romani, cu filmul de 
fictiune ,,In umbra unui scenariu”.
In rubrica ,,Personalitati de top - cu Daniela Sala” 
o avem in prim plan pe Paula Seling. O artista 
cu o cariera de 24 de ani. Vom descoperi detalii 
impresionante din cariera acesteia de la inceput si 
pana in prezent, dar si detalii din viata personala a 
artistei. 
In rubrica ,,Totul despre moda - cu Daniela Sala” 
vom afla cum trebuie sa iti alegi vestimentatia in 
functie de tipul de silueta pe care il ai.

BEATRICE LIANDA DINU

ANDREEA EFTIMIE

IOANA S. PAVEL

DANIELA SALA
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In lumina unui rasarit bland, simteam ca sufletul e fericit.

 

- Stii ... luna asta e cea mai frumoasa definitie a vietii. Povestile ei sunt despre regasirea increderii 
dincolo de greutati, caldura zilelor dincolo de gerul noptilor de iarna, transformarea griului in 
verde. Viata isi regaseste culorile, parfumul proaspat, sunetele vesele. Sperantele renasc, iar 
visurile prind contur. Cand toata luna asta pare ca e cu si despre viata, cum ai putea alege alta in 
care sa le sarbatoresti pe cele care dau viata vietii. Femeia e minunea care reuneste cele sapte 
minuni ale lumii. Ti-am mai spus ce iubesc cel mai mult la anotimpul asta? Oamenii ... iubesc oamenii 
si felul în care se trezesc la viata. Iubesc zambetele lor, emotia primului buchet de ghiocei, fericirea 
simpla care sta in firul impletit in alb si rosu prins de un martisor. 

- Iar tu esti mult mai poet, i-am raspuns razand. Stiu ca iubesti 1 martie, 8 martie, primavara, zilele 
in care afara e deja lumina cand suna alarma. Te bucuri ca un copil cand auzi pasarile cantand 
dimineata, iar eu, parca as fi copil din nou. Un copil care merge la serviciu. Dar cand te simt asa 
zglobiu, pe cuvant ca imi dai energie. Cred ca niciodata nu imi e mai la fel de usor sa merg la munca 
dimineata cum imi e primavara.

- Noi cautam frumosul mai mereu. Doar voi, oamenii, intrati in hibernare cand sunteti obositi, cand 
ploua, cand e frig, cand …cand … cand nu vreti sa recunoasteti ca doar voi sunteti cei care decid 
daca sa ne ascultati, sau nu. Ca tot a venit vorba de ascultat, ia spune-mi ce se aude, iti amintesti?

- Cum sa uit? Tu pastrezi acolo in fiecare coltisor lucrurile care te fac fericit si nu le poti ascunde de 
mine. Imi amintesc si vocea ei cand spunea

… mamaie, cand o sa auzi pitigoiul cantand “opinci, opinci” sa stii ca vremea te pacaleste, va veni 
din nou frigul. Dar daca printre raze de soare auzi un cantat “titi-vara, titi-vara”, atunci sa deschizi 

larg fereastra, sa iti intre primavara in casa …

Am zambit si am deschis ochii larg catre cer. Simteam cum primavara imi intra in suflet.

Ascultati si voi cantecelul acela“titi-vara, titi-vara” si deschideti repede fereastra.

 

Dialog cu suflet
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Imi rup fluturii bucati din orologiul sufletului ... Si-apoi cauta timp ... 

Si-au vindecat aripa intr-o calimara, si-au inceput sa le creasca slove pe zbor. Au intins fasii albe intre copaci. Si-apoi au scris ... Cu priviri 
tremurande. Intr-o carte cu falfairi de aripi.

S-au asezat intai pe frunzele unei salcii. O mangaiau din crestet pana la radacina, si-i lasau cate o sarutare pe frunte ... Pana cand, si-au 
poticnit aripile pe o boaba de roua ... Copacul acela, plin de verdele vietii, plangea ... Si le poticnea zborul-sarut ...

Au scris LACRIMA pe albul fasiei,  si-au lasat suspinului cale de slova. Zburand ...

Un tei isi intindea coroana in cald de soare, imbiindu-i la odihna. Unul cate unul, intr-un firesc de atingere-aripa, si-au gasit pat pe 
florile sale. O adiere venita din adanc de suflet-tei, ii molesi pe fiecare in parte. Vant semanat de mana cerului impletea frunze, flori si ... 
somnolenta. Ar fi adormit acolo, grei de aroma de tei, pana la venirea furtunii. Le-ar fi fost posibil sa mai zboare vreodata? O alta fasie, o 
alta frantura de alb pe care au scris ...SOMN ...

Au zburat, abia tarand aripi toropite ... Spre un alt copac ...

Margine de padure, incantand aripa lor de catifea. Un stejar le intindea bratele in semn de bun venit ... Viguros si maret in fiecare frunza. 
Mandru de fructele florilor sale, la fel de pline de putere ca si el. Nici macar scorbura ce se contura spre capat de radacina, nu-i pierdea din 
naturaletea cu care isi purta maretia. Uimirea le schiopata zborul ...si se oprira. Nu mai vazusera un asemenea copac! Nimic nu parea sa-l 
clatine. LACRIMA si SOMNUL ramasesera undeva departe ...aici totul era altfel. Copacul era PUTERE! Mai aveau inca putin timp in calimara, 
ce-ar fi sa se opreasca aici? Era atat de plin de viata ...

Si-au facut cald si tihna, intr-o margine de scorbura. LACRIMA nu le era perna, si nici SOMNUL nu le era aproape. Adunau de peste tot 
PUTEREA si o indesau in calimara ... Si n-au mai scris pe fasii albe, ci pe un intreg ... VIATA-PUTERE ...

Si zboara spre orologiul sufletului ... Au gasit timp! Vindecati intr-o calimara albastra ... Senin de zbor ... Albastru ...

f l u t u r i  s i  p a n z e

de Nicoleta Gordon
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ELLA IAKAB,
Hoinara printre mituri

Cand emotiile dau pe dinafara din cupa inimii mele,
aleg sa scriu.“

“
Sunt cateva lucruri care mai dau sens acestei lumi paradoxale care pare 

ca sufera de o profunda amnezie, in incercarea ei de a se delimita 
de tot ceea ce, pana la un punct din istorie, insemna virtute, statornicie, 
intelepciune, sacralitate.

E cu atat mai surprinzatoare alegerea tinerei Ella Iakab de a face 
recurs la memoria ancestrala a umanitatii, pentru a revitaliza un univers 
in care se pierd piramide albe, ape lunare, semintii stravechi ori ingeri ai 
pustiei. Vorbim, evident, despre simboluri ale liricii sale traversate de o 
emotie vie, netrucata, pentru care legamantul metafizic este transmis din 
zonele rarefiate ale fiintei neatinse inca de profan. 

Poate ca nu este intamplator faptul ca poeta isi cere dreptul la timp 
prin insasi anularea prezentului, fiindca, in viziunea ei, acesta nu mai are 
ce sa demonstreze. Tocmai de aceea, privind in urma, admira reperele unei 
realitati devenite, intre timp, utopie.  

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

Daca, la un moment dat, “misticii au refuzat sa ne imbrace in 
vestmant/tesut din floarea albastra a inteleptilor” este pentru 
ca omul modern a uitat sa se detaseze apolinic, fiind dominat 
tot mai mult de trairile dionisiace care creeaza intre azi si ieri 
un spatiu abisal. Si atunci, tot ce ramane este sa ne inchidem “in 
propria rostire/fara sa ne putem contempla”, fiindca sunt tot mai 
multe semne ca absolutul nu mai poate fi atins.
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De multe ori, versurile incifrate ale Ellei, destinate unui lector avizat, 
capabil sa ii decodifice sensurile, fac trimiteri la Mirajul cu origini 
indepartate, in care “Ingerul sfasie vedeniile/ una cate una/ ca intr-un 
straniu rit de exorcism ”. Nu este niciun dubiu ca artista se simte legata 
de elementele primordiale care ii permit apropierea de esente, de mituri 
ori poate chiar de tacerile de dincolo. 

Pentru aceasta tanara, poezia inseamna totul, deci si refugiu pentru 
gandurile care simt nevoia sa se elibereze, dar nu in teluricul sterp, anost, 
ci in spatiul celest, guvernat de formele cele mai gratioase zamislite de 
Creator. Este felul ei de a spune ca  sacrul nu a fost total aglutinat de catre 
profan, ci ca exista inca un univers (chiar paralel, de ce nu ?) care poate 
oferi adapost sufletelor prigonite.

“

“

Iar in aceasta lume, desprinsa parca din tablourile renascentiste, 
sta o tanara pe care existenta in mileniul III nu a pervertit-o, o 
tanara care cunoaste indeajuns de bine istoria acestei umanitati 
bolnave, dar in a carei izbavire inca mai crede.

 De ce ar mai fi totusi nevoie pentru ca intoarcerea la origini 
sa nu provoace cataclisme sufletesti, sa nu fie traumatizanta 
pentru spiritele rebele, opuse ideii ca vechimea este o garantie a 
echilibrului? Poate de un strop de credinta… 

E nevoie de atat de putin pentru a nu ne considera pierduti!

Doamne, daca ai vreo targa...
vino sa-ti transporti soldatii, daca poti!
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Te h n i c a  :  paste l  pe hart ie |  Di m e n s i u n e  :  30 x 42 cm

F R U C T E
de Cornel Corcacel
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de Corneliu Dragan-Targoviste

Tehnica : acuarela pe bumbac | Dimensiune : 35 x 50 cm

T R A N D A F I R I  A L B I



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.
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Una dintre cele mai bune metode de a pastra traditiile, este aceea de a le imbina cu 
prezentul, de a le reinventa intr-un mod care sa placa. Doar ca, acest lucru, nu este 
la indemana oricui, deoarece, in afara de dorinta, trebuie sa existe pricepere, fler, 

viziune, imbinate cu talent si ore nesfarsite de studiu si munca. Cand vedem aceasta lista de 
minime calitati, pare mai greu realizabil acest lucru, dar nu imposibil.

Si acest lucru a fost demonstrat de ceva ani de Nicoleta Chirica - owner/fondator al brandu-
ului IUTTA, care a reusit intr-un timp scurt - din punctul nostru de vedere, sa duca traditia 
la nivel de arta si sa o integreze in cel mai bun mod cu putinta in moda actuala, aflata poate 
mai mult ca niciodata, intr-o continua stare de efervescenta, transformare si reinventare. Si 
drept dovada in sprijinul acestora, sta continuitatea IUTTA si succesul de necontestat, atat 
in Romania cat si in afara granitelor tarii, indiferent ca vorbim de prezenta in media scrisa si 
online, sau in targurile de profil.

Design-ul si calitatea gentilor de mana, a incaltamintei si a tuturor accesoriilor IUTTA, 
este una recunoscuta si iubita atat de cumparatori, cat si de cei din industria modei, pentru ca 
frumusetea interioara si pasiunea oamenilor creativi, se reflecta mereu in creatii. Si acest lucru 
se simte, se vede si se transmite.

Stam de vorba asadar, in editia lunii martie 2019 a revistei Famost, cu Nicoleta Chirica 
despre ea si despre brandul IUTTA, pentru a afla care este filosofia din spatele acestui succes, 
care sunt lucrurile esentiale pe care orice iubitor al acestui brand ar trebui sa le stie, precum si 
planurile de viitor. Un dialog deschis si relaxant, pe care va invitam sa-l parcurgeti in randurile 
urmatoare, insotiti de frumoasele fotografii ale produselor.

Nicoleta chiricainterviu
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Buna Nicoleta si bine ai venit in paginile 
revistei Famost! Toate lucrurile au un 
inceput . . . cum a luat nastere frumoasa 
poveste IUTTA?

Iutta a luat nastere mai mult dintr-o 
joaca initial, dar si dintr-o dorinta 
de a-mi explora creativitatea, de a ma 
reconecta cu radacinile mele si de a 
transmite mai departe, prin dorurile 
create de noi, autenticul romanesc.

Dupa ani de zile lucrand in domeniul 
telecomunicatiilor, am pornit spre a 
descoperi acea parte din mine care statea 
ascunsa undeva si am inceput sa creez 
tipare si ulterior genti, dar mai mult la 
un nivel personal. Dandu-mi seama ca e 
totusi ceva mai mult ce merita explorat, 
am devenit din ce in ce mai pasionata de 
acest proiect si m-am dedicat complet 
lui, urmand cursuri de design, un mba 
si renuntand complet la jobul meu 
corporatist. Asa s-a nascut Iutta.

In momentul in care luam decizii 
importante pentru viata noastra, 
analizam mult, gandim, facem strategii. 
Ce ai luat tu in calcul in momentul in 
care ai inceput aceasta afacere? Care au 
fost gandurile tale, ideile, strategia?

Nu pot spune ca nu am analizat deloc 
aceasta schimbare, dar intr-un fel, simt 
ca odata ce mi-am descoperit aceasta 
pasiune, nu a mai existat cale de intors, 
stiam ca asta imi e drumul. Intr-adevar, 
a fost o perioada de invatare si ajustare, 

am trecut de la un job intr-o corporatie 
mare la a imi crea propriul meu brand de 
moda - deci o intoarcere la 180 de grade, 
as spune. Prima perioada am petrecut-o 
mult in atelier, undeva am invatat enorm 
de multe.

Ce a fost mai intai: dragostea pentru 
traditiile autohtone sau dragostea pentru 
moda?

Cred ca, de fapt, mai mult dragostea 
pentru arta, inainte de toate. Am crescut 
inspirata de tatal meu, care e sculptor, si 
de pasiunea pentru care o punea in tot 
ce facea. Am fost fascinata sa vad cum 
creatiile lui prindeau viata si mi-a placut 
sa incerc sa deslusesc simbolurile din 
spatele lor. De aici, imbinata cu dragostea 
si poate nostalgia pe care o simt fata de 

identitatea si radacinile romanesti, cat 
si cu partea de frumos pe care moda o 
ofera vietilor noastre, s-a nascut formula 
magica pentru mine - Iutta.

Care este etimologia numelui “Iutta”? 
Cum s-a nascut, ce semnificatie avea 
pentru tine atunci si ce semnificatie are 
acum?

Iutta e un nume pe care l-am ales 
datorita sonoritatii si puterii pe care o 
dau consoanele duble, in oglinda asezate. 
Numele a pornit de un personaj redat de 
pictorii renascentisti, Iudita.

Cu ce ai inceput, avand in vedere ca astazi 
gama produselor oferita este una variata, 
de la genti de mana, la incaltaminte - atat 
feminina cat si masculina, accesorii, pana 
la articole pentru copii?

Cum am spus si mai sus, gentile au fost 
primele care au inceput sa prinda contur, 
iar prima colectie - chiar un omagiu adus 
pasiunii tatalui meu - a fost din lemn 
sculptat. Usor, ne-am dezvoltat si pe partea 
de accesorii de mica marochinarie, de la 
portofele pana la bratari. Iar acum, pe langa 
faptul ca avem si linii de incaltaminte, 
acestea sunt intr-un final, produse si ele 
local, in acelasi atelier propriu unde iau 
viata celelalte doruri. Chiar saptamana 
trecuta ne-am intors de la Milano, unde 
am expus cea mai recenta linie de conduri 
proaspat scoasa din cuptor.

Care a fost prima piesa creata?

Prima piesa - parte din colectia ‘Spirit 
Eflorescent’, a fost o geanta de lemn, care 
a devenit, sa spunem, vedeta colectiei - 
este un clutch realizat integral din lemn 
sculptat.

Ce facea Nicoleta Chirica la inceputul 
acestei calatorii si ce face astazi? Care ii 
sunt atributiile in acest moment?

Ca la inceputul oricarui business, a 
cam trebuit sa fac de toate si sa fiu peste 
tot - stateam in atelier, ma intalneam cu 
partenerii, furnizorii. Nu ca acum n-as 
face tot asta, insa am ajutoare care imi 
usureaza munca. Acum, focusul principal 
e pe dezvoltarea afacerii si bineinteles, pe 
creatie. 
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De unde aceasta pasiune pentru 
promovarea culturii si a traditiilor 
romanesti prin intermediul modei? Este 
dragoste, este marketing, o combinatie 
intre cele doua?

E o deschidere catre semnele pe care ni 
le-au lasat ca mostenire strabunii nostri, 
completata cu pasiunea pentru arta, 
pentru frumos. E o atractie catre codurile 
de ADN romanesc, care ne spun si ne 
invata multe lucruri despre noi, o pasiune 
pentru simboluri si pentru decodarea lor. 
E unul din modurile prin care ma exprim.

Cum decurge procesul de creatie de la A 
la Z a unui accesoriu Iutta? Care este cea 
mai importanta etapa sau care iti place 
tie cel mai mult?

Inspiratia povestii sta la baza. Fiecare 
produs are o poveste si e parte din procesul 
personal, de momentul conceperii lui. Nu 
am o regula de creatie a produsului, sunt 
produse catre care am facut pasi cu mult 
timp in urma, dar care nu sunt inca gata 
nici dupa un an sau doi. Cred ca intreg 
procesul - de la prima idee si schita, pana 

la a putea admira produsul la bratul unei 
iubitoare Iutta - este plin de magie si nu 
pot decat sa-l indragesc complet.

“Iutta reIntroduce clIentul In centrul 
procesuluI de creatIe” - ce semnificatie 
practica are acest lucru si ce ar trebui sa 
inteleaga un admirator al brandului sau 
un potential cumparator?

Una din primele cliente ne spunea 
ca ‘Voi, Iutta, ne faceti sa iubim dorul, 
chiar daca acesta reprezinta o absenta’. 
Creatiile si povestile Iutta sunt parte 
din fiecare dintre noi. Dorurile, asa cum 
sunt numite gentile, nu sunt doar simple 
genti, ci o continuare a femeii care le 
poarta, a identitatii acesteia. 

De asemenea, cu ocazia colectiei 
POLARIS, am lansat o provocare 
tinerilor designeri din Romania, 
oferindu-le sansa de a crea o noua 
interpretare grafica a simbolului Stelei 
Nordului. Designul castigator, a fost, in 
cele din urma votat si ales de iubitorii 
brandului, ceea ce i-a facut sa fie parte 
din povestea colectiei.

Care crezi ca este cheia ca o piesa 
vestimentara, un accesoriu, sa dainuiasca 
in timp? Sa aiba acel aer atemporal?

Sa vina din sursa. Sa fie o fuziune intre 
materie si spirit.

Care iti sunt sursele de inspiratie? 
Traditia, cultura, folclorul - sunt de 
ajuns?

Prima mea sursa de inspiratie, asa 
cum am mai spus, au fost sculpturile 
tatalui meu. Apoi dorurile - cu semnele 
fiecarei zone geografice, steaua - ca semn 
de ghidare sau floarea de nu ma uita, cu 
puternica simbolistica din spatele ei.

Povesteste-ne putin despre povestea 
colectiilor realizate de pana acum . . . ce 
te inspira la ele si cum ia nastere fiecare 
colectie? Care iti este cea mai draga?

Fiecare colectie imi e draga, pentru ca e 
diferita in felul sau. Inspiratia mi-o culeg 
din multe surse, din folclor, din arta, 
din ce ma inconjoara. As putea spune, 
intr-adevar, ca am produse preferate din 
fiecare colectie, pe care le port in functie 
de eveniment, anotimp, dar in special de 
starea pe care o am in acel moment.

Cred ca ceea ce defineste 
accesoriile noastre sunt 
valorile din spatele Iutta, 
care merg dincolo de moda 
sau trenduri. 
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Ai vreun designer sau case de moda pe 
care le admiri in mod deosebit?

Un designer de genti din Anglia, Anya 
Hindmarch, este printre preferatele mele. 
Pe langa produsele care sunt superbe si 
faptul ca a pornit singura brandul de 
foarte tanara, inspiratia din spate - umorul 
specific englezesc care ii caracterizeaza 
creatiile - ma amuza si inspira.

Exista vreun element sau un lucru din 
industria modei care ti-a atras atentia in 
mod deosebit?

Modul in care mestesugaria, arta 
lucrului manual, care se pastreaza si 
transmite de la generatie la generatie, 
se imbina cu tehnologia, reusind sa se 
armonizeze si sa lucreze impreuna.

Ce materiale folosesti in realizarea 
frumoaselor genti, incaltamintei si 
tuturor accesoriilor?

Avem si cateva elemente textile in 
cadrul colectiilor, dar aprope toate 
produsele sunt create din piele naturala, 
pe care o importam din Italia, unde de 
altfel stim ca o putem gasi din cea mai 
buna calitate. Cu toate astea, privim 
spre viitor si suntem in cautarea unor 
alternative, ideal din materiale ecologice, 
care sa pastreze aceeasi calitate.

Care este elementul “must have” al 
accesoriilor Iutta fara de care, ele nu 
sunt complete?

Cred ca ceea ce defineste accesoriile 
noastre sunt valorile din spatele Iutta, 
care merg dincolo de moda sau trenduri. 
Traditionalul, simbolurile si povestea 
din spatele fiecarui produs sunt ceea ce 
le definesc, traduse prin broderiile aflate 
negresit pe fiecare dintre ele.

Moda a castigat mult teren in Romania 
in ultimii ani! Este de bine acest lucru? 
Care este parerea ta vizavi de aceasta 
evolutie?

Nu poate decat sa ma bucure cresterea 
si evolutia continua a acestei industrii. 
Mai e cale lunga pana a ajunge la ce se 
intampla in Vest, atat din punct de 
vedere al brandurilor, cat si a educatie 
generale in materie de moda. Cu toate 
astea, observ o diferenta chiar si fata 
de cand Iutta de abia luase nastere, caci 
informatia, trendurile sunt percepute 
altfel si patrund mai mult decat in trecut.

Avand in vedere concurenta in crestere, 
cum reuseste Nicoleta Chirica sa se 
detaseze de celelalte branduri? Care iti 
sunt atuurile?

Consider ca, pana la urma, a fi intr-
un mediu competitiv nu face decat sa 
te motiveze sa fii mai bun si sa fii in 
continua dezvoltare. Cred ca faptul ca 
nu ne limitam la prezent si privim mereu 
catre alte posibilitati, ca avem dorinta 
de a inova, mentinand atat calitatea cat 
si atentia pentru clienti la un nivel inalt, 
ne distinge de alte branduri in ochii 
publicului.

Acord multa atentie detaliilor, elementelor, 
tinutelor si decorului, . . .
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Care sunt principiile Nicoletei Chirica 
in activitatea Iutta? Exista vreun motto 
pe care il respecti?

Provocarile iti pot fi de fapt cea mai 
puternica arma / cel mai mare aliat.

Avand in vedere ca esti implicata in 
aceasta frumoasa calatorie de foarte 
mult timp, banuim ca drumul nu a fost 
unul usor. Care au fost cele mai delicate 
probleme cu care te-ai confruntat si cum 
le-ai depasit?

Probabil partea de productie in care 
a trebuit sa ma implic foarte mult a fost 
cea mai grea parte. Sunt multe aspecte 
tehnice pe care le inveti in timp, dar cu 
care trebuie sa te confrunti inca de la 
inceput.

Ai fost prezenta la multe targuri, in 
reviste de moda internationale, fiind o 
buna promotoare a valorilor romanesti. 
Ce ne poti spune despre asta si cum ai 
fost primita tu, impreuna cu creatiile 
tale?

Intr-adevar, am avut bucuria si onoarea 
de a ajunge prin multe colturi ale lumii. 
Ne-am plimbat pe la Dusseldorf, Londra, 
Brussels, Milan si am ajuns chiar pana in 
Tokyo. Anul acesta ajungem si la Paris 
si Barcelona. Fiecare experienta a fost 
inedita si am incercat mereu ca set-up ul 
sa puna cat mai mult in valoare povestea 
colectiilor, iar primirea a fost mereu 
plina de interes, curiozitate si entuziasm. 

Ultima aventura a fost chiar acum 
doua saptamani, la expozitia din Milano, 
unde am prezentat lumii pentru prima 
oara - noua colectie de pantofi, care 
acum sta cuminte in showroomul deschis 
recent in inima Bucurestiului - in curand 
si pe site!

Ce inseamna pentru Nicoleta Chirica si 
pentru Iutta mediul online? Te bucuri ca 
exista? Te-a ajutat?

Cu toate ca avem un showroom care 
mi-e tare drag si care ne reprezinta 
complet, unde purtatoarele de frumos 
pot veni sa descopere lumea Iutta, mediul 
online este esential pentru noi. E o mare 
parte a modului in care functionam, de 
la site-ul de shopping pana la retelele 
sociale - putem fi astfel  mereu in legatura 
cu intreaga noastra comunitate.

Cum te pregatesti pentru o sedinta 
foto sau pentru o prezentare? Care sunt 
elementele neaparat necesare in cadrul 
unei astfel de experiente?

Experienta depinde mult de persoanele 
cu care o impartasesti, de aceea, aleg 
cu grija oamenii cu care lucrez. Acord 
multa atentie detaliilor, elementelor, 
tinutelor si decorului, astfel incat toate, 
imbinandu-se, sa spuna povestea pe care 
dorim sa o transmitem.

. . . un important pas spre viitor este sa continuam sa iesim pe pietele 
internationale si sa prezentam Iutta unui public mai mare.
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Cum crezi ca ai putea reusi sa faci ca 
persoanele sa se ataseze emotional de 
piesele tale?

Oamenii se ataseaza in momentul in 
care simt ca se regasesc in acel produs, 
acea imagine si in povestea pe care ele 
o spun. Devin parte din identitatea lor 
si invers, iar asta creeaza o conexiune 
puternica. Si cum fiecare creatie Iutta are 
o poveste, nu ne este greu deloc!

Care este cea mai mare dorinta a Nicoletei 
Chirica in momentul de fata cu privire la 
Iutta?

Sa fiu mereu pregatita de impactul pe 
care brandul il poate avea in viitor, cat si 
de a sustine cresterea sa.

Planuri, proiecte de viitor? Ce ne poti 
spune despre aceste subiecte?

Pentru noi, un important pas spre 
viitor este sa continuam sa iesim pe 
pietele internationale si sa prezentam 
Iutta unui public mai mare. Sa nu ne 
oprim din a creste si invata.

Ce alte pasiuni mai are Nicoleta Chirica in afara 
de moda, design si tot ce implica povestea Iutta?

Ca o iubitoare de arta si frumos, designul 
de orice fel ma pasioneaza, in special cel de 
interior. Ca fondatoarea unui brand care a 
pornit de la zero, imi place ideea de mentorat, 
de a ajuta si inspira oameni care vor sa isi 
urmeze pasiunea, mai ales ca in ultima vreme 
se deschide tot mai mult si calea aceasta pentru 
mine. Iar ca o entuziasta a culturii, traditiilor si 
aventurii, iubesc sa calatoresc.

Te-ai gandit vreodata ce ti-ar fi placut sa faci, 
daca nu mergeai pe acest drum?

Din fericire, de cand mi-am descoperit 
drumul, nu am avut niciun motiv sa ma gandesc 
la asta, dar cu siguranta ar fi fost tot ceva in 
lumea artei.

Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Nicio zi nu e la fel ca cealalta, ceea ce e si 
unul din motivele pentru care iubesc ceea ce 
fac, nu ma pot plictisi niciodata! Cream mereu 
ceva diferit, fie ca e o colectie, un eveniment 
sau o noua campanie.
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Enumereaza-ne 3 lucruri care nu iti lipsesc 
niciodata din geanta de mana!

Portofelul Iutta, cheile si rujul - 
esentialele! 

Ce o face fericita pe Nicoleta Chirica?

 Fericirea o gasesc in lucruri simple, 
precum soarele, florile sau pantofii noi 
creati. Chiar si in zambetele oamenilor 
care vin in showroom si vad produsele 
Iutta pentru prima data. 

Sunt fericita ca fac ce imi place, ca 
sunt inconjurata de oameni frumosi, ca 
traiesc frumos, ca sunt libera sa visez 
orice si ca ma trezesc in fiecare dimineata 
cu pofta de viata.

Unde pot cititorii nostri sa te urmareasca 
si sa fie la zi cu toate noutatile Iutta?

Ultimele noutati sunt mereu prezente 
pe conturile noastre de Facebook si 
Instagram, dar si pe www.iutta.ro, unde 
puteti gasi toate produsele si va puteti 
delecta cu articolele noastre de pe blog. 
Dar daca vreti sa le aflati direct de la sursa, 
portile noului nostru showroom de pe Nicolae 
Filipescu - aflat intr-o fermecatoare casa 
a Bucurestiului interbelic - sunt mereu 
deschise! 

Iti multumim pentru prezenta si iti dorim 
mult succes in continuare!

Sunt fericita ca fac ce imi place, ca sunt inconjurata de oameni frumosi, 
ca traiesc frumos, ca sunt libera sa visez orice, . . .
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Trebuie neaparat sa va previn: M a d M o i s e l l e  s a r c a s t i q u e , in 
ciuda numelui pe care il poarta, nu e nici pe departe atat de incisiva, 

asa cum ne-am putea imagina. Bine, nu spun ca are simturile adormite 
sau ca n-ar reactiona daca lucrurile ar iesi din limite, spun doar ca aceasta 
domnisoara este o combinatie fericita de sinceritate, umor, jovialitate si 
pragmatism, in acelasi timp.

E firesc sa iti faca placere sa ii stai prin 
preajma, fie ca ajungi pe blogul ei, pe retelele 
de socializare unde incearca sa ramana in 
permanent contact cu oamenii sau, de ce nu, 
prin locurile prin care umbla, atunci cand 
timpul ii permite. Prin urmare, in spatele 
acestei denumiri care intriga, se afla una 
dintre cele mai placute persoane pe care le-
am intalnit, iar acest lucru demonstreaza, 
o data in plus, ca blogurile de moda si de 
lifestyle din Romania sunt sub tutela unor 
oameni carora li se potriveste, fara putinta 
de tagada, titulatura de formatori de opinie.

Ne-a placut sa dialogam cu Alina (fiindca 
acesta este numele omului din spatele… 
sarcasmului), dar, si mai mult, ne-au placut 
deschiderea si disponibilitatea sa, asa ca nu e 
de mirare ca discutia cu ea a decurs natural, 
ca intre prieteni vechi de cand lumea!

 Va invitam, asadar, sa aflati din randurile 
urmatoare care este calea de la o tanara cu o 
mie de idei, nestiute de nimeni pana acum 
ceva ani, la omul cu identitate virtuala, a 
carui comunitate a crescut frumos! Poate ca 
intelegandu-i parcursul, cine stie, va vin idei 
noi!

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

martie 2019
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FaMoSt: Mai mult decat sarcasm, am 
descoperit in tine un simt al ratiunii, al 
realitatii si al umorului reconfortant. Acum 
cativa ani spuneai ca esti lenesa, in ciuda 
faptului ca erau activitati care te smulgeau, 
din cand in cand, din rutina. Care sunt acum 
sursele tale de energie? 
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Si acum 
sunt lenesa. Ha ha! E drept ca am un 
program destul de incarcat, insa trebuie 
sa trag de mine pentru a-mi duce la 
bun sfarsit toate activitatile. Sursa mea 
principala de energie este chitara. Desi 
nu cant la un nivel profesionist - am 
invatat singura sa cant la chitara, deci 
e de inteles - ma relaxeaza enorm. Ori 
de cate ori ma simt trista sau stresata, 
incep sa cant. Instant ma simt mai bine, 
mai libera, mai energizata. Apoi, sunt 
iesirile cu prietenii. Mereu cand sunt 
inconjurata de oamenii potriviti ma 
incarc cu multa energie pozitiva. Nu in 
ultimul rand, sunt mesajele si aprecierile 
celor care ma urmaresc. Pe Instagram mi 
se spune „regina flatlay-urilor”. In offline, 
sarcastica. Nu am cele mai inedite flatlay-
uri si nici nu sunt cea mai sarcastica 
persoana, dar faptul ca am parte de 
aceasta recunoastere ma face sa ma simt 
foarte bine. Si imi da putere sa continui. 
Si e extraordinar!

FaMoSt: Aflam de la tine ca ti-ai sters 
primul blog, dupa 3 ani de existenta. Cum se 
face ca « bLoCajUL SCriitorULUi » a intervenit 
atat de tarziu, dupa o perioada in care ai 
scris constiincios, documentat, investind 
emotii si resurse, pentru a livra un continut 
de calitate?
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Pe blogul 
respectiv scriam foarte multe despre 
oameni, relatii, societate. Dupa trei ani 
am simtit ca ma repet, scriu aproximativ 
aceleasi lucruri si nu prea mai aveam 
nimic nou de zis. De asemenea, tin minte 
ca nici inspiratie nu mai aveam, astfel ca 
stergerea blogului mi s-a parut cea mai 
buna decizie pe atunci.

FaMoSt: Cum ti-ai fidelizat cititorii? Ce le 
aduci nou, de la o postare la alta?
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Incerc 
sa mentin un echilibru intre advertoriale 
si articolele personale. Nu mi-as dori sub 
nicio forma ca blogul meu sa se transforme 
intr-un site de publicitate. Sa nu fiu 
inteleasa gresit, imi plac colaborarile si 
sunt bine venite (mai ales ca reprezinta 
si o sursa de venit), dar nu imi doresc 
un site imbacsit de reclame. In plus, imi 
pastrez stilul, indiferent daca scriu un 
articol personal sau un advertorial. Sunt 
sincera si mereu aduc argumente atunci 
cand critic ceva. Cei care ma urmaresc 
apreciaza asta.



M A R T I E  2 0 1 9 www.famost.ro34

M O D A

FaMoSt: Te declari a fi o persoana visatoare, 
optimista, care crede in puterea de a ierta a 
oamenilor. Ai fost de fiecare data iertata 
pentru micile/marile derapaje de la ceea ce 
asteptau altii de la tine? In egala masura, tu 
ai constiinta impacata ca ai putut intoarce 
pagina (si, poate, obrazul) dupa ce ti-a gresit 
cineva?
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Din 
pacate, nu. De multe ori gresesc pentru 
ca nu imi dau seama ca anumite gesturi, 
actiuni sau reactii ii deranjeaza pe cei din 
jurul meu. Si da, exista o persoana care inca 
nu vorbeste cu mine de mai bine de 5 ani, 
deoarece am facut ceva (ce anume, habar 
nu am nici acum) si a decis ca e mai bine 
sa incheiem acea prietenie. Mi s-a parut 
absurd sa nu mi se ofere sansa de a-mi cere 
iertare, dar nu prea am avut de ales. Nu 
stiu daca acea persoana m-a iertat sau nu, 
pentru ca nu doreste sa ia legatura cu mine. 
Eu, in schimb, am constiinta impacata. De 
multe ori nu am putut ierta imediat dupa 
ce am fost ranita, dar am reusit sa nu port 
pica nimanui. Si ma simt libera. 

FaMoSt: Dovada ca iti cultivi cu frenezie 
pasiunea de a scrie pe blogul tau de lifestyle, 
stau premiile obtinute incepand cu anul 2016, 
la concursuri, campanii si competitii precum  
StarShinerS Blog Awards, Spring SuperBlog, 
Answear.ro. Cum s-a schimbat viata ta odata 
cu aceste forme de recunoastere publica?

MADMOISELLE SARCASTIQUE: Si… acum imi dau seama 
ca ar trebui sa mai fac un mic update la acea lista cu realizari. ? 
Nu pot spune ca mi-au schimbat viata, dar au ajutat la cresterea 
vizibilitatii blogului meu in online. 

FaMoSt: Care sunt alegerile tale vestimentare? Ne spui pe undeva ca 
au inceput sa te atraga mult crop top-urile. Asta inseamna ca iubesti 
stilul comod, comfy sau ai tendinta de a mixa piese eclectice pentru 
rezultate mai curajoase?
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Imi plac crop top-urile foarte 
mult! Pana recent nu le-am acordat prea multa importanta, 
deoarece fizicul nu ma avantaja foarte mult. Nu am inca un stil 
vestimentar bine definit, insa tind spre un stil comfy care sa 
contina articole vestimentare din materiale fluide si modele 
diferite. Imi plac mult fustele, rochiile oversized, crop top-urile 
si palariile, dar asta nu inseamna ca as spune “nu” unei tinute 
nonconformiste, atata timp cat ma simt comod in ea. 

FaMoSt: Fiindca adori culorile, nu ai cum sa treci neobservata. In 
aceasta ordine de idei, care a fost cea mai indrazneata compozitie 
stilistica pe care ai realizat-o pana acum, la nivel cromatic? 
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Culorile mele preferate sunt 
galbenul mustar, verdele si visiniul. Din punct de vedere 
cromatic, am tinute destul de cuminti. Cred ca in cadrul 
festivalului Untold am avut cea mai colorata tinuta: o pereche de 
pantaloni scurti galbeni, un top albastru pastel, un poncho cu 
maneca scurta colorat si tenisi roz pal. 
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FaMoSt: Ce inseamna, in viziunea ta, a face shopping smart? Care ar trebui 
sa fie bugetul lunar al unei tinere de +-27 de ani, pentru a-si asigura o imagine 
de care sa fie multumita?
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Pentru mine, a face shopping smart e 
sa iti cumperi piese vestimentare care iti plac, in care te simti relaxat 
si care se potrivesc personalitatii tale. Nu piese vestimentare impuse de 
designeri renumiti, nu ce este la moda! A face shopping smart inseamna 
sa iti iei cateva articole cheie care sunt de calitate si versatile. De 
exemplu, o geaca de piele o poti asorta cam la orice. Ca buget, nu ma pot 
pronunta pentru altii, pentru ca nici eu nu am un buget stabilit pentru 
asta. Cred ca bugetul dedicat garderobei tine de fiecare in parte. Eu am 
luni in care cheltuiesc 100 de lei si am luni in care cheltuiesc 500 de lei. 

FaMoSt: Citesti (am prins ideea ca ti-ar placea mult, mult de tot agneS Martin 
LUganD), vizionezi filme (de la gLaSS la oh, raMona!), iti petreci, de cativa 
ani, ziua de nastere la festivalul UntoLD, scrii, faci cursuri de automachiaj sau 
mergi la sala. Asta infirma ipoteza ta, cum ca ai fi o persoana comoda. Asa ca 
esti perfect indreptatita sa spui si altor tinere care ar fi antidotul rutinei, in 
viziunea ta. 
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Pai, chiar sunt o persoana comoda! Desi 
fac multe lucruri, nu ies din zona mea de confort. Traiesc, de cele mai 
multe ori, in bula mea de comoditate. Cred ca un antidot pentru rutina 
este sa iti doresti sa incerci lucruri noi. Eu am un an de zile de cand ies 
des in oras singura si, astfel, am cunoscut cei mai faini oameni pe care, 
probabil, nu i-as fi cunoscut altfel. E drept ca la inceput a fost ciudatel, 
dar e awesome sa iesi singur si sa descoperi localuri sau oameni noi. 

Multumim, MadMoiselle, abia asteptam sa ne cada ochii pe articolele tale sarcastice (a se citi: amuzante, profunde, 
rupte din banalul existentei ori din visurile cele mai indepartate…your choice)!

pagina 98

FaMoSt: In 2015 ai facut o « to do list » lunga 
si inspirationala. Cum a ramas cu zborul, 
oricum ar fi el: cu avionul (la care sa iei un 
bilet random, pentru a ajunge…oriunde), cu 
balonul sau cu parasuta?
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe:  
Multumesc frumos! Exista in Cluj un loc 
unde as putea zbura cu balonul, doar ca 
nu te ridica prea mult in aer si nu mi se 
pare prea palpitant. Imi doresc, totusi, sa 
imi permit cat mai curand sa imi pot lua 
un bilet random cu plecare in aceeasi zi. 
Lucrez la asta. ?

FaMoSt: Fiindca iata, orice este posibil, vei 
avea, incepand cu aceasta luna, o rubrica 
permanenta in revista noastra. Si visul acesta 
era pe lista ta! Care va fi domeniul tau de 
interes, cui te vei adresa?  
MaDMoiSeLLe SarCaStiQUe: Da, de 
cand ma stiu mi-am dorit sa am o rubrica a 
mea. Ma bucur atat de mult ca imi pot vedea 
acest vis devenit realitate! Multumesc mult 
pentru oportunitate! Voi miza pe lifestyle, 
voi scrie in stilul meu caracteristic si voi 
incerca sa aduc un zambet pe buze celor 
care ma vor citi. Pentru ca varsta e doar o 
cifra, nu voi specifica un anumit interval. 
Ma adresez tuturor celor care nu cauta 
retete perfecte de viata si celor care iubesc 
autoironia si sarcasmul.
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NUME din MODA
care TREBUIESC RETINUTE

Designeri care aduc un suflu nou modei
Clasic, modern, ecologic

Bijuterii, genti de mana, incaltaminte

Acest brand este infiintat de surorile italiene Giulia si Camilla 
Venturini, care ne aduc in prim plan genti de mana structurate de 

diverse dimensiuni, avand un design curat si contemporan. Gasim gentile 
de mana in cele mai diverse culori, executate cu cea mai mare atentie la 
detalii si in diverse variante.

M e d e a

In ultimii ani, perlele au fost “eliberate” usor usor de 
conotatiile clasice, formele neregulate ale lor fiind 

acceptate si aducandu-le in centrul atentiei. Designer-ul 
Melissa Hernandez din Brooklyn reuseste sa scoata ce 
e mai bun din ele, ea lasandu-si cariera din publicitate si 
reintorcandu-se la pasiunea pentru bijuterii. Incorporand 
materiale reciclabile si perle de apa dulce, bijuteriile sale 
sunt cel putin magice.

H e r n a n  H e r d e z

foto : medeamedea.it

foto : hernanherdez.com
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Este un brand fondat de Faris Du Graf in Seattle - Washington, si iese in evidenta 
prin intermediul bijuteriilor statement, avand o abordare contemporana si 

minimalista. Se remarca cerceii care ne duc cu gandul la candelabre din bronz, 
bijuterii de argint in forma abstracta, toate invelite de o eleganta aparte.

Aceste brand coreean realizeaza genti de mana din 
piele, care au aspect de piele de crocodil. Stilul este 

unul elegant, ne poarta intr-o atmosfera vintage, au finisaje 
lucioase, au marimi care le fac extrem de practice: luxul 
retro este cel mai bun!

G U - D E

Cine isi doreste o incaltaminte 
care sa atraga privirile sau o 

incaltaminte de calitate discreta, se 
poate indrepta catre Amina Muaddi 
(mama romanca, tatal iordanian). 
Remarcandu-se prin incaltamintea de 
culoare alba, a tocurilor, a diamantelor 
de pe curele, nu este de mirare ca a 
atras atat atentia vedetelor, cat si a 
lanturilor de magazine importante.

A m i n a 
M u a d d i

F a r i s

foto : farisfaris.com

foto : gu-de-official.com

foto : aminamuaddi.com
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CUM SA TE IMBRACI
in functie de forma corpului

Unii oamenii tind sa se imbrace conform 
tendintelor, indiferent daca acea tinuta este 
sau nu potrivita tipului de silueta pe care 
il/o are. Dincolo de tendinte, este indicat sa 
creezi un LOOK armonios in concordanta cu 
silueta pe care o ai. Urmand tendintele fara 
sa tii cont de silueta ta, nu vei face altceva, 
decat sa evidentiezi acele lucruri care ar 
trebui sa ramana mascate.

Vestimentatia aleasa 
este de departe cea mai 
importanta modalitate 

de a-ti pune in evidenta 
corpul. Bineinteles, pentru a-l 
evidentia intr-un mod placut, 
trebuie sa stii anumite reguli 
de baza, prin care vei putea sa 
creezi un LOOK armonios.
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SILUETA CLEPSIDRA

Este considerata ca fiind silueta perfecta. Aceasta silueta este definita 
prin faptul ca bustul si soldurile au aceleasi dimensiuni, iar talia este 
foarte ingusta. Acest tip de silueta este foarte usor de imbracat, ceea ce 
pentru designeri este un adevarat atu!

Acestui tip de silueta este recomandat sa ii marchezi talia. Se recomanda 
ca proportiile folosite sa fie in mod egal atat la umeri, cat si la solduri. Nu 
este recomandat sa purtati haine cu umeri supradimensionati, deoarece 
veti crea o discrepanta destul de mare intre dimensiunea soldurilor si cea 
a umerilor.

Poti alege sa porti bluze cu decolteu in V, rochii petrecute, pantaloni cu 
talie inalta, fuste creion si curea pentru accentuarea taliei.

SILUETA DE TIP MAR

Aceasta silueta este definita prin umeri lati, talie nedefinita si solduri 
inguste. Pentru acest tip de silueta, se recomanda mascarea taliei 
deoarece este o talie nedefinita. Pentru acest tip de silueta iti recomand 
sa porti croieli empire, rochii in forma de A, pantaloni drepti, decolteuri 
generoase. 

Nu iti recomand sa optezi pentru pantalonii cu talie inalta, pantalonii 
cu talie joasa sau rochii mulate.

SILUETA DE TIP PARA
 

Aceasta silueta este definita prin umeri foarte ingusti, talie subtire si 
solduri bine definite. Pentru acest tip de silueta se recomanda marcarea 
taliei. Acestui tip de silueta este recomandat sa adaugi volum umerilor 
prin umeri supradimensionati, tocmai pentru a balansa silueta.

Iti recomand sa optezi pentru pantaloni cu talie inalta, volane in partea 
de sus, culori inchise in partea inferioara si deschise in partea superioara, 
rochii cambrate pe talie, rochii in forma de A, pantaloni drepti sau largi.

Acestei forme ale corpului, nu se recomanda sa fie purtate haine 
mulate sau camasi slim, deoarece, vei evidentia si mai mult sodurile bine 
definite ale acestui tip de silueta.

SILUETA RECTANGULARA 

Aceasta silueta este definita printr-un bust mic, talie nedefinita, 
solduri drepte, fiind considerata o silueta atletica, o silueta barbateasca.

Acestui tip de silueta iti recomand sa optezi pentru materiale fluide, 
adaugand volum in zona umerilor si a soldurilor. Poti sa folosesti o curea 
pentru a-ti evidentia talia. De asemenea, poti sa optezi pentru decolteuri 
adanci si umeri goi. Iti recomand sa optezi pentru fustele creion, 
curele, pantaloni skinny, rochii cu volane, funde si obiecte vestimentare 
accesorizate excesiv.

Pentru acest tip de silueta, NU recomand hainele mulate pe corp!

O rochie poate arata perfect pe un 
manechin, dar aceasta sa nu arate foarte 
inspirat pe tine, tocmai pentru ca nu este 
ceea ce se potriveste siluetei tale. Secretul 
pentru a avea per total un aspect armonios, 
este acela de a sti unde sa adaugi volum 
si cum sa estompezi zonele care ar trebui 
mascate, in functie de forma corpului 
tau si de criteriile de baza referitoare la 
recomandarile pentru silueta pe care o ai. 

Tocmai pentru ca perfectiunea nu 
exista, noi insine trebuie sa invatam sa ne 
evidentiem partile bune si sa ne ascundem 
micile defecte prin trucuri vestimentare 
simple. 

In continuare, vei putea vedea care 
sunt tipurile de silueta si ce este indicat 
pentru fiecare tip de silueta in parte.

Asadar, te invit sa descoperi care este tipul de 
silueta pe care il ai si astfel, sa te imbraci corect si 
armonios, pentru a iti evidentia partile frumoase! 
SUCCES!

Text  :  Daniela Sala
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trenduri 
primavara 2019

SNICKERSII  supradimensionati

Inspirate initial de titanul Balenciaga, numeroase brand-uri mai accesibile 
au lansat modele de incaltaminte casual-sport supradimensionata. 
Deoarece modelul este destul de barbatesc, se recomanda purtarea 
acestora, in combinatie cu articole vestimentare feminine (fuste/rochii) 
pentru a obtine juxtapunerea ideala.

1
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ACCESORII  cu print de broasca testoasa

In 2019 vor fi la mare cautare accesoriile confectionate 
din plastic cu print de broasca testoasa. Nuantele 
acestora le fac sa fie foarte versatile, ceea ce inseamna 
ca reprezinta o buna investitie pe termen lung, putand fi 
purtate de-a lungul mai multor sezoane.

Culori  NEUTRE

Asteptati-va ca anul 
acesta sa vedeti multe 
nuante neutre precum 

bej, nude si maro-
camel, combinate cu 

nonculorile alb si negru. 
Purtarea unui outfit de 
genul acesta, permite 

abordarea unui machiaj 
mai intens, intregul 

LOOK devenind astfel - 
unul foarte sofisticat.

Fronseuri

Pare-se ca sunt 
din nou in voga 
fronseurile, amplasarea 
acestora in functie 
de forma corpului 
putand fi foarte 
flatanta. Fronseurile 
au abilitatea de a 
adauga un plus de 
volum acolo unde va 
lipseste in mod natural 
sau de a ascunde 
mici imperfectiuni ale 
corpului precum un 
abdomen nu foarte 
tonifiat.

ROCHII parte-peste-parte

Desi nu este o croiala de actualitate, anul 
acesta a revenit in forta rochia parte-peste-parte. 
Avantajele purtarii unor astfel de rochii, sunt acelea 
ca va arata mai slabe si mai inalte. Tipul acesta de 
rochii evidentiaza bustul, marcheaza talia si confera 
corpului atat de mult ravnita forma de clepsidra.

2

3

4 5
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Dupa cum puteti observa, am putea spune ca au devenit de actualitate 
trenduri din moda anilor 2000, putin adaptate acestei perioade. Pe o mare 
parte dintre ele este posibil sa le aveti deja pe undeva prin garderoba si ar fi 
o buna idee sa le scoateti anul acesta ”la lumina”.

NUANTE de  ROSU-RUGINIU si  TERACOTA

Daca bejurile, nudurile si marourile nu sunt 
tocmai printre nuantele voastre preferate, o alta 
optiune pentru voi sunt nuantele de rosu-ruginiu 
si teracota. Acestea ar putea fi calea de mijloc 
dintre nuantele neon si cele neutre pe care le veti 
intalni anul acesta.

Bluze cu un umar  GOL

Anul acesta este anul articolelor 
vestimentare cu un umar gol, in 
special al bluzelor. Este un trend 
foarte sexy prin prisma faptului 
ca dezgoleste o mica parte a 
corpului, lasand pielea la vedere, 
dar nu intr-un mod ostentativ.

BORSETELE  de  SOLD

De asemenea, la 
capitolul accesorii revin 
borsetele de sold, 
modelele fiind insa 
adaptate anului 2019. 
Fiind confectionate 
din piele naturala sau 
ecologica, cu insertii 
metalice ori din plastic, 
acestea pot completa cu 
succes, chiar si o tinuta 
eleganta.

Pe data viitoare,

ioana S. Pavel

Blogger @ Ioana’s Beauty Blog
www.ioanaspavel.roDintre toate aceste trenduri, cel mai tare ma incanta ultimele doua!

Voua care va face cu ochiul?

6
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8
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1 - CORPUL MEU ESTE IN FORMA DE MAR. CE AR TREBUI 
SA PORT PENTRU A FI AVANTAJATA?

Corpurile in forma de mar au nevoie de outfit-uri care 
sa evidentieze bustul si sa adauge o iluzie de corp zvelt. O 
rochie pe corp sau o bluza cu decolteu este perfecta pentru 
acest tip de corp. Accesorizeaza-ti aspectul, adaugand 
bijuterii lungi in jurul gatului sau lanturi multiple si lungi 
care stau foarte bine in acest context!

2 - PENTRU O INTALNIRE ROMANTICA LA ORA BRUNCH-
ULUI, CE TINUTA AR FI RECOMANDATA?

Daca vrei un LOOK sic, ai putea merge pe o rochie cu 
accente feminine, ca cele cu dantela, sheer sau pliuri. Poti 
de asemenea purta o rochie usoara maxi fara umeri. In 
acelasi timp, poti asorta o pereche de pantaloni scurti, cu o 
bluza cu volanase; foloseste si accesorii pentru a arata mai 
indraznet si mai frumos!

3 - DACA IMI PLACE SA AMESTEC DIVERSE STILURI, DE 
EXEMPLU BRATARI CU STILUL WESTERN, CUM O POT 
FACE PENTRU A AVEA UN LOOK ACTUALIZAT?

Tendinta de stratificare a ramas si pentru acest sezon, 
mai ales in cazul bratarilor. Poti purta fara nicio problema 
un ceas cu dimensiuni similare cu cele ale bratarilor si poti 
mixa diverse metale fara nicio problema, fie ca e vorba de 
aur, bronz, sau bijuterii oxidate. Stratificarea este perfecta 
pentru situatiile casual, iar pentru locul de munca, este 
ideal sa pastrezi totul minim si subtil!
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Pentru imPatimitii de fashion, “Bravo, ai stil” este o 

emisiune care se vrea a fi desPre stil si din care se PresuPune 

ca ar treBui sa invatam. din Pacate, si in acest sezon avem 

exemPle negative, care din start nu stiu cum au ajuns sa 

fie accePtate. chiar daca intuiesc foarte Bine motivele, 

realitatea este ca daca nu ar exista si aceste Personaje, nu 

ar Putea fi o emisiune cu sare si PiPer.

BRAVO, ai stil!

In articolul anterior, va spuneam de 
alexandra - care se situa pe ultimul 
loc in preferintele mele, dar si al multor 
telespectatori ? Ei bine, ea a reusit 
performanta de a rasturna situatia si sa 
ajunga la inimile noastre cu stilul sau 
nonconformist, abordarea amuzanta 
si stilul sau copilaresc, dus la extrem 
uneori intr-un timp foarte scurt. Are 
o evolutie buna si un curs echilibrat. 
Mai mult decat atat, are cele mai multe 
vizualizari pe Youtube.

A L E X A N D R A

Desi foarte votata, dar si acuzata ca 
s-ar sustine singura in topuri, o regasim 
pe nadina, care a schimbat de curand 
macazul la 360 de grade, abordand stiluri 
vestimentare noi si rasturnand si ea situatia, 
dar mai ales perceptia telespectatorilor.

Un caz similar, a fost cel al sofiei 
Bianca in sezoanele trecute, care, desi avea 
note mici, a ajuns printre finaliste, strict 
prin voturile publicului. Insa realitatea este 
ca productia emisiunii, are strategii diverse 
pentru ridicarea audientei. In aceasta 
situatie, publicul spectator devine revoltat 
de cum o concurenta cu un traseu slab, 
reuseste sa fie pe primul loc, astfel, crescand 
dorinta sustinatorilor celorlalte concurente 
de a le vota masiv, scopul fiind acela de a 
aduce cat mai multe incasari postului de 
televiziune.

N A D I N A

B I A N C A
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Trecand peste acest aspect, 
Nadina a revenit cu tinute bune 
si sa speram ca asa va ramane pe 
parcursul emisiunii.

Bianca, si ea cea mai votata 
concurenta dupa Nadina care se 
afla mereu in top, propune stiluri 
vestimentare diverse, uneori facand 
nu cele mai fericite alegeri, insa 
este o persoana care isi asuma 
greselile. Partea buna a lucrurilor 
este ca, desi are tinute din multe 
zone vestimentare, alterneaza cele 
reusite cu cele nereusite.

o evolutie frumoasa care 
insa este umBrita de atitudine!

V A L E R I A

Acelasi lucru despre atitudine, putem 
spune despre valeria. Desi pare un 
mic ingeras, in realitate, se ascunde o 
personalitate puternica. Se pastreaza 
in topuri si are o evolutie imprevizibila. 
Miniona concluzioneaza de cele mai 
multe ori, ca este foarte greu sa imbraci 
un trup atat de micut.

Concurenta corina, a devenit tot 
mai aroganta si abordeaza un aer de 
superioritate in fata colegelor sale, 
atragandu-si astfel, atat antipatia 
colegelor sale, cat si a publicului. Desi 
se chinuie sa ne prezinte propuneri 
interesante, mai mult ciudatenii, as 
spune nu ii reusesc intotdeauna.

Scopul de a deveni cunoscuta 
pentru ca isi doreste sa cante si sa 
isi faca un nume in aceasta industrie 
devine tot mai vizibil.

irina este si ea o concurenta puternica, 
care ii cam sta Corinei in fata; si ea venita 
in concurs tot pentru a se face cunoscuta in 
industria muzicala. Chiar ma intreb: ajunge 
in final sa fie o emisiune despre stil, sau 
despre muzica si lansarea unora ca ele?

in final, concluzia ar fi ca emisiunea este considerata o ramPa de lansare.

In rest, asteptam sa vedem evolutia fetelor cu interes si vom concluziona in noul 
articol din numarul viitor, ceea este cel mai important atat din fata micilor ecrane, 
cat si din spatele camerei!

I R I N A

C O R I N A

au t o r  :  BEATRICE LIANDA DINU

In platou, s-au tot facut eliminari, insa s-au si adus noi concurente, care nu 
mi-au atras atentia in niciun fel. As enumera insa pe monica Macedonski, 
stranepoata celebrului scriitor, care a intrat cu un stil baietos si care, desi avea un 
chip angelic, nu s-a putut adapta unui stil senzual, feminin, insa a facut progrese 
importante. Nu mai conteaza, intrucat a iesit deja din concurs. Un exemplu de 
dezastru vestimentar, dar si atitudine, era Diana - iesita si ea din competitie.
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M O D A

SHOW 
CONCEPTUAL 
S C E N O G R A P H Y

by Beatrice liaNda  

Cel mai exclusivist eveniment, a avut loc in Bucuresti cu ocazia 
redeschiderii restaurantului LIDO. In prezenta a peste 150 
de persoane invitati persoane publice si vedete printre care 

Vica Blochina, Irinel Columbeanu, Roxana Nemes, Rocsana Marcu, 
pictorita Bogdana Maria Daradici, etc, dar si ambasatori, ministri 
si persoane marcante, am realizat un spectacol conceptual, care 
propune o abordare si viziune diferita show-ului in general. Astfel, 
“Show Conceptual Scenography” a fost o combinatie intre cabaret, 
teatru, balet, musical si defilare de moda. Un concept unic, pe care 
l-am pus in practica cu ocazia redeschiderii restaurantului, concept 
care va fi continuat si prezentat in mai multe locatii de lux, dar 
si scene diverse din Bucuresti. Ma consider un profesionist, am o 
experienta de 26 de ani in fashion, scenografie si jurnalism. Pentru 
ca deviza mea este sa creez povesti frumoase, Atelier Beatrice 
este numele sub care le creez. Atelier Beatrice mentine un standard 
ridicat in materie de design vestimentar, personal, considerandu-
ma un fashion designer inovator prin creatiile avangardiste dedicate 
teatrului si showbizz-ului. De-a lungul anilor, am realizat tinute de 
scena atat pentru teatru, film, dar si pentru artisti, solisti, atat 
romani, cat si internationali. Fiecare creatie este unica si va lasam 
sa ii aflati povestea individuala prin imagini de la ultimul show.

Vedeta spectacolului a fost prim balerina SVETLANA, care a 
deschis show-ul cu o aparitie spectaculoasa din doua acte, realizand 
un moment imbinat intre balet si tango. Frumoasa Svetlana a 
cucerit iremediabil tot publicul spectator si va fi imaginea show-ului, 
dar si brand-ului.

In continuare, am avut momentul ingerului alb si celui negru, 
rolurile fiind adjudecate de frumoasa blonda ALEXANDRA, dar si 
superba mulatra ROSE. Doua personaje principale de exceptie.
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Minunata dansatoare LEILA, a reusit un rol de exceptie, imbinat 
armonios intre teatru si dans oriental. Rolul sau a reprezentat 
cultura orientala atat a femeilor acoperite de val, cat si a acelora 
frumoase, care isi dezgolesc talia si dezvolta arta dansului din buric. 
Melodia Ameno a reusit sa aduca echilibrul dintre arta si Orient, 
finalizand un moment deosebit.

BIANCA RUS a fost o aparitie cu adevarat regala, imbracand o 
tinuta cu tematica ruseasca, care a pus-o cu adevarat in valoare. 
Zambetul a fost un accesoriu important, dar si casca realizata 
manual! Tinuta formata din 2 piese, are o talie marcata de o broderie 
lucrata manual si detalii decorative.

NABA SALEM - o aparitie exotica in prezentarile mele de moda 
sau spectacole, cu care am legat o relatie speciala  dupa ce am 
colaborat cu ea  pe parcursul emisiunii “B r a v o  a i  s t i l ”. Ea a jucat 
rolul militarului, printr-o tinuta conceptuala stilizata.

Frumoasa NICOLE a fost politista noastra, periculos de frumoasa. 
Noroc ca nu avea pistol si catuse, astfel sigur aresta preventiv toata 
sala.

MIRUNA a  fost o domnita moderna a sec XIV, o delicatete si 
un simt teatral destul de dezvoltat pentru un model. Ea este una 
dintre noile mele descoperiri si va fi una dintre modelele de baza ale 
Beatrice Models Agency.

GEORGI a reusit sa o aduca pe Julieta reinventata. O versiune 
moderna, in care tinuta spectaculoasa a completat imaginea 
teatrala.

Fiica mea TIMEEA, a prezentat versiunea moderna a papusii 
rusesti, printr-un costum conceptual cu elemente folclorice, in care 
regasim diverse elemente traditionale. Chipul o ajuta pentru acest 
rol, iar tinuta spectaculoasa a completat imaginea teatrala.

SINZIANA BURUIANA si fiica ei, au fost pata de culoare care am 
adus-o in show. Ambele au avut tinute inspirationale cu elemente 
surpriza de inspiratie ruseasca. Au reusit sa smulga aplauze 
publicului spectator, prin aparitia lor colorata, dar si prin conexiunea 
cu publicul.

Frumoasa balerina SVETLANA a incheiat acest spectacol, prin 
aparitia sa inegalabila, in rochie alba, completata cu elemente 
rusesti. O adevarata aparitie, prezenta scenica si profesionalism. Cu 
adevarat regala!

Pentru ca un asemenea spectacol nu ar fi putut fi realizat fara un 
decor pe masura, Atelierul de decoruri cu care colaborez constant 
pentru realizarea unor cadre deosebite, a fost alaturi de noi. Salonul 
Vic Mar, a asigurat coafura si make-up pentru show, astfel, aparitia 
fetelor a fost pe masura.

Tot acest proiect a avut in spate multe ore de munca, dar si o 
echipa tehnica, care a contribuit la reusita. Multumesc pentru 
suport @Famost!

Cu stil by Beatrice
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M O D A

FLORIN BURESCU

a lansat  o colectie de rochii pentru fetite.

Muza sa si implicit imaginea colectiei este 
fata jurnalistului Cristian Sabbagh, Anais 
Sabbagh.

Anais by Florin Burescu este o colectie 
ce cuprinde toate tipurile de rochii pe care 
o fetita trebuie sa le aiba in garderoba sa. 
Indiferent ca merge la gradinita, in vacanta, 
la un eveniment elegant, in aceasta colectie 
gasesti ceva potrivit pentru fiecare moment.

 

Cristian Sabbagh impreuna cu sotia sa, 
Iulia si cu Florin Burescu s-au gândit ca 
la implinirea celor 2 ani de viata, Anais sa 
primeasca un cadou inedit, propria sa colectie 
de haine.

In fiecare fetita este o mica printesa si 
fiecare rochita are povestea ei. Pentru prima 
data in cariera sa de Designer vestimentar, 
Florin Burescu lanseaza o colectie de rochii 
pentru fetite, prilej cu care ii dorim mult 
succes!

ANAIS
by

Florin Burescu

T e x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u
F o t o  :  I u l i a  m a n d a
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MAVARO este o poveste care a inceput din dorinta de a continua 
traditia si de a crea povesti pentru femei, pentru ca fiecare geanta 
spune o poveste.

Culoare, pasiune, calitate si utilitate, sunt cateva dintre calitati. 
Dincolo de toate acestea, sta Georgeta Furdui , un om cu suflet, 
care, din pasiune pentru frumos si respect pentru femei, creeaza 
povesti ... povesti de pus pe umar sau de luat la subrat, pentru ca 
mai apoi, fiecare dintre ele sa calatoreasca in toata tara si in toata 
lumea. Ce este frumos este, nu doar ca povestile se duc, ci se si 
intorc prin multumirea fiecarei persoane in parte. Atunci cand ai 
multumirea sufleteasca, faci povesti din ce in ce mai frumoase. Si 
Georgeta Furdui  face povesti frumoase pentru ca are cateva 
ingrediente: suflet, pasiune, dorinta, incredere, daruire, vise, 
sperante si ganduri. Toate se contopesc si rezultatul este minunat. 
Peste acestea, se adauga desigur si ingredientele tehnice care fac 
posibil ca procesul tehnologic sa fie unul de calitate: piele, utilaje 
performante; profesionisti, experienta si o echipa minunata!

Prezenta la multe festivaluri si targuri nationale si internationale 
de moda, brandul a cunoscut recunoasterea atat pe piata interna, 
cat si externa, adresandu-se femeilor de orice varsta, dar si copiilor/ 
adolescentilor. Modelele sunt diverse, potrivite pentru orice ocazie din 
zi sau seara. Recunosc ca sunt indragostita iremediabil de cateva dintre 
modele! Cred ca si voi va veti indragosti, numai la simpla lor vedere!

T e x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u

MAVARO
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Gata cu 

tinutele 

Gri!

e timpul 

pentru 

culoare si 

veselie!

C O L O R S  S P R I N G
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Odata cu venirea primaverii, outfit-urile in nuante terne le fac loc celor 
in nuante vibrante si pline de viata. In sfarsit e timpul pentru culoare si 

veselie, e timpul pentru primavara in sufletele, dar si in tinutele noastre!

Partea buna este ca nu trebuie sa alegi, bucura-te de toate, pentru ca 
primavara vine “la Pachet” cu o adevarata explozie de culoare!

Cu doar cateva piese basic, precum o camasa, un pulover si o fusta, poti 
compune un outfit casual chic, vesel si colorat, potrivit pentru o iesire in oras 
cu prietenele sau pentru o zi obisnuita de primavara. 

De asemenea, poti opta si pentru alte piese vestimentare, precum, rochii, 
pantaloni, blazere ... si lista poate continua,

tonuri calde de Galben, oranGe sau verde ?

totul tine doar de creativitatea ta !

model&Fashion bloGGer: Laura Veronica Sima | https://laurafashionblog.wordpress.com
Foto: Mircea Maieru
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M O D A

C I T R I C E

Daca nivelul tau de energie 
este scazut, citricele te 
energizeaza instantaneu, 
avand abilitatea de a stimula 
simturile si de a te ‘trezi’. 
Citricele cresc stimularea 
creierului prin productia 
de serotonina - hormonul 
fericirii. 

Pentru ea

Elizabeth Arden 
Sunflowers Summer 
Air. Te vei invalui intr-un 
amestec de citrice, floral, 
mosc lemnos, un parfum 
suculent, proaspat si 
inaltator.

Pentru el

Diesel Only The Brave. Se 
deschide cu note de piele, 
dar este reimprospatat cu 
lamaie si arome spumante. 
Este un parfum care poate 
fi purtat pe tot parcursul 
anului.

MENTA

Mirosul proaspat de menta 
reduce pofta de mancare si 
esti tentat sa ingerezi mai 
putini kJ. S-a demonstrat 
ca uleiul de menta 
stimuleaza centrul creierului 
responsabil cu satietatea si 
cu echilibrarea nivelului de 
zahar din sange. Iti poate da 
o forta atunci cand ai nevoie 
mai mult, actionand ca un 
lucru care suprima in mod 
natural apetitul.

Pentru ea

Clarins Eau Des Jardins. 
O atingere usoara fructata 
cu menta si patchouli si 
vetiver. Iar ca bonus, adauga 
tonifiere pielii in timp ce 
emana si parfum.

Pentru el

Montblanc Legend Night. 
Daca mirosi o singura data, 
iti va placea la nebunie, 
datorita combinatiei 
perfecte dintre salvie - Iarba 
Sfantului Ioan si menta, 
avand note de vanilie si ceva 
condimente.

parfumuri
si stari de spirit

De multe ori, ne dorim o anumita stare,

fie ca vorbim de energie, bucurie, calm

sau vrem sa seducem pe cineva.

Sunt stari si dorinte,

care nu au nevoie cateodata,

decat de mici impulsuri, cum ar fi un ... 

parfum.

PENTRU EA
&

PENTRU EL
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VAN I L I E

Vanilia este legata adesea de 
senzatii calde, fericite si te 
poti gandi la acele prajituri 
proaspat scoase din cuptor. 
Aceste calitati vin din aroma 
dulce si reconfortanta. 
Chimicalele sale calmeaza 
mintea, reduce furia si 
anxietatea, incurajeaza 
linistea.

Pentru ea

Narciso Rodriguez 
Narciso Rouge. Acest 
parfum este foarte 
reconfortant, festiv si 
delicios si vei dori sa te 
mirosi tot timpul. Notele 
de baza sunt din vanilie si 
boabe tonka, apoi cedru si 
vetiver, ultimul cunoscut ca 
fiind un bun calmant.

Pentru el

Emporio Armani Stronger 
With You. Notele de baza: 
vanilie si lemn de cedru. 
Este un parfum picant, 
senzual, care se pare ca ar 
putea fi purtat si de femei.

L AVANDA

Lavanda este un bun 
relaxant, apreciat de sute 
de ani pentru mirosul sau 
proaspat. Ajuta la depasirea 
oricaror emotii puternice 
care copleseste mintea si 
este un calmant profund. 
Cand este inhalat, mirosul 
de lavanda poate ajuta cu 
anxietatea si sentimentele de 
panica si iritabilitate.

Pentru ea

Crabtree & Evelyn 
Lavender & Espresso 
Calming. Parfum calmant, 
se joaca in note duale de 
odihna si renastere. Floral si 
lemnos, aroma de levantica 
se amesteca cu espresso 
pentru a-i da o nota 
percutanta.

Pentru el

John Varvatos Artisan 
Blu. Note de top cu 
bergamot, lavanda, busuioc 
si portocala amara. Este un 
parfum sofisticat, atragator 
si calmant.

SAN TA L

Este misterios si enigmatic. 
Recunoscut pe scara larga ca 
afrodisiac, lemnul de santal 
este despre arome lungi si 
zabovitoare. Este calduros, 
senzual si armonios, ajutand 
cu o relaxare profunda.

Pentru ea

Oscar De La Renta Bella 
Blanca. Notele de baza 
includ lemn de santal, 
radacina de iris si mosc; o 
gura de prospetime florala.

Pentru el

Zadig & Voltaire This Is 
Him! Un parfum cu note de 
lemn de santal, grapefruit, 
piper negru; cu toane si 
picant, asa cum suntem de 
obicei.
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BACK TO OFFICE CAPSULE
S p r i n g  C o l l e c t i o n

Camasi
Confort Strech

Pantofi Brogue 
din piele

Costum bleumarin
Slim fit 100% lana

Camasa alba + cravata
Collar Shirt

Jacheta impermeabila
croiala slim fit

Haina din stofa
Business Style 100%

NE GASESTI si
pe FACEBOOK !

facebook.com/mistergalati

https://www.facebook.com/mistergalati/
https://www.facebook.com/mistergalati/
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ACCESORIES
S p r i n g  C o l l e c t i o n

Natural
100% piele

Seturi
accesorii

100% bumbac

https://www.facebook.com/mistergalati/
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Am avut o conversatie 
cu bunicul meu in 
varsta de 92 de ani. 
Vorbeam despre 
tricouri si nu am 

putut intelege niciodata de ce bunicul 
meu purta mereu un tricou de zi 
cu zi, fara a esua. Bineinteles este 
vorba despre acel articol de lenjerie, 
decoltat sau nu, purtat direct pe 
piele. Apoi a continuat sa-mi spuna 
cateva dintre avantajele purtarii 
unui astfel de item, asa ca am decis sa 
merg inainte si sa fac niste cercetari, 
alaturi de testarea si cumpararea 
unui tricou de corp. Este tricoul de 
corp o necesitate in dulapul unui 
barbat? Ar trebui sa porti un tricou 
in fiecare zi? Sunt niste intrebari 
destul de simple. Cu toate acestea, 
esti interesat de opiniile oamenilor 
din mediul online. Cine are dreptate 
si cine greseste? 

M O D A

CUM, DE CE 
si CAND
se poarta tricoul 
de corp

Pentru a te decide daca acest tip 
de tricou este sau nu pentru tine, 
iti voi arata care sunt avantajele 
si dezavantajele purtarii 
acestuia.

motive pentru care ar trebui sa porti tricourile de corp!5 
Tricourile de corp iti protejeaza 

piesele vestimentare preferate 
precum camasile simple, camasile cu 
guler button-down de propriul tau 
corp. Da, pentru ca acesta transpira 
si elimina substante. Tricoul este 
menit sa le absoarba in locul camasii 
purtate pe deasupra. Nu trebuie sa iti 
speli camasa atat de des. O poti purta 
de doua sau trei ori inainte ca aceasta 
sa se murdareasca. Tricoul este acela 
care trebuie spalat tot timpul, iar 
pentru ca vei spala camasa mai putin, 
aceasta nu se va uza.

#1

text : Alin Temeliescu
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#2

#3

#4

#5

Te protejeaza de petele vizibile de 
transpiratie. Cand transpiri si nu exista 
niciun strat de protectie intre piele si 
camasa pe care o porti, unde pot aparea 
petele de transpiratie? La subsuori, in 
zona pieptului, drept urmare - oriunde ai 
transpira. Un tricou de corp care absoarbe 
transpiratia, va face o treaba foarte buna, 
in sensul ca poate incetini aparitia acestor 
pete sau chiar sa opreasca aparitia lor pe 
camasa ta.

Un alt motiv pentru care ar trebui 
sa iubesti tricourile de corp este, ca ele 
te pot proteja de petele de deodorant. 
De fapt, ele pastreaza deodorantul. Asa 
ca, atunci cand nu folosesti tricourile 
de corp, intre timp pot aparea urmele 
nedorite de deodorant pe unele dintre 
hainele tale preferate.

Cel de-al 4-lea motiv pentru care iti 
recomand sa porti tricourile de corp este 
faptul ca acestea te pot ajuta sa acoperi 
tot ceea ce nu doresti sa lasi la vedere, 
in cazul in care ai optat pentru o piesa 
vestimentara sau o camasa usor mai 
transparenta. Asigura-te ca ai situatia sub 
control!

Motivul 5 pentru care ar trebui sa porti 
tricoul este ca acesta iti ofera un strat 
suplimentar izolator. Ajuta la reglarea 
temperaturii si la mentinerea caldurii in 
aceste luni mai reci.

Acum sa vedem care sunt cele 5 dezavantaje 

ale purtarii unui tricou de corp!



protectie pete transpiratie

strat suplimentar izolator

acoperi ce nu vrei sa se vada

protectie pete deodorant
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Primul motiv pentru care nu ar trebui sa porti un tricou de 
corp, este incomod. Se pare ca sunt barbati care spun ca este 
vorba despre una dintre cele 3 probleme diferite. In primul 
rand, nu este obisnuit sa poarte un tricou. Nu este familiarizat 
cu purtarea acestuia. Asa ca din start vei spune ca asta nu este 
pentru tine. Lucrul nefamiliar nu este neaparat inconfortabil. 
Dupa doua-trei purtari, te vei obisnui cu acest tip de tricou. 
Urmatorul pas, este legat de marimea si croiala acestuia, daca 
este prea stramt sau prea larg. Daca este prea stramt, cel mai 
probabil vei simti in zona axilelor, poate chiar si la umeri. 
Daca este prea larg, va exista un exces de material care da, 
poate fi inconfortabil. In cele din urma, este foarte important 
si materialul din care este confectionat. Nu opta pentru acel 
tricou de corp la cel mai mic pret, chiar daca ar fi din bumbac 
100%, poate fi un bumbac de slaba calitate. 

#1

#2
Un aspect neplacut este atunci cand tu esti la 

costum si la gulerul camasii, se vede tricoul. Iata 
cum poti rezolva aceasta problema! Alege un tricou 
apropiat de nuanta pielii tale. Poti incalca aceasta 
regula, daca din intamplare porti o camasa mai 
inchisa la culoare sau una care are o tesatura ceva 
mai stransa, astfel incat sa nu arate ceea ce ai pe 
dedesubt. 

In sezonul calduros, tricoul de corp nu va face 
altceva decat sa te incalzeasca si mai tare. Asta se 
poate intampla datorita materialului din care este 
facut. Pur si simplu te va aduce in acel punct in care 
vei transpira. La un moment dat, vei dori sa dai jos 
acest tricou. Ideal ar fi sa gasesti unul confectionat 
dintr-un material care sa permita pielii sa respire si 
care sa tina de racoare pe timpul verii. Din nou, acesta 
te protejeaza de acele pete nedorite. 

#3

#4

#5

Asigura-te ca porti un 
articol de lenjerie, nu un 
tricou obisnuit! Aceste tricouri 
nu pot fi folosite ca tricouri 
independente. Tricourile de 
corp sunt facute pentru a fi 
articole de lenjerie, purtate 
direct pe piele. Daca este 
intr-o culoare apropiata de 
nuanta pielii tale, cu siguranta 
nu va putea fi purtat singur, 
dar poate unul negru intr-o 
varianta ceva mai lejera.

Tricourile tip lenjerie vor ascunde faptul ca esti aratos. Stiu ca 
majoritatea barbatilor renunta la aceste camasi in favoarea unor astfel 
de tricouri datorita croiului slim fit si a gulerului in V. Daca doresti sa 
arati lumii ceea ce ai mai frumos, don’t be afraid to release the sexy. 
Release the vibe! 

In cele din urma, esti de partea tricoului de corp sau de partea imi 
voi distruge camasa, pentru ca intr-adevar nu recunosc puterea 
tricoului de corp. Dupa cum vezi, sunt total impartial si sper ca ti-a 
placut acest articol!



OUTFIT OF THE MONTH

cu Alin Temeliescu

foTo : fAmosT
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Slim fit jeans deschisi la 
culoare cu un tricou negru si pe 
deasupra... am aruncat geaca de 
jeansi cu croiala tip biker. Denimul 
in toate variantele sale este atat 
de usor de folosit, se asorteaza cu 
orice, ofera un aer stylish si este 
incredibil de comod.

DENIM CU DENIM
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Pentru a sta 
departe de 

impresia de 
participant 

la rodeo, ar 
fi indicat sa 

combini doua 
tonuri diferite 

de culoare, dar 
si de textura 

sau volum. Daca 
te-am convins 

sa incerci un 
outfit aproape 
all-denim, iata 

propunerea 
mea!

TSCHUSS!
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H a i r s t y l e  :  I o n e l a  T i m o
Tr i c o u  :  B e r s h k a
G e a c a  :  R e s e r v e d
J e a n s  :  R e s e r v e d
I n c a l t a m i n t e  :  L a  S c a r p a
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Romania se 

mandreste nu doar 

cu modele, ci si 

cu mici actori de 

teatru, cantareti 

sau dansatoare, 

contorsioniste si 

sportivi. Micile vedete 

sunt fashioniste si 

fashionisti, cu aparitii 

in mass media, 

reclame si tv, multi 

dintre ei, recunoscuti 

deja si peste hotare.

Asadar, din seria 

copiilor #ITKIDS 

faimosi, discutam azi 

despre Maria Ioana 

Ghimpeteanu, 

Maria Cristina 

Flacau, Jasmina 

Constantinescu, 

Andrei Lupascu si 

Ilinca Neculaita.

Din SERIA COPIILOR FAIMOSI

mici modele, cantarete si actori
Text : Ana Maria Popescu | Surse foto : It kids- art school & modelling agency

Jasmina Constantinescu are 11 ani, impliniti 
recent, chiar in timpul unei competitii in Georgia, 
World Rising stars, unde Jasmina a castigat chiar 
titlul Beauty of the year, adica una dintre cele doua 
cele mai frumoase concurente din anul 2019. In plus, 
Jasmina se lauda si cu coroana si titlul castigate la 10 
ani, in iunie 2018 la Little Miss Planet in Bulgaria.

Printre titlurile si coroanele ei, mai mentionam 
Grand Prix World rising stars pe categoria 
Modelling, lucru care a facut-o sa ajunga in finala 
din Georgia, Best national costume la Top child 
model Romania, castigatoare pe categoria ei de 
varsta la Little miss Galaxy, finala pe Romania, 
Best costume la tematica Turkish pentru concursul 
Future Fashion Faces, locul 3 la Prince & Princess 
Romania la Oradea, samd. Jasmina isi doreste sa 
ajunga un top model de talie internationala, lucru 
care a convins-o sa mearga si la International kids 
fashion week in Sankt Petersburg.

JASMINA CONSTANTINESCU,
fetita cu cele mai multe coroane

Maria Ioana Ghimpeteanu are 6 ani, este 
acum in clasa 0, locuieste in Pitesti si are 
peste 20 de reclame filmate in Romania. Cele 
mai cunoscute branduri precum Lidl, Mega 
Image, Rompetrol, Carrefour, o aleg pentru a 
o promova pe bannere si billboard-uri deoarece 
este foarte expresiva.

Micuta Maria a fost insa promovata si peste 
mari si tari, tocmai in Rusia, in anul 2018 cand 
a participat la International Kids Fashion 
week in Sankt petersburg, cu ajutorul agentiei 
It kids - Art school& modelling agency. Tot 
cu suportul agentiei, Maria a fost implicata 
in campanii pentru designerii brandurilor 
Princess couture, Kid issue si Little Star.

MARIA IOANA GHIMPETEANU,
cea mai intalnita aparitie in bannerele 
bucurestene
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Ilinca Neculaita locuieste in Ploiesti, 
are 11 ani si un parcurs extraordinar. 
Primul concurs la care a participat in 
calitate de model, a fost Little Miss 
World Romania, prima editie din 2017, 
unde au concurat peste 70 de copii, iar ea 
a iesit castigatoare de categorie pe 10-12 
ani, asigurandu-si locul la Little miss & 
mister world din Grecia septembrie 2017 
unde a castigat premiul Gold pe categoria 
sa de varsta.

Totodata, in 2017 a participat la 
Festival model & talent in Turcia unde 
a castigat titlul de castigatoare pe grup 
si in Bulgaria la Little Miss Galaxy. Dupa 
atat de multe concursuri, Ilinca a mers la 
cursurile Kids Fashion Academy, apoi a 
absolvit It kids- art school & modelling 
agency. Din clasa a 5-a frecventeaza 
cursurile scolii Spectrum din Ploiesti si se 
specializeaza in limba turca. De asemenea, 
din 2018, Ilinca este co-prezentatoare a 
emisiunii Caravana Istetilor de pe Nasul 
Tv si se descurca minunat si in postura de 
moderator. Ii dorim succes in continuare!

ILINCA NECULAITA,
de la Child model la prezentatoare TV

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

Andrei Lupascu are 12 ani, locuieste in 
Targoviste si iubeste teatrul. Frecventeaza 
cursurile de teatru locale la Targoviste, 
a absolvit Scoala de vara UNATC, 
specializarea Actorie pentru tineri si a 
jucat intr-un film pentru care a filmat o 
vara intreaga in mai multe locatii. La fel 
de important pentru el, in afara de teatru, este si modellingul si a participat in Romania la 3 
competitii, unde a castigat premii foarte bune, respectiv Top child model, Little mister world 
si Little mister galaxy, unde a castigat chiar trofeul Grand Prix. Dupa finala romaneasca 
Little mister world, Andrei a mers in Grecia si a castigat premiul 2 pe categoria de modele, 
intr-un concurs cu 54 de concurenti din toata lumea. Ii place sa cante si in curand, cel mai 
probabil, il vom vedea si pe scene de canto, alaturi de alti colegi de-ai lui de la #ITKIDS.

ANDREI LUPASCU,
de la teatru, la film si la modelling

Maria Cristina Flacau are aproape 12 ani si face parte din 
echipa globetrotterilor #ITKIDS. In mai putin de 6 luni a 
avut prezentari in Sankt Petersburg- pentru International 
Kids Fashion week, Milano- pentru European Kids Fashion 
Week, Tbilisi- pentru World rising stars Fashion week, New 
York- pentru The society Fashion week, Londra - pentru 
House of Ikons/London Fashion Week.

Iar lista nu se opreste la celebrele saptamani ale modei, 
pentru care deja e cunoscuta, Maria va merge in Bulgaria la 
Little miss world si in Turcia la Future Fashion Faces, pentru 
a reprezenta Romania.

O puteti urmari si ca Maya Rose, pe canalul ei de youtube, 
unde canta, are videoclipuri oficiale, dar face si vlogging. Un 
copil dezinvolt si curajos, Maria poate fi vazuta des si la TV 
in reclamele pe care le-a facut de-a lungul timpului, pe cont 
propriu, fiind inscrisa la toate agentiile mari de castinguri. 

CANTAREATA MAYA ROSE
devine modelul Maria Flacau
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PAULA SELING este una dintre cele mai apreciate cantarete din Romania.

A inceput sa studieze pianul la varsta de 6 ani. Inceputul carierei sale a venit odata cu varsta de 10 
ani, cand a inceput sa cante in corul scolii, urmand ca in scurt timp sa devina solista. La varsta de 15 ani, 
Paula s-a inscris la Scoala Populara de Arte si ulterior a intrat in trupa ,,enders’’ ca instrumentist la 
clape, urmand sa participe la diverse festivaluri de profil. In anul 1996, ea a castigat trofeul ,,aurelian 
andreescu’’. In 1997 si-a lansat primul album in limba engleza intitulat ,,only love’’. Putin mai tarziu, 
Paula semna primul sau album in limba romana intitulat ,,stiu ca exist’’, drept pentru care a primit premiul 
,,star in ascensiune’’.

In anul 1998, Paula Seling a fost artista desemnata pentru a canta in deschiderea lui Chick Corea. In 
anul 1999, artista a primit premiul ,,hitul anului’’ la Festivalul de la Mamaia pentru melodia ,,Ploaie in 
luna lui marte’’. In anul 2001 aceasta a lansat melodia ,,ma voi intoarce’’ duet cu Directia 5; tot in 
acelasi an, artista a primit premiul pentru ,,cea mai Buna voce feminina’’ in cadrul Premiilor Industriei 
Muzicale Romanesti. In anul 2002, Paula Seling a castigat cel mai important trofeu din acea perioada 
,,cerBul de aur’’.

Ascensiunea Paulei a continuat si continua, ea bucurandu-se de nenumarate realizari profesionale de la 
an la an. Din cariera ei, reamintim si faptul ca a fost jurata competitiei ,,X Factor’’ in sezonul 1, realizatoarea 
unor emisiuni radio. Paula Seling a reprezentat Romania la Concursul Muzical Eurovision 2010 impreuna 
cu interpretul Ovi, acestia clasandu-se pe locul 3, urmand ca in 2014 sa participe din nou si astfel, sa 
reuseasca sa se claseze pe pozitia a 12-a. Paula Seling a fost declarata cea mai frumoasa participanta de la 
Eurovision 2014 si a reusit sa castige de 2 ori titlul de cea mai frumoasa concurenta a concursului muzical 
European. Paula scrie si compune melodii in 3 limbi, respectiv franceza, engleza si romana. In 2005, si-a 
deschis propria casa de productie Unicorn Records, impreuna cu fratele si cu sotul sau. A avut onoarea de a 
canta in deschiderea concertului lui Beyonce in anul 2007. Vocea ei se regaseste si in filmul animat ,,Viteza 
in filmul masinii 2’’. Se afla in topul celor mai iubiti artisti.

O cariera de 24 de ani !
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Buna si Bine ai venit in Paginile 
revistei famost!
la ce varsta ai Pasit in lumea 
artistica? a fost greu sa te faci 
remarcata?

Drumul meu in muzica a inceput 
la varsta de sase ani, cand am inceput 
sa studiez pianul. De atunci, am pasit 
pe scena de nenumarate ori, cu ocazia 
examenelor si auditiilor, concursurilor 
si festivalurilor la care am participat. 

In clasa a doua am fost inclusa in 

corul scolii. In scurt timp, am devenit 
solista corului alaturi de Romeo Vasut 
- un foarte bun si talentat contratenor. 
In perioada aceea, mi-am studiat destul 
de mult registrul acut, foarte multe din 
cunostintele de canto pe care le am 
astazi, le datorez acelei perioade. 

In clasa a noua, am inceput sa 
studiez Jazz si muzica usoara la Clubul 
elevilor Baia Mare sub indrumarea 
domnului profesor Bertok si a doamnei 
profesoare Mirela Matesan.

Debutul la Bucuresti, l-am avut 
la Festivalul pentru Copii si Tineret 
Armonia, unde am fost ascultata de 
Paul Nanca, cel care urma sa devina 
manager-ul meu multi ani de zile si de 
catre Mircea Rusu, cu a carui formatie 
am inceput sa colind tara facand 
backing vocals alaturi de Narcisa 
Suciu.

Al doilea mare festival important 
pentru mine, a fost Aurelian 
Andreescu, unde am castigat trofeul 
in 1996, iar in anul 1997 am participat 
la festivalul de la Mamaia, castigand 
totodata trofeul. 

Primul cantec ce m-a adus in atentia 
publicului, a fost “Ploaie in luna lui 
marte”, piesa lui Nicu Alifantis pe 
versurile lui Nichita Stanescu, piesa 
pe care am lansat-o in anul 1998 la 
Mamaia si cu care in anul 1999, am 
castigat trofeul pentru hit-ul anului. 

Primul meu album l-am scos in 
anul 1998 si se numea “Only love”, 
un album inregistrat in Germania la 
Soundhouse Records. 

Daca imi amintesc bine, scopul 
meu, la inceputul carierei, nu era sa 
ma fac neaparat remarcata, cat sa imi 
manifest trairile artistice prin cantec. 
Atunci chiar evitam orice fel de zona 
comerciala si incercam sa cant doar 
cantece care imi dadeam anumite stari. 
Asadar, “faima” a venit pe neasteptate.

ce amintiri ai de la incePutul 
carierei tale?

Amintirile de la inceputul carierei au 
legatura cu drumurile cu trenul facute 
la clasa doua cu instrumentele dupa noi, 
poate cu momentele cand, mergand 
cu trupa mea - enders la festivaluri, 
dormeam in tren, aranjand sacul de 
dormit ca un pat, pe jos. Imi amintesc 
ce am simtit cand am cantat in gara in 
Constanta pentru a face rost de bani 
de mancare de drum; ramasesem fara, 
dupa incheierea festivalului pentru 
copii de la Navodari, iar drumul cu 
trenul dura atunci peste 24 de ore. Apoi 
ascensiunea, spectacolele, publicul cu 
brichetele intinse deasupra capului 
cantand, cuvant cu cuvant alaturi de 
mine - Ploaie in luna lui marte.

ce amintiri ai de la Primul alBum 
semnat de tine, ,,Believe’’?

Am amintiri legate de infinitele ore 
de studio, pentru ca a fost primul meu 
album lucrat integral, muzica, versuri si 
productie. Apoi am filmat videoclipul 
piesei Believe in Grecia, in timpul unei 
vacante superbe pe care am petrecut-o 
acolo.

 
ce sentiment ai cand fanii tai iti 
fredoneaza melodiile?

E cel mai placut sentiment pentru 
un artist. In momentul in care simti 
ca publicul intelege si e patruns de 
mesajul pieselor tale, ai sentimentul ca 
ceea ce faci, faci cu folos.

 
ce a insemnat Pentru tine lansarea 
melodiei ,,Ploaie in luna lui marte’’? 
ce mesaj doreai sa transmiti cu acea 
melodie?

“Ploaie in luna lui marte”, a 
fost cantecul ce m-a adus in inimile 
publicului in cel mai scurt timp. Nici 
nu inregistrasem bine cantecul, ca a 
inceput sa fie difuzat la radio si in trei 
saptamani, il fredona o tara intreaga 
si in interpretarea mea. Imi amintesc 
ca prima oara cand l-am ascultat 
interpretat de Nicu Alifantis, mi s-a 
parut cel mai frumos cantec pe care 
l-am auzit vreodata si l-am inregistrat 
ca un test, pentru a vedea daca sunt 
compatibila cu muzica domniei sale, 
urmand sa inregistram un intreg album 
intitulat “de dragoste”. Nu stiu daca 
la varsta aceea stiam exact ce trebuie 
sa transmit cu acea melodie, insa 
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simteam ca, interpretand acest cantec, 
ma cuprindea o stare de inaltare si de 
bucurie si probabil ca bucuria mea s-a 
transpus in acest cantec, iar publicul a 
simtit-o.

ai avut un idol? cine a fost acela?
Cand eram adolescenta, ascultam 

foarte multa muzica, de la chaka 
khan la ella fitzgerald, de la 
mariah carey la Whitney houston 
si mi-am modelat, probabil, gusturile si 
feelingul in consecinta. 

cu ce artist international 
emPatizezi?

Nu pot sa zic ca este unul singur, 
sunt mai multi artisti care m-au  
impresionat cu diverse interpretari 
si diverse cantece. sting,  freddy 
mercury, james laBrie, richard 
Bona, BoBBy mcferryn, etc.

care a fost cel mai fericit moment 
din cariera ta? ofera-ne cateva 
amanunte!

Cred ca cel mai fericit moment 
din cariera mea pana acum, a fost 
castigarea locului III  la Eurovision in 
anul 2010, alaturi de colegul meu Ovi 
Jacobsen. Responsabilitatea pe care am 
simtit-o pana in momentul de pe scena 
si toata bucuria romanilor care ne-au 
primit in tara, au fost imense si este 
imposibil sa le uiti. 

care a fost cel mai trist moment 
din cariera ta?

Nu-mi amintesc ...

a fost greu sa te mentii in toPul 
Preferintelor Pe Piata muzicala din 
romania?

Dar nu stiu daca sunt in topul 
preferintelor muzicale in momentul 
acesta, nici macar nu pot sa spun ca 
sunt in mainstream, cred ca mai mult 
sunt intr-o zona cu un public special, 
sensibil, pe care publicul dornic de 
anumite trairi, o cauta. Imi place sa 
experimentez, imi place sa gasesc cai 
pe care nu toata lumea le abordeaza, 
imi place sa scriu muzica grea si sa 
interpretez altfel decat se asteapta 
toata lumea. 

te-ai gandit vreodata sa te muti 
intr-o alta tara?

Da, la un moment dat cand aveam in 
jur de 23 de ani, insa m-am razgandit, 
am decis ca nu pot sa parasesc tara 
si tot ce stiam si am invatat pana in 
acel moment,  toti prietenii, familia si 
toate lucrurile pe care le-am creat pana 
atunci in cariera mea. 

au fost momente in care ai vrut sa 
renunti la aceasta cariera?

Da, o singura data - cand eram 
foarte mica; cred ca aveam 20 de ani 
si s-au scris niste lucruri  neadevarate 
despre mine - nu mai stiu ce, insa acest 
lucru m-a facut sa ma gandesc sa ma 
retrag din viata  publica. 

ce Parere ai desPre Piata muzicala 
din Perioada actuala? cu ce se 
diferentiaza fata de Perioada in 
care tu te-ai lansat?

Nu stiu ce sa va spun ... E foarte 
complicat sa canti altfel intr-o lume 
in care se cauta anumite sabloane. 
Totodata, traim vremuri in care scopul 
si functionalitatea muzicii se schimba 
radical. 

stim ca ai si ProPria casa de 
Productie. cu ce artisti colaBorezi?

Casa mea de productie are scopul de 
a produce albumele mele, de a se ocupa 
de tot ce inseamna managementul si 
imaginea mea. Nu am colaborari cu 
artisti externi, cel putin deocamdata. 

2
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daca nu iti alegeai aceasta cariera, 
ce altceva ti-ar fi Placut sa faci?

Daca nu as fi ajuns sa cant, probabil 
as fi incercat sa devin jurnalist, prima 
mea facultate terminata fiind Scoala 
Superioara de jurnalism. In perioada 
aceea, imi placea extrem de mult sa 
lucrez in radio. 

ce sfaturi ai Pentru Persoanele care 
vor sa Paseasca in acest domeniu?

Sa se inarmeze cu rabdare, cu vointa, 
sa fie seriosi si dedicati, sa studieze 
mult, sa fie sinceri cu ei insisi si sa 
cante lucruri care sa fie benefice lumii 
in care traim. Deja exista destul de 
multa “toxicitate” in toate domeniile si 
cred ca ar fi important sa ne pastram 
de partea pozitiva a lumii. 

ce te face fericita cu adevarat?
In mare parte, echilibrul in familie 

ma face fericita, totodata reusita de a 
transmite mesaje pozitive prin muzica 
pe care o fac. 

te simti o femeie imPlinita?
Absolut.
 

cum este relatia ta cu familia ta?
Relatia mea cu familia este foarte 

stransa, sotul fiind parte din tot ceea 
ce fac legat de cariera mea, imi este 
mereu alaturi si se ocupa de multe 
lucruri tehnice si administrative. Cu 
parintii si fratele vorbesc zilnic, uneori 
si de doua ori, iar opinia lor conteaza 
enorm si astazi pentru mine.

cat de imPortante consideri ca 
sunt imaginea si stilul vestimentar 
Pentru o Persoana PuBlica?

Sunt doua lucruri destul de 
importante in lumea in care traim, 
deoarece aceasta are tendinta sa 
presupuna ca ele reprezinta un 
mod prin care cineva isi exprima 
personalitatea. In niciun caz insa, nu 
as face din acestea un scop in sine, ci 
mai mult un mijloc. 

care sunt ingredientele succesului 
in acest domeniu?

Nu stiu daca exista o reteta, insa 
pot sa spun ca sinceritatea in muzica si 
dorinta de a face lucrurile cat mai bine 
sunt constante pentru mine. 

4
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cine este Paula seling, Persoana 
din sPatele camerelor de filmat? ce 
Pasiuni ai si ce ii Place sa faci?

Mie-mi place sportul, imi place sa 
merg pe bicicleta, imi iubesc cainii pe 
care uneori ii  scot la plimbare, imi place 
sa vad filme bune, sa citesc carti bune, 
sa citesc despre beneficiile sportului 
si retete pentru o viata sanatoasa, Imi 
place sa compun, sa scriu versuri,  sa 
calatoresc, sa studiez.

care este cea mai mare teama a ta? 
Cea mai mare teama mea este sa 

pierzi pe cineva drag. 

care este cel mai mare regret Pe 
care il ai?

Cel mai mare regret este ca imi vad 
parintii foarte rar. 

ce ne Poti sPune desPre cea mai noua 
melodie lansata de tine ,,randul 
lucrurilor’’         care este mesajul 
Pe care doresti sa il transmiti cu 
aceasta melodie?

randul lucrurilor este un cantec 
dedicat oamenilor dragi din viata mea. 
L-am scris intr-un moment in care am 
constientizat cat de fragil este omul 
si cat de usor putem sa disparem din 
vietile noastre. E ca o rugaminte spusa 
catre cei dragi: “hai, mai stai tu, suflet 
drag, in viata mea...”

ce te insPira sa comPui versuri? 
Ma inspira momente din viata 

mea, trairi dintre cele mai simple sau 
intalnirea cu evenimente neprevazute. 

cum arata o zi oBisnuita din viata ta?
O zi obisnuita din viata mea incepe cu 

antrenament la sala de sport, se continua cu 
cursuri la master la conservator, apoi cu perioada 
de studiu individual si de cele mai multe ori, ziua 
se termina cu un film sau o carte, in cazul in care 
nu am eveniment sau concert. 

iti Place sa gatesti? ce sti cel mai Bine sa 
PrePari?

Desigur ca imi place, doar ca timpul e limitat si 
foarte rar reusesc sa gatesc. Fiind vegetarieni de 
mult timp, e foarte usor sa pregatesc ceva bazat pe 
salate legume si fructe. 

Practici un sPort?
Bineinteles, imi place sa fac fitness si sa alerg. 

Totodata, imi place sa inot. 

care este motto-ul tau in viata?
Fa tot ce poti cu tot ce ai in momentul in care 

te afli!

ce alte surPrize ne Pregatesti?
Va pregatesc cateva concerte speciale la inceputul 

primaverii in cadrul concertului Lautarii Altfel, 
condus de maestrul Nicolae Botgros pe 1 martie 
- sustinut la Chisinau; pe 4 martie am concert la 
Ramnicu Valcea alaturi de Orchestra Filarmonicii 
din Ramnicu Valcea, pe data de 6 martie concert la 
Mioveni alaturi de aceeasi orchestra, pe data de 8 
martie la Vaslui. Pentru intreaga lista de concerte, 
intrati pe www.facebook.com/PaulaSeling 
sau pe contul de Instagram, pe site-ul meu 
www.paulaseling.ro. Nu uitati de contul meu de 
youtuBe www.youtube.com/paulaseling pentru 
a vedea filmari de la cele mai recente concerte, 
proiecte si cantece noi. Pregatesc, totodata, si un 
nou album pe care il voi lansa in primavara.

5
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INVITATIE LA TEATRU
TEATRUL NOSTRUM va prezinta “TRIPTIC SENTIMENTAL”

O noua productie, care, inainte de a fi prezentata pe scena, vine pentru iubitorii teatrului cu 3 scenete in 
care vi se infatiseaza sentimente si filozofie de viata. Ca o avanpremiera a spectacolului oficial, in fata 

voastra, veti regasi in distributie actorii : Beatrice Lianda dinu, ion Lorinczi, GeorGe VLaicu, Mariana anGheL, 
danieL neGut, doMnica iosu.

Coordonator si adaptare text : rodica suBtireLu

sCenograf : Beatrice Lianda dinu

POVESTI DE VIATA SI DE DRAGOSTE, SITUATII NEPREVAZUTE SI SENTIMENTALE DUSE LA EXTREM.
UNEORI, VIATA BATE FILMUL SI DE CE NU, SI TEATRUL!

TEATRUL NOSTRUM este un teatru independent, care joaca si pune in scena
piese celebre sau adapteaza texte pentru productii deosebite.

Pentru ca teatrul este tot mai privat de tinerii spectatori, deseori joaca atat pe marile scene, cat si in spatii 
publice de orice fel. Multe dintre spectacole, sunt facute pentru seniori in mod gratuit, din dorinta de a 

sustine arta, teatrul si cultura romaneasca.

Pentru rezervari si locuri RSPV 0722 891 240 sau mediabusiness66@yahoo.com



OSTILIZAREA 
SPRANCENELOR si
BIO TATTOO cu 
B R O W  H E N N A

Sprancenele sunt atat de importante si 

asta pentru ca, au capacitatea de a crea 

simetrie si de a infrumuseta chipul atunci 

cand sunt stilizate de catre un specialist 

in forma optima, adaptata fiecarui client, in 

functie de fizionomie!

t e x t  s i  f o t o  :  A d r i a n a  I v a n

E U F O R I A  C O N C E P T
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MASURATORILE AU UN ROL ESENTIAL!

De ce? Din moment ce au fost executate 
corect, acestea reprezinta pasii siguri catre 
spranceana ideala!

Ceea ce acum 10-15 ani numeam pensat si 
vopsit, astazi numim
STILIZAREA SPRANCENELOR!

Tocmai de aceea, sfatuiesc doamnele si 
domnisoarele sa aleaga cu grija! Iata si 
diferenta intre cele doua: atentia sporita 
asupra formei fetei si nu numai!

Foarte mult conteaza si NUANTA acestora!

Care sunt lucrurile 
esentiale pe care 
trebuie sa le cunosti?

Ajungem imediat si la partea de BIO, unde consider 
ca aplicarea de vopsea pe sprancene o perioada 

de timp indelungat, AFECTEAZA GROSIMEA SI 
CALITATEA FIRULUI DE PAR!

De aceea, un tratament Spa pentru sprancene, va 
fi prielnic oricarui fir de par! Asadar, sprancenele 

trebuiesc tratate ca atare printr-o exfoliere usoara, o 
samponare adecvata si bineinteles, cu aplicarea unei 
vopsele BIO!

Vopseaua HENNA este asadar la momentul actual, 
cea mai indicata, aceasta fiind 100% NATURALA!

Perntru mai multe informatii sau daca doresti sa 
devii mai frumoasa cu ajutorul acestor proceduri, 
contacteaza-ne la telefon 0339 732 402 sau vino direct 
la noi vino pe Bulevardul Independentei nr. 157 !



ingrijirea
parului
la orice varsta

Indiferent ce faci, in ce domeniu activezi, cate ore esti 
la serviciu, trebuie sa ai grija de tine, de modul cum 
arati, iar parul ar trebui sa fie pe lista ta de prioritati!
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Odata cu trecerea anilor, parul incepe sa se subtieze, noi observam acest lucru 
si cu siguranta nu ne place asta, dar, acesta nu trebuie sa ne afecteze increderea 
pentru ca ... exista solutii.

Care sunt? In continuare ...

Indiferent cum ai parul : drept, ondulat, vopsit, 
cu siguranta ai incercat de-a lungul timpului si ai 
experimentat moduri diferite de a-l purta. Indiferent 

de stilul tau, subtierea parului este o 
problema care ne afecteaza, atat psihic 
cat si la nivel de LOOK. Comparativ 
cu barbatii - in care caderea parului 
este discutata/abordata mult mai 
deschis, exista inca, multe conceptii 
gresite despre cum afecteaza aceasta 
problema femeile, in conditiile in care 
aproximativ 40 de procente dintre femei 
se intersecteaza cu problema subtierii 
firelor de par atunci cand ajung la 40 de 
ani.

Este important inainte de toate sa 
intelegem faptul ca volumul parului 
scade odata cu varsta, la fel ca si pielea 
si muschii, foliculii parului imbatranesc 
si sufera anumite schimbari. Cu toatea 
astea, subtierea parului se face gradual 
si nu drastic, fiind important sa 
cunoastem diferentele dintre probleme, 
care apar odata cu trecerea anilor atat la 
barbati si femei si sa gasim solutiile care 
sa ne linisteasca.

CAUZE  COMUNE

In timp ce majoritatea femeilor vor observa ca parul si-a 
pierdut din volum dupa menopauza, exista doua probleme 
care cauzeaza acest lucru.

Prima este alopecia androgena, subtierea parului avand 
loc atunci cand foliculii din anumite zone ale scalpului 
sunt predispusi sa fie sensibili la androgenii care circula 
(hormonii masculini). Cand foliculii parului au aceasta 
sensibilitate, ei devin mici in mod gradual si produc fire de 
par subtiri in diametru si scurte in lungime, cu fiecare ciclu 
de crestere a parului. Aceasta duce la o reducere treptata a 
volumului de par.

O alta problema este efluviul telogen, un mod reactiv 
de cadere a parului, cauzat de factori interni. Nu porneste de 
la gene, ci mai degraba din cauza unui anumit dezechilibru 
intern care declanseaza mai multe fire de par decat in mod 
uzual, pentru a se misca de la faza anagena a ciclului de 
crestere a parului, la cea de telogen (odihna). Efectul este 
evident, mai ales la folosirea samponului si atunci cand il 
aranjezi.

SEMNALELE

Daca ai senzatia ca parul se simte mai subtire cand ai atins 40 sau 50 de ani, este din cauza schimbarilor 
pre si post menopauza, cand nivelurile de estrogen scad si procentul de androgen creste. Daca foliculii 
de par sunt sensibili la nivelurile normale ale androgenilor circulanti, modificarile hormonale atunci 
cand ajungi la 4 - 50 de ani, poate accentua reducerea parului. Poti pierde cam 15 % din volumul parului, 
inainte de a deveni vizibil. Si daca la barbati se vede ca o portiune fara par pe scalp, la femei se poate 
observa mai ales din modul de aranjare al parului, cand acesta este despartit.

//
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FACTORI  A I  ST ILULUI  DE  V IATA

E clar ca nu putem controla genetica (inca) si nici nu putem opri 
timpul, dar exista anumite lucruri care pot fi facute pentru a ajuta firele 
de par sa nu mai fie subtiri. Cel mai reactiv tip de pierdere a parului, isi 
are originile fie intr-un deranjament sistemic, fie intr-un dezechilibru 
nutritional, mineral sau de vitamine.

Vinovatii ar fi nutritia saraca, stresul, fumatul, nivelurile scazute 
de vitamina D. Daca incepi sa observi semnale ale subtierii parului 
datorate hormonilor, poti evita exacerbarea acestui lucru printr-un 
stil de viata adecvat. Alimentatia joaca un rol extrem de important in 
ciclul de viata al parului, nutritie trebuind sa devina piatra de temelie a 
oricarui tratament pentru parul subtire. O dieta adecvata poate ajuta la 
mentinerea la minim a caderii parului, iar gestionarea stresului poate 
ajuta de asemenea, pentru ca acesta la un nivel ridicat, duce la cresterea 
nivelului hormonal. Ar trebui sa avem grija ca zilnic sa consumam 120 g 
proteine din peste, carne rosie slaba si carne alba, oua, branza de vaci, 
quinoa, nuci.

TRUCURI  CARE  POT  CREA  ILUZIA  UNUI  PAR BOGAT

1 Foloseste intotdeauna prosopul uscat intr-un mod usor. 
Avand miscari agresive, se produce o frecare care poate fi 

distructiva cuticulelor, facand firele vulnerabile.

2 Evita ca parul subtire sa intre in contact cu aerul puternic 
uscat. Da-i parului volum inainte de a se lasa si a ramane 

fara vlaga.

3 Usuca parul la o temperatura medie si la o viteza mica a 
aerului si asta, pe sectiuni. Ridica de la radacini inainte 

de a ajunge la mijloc si apoi la capete, pentru a maximiza 
volumul.

4 Pentru a da iluzia unui par cu fire groase, ridica firele de 
par subtiri deasupra si pe cele mai groase, lasa-le la baza 

sau sub ele.

5Daca te vopsesti la un profesionist, pastreaza radacinile 
mai inchise la culoare, pentru a da parului senzatia ca 

arata mult mai solid la nivelul scalpului.
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efectul

COANDA
In timp ce parul este infasurat, 

aerul impreuna cu o temperatura 
minima de caldura, continua sa isi 
faca simtita prezenta si incepe sa 
prinda forma, o modalitate noua 
de a-ti aranja parul intr-un timp 
foarte foarte scurt.

Airwrap vine cu diverse atasamente potrivite diferitelor 
tipuri de par si potrivite aspectului pe care ti-l doresti si este 
disponibil in doua variante: pentru parul fin si pentru cel gros. 
Setul are o perie de netezire a parului si una de volum si un 
uscator inainte de styling.

La o prima vedere, Dyson Airwrap Styler este un dispozitiv 
elegant si totusi putin infricosator, aspectul sau fiind in 
contrast cu blandetea folosita in aranjatul parului. Foliculii 
de par nu sunt trasi/ agresati asa cum am crede initial, iar 
zgomotul produs de Dyson Airwrap Styler este foarte redus. 
Nu se bazeaza pe caldura, nu dauneaza cuticulei parului si se 
poate folosi pe parul umed, fara a-i face vreun rau anume.

Datorita lipsei de caldura, buclele nu vor dura atat de mult 
comparativ cu folosirea unui instrument de styling, dar, cu 
toate astea, este un compromis care merita, avand in vedere ca 
iti doresti un par sanatos. Mai mult, folosind produse care sunt 
sanatoase pentru par, poti acoperi acest mic inconvenient.

Dyson Airwrap Styler este un dispozitiv de styling care isi 
merita investitia, toate produsele Dyson luand nastere din 
frustrarea lucrurilor existente pana la momentul respectiv, 
care nu functioneaza si care nu dau randament. Si conform 
specialistilor, daca nici acestea nu si-ar face treaba asa cum se 
doreste, ar fi necesari ani de studiu seriosi, ceea ce nu este in 
avantajul nimanui. La momentul actual, Dyson Airwrap Styler 
este sigur, durabil, stilat si daca iti ingrijesti si aranjezi parul in 
mod regulat, acesta reprezinta cheia pentru un par elegant si 
sanatos.

A avea grija de par cu tot ce inseamna 
astazi - styling si a-l pastra sanatos, 
reprezinta o sarcina dificila. Si de multe 

ori, necesitatea nu reprezinta o conditie esentiala 
pentru a inventa, creativitatea si inovatia 
mergand impreuna.

Se stie despre Dyson ca merge cu mult mai departe 
decat ceea ce cunoastem ca fiind obisnuit, dand 
termenului avant garde un nou sens, mai ales cu noul 
Dyson Airwrap Styler este un instrument beauty care 
raspunde multor necesitati ale parului nostru. El iti 
permite sa-l folosesti pentru ondulare, incretire, uscare, 
pieptanare, folosind o tehnologie similara cu cel al 
inaintasului sau - Supersonic Hairdryer.

Partea interesanta a acestui nou dispozitiv este aceea 
ca vine cu un set special de “baghete magice” atasabile, 
care fac minuni si asta folosind efectul ... Coanda.

Urmand principiul efectului Coanda, aerodinamica 
- fluxul rapid de aer este folosita in functionarea sa, 
in detrimentul caldurii execsive. Motorul Dyson V9 
prezent in dispozitiv, se roteste creand un jet de aer 
de mare vitreza care ajunge la suprafata, dand nastere 
unei presiuni la suprafata cilindrului. Aceasta atrage 
usor parul ca un magnet, permitandu-i sa se infasoare 
in jurul cilindrului.
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Intram in primavara si soarele ne va bucura cu prezenta sa, noi 
gandindu-ne inca din prima zi a acestui an la vacante si plaje. 
Partea mai putin placuta a expunerii la soare nu se vede la tinerete, 
cu toate ca exista si acest pericol daca exageram.

P I G M E N TA R E

EXPUNEREA LA SOARE SI 
CONSECINTELE INEVITABILE
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Pigmentarea poate fi considerata normala daca apare pe la 40-50 de ani, cu toate astea, poate fi considerata si o 

neplacere. Pentru acest lucru si pentru a sta linsitite, este indicata o vizita la medicul de familie; anumiti specialisti 

afirma ca aproximativ 65% dintre femei spun ca pigmentarea reprezinta numarul 1 in privinta ingrijorarilor legate de 

piele, altii afirma ca acesta este motivul principal pentru care ei, ca specialisti dermatologi, primesc astfel de vizite.

PETE DE VARSTA

Aceste pete de varsta au 
culoarea maro, sunt cunoscute 
sub numele de lentigene solare 
si provin din perioada expunerii 
neprotejate la soare, care 
declanseaza nivele anormale ale 
productiei de melanina. Razele 
ultra-violete patrund in piele si 
creeaza grupuri inegale de pete 
intunecate pe fata, piept, spate 
si maini; nu vei avea niciodata 
astfel de pete in zonele care nu 
au fost expuse soarelui: fesele 
de exemplu! Pot aparea la orice 
varsta si acest lucru depinde 
de cat de mult te-ai expus 
la soare de-a lungul anilor. 
Aparitia lor poate fi influentata 
intr-o oarecare masura si de 
predispozitia genetica, iar pielea 
mai inchisa la culoare, poate 
suferi la fel ca cea mai deschisa.

MELASMA

Petele mari inchise ale 
pigmentarii sunt delimitate 
destul de bine si pot aparea pe 
obraji, tample si deasupra buzei 
de sus sau pe frunte. Melasma, 
cunoscuta si sub numele de 
chloasma, este denumita adesea 
“masca de sarcina” si apare 
frecvent atunci cand corpul 
trece prin schimbari hormonale 
in timpul sarcinii; luand pilule 
contraceptive, pielea poate 
deveni susceptibila. Se intampla 
preponderent in cazul celor 
care se bronzeaza usor sau au 
tipul de piele masliniu sau 
mediteraneean si la fel ca petele 
inchise, se pot agrava in contact 
cu expunerea la UV, dar se poate 
imbunatati pe durata vietii. 
Si cum nu exista niciun leac 
pentru melasma, situatia poate fi 
controlata cu ajutorul cremelor 
de iluminare si a procedurilor 
medicale.

Trebuiesc cautate produse 
care contin ingrediente de 
iluminare ca acidul kojic, acidul 
azalic, arbutin sau extract de 
afine, Rumex sau vitamina C, 
cele mai bune produse fiind o 
combinatie intre acestea. Aceste 
tratamente nu te ‘scapa’ de 
probleme, dar ajuta in timp la 
estomparea petelor intunecate. 
Melasma este dificil de tratat si 
nu poate raspunde la fel de bine 
comparativ cu petele maronii.

Tratamentele functioneaza 
prin inhibarea enzimelor 
care produc melanina si prin 
cresterea productiei de celule 
pentru exfolierea pigmentarii 
existente.

Orice ai experimenta 
este eficient, doar daca 
completezi planul de tratament; 
pigmentarea este vazuta ca 
o boala cronica de piele, de 
aceea este nevoie de o forma 
de mentinere a tratamentului. 
Pielea are nevoie de un minim 
de 9-12 luni de tratament in 
reeducarea pigmentilor pentru 
a da nastere noilor celule, iar 
daca opresti in momentul in 
care ai ajuns la rezultatul dorit, 
pigmentarea va reveni.
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H I D R O C H I N I N A

De obicei pe baza de prescriptie 
medicala, este un agent de 
iluminare a pielii pentru 
pete de varsta si melasma, 
avand si anumite riscuri ca 
decolorarea pielii, dar majoritatea 
problemelor sunt nepotrivite, 
datorita utilizarii prelungite. Este 
recomandabil ca hidrochinina sa 
fie folosita doar 3-4 luni odata.

L A S E R /  L U M I N A  I P L

Functioneaza foarte bine in cazul 
lentigenelor solare si a daunelor 
cronice provocate de soare. 
Aceasta lumina provoaca prin 
intermediul caldurii - leziuni 
pielii, ceeea ce incurajeaza 
pielea sa se refaca singura. 
Este recomandat un minim de 
4 sedinte. In cazul melasmei, 
nu se recomandata a fi tratata 
cu laserul sau cu lumina IPL; 
poate ca intial poti observa 
imbunatatiri, dar in timp, aceasta 
problema poate reveni.

M I C R O - N E E D L I N G

Aceasta implica injectarea cu 
mici ace in piele pentru a crea 
mici canale. Ranile mici pot 
provoca sangerari, ceea ce obliga 
corpul sa inceapa vindecarea. 
Vechile straturi de piele se usuca 
si cad, colagenul nou acopera 
leziunile, fara urme sau semne. 
Ai nevoie de patru pana la sase 
sesiuni cu pauza de 4 pana la opt 
saptamani intre fiecare.

Murad Rapid Age Spot 
Correcting

 Serum contine niacinamida, care 
ajuta la reducerea supra-productiei 
de melanina in piele si vitamina C, 

pentru a inhiba o enzima numita 
tirosinaza, care lucreaza pentru 

a preveni productia de melanina, 
luminand zonele de pigmentare si 

preveni orice alte daune.

The Ordinary Alpha Arbutin 
2%+HA 

Concentrated Serum este un 
produs de valoare pentru ambele: 

atat pete de varsta, cat si melasma. 
Aceasta contine arbutin, un 
ingredient iluminator extras 
din strugurele ursului si care 

minimizeaza petele maronii si 
suprima productia de melanina.

NIOD RE: Pigment

contine acid diglucosil gallic, care 
este de 60 de ori mai activ decat 
acidul kojic ca agent luminator. 

Acesta contine, de asemenea acid 
azelaic, o substanta de iluminare 

a pielii gasita in grau, orz si 
secara si ferment din ciuperci albe 

shiitake care vizeaza tinteste petele 
intunecate intr-o saptamana.

Neostrata Enlighten Illuminating 
Serum

contine un cocktail de ingrediente 
care lupta impotriva pigmentarii, 

incluzand vitamina C, niacinamida, 
extract de lemn dulce. Lumineaza 

zonele intunecate de pe piele.
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VITAMINA F ESTE IDEAL A PENTRU INTARIREA BARIERII DE PROTECTIE A 
PIELII

Cunoscuta si sub numele de acid linoleic, vitamina F este un acid grad esential gasit in semintele de 
floarea soarelui, macese, ulei de masline si seminte de in, un erou in ingrijirea pielii. Structura sa bogata 

in omega, ajuta la mentinerea barierei lipide puternice si ofera un aspect sanatos pielii.

NIACINAMIDA - PENTRU STRALUCIRE SI HIDRATARE
Acest ingredient minune a crescut in popularitate, datorita eficientei sale in tratarea acneei si a acestor eruptii prin 

reducerea productiei de ulei. De asemenea, are abilitatea de a lumina, hidrata, dezvolta productia de colagen, ajutand la 
reducerea hiperpigmentarii.

RETINOL - IMPOTRIVA IMBATRANIRII
Retinolul nu reprezinta nimic nou acum, dar noile formule in schimb, reprezinta altceva. Ca ingredient, avea reputatia de a 
usca, dar ultimele formule sunt mult mai delicate, este crescuta regenerarea celulelor, stimularea colagenului pentru un ten mai 

fin. Tine cont doar ca trebuie folosit mereu cu factor de protectie.

ACIDUL MANDELIC - PENTRU EXFOLIERE, PIELE SENSIBIL A
Faceti cunostinta cu noul acid perfect pentru exfoliere! Derivat din extractul de migdale, acidul mandelic indeparteaza celulele 
moarte ale pielii, pentru a lasa loc unei epiderme noi. Faptul ca moleculele sale sunt mari, inseamna ca nu poate fi penetrata 
pielea atat de profund ca alti acizi, ceea ce il face ideal pentru tipurile sensibile. Este folosit si pentru tratarea pigmentarii, 

cicatrizarii si acneei.

ULEI DE MARUL A - PERFECT PENTRU PIELEA USCATA, PAMANTIE
Acest ulei este plin cu antioxidanti si omega, are de patru ori mai multa vitamina C comparativ cu portocalele. Este foarte 
bun - in mod deosebit - pentru pielea sensibila, este antimicrobian, non iritant si nu infunda porii; poate fi folosit pentru 

toate tipurile de piele, inclusiv cel uleios. In anotimpul rece, incearca sa schimbi crema de noapte cu acesta si vei 
vedea diferenta!

CUPRU - PENTRU PIELE FARA STRALUCIRE
Daca argintul este popular pentru proprietatile antibacteriale, cuprul ii ofera pielii stralucire. A 

devenit din ce in ce mai raspandit, deoarece studiile au aratat ca peptidele de cupru reprezinta 
un excelent antioxidant antiinflamator impotriva poluarii si stresului. De asemenea, sunt 

indepartate daunele provocate de ADN, facand din cupru un ingredient foarte bun 
anti-imbatranire.

VITAMINA F (1 - Perricone MD essential FX / 2 - Pai skincare rosehiP Bioregenerate oil) NIACINAMIDA (3 - Dr seBagh Breakout sPot on BleMish corrector / 4 
- niacinaMiDa skin Power 10 VB seruM) RETINOL (5 - elizaBeth arDen retinol ceraMiDe caPsules / 6 - Votary intense night oil) ACID MANDELIC (7 - Dcl Multi 
action Penta Peel / 8 - Dr Dennis gross alPha Beta ultra gentle Daily Peel) ULEI MARULA (9 - aFrican Botanics Pure Marula oil / 10 -  Drunk elePhant Virgin 
Marula luXury Facial oil) CUPRU (11 - wilDsMith skin actiVe rePair coPPer PePtiDe creaM / 12 -  oMoroVicza coPPer Peel)

1
2
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f i i  f r u m o a s a  i n  a c e s t  s e z o n !



beauty
VIITORUL 

in

DE REGULA, NU SCHIMBAM CEVA DACA MERGE. DAR CE SE INTAMPLA DACA NU 
MAI EXISTA EFECTUL DORIT? DACA CEEA CE ERA FOARTE BUN LA UN MOMENT DAT, 

ACUM NU ISI MAI FACE EFECTUL? 
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Si astfel de lucruri 
se intampla peste 

tot, de la tratamentele 
folosite uzual pentru 
sanatatea noastra, 
pana la muschii 
care ‘cer’ tot mai 
multe exercitii si 
mai solicitante, si 
ajungand  pana la 
piele, par, unghii, 
care dezvolta la 
un moment dat, o 
anumita ‘rezistenta’ la 
ingrediente, metode, 
formule.

Cunoscandu-se 
aceste lucruri si 
stiindu-se faptul 
ca industria beauty 
cheltuie miliarde de 
euro anual pe inovare, 
este in interesul tau 
sa sa tii pasul cu cele 
mai bune ingrediente, 
formule imbunatatite, 
tendinte reinnoite.

CELULA TARE

Viitorul in machiaj este aproape si are 
legatura cu celulele stem. Ai vazut cel mai 
probabil ca produsele de ingrijire ale pielii 
si cele anti-imbatranire cu produse pe baza 
de celule stem, reinteresc tenul la nivel 
celular. Acum insa, este randul produsele 
din geanta de mana sa te faca sa te simti mai 
tanara. Trebuie avut in vedere si este foarte 
important de stiut, ca aceste celule stem 
provin din plante si nu de la oameni!

Si pana la urma, ce sunt celulele stem si 
de ce sunt atat de folositoare pielii? Aceste 
celule se pot dezvolta in diferite tipuri 
de celule, sunt capabile sa se divida si sa 
regenereze pentru o perioada mai lunga de 
timp, ridicandu-le la nivelul de comoara 
pentru piele. Celulele pielii cresc si mor intr-
un ritm rapid, regenerandu-se in fiecare luna. 
Fiind bombardata periodic de radicalii liberi, 
raze UV si toxinele de mediu, de fiecare data 
cand celulele se regenereaza, exista un risc de 
deteriorare si mutatii. Furnizand pielii celule 
stem proaspete, pielea noastra va arata mult 
mai tanara si ferma. Incearca urmatoarele 
produse, care contin celule stem pentru a avea 
parte de o piele de invidiat!

1. Skin Republic Stem cell plant pRotein Face 
maSk Sheet

2. nikel alpine RoSe tonic With alpine RoSe 
Stem cellS 

3. lancome abSolue pReciouS cellS Day cReam 
SpF 15

PERSONAL

Bespoke este cuvantul cel mai 
potrivit si cea mai adecvata solutie 
atunci cand vorbim de dietele si 
fitness-ul care trebuiesc urmate 
pentru piele. Suntem la inceputul 
anilor in care produsele de ingrijire 
a pielii sunt personalizabile si exista 
capacitatea de a intelege contributia 
intrinseca si extrinseca a factorilor 
care imbatranesc pielea.

A fi capabil sa iti alegi modul 
de ingrijire a pielii bazandu-te sau 
plecand de la ADN si de la starea 
actuala a pielii, revolutioneaza totul 
de pana acum.

Cum functioneaza? Este luata o 
bucatica de tampon din interiorul 
obrazului si trimisa la laborator, de 
unde este extras ADN-ul. Variatiile 
din ADN reflecta starea pielii si 
are legatura cu caracteristicele ei, 
astfel incat specialistii folosesc 
toate aceste date si prescriu produse 
personalizate. Raportul este trimis 
catre profesionistul care se ocupa 
de ingrijirea pielii tale; el analizeaza 
recomandarile tale si iti explica de 
ce ar trebui sa utilizezi un anumit 
produs.

1

2 3
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FRUMUSETE ASIA-
TIFICATA

Cand vorbim de cercetarile 
dermatologice si formulele care 

iti stimuleaza pielea, Asia este 
o super putere in ingrijirea 
pielii. In timp ce K-beauty 

(din Coreea) nu arata niciun 
semn de incetinire, iata ca alte 
tari din Asia - Japonia in mod 

deosebit, incep sa dea o atentie 
sporita produselor beauty. 

J-beauty a fost mereu in prima 
linie a industriei cosmetice, 

industria cosmetica japoneza 
fiind una dintre cele mai vechi si 

traditionaliste din lume.
In timp ce K-beauty se 

concentreaza pe chipuri 
proaspete, care au legatura 

cu social media, produse 
impachetate in moduri 

deosebite, J-beauty este mai 
sensibila si are rutine mai simple. 

Produsele sale se indreapta 
preponderent catre natura, 
ingredientele sunt indigene 
si pline de traditie: ulei de 
camellia, ceai verde, orez.

CURATA 
FRUMUSETEA!

Conform unui studiu din 2016 
realizat de Green Beauty Barometer, 
73% dintre femeile mileniale cauta 
produse curate si cat se poate de 
naturale. Si cu o cerere tot mai mare 
de produse ‘verzi’, vine si o mai mare 
constientizare a ingredientelor. 
Anul viitor, cu siguranta vom vedea 
si mai multe astfel de produse de 
ingrijire a pielii si poate cat mai 
curand, sa scapam de produsele care 
nu au ingrediente precum silicon, 
parabeni, sulfati. Aceasta abordare 
naturala este la fel de normala ca si 
alimentatia pe baza de plante spre 
care se indreapta tot mai multe 
lume si care devine din ce in ce mai 
populara.

1. oolalaSWeat cucumbeR & 
JunipeR beRRy hyDRation Face miSt

2. Ren clean SkincaRe Vita mineRal 
emollient ReScue cReam 

3. pRaDiance illuminating night 
SeRum

4. kiehl’S gloW FoRmula Skin 
hyDRatoR

Daunele provocate de 
radiatiile ultraviolete 

reprezinta cel mai 
important aspect al 
sanatatii pielii si in 

timp ce protectia topica 
reprezinta cheia, acum poti 
ajuta pielea si din interior. 

E vorba de heliocaRe 
ultRa capSuleS care ar 

trebui luate impreuna cu 
protectie solara  pentru a 
continua protejarea pielii 

de expunerea la razele 
solare, imbatranirea pielii, 
hiperpigmentare si daune 

asupra ADN-ului.

FRUMUSETEA 
NORDICA

sau scandinava ar trebui 
sa inspire rutinele de 
frumusete ale acestui an. 
Etosul scandinavic este 
asociat simplu si practic cu 
functionalitatea, caracterul 
practic si conceptul suedez 
Lagom. O tendinta a unui 
stil de viata in care traiesti 
doar cu ce este esential, 
nimic mai mult, nimic mai 
putin. Este opusul excesului, 
astfel ca formulele care 
contin extra ingrediente, 
cum ar fi parabenii si 
parfumurile de natura 
artificiala, sunt considerate 
inutile. Ambalajul 
suplimentar trebuie sa fie 
simplu, cu linii curate si 
culori neutre si linistitoare, 
care va atrage minimalistul 
din tine. 

1

2

3

4
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Te antrenezi regulat si ai 
o parere buna despre tine, 
doar ca folosesti produse de 
machiaj gresite inainte si dupa 
antrenamente, risti inflamare 
si pori infundati. Partea buna 
este ca exista astazi noi produse 
usoare, care pot fi absorbite 
usor si foarte simplu de utilizat.

1. SoRbet baRe FaceD liquiD 
FounDation

2. Vichy DeRmablenD FluiD 
coRRectiVe FounDation 16hR

3. coVeRDeRm complete caRe 
cc cReam FoR Face

Acum, ai produsele perfecte 
pentru ingrijirea buzelor, 
si ai putea sa le incerci pe 
urmatoarele:

1. claRinS inStant light lip 
comFoRt oil

2. elizabeth aRDen loVe healS 
x eight houR limiteD eDition lip 
pRotectant Stick SpF 15 

3. maybelline baby lipS DR 
ReScue meDicateD

CARE E DIFERENTA 
INTRE PRODUSELE 
NATURALE SI CELE 

ORGANICE?

NATURAL
Un ingredient natural este 
o planta, mineral, produs 
animal. Dar, pentru ca nu 
exista o reglemantare bine 

definita, brandurile pot 
scrie pe ambalaje cuvantul 

“natural” fara absolut 
nicio problema. Aceasta 

inseamna ca un produs care 
are cateva inmgrediente 

naturale si restul sintetice, 
poate fi considerat natural. 

De obicei, ingredientele 
sunt enumerate in ordine 

- de la cele mai mare la 
cel mai mic continut, asa 
ca, fii sigura ca tot ce e 

sintetic e la sfarsitul listei!

ORGANIC
Acest termen se refera la 
modul cum un ingredient 
a fost cultivat - trebuie sa 
fie cultivat fara pesticide, 

ingrasaminte chimice, 
hormoni de crestere sau 
antibiotice. Utilizarea 

cuvantului “organic” nu 
este nici ea reglementata 

foarte bine, asa ca, studiaza 
atent ingredientele sunt 
certificate independent.

PROTECTIE SOLARA

in diverse forme
Una din cele mai importante reguli 

ale expertilor in privinta buzelor si 
a pielii? Protectie solara! In fiecare 
zi, fara exceptii. Partea buna este ca 
acest an poate reprezenta inceputul 
unei mari varietati de produse 
cosmetice de protectie, inclusiv 
pentru par.

1. niVea Sun uV Face bb cReam SpF 
50+

2. l’oReal elViVe colouR pRotect 
Shampoo

3. payot SpF 50+ Sun SenSi 
pRotectiVe anti-aging Face cReam 

4. mac lightFul c tinteD cReam 
SpF 30 With RaDiance booSteR

5. SkinceuticalS phloRetincF

1

1

1

2

2

2

3

3

34
5
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NOUTATI 

FRUMUSETE
ghidul tau e aici!

Cui nu-i place sa 
fie frumoasa sau 
sa radieze?
Cui nu-i plac 
complimentele, 
fie ele si putin 
exagerate?
Raspunsul este 
unul, dar pentru 
un DA cat mai 
justificat, avem 
nevoie de putina 
sustinere.
Si cum altfel 
putem face, 
decat cu ajutorul 
produselor de 
infrumusetare?
Iata-le pe cele mai 
in voga!
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Reintinereste-ti simturile folosind 
oil ultime de la Schwarzkopf, 
infuzat cu uleiuri esentiale inspirate 
din aromoterapia moderna. Aceasta 
este o colectie realizata atat pentru 
a face parul moale, dar si pentru a 
oferi o experinta relaxanta din punct 
de vedere psihic.

COVER FX 
GLITTER DROPS

Chiar daca suntem in sezonul 
in care petrecerile se pare ca 
s-au terminat, acesta nu este 
un impediment pentru ca tu 
sa poti straluci in continuare. 
cover fx glitter droPs este 
personalizabil, foarte concentrat 
si este solutia pentru nevoia ta 
de a radia. Il poti folosi singur, 
cu machiaj sau il poti introduce 
in rutina zilnica de ingrijire. 
Foloseste aceste picaturi usoare 
pentru a adauga stralucire 
instantanee!

Daca vrei sa ii dai un aspect 
“WOW” buzelor, ai putea 
incerca aceasta colectie, care 
iti ofera 8 nuante diverse de 
la nude subtil, la roz izbitor si 
rosu suculent. gloss it uP este 
imbogatit cu o tehnologie de 
marire usoara, ceea ce va face 
ca buzele tale sa atraga toata 
atentia. Mai pui si faptul ca 
nu are conservanti, minerale si 
parabeni, si poti spune ca este 
alegerea ideala.

OIL ULTIME 
SCHWARZKOPF

Formula este una puternica, 
care se auto evapora usor 
datorita texturii usoare, 
facand-o ideala atat pentru 
tratamentele de la saloanele 
de infrumusetare, cat si pentru 
acasa, relaxandu-ti parul si 
psihicul in acelasi timp.

G
LO

SS
 IT

 U

P HIGH SHINE LIP GLOSS

Acesta este mic, nu face zgomot, foloseste caldura 
putina si il poti lua cu tine oriunde! Aceste 
dispozitiv de indreptare al parului nu are fir, este 
portabil si il poti tine in geanta fara nicio problema! 
Incarca, periaza si iti poti vedea de treaba!

DAFNI ALLURE

Cu siguranta fiecare este in cautarea solutiei perfecte 
pentru un par incretit si se pare ca solutia perfecta o 
reprezinta Dafni Allure. 

NOUTATI 

FRUMUSETE

LADY MILLION LUCKY

Avand o explozie de prospetime si caldura, 
aceasta aroma invigoreaza simturile, 
lasandu-ti sentimentul de intinerire.

Avand note de de varf 
de zmeura si cele de 
baza de lemn de santal, 
miere dulce si alune, 
parfumul se instaleaza 
intr-un amalgam floral 
de trandafir si iasomie, 
uimindu-ti simturile.
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1 Incepe cu un primer pentru ca 
machiajul sa dureze mai mult! 

Foloseste un tampon de bumbac 
pentru machiaj pentru un aspect 
final proaspat, dupa care, pentru 
a ascunde orice defecte si chiar a 
“corecta” nuanta pielii foloseste un 
anticearcan iluminator. Amesteca 
bine si aplica ceva pudra pentru a da 
pielii un aspect mat.

2 Foloseste un highlighter 
stralucitor in nuanta gold si 

aplica pe cele mai inalte puncte ale 
pometilor, pe podul nasului, frunte, 
arcul cupidonului, barbie. Aplica 
o pudra usoara de blush pe pometi 
pentru o stralucire naturala.

3 Aplica la ochi un primer, apoi 
tapeaza cu un fard de ochi avand 

nuanta perlata in colturile interioare 
ale ochilor, pentru a intensifica 
ochii. Traseaza linia apei de pe 
pleoapa inferioara cu un creion 
alb, aplica rimel pe gene pentru 
accentuarea ochilor si umple ori de 
cate ori este necesar!

4 Foloseste un scrub de buze 
pentru exfoliere si scapa de orice 

uscaciune! Pastreaza buzele la minim 
si termina LOOK-ul cu un gloss de 
buze stralucitor!

machiaj
luminos

S-ar putea spune 
ca niciodata 
nu folosim 

iluminator indeajuns, 
acesta putand fi cheia 
daca ne dorim un 
aspect luminos si curat. 
Mai mult decat atat, 
suntem in tendintele 
sezonului calduros care 
incepe calendaristic cu 
luna martie.

cum potI sa obtII un 
astfel de looK?

COLORBAR CANDY MAN EYE PIGMENT

COVER FX PERFECT PRESSED POWDER

DIOR DIORSHOW BROW STYLER

L’OREAL PARIS LUMI CUSHION FOUNDATION

MAC EXTREME DIMENSION LASH MASCARA

RIMMEL LONDON SOFT KOHL EYE LINER PENCIL

SMASHBOX PHOTO FINISH EYE PRIMER

NYX PROFESSIONAL MAKEUP BUTTER GLOSS

Pentru 
un efect si mai 

stralucitor si de un 
impact mai mare, mergi 

pe o nuanta rosie 
de ruj cu accente 

metalice.
MAYBELLINE NEW YORK MASTER CHROME METALLIC HIGHLIGHTER

J e r e M y  s c o t t

n o o n  b y  n o o r
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Aplica roz!
Pregateste pielea pentru blusher si restul de machiaj, aplicand un 

primer roz pentru a lumina toata pielea; facand acest lucru, culoarea 
nu se va remarca intr-un mod foarte dramatic! Erborian Pink Perfect 
Creme.

Hidrateaza cu gel!
Astfel de formule - chiar daca intial au intrat in tendinte ca 

o alternativa amuzanta, astazi sunt elemente de baza, datorita 
consistentei care o face usor de amestecat. Colour Veil Blusher de la 
Illamasqua hidrateaza pielea si furnizeaza un pigment care dureaza 
mult. Este disponibil in 5 nuante.

Stratificari lichide
Velvet Blusher in Deep Love este vegan, un lichid care se poate 

aplica usor, este prietenos cu pielea avand vitaminele E si B3 si nu este 
foarte scump.

Amesteca culorile!
Exista anumite pudre care pot da un aspect neuniform, ceea ce nu este 

cazul Inika Baked Mineral Blush Duo. Acest brand natural, foloseste 
pigmenti naturali pentru a oferi culori vibrante si bogate, fiecare paleta 
continand o nuanta roz si una de piersica; astfel, amestecandu-le, poti 
gasi tonul perfect pentru tenul tau.

Blush in mai multe roluri
Alegerea unui stick pentru culoarea ta, il face alegerea ideala pentru o 

utilizare usoara, doar ca pot exista pobleme in a gasi formula care care 
sa mearga atat in cazul buzelor cat si al obrajilor. Nudestix Nudies All 
Over Face Colour in Naughty N’ Spice este un balsam moale, care 
gliseaza usor si care are o perie pentru a amesteca.

Peria in locul degetelor
Chiar daca iti poti folosi degtele pentru a aplica blush-ul, o perie 

va face mai mult decat atat, reusind mult mai bine sa uniformizeze; 
este esentiala in cazul pudrei. Mergi pe o perie sintetica, pentru ca 
intodeauna va absorbi mai putina crema comparativ cu buretelul. Real 
Techniques Blush Brush face ca totul sa fie mult mai usor.

Netezeste pielea!
Cheek Tints de Jillian Dempsey are ingrediente naturale hidratante 

ca unt de shea, seminte de floarea soarelui, ulei de nuca de cocos, 
pentru a hidrata in timp ce te dai pe fata. Este disponibil in 6 nuante, 
rozul fiind perfect pentru un LOOK natural.

ERBORIAN 
PINK 

PERFECT 
CREME

COLOUR VEIL 
BLUSHER 

ILLAMASQUA

VELVET 
BLUSHER 
IN DEEP 

LOVE

INIKA 
BAKED 

MINERAL 
BLUSH 
DUO.NUDESTIX 

NUDIES ALL 
OVER FACE 
COLOUR IN 
NAUGHTY 
N’ SPICE

REAL 
TECHNIQUES 

BLUSH 
BRUSH CHEEK 

TINTS 
JILLIAN 

DEMPSEY

LOOK
r a d i a n tCU

M
 O

BT
IN

EM
 U

N
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Trec prin menopauza si 
obrajii mi se imbujoreaza 

destul de vizibil si des. Este 
normal? Pot face ceva pentru 

a ascunde acest lucru?

Aceasta este o problema 
datorata varstei si este 
indicat sa mergi la un 

medic pentru a face un test 
hormonal si pentru a afla 

daca ai vreun dezechilibru. 
Intre timp, poti opta pentru 

o corectare a culorii cu 
ajutorul Bye Bye Redness 

CoRReCting CReam - IT 
Cosmetics, care are o nuanta 

aplicabila universala, ceea 
ce o face perfecta pentru 
tonuri diferite ale pielii; 

poate fi folosita singura sau 
impreuna cu machiajul.

 Functioneaza foarte bine pe 
decolorari rosii ale pielii ca 
rozaceea si capilare rupte si 
chiar poate ascunde petele. 

Tot de la IT Cosmetics, youR 
skin But BetteR CC+ CReam 

with sPF reprezinta un alt 
corector de culoare, care iti 
ofera in plus si stralucire, 
prin adaugarea umiditatii.

Mi se pare ca am genele 
subtiri, abia vizibile. 
Cum as putea sa le fac 

sa para mai groase?

Cea mai la indemama 
solutie este cea in 

care folosesti mascara, 
care adauga volum 

si lungime. Opteaza 
pentru acele variante 

de mascara care afirma 
ca dau plinatate si iti 
fac genele sa arate 

mai groase. Ai putea 
investi intr-un set de 
extensie a genelor, 

unele dintre ele avand 
un aspect natural si 

care se imbina foarte 
bine cu ale tale. 

Foarte important de 
asemenea, este sa fii 
tot timpul actualizata 

cu tot ceea ce 
inseamna noutati pe 
aceasta nisa, pentru a 
te folosi de cele mai 

bune produse.

Am tenul mixt ... ce fel 
de produse ar trebui sa 

folosesc?

Zona T este una de 
obicei problematica 
si atunci cand este 

uleioasa, acest lucru 
se datoreaza excesului 
de sebum. In principiu, 

trebuie folosit un 
produs de curatare 
care nici nu usuca, 

nici nu hidrateaza. Un 
sapun neutru este ideal 

in aceasta situatie. 
Trebuiesc evitate 

produsele de curatare 
cu alcool si tonerele 
si de asemenea, poti 

folosi produse specifice 
atat pentru zonele 

uscate, cat si pentru 
cele uleioase.

Parul meu ondulat 
este gras in apropierea 
scalpului si uscat spre 

capete. Cum pot sa 
echilibrez aceasta 

problema?

E clar ca parul gras de 
la radacini se ingrasa 

datorita uleiurilor 
specifice secretate de 
scalp, de aceea, este 
indicata o samponare 

serioasa. Trebuie 
evitata folosirea 

balsamului pe scalp si 
poti opta pentru un 

balsam de intretinere 
si o crema dedicata 
parului ondulat, care 
sa-l defineasca si mai 

bine.

intrebari & raspunsuri INGRIJIRE
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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
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Ce ar trebui sa primeze pentru o femeie:
cariera sau familia?

Rolul femeii in societate, de la a fi 
mama si sotie, pana la construirea 
unei cariere de succes

Evolutia societatii a manifestat 
o tendinta semnificativa in a 
promova imaginea femeii ... 

in a promova femeia in diverse 
structuri ale societatii. In tot 
acest proces, femeia este expusa 
unei interactiuni permanente, 
atat cu prejudecata oamenilor, 
cat si cu stigmatizarea.

Astfel, din dorinta de a o 
impiedica, societatea a generat 
diverse idei preconcepute, cum 
ar fi ca femeia este slaba, femeia 
trebuie sa se ocupe de copii, 
femeia trebuie sa aiba grija de 
casa si tot femeia trebuie sa fie 
toleranta si ingaduitoare. Aceste 
aspecte ar fi nemaipomenite si 
de cautat pentru orice femeie, 
daca nu ar fi unilaterale ... 
astfel incat responsabilitatea sa 
fie bilaterala si nu cu sens unic.

Interesant este ca aceste idei 
sunt generate atat de barbati, 
dar si de alte femei care s-au 
resemnat si se complac in acest 
carusel de prejudecati.

Specialistii propun multe 
teorii de combatere a ceea ce 
denumim prejudecati ... Uneori 
chiar prejudecati misogine. In 
primul rand, pentru o femeie 
este important sa-si mentina 
feminitatea; feminitatea care 
genereaza o serie de trasaturi 
cum ar fi: distinctie, onestitate, 
atentie la detalii, control al 
emotiilor, etc.

Autor : SILVIA PETREA
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In al doilea rand, as propune sa 
intelegem ca nevoile unei societati, fac 
referire la caracteristicile unei femei. 
O societate civilizata si cu pretentii 
de a se dezvolta, se caracterizeaza 
prin promovarea ideii de familie, 
prin incurajarea unei reprezentari 
echidistante in viata publico - 
administrativa si prin sustinerea unui 
mediu de afaceri solid. 

Decriptand aceste idei, se poate 
afirma ca o familie armonioasa se 
cladeste pe capacitatea femeii de a 
oferi sensibilitate, dragoste si trairi, 
trasaturi specifice in mare parte, femeii. 
Totodata, mediul de afaceri are nevoie 
de persoane care sa aiba capacitatea 
ridicata de a observa detalii, coroborata 
cu o disciplina in modul de planificare 
a activitatilor specifice unei afaceri, iar 
aici, femeia exceleaza atat managerial, 
cat si in zona financiar - contabila.

Iar in acest context, e de acceptat 
faptul ca imaginea reprezentarii in 
zona publica e puternica, daca este 
echilibrata prin participarea in mod 
egal, a femeii si barbatului.

Si nu in ultimul rand, societatea - 
pentru a se dezvolta, are nevoie de 
resursa tanara care poate fi asigurata 
numai prin fertilitatea si maternitatea 
cu care este inzestrata doar femeia.

Intelegand rolul determinant al 
femeii in dezvoltarea unei societati, ar 
fi interesant ca in acest demers, sa nu 
conditionam participarea femeii intr-o 
anumita directie, cariera/familie, ci 
sa incurajam cuplurile sa inteleaga ca 
este important ca fiecare membru din 
cuplu sa se sustina reciproc, acceptand 
dezideratul ca - doar impreuna se poate 
construi un mecanism functionabil 
eficient.

Extrapoland acest concept enuntat 
mai sus in zona ideologiilor politice, 
se poate observa ca, caracteristicele 
unei femei de succes, definesc de fapt 
politica de dreapta, care incurajeaza 
folosirea resurselor in construirea unor 
mecanisme socio-economice de succes. 
Ceea ce in detaliu se poate interpreta, 
ca politica de dreapta propune si 
promoveaza femeia in societate, ca un 
motor care asigura armonia, atat in 
mediul socio-familial, cat si in mediul 
de afaceri.

... o familie 
armonioasa 

se cladeste pe 
capacitatea 

femeii de 
a oferi 

sensibilitate, 
dragoste 
si trairi, 

trasaturi 
specifice in 
mare parte, 

femeii. 

... sa 
incurajam 

cuplurile sa 
inteleaga 

ca este 
important 
ca fiecare 
membru 

din cuplu sa 
se sustina 

reciproc
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MAMICI 
CELEBRE

una Martie aduce un eveniment iubit de multi 
romani, pe care obisnuim sa il sarbatorim inca de 
mici, iar daca luna Februarie a fost luna iubirii 

si a dragostei fata de sufletul pereche, luna aceasta 
sarbatorim Ziua Femeii, acea zi in care ii facem o urare 
plina de dragoste si sinceritate mamei, bunicii sau 
iubitei.

Desigur, sunt mamici pe care le admiram de la 
distanta, dar care merita tot respectul lor pentru 
devotamentul si munca depusa in cresterea si educarea 
copiilor acestora. Pentru luna aceasta, ne-am gandit sa 
va pezentam cinci mamici pe care noi le indragim si le 
apreciem pentru ceea ce sunt.

l

 MICHELLE OBAMA 
Michelle Obama este sotia celui care a fost presedintele Americii 

timp de doua mandate. Statutul de Prima Doamna a conturat 
personalitatea acesteia din mai multe puncte de vedere: a reusit 
sa fie o femeie stilata, a reprezentat America cu drag, a inspirat 
milioane de oameni, dar nu in ultimul rand, si-a demonstrat 
iubirea fata de fiicele acesteia si de sotul ei, Barack Obama.

Cei doi formeaza o familie inca din anul 1992 si au impreuna 
doua fiice, Malia, nascuta in anul 1998, si Natasha, nascuta in 
anul 2001.

 SERENA WILLIAMS
Serena Williams este cu siguranta una dintre cele mai cunoscute 

jucatoare de tenis. Aceasta a reusit anul trecut sa isi indeplineasca 
poate una dintre cele mai mari dorinte ale oricarei femei, aceea de a 
ajunge mamica. 

In anul 2017, fiind inca insarcinata cu micuta Alexis, Selena 
reuseste sa castige Australian Open si mai tarziu sa o aduca pe lume 
pe micuta sa fiica.

cu Andreea Elena Eftimie

 BEYONCE KNOWLES 

Nimic fara Beyonce, asa-i? 
Frumoasa mamica a reusit sa isi construiasca o cariera de succes, 

sa fie un adevarat model de urmat pentru multi oameni, si in cele din 
urma, dupa multe greutati, aceasta a reusit sa devina si mama.

Relatia acesteia cu Jay-Z a fost presarata cu multa sare si piper, 
acestia trecand prin trauma pierderii unui copil, si, dupa cum este 
firesc, a scandalurilor din mass media, dar in cele din urma totul e 
bine cand se termina cu bine; in prezent, Beyonce se bucura de trei 
copii si un sot iubitor.

Blog : andreeaeftimie.com/ Instagram: @andreea.eftimiee
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 ANGELINA JOLIE
Nu este un secret fapul ca frumoasa Angelina are o familie 

numeroasa. Jolie impreuna cu fostul sot, Brad Pitt, sunt fericitii 
parinti a sase copii, trei dintre acestia fiind adoptati, iar alti trei fiind 
copii biologici al frumosului fost cuplu de la Hollyood.

O admiram pe Jolie pentru talentul actoricesc de care da dovada, 
dar si pentru iubirea fata de cei nevoiasi!

 GWEN STEFANI
Gwen reuseste sa demonstreze tuturor ca la varsta de 49 inca poti 

arata ca la 20 de ani.
Aceasta are in prezent trei copii cu fostul sot, Gavin Rossdale, pe 

care ii iubeste si ii sustine neconditionat, tocmai de aceea poate fi 
numita o leoaica ce isi apara puii, deoarece, ori de cate ori mass media 
ataca alegerile vestimentare realizate de cei mici, Gwen ii apara si isi 
asuma tot ce fac si ce spun acestia.

MENTIUNI SPECIALE

Victoria Beckham impreuna cu sotul - David 
Beckham si cei patru copii.

Jennifer Lopez si cei doi copii ai acesteia.

Madonna si fiica acesteia, Lourdes Leon. 
Aceasta, ca si Jolie are tot sase copii.

Adele si fiul acesteia

Britney Spears si cei doi fii.

Hilary Duff, impreuna cu fiul sau, Luca.

Pink impreuna cu fiica ei, 
Willow Sage Hart.

Candice Swanepoel impreuna cu 
unul dintre cei doi fii.

Sandra Bullock impreuna cu 
unul dintre cei doi copii. Reese Witherspoon impreuna cu fiica acesteia, 

Ava Elizabeth Phillippe.
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Daca in restul anului ele se comporta absolut 
normal, fac toate treburile casnice si nu numai, 
ei bine, cum calendarul anunta 1 martie, cum se 

schimba ceva in ele. Brusc, ele 
nu mai stau la cratita, nu mai pot 
da cu aspiratorul si nu mai pun 
rufe la spalat pentru ca e luna lor. 
E luna in care ele sunt speciale, 
apreciate, rasfatate. 

Si chestiunea acesta cu rasfatul 
vine de la sine, in cel mai natural 
mod posibil. Nu ma credeti? Sa 

facem un mic exercitiu de imaginatie. O femeie iese 
de la birou. Da, mersul la job e singurul lucru de la 
care nu se abate. E stresata, obosita, cu un milion de 
ganduri si probleme imaginare. Vede in fata ochilor 

numai tabele excel, diagrame, cifre, semnaturi. 
Decide ca, in loc sa mearga acasa, sa se plimbe. Nu 
stiu, se duce in parc, la sala, la solar, la un muzeu. 
Cert e ca se duce undeva, doar nu se plimba ca toanta 
pe contrasens. 

Si cum mergea cu privirea in pamant si cu castile 
adanc indesate in urechi, aude o voce. Pentru o 
secunda se panicheaza, crezand ca are schizofrenie 
sau multipla personalitate. Zambeste in timp ce-si 
imagineaza ca are si ea ceva super puteri - precum 
eroii din Glass - si isi continua drumul numarand 
chistoacele de tigara de pe jos. Aude din nou o voce 
care o striga, insa de aceasta data e ceva mai tare. Se 
opreste. Se uita in jur. Nici tipenie de om pe strada. 
Vocea o striga din nou, o voce care ti-ar sfasia inima 
de durere. ”Vino, vinoo, VINOOOOOOOOO!” 

O  Z I  D I N  V I A T A  U N E I  F E M E I

Luna martie este despre 
femei.despre mame. despre 

simboLuL sexuLui frumos.
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Plateste nota si da sa iasa din cafenea. Se uita in oglinda 
de langa usa de la intrare si face o gluma uratica cu tipa pe 
care o vede. ”Hei, grasuto, ce faci?”.  Si apoi are un mini 
soc, urmat de o alta criza de plans. Grasuta era chiar ea. 
Iese din cafenea hotarata sa-si ia rochia cea noua din vitrina. 
„Aoleuu, am uitat sa imi verific banii din cont. Dar oricum 
o merit, caci sunt in depresie de la kilogramele in plus. Cu o 
rochie nu fac gaura in buget”. 

Si intra in magazinul cu pricina. Merge direct la 
vanzatoare si cere, cu jumatate de gura, marimea M pentru 
rochia din vitrina. Se duce apoi, cu privirea in pamant, spre 
cabina de proba. Apare si vanzatoarea mai tarziu cu rochia 
solicitata si o pereche de pantofi cu toc. Pai cum sa probeze 
o rochie asa frumoasa in tenisi? 

Protagonista noastra probeaza rochia, probeaza si pantofii 
si ambele ii plac. Decide sa le cumpere pe amandoua repede 
si sa iasa inainte de a-si cheltui toti banii. Ajunge la casa 
de marcat si vede un raft cu modele noi de husa de telefon. 
Evident, rochia e neagra, pantofii negri, cum sa poarte 
husa colorata? Isi alege o husa neagra si decide ca nu mai 
cumpara nimic. Cand sa-si puna telefonul in geanta, vede 
noua colectie de genti. “Pai cum, s-a lansat de cateva ore 
pe piata o  colectie noua de genti si eu nu stiu? E posibil 
asa ceva? Pai cum mai port eu geanta asta crem cu accesorii 
aurii lansata din colectia toamna - iarna 2019? Imi e rusine 
cu mine! Gata, imi iau repede o geanta din noua colectie, 
culoarea anului, pana nu ma observa cineva”. 

Ajunge iar la casa de marcat si acum chiar jura ca nu mai 
cumpara nimic. Cand sa iasa din magazin, vede un stand cu 
ochelari de soare. Protectie inainte de toate. Corect? Corect! 
Ii cumpara si pe aceia, cand vede un ceas minimalist.

Asta e un semn...

No bine, spune si tu, cum sa o ignori? Dar e frumos? 
Isi ridica privirea sfioasa si se uita in directia din care 
se auzea vocea. Era o rochie din colectia primavara 
- vara 2019. Si, dintr-o data, Ioana noastra incepu 
sa se puna pe bocit. Deschide aplicatia de internet 
banking. Nu are internet. Merge in cafeneaua de vis-
a-vis unde gaseste Wifi, dar si niste cannoli irezistibili. 
Pana cere parola, pana se conecteaza la reteaua 
cafenelei, cei trei cannoli instagramabili dispar de 
pe tava. Damn it, am uitat sa le fac o poza pentru 
Instagram. Mai comanda doi, ca sa nu para o saraca 
doar cu un cannoli si se pune pe pozat. In timp ce-si 
editeaza flatlay-ul si cauta un filtru potrivit, da gata si 
ceilalti doi. Deja se forteze sa-i manannce, dar nu are 
ce sa faca. Doar nu e toanta sa-i lase acolo, sa-si dea 
seama barmanul ca i-a comandat doar pentru poza. 

facebook.com, instagram.com
madmoiselle.sarcastique
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Regia si scenaRiul (DiRecteD&wRitten by): Daniela Sala

DiRectoR imagine (DoP): Victor Gilea

Distributia (CAST): 

tRiPon Paul - Stefan Constantinescu

ghileschi maDalina - Doctor Popescu Maria 

buRescu FloRin - Director spital

ilinca bacila - Asistenta

musta VlaD - Bolnav 

cinDulet ioana - Bolnav 

VieRiu Diana - Bolnav

Echipa (CREW): 

asistent Regie: Marandici Vasile 

asistent Regie: Stefan Cosmin

asistent Regie: Calin Caprariu

asistent imagine: Cotofana Dan

machiaj: Bacila Ilinca

macking oF: Oprea Andrei 

FotogRaF Platou: Busuioceanu Alexandru 

FotogRaF Platou: Toader Claudia 

montaj: Caprariu Calin

DANIELA SALA isi face debutul 
in randul cineastilor romani cu 
primul film de fictiune
,,In umbra unui scenariu’’

Daniela Sala este o cunoscuta creatoare de moda din Romania, o 
jurnalista de renume si de acum, un tanar regizor de film. Daniela studiaza 
Regie de film si TV la Universitatea Hyperion din Bucuresti, anul acesta 
urmand sa isi sustina lucrarea de licenta. 

Daniela isi face debutul in lumea cinematografiei romanesti, cu primul 
film de fictiune “In umbra unui scenariu”, film care va fi urcat pe canalul 
sau de Youtube in doar cateva zile!

Subiectul filmului

Filmul vorbeste despre un scenarist talentat, care in urma furtului celui 
mai bun scenariu scris de acesta, intra in depresie si se interneaza la un 
spital de psihiatrie. El isi petrece majoritatea timpului scriind scenarii, fiind 
incurajat in permanenta de Doctor Popescu Maria, care devine mentorul 
acestuia si il conduce spre reusita.

foto 1, 2, 4: Claudia Toader

foto 3: BusuioCeanu alexandru
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Bianca Rus

BLD: Bianca Rus, de curand ai fost vedeta unui show, cu concept de 
scena “Show Concept Scenography” by Beatrice Lianda. Cum te-ai 
simtit in aceasta ipostaza artistica?
BR: A fost o bucurie si o reala placere sa fac parte din acest show. 
Domeniul artistic este preferatul meu si m-am simtit ca pestele in apa, 
la fel ca in momentul in care am lansat primul meu album ”Lacrimi de 
fericire” in 2004. 

BLD: Ai fost regala cu adevarat! Consideri ca tinutele sunt importante, atat in viata publica cat si 
in cea de zi cu zi?
BR: Din punctul meu de vedere, tinuta este extrem de importanta indiferent de momentul si de 
locul in care ne aflam. Cu atat mai mult atunci cand esti persoana publica si implicit un exemplu 
pentru altii.

BLD: Ce inseamna pentru tine viata artistica din Romania?
BR: Viata artistica in Romania este intr-o continua schimbare si consider ca trebuie sa fii mereu 
pregatita sa o faci. De fiecare data, publicul isi doreste sa te vada intr-o alta ipostaza, iar tu 
trebuie sa muncesti si sa te straduiesti sa ii fi pe plac!

BLD: Spune-ne 3 lucruri pe care ai vrea sa le indeplinesti in urmatoarea perioada!
BR: Nu va spun nici trei, nici patru si nici cinci lucruri! Vreau doar sa va spun ca Bianca Rus este 
o noua aparitie din toate punctele de vedere! Sper ca experienta acumulata si lectiile invatate pe 
parcursul carierei mele artistice, sa ma ajute ca incepand de acum, sa fiu alta personalitate, o alta 
artista, mai exact Bianca Rus noua, mai buna si mai efervescenta.

Interviu realizat de Beatrice 
Lianda Dinu cu ocazia 

evenimentului Show Conceptual 
Scenography la redeschiderea 

restaurantului Lido. 

interviu 
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BLD: Din punct de vedere artistic, ce iti doresti 
pentru anul acesta?
BR: Prefer sa pastrez pentru mine proiectele si sa 
le aduc in fata publicului atunci cand sunt gata; 
in schimb, va pot anunta ca mi-am propus ca 
acest an, sa fie unul extrem de bogat din punct de 
vedere al carierei artistice ...
...Unul dintre ele si cel mai important - este acela 
ca melodia la care lucrez, trebuie sa fie un succes 
total. Un al doilea lucru, este acela de a pune in 
practica tot ceea ce am invatat in trecut. Al treilea 
si unul la fel de important, este sa aduc din ce in 
ce mai mult zambet pe fata publicului meu!

BLD:  Fiecare artist are un idol de la care incepe sa 
isi construiasca imaginea si sa se dezvolte vocal. 
TU ai unul?
BR: Apreciez extrem de multi artisti, atat pe plan 
national cat si international, insa mereu mi-am 
dorit sa am propriul meu stil.

BLD: In afara stilului muzical actual, iti propui sa 
abordezi si alte stiluri muzicale?
BR: Despre acest subiect, as prefera sa vorbim 
dupa lansarea proiectului la care lucrez.

BLD: Care era visul tau cand erai mica?
BR: Visul meu a devenit realitate inca din 
momentul in care am intrat in viata artistica, mai 
exact - sa fiu pe scena in fata oamenilor.

BLD: Fiecare moment din viata noastra este o 
caramida in plus la cariera! Consideri ca ai avut o 
evolutie pozitiva din acest punct de vedere?
BR: Consider ca fiecare pas pe care l-am facut in 
cariera mea, a fost unul benefic si indiferent ca 
fost pozitiv sau mai putin pozitiv, m-a ajutat sa 
evoluez si sa ajung in pozitia in care ma aflu azi.

BLD: Iti multumim si iti dorim ca anul acesta sa ai 
un bun succes profesional!
BR: Multumesc si eu pentru interesul acordat 
asupra activitatii mele profesionale si va doresc sa 
aveti parte de cat mai multi cititori! “Recunostinta 
este bogatie; Nemultumirea, saracie”!

text  : Beatrice Lianda Dinu
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SPRING YOGA
FESTIVAL 2019

Spring Yoga Festival se adreseaza unui public foarte 
larg: celor care experimenteaza yoga pentru prima data, 
in sprijinul carora venim cu o clasa special conceputa 
„Introducere In yoga sI medItatIe”, incepatorilor, care au 
posibilitatea de a experimenta stiluri diferite de yoga pentru 
a vedea ce li se potriveste mai bine, celor care practica deja 
yoga, oferindu-le oportinitatea de a-si imbogati practica 
si experienta prin marea diversitate de clase si instructori 
prezenti in festival, copiilor si familiilor, prin clasele de 
yoga special concepute pentru ei.

Cea de-a treia editie a Spring Yoga Festival aduce ca 
elemente de noutate „Wobbel yoga” pentru copii de peste 7 
ani si „yoga pentru mama sI copIl”. Nou in Romania, wobbel 
Yoga se foloseste de placi curbate de lemn pentru a executa 
posturile de yoga. Astfel, practica Yoga devine mult mai 
distractiva pentru copii, in timp ce beneficiile nu intarzie 
sa apara: cresterea puterii de concentrare si dezvoltarea 
motricitatii - flexibilitate, echilibru, coordonare. Yoga 
pentru mama si copil promoveaza relaxarea, diminueaza 
stresul si anxietatea, in timp ce mamele petrec timp de 
calitate alaturi de copiii lor.

DE CE SPRING YOGA FESTIVAL ? Pentru ca 
este important sa ai grija de corpul tau, de mintea ta, de 
emotiile tale, intr-un cuvant, de tine!

CAND & UNDE : 16-17 martie 2019, Bodhi Studio 
(Intrarea Victor Eftimiu, nr. 2).

Pentru ca primavara inseamna un nou inceput, Spring Yoga 
Festival te asteapta sa sarbatorim primavara impreuna. Asa 
cum natura renaste, fiecare om are nevoie sa se regaseasca, sa 
se energizeze si sa porneasca la drum cu noi resurse, plin de 
vitalitate fizica si emotionala.

Spring Yoga Festival reuneste in acelasi loc clase de yoga, ateliere si 
terapii complementare ce ajuta la armonizarea corpului si a mintii si 
promite tuturor multa miscare si stare de bine. Reenergizare, remodelare 
a corpului, postura corecta, reafirmarea puterii interioare, relaxare 
completa sunt doar cateva dintre efectele si starile cu care SYF te rasfata 
pe parcursul claselor. Nu este nevoie sa fii experimentat pentru a participa 
la festival. Trebuie doar sa fii „open minded” si sa ai o atitudine pozitiva.
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PROGRAM

Sambata, 16 martie 2019
10.00 Deschiderea Festivalului
10.15-11.45 Introducere in Yoga si Meditatie (incepatori) cu Michelle 
12.00-13.00 Wobbel Yoga copii (7-14 ani) cu Michelle
13.15-14.15 “Sivananda Yoga” cu Violeta Buda
14.30-15.45 Yoga of Presence cu Carlos L’ Abbatte 
16.00-17.00 Thai Yoga cu Irina Smaranda
17.15-18.15 Meditatie Incepatori cu Gabriela Dobre 
18.30-19.30 Kirtan: The Yogic Practice of Soulful Singing cu Dana Nedelcu & Cristian Drimba

Duminica, 17 martie 2019
10.00-11.15 Ashtanga Vinyasa Yoga cu Monica Tudora 
11.30-12.30  Yoga pentru Mama si copil cu Michelle
12.45-13.45 Yoga Strala cu Alice Rosentzweig 
14.00-15.00 Hatha Yoga  cu Lidia Pasztor
15.15-16.15  Meditatie Boluri Cantatoare cu Floriana Ungureanu
16.30-17.45 Introducere in sculptoplastica  cu  Maria Cristina Antonescu 
18.00-19.00  Wealth Yoga, cu Tudor Cornel Iosub

INSCRIERI
Accesul participantilor la festival se face prin completarea formularului de inregistrare 
si achitarea taxei aferente claselor selectate. Inscrierile se pot face accesand 
http://www.mikazen.com/spring-yoga-festival

ORGANIZATOR
Organizatorul evenimentului este Michelle Dumitru - MikaZen, instructor de yoga 
certificat international de catre Yoga Alliance USA (RYT 200 & 95 RCYT), instructor 
yoga pentru copii, adolescenti, copii cu dizabilitati, adulti si familie. Michelle este 
pasionata de pictura, arta fotografica, Yoga, Ayurveda si Dezvoltare Personala. Michelle 
este fondatoarea conceputului MikaZen “Happy Little Yogi“ (www.mikazen.com).
Crezul ei este: „Every tomorrow is determined by every today” Paramahansa Yogananda

GHIZI 
Pe parcursul celor doua zile de festival, participantii vor fi ghidati de: Michelle Dumitru 
- MokaZen, Violeta Buda, Carlos L’Abbatte, Irina Smaranda, Gabriela Dobre, Dana 
Nedelcu, Cristian Drimba, Monica Tudora, Alice Rosentzweig, Lidia Pasztor, Florina 
Ungureanu, Maria Cristina Antonescu, Tudor Cornel Iosub.

PERSOANE DE CONTACT

Monica David
Telefon: 0723.999.995
Email: rmonica.david@gmail.com 

Michelle Dumitru
Telefon: 0744.961.225
Email: contact@mikazen.com 
www.mikazen.com
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UN ALT MOD DE VIATA

IKIGAI

Si poti avea viata perfecta: un loc 
de munca apropiat idealurilor tale, cu 
satisfactii din toate punctele de vedere, 
colegi deschisi, poate e tot ce ti-ai dorit 
in acest sens. Familia iarasi este una 
de invidiat, o adevarata oaza de liniste, 
unde iti incarci bateriile; si mai poti 
face in timpul unei saptamani acte de 
caritate si poti merge la sala. Te mai 
poti intalni cu prietenele si la sfarsitul 
unei astfel de saptamani, s-ar putea 
spune ca iti traiesti viata la maxim si de 
ce nu, poti fi invidiata.

Fiecare dintre noi simtim nevoia unei evadari din cotidian, 

pentru a ne ‘rupe’ macar putin din rutina apasatoare, dar 

poate ca nu mereu avem posibilitatea ca timp sau bani sa 

mergem in mini (vacante).

Cu toate acestea, de multe ori te poti intreba daca duc undeva toate 
eforturile, toata aceasta traire la maxim a vietii. Pentru ca, in pofida satisfactiei 
de moment ca ai facut ceva, ca te simti ca ai contribuit cu ceva in viata ta sau 
a altora, in sinea ta, te poti simti stresata si epuizata. Iar o adevarata gura de 
oxigen vine de la ceea ce japonezii numesc “ikigai”, care se traduce “motiv 
pentru a trai” si care este despre a avea acel sentiment de sens in viata, ceva 
care te ridica de dimineata din pat si te face sa traiesti din toata fiinta. Acest 
lucru a patruns tot mai mult in cultura occidentala, iar numeroase studii au 
aratat ca astfel de sentimente iti pot imbogati viata, adaugandu-ti chiar ani 
reali si acest lucru se vede in durata medie de viata a japonezilor, cu mult 
ridicata fata de cea a altora. Se pare ca ikigai reduce riscul bolilor de inima 
si a accidentelor vasculare cerebrale, boala Alzheimer, depresia si reducerea 
stresului, este imbunatatita calitatea somnului si viata sexuala.
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O modalitate pentru a avea parte de ikigai, este aceea de a avea o imagine 
a diagramei Venn: un cerc cu ceea iubesti, un cerc care sa arate la ce esti 
bun, altul cu nevoile lumii si al patrulea - cum ai putea fi platit. Iar in centru: 
ikigai-ul tau! Si se spune ca doar un sfert din concept face referire la munca.

Intr-un studiu japonez, doar 31 de procente afirma ca locul lor de munca 
este ikigai si acesta este motivul pentru care, de multe ori, ne simtim pur 
si simplu sufocate cu presiunea vietii de zi cu zi, ocupata in mare parte cu 
serviciul. Ikigai trebuie sa fie un scop pentru a beneficia pe deplin de el, de 
aceea, ideile tale trebuie scrise si “respectate”; combinand ceea ce iti place 
cu ceea ce stii sa faci cel mai bine, duce la completarea cercului si te face 
sa te simti implinita. Nu te nasti cu ikigai! Este ceea ce trebuie sa cauti si 
pentru care trebuie sa te lupti! De unde afli aceasta?

Tine cont de urmatoarele!

SFATURI PENTRU 
A-TI ATINGE MAI 

REPEDE IKIGAI-UL!

1
Scrie undeva lucrurile 

care te fac fericita! Sau, fa-ti 
un document in care sa pui 
fotografii cu tine din telefon 
cu momentele in care esti cea 
mai fericita! Orice imagine 
de aici te poate inspira si 
te poate aduce mult mai 
aproape si mult mai repede 
de propriul ikigai. Poate fi 
ceva extrem de simplu, care 
e acolo si pe care tu nu il 
constientizezi acum!

2
Imagineza-ti propriile 

funeralii! Daaa, suna 
morbid, dar intreaba-te 
cum vrei sa fii elogiat! Poate 
accentul nu ar trebuie pus pe 
munca, ci pe ceea ce ai facut 
si cum ai contribuit la lumea 
inconjuratoare si catre cei pe 
care ii iubesti!
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CARE ITI SUNT VALORILE?

Examineaza ceea ce respecti si admiri! Poate fi 
foarte simplu sa intelegi ce anume conteaza cel 
mai mult. Ai putea incerca un astfel de experiment: 
scrie de exemplu numele catorva persoane pe care 
le admiri, indiferent ca este prietena ta, mama, 
iubitul sau oricine altcineva, si sub fiecare nume, 
scrie trasaturile fiecaruia - sa zicem 5 trasaturi.

Trasaturile mentionate, cum ar fi bunatatea, 
rabdarea, etc, sunt probabil ceea ce iti doresti 
tu cel mai mult de la tine, doar ca nu le-ai 
constientizat pana in momentul de fata. Facand 
acest lucru, lasa aceste valori sa conduca modul 
de gandire si actiunile tale. Cand vei incepe sa 
traiesti constienta cu aceste valori, vei incepe 
“antrenamentul” a noii TU si vei fi din ce in ce 
mai aproape de ikigai.

RAMANE ACELASI TOATA VIATA?

Pentru majoritatea persoanelor, ikigai nu este 
static, dar creste si se schimba pe parcursul vietii. 
Anumite persoane de exemplu, il pot gasi prin a 
avea copii; doar ca, acestia cresc, iar parintii au 
nevoie sa schimbe acea energie. Si acest lucru 
poate fi facut prin diverse lucruri - fie ele repetate 
sau obiceiuri - care iti ofera placere, sau te poti 
reorienta spre altele mai mult sau mai putin 
tangentiale. 

AI O COMUNITATE

Pasiunile tale, valorile si modelele tale sunt de 
asemenea conectate cu cei din jurul tau. Fericirea 
este ceva ce ar trebui sa urmarim si sa fie unul 
din scopurile noastre. Cercetarile arata pe de alta 
parte, ca cea mai mare sursa de fericire este o 
buna conectare sociala.

Si in timp ce apropierea de ikigai necesita o 
reflectie profunda, alte persoane fac parte din 
aceasta conectare, unul din cele patru cercuri ale 
diagramei - este despre locul in care esti in lume 
la modul general. Iar daca vei privi diagrama, vei 
observa ca totul este conectat in cel mai bun mod 
posibil.

CAND TE SIMTI CEL MAI PASIONATA?

Gandeste-te la acele momente in care te simti 
cel mai libera! Pentru anumite persoane poate fi 
scrisul, pentru altele gradinaritul sau cantatul; 
anumite activitati pot avea conexiune cu ceea 
ce faci, pot fi tangentiale activitatilor. Daca iti 
cauti scopul in munca, trebuie sa intelegi motivul 
acestuia. Esti comunicativa, educativa, inspiri si/
sau ajuti pe altii, creezi ceva care le face oamenilor 
viata mai buna? Sau munca o faci pentru a avea 
tot ce este elementar pentru a trai, fie ca este 
vorba de casa, familie, etc? Si acesta poate fi o 
sursa valida de ikigai.

CE ITI PLACE?

CE ARE
LUMEA

NEVOIE?

LA CE
ESTI

BUN?

POTI FI PLATIT?

p a s i u n e

p r o f e s i e

m i s i u n e

v o c a t i e

IKIGAI
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Rasul joaca un rol major in relatii, dar raspunsul nostru este esential, dupa cum arata ultimele cercetari. Oamenii se incadreaza 
in diverse tipare, unora fiindu-le parca frica sa rada, avand o anumita teama, altii se bucura de ras si o considera a fi forma de 

distractie, gandind in acelasi timp ca daca rad mai mult, sunt apreciati.

Psihologii au discutat cu 154 de cupluri heterosexuale, cei care se incurajau sa rada sub o forma sau alta, avea tendinta de a se 
simti mult mai atrasi de partener si multumiti de viata lor sexuala. In schimb, cei carora le era frica sa rada, aveau anumite retineri in 
privinta relatiei de cuplu, se simteau inconfortabili, fiind in acelasi timp, nemultumiti de viata sexuala. Cei care ii ridiculizeaza pe altii, 
au tendinta sa argumenteze mai mult, probabil pentru ca merg prea departe.

Cu siguranta te cunosti, iti cunosti partenerul, iar daca va place sa radeti, mergeti inainte; daca partenerului tau nu-i prea place 
acest lucru, pastreaza-ti glumele pentru prietenii tai!

Rasul conteaza
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B U N A T A T E A

aDopTa un nou moD De a iubi 
si a fi iubiT, schimbanDu-Ti 

aTenTia De la minDfulness la 
bunaTaTe si aTraganD spre 

Tine ToaTe vibraTiile poziTive!

Un vechi povestitor grec afirma cu aproximativ 
2500 de ani in urma ca “nici un act de bunatate, 

oricat de mic ar fi, nu este pierdut vreodata”. Partea 
frumoasa este ca dupa sute de ani, aceasta afirmatie 

este cat se poate de actuala, micile 
acte de bunatate, oferindu-ti beneficii 
profunde, in special, sanatate fizica si 
mentala. Bunatatea este inclusa astazi, 
in tot ceea ce inseamna concept de 
wellbeing. Cand esti bun, centrele de 
multumire ti se aprind, ca si cum ai fi fost 
tu destinatarul faptei bune si nicidecum 
cel care ofera, conform EMORY 
UNIVERSITY. Bunatatea stimuleaza 

de asemenea, productia de serotonina, chimicalul 
care sustine atat sanatatea fizica cat si cea psihica, 
vindecarea ranilor, calmarea atunci cand esti stresat 
sau nelinistit, toate astea, facandu-te fericit.

Un studiu apartinand 
UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, a cerut in mod 
individual, unor persoane 
destul de anxioase sa faca 
cel putin 6 acte de bunatate 
saptamanal. Dupa o luna, 
starea lor a inregistrat o 
crestere semnificativa a starii 
pozitive si a satisfactiilor 
relationale, scazand in acelasi 
timp si dorinta de evitare a 
interactiunii sociale. Si aceste 
lucruri au avut loc deoarece, 
ajutandu-i pe altii, te face sa te 
simti mai puternic, mai energic, 
mai calm, mai putin stresat si 
cu o crestere a stimei de sine.
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A fi bun si grijuliu, 
iti ofera un sens de 

imputernicire si o 
crestere a stimei de 

sine, ceea ce este 
asociat cu bunastarea 

emotionala. Si 
ajutandu-i pe cei din 

jur, nu este bine doar 
pentru sanatatea ta 

emotionala, dar si 
pentru cea fizica. 

Cercetarile au 
aratat ca ajutand si 

aratand bunatate 
prin intermediul 

voluntariatului, ajuta 
la reducerea diferitelor 

forme de suferinta. 
Persoanele de peste 

55 de ani care fac 
voluntariat pentru una 

sau doua organizatii, au 
o probabilitate de 44% 
mai scazuta de a muri 

mai devreme si asta, 
in ciuda altor factori 

care contribuie la acest 
lucru, inclusiv sanatatea 

fizica, exercitiu fizic, 
sex, stare civila, 

obiceiuri nocive precum 
fumatul sau alcoolul in 

exces. Ajutandu-i pe 
altii, are un efect de 4 

ori mai mare comparativ 
cu exercitiile fizice 

efectuate de 4 ori pe 
saptamana.

B U N ATAT E  P E S T E  T O T

Fiecare dintre noi a vazut acte de 
bunatate la televizor, bunatate online, 
pe strada si o putem chiar introduce 
in exercitiile noastre fizice. Exista 
anumite comunitati in lume, care 
se adreseaza unor persoane care 
isi pierd increderea in sine, care au 
oscilatii in privinta propriei persoane, 
astfel de programe fiind foarte bune 
pentru sanatatea fizica si psihica. 
In cazul in care faci parte dintr-o 
astfel de comunitate, sunt importante 
exercitiile fizice, dar si mai importante 
sunt socializarea si comunicarea; 
toate acestea, dau un sens vietii tale, 
te ajuta sa iti canalizezi energia catre 
scopuri bine definite.

O F F L I N E

Si in mediul real, aceasta bunatate 
este infloritoare, fie cu ajutorul unor 
cuvinte frumoase - atunci cand este 
necesar, fie material: donam haine, 
oferim cuiva mancare orice alte 
acte de bunatate. S-au infiintat, se 
infiinteaza diverse grupuri care sa 
sprijine oamenii fara adapost, cei 
care au nevoie de haine sau mancare. 
Daca la inceput, totul poate pleca 
din mediul online, ulterior, situatia 
coboara in viata reala si orice ajutor, 
oricat de mic - conteaza. Exista multe 
persoane care nu fac nimic din jena ca 
se gandesc, ca ajutorul lor este prea 
mic, insuficient, ... ceea ce este total 
gresit. Doar o mica comparatie intre 
o persoana care are un trai decent - 
are unde dormi, are un loc de munca, 
are ce manca si o persoana care 
nu are nimic in sezonul rece, poate 
demonstra foarte usor ca aceasta 
premiza de ajutor nesemnificativ, este 
una gresita! Indiferent ca esti mama, 
sotie si ai si un loc de munca, astfel 
de fapte bune se pot face oricand; 
iar astfel de exemple, pot fi vazute in 
multe locuri.

O N L I N E

In ziua de astazi, cele mai multe 
acte de bunatate au loc virtual - 
in mediul online si asta datorita 
faptului ca ne petrecem mult timp in 
acest spatiu. Conform statisticilor, o 
persoana face lunar, in medie, cam 10 
acte de bunatate, indiferent ca sunt 
“like-uri”, comentarii pozitive sau 
donatii. Si pana la urma, ce poate fi 
mai frumos decat sa ajuti un prieten, 
un vecin sau chiar o persoana pe care 
nu ai intalnit-o niciodata? Exista foarte 
multe cazuri si povesti de viata cu 
diverse cazuri sau persoane profund 
recunoscatore umanitatii si gesturilor 
care intr-adevar conteaza.
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P L AT E S T E  I N A I N T E !

Dorinta globala de a raspandi 
bunatatea, a dat nastere de multe ori 
unor proiecte minunate si poti numi 
lucruri bune chiar si cele care au 
legatura cu mediul inconjurator; poti 
aduce multumiri celor care lucreaza 
de exemplu la urgente la un spital, 
sau sa oferi o floare unei persoane 
necunoascute, ... aici nu exista limite. 
Si cel mai bine este sa faceti lucruri 
bune din inima, fara sa va asteptati 
la recompense; cu toate astea, cu 
siguranta v-ati aflat in situatia in care 
vi s-au intors prin alta modalitate 
faptele bune pe care le-ati facut in 
trecut! 

Iar cercetarile au demonstrat faptul 
ca efectele pozitive ale bunatatii sunt 
“inregistrate” in creierul fiecarui 
martor a faptei facute, ceea ce duce 
la un efect de domino, ceea ce arata 
ca bunatatea este contagioasa.

Diferitele studii au 
aratat ca bunatatea si 
toate actiunile altruiste, 
au fost asociate cu 
cresterea bunastarii 
sociale si spirituale, atat 
a propriei persoane cat 
si legaturile cu ceilalti. 
Ca primitor al unui act de 
bunatate, simti o crestere 
a oxitocinei, hormonul 
“dragostei”, care ajuta 
la scaderea tensiunii 
arteriale si imbunatatirea 
generala a inimii. Creste 
stima si optimismul. Si 
cu toate ca, atunci cand 
lumea reala ne “loveste” 
cu lucruri mai putin 
placute, este bine sa 
facem un pas inapoi, sa 
privim in ansmablu si sa 
ne amintim ca bunatatea 
este ceea ce trebuie 
sa primeze in viata si 
in actiunile noastre. Si 
partea buna aici este ca 
niciodata nu este prea 
tarziu sa incepi!

I D E I  G A N D I T E  P O Z I T I V

Poate nu v-ati gandit de prea 
multe ori daca este loc de bunatate 
in afaceri. Ei bine, raspunsul este DA, 
pentru ca in momentul in care, prin 
serviciile tale, prin produsele tale, 
adaugi si bunatate, acest lucru se 
transmite prin intermediul vibratiilor 
catre cei cu care intri in contact. 
Trebuie incercat ca in vocabularul de 
baza, sa adaugati cuvinte, expresii 
care exprima bunatatea si pe care sa 
le simtiti cand le exprimati, pentru ca, 
bucuria resimtita din cealalta parte, 
face ca banii sau schimbul sa fie 
perceput cu placere, mult mai usor. 
Iar specialistii recomanda, indiferent 
de situatie, ca bunatatea si toate 
actele tangentiale acesteia, sa se faca 
de la cele mai fragede varste, pentru 
ca bunatatea sa fie un mod de viata 
si totul sa vina de la sine intr-un mod 
natural. Si cum primii 6 ani sunt vitali 
in dezvoltarea adultului de mai tarziu, 
ar fi bine sa pregatim copii pentru o 
lume in care sa domine bunatatea, 
comparativ cu pregatirea pentru 
adevarata lume de astazi.
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SUNTEM DEPASITI DE ALEGERI SI ASTA IN CONDITIILE IN CARE, IN 
MEDIE, ZILNIC, AVEM PARTE DE PESTE 200 DE DECIZII LEGATE DE 
MANCARE; CHIAR SI CEA MAI SIMPLA DECIZIE, NE POATE TINE PE LOC! 
IATA CE AR TREBUI FACUT!

oboseala
de a lua decizii
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I A  D I M I N E ATA  C E L E  M A I  B U N E  D E C I Z I I !
Cu cat iei mai multe decizii, cu atat devine mai greu pentru creierul tau! 

Din acest motiv, expertii afirma ca cele mai bune decizii se iau dimineata; 
dupa ce ai dormit, te trezesti plin de energie si cu capul limpede. Este 
total nerecomandat sa iei decizii in timpul unei situatii stresante sau sub 
presiunea timpului.

M E R G I ,  S C R I E ,  S C H I T E A Z A !
Atunci cand esti in situatia de a lua decizii importante, determinante 

pentru viata ta, te poti simt coplesit de situatie. Intrebari ca “Pot obtine locul 
de munca respectiv? Este o decizie corecta acest imprumut de la banca?” 
sunt sufocante, iar o buna metoda pentru a te detasa putin, este aceea 
de a lua putina distanta de problema si a amana decizia respectiva. Cand 
esti sub presiune, adrenalina isi face simtita prezenta si acest lucru poate 
afecta calitatea deciziei tale. Pentru o intensitate scazuta a adrenalinei, fa 
o plimbare, mergi la sala de sport sau practica yoga. Daca de exemplu, 
primesti un email nepoliticos, reactia subita necontrolata, te-ar putea face 
sa raspunzi cu aceeasi moneda, ceea ce ar putea fi regretabil mai tarziu. La 
fel este si in cazul deciziilor. Ia putina distanta, intarzie putin luarea unei 
decizii, gandeste rational, apoi intoarce-te la problema!

F O L O S E S T E - T I  C U V I N T E L E !
Multi dintre noi presupunem ca luand o decizie sau vorbind despre ea 

cu prietenii este o buna optiune. Cercetarile au aratat ca, in situatiile in 
care cineva ia locul celui ce trebuie sa ia decizii, acesta tinde sa isi asume 
riscuri mai mari si asta deoarce, nu este el in situatia respectiva si nu este 
el cel care va cadea. Intr-adevar, este normal sa te consulti cu cei apropiati 
intr-un anumit caz; expunandu-ti ideile, poti avea o imagine de ansamblu 
a lucrurilor si le poti clarifica. O foarte buna idee, este sa scrii o lista pro si 
contra deciziei, care nu neaparat iti va da raspunsul, dar va aduce ordine 
in ganduri.

U I TA  M I T U L  P E R F E C T I U N I I !
Adesea, ramanem oarecum fixati pe ideea ca poate nu am facut cea mai 

buna alegere, pentru ca ne dorim alegerea perfecta, iar alegerile noastre 
sunt destul de vizibile in social media. Pentru a depasi aceaste tendinte 
perfectioniste, trebuie sa constientizezi faptul ca este extrem de greu sa 
atingem o astfel de perfectiune, mai ales ca nu mereu avem parghiile 
necesare. Daca te hotarasti sa mergi in vacanta si cauti cazare, e greu de 
luat decizia ideala daca ai multe optiuni. Stabileste-ti 3 conditii care trebuie 
sa fie indeplinite, vezi care este cea mai buna si ia decizia! Nu mai cauta!

R E C U N O A S T E  S I  A C C E P TA  R I S C U R I L E !
In momentul in care doresti sa faci ceva peste cateva zile, poti avea 

surpriza unor evenimente neasteptate, poate fi vremea de afara, poate 
exista vreo incertitudine din partea unei persoane implicate. Indiferent 
de situatie, trebuie sa iei in calcul si aceste posibilitati si sa incerci sa fii 
pregatit pentru ele, atat din punct de vedere al gestionarii situatiei, cat si al 
unei modalitati de a nu lua decizii la cald. Nu te poti ‘trezi’ intr-o situatie si 
sa ramai socat, sa nu mai ai nicio reactie; trebuie sa te educi sa ai o anumita 
toleranta la risc! Cu toate acestea, sunt persoane carora le plac astfel de 
situatii - in care nu gandesc prea mult, mergand pe ideea “ce va fi, aia va fi”, 
altele, din conta, iau in calcul potentialii factori de risc. Pana la urma, este 
vorba de a face, ceea ce te face sa te simti confortabil si sa lucrezi cu asta.

Credem ca toti ne-am regasit in situatia 
in care am amanat luarea unei decizii din 
cauza ca parea prea coplesitoare sau am luat 
o decizie pripita doar pentru a ne opri sa ne 
gandim la acest subiect.

Doar ca aceasta situatie trebuie luata usor, 
nu trebuie sa ne panicam in vreun fel, aceste 
manifestari fiind normale societii liberale in 
care traim si in care avem libertate de alegere. 
Toate companiile care ofera servicii si bunuri, 
au adoptat aceasta politica diversa, care se 
potriveste oricarui gust si se adreseaza unei 
mase largi de populatie. Astazi, putem cam 
totul personaliza, de la haine si parfumuri, 
pana la alegerile in privinta modului de 
alimentatie. Iar in momentul in care suntem 
pusi in fata atator optiuni, avem aceasta 
tendinta de a ne bloca, de a lua decizii greu, 
de aici si aceasta oboseala a hotararii finale.

Poate ca suna cumva bizar, dar lucrurile 
chiar asa stau si nu e nimeni mofturos 
aici! Doar imagineaza-ti cand esti in fata 
calculatorului sau pe telefon si iti doresti sa 
cumperi ceva; cauti cel mai bun pret, ai mai 
multe optiuni, dar brusc vezi altceva care iti 
place si mai mult si chiar e mai ieftin. Ce alegi? 
Care sunt criteriile? Oare ai avea bani sa le iei 
pe ambele? Si acum, pare ca totul incepe sa 
aiba sens. Se estimeaza ca luam pana la 35000 
decizii zilnic, importanta lor variind, dar, este 
o cifra si suntem taxati la nivel mental. Iar 
dupa ce ai luat decizia finala, cum te simti? 
Ceva este sacaitor ... ai un sentiment ca poate 
ai fi putut alege mult mai bine!

Expertii sunt de acord ca exista o multitudine 
de optiuni care creeaza o supraincarcare 
cognitiva in creier; acesta nu poate gasi un 
sens atator informatii si sa le rationalizeze. 
Persoanele analitice incearca sa le cantareasca, 
sa le compare intr-o ordine sistematica si 
apoi sa faca o alegerea informata, doar ca 
acest lucru nu mai este posibil; creierul 
incearca sa gestioneze supraincarcarea cu 
ajutorul comenzilor mentale rapide. Acest 
lucru ne poate duce intr-o directie gresita, 
deoarece, acestea sunt decizii emotionale si 
pot fi conduse de indiciile mediului care ne 
inconjoara si nu de argumente rationale.

Deciziile automate se bazeaza pe distrugerea 
sentimentelor de nesiguranta, pentru ca apoi 
sa existe regretul deciziilor, ceea ce duce la 
o nemultumire profunda. Toate acestea nu 
reprezinta un mod normal (chiar daca este 
actual!) de a trai, de aceea trebuie sa faci ceva 
in acest sens. Iata in continuare ce ...

Se estimeaza ca luam pana la 35000 decizii zilnic !



Impartind patul cu partenerul poate 

fi de vis sau poate fi ... un cosmar. Cum 

poti face ca aceasta experienta sa 

fie una placuta?

IMPARTIND 
PATUL
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Indiferent ca suntem 

sau nu romantici sau 

pasionali, experienta 

din pat cu partenerul, 

poate fi una nu 

tocmai placuta si 

poate din ce in ce mai 

suportabila pe masura 

ce relatia inainteaza. 

Conform unor studii, 

aproximativ jumatate 

dintre cupluri au 

probleme legate de 

somn in timpul noptii, 

pe “bataia” pentru 

invelitori.

Si aproape jumate 

dintre persoanele care 

formeaza un cuplu 

fac compromisuri 

pentru a se acomoda 

cu partenerul, un sfert 

dintre noi mergem mai 

devreme la culcare 

decat ne-am dori, 1 din 

5 persoane dormim 

inghesuite, cand de de 

fapt - ne dorim sa avem 

cat mai mult spatiu si 

sa ne putem intinde.

Se pare ca femeile fac cele mai mari 
compromisuri in aceasta privinta, 
femeile dormind foarte putine ore pe 
noapte si asta din cauza sforaitului. Doar 
ca acest inconvenient nu reprezinta un 
semn ca relatia se clatina sau nu merge; 
un cuplu poate fi perfect in rest, poate 
exista multa iubire intre parteneri, 
doar ca dureaza ceva timp pana se 
acomodeaza unul cu celalalt. Lucrurile 
nu sunt atat de simple la prima vedere, 
pentru ca fiecare persoana are un 
anumit confort, de la temperatura la 
care poate dormi adecvat, la ora la care 
se merge, pozitia din pat - care poate fi 
un inconvenient pentru partener si de 
cele mai multe ori, comunicarea este 
cea mai importanta, pentru ca nimeni 
nu trebuie sa fie nevoit sa “sufere” 
in timpul noptii. Important este sa 
clarificati de la inceput si sa va faceti 
intelesi ca aceasta nu e o problema a 
relatiei propriu zise, ci trebuie facut un 
compromis pentru a dormi mai bine.

Care ar fi cele mai comune probleme in 
timpul somnului? Cum le putem solutiona?

Si ar trebui sa fie un lucru simplu: 
de ce nu am putut dormi azi noapte? 
Si in functie de raspuns cauti/ 
cautati probleme sa o rezolvati; este 
vital sa aveti o astfel de discutie in 
cuplu, pentru a pastra relatia fericita 
si sanatoasa. Daca nu dormi bine 
noapte, a doua zi vei avea o stare 
nepotrivita modului tau de a fi, te poti 
simti agitata sau nu esti in forma; 
incerci sa suplinesti deficitul de somn 
consumand cafea, energizante. Iar 
daca astfel de nopti se aduna, la un 
moment dat vei ceda, nu vei mai face 
fata rutinei. Si chiar trebuie discutate 
aceste lucruri cu partenerul, pentru ca 
altfel, vei construi o realitate bazata pe 
supozitii, care nu va rezolva problema, 
ci dimpotriva, o va amplifica si 
complica.

GIUGIULELI  INC OMODE

Chiar si pentru cei dintre noi carora le plac astfel de lucruri, cand ne dorim 
sa dormim, nu e tocmai ok. Exista multe cupluri carora le plac aceste giugiuleli, 
adorm cu ele, dar somnul in continuare, nu este de calitate: ba pozitia este 
inconfortabila, ba este prea cald ... cele mai bune astfel de solutii in aceste cazuri 
este ca fiecare sau macar unul dintre ei, atunci cand aproape sa adoarma sa se 
dea la o parte, pentru ca fiecare sa aiba propriul spatiu. Nu e vorba sub nicio 
forma de a nu pretui clipele frumoase sau depsre relatie, e doar despre un somn 
confortabil. La fel de bine, partenerii pot experimenta diverse pozitii in care sa se 
alinte, pozitii care pot fi ok atunci cand se adoarme.
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Diversele studii au aratat ca femeile, 
in general, pierd ani de somn datorita 
sforaitului partenerilor. Anumite 
pozitii de somn in schimb, reduc 
sforaitul si dopurile de silicon pentru 
urechi, ajuta la blocarea sunetelor. 
Sforaitul poate fi un indicator al apneei 
de somn, de aceea ar trebui mers la 
medic cu partenerul, pentru a verifica 
ce probleme ar putea exista si ce solutii 
se pot gasi. Tehnologia in acest sens a 
evoluat, exista multe gadgeturi care 
sa rezolve astfel de probleme si se pot 
face si diverse interventii chirurgicale. 
Poti face de asemenea un zid din perne 
pentru atenuarea zgomotului, pernele 
din spuma fiind mult mai eficiente 
decat cele din puf.

SINGURA

In multe cupluri, dupa o perioada de 
timp, nu mai e totul roz, astfel ca apar 
decizii de a dormi separat. Poate parea 
putin drastic, dar asta nu inseamna ca 
relatia este pe terminate! De multe ori, 
patul pentru cuplu este vazut ca un loc 
sacru, un spatiu intim si atunci cand 
apar astfel de situatii si interpretarile 
sunt prapastioase. Dar, daca doar 
dormitul separat este o problema si in 
rest, aveti grija sa comunicati, sa aveti 
clipele voastre de intimitate, nu ar 
trebui sa fie nicio problema in privinta 
relatiei propriu zise.

SPATIUL

Daca ai nevoie de mai mult loc si 
esti mai fericita daca dormi singura, 
chiar si cel mai mic “gest” din timpul 
somnului partenerului poate sa iti 
tulbure somnul. Indicat ar fi - ca o 
prima masura - sa cumparati cel mai 
mare pat posibil care sa si incapa 
in dormitor; diferenta si avantajele 
pot fi enorme. Daca avem in jurul 
nostru cam 10 cm liberi, atunci putem 
considera ca avem spatiu; in cazul in 
care dormi pe marginea patului si stii 
asta, ai un sentiment de disconfort 
si de nesiguranta, ceea ce afecteaza 
calitatea somnului. Daca spatiul este o 
problema, atunci achizitionarea unui 
pat poate fi solutia; de aceea, este 
important sa aveti o discutie legata de 
somn si cauzele care il perturba.

TEMPERAT URA

Aceasta este o mare problema si 
asta din cauza ca partenerii tind sa 
aiba diferite temperaturi corporale. 
Sunt indicate acele saltele cu doua 
fete, una mai rece si cealalta mai 
calda, iar invelitoarele - trebuie stiut 
- se comporta diferit de la persoana la 
persoana in privinta temperaturilor. 
Asa ca, o idee buna este ca fiecare sa 
aiba propria patura, ceea ce iti ofera 
propriul confort pentru a dormi. Daca 
intampinati de exemplu probleme 
in privinta lungimii coverturii, 
achizitionati una care se adapteaza 
cerintelor, atat din punct de vedere al 
dimensiunii cat si al caldurii.
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La tromboflebita 
superficiala, vena afectata 
poate fi simtita si vazuta 
ca o linie vinetie sub piele, 
cu inflamatie localizata, 
durere si sensibilitate 
la atingere. Este o boala 
relativ comuna, un cheag 
superficial, ce poate fi 
format de o lovitura, o 
infectie, de statul perioade 
lungi in picioare, lipsa 
de exercitiu fizic si de 
utilizarea medicamentelor 
intravenoase. Sarcina, 
venele varicoase, obezitatea 
si fumatul cresc riscul de 
tromboflebita superficiala. 

T r o m b o f l e b i t a 
superficiala  este  tratata, 
in mod frecvent,  prin 
mentinerea ridicata 
a membrului afectat, 
aplicarea unor comprese 
umede, calde si odihna 
la pat. Medicul poate 
prescrie medicamente 
antiinflamatorii.

Tromboflebita profunda 
este cunoscuta ca tromboza 
venoasa profunda sau TVP si are 
ca risc principal, restrictionarea 
brusca a circulatiei sangelui 
prin vene, care poate produce 
insuficienta venoasa cronica, 
o afectiune caracterizata prin 
umflare, pigmentare intensa, 
dermatita si ulceratia piciorului 
afectat. Pericolul creste daca 
un cheag de sange se rupe din 
captuseala venoasa si circula 
odata cu sangele spre inima, 
plamani sau creier, unde se 
poate opri intr-un vas de sange 
si poate bloca circulatia catre 
aceste organe vitale. TPV este o 
problema de sanatate serioasa, 
care poate presupune spitalizare 
si  interventie chirurgicala.

Dintre cauze, enumeram: 
rezultatul unui traumatism al 
captuselii interioare a vasului 
de sange, tendinta anormala de 
coagulare, circulatie deficitara, 
anumite tipuri de cancer si 
sindromul Behcet.

TROMBOFLEBITA
F l e b i t a  inseamna inflamatia unei vene. Daca inflamatia este asociata cu formarea  
unui trombus (cheag de sange) in vena, afectiunea poarta denumirea de  tromboflebita. 
t r o m b o F l e b i t a  apare in mod frecvent la extremitati, in special la picioare si poate fi 
superficiala sau profunda.

Text : DorinA ursu - Terapeut naturist
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Recomandari generale:

• Consumati  fructe si vegetale proaspete, nuci, seminte crude, produse din soia si cereale integrale.

• Reduceti consumul de carne rosie (sau eliminati complet din alimentatie).

• Nu consumati produse lactate, alimente prajite, sarate sau procesate ori uleiuri vegetale partial hidrogenate.

• Mersul, inotul si alte exercitii fizice, imbunatatesc circulatia si previn lenevirea venelor, diminuand tendinta de 
formare a cheagurilor.

• Sunt recomandate bai de sezut alternand apa rece cu cea fierbinte sau puneti comprese fierbinti si reci alternative, 
utilizand plante medicinale.

• Stati culcat pe o suprafata inclinata, cu picioarele mai sus decat capul, 15 minute pe zi; acest exercitiu este foarte 
folositor, daca petreceti mult timp in picioare.

• Cautati in farmacie ciorapi cu suport elastic special (ciorapi compresivi, antiembolie) pentru imbunatatirea circulatiei.

• Renuntati la fumat. Fumatul contracta vasele de sange, producand proasta circulatie si incetinirea circulatiei sangelui.

• Evitati sa purtati haine stramte.

• Daca aveti o vena umflata, dureroasa, care nu se retrage in doua saptamani, consultati-va cu medicul dumneavoastra.

• Daca trebuie sa stati la pat, miscati-va picioarele cat de mult posibil.

• Pastrati o igiena zilnica a picioarelor pentru a evita infectiile.

• Evitati folosirea produselor care pot usca pielea.

• Daca apar simptome de embolie pulmonara, stati jos imediat si anuntati salvarea, cea mai buna solutie fiind aceea de  
a ajunge la urgenta.

• Nu combinati vitamina E cu medicamentele anticoagulante.

• Cand calatoriti, luati urmatoarele masuri preventive:

 -nu stati inactive toata calatoria sau zborul (ridicati-va, miscati-va, intindeti-va, faceti cativa pasi)

  -beti lichide pentru a preveni deshidratarea

  -evitati consumul de cafea si alcool in calatoriile lungi

  -evitati sa stati picior peste picior pentru perioade lungi
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O serie de suplimente

sunt importante si utile in tratarea si ameliorarea tromboflebitei. 
Pentru recomandarea lor si dozele necesare, adresati-va medicului sau 
terapeutului dumneavoastra:

• exTrAcT De seminTe De sTruguri - reda flexibilitatea peretilor 
arterelor si reduc riscul de boli ale vaselor de sange si de tromboflebite.

• ulei De seminTe De in - furnizeaza acizi grasi esentiali care reduc 
formarea cheagurilor de sange.

• meTilsulfonilmeTAn (MSM) - calmeaza durerea si inflamatia

• mAgneziu si cAlciu - subtiaza sangele, reduce coagularea 
anormala.

• L-hisTiDinA  - dilatator important al vaselor de sange.

• l-cisTeinA si l-meTioninA  - proTejeAzA si DAu DurAbiliTATe 
celulelor, previn acumularea grasimilor in vasele de sange; 
administrati cu apa, nu cu lapte, iar pentru o mai buna absorbtie 
luati cu vitaminele B6 si C.

• leciTinA - este un emulsificator al grasimilor; eficienta in 
imbunatatirea circulatiei.

• ViTAminA C cu bioflAVonoizi - ajuta sistemul circulator si reduce 
tendintele de coagulare, previne invinetirea si ajuta la vindecare.

• zinc - ajuta la vindecarea ulceratiilor si stimuleaza 
sistemul imunitar; este necesar pentru a mentine concentratia 
corespunzatoare de vitamina E in corp.

• ViTAminA E  - subtiaza sangele si reduce “lipirea” trombocitelor; 
se recomanda sub forma de emulsie pentru o asimilare mai usoara si 
siguranta mai mare la doze ridicate.

Plante care ajuta

- lucerna, pau d’arco, zmeura rosie, 
rozmarinul, coada soricelului sunt 
plante medicinale antioxidante care 
imbunatatesc oxigenarea sangelui

- ghimpele imbunatateste circulatia

- ardeiul de Cayenne subtiaza 
sangele, scade tensiunea arteriala 
si imbunatateste circulatia; poate 
fi combinat intr-o cataplasma cu 
ghimbirul, patlagina si alunul vrajit 
aplicata direct pe zona afectata

- ghimbirul, gura lupului si radacina 
de valeriana dilata vasele de sange si 
ajuta circulatia

- paducelul dilata  vasele de sange, 
contribuie la scaderea colesterolului si 
protejeaza inima

- ginko biloba imbunatateste 
circulatia si activitatea cerebrala

- extractul de frunze de maslin ajuta 
in prevenirea infectiei

- ulceratiile la picioare pot fi tratate 
cu extract de gentian; umeziti o bucata 
de pansament steril cu o pipeta plina cu 
extract si plasati-o pe zona afectata

Toate informatiile din articol au rol informativ si nu inlocuiesc consultatia si recomandarile  medicului de specialiatate. 
Pentru intrebari, consilieri online sau programari, scrieti-mi pe adresa

dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro sau sunati la telefon 0746 587 420 ! Vizitati pagina noastra de Facebook !

S A N A T A T E  s i  A R M O N I E  ! 
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Ce trebuie sa mananci pentru a-ti echilibra nivelul hormonal,

a pierde in greutate si a creste energia sexuala 

Mananca cat mai natural
si evita mancarea procesata, cele din urma fiind lipsite de 

nutrienti.
Consuma carbohidratii sanatosi!

Opteaza pentru fibrele regasite in cerealele integrale si 
legume. Ele sunt bogate in substante nutritive si fibre, esentiale 
pentru eliminarea deseurilor in mod sanatos. Evita carbohidratii 
albi din paine, paste, orez alb si spune un NU hotarat zaharului 
si indulcitorilor superficiali.
Mananca grasimi bune zilnic!

Si vorbim de ulei de masline, avocado, nuci, seminte; ele nu te 
ingrasa, in schimb zaharaul, da. Consumand grasimile potrivite, 
se “construiesc” hormonii si sunt pastrate celulele si pielea 
suple. Grasimile sanatoase au de asemenea efecte benefice 
anti inflamatorii.
Mananca regulat

si include proteine in fiecare masa, acest lucru ajutandu-te sa 
pastrezi  nivelul zaharului din sange, echilibrat.
Consuma vegetale cat mai divers colorate

si asta deorece, cu cat varietatea este mai mare, cu atat avem 
mai multe minerale si vitamine.
Alege alimente organice

ori de cate ori este posibil! Acest lucru reduce povara toxica a 

corpului si ajuta la crearea unui echilibru hormonal. Expunerea 
la xenoestrogeni, antibiotice si hormoni din produsele animale, 
substante chimice si pesticide, este distrugatoare de hormoni.
Ia o pauza de 30 de minute

pentru a manca linistita! Acest lucru iti permite sa mananci 
incet si constient. Daca mananci in timp ce esti stresata, sangele 
este indepartat de sistemul digestiv, ceea ce duce la balonare. 
Mancand fara sa constientizezi, duce la un consum de alimente 
mai mult decat ai nevoie.
Gestioneaza stresul!

Hormonul de stres - cortizolul, ridica nivelurile de zahar din 
sange, acest lucru tulburand echilibrul hormonal.
Evita stimulantii!

Acestia includ alcoolul, cafeina, care stimuleaza glandele 
suprarenale si ridica nivelul de cortizol si iti vor afecta ulterior 
hormonii si nivelul de energie. Bea in schimb apa si ceaiuri pe 
baza de plante - ghimbir, menta, fenicul, papadie, lemn dulce.
Fa miscare!

Exercitiile fizice iti imbunatatesc energia, metabolismul si 
insulina.
Somnul intrerupt

si nivelurile de insulina duc la cresterea zaharului de sange si 
vor dezechilibra hormonii.
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Mancare afrodisiaca

Fructele de mare (stridii, midii) sunt bogate in zinc, fosfor si iod, toate vitale pentru sanatatea sexuala

Aroma de vanilie are - conform numeroaselor studi - efect afrodiziac.

Ardeiul contine capsaicina – stimuleaza circulatia si imbunatateste dorinta sexuala.

Cartofii dulci, dovlecii, avocado, sustin sanatatea hormonala.

Nucile au acizi grasi esentiali care ajuta la reglarea nivelurilor de hormoni.

Nucile braziliene sunt bogate in seleniu, esential pentru o tiroida sanatoasa.

Sparanghelul contine asparagocid - un hormon de plante care are reputatia de a creste libidoul. Are de asemenea seleniu, vitaminele A si C - 
nutrienti importanti pentru o functie sexuala sanatoasa.

Smochinele contin vitamine si minerale benefice, cum ar fi vitamina C, E, B6, mangan, calciu si potasiu.

Curmalele sunt bogate in amino acizi, cunoscuti pentru a spori rezistenta sexuala.

Rodia ajuta la cresterea nivelului de testosteron la femei si barbati.

Ciocolata contine feniletilamina, o substanta amfetaminica care sporeste dorinta.

Radacina de lemn dulce este folosita in medicina chineza pentru stimularea libidoului la femei.
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Pentru cativa dintre noi, libidoul scazut poate exista 
o perioada de timp si te poate face sa simti ca ar fi o 
problema continua. Daca ai alte simptome, de exemplu 
daca te simti obosit, suferi din cauza menstruatiei 
neregulate, e posibil sa fie un dezechilibru hormonal. 
Avem multi hormoni care muncesc in organism, dar 
exista 6 care au un rol cheie: estrogen, progesteron, 
testosteron, cortizol, tiroida si insulina. Si trebuie sa stii 
ca ei nu lucreaza separat, ci exista o interdependenta 
intre ei si cand totul functioneaza in sinergie, te simti 
plina de energie si cu chef de viata, faci mai usor fata 
stresului, pierzi mai usor in greutate si te simti - si din 
punct de vedere sexual, mult mai bine. Un libido sanatos 
este un semn al unei bune vitalitati si sanatati, de aceea 
trebuie sa pastrezi in echilibru hormonii.

Si pentru ca hormonii sa functioneze bine, trebuie 
sa mananci sanatos, sa ai o alimentatie variata si sa te 
asiguri ca ai parte de toti nutrientii esentiali. Aceasta se 
traduce in grasimi sanatoase (avocado, nuci, seminte, 
ulei de masline), carbohidrati (vegetale si cereale 
integrale), proteine (peste, carne organica, linte, 
naut). Poti de asemenea suplini alimentatia cu ajutorul 
diferitelor forme de vitamine si minerale, pentru a 
sintetiza hormonii si a le metaboliza catre diferite zone 
ale organismului. Sanatatea intestinelor este vitala - 
daca acestea nu functioneaza in parametri normali, nu 
vor absorbi nutrientii in mod corespunzator. Si asa cum o 
dieta corespunzatoare sustin hormonii, una nepotrivita 
are un efect invers. Stresul dietetic contribuie la un 
dezechilibru al hormonilor feminini si acesta se poate 
datora prin consumul alimentelor gresite, o supra-
alimentatie, sarit peste mese, lucruri ocazionale, tu 
neconstientizand efectul asupra hormonilor. A nu avea 
destule grasimi sanatoase, duce la reducerea abilitatii 
de a avea hormoni sexuali, organismul fiind privat de 
nutrienti esentiali, vitaminele A, D, E si K.

In aceasta perioada a anului care ne duce cu gandul 
la dragoste - fie ca a fost Sf. Valentin, Dragobetele 
sau ca avem 1 si 8 martie si toata acesta luna in care 
intalnim flori si inimi, totul ajunge la final in ... pat. 
Dar daca nu te simti ... romantica? E normal ca dorinta 
sexuala sa fluctueze in functie de ce se intampla in 
viata, partea frumoasa e aceea ca poti impulsiona 
anumite sentimente doar din ... alimentatie.

Si daca nu te intereseaza libido-ul (mai greu de 
crezut!), urmand aceasta alimentatie, poti beneficia de 
alte beneficii, echilibrul hormonal fiind unul din ele. Daca 
te simti stresata, ai avut o cearta cu partenerul, te simti 
epuizata de la atat munca, a avea o partida fierbinte cu 
partenerul, te poate face sa uiti sau sa te linistesti.

Avem multi hormoni care muncesc in organism, dar 
exista 6 care au un rol cheie ... Si trebuie sa stii ca ei nu 

lucreaza separat, ci exista o interdependenta intre ei ...
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Cercetarile recente arata ca o 
scadere minima a greutatii poate 
creste libidoul. Un studiu efectuat la 
Penn State College of Medicine, a 
constatat ca femeile care au pierdut in 
greutate, s-au bucurat de o crestere a 
dorintei sexuale; un alt studiu, a aratat 
ca scaderea a doar 5 kilograme poate 
ajuta la reechilibrarea si stimularea 
hormonilor sexuali.

Nu este in intregime inteles de ce 
suplimentele de grasime cresc nivelurile 
de estrogen si alti hormoni, dar este 
clar ca reducerea excesului de grasime, 
ajuta la echilibrarea hormonilor, la un 
nivel sanatos.

Daca te simti fara vlaga, obosita si 
iritata cu un libido scazut, acest lucru 
poate avea un efect dramatic asupra 
increderii in propria persoana si a 
imaginii proprii. Sexualitatea feminina 
reprezinta un subiect complex si este 
dependenta de multi factori, inclusiv 
sanatatea hormonala. Daca nu ai 
incredere in corpul tau, nu te vei simti 
sexi; daca ai luat in greutate, te simti 
incofortabila sa stai goala si acest lucru 
joaca un rol important in starea ta.

O viata sexuala deplina creste 
oxitocina, facandu-te sa te simti mai 
conectata cu partenerul. Acest hormon 
are si rolul de calmant si te poate ajuta 
sa faci fata stresului zilnic. Cand femeile 
incep sa aiba imbunatatiri in privinta 
echilibrului hormonal, au mai multa 
energie, probleme menstruale si cele 
legate de piele, greutatea si balonarea 
sunt ok, totul ajungand la nivel mental, 
ceea ce le face sa se simta mult mai 
increzatoare. Devin mult mai active, 
se vede ca au incredere, se machiaza, 
totul datorita reechilibrarii nivelului 
hormonal si o crestere a libidoului.

Sexualitatea feminina reprezinta un subiect complex si este dependenta de multi factori, 
inclusiv sanatatea hormonala.
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CE SE 
SCHIMBA 

ATUNCI 
CAND 

VREI SA 
DEVII 

VEGAN?
1 GUSTUL SE VA SCHIMBA. Multi vegani au afirmat faptul ca senzatiile gustative ridicate si 
poftele de zahar s-au linistit. Se crede acest lucru, datorita reducerii de grasimi ingurgitate 
care modifica sensibilitatea gustului, asa ca, daca vei elimina multe mancaruri grase in 
procesul de a deveni vegan, te vei bucura de un simt al gustului mult mai intens.
2 IN INTESTIN VOR FI MODIFICARI ALE GAZELOR. Din pacate nu exista decat aceasta 
modalitate, balonarile si tulburarile bacteriene facand parte din acest proces. Datorita 
cresterii tipice in fibre, microbiomul se schimba rapid, cu anumite consecinte, mai putin 
dorite. Partea buna este ca nu va dura mult si dupa ce se vor linisti apele, vei avea parte de 
o flora intestinala mai diversa.
3 VEI INVATA MULTE DESPRE ETICHETE. Unul din cinci consumatori renunta le dieta 
vegana deoarece nu inteleg anumiti termeni. Asa ca, in momentul in care iei aceasta 
decizie, familiarizeaza-te cu termeni precum aspic (gelatina alternativa bazata pe carne), 
cazeina (proteina din lapte), albumina (albus de ou). Pentru un ghid complet, ai putea 
vizita veganuary.com!
4 INCA POTI MANCA ALIMENTE NESANATOASE. Multe din alimentele procesate si prajite 
sunt de origine vegetala (chipsuri), asa ca aceasta tentatie nu este eliminata!
5 AI PUTEA ARUNCA DEODORANTUL! Bine, nu de tot, pentru ca se pare ca, conform unui 
studiu, mirosul organismului in cazul unei alimentatii fara carne, este mult mai placut si 
mai putin intens. Se pare ca acesta intra in fluxul de sange si eventual, este eliberat prin 
porii pielii noastre.

Daca esti o iubitoare a 

unei alimentatii bazate 

preponderent pe plante sau 

iti doresti sa adopti un stil 

de viata vegan in viitorul 

apropiat, ar trebuie sa stii 

cateva lucruri!

Daca ai stii ca ciocolata 
usureaza stresul, probabil ca 

ai avea in fiecare zi o ciocolata in 
geanta, doar ca, nu e vorba de stresul 

mental. Un studiu din Germania a aratat 
ca hidrochinona - o componenta regasita 
in vin, ciocolata si cafea, protejeaza 
impotriva stresului oxidativ cand este 
combinat cu zinc. Provocat de un 
dezechilibru intre celulele deteriorate 

de radicalii liberi si antioxidanti, 
stresul oxidativ are legatura cu 

diverse boli, inclusiv cancer.
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CE SE INTAMPLA CU INIMA CAND DORMI

Nu doar creierul se simte relaxat dupa un somn 
bun, ci si inima! Ai parte de cea mai buna forma 
naturala a tensiunii arteriale in timpul somnului, 
deoarece ritmul cardiac scade, iar tensiunea 
arteriala scade. Acest lucru se intampla in timpul 
celei mai profunde etape ale somnului, cand 
corpul lucreaza de asemenea la repararea si 
cresterea tesuturilor. Ritmul cardiac si presiunea 
arteriala vor creste rapid in timpul perioadei REM 
si creste pe masura ce te apropii de trezire.

Cercetarile au aratat ca cele 8 ore dedicate 
somnului pe noapte este vitala, lipsa acestuia 
ducand la cresterea riscului de dezvoltare a bolilor 
cardiovasculare; cu toate astea, nici nu trebuie 
exagerat cu somnul! Cateva studii recente, au 
aratat ca prea multe ore de somn, reprezinta un 

factor de risc a bolilor cardiovasculare; anumite 
studii au aratat ca, in aceasta situatie, creste riscul 
decesului de boala coronariana. Nu este clar de ce, 
dar poate fi din cauza supraactivitatii dintr-o anumita 
parte a sistemului nervos si care se poate manifesta 
prin cresterea tensiunii arteriale sau a inflamatiei.

Cu toate astea, ascultand muzica de meditatie, 
practicand yoga inainte de culcare, este scazut 
ritmul cardiac, ceea ce face ca organismul sa treaca 
la modul de relaxare si digerare, conform unui 
studiu publicat in 2018 de catre European Society 
of Cardiology. Lipsa somnului poate afecta in mod 
indirect inima, facand mai greu procesul de slabit; 
se pare ca daca combini o dieta cu putin somn, vei 
avea masa musculara mai slaba decat grasa. Acum, 
nu trebuie sa intri in panica daca nu ai dormit destul 
intr-o noapte, dar incearca sa dormi regulat atat cat 
este necesar!

Pentru o buna sanatate a inimii, trebuie sa dormi suficient, sa ai o alimentatie mediteraneana 
si sa te relaxezi ... stim asta, dar ce se intampla de fapt si cum functioneaza aceste lucruri?

ALIMENTATIE / MISCARE / ODIHNA ...

REPETA PENTRU O INIMA SANATOASA !
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CE SE INTAMPLA CU INIMA CAND FACI 
EXERCITII FIZICE

Stii deja ca inima are un rol important 
atunci cand faci miscare, dar de ce este 
acesta un lucru bun pentru ea? Cand faci 
exercitii aerobice (cardio), muschii cer mai 
mult oxigen pentru combustibil. Acest oxigen, 
este transportat la muschi prin fluxul de sange 
si inima este responsabila sa-l pompeze in tot 
corpul. Pentru a face fata acestor necesitati, 
inima incepe sa pompeze mai repede si fluxul 
sanguin creste; ventriculul stang incepe sa se 
mareasca pentru a face fata volumului mare 
de sange si daca faci exercitii fizice in mod 
regulat, ventriculul se adapteaza in timp, astfel 
incat, chiar si atunci cand te odihnesti, este 
pompat un volum mare de sange la fiecare 
bataie. Exercitiile fizice intaresc si ingroasa 
miocardul, strat muscular responsabil pentru 
actiunea inimii de a pompa.

Inima are propria provizie de sange, iar 
exercitiile fizice cresc numarul capilarelor 
care suplinesc cu sange bogat in oxigen.  Pe 
masura ce imbatranesti, arterele devin mai 
rigide si mai putin eficiente, iar largirea si 
contractarea lor cand sangele circula prin ele, 
inseamna ca inima munceste mai greu. Daca 
esti o persoana sedentara, aceasta rigidizare 
se intampla la o rata mai mare, dar exercitiile 
ajuta la o incetinire - pana la 50% daca esti 
foarte activ si situatia se poate chiar inversa in 
cazul celor care au fost sedentari.

Exercitiile fizice ajuta de 
asemenea la prevenirea acumularii 
colesterolului rau, care duce 
la formarea placilor in peretii 
arterelor, ingustandu-le si facand 
mai greu procesul de trecere a 
sangelui.

Si nu doar aerobicul are o 
influenta pozitiva, ci si exercitiile 
de rezistenta cum ar fi ridicarea 
greutatilor, genuflexiunile, toate 
acestea intarind inima si scazand 
colesterolul. Exercitiile de rezistenta 
- conform unui studiu apartinand St 
George’s University, Grenada, au 
o puternica legatura cu reducerea 
riscurilor vasculare, comparativ cu 
exercitiile aerobice. Un alt stdudiu 
din 2018 apartinand Iowa State 
University, a demonstrat ca 
exercitiile cu greutati pot reduce 
atacurile de cord sau accidentele 
vasculare cerebrale cu 40 pana la 
70 de procente si colesterolul ridicat 
cu 32 de procente, independent de 
exercitiile aerobice.

Indiferent ce alegi, incearca sa 
faci saptamanal 150 de minute de 
exercitii fizice moderate - intense! 
Orice tip de miscare conteaza, dar 
daca vrei ca ele sa fie benefice 
inimii, trebuie sa faci exercitii care 
sa creasca ritmul cardiac.

CE SE INTAMPLA CU INIMA 
CAND AI O ALIMENTATIE 
MEDITERANEANA

Acesta alimentatie este 
foarte mult laudata, regasind 
doar articole si stiri laudative 
la adresa ei, cu multiplele 
beneficii. Este o alimentatie 
care se bazeaza pe cereale 
integrale, fructe, legume, 
peste, grasimi sanatoase si 
multe altele, dar este buna 
intr-adevar pentru inima?

Si cel mai important punct 
de analiza, pleaca de la 
grasimile regasite in aceasta 
dieta. Un studiu care a durat 
5 ani si care a implicat 
cateva mii de persoane 
prezentand risc de boli de 
inima, au angrenat o parte 
din acestia sa consume o 
dieta mediteraneana bogata 
in grasimi si cealalta parte, 
o dieta non mediteraneana 
slaba in grasimi. Rezultatele 
au aratat ca cei care au urmat 
dieta mediteraneana, au avut 
sanse cu 30% mai putine sa 
experimenteze accidente 
vasculare cerebrale, atacuri 
de inima sau deces datorat 
unor cauze cardiovasculare, 
comparativ cu cei din grupul 
care au avut o alimentatie 
slaba in grasimi. Aceasta 
arata ca nu alimentatia slaba 
in grasimi este cea mai buna, 
dar inlocuind grasimile trans 
regasite in produsele de 
patiserie cu cele sanatoase 
(ulei masline, fructe cu coaja 
lemnoasa) reprezinta solutia 
ideala. Uleiul de masline de 
exemplu, este o grasime 
monosaturata si exista de 
asemenea si surse de grasimi 
polinesaturate sanatoase 
in dieta mediteraneana, pe 
care le gasim in nuci, fructe, 
seminte uleioase.
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Revenind la problema 
anterioara, ne intrebam cum 
grasimile sunt bune pentru 
inima? Grasimile nesaturate 
pot fi avea un efect benefic 
asupra colesterolului, 
ajutand la scaderea 
colesterolului rau (LDL) de 
care sunt legate riscurile 
crescute ale bolilor de inima 
si afectiunile circulatorii. 
Avem nevoie de ceva grasimi 
in alimentatie si cativa acizi 
grasi sunt chiar esentiali 
organismului nostru si bunei 
functionari.

Cercetarile au constatat 
ca dieta mediteraneana a 
crescut nivelul colesterolului 
bun (HDL), uleiul de masline 
extravirgin imbunatatind 
sanatatea inimii, 
datorita antioxidantilor 
continuti. Grasimile 
saturate consumate cu 
carbohidratii, pot creste 
nivelul colesterolului rau, 
pe de alta parte. Cerealele 
integrale au un rol principal 
in dieta mediteraneana, 
ele continand fibre care 
formeaza ca un gel 
in intestine, scazand 
colesterolul. Beneficiile 
consumului de cereale 
integrale se poate datora 
fibrelor sau altor nutrienti, 
grasimilor omega 3, 
substantelor nutritive 
antioxidante - vitamina E si 
seleniului.

Carnea rosie non organica, 
alimentele si fructele 
procesate, trebuiesc tinute 
la un nivel minim, in timp ce 
pestele, curcanul, fructele 
de mare, iaurtul, ouale, 
trebuiesc consumate cu 
moderatie. Cel mai bine este 
sa incerci o combinatie intre 
toate acestea, pentru cele 
mai bune beneficii.

CE SE INTAMPLA CU INIMA 
CAND TE RELAXEZI

Cand te relaxezi, ritmul cardiac 
este regulat, respiratia ta este 
profunda si deplina. Daca esti 
stresata, inima va raspunde batand 
mai repede, ceea ce face parte dintr-
un mecanism normal. In momentul 
in care stresul este depasit, totul se 
intoarce la normal, asa cum am fost 
“proiectati”. Ceea ce nu se poate 
nume evolutie insa, este stresul 
cronic, acel stres din fundal care este 
tot timpul acolo si care nu pleaca 
niciodata. Acest stres cronic este 
asociat bolilor cardiovasculare, dar 
indiferent ca este o cauza directa si 
se cunoaste exact mecanismul de 
functionare, acest proces inca nu 
este pe deplin inteles.

Potrivit unui studiu publicat in 
The Lancet, stresul poate creste 
frecventa cardiaca si tensiunea 
arteriala prin intermediul 
autonomiei sistemului nervos 
- parte responsabila pentru 
controlul functiilor corpului de 
care nu suntem constienti, cum 
ar fi respiratia sau bataile inimii, 
aceasta determinand o cascada 
de chimicale care contribuie la 
disfunctiile endoteliale (endoteliul 
este captuseala interioara a vaselor 
de sange).

Dar cercetatorii, au concluzionat 
ca acest lucru nu explica in totalitate 
legatura intre stres si bolile de 

inima. Intr-un studiu de nu foarte 
mare anvergura, au analizat o parte 
a creierului numita amigdala, care 
are rolul de a raspunde la stres prin 
trimiterea semnalelor de primejdie 
si au constatat ca o activitate 
puternica in amigdala este asociata 
cu un mai mare risc al bolilor 
cardiovasculare, deoarece, aceasta 
a provocat inflamarea arterelor.

Pe aceeasi tema, Fundatia British 
Heart a analizat fluxul de sange sub 
stres si proteinele din membranele 
celulare, care arata cum se 
comporta inima la stres, insa mai 
exista inca multe necunoscute, fiind 
nevoie de mai multa cercetare.

Ceea ce se poate desprinde totusi, 
este nevoia de a-i da inimii o pauza 
cu relaxare profunda si de calitate. 
Meditatia este o buna modalitate 
de a obtine o relaxare de calitate, 
conform unor studii (bazate pe 
scanarea corporala), chiar si o ora 
zilnic reducand indicatorii care arata 
riscuri cardiovasculare. Cum poti 
face scanare corporala? Stai linsitita, 
inchide ochii si concentreaza-
te pe respiratie; incepand de la 
frunte, scaneaza-ti tot corpul si 
concentreaza-te pe senzatiile de 
acolo! Scaneaza-ti scalpul, fata, 
gatul, umerii, pieptul, spatele, pana 
ajungi la calcaie. Scopul este sa 
faci acest lucru timp de 10 minute; 
cu toate astea, 20 de minute sunt 
ideale.



In general, 
majoritatea 
femeilor isi 
doresc sa 
aiba mai mult 
timp pentru 
exercitiile 
fizice, dar de 
ce ne dorim 
acest lucru?

CUM
ESTI TU 
SI CE 
TIPURI DE 
EXERCITII 
TI SE 
POTRIVESC
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Conform specialistilor, 
aceasta dorinta vine de la 

identitatea noastra atletica, 
fiecare formandu-si atitudini 

si convingeri despre rolul 
sau in societate ca partener 

de viata, angajat, prieten. Iar 
aceste ganduri despre tine ca 
atlet, incep inca din copilarie 

si au legatura cu modul 
in care crezi tu ca te vad 

ceilalti. Exista de asemenea 
oameni, care nu se vad ca 

“sportivi”, ceea ce se defineste 
ca o blocare a identitatii. 

Cu toate acestea, identitatea 
atletica poate fi provocata si 
schimbata, chiar si la varste 
inaintate. Avem impresia ca 

abilitatile si trasaturile noastre 
sunt oarecum fixe, adica 

suntem buni la ceva si atat; si 
din pacate, aceasta mentalitate 

gresita ne opreste sa ne 
dezvoltam, sa insistam in 

anumite privinte si sa evoluam 
cu adevarat. Toti putem fi 

buni la sport si chiar putem 
gasi o astfel de activitate care 
sa ne faca placere chiar daca 

nu putem fi performeri; acest 
lucru ne va face sa intelegem 

mai bine.
Psihologii considera ca fiecare 
om are cinci mari trasaturi de 

personalitate. Intelegandu-
le pe fiecare in parte, te 
poate ajuta sa le gasesti 

punctele forte ale fiecareia si 
sa adaptezi exercitiile fizice 

potrivite.
Un prim pas, ar fi acela de 

a urmari cele scrise mai jos, 
bazate pe cele 5 tipuri - 

extraversiune, agreabilitate, 
constiinciozitate, neuroticism, 

deschidere spre experienta, 
pentru a evidentia activitatile 
pe care probabil le iubesti cel 

mai mult.

Nu mergi la acelasi restaurant 
de doua ori

Daca gandesti asa, esti pe 
cai mari si asta deoarece esti o 
persoana curioasa, deschisa noilor 
idei si aventuri si iti plac noile 
experiente. Esti o persoana fericita 
atunci cand de exemplu ajungi 
la o clasa unde se fac anumite 
tipuri de exercitii fizice, pe care, 
cel mai probabil, nu le-ai incercat 
niciodata. Sunt mari sanse sa 
ai o imaginatie bogata si vie, 
multe interese si sa fii o persoana 
creativa; nu te-ar deranja alergare 
sau ciclism montan, alpinism, 
surfing, canotaj sau orice astfel de 
provocari. Ti-ar placea probabil in 
fiecare saptamana sa fii in locuri 
diferite si sa incerci activitati cat 
mai diverse.

Alegi mereu “ca de obicei” din 
meniu

Deschiderea nu este punctul 
tau forte, esti o persoana foarte 
prudenta, traditionalista si care nu 
prea se schimba. Cel mai probabil 
ai practica un sport doar daca te 
implica altcineva, iar mediile de 
sustinere sunt probabil cele mai 
bune pentru tine. Ti s-ar potrivi 
inotul, badmintonul, trasul cu 
arcul, tenisul, sau ceva distractiv: 
zumba, aerobic, ridicare greutati 
sau spinning. Te poti bucura in 
acelasi timp si de anumite activitati 
fizice care implica artele martiale, 
judo, taekwondo, karate, jiu-jitsu, 
numarandu-se printre solutii.

Ai o lista

Daca esti o persoana care iti 
planifici eficient zilele, te speli 
foarte bine dupa masa, esti o 
persoana constincioasa. Esti o 
persoana de incredere, organizata 
si eficienta, o astfel de personaliate 
fiind potrivita activitatilor fizice 
mai clasice. Alergatul, exercitiile cu 
greutati, ciclismul, sunt activitati in 
care poti contoriza progresul. De 
asemenea, ar fi potrivite sporturile 
ca baschetul sau boxul, daca esti 
concentrata pe proiecte in care 
orele trec foarte repede.

Nu iti plac termenele limita

Sunt mari sanse sa ai un nivel 
scazut al constinciozitatii, asa ca, 
esti mai mult impulsiva si nu esti 
o mare iubitoare al orarelor; chiar 
poti fi o persoana dezordonata 
si care amana. Un stil de viata 
sportiv ti s-ar potrivi, activitati ca 
mersul pe jos, alergatul ciclismul, 
putandu-se integra bine in rutina. 
Poti beneficia de asemenea de un 
partener, un antrenor personal sau 
o activitate in grup, in care sa ti se 
spuna ce sa faci, sau sa fii incurajata 
in ceea ce faci; putina presiune nu 
ti-ar strica si poate cel mai bun 
motivator.



www.famost.ro M A R T I E  2 0 1 9 133

Te simti stresata mereu

Daca ai aceasta senzatie si 
asa esti mereu, te indrepti catre 
neuroticism, ceea ce se traduce ca ai 
tendinta sa te simti nervos si anxios 
cand esti pus sub presiune. Natura 
poate fi de bun ajutor, plimbatul si 
alergatul fiind ideale in acest caz. 
Ai putea gasi alternative pentru a 
fi ajutata in aceasta situatie, prin 
intermediul unor sporturi ca artele 
martiale, kickboxing sau anumite 
stiluri de dans, baletul fiind o 
optiune. Ai putea la fel de bine 
incerca yoga si tai chi.
Esti o persoana calma si in 
general, vesela

Daca esti probabil acea persoana 
calma care se detaseaza de ceilalti 
cand sunt stresati, inseamna ca, 
emotional, esti stabila, rareori 
te simti trista, nu iti faci multe 
griji si esti relaxata. Atitudinea ta 
normala, te poate indrepta spre o 
abordare mixata a lucrurilor; pot fi 
circuite organizate, antrenamente 
normale de 2-3 ori pe saptamana, 
sau chiar rezerva intr-un joc de 
echipa cu scopul de a accelara 
atunci cand este necesar. Daca iti 
place entuziasmul competitional, 
badmintonul poate fi ceea ce cauti.

Esti cel care tine pacea in casa

Daca esti persoana cu 
diplomatia in casa, punctezi mult 
la agreabilitate, fiind optimista, 
cooperatoare, te intereseaza cu 
adevarat de altii si de ingrijirea lor. 
Daca tendinta ta este in general 
aceea de a media anumite conflicte, 
dezacorduri intre membrii familiei, 
colegi, inseamna ca una din cele 
mai bune calitati este comunicarea. 
Implicit, sportul de echipa poate 
fi exact ce iti trebuie, schimbul de 
informatii si de experienta fiind 
crucial; ai putea merge pe forbal, 
handbal, rugby sau orice altceva 
formeaza o echipa.

Nu iti place sa pierzi la 
Scrabble

Daca te irita sau te enervezi 
cand cineva castiga sau obtine mai 
multe puncte in defavoarea ta, 
agreabilitatea nu este punctul tau 
forte, dimpotriva. Nu este nimic 
rau in acest caz, doar ca ai nevoie 
de competitivitate, iar aceasta 
dorinta a ta de a fi cel mai bun este 
ideala in sport si in exercitii fizice. 
Ai putea incerca sa alergi prin parc 
urmarindu-ti evolutia si progresul 
saptamanal. Daca iti place 
concurenta sanatoasa, incearca 
tenis, ciclism, alergat, orice sport in 
care exista concurenti.

Iti place sa dansezi

Esti o persoana care vorbeste 
mult, sociabila, si fiind in astfel de 
medii sociale, iti ofera cea mai mare 
energie. Te bucuri de atentie, te 
bucuri cand intalnesti noi oameni 
si exista sanse mari sa ai un cerc 
extins de prieteni si cunostinte. 
Iti plac exercitiile distractive - 
salsa sau swing, sau activitati mai 
putin obisnuite, cum ar fi inotul 
sincronizat. Extrovertitii tind sa 
se simta in mediul lor cand sunt 
implicati in sporturi de echipa, 
activitati sportive ca baseball-ul, 
softball-ul, cricket-ul, fiind cele mai 
potrivite.

Apelurile telefonice

Cand vezi ca te apeleza cineva 
la telefon, ti-a trecut prin cap 
sa-l lasi sa sune? Daca consideri 
ca ai parte de mult zgomot in 
viata ta deja, probabil esti o 
persoana introvertita. Consideri 
ca activitatile sociale presupun 
efort si acestea solicita singuratate 
si linisite pentru “reincarcare”. 
Ar fi potrivit in astfel de 
situatii, ceva care are legatura cu 
cardiovascularul, cum ar fi inotul, 
ciclismul sau calaritul, sau poate fi 
o activitate mai linistita ca yoga, 
Pilates sau mersul pe jos. Ai putea 
fi la fel de bine atrasa de activitati 
de anduranta, ca maraton intreg 
sau pe jumatate, triatlon, ciclism pe 
distante mari, alpinism.
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De ce intampani greutati in atingerea scopurilor?
Pentru ca anumite lucruri, trebuiesc facute chiar de la inceput!

STABILESTE-TI 
SCOPURILE!



www.famost.ro M A R T I E  2 0 1 9 135

CUNOASTE-TI MOTIVATIA!
La o prima vedere, a sti ce iti doresti 

sa faci, pare foarte simplu, dar cel mai 
important este sa stii ce anume te 
motiveaza. Intelegerea beneficiilor care 
vin odata cu scopurile tale, te va ajuta sa 
le atingi, iar pentru acest lucru, trebuie 
sa te intrebi “de ce”. Asa ca, daca vrei 
de exemplu sa ai mai putine kilograme, 
intreaba-te de ce vrei asta? Vrei sa ai 
tensiunea arteriala mai scazata? 
Iti doresti sa nu mai respiri greu in 
momentul in care urci mai multe trepte? 
Vrei sa fii supla si sa ai un abdomen 
plat? Oricare ar fi motivul, trebuie sa fii 
sigura ca te reprezinta si ca are sens pentru 
tine. Iar daca nu esti entuziasmata despre 
acest lucru, sau mai rau - simti si o anumita 
frica, atunci sansele sunt foarte scazute sa 
iti atingi scopul. Dar din moment ce ai gasit 
propriul “de ce”, scrie-l undeva unde sa 
fie tot timpul la indemana si cand vei avea 
momnete in care te vei simti extenuata, 
poate cu moralul putin cazut, citeste-l, 
constientizeaza-l, pentru un restart 
motivational.

FII DESTEAPTA!
Cu siguranta ai auzit ca se spune 

“munceste destept, nu din greu!”. Trebuie 
doar sa stii ca acesta este cel mai nou si 
eficient motto pentru a-ti atinge scopul! 
Destept este un acronim al atributelor care 
te vor ajuta in demersurile tale si bifand 
unul cate unul, vei reusi sa progresezi si sa 
iti atingi scopul final.

 
FII SPECIFICA!

In momentul in care vine vorba de 
planificare, nu poti fii nesigura sau vaga! 
Un mod practic de a face acest lucru, 

este dorinta unui obiectiv clar. Primul 
pas crucial in stabilirea obiectivelor este 
cunoasterea exacta a ceea ce vrei sa obtii. A 
spune de exemplu “vreau sa slabesc”, nu 
ajuta deloc, pentru ca este o definire vaga, 
de aceea trebuie sa te axezi pe ceva concret: 
“vreau sa pierd in doua saptamani 3 
kilograme!”.

MASOARA!
Legat de scopul anterior, se pot face in 

continuare greseli atunci cand nimic nu 
este bine conturat si totul este vag. Este 
foarte important ca scopurile tale sa fie 
“masurabile”, asa ca, alege un numar, 
indiferent ca este legat de cantar sau de 
banda de masurare! Toate aceste numere, 
incet sau nu, te ajuta si te motiveaza si mai 
mult sa iti atinci scopul! Pas cu pas!

FA-L ACCESIBIL!
Asigurandu-te ca obiectivele sunt 

realizabile! Este foarte important sa stii 
exact ce vrei sa obtii! Daca obiectivul/
obiectivele sunt greu de obtinut, a nu le 
atinge pe deplin, duce la o demotivare a ta. 
Daca de exemplu nu te-a interesat niciodata 
alergatul, iar tu vrei sa ajungi sa alergi 
ca la maraton in cateva zile, cu siguranta 
e greu de realizat; dar, pentru moment, 
te poti multumi doar cu un alergat in 
parc. Antrenandu-te o perioada de timp, 
atingand si alte obiective care reprezinta de 
fapt pasi importanti spre atingerea scopului 
final, cu siguranta ca vei face fata cu succes 
si respectivului maraton.

Scopurile spre care te indrepti, pot parea 
la mare distanta de tine si unele chiar sunt, 
dar acest lucru nu terebuie sa te sperie, ci 
dimpotriva: sa te ambitioneze! Iar acest 
drum lung, pentru a fi parcurs, trebuie 

impartit in sectiuni mai mici, scopuririle 
atinse - fie si ele mai mici, te tine motivata, 
pentru ca poti vedea rezultatele, palpabile 
de altfel.

PASTREAZA-L REAL!
Este foarte bine si indicat sa visezi la 

lucruri mari, dar in acelasi timp, trebuie sa 
ramai cu picioarele pe pamant. Anumite 
sudii, au aratat unul din principalele 
motive pentru care oamenii se demotiveaza 
in atingerea scopului final, este acela al 
unei slabe si nerealiste planificari. Daca 
erai obisnuita sa alergi foarte mult, sa te 
antrenezi pentru asta si subit te intorci la 
alergat si vrei sa o faci asa cum o faceai cu 
ceva timp in urma, dupa o pauza de luni 
de zile, cu siguranta vei fi epuizata. Din 
natura lucrurilor, in majoritatea cazurilor, 
vei spune ca nu mai poti, vei fi cu moralul 
scazut si in cele din urma, vei abandona.

PLANIFICA TIMPUL!
Daca obiectivul tau nu are o data limita, 

este mai putin probabil sa nu il atingi foarte 
repede. O planificare a timpului te tine bine 
ancorata in ceea ce ai de facut. Daca nu ai 
o data stabilita in care sa-ti atingi scopul, 
atunci nu pare foarte urgent si din scop 
principal, se transforma in ceva banal si 
de care - pana la urma, te poti chiar lipsi. 
Stabilind o data realista la care sa-ti atingi 
scopul, ai sanse mult mai scazute sa te 
demotivezi si din moment ce ti-ai facut un 
angajament; esti mult mai raspunzator.
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Raspunsul este DA si nu din cauza ca exista o nevoia subita 
de apa a organismului cand vine vara. Fiecare dintre noi, avem 
cerintele proprii in privinta fluidelor, in functie de inaltime, 
greutate, nivelul activitatii fizice, ceea ce inseamna ca cerintele 
de baza nu se schimba de la sezon la sezon.

Cu toate astea, circumstantele arata ca ai nevoie de mai multa 
apa in zilele de vara. De ce? Explicatia ar fi una simpla: transpiri 
mai mult si cu cat pierzi mai multe fluide, este normal sa creasca 
si nevoia de a-ti reaproviziona corpul cu apa. Si nu este vorba de 
sudoarea de pe frunte cand te plimbi in parc!

Incearca sa faci tot posibilul 
sa bei cel putin 1,5 l apa zilnic pe 
tot parcursul anului si daca faci 
exercitii intense, trebuie sa bei 
extra. Cat? Asta iarasi nu se stie, 
pentru ca difera, dar un bun marker 
al nevoii de lichide sau al nivelului 
tau de hidratare este urina. Scopul 
tau in acest caz este ca aceasta sa 
fie cat mai limpede.

Chiar 
este 

necesar 
sa bem 

mai 
multa 

apa pe 
timpul 

verii?

?
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