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CUM NE IMBRACAM PENTRU 
SEZONUL RECE?
Cele mai populare piese vestimentare 
pentru sezonul rece care ne ofera si 
eleganta in acelasi timp!

SCANDINAVIAN 
INTERNATIONAL FASHION 
WEEK 2020!
Interview with founder and CEO 
Sonja Andersson about first edition of 
SIF, about her collections and some 
thoughts about SIF 2020!

LIDYA PRESTON-SWEENEY
A short presentation of  this beautiful 
model, blogger, TV personality, who 
will be present in 2020 at SIF!

TOTUL DESPRE MODA CU 
DANIELA SALA!
Daniela Sala o are invitata in aceasta 
editie pe Diana Caramaci, designer-
ul roman care a avut cea mai recenta 
prezentare la New York Fashion 
Week.

NOUL VAL DE DESIGNERI (III)
Continuam cu prezentarea celor 
mai noi si efervescenti designeri 
internationali din industria modei.

MOTIVE SA PURTAM 
BRATARILE DE AUR
Acest metal pretios care nu se 
devalorizeaza niciodata este la moda 
oricand si oriunde. De ce ai purta 
bijuterii de aur?

WHAT TO WEAR NEW YEAR’S 
EVE
Propuneri vestimentare de Revelion 
in functie de modul in care il 
sarbatoresti - articol realizat de Alin 
Temeliescu.

VINTAGE NEW YEAR’S EVE
Continuam cu tinutele de Revelion 
si cu Alin Temeliescu, doar ca in 
maniera ... vintage.
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GASESTE FRUMUSETEA 
CRACIUNULUI SI A 
SARBATORILOR DE IARNA!
Bucura-te impreuna cu cei dragi de 
aceasta frumoasa perioada!

LISTA SUGESTII CRACIUN
Gesturi mici pentru cei apropiati si 
nu numai, care iti vor aduce o imensa 
bucurie, in primul rand, tie!

PREGATESTE TEMATICA DE 
CRACIUN!
In cazul in care vrei sa simti 
sarbatorile de iarna altfel si vrei o 
altfel de atmosfera, poti incepe cu 
aranjarea casei!

ASIGURA-TE CA ESTI GATA 
PENTRU ORICE IN PERIOADA 
CRACIUNULUI!
Daca ti-ai programat sarbatorile 
acasa, fii sigura ca poti preintampina 
orice situatie neprevazuta!

ORGANIZEAZA-TE DIN TIMP, 
PENTRU A TE BUCURA CU 
ADEVARAT DE SARBATORI!
Cateva sugestii de facut in luna 
decembrie si chiar in saptamana 
Craciunului, pentru ca totul sa fie 
pregatit!

UN CRACIUN LINISTIT ...
Craciunul trebuie sa fie un prilej de 
liniste si bucurie, doar ca, de cele mai 
multe ori, ritmul galopant al vietii 
cotidiene, ne epuizeaza ...

MOMENTE DE LINISTE PRIN 
MEDITATIE
Din pacate, perioada Craciunului a 
ajuns sa devina una foarte stresanta. 
Cum am putea depasi situatiile 
delicate?
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DIVA ACADEMY
Bd. George Cosbuc, Italian Residence, etaj 1, ap. 77, Tel: 0751378424

Diva Academy- art& beauty / @divaacademy_gl
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ROXANA NEMES - FRUMUSETE 
SI SUCCES
Beatrice Lianda Dinu a realizat 
un frumos editorial si interviu cu 
cunoscuta artista!

SHOW-UL VICTORIA SECRET'S
DE SARBATORI ANULAT
Strategie, probleme financiare ... nu se 
cunoaste cu adevarat motivul acestei 
decizii. Mai multe, aflati din articol de 
la Beatrice Lianda Dinu.

SUNTEM FOARTE OCUPATI ...
TU ... ESTI IN TENDINTE?
A fi foarte ocupat este o tendinta, o 
dependenta moderna, cu care, unele 
persoane chiar se mandresc. E de 
bine, este rau?

LOCUL DE MUNCA SANATOS
Indiferent unde ne desfasuram 
activitatea la locul de munca, acesta 
trebuie sa fie unul sanatos din punct 
de vedere al culturii.

RELAXARE PRIN CITIT
Una dintre cele mai frumoase 
preocupari ale acestei perioade, este 
cititul. Cum ne putem aranja spatiul 
in cel mai frumos mod? Aflam din 
articol!

NOUTATILE SI STRESUL
Toata multitudinea de informatii cu 
care suntem zilnic asaltati, duce la 
o crestere a stresului. Cum putem 
controla aceasta situatie?

POTI FI SI LIDER SI POPULAR
IN ACELASI TIMP?
O intrebare destul de delicata, mai 
ales pentru persoanele ambitioase, 
care isi doresc mai mult de la cariera. 
Cum se pot gestiona anumite situatii?

FRICA EREDITARA
Multe studii au demonstrat ca 
anumite frici sunt ereditare. Ce ar 
trebui sa stim si cum am putea scapa 
de ele?

CE SIMTI IN LEGATURA CU 
CORPUL TAU
Foarte multe femei simt anumite 
complexe in privinta corpului. Afla 
cum poti depasi aceaste complexe!

CALMEAZA INFLAMATIA!
Ce anume declanseaza inflamatia? 
care sunt factorii care contribuie si ce 
alimentatie trebuie adoptata?

INFLAMATIA CU DORINA URSU!
Mereu sfatul specialistului este 
cel mai bun! Dorina Ursu ne ofera 
remedii naturiste generale dar si 
specifice perioadei reci!

DE CE CAFEAUA PREVINE 
DIABETUL SI OBEZITATEA
Care este legatura intre cele doua? 
Aflam din articol!

ALERGIILE SI ALTE 
MODALITATI DE A LE COMBATE
Daca ai alergii si metodele 
traditionale nu functioneaza , poti 
incerca sugestiile acestui articol!

STII CE SE INTAMPLA CAND NU 
BEI APA?
Stim cu totii importanta hidratarii, 
indiferent de sezon. Ce se intampla 
in corpul nostru cand nu avem o 
hidratare corespunzatoare?

MANCAND DIN ACEEASI 
FARFURIE
Ce se intampla in aceasta situatie? 
Este ceva de stiut?

ULEIURILE DE CONSUM
O succinta analiza a celor mai 
importante uleiuri de consum. Care 
sunt cele mai bune?

STIL DE VIATA SANATATE
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TRATAMENTUL PERSONALIZAT 
EXECUTAT IN CABINETUL 
COSMETIC
Mihaela Grosu ne prezinta prin 
cuvinte si imagini importanta 
tratamentului cosmetic si a 
produselor de ingrijire in privinta 
tenului si a modului cum arata!

DE LA ANTRENAMENT,
LA BIROU SAU IN ORAS!
Daca iti place sa faci sport si mergi la 
sala in mod regulat, cu siguranta iti 
doresti sa arati minunat imediat dupa 
exercitii. Ce poti face in acest caz?

DRUMUL SPRE SUCCES TRECE 
PE LA ACADEMIA GIULIA
Munca si pasiunea pentru ceea ce faci 
se poate concretiza in multe moduri, 
castigarea competitiilor fiind unul 
dintre ele! Interviu Grosu Iuliana.

CAT DE DES SE SCHIMBA 
PRODUSELE DE INGRIJIRE A 
PIELII?
Trebuie sau nu sa ne schimbam des 
produsele de ingrijire a pielii?

ALTERNATIV MUA 
CHAMPIONSHIP
Prezenta la prima editie a acestui 
concurs, Mihaela Alexandru a reusit 
sa se intoarca acasa cu cele mai 
importante premii!

ARATA BINE SI SIMTE-TE 
FRUMOASA CU AJUTORUL 
URMATOARELOR SUGESTII!
3 propuneri pentru cele mai 
importante probleme de ingrijire 
personala!

ADEVARUL DESPRE 
FRUMUSETEA ORGANICA
Produsele eco-friendly castiga tot 
mai mult teren din multe puncte de 
vedere. Merita ele efortul nostru 
financiar?
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organizeaza seminarii de epilare cu pasta de Zahar!

Beauty Studio by Mihaela GroSu

Str. Brailei, nr. 163, bl. A4, Ap. 5, parter/ Telefon: 0771474492

https://www.facebook.com/makeupmihaelagrosu


COLABORATORI DECEMBRIE 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 

total responsabilitatea si 

veridicitatea articolelor 

publicate in revista FAMOST.
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ALATURA-TE SI TU CAMPIONILOR!

Inscrie-te la unul din cursurile sustinute de

ACADEMIA GIULIA
pentru a deveni cel mai bun!

Mai multe informatii pe www.academiademake-up.ro sau pe Facebook : academia.giulia

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


VILA DANIELLE
www.viladanielle.com/ 0744.751.816

http://www.viladanielle.com/


VREI SA 

APARI

IN REVISTA 

FAMOST?

w w w . f a m o s t . r o

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

+

mailto:redactia@famost.ro


Iata-ne ajunsi si in luna decembrie a lui 2019, intr-o perioada frumoasa, dominata de 
sarbatori, emotii, dar si de agitatia si stresul specific perioadei. Cu sau fara zapada mult 
dorita de multi, viata merge inainte si oamenii incearca sa se bucure de momentele in 

care isi pot petrece mai mult timp alaturi de familie si prieteni, sau sa isi petreaca timpul 
intr-o vacanta la munte sau poate intr-o zona exotica de pe glob.

Revista Famost - decembrie 2019 incearca sa aduca putina bucurie si caldura prin 
aceasta editie, prin intermediul articolelor frumoase si utile, cu ajutorul invitatilor 
prezenti.

Aniversam 20 de ani de existenta in Romania a blanurilor Avanti Furs si o avem pe 
coperta pe ambasadoarea acestui brand, Flori Stoian. Daca tot suntem in zona modei, ne 
bucuram sa il avem pe designer-ul vestimentar Florin Burescu in dialog cu colega noastra 
Daniela Sala; tot Daniela ne-o prezinta pe Diana Caramaci, cea mai noua prezenta 
romaneasca de pe catwalk-ul New York Fashion Week. Revenim cu un interviu in care 
o avem invitata pe Sonja Andersson, care ne vorbeste despre prima editie a SIF, dar si 
care sunt planurile in privinta editiei din 2020 a Scandinavian International Fashion 
Week. Avem de asemenea o scurta prezentare a unei persoane foarte apropiate acestui 
eveniment, bloggerita si model - Lydia Preston Sweeney. Iar daca deja te gandesti la cum 
te vei imbraca in 2020, iti sarim in ajutor, pentru ca avem tendintele in moda feminina, 
intoarse pe toate partile! Alin Temeliescu ne prezinta in doua "capitole" propuneri 
vestimentare pentru Anul Nou, in functie de eveniment, dar si o propunere vintage.

Pentru ca tot vorbim de sarbatori si aceasta perioada, va propunem pe la inceputul 
revistei, cateva articole de Craciun, pe care, speram sa le gasiti folositoare!

Beatrice Lianda Dinu ne-o aduce in prim plan pe Roxana Nemes, prin intermediul 
unui frumos interviu, insotit de un pictorial in care colega noastra a sigurat partea de 
styling. Tot Beatrice ne explica motivele pentru care spectacolul anual Victoria's Secret a 
fost anulat.

Avem machiaje frumoase si multi castigatori din domeniul beauty, pe care vi-i 
prezentam in acest numar! Mihaela Alexandru a reusit sa ia aproape toate premiile de la 
prima editie a Campionatului International de Make-Up Alternativ; despre aceste 
eveniment si fotografiile cu lucrarile sale, gasiti la sectiunea "SPLENDIDA". Grosu 
Iuliana la prima participare la Campionatul International de Gene - LASH FEST, 
a reusit de asemenea sa aduca multe premii acasa; interviu si fotografii de la eveniment. 
Mihaela Grosu ne explica importanta tratamentelor cosmetice pentru un ten perfect, 
insotit de un machiaj "office".

Dorina Ursu ne vorbeste despre inflamatie si cum sa o tratam in mod natural; avem 
in acelasi timp multe sfaturi legate de sanatate, stil de viata, articole interesante si care 
speram ca va vor trezi interesul.

Dragi urmaritori ai revistei Famost, va dorim sa aveti parte de sarbatori frumoase, 
linistite si sa intrati in 2020 cu multa energie si pozitivitate, iar Noul An sa va 
implineasca toate dorintele!

Nota editorului



Sarbatori fericite!



tuturor celor care ne-au fost alaturi atat in 2019, cat si de la inceputul existentei revistei!

Ati fost langa noi, oferindu-ne energia si motivatia pentru a merge mai departe, pentru a evolua si a face cat mai 
multe lucruri frumoase!

2019 a fost in ceea ce ne priveste - un an plin, cu multe realizari frumoase, in care am avut parte de multe experiente, 
in care am cunoscut si am adus in prim plan multi oameni noi si frumosi. Din toate acestea, incercam sa luam doar 
ce este mai bun si pozitiv, si sa implimentam in ceea ce inseamna revista FAMOST!

Speram ca in continuare sa reusim sa va oferim cat mai multe articole interesante, sa aducem in fata voastra cat 
mai multi oameni de calitate si sa va oferim experiente cat mai placute!

Pentru cei care au facut cunostinta cu noi putin mai tarziu, dar si pentru cei care isi doresc sa isi reaminteasca 
editiile revistei Famost din 2019, am considerat ca fiind un lucru bun sa le asezam copertile pe parcursul urmatoarelor 
3 pagini, astfel ca, daca doriti sa vizualizati una sau mai multe reviste, tot ce aveti de facut este sa apasati pe revista 
dorita pentru a fi redirectionati catre ea, direct pe site-ul www.famost.ro!

Va dorim un sfarsit de an minunat si un 2020 in care sa reusiti sa va impliniti toate dorintele!

Multumim



Ianuarie 2019

Martie 2019

Februarie 2019

Aprilie 2019

Apasa coperta dorita pentru a fi redirectionat catre revista!

https://famost.ro/articol/revista-famost-ianuarie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-februarie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-martie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-aprilie-2019


Mai 2019

Iulie 2019

Iunie 2019

August 2019

Apasa coperta dorita pentru a fi redirectionat catre revista!

https://famost.ro/articol/revista-famost-mai-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-iunie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-iulie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-august-2019


Septembrie 2019

Noiembrie 2019

Octombrie 2019

Decembrie 2019

Apasa coperta dorita pentru a fi redirectionat catre revista!

https://famost.ro/articol/revista-famost-septembrie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-octombrie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-noiembrie-2019
https://famost.ro/articol/revista-famost-decembrie-2019
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GASESTE FRUMUSETEA CRACIUNULUI

Ia-ti manusile si fularul, trage in piept aerul rece si bucura-te 
de perioada sarbatorilor de iarna!

si a sarbatorilor de iarna !

Scoli si birouri inchise - perioada perfecta de aproape doua saptamani in care sa ne petrecem timpul alaturi 
de cei dragi, daca, evident, nu aveam si alte atributii si treburi in aceasta perioada. Dar, zilele de dinainte 
Craciunului si de dupa acesta, se pot resimti ca fiind foarte lungi, in mod special pentru copii; salvarea vine 
insa, de la faptul ca se pot face multe in aceasta perioada, indiferent de varsta. Daca ninge, puteti face oameni 
de zapada, va puteti bate cu bulgari de zapada, va puteti da cu sania; in caz contrar, puteti sa va bucurati de 
colinde, de intalniri cu prietenii sau puteti participa la diverse spectacole organizate cu aceasta ocazie. In 
functie de oras, pot exista diverse centre cu activitati distractive pentru copii. De bun ajutor in cea de-a doua 
situatie, este sa aveti cateva ziare si website-uri locale pentru a sti ce se intampla in zona.
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Teatrul si alte spectacole de acest gen, pot 
fi frumoase alternative de a petrece timpul cu 
familia, doar ca, ele pot fi destul de scumpe, 
mai ales daca familia este una numeroasa. 
Daca sunteti pe undeva prin apropierea 
marii, si plaja poate fi un loc interesant cu o 
briza poate ceva mai rece. Oricum, poate fi 
un loc in care cei mici pot alerga in voie si 
in siguranta. Daca sunteti pe undeva in zona 
montana, va puteti bucura de paduri si de ce 
nu, chiar puteti organiza ceva jocuri, daca 
zona prezinta siguranta din toate punctele 
de vedere; a ascunde dulciuri prin copaci si 
a pune copii sa le gaseasca, poate fi o joaca 
extrem de distractiva.

Bucurati-va de vremea senina si aerul rece 
si curat de afara, de o placinta buna si o cana 
de vin fiert pentru a va incalzi!

ACTIVITATI INEDITE

Vrei sa faci ceva care sa 
fie oarecum in contrast cu 
vremea rece si preocuparile 
majoritatii? Mergi la o piscina 
acoperita si pune-ti sangele in 
miscare! Atentie doar sa fii bine 
imbracata dupa ce iesi de acolo!

NU VREI SA STAI ACASA?

Foarte multe obiective de 
vizitat - castele, cetati, arata 
foarte bine atunci cand vremea 
este geroasa! Informeaza-te 
inainte de toate sa vezi daca 
sunt deschise in preajma 
Craciunului si aventureaza-te 
impreuna cu cei dragi in aceste 
frumoase locuri incarcate de 
istorie si magie!

CARTI SI FILME

Pentru multi, nu exista 
perioada mai buna decat cea a 
Craciunului, in care sa stea cu 
o cana de ceai si sa citeasca o 
carte buna sau sa vizioneze 
un film. Multumita evolutiei 
tehnologice, avem posibilitatea 
de a viziona filmele dorite sau 
de a gasi cartea preferata si de 
a o cumpara inainte de aceasta 
perioada.

ARTIFICIILE!

Daca iti plac artificiile, 
granita intre ani reprezinta 
momentul perfect pentru a te 
bucura de ele. Atentie doar sa 
nu aveti parte de ’accidente’ 
neplacute cauzate de artificii! 
O cana cu vin fiert sau orice 
altceva (nu in exces!) pentru 
a va incalzi, este cat se poate 
de potrivita pentru aceasta 
experienta.

ACASA E CEL MAI BINE

Indiferent ca stai la bloc sau 
la casa, nu te impiedica nimic 
si nimeni sa-ti imbodobesti 
casa si pe afara, pentru a 
marca spiritul sarbatorilor! 
Pregateste din timp melodiile 
preferate specifice acestei 
perioade si bucura-te alaturi 
de cei dragi de timpul petrecut, 
alaturi de mancarurile si 
bauturile traditionale!
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F A M O S T  S P E C I A L  D E  C R A C I U N

Fa-ti niste carduri personalizate sau ia niste vouchere si scrie ceva doar 
pentru persoana care se va bucura de el!
Cumpara local pentru a sustine economia locala si daca e posibil, 
cumpara eco-friendly!
Incearca sa faci cat mai multe cadouri celor apropiati, in special cele 
care sunt ... gustoase!
Inventeaza o noua traditie de Craciun specifica familiei tale, care sa fie 
pe placul tuturor si cel mai important, sa fie usor adoptata de cei din jur!
Evadeaza din modul in care se desfasoara Craciunul in mod traditional si 
incearca o experienta noua! O minivacanta inainte de Craciun, o plimbare 
in alt oras ...
Adauga ceva extra in masa de Craciun! Vino cu anumite elemente 
vegetale care sa adauge diversitate si o nota sanatoasa meselor aglomerate 
de Craciun!
Incearca sa stabilesti impreuna cu familia ca intr-un anumit interval de 
timp - cateva ore - sa nu umblati deloc cu telefoanele: timp doar pentru voi!
Incearca sa faci ceva special pentru o anumita persoana (sau pentru 
mai multe)!
Incearca sa ai continuitate in privinta exercitiilor fizice, mai ales ca in 
aceasta perioada se mananca mai mult!
Seteaza-ti doar anumite zile din decembrie in care se consumi alcool, iar 
in altele, nici sa nu te atingi de el!
Razi cat mai mult! Gandeste-te ca esti o persoana norocoasa, ca ai 
oameni in jur care te iubesc si ca petreceti impreuna aceasta frumoasa 
perioada!

Sarbatorile de iarna au frumusetea lor, 
indiferent de traditii, religie sau convingeri! Iar 
cea mai buna modalitate de a le sarbatori, este 
impreuna cu familia! Adauga un plus atmosferei 
frumoase prin intermediul unor gesturi mici, dar 
care inseamna mult! Si te poti inspira de aici!

Lista sugesti
i Craciun
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Iar a crea o astfel de atmosfera poate fi o sarcina mult mai usoara decat ai crede, 
chiar daca casa ta nu arata asa cum ne prezinta retelele de socializare!  Cu toate acestea, 
platforme ca Instagram, Pinterest, reprezinta o sursa de inspiratie infinita. Mai mult, 
puteti implica copiii, cerandu-le sa deseneze sau sa descrie cum arata pentru ei Craciunul 
ideal.

Tema trebuie sa emane acea atmosfera festiva, indiferent ca vorbim de dormitoare, 
sufragerie sau bucatarie. Asezand diverse elemente specifice acestei sarbatori peste 
tot prin casa, intretineti atmosfera Craciunului; fie ca vorbim de o schema de culori 
dominanta, de crengute de brad asezate prin casa sau chiar si brazi in miniatura, totul 
poate contribui la ceea ce dorim sa fie o atmosfera de sarbatoare. Oferiti-le oaspetilor 
ideea la ce sa se astepte din momentul in care au intrat pe usa, fie ca ne dorim elemente 
traditionale, o atmosfera „verde” sau una jucausa.

Daca tii la buget sau pur si simplu nu iti doresti o investitie majora in crearea unei 
astfel de atmosfere, o poti face si mai simplu! Te poti inspira din diverse surse pentru a 
crea niste decoratii cu ceea ce ai prin casa, poti folosi crengute sau chiar anumite ierburi 
din afara, in functie de specific. Sau, mai exista si varianta in care, poti face schimb de 
decoratii cu prietenii pentru a schimba atmosfera din casa intr-un mod necostisitor!
Poate ca a crea o astfel de atmosfera nu este pe placul tuturor, poate anumite persoane au 
o atitudine mai conservatoare vizavi de Craciun, de aceea, trebuie sa te gandesti bine ce 
vrei sa faci inainte, in functie posibilitati, dar si de cei cu care iti vei petrece timpul.
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Fie ca te 
concentrezi pe o 

anumita tendinta, 
pe o anumita 

culoare, o schema 
de culori sau forme, 
decorarea tematica 

de Craciun poate 
sa transforme totul 

intr-o experienta 
noua. Ajuta de 

asemenea ca 
aceasta atmosfera 

festiva sa curga din 
camera in camera, 
pentru ca oaspetii 

sa simta Craciunul 
indiferent unde se 

afla in casa!
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ASIGURA-TE CA ESTI GATA PENTRU ORICE IN PERIOADA 
CRACIUNULUI PENTRU A NU FI PRINSA NEPREGATITA!

10 Nu face singura totul! Nu trebuie sa te simti obligata ca trebuie sa faci tu totul! Implica si copii si 
adultii in ce este de facut! Mai multe maini, mai mult timp economisit si treburi - mult mai usoare!

1 Pentru cadouri impachetate rapid – mai ales in cazul unor oaspeti la 
care nu te asteptai – foloseste un stilou sau o carioca pentru a le scrie 

numele sau a-ti exprima sentimentele pe hartie, sau creeaza modele 
proprii. Dureaza doar cateva minute si poti avea pregatita o lista cu 
mesaje generaliste, care pot fi adaptate pe loc, in functie de persoana.

2 Pastreaza in frigider niste aluat pentru biscuiti sau 
fursecuri, care pot fi facute aproape imediat la cuptor 

daca esti prinsa nepregatita! Ii faci si pe invitati sa se simta 
deosebiti si te bucuri si de un miros frumos in casa!

3 Micile cadouri impachetate, cum ar fi fursecuri, 
ciocolata sau bauturi - toate specifice Craciunului, sunt 

ideale atunci cand ai parte de oaspeti neasteptati sau 
trebuie sa ajungi in vizita la cineva si nu stii ce sa iei sau 
magazinele sunt inchise!

4 Nu experimenta pentru prima oara ceva exact in ziua in 
care vin musafirii! Ramai la ceva ce stii ca poti face rapid 

si usor! Poti incerca ceva inedit cu mult inainte de Craciun, 
pentru a fi sigura ca nu vei avea surprize neplacute!

5 Cu ceva timp inainte de Craciun, poti pregati o anumita 
mancare sau chiar si prajituri pe care sa le pui la 

congelator! Astfel, nu veti putea fi prinsi pe nepregatite 
daca pica anumiti invitati in mod neasteptat!

6 Cu aproape un sfert de ora cand astepti oaspetii sa vina, 
pune la fiert o oala cu apa, in care adaugi felii de citrice, 

rozmarin, scortisoara si ce crezi tu ca este potrivit, pentru a 
da un miros frumos in casa, specific acestei perioade! 7 Fa-ti timp cu multe zile inainte de perioada sarbatorilor pentru 

a curata casa daca necesita, pentru a nu te epuiza si bloca in 
zilele premergatoare Craciunului. O lista cu sarcini ar fi binevenita, 
pentru a te organiza mult mai bine.

8 Scrie parola WiFi pe niste cartonase dragute si lasa-le in 
aproape toate camerele in locuri la vedere, pentru a fi 

scutita sa raspunzi aceleasi intrebari din partea fiecaruia. 9 Daca ai nevoie repede de o bautura rece - o sticla de vin, 
infasoara sticla intr-un prosop umed si bag-o in congelator! 

In 20 de minute, vei avea temperatura ideala!
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De facut in decembrie ...

Pregateste paharele si bauturile preferate pentru 

Craciun, pregateste muzica traditionala, colindele sau 

ce este potrivit atmosferei din casa.

A cumpara un brad verde cu doua saptamani inainte 

de Craciun, este garantul ca acesta va supravietui 

pana la Anul Nou. Inainte de-al achizitiona, verifica-l 

daca este ok din toate punctele de vedere si daca se 

potriveste locului unde va fi plasat. Daca nu agreezi 

ideea unui brad verde, poti alege o varianta din plastic!

Fa-ti stocul din timp cu anumite lucruri esentiale - 

chibrituri, baterii, pastile. E bine sa nu fii surprinsa de 

anumite lucruri neplacute sau de faptul ca cei mici nu 

se pot bucura de jucarii in perioada Craciunului.

Daca ai ceva timp liber in aceasta perioada, poti 

face voluntariat! Cu siguranta social media din zona 

ta te va ajuta sa descoperi oportunitatile din perioada 

Craciunului.

Exista multe asociatii astazi, care vand lucruri 

specifice perioadei sarbatorilor de iarna, iar cu banii 

obtinuti, ajuta diverse cauze. Indiferent ca ai incredere 

sau nu in ele, poti face un efort minim in a cumpara 

ceva, nu foarte scump ... poate chiar oferi o mica 

bucurie cuiva, pe care nu-l vei intalni niciodata! 

Daca esti gazda de Craciun sau in aceasta perioada, 

incearca sa afli daca printre invitati se afla cineva cu 

alergie la o anumita manacare, pentru a alcatui un 

meniu corespunzator.

Daca intentionezi sa pleci undeva, ai grija de masina 

din timp, de la stergatoare, la instrumente de curatat 

zapada si gheata, pana la trusa de prim ajutor!

Evita sa fii coplesita de toate aceste planificari si 

treburi de sarbatori, acordandu-ti timp pentru relaxare; 

fa exercitii fizice, mediteaza, vizioneaza un film sau 

citeste o carte!

De facut in saptamana Craciunului ...

Evita aglomeratiile de ultima ora, fie ca vorbim de 

supermarchet sau de cumparaturile online! Cumpara 

mancarea neperisabila cu 1-2 saptamani inainte si cu 

cateva zile inainte de Craciun, lapte, fructe, legume ...

Pomii de Craciun, lumanarile, luminile folosite si 

alte lucruri, pot reprezenta factori de risc daca nu sunt 

utilizate asa cum trebuie! Fii sigura ca stii sa le folosesti 

adecvat si nu lasa nimic aprins sau in priza cand pleci 

de acasa!

Daca musafirii vor ramane cateva zile sau chiar si 

pentru o noapte, pregateste-te corespunzator cu o extra 

plapuma sau patura, perechi de papuci, creme de corp, 

flori in camera, orice ar fi folositor in astfel de situatii.

Pentru a avea o minte proaspata si un corp sanatos, 

planifica-ti iesiri de Craciun cu familia si/sau prietenii. 

De la o simpla iesire in parc, la un spectacol sau un 

restaurant, orice activitate in afara domiciliului este 

binevenita.

Fa-le o bucurie copiilor, aducandu-l pe Mos Craciun! 

Vorbeste cu un prieten, cu o cunostinta sau chiar cu o 

firma care ofera astfel de servicii, pentru a oferi copiilor 

emotia sarbatorilor de iarna si cadourile mult asteptate!

ORGANIZEAZA-TE DIN TIMP
PENTRU A TE BUCURA CU 
ADEVARAT DE SARBATORI!
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Asteptarea sarbatorilor de iarna si toate pregatirile aferente, care ating punctul culminant cu Craciunul, poate 
face din acesta cel mai minunat moment al anului, indiferent unde te-ai afla pe glob. Cu ceva pregatire si 
cheltuieli pentru aceasta perioada, te poti bucura de un timp frumos petrecut cu familia si prietenii apropiati, 
doar ca, din pacate, timpurile actuale fac in mod real din aceasta perioada - una de stres!

Cu toate ca majoritatea iubim Craciunul si aceasta perioada, a incerca sa faci atatea si atatea lucruri, transforma 
perioada ce se vrea a fi cea mai frumoasa, intr-una mai putin minunata. Ne zbatem sa facem lucruri minunate pentru 
familie si prieteni, vrem sa ne distram si sa ne simtim bine, dar, din pacate, aceasta agitatie ne poate da in final o stare de 
anxietate. Stresul care apare in perioada Craciunului este comparabil - conform studiilor - cu cel al unui divort sau 
mutarea intr-o noua casa. Si, in mod particular, se pare ca cea mai mare responsabilitate si-o asuma femeile, care considera 
ca reusita Craciunului reprezinta responsabilitatea lor.

De ce oare aceasta perioada in care trebuie sa domine bunavointa si fericirea este caracterizata de cele mai multe ori de exces si epuizare?

Un Craciun linistit ...
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GESTIONEAZA ASTEPTARILE!

Sezonul festiv inseamna ceva diferit pentru fiecare din noi, unii asociindu-l cu evenimente trecute 
(bune sau rele) sau a reface amintiri din copilarie. Aceasta este o perioada in care fiecare incearca intr-
un fel sau altul sa reinvie o experienta frumoasa si cum ar fi Craciunul din punctul sau de vedere. 
Aceste lucruri ar trebui evitate, cea mai buna solutie fiind aceea de a vorbi cu cei implicati si a incerca 
sa organizati lucrurile din timp. Trebuie o doza de realism al timpului petrecut de Craciun, ce implica 
acesta si cum ar trebui gestionat totul. Daca tu esti gazda, intreaba pe fiecare in parte care sunt cele 
mai importante lucruri pe care si le doresc in aceasta perioada, sau cum vad ei petrecerea acestui timp 
impreuna, pentru ca planul sa fie unul acceptabil pentru toata lumea.

EVITA IDEEA DE CONCURENTA!

Doar pentru ca sora ta/ mama ta/ ce mai buna prietena, se pregateste pentru Craciun din vara, a facut 
comanda de tort si s-a apucat de facut prajituri cu 2 luni inainte de sarbatori, asta nu inseamna ca si 
tu trebuie sa te apuci sa le faci! Daca iti place sa stii anumite lucruri aranjate si pregatite din timp, este 
perfect; daca nu, nu este nicio tragedie! Pana la urma, trebuie sa te relaxezi si tu putin, asa ca aloca-ti 
acest timp cand simti tu ca este mai bine pentru tine! Anumite magazine mai mari sau mici, fac anumite 
produse de consum foarte bune, iar cei care te vor vizita nu vor observa diferentele.

BUGETUL

Craciunul poate fi destul de scump pentru oricine este implicat si trebuie sa fii destul de atent si la 
acest aspect, cu toate ca ai sentimentul ca, oricat ai oferi celor dragi, este prea putin! Mancare, bauturi, 
cadouri, toate sunt in atentia fiecaruia, dar ca, pentru a-ti infrana pornirile, este bine sa aduci in prim plan 
vechea zicala „gestul conteaza”! Cu siguranta, multi avem parte de destule bucurii in viata, multe lucruri 
si nu toti simt nevoia pentru ei insisi sa primeasca cadoruri scumpe. Exista optiunea „Secret Santa”, la fel 
cum foarte bine este petrecerea timpului impreuna, fie ca vorbim de club sau o scurta excursie.

FA MAI PUTIN!

Tentatia in timpul sarbatorilor inseamna pentru multe persoane, a face cat mai multe lucruri, a petrece 
timpul cu cat mai multe persoane, intr-un timp relativ scurt. Ai stabilit deja zilele in care vei face anumite 
activitati? Foarte bine! Acum, incearca sa faci in asa fel incat, la o zi bine planificata, sa ai parte de o alta 
zi, in care sa nu faci nimic! Acele zile pot fi perfecte - daca nu intervine ceva - sa dormi mai mult, sa 
petreci timp cu tine, sa citesti, sa iesi cu copii la o plimbare.

Cea mai buna solutie pentru ca tu si familia ta sa va bucurati cu adevarat de aceasta perioada si nu sa treaca pur si simplu 
peste ea sau doar sa o bifeze in calendar, este aceea de a te intoarce putin la elementele de baza. Cel mai indicat este sa 
stai acasa si sa pregatesti masa si ce pui pe ea pentru cei care iti sunt alaturi; de obicei, mancarea este cu mult mai multa in 
aceasta perioada, asa ca nu este nevoie sa faci in cantitati mari. Cadourile se ofera doar intre cei prezenti in ziua Craciunului 
sau in seara precedenta. Per total, este cel mai bine sa se stie dinainte cum se vor desfasura lucrurile, pentru ca toata aceasta 
organizare si agitatie, trebuie sa fie specifica familiei tale, in functie de cei prezenti si ce anume veti face.
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C a n d  m a g a z i n e l e  s u n t  i n C h i s e , e s t e  b i n e  s a  a i  s i  p l a n u r i  d e  r e z e r va !

- Cadouri de urgenta - pentru musafirii neasteptati; daca nu le folosesti, pastreaza-le pana anul 
viitor!
- Cantitati extra de hartie igienica si prosoape de hartie sau servetele - musafirii in plus 
pot creste cererea si e posibil sa uiti acest aspect!
- Sirop de tuse si pastile - pentru ca nimeni nu isi doreste sa fie racit in aceasta perioada!
- Bauturi non alcoolice - pentru cei care conduc automobile, cei care nu consuma alcool sau cei 
care isi doresc o pauza!L
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PLANIFICA!

Inainte de intra in amanunte si detalii despre cum vei proceda in perioada festiva si ce anume vei 
face, este bine sa faci planul la nivel macro. Incearca sa faci inainte de toate o lista, apoi tine-te de ea si 
ce poti face, fa mai devreme sau da-le sarcini membrilor familiei si celor cu care iti vei petrece timpul in 
aceasta perioada! Ideea nu e ca totul sa fie perfect, ci sa fie facut; fiecare punct trebuie atins!, fie ca vorbim 
despre decorarea bradului, de curatenie, iar daca ai musafiri care isi doresc si ei sa participe, lasa-i si pe 
ei sa se implice; astfel, ei se vor simti parte a familiei si te vor scuti si pe tine de alte eforturi. Este foarte 
important in momentul in care ati stabilit unde si cum va veti petrece sarbatorile, sa iti intrebi oaspetii 
ce preferinte au in privinta mancarii.

DIFERENTA DE GENERATII

De Craciun, petrecem mult timp cu familia, acolo unde exista diferite grupe de varste, iar a aduce  
echilibru in tot - pentru ca fiecare sa se simta bine, poate fi o sarcina care presupune mult efort. Trebuie 
ca orice activitate - fie ca e un film, un joc de carti, o plimbare, sa fie o activitate acceptabila pentru toata 
lumea. Foarte important este de asemenea. sa acordam spatiul de care unii au nevoie sau posibilitatea 
de a sta singur, pentru a-si reincarca bateriile. Mai mult, trebuie sa fim constienti ca energia celor mici, 
poate pune o presiune destul de mare pe cei aflati la varsta a treia. Daca e sa privim si mai realist 
lucrurile, trebuie sa luam in calcul ca, oricat de dragi ne sunt cei apropiati, pot exista anumite disensiuni 
intre ei, asa ca ar fi bine sa evitam aceste contacte, mai ales ca unii pot fi „stimulati” foarte usor in urma 
consumului de alcool. Asa ca, mare atentie si la astfel de aspecte!

EVITA SA FACI MULTE CALATORII !

Ok, este perioada Craciunului, majoritatea ne dorim sa mergem si sa ne vizitam familia si prietenii, 
dar mersul cu masina in aceasta perioada - mai ales daca avem parte si de zapada, poate fi o sarcina 
extrem de dificila. Daca nu esti persoana care sa iubeasca petrecutul orelor in trafic, planifica altceva 
sau cauta o alta modalitate de a-ti petrece timpul alaturi de cei dragi! Daca din pacate, nu exista alta 
posibilitate decat cea de a calatori, intereseaza-te sa vezi care sunt conditiile meteo si, daca este cazul, 
pleaca mai devreme cu 1-2 zile sau cu cat este necesar!
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Indiferent ca esti in ipostaza de a gazdui un Craciun cu familia sau esti implicata in alte actiuni 
adiacente, poti avea momente in care, totul este deja prea mult! Poate fi stresul unei case 

supraaglomerate sau poate traditiile de Craciun iti amintesc de cei care nu mai fac parte din viata ta.

In continuare, sunt prezentate anumite tipuri de meditatii, care te pot ajuta sa treci peste 
momentele dificile si te pot face sa te bucuri de momentele deosebite de Craciun.

INCEARCA SA TE DESPRINZI PUTIN DE ACEASTA PERIOADA,
PENTRU A-TI CALMA MINTEA SI ECHILIBRA EMOTIILE!
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MINDFULNESS DACA TE COPLESESTE 
AGITATIA CRACIUNULUI

Aceasta practica te va ajuta sa te conectezi 
cu respiratia si sa inviti bunatatea sa curga in 
corp. Poate fi folosita ori de cate ori te simti 
stresata, trimitand semnale catre creier si 
sistemul nervos, permitand corpului sa intre 
intr-o stare de calmitate.

Incepe cu o inspiratie usoara, retine-o pentru 
un moment, apoi da-i drumul! Repeta acest lucru 
si simte cum respiratia iti umple plamanii! Nu iti 
forta respiratia!

Inspira din nou usor si observa cum corpul 
se extinde. Ia o pauza si simte cum totul parca 
incetineste pe masura ce expriri! Incearca sa 
simti cum corpul tau se aliniaza respiratiei.

Revino la respiratia normala si incearca sa 
observi care sunt zonele corpului care se simt 
incordate sau incomode. Du-te cu gandul catre 
acele parti si incearca sa le simti fara sa judeci 
senzatiile!

Imagineaza-ti ca trimiti acea respiratie si 
sentiment usor catre acele parti ale corpului! 
Daca se simte ok, pune mana pe acea parte a 
corpului care are nevoie de confort.

Da-ti timp sa stai acolo atat cat ai nevoie, 
repetandu-ti pentru tine „Sunt capabila, sunt 
calma, sunt atat cat trebuie”.

GASIND CONFORTUL CAND TE SIMTI 
TRISTA

Daca simti tristete de Craciun, a incerca 
sa te confrunti cu ele, reprezinta o sarcina 
dificila, asa ca, fii intelegatoare cu tine insuti! 
Gaseste un loc in care sa te simti confortabila 
si respecta orice sentimente sau alte emotii 
care pot aparea din momentul in care devii 
calma! Gaseste-ti pozitia in care iti poti 
permite sa te bucuri de linistea si caldura 
propriului corp! Fii blanda si intelegatoare cu 
tine atat cat poti, respira si misca-te usor!

Inspira profund si expira la fel! Fa acest lucru 
si a doua oara! Apoi, revino la ritmul normal al 
respiratiei, constientizand ca nu esti singura! 
Gaseste confortul in cuvintele care te ghideaza, 
permitandu-ti ca ele sa te relaxeze si sa lase 
ritmul sentimentelor sa curga prin corp.

Permite-i corpului sa se „predea” odata cu 
cresterile si descresterea respiratiei usoare, 
permitand oricaror sentimente si emotii sa curga 
prin corp. Stii ca nu esti singura si aceasta durere 
va pleca, din moment ce norii intunecati se vor 
risipi. Constientizeaza ca soarele se va intoarce 
pentru a te incalzi si a te ghida. Simte caldura 
corpului si permite-i respiratiei sa te sprijine cu 
blandete.
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RESPIRATIE PENTRU IUBIREA 
CORPULUI

In timpul Craciunului, cand sarbatorim cu 
multa mancare, alcool si inactivitate, pierdem 
contactul si legaturile cu corpul nostru. 
Urmatoarea practica te va ajuta sa restabilesti 
legatura cu oricare parte a corpului care are 
nevoie de dragoste, atentie sau pace.

Acorda-ti cateva momente pentru a te aseza 
intr-un spatiu confortabil. Lasa-ti palmele in 
sus, apoi fa cateva respiratii profunde! Nu forta 
nimic, lasa totul sa se desfasoare normal, in 
propriul ritm! 

In timp ce respiri, imagineaza-ti ca respiratia 
merge in toate partile corpului. Acum, 
imagineaza-ti ca o energie minunata iti umple 
palmele, aceasta putand fi o lumina, o culoare 
sau un sentiment! Adu aceasta lumina sau 
energie din maini in inima, permitandu-i sa 
cuprinda pieptul si inima.

Lasa-ti mainile sa simta energia propriei 
respiratii si a inimii, crescand si scazand, si 
repeta pentru tine „Sunt aici, sunt suficient, ma 
accept si am incredere in mine”!
Stai acolo atat cat ai nevoie, primind vindecarea 
sinelui din interior.

MINDFULNESS PENTRU CALMAREA EMOTIILOR SAU A CONFLICTELOR MARI

Conflictele nerezolvate, resentimentele si tensiunea pot creste in perioada festiva; foloseste practica 
vizualizarii, pentru a te intoarce spre propria persoana!

Gaseste un loc linistit si acorda-ti un moment pentru a te face sa te simti confortabil! Respira usor!
Respira putin mai profund decat o faci de obicei si simte-te tu insati, devenind in acelasi timp mai deschisa 

cu spatiul din interiorul tau. Respira pana cand tot acest spatiu te va face sa te simti relaxata! Pe masura ce 
respiri, constientizeaza partea din tine pe care o simti frageda si repeta intr-un mod linistit „Sunt in siguranta” 
de trei ori.

Acum, imagineaza-ti ca cineva pe care iubesti este aproape de tine in locul in care esti! Simte energia acestei 
persoane in timp ce respiri usor! Gandeste-te la situatia care iti aduce cele mai mari emotii, fa o imagine cu 
totul si pastreaza-o!

Cand te simti pregatita, cere-i persoanei imaginate sa te ghideze vizavi de modul cum sa ar trebui sa fii sau 
cum sa actionezi in respectiva situatie. Pentru a te ajuta sa te simti calma si in siguranta. Permite-le cuvintelor 
sa vina la tine! Multumeste-i persoanei cu voce tare sau incet, stiind ca ii poti folosi energia pentru a te ajuta 
ori de cate ori ai nevoie!

RESPIRATIE MINDFUL PENTRU A-TI 
AMINTI PROPRIILE NEVOI

Aceasta practica iti va da o anumita usurare 
ale obligatiilor tale de Craciun. Te ajuta sa 
te conectezi cu inima ta, sa ai grija de tine 
si sa iti aminteasca ca si ceea ce ai tu nevoie 
conteaza si ca esti importanta.

In primul rand, cauta un loc in care sa stai 
intinsa. Inchide ochii si simte-ti respiratia cum 
patrunde in corp! Simte-ti picioarele, abdomenul, 
pieptul si spatele cum se inmoaie odata cu 
fluiditatea respiratiei. Simte-ti mainile, bratele, 
umerii si capul pline de viata si de energie!

Imagineaza-ti ca respiri in inima, 
permitandu-i sa creasca cand inspiri si sa 
descreasca cand expiri. Simte-ti spatele odihnit, 
imbratisat cu dragoste de plamani. Cand a 
fost ultima oara cand ai cautat liniste pentru 
interiorul tau? Cand a fost ultima oara cand ti-ai 
amintit de propriile sentimente si de faptul ca esti 
o persoana atat de buna incat dai si altora?

Repeta urmatoarele, permitand raspunsurilor 
sa curga dupa: „De ce am nevoie? De ce am 
nevoie? De ce am nevoie?”. Repeta aceste cuvinte 
ori de cate ori te simti pierduta in marea 
interioara a emotiilor si a nevoilor celorlalti 
oameni.
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a fost odata ca niciodata, o poveste nescrisa, rostita in soapta. 
O poveste despre obraji imbujorati, maini inghetate oferind 
imbratisari calde, suflete pline de fericirea revederii, rasete 

care plutesc in aer printr-un miros proaspat de brad. O poveste 
atat de cunoscuta, dar parca de fiecare data alta, alte zambete, 
aceeasi fericire. Desenata cu flori de gheata pe ferestre, fulgi albi 
si trecatori, turturi mici si mari, lumini, globuri si beteala. Cu parfum de cozonaci, 
sarmalute calde si vin fiert cu scortisoara. O poveste despre familie, prieteni, 
regasirea partii mai bune din fiecare dintre noi. 

Mi-a placut intotdeauna sa o simt si sa o vad simtita de cei din jurul 
meu. Mi-ar placea sa nu o pierdem niciodata si sa ne bucuram de ea, la 
fel de mult cum ne-am bucurat cand am fost constienti de ea prima oara. 
Sa o traim uitand toate celelalte povesti coplesitoare de zi cu zi, uneori 
triste, alteori obositoare si atat. Sa ne bucuram de fiecare cuvant, de 
fiecare traire, de fiecare om drag, de noi.

Stiti, timpul alearga, chiar zilele trecute ma gandeam ca au trecut 
doi ani de cand am venit in aceasta familie de oameni faimos(t)i si 
frumosi, de cand va scriu cu suflet, din suflet pentru suflet. V-am 
scris despre magia care e in mainile noastre, despre zambetul de 
decembrie si pentru ca mi s-a parut ca ne dorim povesti frumoase, dar 

uitam sa le traim pe cele atat de cunoscute si atat de dragi, m-am gandit ca luna asta 
sa va scriu despre aceasta poveste din vietile noastre… 

Povestea de decembrie
Va doresc sa aveti o luna minunata, cu zambete pe buze si in suflet, alaturi de toti 

cei dragi. Sa ne revedem, recitim, veseli si impliniti si in noul inceput. 

          Zambete! 

Blog de zambit
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F A M O S T  C U L T U R A

I N T A I U L  D A R 

Mi te-a adus ninsoarea intr-o iarna, cu fulgii ei, copii de-un anotimp,
Un mugure ce-abia-l tineam in palma, lastar lasat de zeii din Olimp.
Tocmai cand Luna isi chemase raza, si-a Soarelui lumina cobora,
Cerut-au cerului sa-ti fie paza, si mie sa raman aripa ta.

Un inger ti-a pus ochilor culoare din blandul noptilor din galaxii,
Si macii in obraji a lor culoare, in plete scortisoare aramii ...
Tu, paine aburinda-n colt de suflet, dospita din iubirea-a doua stele,
Pe portativul clipei primul sunet, prima silaba plansa-a vietii mele ...

Trecut-au ca un vis de albe soapte, vreo cativa ani si tot atatea ierni,
Inca mai simt mirosul tau de lapte, mi-e dor cu fruntea ta sa imi asterni
Pe tample, anotimpurile toate, si-n suflet nesfarsita primavara,
Sa-mprastii toate frunzele uscate, la poarta inimii sa-mi lasi o scara ...

Sa nu te ratacesti prin labirinturi, cu roua bunatatii sa te stergi,
De Iuda si iubirea sa de-arginturi sa te feresti, mandrii sa nu culegi!
Sa nu te-ndoaie bratele furtunii, cu adevar sa scrii, copilul meu,
Ispita de-ti vor fi prin glasuri unii, sa-ti amintesti de cer si Dumnezeu!

Plecand genunchii-n rostul rugaciunii, ii multumesc ca mama iti sunt eu!

de Nicoleta Gordon
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Cantec fara sfarsit

M-am nascut din ceruri si din apa vie
luntre de tacere in ghioc de timp,
stea de inceputuri, zbor din colivie,
glod sfintit de iarna unui alb rastimp.

Am cantat prin iarba vesnicilor astre
si-am furat lumina noptilor de foc,
vesmant viu facut-am din mirari albastre
peste foi de suflet sterse de noroc.

Fir de tremur galben din uitare blanda
am tesut din roua stinsului amurg,
si-am croit durerii aripi noi de panda
sa nu rugineasca in trairi ce curg.

De-as cuprinde cerul cu priviri albastre
m-as sadi in umbra-i intr-un nor ecou
cand cocorii-n treacat cu aripi maiestre
mi-ar atinge somnul, m-as trezi din nou!

de Doina Bezea
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TENDINTE

MODA

2020

Cele mai importante tendinte 2020 din moda au adus in prim plan schimbarile climatice,

post apocalipticul a fost moderat comparativ cu sezonul precedent,

perspectiva a fost una mai pozitiva in general.

Scenele principalelor capitale ale modei - Paris, Londa, MiLano, new York -

ne-au prezentat rochii de bal supradimensionate, rochii de vara florale, multe volanase,

dantela si croset, pantaloni foarte scurti sau pantaloni largi,

anii ’70 prin intermediul gulerelor, vestelor, pantalonilor evazati.

In principiu, tendintele primavara vara pentru 2020

reprezinta o continuare frumoasa a sezonului rece,

in care s-au remarcat evolutii de stil ale unor designeri,

in timp ce inspiratia a venit din aproape aceleasi surse.
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Cu toate protestele de pe fiecare continent impotriva 
schimbarilor climatice, multe sectoare de activitate si 

industrii incearca sa-si adapteze activitatile astfel incat 
acestea sa fie prietenoase cu natura. Si pentru ca toti 

avem in minte aceste probleme, trebuie sa mentionam si 
sa apreciem designerii care au tras semnale de alarma 
de multi ani, in mod deosebit ViVienne westwood, steLLa 
MccartneY si mai nou, Marine serre si natasha Zinko . Au 
fost prezentari in care s-a simtit un aer apocaliptic, 

colectii neutre de carbon, colectii realizate din tesaturile 
sezoanelor anterioare.

DURABILITATE

Nostalgia anilor ’70 se regaseste intre cele mai 
importante tendinte moda 2020 prin intermediul 

siluetelor alungite, a culorilor analogice, toate 
aratand perioada in care discoteca era pe un trend 
ascendent sau miscarile sociale castigau teren peste 
tot in lume. Au fost vazute jachete lungi de inspiratie 
disco, rochii lungi de aur, pantaloni evazati, tricouri 
pe gat, rochii boho chic, turbane, au fost folosite in 

mod deosebit materiale care fosnesc.

Implicatiile politice au atins de multi ani si moda, multe 
case de moda exprimandu-si opiniile prin intermediul 
pieselor vestimentare, fie ca design sau pur si simplu 
mesaje directe. Si iata ca avem una dintre cele mai 

vocale tendinte moda 2020, aceea a granitelor, parca tot 
mai ingradite. Au fost vazute mesaje impotriva lui Donald 
Trump sau o rochie cu steagul SUA dar cusute de femei 
din Mexic, un mesaj care afirma ca nu exista o granita 

reala intre cele doua tari.

FARA GRANITE

ANII ’70

STELLA MCCARTNEY

JONATHAN COHEN

MARC JACOBS

SAINT LAURENT

RICK OWENS

MARINE SERRE

MARNI

1

2

3
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F A M O S T  M O D A

Gulerele 
triunghiulare cu 

varf specifice 
anilor disco 
’70 revin pe 
podium. Au 
fost vazute 
astfel de 
gulere in 

combinatie 
cu diverse 

tinute disco si 
piese vestimentare 
colorate, combinate 

cu siluete ale 
aceleasi perioade, 

diverse tipuri 
de jachete lungi, 

paltoane, trenciuri.

O tendinta care se „prelungeste” din 
toamna, foarte potrivita de altfel si in 

sezonul calduros, doar ca acum au fost 
mult mai prezente. Au fost vazute astfel 

de fuste de impact care ofereau un aspect 
puternic cu topul, altele care ajungeau pana 
in pamant, combinatii dintre bluza si fusta, 

fustite plisate scolare.

Una dintre cele mai interesante tendinte moda 2020 sunt anumite 
rochii care dau senzatia ca explodeaza, LOOK-uri dramatice, luxuriante, 
jucause; este interesant de vazut cat de mult vor rezista. S-a folosit 
organza din poliester pentru a crea minunatii colorate decorate cu 
fundite, au fost vazute rochii masive din multe flori aplicate si care creau 
senzatia ca se inghit unele pe altele, au fost vazute culori luminoase 
cand s-a folosit tulul, creatii structurale explozive.

GULERE                                                    DISCO

EXPLOZII

FENDI

PACO RABANNE

NINA RICCI

MARGARET HOWELL

PYER MOSS

CELINE

MOLLY GODDARD

4

6

5
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NOII FRANJURI
O astfel de rochie este fara indoiala o trimitere 
catre latura de lux a modei, mai ales ca nu sunt 
nici ieftine si nici prea usor de obtinut. Rochiile 

cu pene reprezinta una dintre cele mai apreciate 
tendinte moda 2020 pentru imbracamintea de seara, 

o tendinta cu tenta jucausa, regasite sub diverse 
optiuni in rochii de mireasa, combinatii de rochii de 
pene cu colanti din vinil, rochii cu maneci mai lungi 

decat mainile.

Rochiile curgatoare sunt 
perfecte pentru vara si 
se potrivesc de minune 
cu siluetele anilor ’70, 

creand una din cele mai 
feminine tendinte moda 
2020. Pasteluri soft in 

culori pamantesti, rochii 
drapate, diverse modele 
de astfel de rochii, 
imprimeuri vesele, 

rochii drapate usor 
trase la talie pentru 

a maguli silueta.

Podiumurile prezentarilor din sezonul trecut au avut multe outfit-uri cu 
franjuri, de aceea poate parea absolut firesc sa le regasim printre cele 
mai importante tendinte moda 2020 fie sub alte forme si interpretari. 
Au fost vazute rochii cu franjuri din aceleasi colectii care erau unice, 

franjuri mari care pareau ca explodeaza de sub blazere, rochii realizate 
in intregime din franjuri, franjuri glamour.

MERGI CU VALUL

ROCHII CU PENE

BURBERRY

BURBERRY

AREA

RICHARD QUINN

SHARON WAUCHOB

ROLAND MOURET

VALENTINO

ZIMMERMANN

8

9
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Umerii expusi sunt seducatori, oferind un romantism clasic, 
indiferent ca sunt dezvaluiti de o rochie sau bluza si sunt 
pe podiumul celor mai romantice tendinte moda 2020. 
Au fost vazute articole unice, s-a remarcat o salopeta 
de seara de nuanta piersicului, au fost vazute asimetrii, 
romantismul s-a exprimat prin funde si nuante de neon.

Una din cele mai inedite 
tendinte moda 2020 sunt 
LOOK-urile neterminate, 
care pasesc din toamna 
in primavara, dar putin 
mai indraznet. Au fost 

vazute combinatii din piese 
vestimentare care parca nu 
fusesera cusute impreuna, 
anumite design-uri aratau 

de parca fusesera cusute din 
interior catre exterior, alte 
modele aratau de parca nu 
fusesera cusute per total in 

acelasi stil.

Una din cele mai 
inedite tendinte moda 
2020 sunt decupajele, 
vazute de altfel si la 
costumele de baie si 

care transforma aspectul 
sexi intr-unul mult 

mai revelator. Au fost 
vazute decupaje in 

imbracamintea street 
style, decupaje inedite 
la camasi, peste burta; 
anumite decupaje au 
avut clar scopul de a 
aduce sex appeal; au 
fost vazute decupaje 

laterale sau peste 
decolteu.

NETERMINAT

DECUPAJE

FARA UMERI

YOHJY YAMAMOTO

BALMAIN STAUDE

A.W.A.K .E . MODE

OFF WHITEBALMAIN

PHYLOSOPHY

10 11

12
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TRANSPARENTA

Orice sezon trebuie sa aiba si 
colectiile sale sexy si care arata 
mai multa piele, iar 2020 nu face 

execeptie, ci dimpotriva, cam 
totul este la vedere! Au fost 
vazute outfituri transparente 

din cap pana in picioare, de la 
sutiene pana la rochii in dantele 
pentru contrast, altele nu au dat 
impresia de provocator, ci mai 

degraba de aerisit si ademenitor, 
rochii negre sau inspirate din 

jungla.

Sexul a fost adus pe 
scena in acest sezon 
prin intermediul pieselor 
care aduc in prim plan 
- dominatrix-ul: 
piele neagra, 
corsete, 
elemente si 
motive care ne 
aduc in atentie 

aceasta „latura” 
sexuala. Au fost 

vazute outfit-uri 
cu trimiteri subtile 

catre BDSM, biciuri, 
manusi lungi, cizme lungi 
pana la coapse din piele, 
corset in combinatie cu un 
blazer decupat, tesaturi 
transparente si dresuri.

DOMINATRIX

Aceasta 
reprezinta inca 

una din tendintele care ne 
aduc sex appeal, mai ales din 

momentul de cand decupajele mari 
si topurile cat mai sumare au intrat 

pe pistele de prezentare si acceptate de 
iubitoarele modei. Au fost vazute topuri-

sutien din imprimeuri animale, bralete 
care atrageau sexual doar prin faptul 

ca erau transparente, combinatii 
inutile cu diverse accesorii 

pentru a da senzatia de 
umplere.

S
U

T
IE

N
E

, B
RA

LETE, TOPURI DEC

U
PA

T
E

CHRIST IAN SIR IANO

GIVENCHY

GIAMBATTISTA VALL I

LOEWE

VALENTINO

DOLCE & GABBANA

13

14 15



D E C E M B R I E  2 0 1 944

F A M O S T  M O D A

Pantalonii foarte foarte scurti sunt destinati 
in acest sezon unui outfit casual si 

petrecerilor, in timp ce regasim variantele 
bermuda in outfit-uri business. O tendinta 

interesanta, de vara, regasita in combinatii cu 
blazere, sau cu blazere fara bluza, bermude 

business in combinatie cu geaca de piele sau 
cu cizme foarte inalte, cu refuzul de a nu 

arata nicio parte din picior.

Buzunarele sunt practice in orice moment, dar mai ales cand mergem 
undeva in vacanta, jachetele cu multe buzunare reprezentand una 

dintre cele mai prezente tendinte moda 2020. Ducandu-ne cu gandul 
in mod deosebit la istoria colonistilor, s-au remarcat astfel de piese 
vestimentare de culori inchise, in nuante pamantesti care ne duceau 

cu gandul la perioada anilor ’70 sau geci mai relaxate dar cu centura, 
pentru a avantaja silueta.

Daca in ultimul sezon 
notiunea de ‚scurt’ a fost mai 

permisibila, iata ca sezonul 
primavara vara 2020 ne aduce 

variante de pantaloni foarte 
scurti. Au fost vazute astfel 
de variante din piele avand 
talia inalta, pantaloni scurti 

negri simpli si foarte sexy, au 
fost vazuti pantaloni scurti de 
club in combinatie cu jachete 
care dadeau un LOOK usor 

androgin.

FOARTE SCURT

PANTALONII 

SCURTI OFFICE

SAFARI

CHANEL

GIVENCHY

ISABEL MARANT

SAINT LAURENT

STELLA MCCARTNEY

HERMES

ALTUZARRA

GUCCI

16

17

18



D E C E M B R I E  2 0 1 9 45

Daca te ingrijoreaza un sezon ploios 
in primavara, trebuie sa stii ca printre 

principalele tendinte moda 2020, cele care 
te protejeaza de ploaie s-au regasit in 

foarte multe dintre colectii. Multe din ele 
au avut mesaj politic vizavi de schimbarile 

climatice, silueta feminina a fost scoasa 
in evidenta prin pelerinele in culori neon 
stranse in talie, altele au avut imprimeuri 

distractive, sau anumite piese vestimentare 
au fost supradimensionate.

Rochii pufoase, 
constructii mari, 
tot ce inseamna 

volum si confort s-a 
regasit pe podium 
si a condus pana 

la urma la una din 
cele mai apreciate 
si practice tendinte 
moda 2020. Au fost 
vazute rochii simple 

care se „umflau” 
dar nu in jurul taliei, 
rochii foarte aerisite 
si usoare - perfecte 
pentru zilele de vara, 
dar au fost vazute 

si rochii din tesaturi 
mai grele; s-au 

remarcat anumite 
forme arhitecturale, 

tesaturi plisate.

VOLUM

Una din tendintele remarcabile ale sezonului primavara vara 2020 sunt 
volanele care au decorat rochiile in cele mai inedite moduri, adaugand 

note dramatice, miscare, siluete care curg. Au dominat volanele mari, s-au 
remarcat rochii, fuste din brocart luxuriante cu volane asimetrice, inspiratii 

clasice dar in reinterpretari moderne, rochii simple decorate cu volane 
mari pentru un LOOK feminin.

VOLANE

PLOAIE

ROKSANDA

RICHARD MALONE

VERSACE

MARINE SERRE

VICTORIA BECKAM

SIMONE ROCHA

DRIES VAN NOTTEN

19
20
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Se pare ca nu putem concepe niciun sezon fara ceva sclipiri si straluciri, 
indiferent de unde vin ele si iata ca cele mai importante tendinte moda 

2020 ne ofera paiete sclipitoare care ne aduc in centrul atentiei. Au 
fost vazute nuante diferite de curcubeu, rochii dar si outfit-uri din 

doua piese; s-au remarcat outfit-uri avand o atingere subtila de paiete 
doar pentru a oferi o vibratie festiva, abundenta de paiete pentru topuri 

voluminoase si rochii maxi.

Una din cele mai orig inale 
tendinte moda 2020 au 

facut trimiteri subtile catre 
anii ’60 prin intermediul 

folosirii a doar doua culori 
in outfit-uri. Au fost vazute 
combinatii de roz si rosu, 

nuante luminoase, trenciuri 
multicolore in combinatie cu 

pantaloni scurti negri.

DOUA CULORI

HOLOGRAFICUL

Noile tendinte vestimentare 
primavara vara 2020 ne ofera 

multe design-uri holografice, 
futurismul venind in vestimentatie 

sub diverse forme: rochii simple mini, 
combinatii de paiete argintii si materiale 
holografice, rochii cu un umar dezvelit 
care fac trimitere catre zilele noastre, 
trenciuri structurate care pareau ca 

sunt facute din folii sau camasi 
extravagante.

PAIETE SCLIPITOARE

SALLY LAPOINTE

CHRIST IAN COWAN

BOTTEGA VENETA

CHRIST IAN SIR IANO

ROLAND MOURET

ALBERTA FERRETTI

FENDI
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B lugii skinny sunt ideali 
pentru iarna, deoarece 
forma si design-ul simplu permit stratificarea, pana cand 

ajungi la nivelul de confort si LOOK dorit. Geaca de piele + cizme 
cu toc plat in timpul zilei, tocuri inalte cu varf si un top de matase 
pentru o noapte in oras.

Puloverul de casmir este elegant, poate fi combinat in diverse 
stratificari, este usor de imbracat. Este alegerea ideala daca vrei 
sa-l porti cu o camasa gulerata care iese dedesubt. fuste midi, 
blugi, pantaloni in printuri sau din piele, reprezinta iarasi alegeri 
inspirate.

Un palton statement, reprezinta de cele mai multe ori un aspect 
important al garderobei pentru afara, asa ca, pentru a iesi din 
monotonia specifica vremii reci, mergi pe o culoare indrazneata cu 
aceasta piesa vestimentara!

Fie ca iti plac accesoriile sau nu, o palarie din pasla sau lana 
eleganta nu te scoate din aspectul tau stilizat, ci dimpotriva. 
Si ce palarie poate fi mai potrivita decat fedora? BONUS: 
imbini confortabilul cu eleganta si protectia oferita!

Cizmele peste genunchi sunt foarte practice, chic si 
calduroase - o combinatie ideala. Ele pot fi combinate in 
mod ideal cu blugi si un jumper pentru un LOOK casual de zi 
sau poti straluci noaptea in club cu o fusta sau rochie mini.

Rochia jumper tricotata este ideala daca vrei sa arati putin 
din picior dar sa te simti si confortabila. Pentru caldura in 
plus, combin-o cu o pereche de colanti sau cu o haina de 
iarna (palton), de  care poti „scapa” usor cand intri undeva! 
Cauta o varianta relaxata sau care ti se potriveste formei 

corpului, iar partea buna 
aici este ca o poti combina 
cu aproape orice fel de 
incaltaminte!

Esarfa mare ca o patura 
este un accesoriu foarte 
chic, care poate fi purtat 
fara mare efort si o poti 
manevra asa cum iti 
este mai bine. Infinitele 
modalitati de a o infasura, 
de a te juca cu ea, o face 
o optiune foarte buna 
pentru un LOOK elegant si 
calduros!

Topul cu gulerul inalt iti 
ofera un aspect al gatului 
- frumos si fit si poate fi 
purtat cu un pulover si 
rochie fara maneci sau 

simplu, doar cu blugi.

Geaca de piele este potrivita 
oricarui sezon, oferind de fiecare 
data un aspect cool, indiferent ca 
este purtata cu un tricou si jeansi 
pentru zi sau bluza si pantaloni 
pentru iesirile de noapte.

Cizmele pana la glezna sunt 
printre cele mai elegante perechi 
de incaltaminte in orice sezon, un 
LOOK stylish si versatil, pe care il 
poti combina cu rochie si colanti in 
timpul zilei.

CUM NE IMBRACAM
pentru SEZONUL RECE?

Majoritatea ne dorim sa aratam foarte bine 
imbracate chiar si atunci cand este frig; nu vrem sa 
ne sacrificam stilul din cauza temperaturilor scazute! 
De la blugi skinny chic la paltoane indraznete, 
pulovere clasice, casmir, toate reprezinta o alegere 
inspirata daca stii sa le combini! I a t a  c e  t r e b u I e  s a 

a I  p e n t r u  c e l  m a I  c h I c  s e z o n  r e c e  a l  t a u !

s u g e s t i i
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The event is held at the Stockholm City Hall, the city’s most famous landmark, 
where the Nobel’s dinner and ball are held each year. The event starts with two 
catwalk days and ends with a prize award gala dinner. The most outstanding 
designers, make-up artists and models will be recognized through SIF’s Creative 
Fashion Award.

They are currently holding an open call for designers for 2020 Scandinavian 
International Fashion Week. If you are interested, find the application form at 
https://www.sifsweden.com/ or contact by email at info@sifsweden.com. 

If you want to keep track of the preparations, daily updates are posted on 
their social media! You can find SIF either on Instagram @sifashionweek or on 
our Facebook page @Sifseweden.

Here you can read below an interview with its founder and CEO, Sonja 
Andersson, on what she takes back from SIF’s first event and what we can look 
forward to for SIF 2020, held in held from the 28th to the 30th of August 2020.

The Scandinavian International Fashion Week (SIF) aims at showcasing
fashion designers from all around the globe.

We aim to bring visibility in the Scandinavian market
         to international designers.

Photos in this article :

Marco Battaglia

Naveen Vadakkethil

Tommy Lindblom



S o n j a  A n d e r s o n  -  S I F  F o u n d e r  a n d  C E O
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First of all, how does it feel now, since some time has passed 
since the first edition of SIF?

I’m not going to lie, in beginning, it feels good to see your 
plan coming to life! So much relief! However, after a while I 
started to feel a little emptiness. If you work with a big event 
like this, that you are passionate about, you work almost all 
the time. It takes almost all your time and then suddenly 
everything is over.

What was the most important feedback that came after the 
end of the event, whether it be immediately or after some 
time?

Every feedback was important for me. I was so satisfied to 
hear that people liked it. Everyone said it there was a classy 
atmosphere with everything around the event, which is what 
we were aiming for.

What aspects of the SIF event were the most appreciated?

The dinner gala was the most appreciated part of the event 
as everyone came together and it felt like a family. Even the 
guests had the same feeling.

As we know, SIF was intending to extend to other countries 
outside of Sweden. How far have you come on this aspect?

We are working on it. Everything takes time to build.

How did you and the entire staff handle the organization? 
Did everything go well?

The staff handled everything properly. Of course, we have 
a few things to improve as any organisation. But I am very 
proud and thankful for my whole staff at SIF. Without them, 
this dream would not be possible.

Feedback on first edition of SIF

Sonja Andersson, you presented your own clothing 
collection at the SIF 2019 event. How was the collection 
received by the audience?

My collection was well received, and most people liked it. 
What they found most interesting about the collection was 
the choice of colour and design. The name of my collection 
was Fire and I worked with red fabrics.

Have you already started working on the new collection for 
your brand, Sonja Andersson?

Yes, I have already started working on my own creations. I 
keep my collection secret, so you will have to wait until SIF 
2020 to see it.

Sonja Andersson collection

D e s i g n e r  Z u l e m a  M o r i l l o

D e s i g n e r  R u s l a n  K h va s t o v
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What about the second SIF edition? Have the preparations 
already started?

We have already started the preparations for the second 
edition of Scandinavian International Fashion week. We 
have been holding an open call for designers since mid-
October and are currently reviewing applications. And there 
are more events coming up! We post daily updates on our 
social media, if you want to keep up!

Tell us something new about the second edition of 
Scandinavian International Fashion Week! When will the 
event take place? How many days will it take? Where will 
it take place?

The second edition of Scandinavian International Fashion 
Week will be held from the 28th to the 30th of August 2020. 
The event will be held in one of Stockholm’s most famous 
landmark: Stockholm’s City Hall, famous for holding the 
Nobel diner and ball every year!

Assuming you have open doors for new names, do you 
already have a list of designers that will be present? Can you 
give us some names?

Yes, we have a list of designers who are interested in the 
event but it must remain a secret for now.

How will the second SIF edition differ from the first? What 
news does Sonja bring in 2020?

For the second edition of Scandinavian International 
Fashion Week, we bring a few improvements!

Firstly, this time the catwalk will be held in the sumptuous 
Golden Hall of Stockholm’s City Hall. It is best known as the 
location of the ball after the annual Nobel Banquet. Its name 
is due to the fact is covered in golden mosaics representing 
various scenes of Swedish history.

This stunning, luxurious location offers a visual connection 
for international designers who wish to showcase in Sweden.

In addition, this time the designers will also be able 
to showcase their collections to potential buyers in our 
showroom in Stockholm. The ability to sell their collections 
in Stockholm was missing from last edition.

Secound edition of SIF

Do you intend to use SIF models, too? Or is it possible to 
collaborate with other modelling agencies?

We do intend to use SIF models, as we invest in training 
them, but it is of course possible to collaborate with other 
modelling agencies.

What are your expectations for this new edition of 
Scandinavian International Fashion Week?

Our expectations, as with any second edition of an event 
is to do things bigger and better. We are expecting to have 
more designers and a more prestigious guest list. The word 
about our event has spread since last year, and we want to 
build upon it.

Does SIF’s philosophy remain the same?

Yes of course! At SIF our driving philosophy remains 
Fashion and Charity.

Has Sonja Andersson other plans or projects for the future 
that have to do with SIF?

Of course, Sonja Andersson has other plans with regards 
to SIF. As a young brand, we are quickly evolving and are 
happy to diversify.

The staff that helps you, is the same or were there any 
arrivals/ departures?

The staff is pretty much the same, and we are happy to 
work in this way.
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Photo by @lsphptos.se

In the last couple of  years I have progressed from 
organizing my first fashion show at a raquets club to 
arranging many more, including beach clubs, restaurants, 
golf  clubs, the theatre and an art gallery. 

I have attended London Fashion Week for the last  five 
seasons including three as a member 
of  the press. I also have attended Paris 
Fashion Week, New York Fashion 
Week and Scandinavian International 
Fashion Week (SIF) as press. I was 
kindly invited by Sonja Andersson to 
this grand event in the prestigious 
stockhoLm city haLL where the Nobel 
Peace Prize is held.

I have had the pleasure of  watching 
models from Marbella and Malaga 
that I have cast in both Scandinavian 
International Fashion (SiF) Week 
and New York Fashion Week.

My future ambitions include moving into photography, 
improving my videography skills and attending more 
international Fashion Weeks as a fashion correspondent. I 
hope to continue connecting models and designers to these 
events.

MMy name is Ly d i a Pr e s to n-sw e e n e y  and I am a British ex-pat 
living in Marbella. I am a mother of  three and fashion lover who fell 
naturally into this world, that I have always loved. When I was 12 
I bought my first copy of  Vogue memorising the names of  all the 
brands and the names of  the models.

I am an organizer of  fashion shows here in marbeLLa, connector, 
sometimes a model, influencer, TV personality and videographer.

I love to attend fashion weeks which enables me to bring inspiring 
ideas home, meet new people and improve my videography skills.

I enjoy the whole process from meeting the designers to casting 
models, going to fittings, checking the music, lighting and then seeing 
the end product. 

I love to 
attend 
fashion 

weeks which 
enables me 

to bring 
inspiring 
ideas  ...



FLORIN BURESCU s-a lansat in industria de fashion in anul 2011, incepand sa creeze 
papioane pentru diferite personalitati publice din Romania. Putin mai tarziu, a inceput sa 
creeze rochii de seara si sa isi prezinte creatiile in tari precum Spania, Italia, Germania, Franta, 
Belgia, Egipt. Cocheteaza si cu muzica, iar in timpul liber este si maestru de ceremonii. A 
activat multi ani in presa, iar in prezent, este unul dintre cei mai mediatizati designeri din tara, 
reusind sa se faca remarcat prin creatiile sale spectaculoase. 

Personalitati de TOP 
cu Daniela Sala

interviu

FLORIN BURESCU

1

interviu : Daniela Sala / Foto : Calinescu Remus (1, 3, 5, 6), Iancu Cristi (2, 4) 
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Buna si bine ai venit in paginile Revistei 
Famost! 

Buna si bine v-am gasit! 
La ce varsta ai inceput sa activezi ca 
designer vestimentar?

Ca designer vestimentar cu studii 
am inceput la varsta de 24 de ani, insa 
activitatea in domeniul design-ului 
vestimentar am inceput-o la varsta de 19 
ani.
A fost greu sa te faci remarcat?

A fost destul de greu; ca in orice alt 
domeniu, atunci cand esti la inceput 
trebuie sa investesti atat financiar cat si 
emotional. 
Ce amintiri ai de la lansarea primei 
colectii semnate de tine?

Tot ce imi amintesc este ca am avut 
cele mai mari emotii din viata mea, dar 
in acelasi timp eram extrem de fericit si 
simteam ca visul meu prinde contur.
Ai avut idoli?

Nu am idoli in viata indiferent de 
domeniul in care activez, in schimb, imi 
place sa urmaresc si sa invat de la greii din 
domeniu.
Care sunt designerii internationali pe 
care ii apreciezi cel mai mult?

Zuhair Murad si Eli Saab.
Care a fost cel mai fericit moment din 
cariera ta? Ofera-ne cateva amanunte!

Nu pot spune ca a fost doar un singur 
moment fericit in cariera mea, pentru ca 
fiecare moment isi are fericirea lui si este 
importanta pentru acel moment. In schimb, 
am fost extrem de onorat atunci cand 
celebritati importante din Romania mi-au 
apreciat munca si au spus-o de fiecare data 
... Spre Exemplu: Decizia Loredanei Groza 
de a ma avea alaturi de ea in diverse turnee, 
a fost o onoare si o bucurie suprema.

Care a fost cel mai trist moment din 
cariera ta?

La fel, nu pot spune ca au existat 
momente de o tristete maxima, in schimb, 
m-au intristat rautatile gratuite venite 
din partea oamenilor, dar pentru ca am o 
usoara doza de egoism, acestea au trecut pe 
langa mine ca si cum nu ar fi fost. 
Au fost momente in care ai vrut sa 
renunti la aceasta cariera? 

Niciodata, sunt unul dintre oameni 
norocosi care fac ceea ce iubesc.
Ce parere ai despre piata de fashion 
actuala? Cu ce se diferentiaza fata de 
perioada in care te-ai lansat?

Este clar ca exista o dezvoltare si o 
lejeritate in obtinerea materiei prime, in 
schimb, pe zi ce trece este din ce in ce mai 
greu de a gasi mana de lucru, oameni cu 
care sa iti poti desfasura activitatea.
Consideri ca piata de fashion din 
Romania are un parcurs interesant? 
Suntem pe drumul cel bun?

Nu consider ca este pe drumul cel mai 
corect pe care-l poate urma, insa, daca am 
fi putin mai atenti si am face cu mai multa 
pasiune aceasta activitate, cu siguranta 
parcursul ar fi unul mai bun.

2

Nu pot spune 
ca a fost doar 

un singur 
moment fericit 

in cariera 
mea, pentru 

ca fiecare 
moment isi are 
fericirea lui si 

este importanta 
pentru acel 

moment.
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Daca nu iti alegeai aceasta cariera ce 
altceva ai fi facut?

Acesta este domeniul meu de baza si cel 
in care sunt „scolit”, in schimb am peste 
15 ani de presa in spate si sigur as fi ales sa 
merg pe aceasta cale desi si pasiunea mea 
pentru muzica a inceput sa prinda contur 
in ultimii ani si cred ca asta as fi facut. 
Te-ai gandit vreodata sa te muti in alta 
tara?

Datorita activitatii mele profesionale, 
am reusit sa vad aproape toata lumea si sa 
traiesc alaturi de toate natiile lumii si o 
spun cu mana pe inima, ca nu m-as muta 
niciodata din aceasta tara, ci doar as pleca 
in vacanta cel putin odata pe luna.
Ai avut prezentari de moda si in alte tari. 
Cum consideri ca au fost primite creatiile 
tale de catre publicul de acolo?

Da, am avut prezentari in Italia, Spania, 
Germania, Franta, Egipt, Belgia, etc si am 
fost bucuros sa vad ca oamenii au apreciat, 
iar unii dintre ei, inca imi sunt clienti dupa 
ani si ani. Desi nu am vizitat America, 
creatiile mele se vand acolo in randul 
romanilor plecati de mult din tara.
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor 
sa paseasca in acest domeniu?

Indiferent in ce domeniu iti doresti sa 
pasesti nu uita un lucru: daca nu cunosti 
acel domeniu, nu te implica! Vreau sa 
mentionez faptul ca un designer trebuie sa 
stie sa faca o rochie de la A la Z, de la tipar 
pana la ultima cusatura necesara. Nu va 
bazati doar pe simplul fapt ca vor lucra altii 
in locul vostru, in timp ce voi veti fi sefi.

Imbraci o sumedenie de vedete. Care este 
procesul pentru realizarea unei creatii 
pentru o vedeta?

Nu exista un proces diferit fata de crearea 
unei tinute pentru o clienta obisnuita. 
Pentru ca orice persoana care apeleaza la 
mine, isi doreste sa fie unica - la fel ca o 
vedeta. Este un pic mai elaborata munca 
pentru un artist, deoarece majoritatea isi 
doresc lucruri extravagante, dar care la baza 
pornesc tot de la croiala clasica.
Consideri ca imaginea si stilul 
vestimentar sunt importante pentru o 
persoana publica?

Categoric stilul vestimentar este extrem 
de important, indiferent de domeniul in 
care lucrezi, dar mai ales pentru o persoana 
publica care, cu sau fara voia ei, este un 
exemplu pentru alte oameni ce o urmaresc 
si o admira.
Care sunt ingredientele succesului pentru 
un designer vestimentar?

Pentru ca inca lucrez la acel succes pe 
care-l visam cu totii, nu va pot da reteta 
completa, deoarece nu o am; daca as 
avea-o, nu as mai avea pentru ce lupta! In 
schimb, va pot spune ca munca, seriozitatea 
si respectul sunt cele care te duc la 
indeplinirea telului.
Care sunt caracteristicile brand-ului tau?

Eleganta, senzualitate si feminitate. Asta 
imi doresc sa vad la o femeie si asta incerc 
sa ofer prin tinutele create special pentru 
ele.

3
4
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Ce te inspira in realizarea creatiilor tale?
La fel ca pe orice artist, pe mine ma 

inspira tot ceea ce ma inconjoara, fara 
a exista o exceptie. Asta consider eu 
ca trebuie sa fie valabila pentru artistii 
adevarati, deoarece, indiferent ce ne 
inconjoara, exista parti bune si parti rele, 
din care noi putem sa ne inspiram.
Ce te face fericit cu adevarat?

As fi ipocrit sa spun ca banii nu ma fac 
fericit, dar, recunosc ca fericirea suprema 
este atunci cand imi vad creatiile foarte 
frumos purtate si inima mea se umple 
de bucurie, atunci cand sunt in fata 
publicului, iar acesta ma primeste cu ropote 
de aplauze.
Care este cea mai mare teama a ta?

Cea mai mare este aceea de a nu mai 
putea munci, indiferent ce munca as face - 
dar sa o pot face sanatos.
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Nu pot spune ca am regrete, pentru ca tot 
ceea ce s-a intamplat, a condus la statutul 
pe care il am acum. In schimb, exista cateva 
lucruri pe care daca as putea sa dau timpul 
inapoi le-as face altfel.
Cine este Florin Burescu, persoana din 
spatele reflectoarelor?

Un om extrem de sensibil, extrem 
de rusinos, dar omul care, pentru a-si 
indeplini visul, incearca sa infrunte si sa isi 
corecteze toate defectele sale. In viata mea, 
exista doua motto-uri. Unu este ”Intre a 
fi sau a nu fi, eu sunt”, iar celalalt este o 
intrebare la care imi doresc sa am raspuns 
in fiecare seara: “Ce ai facut pentru visul 
tau in aceasta zi?”.

Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa 
prepari?

Datorita faptului ca locuiesc de foarte 
multi ani singur iar mancarea gatita este 
preferata mea, trebuie sa gatesc si eu. 
Fac cam de doua ori pe saptamana, insa 
recunosc ca nu imi place acest lucru, din 
simplul fapt ca nu-mi place mirosul de 
mancare in casa sau pe haine.
Practici vreun sport?

Aruncatul cu privirea este sportul pe 
care-l practic. Din pacate, nu reusesc sa fac 
sport, iar asta nu se datoreaza faptului ca 
am un program infernal, ci datorita faptului 
ca nu imi place.
Ce alte surprize ne pregatesti?

Imi doresc ca zilele urmatoare sa fie 
deja pe piata colectia de bratari unisex, 
King by Florin Burescu si de asemenea, 
mai pregatesc o serie de rochii dedicate 
sezonului rece. Restul surprizelor vor veni 
pe parcurs, pentru ca nu imi place sa ma 
laud cand nu am ceva concret.

Inima mea 
se umple de 

bucurie, atunci 
cand sunt in 

fata publicului, 
iar acesta 

ma primeste 
cu ropote de 

aplauze.
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Interviu cu DIANA CARAMACI, cea mai actuala prezenta 
pe podium-ul New York Fashion Week

TOTUL DESPRE MODA cu DANIELA SALA 

De cat timp activezi in acest domeniu? 
Am intrat pe piata in anul 2017. Desi nu am o 
activitate indeungata in acest domeniu, consider ca am 
avut destul de multe reusite intr-un timp scurt. 
A fost greu sa te faci remarcata? 
Desi pe piata sunt foarte multe brand-uri si designeri 
independenti, consider ca am avut aportul meu si 

pot oferi ceva unicat si diferit. Din acest punct de 
vedere nu a fost greu, cu toate ca am fost la 

inceput si este in continuare o provocare 
sa vii cu idei noi si sa lansezi colectii unice. 
Ce amintiri ai de la prima colectie 
realizata de tine? 
Amintirile constau in noptile nedormite 
pentru a pune totul la punct, toate 
emotiile acumulate de-a lungul 
pregatirilor si emotia primului pas pe un 
podium din cadrul unui festival de moda, fiind 
ceva nou pentru mine. 
Ce te-a inspirat in realizarea colectiei? 
Colectia si-a gasit inspiratia in piesa Fantoma 
de la opera, unde erau redate curentele modei 
din secolul 19. Am ales elemente seminificative 
pentru acea perioada si le-am adaptat curentelor 
actuale, creand astfel niste tinute unice.
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Cum ai ajuns sa iti prezinti aceasta 
colectie la New York Fashion Week? 
Invitatia la NYFW a venit in urma 
succesului avut la prezentarile 
internationale pe care le-am avut 
anterior si anume la Vienna Fashion 
Week si Oman Fashion Week. 
Organizatorii de la New York m-au 
contactat printr-un email, invitandu-ma 
sa particip la festivalul organizat de ei. 
Ce ai simtit cand ti-ai vazut rochiile 
intr-un astfel de eveniment? 
Tinand cont de faptul ca evenimentul 
este de o anvergura atat de mare, 
emotiile au fost in aceeasi masura. 
M-am simtit mandra si in acelasi timp 
coplesita de emotii cand am vazut 
modele de talie internationala defiland 
in tinutele create de mine si apreciate de 
un public atat de larg. 

Ce inseamna moda pentru tine? 
Pentru mine moda nu inseamna un tipar 
vestimentar, ci crearea unui stil specific 
de fiecare persoana in parte, imbinand 
confortul cu tendintele actuale, insa, 
tinand cont in acelasi timp de silueta si 
de atuurile pe care fiecare persoana le 
are.
Cat de importante consideri ca sunt 
vestimentatiile in viata unui om? 
Consider ca vestimentatia este in prima 
faza, cartea de vizita a unei persoane. 
Nu degeaba se spune ca prima impresie 
conteaza. Lucrand in acest domeniu, 
consider ca vestimentatia este un 
element foarte important in viata 
noastra. 
Ce materiale ai folosit pentru 
realizarea acestei colectii? 
Colectia este realizata din materiale dure 
si pretioase, ca si colectiile anterioare, 
insa care prin croiurile folosite, capata 
feminitate.
Carui public te adresezi? 
Tinutele se adreseaza femeilor cu 
personalitati puternice, sigure pe ele, 
care doresc sa se evidentieze prin tinute 
inedite. 

Consider ca vestimentatia este in prima faza, cartea 
de vizita a unei persoane.
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Unde te vezi peste 10 ani? 
In 10 ani imi doresc sa fi bifat deja 
toate prezentarile de moda la nivel 
international si sa am magazine fizice in 
cele mai mari capitale ale lumii. 
Care este cea mai mare dorinta de a ta? 
Cea mai mare dorinta ar fi sa vad o 
evolutie a brand-ului Diana Caramaci 
pe plan international, in asa masura 
incat sa fie recunoscut alaturi de marile 
case de moda din lume 
Cu ce te diferentiezi de designerii 
actuali? 
Tinutele create de mine se diferentiaza 
prin materialele folosite care sunt 
pretioase si care au la baza idei 
inspirationale inedite si unicate. 
Ce sfaturi ai pentru iubitorii de 
fashion? 
Iubitorii de fashion ar trebui sa tina 
cont foarte de mult de siluete si de 
atuurile pe care le are fiecare in alegerea 
tinutelor.

Prefer in general materialele pretioase si pun accent 
mai mult pe material decat pe croi.
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Ce materiale preferi pentru realizarea unei rochii de seara? 
Eu prefer in general materialele pretioase si pun accent mai mult pe material 
decat pe croi. Un croi simplu poate fi scos in evidenta foarte usor printr-un 
material pretios, dand astfel o nota foarte eleganta oricarei tinute. 
Creezi produse in serie sau unicat? 
Produsele Diana Caramaci sunt produse create in serii mici, unele dintre ele 
fiind si unicate.
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Bode este un brand de imbracaminte 
de lux care exprima o sentimentalitate 
pentru trecut prin intermediul 
studiului unor naratiuni personale 
si tehnici istorice. Siluetele moderne 
de imbracaminte de munca unite cu 
traditiile centrate pe coaserea la masina 
specifica femeilor, reparare si aplicare, 
da forma colectiilor. Fiecare piesa spune 
o poveste si este facuta la comanda in 
New York.

Emily Adams Bode a fost prima 
femeie care a prezentat la NYFW: 
Men’s. Ea deschide calea pentru 
femeile antreprenoare din industria 
imbracamintei pentru barbati. Brandul 
a inceput cu o colectie de articole de 
imbracaminte, compuse in totalitate 
din textile vechi si continua sa 
revigoreze imbracamintea americana 
prin arta povestirii.

www.bodenewyork.com

D I E G O  B I N E T T I 

B O D E

Nascut in Buenos Aires, Diego Binetti si-a 
inceput calatoria la Miami International 
University of Art and Design, cunoscuta 
sub numele de International Fine Arts 
College in 1991, pentru a-si finaliza ulterior 
studiile la Institute of Maragoni, Italia. Ca 
prima experienta in industrie, a avut rolul 
de asistent stilist pentru Antonio Bordonaro 
si Brana Wolf, lucrand cu mai multe case de 
moda si publicatii internationale.

Viziunea unica si in continua schimbare a 
lui Binetti, l-a atras intr-o pozitie in echipa de 
proiectare Jill Stuart, continuand ca director 
creativ al brandului din 1995 pana in 2000.

Colectia Binetti a fost fondata de Diego 
Binetti in septembrie 2001, urmand apoi, 
colectia sora; LOVE Binetti a fost lansata in 
2011. Linia recent lansata - LOVE Binetti 
este destinata calatorului si nomadului din 
inima; fata moderna, avand acei ochelari 
edge.

www.diegobinetti.com
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Lafayette 148 a fost fondat 
in 1996 de Shun Yen Siu, 
Deirdre Quinn si Ida Siu, care 
au avut o viziune singulara 
asupra viitorului modei. Ei 
si-au imaginat o companie 
care a combinat conceptul, 
designul si productia, toate 
sub un singur acoperis. Un 
loc cu o cultura globala care 
s-a 'casatorit' cu radacinile 
sale estice si occidentale. Un 
loc care a adoptat o abordare 
incluziva a designului, 
confectionand imbracaminte 
frumoasa, meticulos construita 
pentru femeile realizate de 
pretutindeni, indiferent de 
marime sau forma.

www.lafayette148ny.com

Lafayette 148 este un brand 
de moda pentru femei cu sediul 
in New York avand numele 
dupa adresa din SoHo unde 
a fost fondat. Creat in 1996, 
Lafayette 148 este cunoscut 
pentru modelele sofisticate, 
liniile de croiala curate, 
fiind imbinate tesaturile de 
lux, maiestria exceptionala 
si sensibilitatea moderna 
inspirata de dinamismul 
orasului New York. Cu noul 
sediu corporativ din Brooklyn 
Navy Yard, cu propriul atelier 
si fabrica, Lafayette 148 
reprezinta o raritate in lumea 
modei: un brand cu adevarat 
integrat pe verticala!

Mary Alice Malone s-a nascut si 
a crescut in inima Pennsylvaniei, o 
calareata talentata, a fost selectionata 
la Echipa Olimpica Junior la o varsta 
frageda. Cu toate acestea, dorinta 
ei nelinistita de design artizanal a 
terminat curand la o inscriere la scoala 
de arta din Colorado. S-a angajat 
in diferite procese de confectionare 
a mobilierului, sudare, tamplarie si 
tapiterie, si in final, si-a gasit priceperea 
in mainile sale si vocatia de „Maker”.

Talentul si maiestria s-au 
proiectat in crearea de 
incaltaminte pentru femei. 
S-a perfectionat urmand 
initial cursul Cordwainers 
de la London College of 
Fashion si perfectionandu-
si in continuare abilitatile 
la o serie de ateliere de 
renume, inainte de a lansa 
propriul brand.

Cu actualizari nuantate la forme clasice, 
pantofii Malone Souliers vin intr-o gama 
selectata de stiluri si culori. Multitudinea 
de catarame indraznete, stilettos cu toc 
creion si pielea intoarsa sunt doar cateva 
dintre caracteristicile rafinate care confera 
femeii Malone Souliers un LOOK sartorial.

www.malonesouliers.com

L A F A Y E T T E  1 4 8

M A L O N E  S O U L I E R S
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Brock Collection este un brand de 
imbracaminte de lux pentru femei, fondata 
de Laura Vassar Brock si Kristopher Brock in 
2014. Casa de moda din Los Angeles a fost 
creata dintr-un intelect estetic comun intre cei 
doi designeri si ocupa un spatiu neobisnuit de 
romantism trait si plin de gandire; conecteaza 
firele orbitoare (si nu intotdeauna usor de 
traversat) intre centrul cizelarii si usurinta 
mersului. Si, pe masura ce linia a crescut, 
semnaturile sale au ramas: un sentiment 
combinat dintre opulenta si scop, un accent 
pe mestesug si croi, si o semnatura rezultata al 
unui farmec distinct, dar universal, minunat.

Cei doi s-au intalnit in timpul studiului 
la Parsons School of Design in New York, 
prima colectie a fost lansata in 2014, iar 
in 2016, Brock Collection a intrat in finala 
CFDA / Vogue Fashion Fund Award, in luna 
noiembrie, castigand premiul mult ravnit. 
Procesul de design Brock Collection este un 
taram singular, inspirat nu neaparat din fizic 
sau calculabil, ci dintr-o constientizare atenta 
a ceea ce este cool, frumos, inteligent si, in cele 
din urma, ce este special. Acesti factori sunt 
ceea ce le alimenteaza viziunea, sezon dupa 
sezon.

www.brock-collection.com

Gladys Tamez Millinery este cunoscuta pentru servicii si rezultate 
impecabile care depasesc mereu asteptarile clientilor lor. Bespoke 
este de fapt experienta pe care o puteti avea cu Saville Row sau un 
couturier parizian.

In cadrul atelierului in 
care lucreaza designerul, 
acesta se implica direct in 
procesul de creare a unei 
palarii care reflecta si include 
toate aspectele procesului de 
proiectare, inclusiv materiale, 
personalizari, accesorii si 
aspect.

www.gladystamez.com

B R O C K  C O L L E C T I O N

G L A D Y S  T A M E Z
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A u t e n t i c . 
Clasic. Personal. 

Autobiografic. Acestea sunt 
cateva dintre cuvintele folosite 

pentru a descrie Foundrae, care 
este mai mult decat bijuterii: 
obiecte de familie moderne, care 

permit purtatorului sa exprime 
ceva extrem de personal 

lumii.

Si ca toate mostenirile, aceste piese spun o poveste, una care 
este straveche dar relevanta. Fiecare dintre noi are capacitatea 
de a aduna intelepciune din calatoriile noastre si de a folosi 
acea intelepciune pentru a deveni mai curajosi, mai indrazneti 
si completi. Foundrae este un memento, unul pe care il purtam 
impotriva inimii sau in mainile noastre, a capacitatii noastre de 
schimbare si crestere.

Foundrae a fost co-fondata de sotul 
si sotia Murat si Beth Bugdaycay in 
2015. Colectia Foundrae se bazeaza 
pe un lexic de simboluri pe care le-au 
sacrificat dintr-o varietate de culturi si 
perioade de timp, cu intentia de a crea 
un limbaj incluziv, care nu doar ca face 
apel la individualitatea consumatorului 
modern, dar sarbatoreste si un set de 
valori, mai mare decat valoarea aurului 
in sine.

www.foundrae.com

F O U N D R A E
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Inca din cele mai vechi timpuri, bratarile reprezinta una 
dintre cele mai purtate bijuterii, in mod special de femei, 
dar, datorita diversitatii si libertatii oferite astazi de moda, 
acestea sunt purtate si de barbati. Accesoriile si machiajele 
completeaza cu succes imbracamintea, dar, de multe ori, 

accesoriile sunt purtate din motive diferite.

MOTIVE SA 

PURTAM 

BRATARILE 

DE AUR
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MODA
Tot ce inseamna bijuterii din aur sunt folosite in moda, 

in prezentari, oriunde, un metal pretios care nu isi pierde 
valoarea, nu isi pierde atractia si care este prezent in prim 
planul industriei modei. Tot ce se schimba de la an la 
an, este design-ul, iar bratarile din aur reprezinta un bun 
indicator al simtului tau stilistic. Realizarea combinatiei 
perfecte intre haine si bratarile de aur, indica o buna 
intelegere a modei si tendintelor.

SUVENIR
La fel ca alte accesorii si diverse obiecte, purtarea 

bratarilor din aur pot mentine vie amintirea unei 
intamplari, confectionarea unui set de bratari pentru un 
grup de persoane ce au impartasit o experienta - poate fi un 
lucru foarte interesant. Sau, poti darui cuiva o bratara de 
aur cand termina facultatea sau sub forma unui cadou de 
nunta; ocaziile pot fi din cele mai numeroase.

CADOURI
Bratarile intra de multe ori la categoria celor mai comune 

cadouri pe care le poti oferi, astfel ca, in foarte multe 
situatii, bratarile pe care le vezi purtate de cei din jur, vin 
din acest motiv.

CULTURA
In unele culturi, accesoriile de infrumusetare sunt 

destinate doar femeilor, cele din aur si alte bijuterii sunt 
foarte pretuite, in mod special in India. Tot aici, este de 
mentionat faptul ca bratarile, lantisoarele, colierele, cerceii 
de aur. reprezinta o investitie care le accentueaza femeilor 
frumusetea.

PERSONALITATEA
Bratarile pot fi o parte din elementele de impodobire 

care iti accentueaza si iti definesc personalitatea. Anumite 
bratari cu un design special pot defini o persoana ca fiind 
vesela si plina de dragoste, bratarile subtile pot indica o 
persoana prietenoasa care se integreaza repede. Pe de alta 
parte, bratarile iti pot defini personalitatea si gustul, atunci 
cand esti o persoana care iubeste moda si care se exprima 
prin ea.

STOCARE DE VALORI
Nu doar la aur - dar si in cazul altor metale pretioase, 

ele sunt considerate si pastrate ca investitii, nepierzandu-si 
valoarea. Ca o consecinta a acestui fapt, bijuteriile de aur 
sunt lasate mostenire in familie si trec de la o generatie la 
alta.

CRESTE INCREDEREA
Cand porti o astfel de bratara de aur care are un design 

desosebit, nu ai nevoie de confirmari din partea altora. Dar, 
ei vor remarca aceste lucru, te vor felicita pentru ea, te vei 
simti bine, sigura pe tine si astfel, iti va creste increderea 
in tine.

DESCHIZATOARE 
DE CONVERSATIE
De multe ori, anumite discutii pot 

incepe de la un design deosebit al bratarii, 
mai ales daca te afli intr- un cadru cat de 
cat familiar. Multe persoane sunt atrase de 
modelele unice si frumoase, si cu siguranta 
vor mai multe amanunte, in special daca 
sunt "custom made". Daca bratara a 

fost realizata dupa cum ti-ai dorit, poti 
incepe chiar tu sa te prezinti ca 

designer si sa incepi o afacere 
destul de buna.

I N D I C A T O R 
SOCIAL

Bratarile de aur si 
acest metal pretios 
in general - sub toate 
formele lui, este vazut 
ca un indicator al 
situatiei sociale, ele 
fiind destul de scumpe. 
Din punct de vedere 
logic, daca o femeie 
poarta bratara de aur 
mai „consistenta” 
sau cu diverse insertii 
de pietre pretioase, 
inseamna ca starea 
sociala este una buna.



Editia de decembrie va prezinta cadouri de lux, 
calduroase si gata pentru a infrunta o iarna geroasa! 
Ati ghicit: vorbim despre hainele de blana AVANTI 

FURS! Descoperiti informatii in exclusivitate despre istoria 
unui brand de prestigiu care va rasfata in luna decembrie cu 
reduceri substantiale!

Avanti Furs este o companie de blanuri naturale, cu originea 
in Kastoria, Grecia si este prezenta la nivel international. 
In Romania, Avanti Furs aniverseaza douazeci de ani de la 
aparitia magazinului din cadrul hotelului JW MARRIOTT. 
Este un motiv pentru care brandul isi va rasfata clientii prin 
intermediul colectiilor cu preturi promotionale, in cadrul 
Targului de Cadouri de la Romexpo, pavilion C 1.

Avanti Furs Romania nu este la primul eveniment de 
gen. Anul trecut, in cadrul hotelului Marriott din Bucuresti, 

oficialii brandului au organizat in luna decembrie, Avanti 
Shopping Festival, un festival de senzatie, prin care au bucurat 
sute de cliente cu haine de blana la preturi accesibile! Avanti 
Shopping Festival este un eveniment care va surprinde, asa 
ca ar fi bine sa urmariti zilnic pagina de Instagram avanti_
furs_romania, pentru ca evenimentul poate ajunge si in orasul 
dumneavoastra!

Noua colectie Avanti Furs Romania este plina de culoare 
si extrem de versatila, asa incat o puteti asorta multor stiluri 
vestimentare: elegant, casual, street chic si chiar sport. Colectia 
poate fi probata si in magazinul Avanti din The Grand Avenue.

Dar asa cum ati vazut pe coperta, in poza nu este un model 
imbracat in Avanti Furs! Este chiar ambasadoarea brandului, 
Flori Stoian despre care noi am mai scris de-a lungul timpului 
si pe care ati admirat-o pe coperta Famost a lunii august 2019!

aVanti furs
-20 de ani in roMania-

De cinci ani, port cu bucurie hainele Avanti la toate evenimentele importante la care particip, dar si ori de cate ori imi doresc sa 

stralucesc chiar si atunci cand ma plimb pe strada. Da, o haina Avanti Furs este chiar mai mult decat o bijuterie, este o investitie 

inteligenta intr-un obiect vestimentar pe care il puteti purta foarte multi de ani! E greu sa am un singur model preferat, absolut 

toate sunt superbe si ma reprezinta. Calitatea ar fi cuvantul cheie pentru Avanti, de la materiale, la modele si la strategia cu care 

s-au impus pe atatea piete. Personal, nu cunosc un brand atat de longeviv care sa poata tina pasul cu tendintele. Sunt peste 150 de 

ani de cand aceasta companie se impune pe piata luxului. Despre mine stiti ca sunt orientata catre business, asa ca particip la toate 

evenimentele si campaniile desfasurate in Romania. Printre clientele noastre se numara persoane publice, femei de afaceri si de 

cariera. Da, AvAnti Furs este rasfatul pe care orice femeie stilata il merita!

Flori Stoian spune ca asocierea cu Avanti Furs o onoreaza si ca Avanti Furs Romania a devenit a doua ei casa.

"

"

Blanuri: Avanti Furs / Palarii: Jos Palaria / Make-up: Daniela Ciocan
Salopeta foto coperta: Mirela Novak / Foto: Razvan Tom  / Locatie: Famous Click / Edit foto: Famost
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HOLIDAY GIFT
for Business MEN
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Fular casmir - 60 lei
Borseta piele - 160 lei

Borseta piele - 120 lei/ Portofel - 90 lei

Pulover - 95 lei

Palarie stofa - 70 leiBretele - 60 lei

Pulover - 95 lei/ Camasa - 140 lei/
Cravata - 45 lei

Camasa - 115 lei/ Cravata - 45 lei

Camasa - 140 lei/ Cravata - 45 leiCurea piele - 70 lei

Jacheta - 115 lei/ Camasa - 140 lei/
Cravata - 45 lei

Set - 120 lei

by M
ISTER

*Pagini realizate de GINA CODRESCU - manager magazin MISTER/ Foto : FAMOST
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HOLIDAY GIFT
for Casual MEN

Set caciula & fes - 60 lei

Pulover lana - 95 lei

Sosete - 20 lei

Manusi piele - 100 lei

Bigmen bumbac - 160 lei

Bigmen bumbac - 160 lei

Bigmen bumbac - 140 lei

Caciula piele
cu blana naturala - 190 lei Caciula piele - 140 lei

Maleta bumbac - 95 lei

Pulover - 95 lei

Maleta - 95 lei

by M
ISTER

*Ne gasiti si pe FACEBOOK : https://ro-ro.facebook.com/mistergalati
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E i bine, este aproape 
acea perioada a anului, 
sfarsitul unui alt an si 

stim foarte bine ca timpul 
zboara cand te distrezi. Cu 
toate astea, distractia nu s-a 
terminat! Ti-ai facut deja 
planuri pentru Revelion? 
Acum trebuie doar sa afli 
ce vei purta. Nu te poti 
imbraca oricum. Pana la 
urma, aceasta este tinuta 
in care vei intampina noul 
an. Ceea ce vei purta, in 
cele din urma, depinde de 
tipul de petrecere la care vei 
participa. Arunca o privire pe 
dress code-ul mentionat pe 
invitatia primita, apoi citeste 
mai departe pentru a gasi 
inspiratia adecvata!

What To Wear New Year’s Eve

Aceasta este una dintre cele mai dificile sarcini stilistice. Nu vrei 
sa porti cele mai bune haine, dar doresti sa iesi in evidenta. Pentru 
aceasta zona, este indicat sa mergi mai mult pe linia trendy decat pe 
cea classy. Nu iti fie teama de culori, dar pastreaza-le pe zona mai 
inchisa a spectrului. Incepe cu o pereche de botine negre sau taupe, 
urmate de blugi negri, un tricou si o jacheta biker. Daca tu consideri 
ca nu te-ai simti in largul tau intr-un smoking, cu siguranta nu 
vei avea probleme in a purta o jacheta smoking in combinatie cu 
un tricou sau o camasa si o pereche de pantaloni casual, jeans sau 
chinos. Nu uita ca tinuta ta trebuie sa fie cat de cat comoda, astfel 
incat sa o poti purta ore intregi fara sa te incomodeze.

the Club Party

text: Alin Temeliescu / foto: fashionbeans.com
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Aceste petreceri sunt o oda a 
Marelui Gatsby insusi. Cheia 
succesului in realizarea acestui 
LOOK este culoarea si textura. 
Din fericire pentru tine, aceasta 
petrecere are loc pe timpul iernii. 
Este vorba despre o calatorie 
in timp, despre texturi unice si 
mai ales despre perioada in care 
costumele de gala erau la mare 
cautare. Trebuie sa te ridici la 
inaltimea asteptarilor pentru acest 
tip de petrecere, asa ca, asigura-
te ca aduci tot ce ai mai bun din 
viziunea ta despre 1930! There 
is no other party in town like 
Prohibition party!

the Prohibition 
PARTY

the Black tie

“Black Tie” nu mai inseamna 
literalmente un papion negru. Mai 
mult decat atat, inseamna pur si simplu 
ca ar trebui sa te imbraci la perfectie. 
Cu toate acestea, poti purta o cravata 
neagra sau un papion daca doresti, dar 
nu ezita sa inserezi putin fler creativ in 
mix-ul pe care ai ales sa il faci. Intr-o 
tinuta formala de Revelion, partea cea 
mai importanta este sacoul. Acesta poate 
fi unul cu reverele satinate sau unul la 
doua randuri de nasturi, insa inchiderea 
tot la un nasture se face. Daca esti 
obisnuit cu ansamblul “black tie” si 
doresti altceva in afara de negru, exista 
variante de sacouri pe alte culori, atat 
din catifea, cat si din lana, cu conditia 
ca reverele, buzunarele si butonierele sa 
fie imbracate in matase neagra.

Petrecerile care au loc acasa 
la cineva - la tine sau la unul 
dintre prietenii tai - sunt printre 
cele mai “permisive” in ceea 
ce priveste tinuta. Mai bine 
spus, la un astfel de party este 
mult mai sigur sa alegi o tinuta 
mai confortabila, atat timp cat 
pastrezi o nota de eleganta. O 
maleta din matase naturala cu 
un blazer sau un cardigan, ar 
trebui sa te scoata din anonimat. 
De asemenea, poti incerca sa 
porti si o camasa din flanel 
peste un tricou simplu. Iar daca 
doresti totusi sa ramai elegant, 
opteaza pentru o vesta: te va 
ajuta sa renunti la sacou. Oh, si 
nu fi antisocial! Adu o sticla de 
sampanie sau gustarea preferata 
pentru a contribui la soiree.

the House 
Party

Ph
ot
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y 
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x 
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Chiar daca alegi sa petreci noaptea dintre ani la un 
concert in aer liber, sansele sunt ca tu sa nu ramai 
afara intreaga noaptea - cel mai sigur, aceasta petrecere 
se va muta la tine acasa, la unul dintre prietenii tai 
sau intr-un club, respectiv restaurant. Este indicat 
sa construiesti o tinuta care iti va tine de cald atat 
timp cat esti afara, dar pe care sa o poti adapta apoi 
in interior. Mizeaza pe suprapunerea invizibila sau 
vizibila in functie de piesele vestimentare favorite! O 
caciula din casmir sau manusile din piele nu ar trebui 
sa fie trecute cu vederea daca intentionezi sa petreci o 
mare parte din noapte privind spectacolul de artificii.

The concert 
Party
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Vintage 
New Year’s 
Eve

Oh nu, este ultima seara a anului si nu ai ce purta!?

A legerea unei tinute pentru noaptea dintre ani 
nu este deloc usoara, chiar daca trendurile vin 
in ajutor cu amanunte pretentioase precum 

printurile animale, aspectul vintage si nuantele 
puternice de rosu sau auriu. Alcatuirea outfit-ului 
pentru Revelion presupune o cunoastere cat de cat a 
trendurilor la zi. 

TEXT : Alin Temeliescu / FOTO : Famost
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Bineinteles ca, dincolo de ceea ce 
dicteaza moda, conteaza personalitatea ta 
si sa te simti in largul tau cu ceea ce ai ales 
sa imbraci. Aceasta este singura regula 
pe care trebuie sa o urmezi, din moment 
ce esti tentat sa exagerezi vestimentar si 
sa alegi nu o tinuta, ci mai degraba sa te 
costumezi intr-un personaj care nu ti se 
potriveste, in dorinta de a impresiona.
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Ideal ar fi sa te decizi 
asupra unei piese centrale in 
jurul careia sa construiesti 
tinuta. Fii gata de Anul Nou 
cu o camasa rosie oversize 
din sfera vintage. Combina 
acest imprimeu floral cu o 
pereche de pantaloni negri 
din imitatie de piele si cu o 
palarie pentru a imblanzi 
agresivitatea culorii rosii!

Tschuss!



D E C E M B R I E  2 0 1 9 83

Outfit
 

Hat: ASOS
SHirt: ASOS

trouSerS: ASOS
SHoeS: Leonardo



WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.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
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executat  in cabinetul cosmetic,
RETETA DE SUCCES A TENULUI!

TRATAMENTUL 
PERSONALIZAT 

Atunci cand vine vorba de ingrijirea tenului, a ochilor, a buzelor, un tratament cosmetic 
personalizat in cadrului cabinetului cosmetic contribuie la o stare de sanatate optima 
a tenului si iti ofera o serie de beneficii cum ar fi curatare in profunzime, hidratare,  
vindecare, estompare roseata (tenul cuperozic), atenuare riduri.

Un rol important il au produsele folosite. Ca rezultatele sa fie pe masura asteptarilor, folosesc 
dermato-cosmetice. Ele au concentratia potrivita pentru a ajuta atat tenul clientei, cat si pe mine 
sa duc la bun sfarsit un tratament mult asteptat.

Ideal ar fi ca lunar, clienta sa ajunga la cabinetul cosmetic, insa acest ritual poate avea un efect 
limitat daca acasa nu se respecta protocolul personalizat de cosmeticiana. Daca tenul beneficiaza 
de o ingrijire corespunzatoare, atunci acesta va straluci, iar machiajul se va aseza perfect pentru 
orice ocazie.

Cosmetician, make-up artist, trainer : Mihaela Grosu/ Model : Bianca Cornea/ Foto : Famost
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In urmatoarele imagini, va prezint un tratament de hidratare realizat in cadrul cabinetului, 
cat si un machiaj de zi, purtat de clienta mea la birou.

Demachierea, tonifierea si exfolierea celulelor moarte ajuta 
substantele ce urmeaza a fi folosite (seruri, masca de ochi, 
masca de fata, masca pentru decolteu, cremele de final sa 
patrunda mai prodund in piele pentru un efect vizibil.
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A doua zi, 
tenul clientei este 
pregatit, pentru 
a avea parte 
de un machiaj 
lejer, purtat o zi 
intreaga la birou.



„Accesoriile sunt stiinta, frumusetea este o arma, modestia este eleganta”

COCO CHANEL
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IUBESTI SA FACI EXERCITII FIZICE, ITI PLACE SA FII IN FORMA, DAR, CATEODATA, 

ANTRENAMENTELE SE SFARSESC CU TINE - PLINA DE TRANSPIRATIE. CUM POTI REVENI LA 

STAREA INTIALA SAU CHIAR MAI FRESH PENTRU CA APOI SA MERGI LA SERVICIU SAU SA TE 

GASESTI CU FETELE IN ORAS? AFLA IN CONTINUARE!

De la ANTRENAMENT,
la BIROU sau in ORAS!
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Indiferent de anotimp, 
soarele ne incalzeste 
si ne duce cu gandul 
la vara, nisip si mare. 
Iar daca vrei sa ai o 
piele radianta si un 
LOOK bronzat, se 

pare ca nu poti da gres 
cu Charlotte Tilbury 

Supermodel Body! 
Contine extract de 

ciuperci shiitake, care 
iti ofera un aspect ferm 

al pielii!

In primul rand, trebuie 
sa constientizezi faptul 
ca microbii sunt peste 
tot si ei nu evita nici 
sala de antrenament, 

unde vin si pleaca 
multe persoane. 

Nepunand la indoiala 
igiena celor care intra 
si ies, este bine totusi 

sa iti iei masuri de 
protectie si poti face 

acest lucru cu ajutorul 
Buly 1803 Double 

Pommade Concrete.

Te misti dintr-o parte 
in alta in timpul 

exercitiilor, poate intri 
dintr-o sala in alta, 

poate o sala este rece si 
dusul este fierbinte . . . 
toate aceste diferente 

de temperatura iti 
deshidrateaza pielea! 
Bangn Body Firming 
Body Lotion te ajuta 
sa iti pastrezi corpul 
hidratat, ceea ce este 
foarte important in 
aceste situatii. Mai 
mult, cu ajutorul 

extrasului de ananas, 
te bucuri de refacerea 

aspectului pielii daca ai 
vergeturi sau celulita!

Pentru a avea un miros 
placut al corpului dupa 
antrenament si a nu-i 
face pe ei din jur sa 

se uite catre tine din 
acest motiv, foloseste 
Thank You Botanical 

Geranium & Rosewood 
Bath & Body Oil. Dupa 
ce ai facut dus, aplica 

uleiul si permite-i apei 
sa spele excesul!

Daca vrei sa-ti faci un machiaj rapid 

dupa ce ai terminat cu sala, este indicat 

sa eviti baza de machiaj, deoarece poate 

infunda porii!

1 Foloseste un praf 
iluminator pe pometi 

si in colturile interioare 
ale ochilor! Pentru 
o aplicare rapida si 
eficienta, foloseste 
Revlon PhotoReady 
Draping Palette.

2 Un ruj nuantat ofera 
culoare atat cat ai 

nevoie, facandu-l perfect 
pentru zi. Te poti da cu 
el fara sa ai nevoie de 
oglinda si tine destul de 
mult.

3 Sprancenele sunt 
extrem de importante 

pentru un LOOK bine 
conturat. Cu ajutorul 
buretelui MAC Shape 
& Shade Brow Tint 
poti adauga o nuanta 
soft sprancenelor - 
ingrosandu-le usor 
daca este necesar, iar cu 
ajutorul lichidului foarte 
fin, poti umple anumite 
spatii goale, totul pentru 
un aspect plin si definit 
al sprancenelor.

4 O crema hidratanta 
care sa ajute pielea sa 

isi pastreze umiditatea 
chiar si o zi intreaga 
la birou este un „must 
have”. Bioderma 
Photoderm BB Cream 
ofera un finisaj matifiat 
si ofera in plus, protectie 
UVA si UVB. 

1
2

3

4
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Pentru a economisi din 
spatiu, opteaza pentru 
un produs hibrid ser 
+ hidratant! Clinique 

iD Dramatically 
Different Hydrating 

Jelly + Active Cartridge 
Concentrate for Fatigue 

garanteaza potenta 
produsului cu fiecare 
apasare pe pompita.

F A M O S T  S P L E N D I D A 

Obrajii rosii si 
pielea stralucitoare 

ar parea sa fie 
un LOOK ideal, 
dar daca vorbim 
imediat despre 

perioada imediat 
urmatoare de dupa 

antrenament, 
discutiile sunt 

altele ... 

Anumite produse de curAtAre lichide sAu foArte lichide, prezintA riscul de A se vArsA in geAntA de mAnA, AsA cA 
Ar fi indicAte Anumite produse mAi solide . . .

MCoBeauty Make-up 
Remover Balm este 
mai bland datorita 

extractului de trandafir. 
Intinde pe fata, 

maseaza si apoi clateste 
cu apa calda.

Pentru calmarea pielii 
si eliminarea rosetii de 
pe fata, nu ar trebui sa 
iti lipseasca produse 

adecvate cu aloe vera. 
Pune o picatura - doua 

in palme de Mario 
Badescu Aloe Vera 

Toner si apasa pe piele 
pentru o mai buna 

absorbtie.

Cand ai de mers mult 
pe afara, protectia 
impotriva soarelui, 
chiar si in sezonul 

rece este vital pentru 
un ten sanatos, de 

aceea trebuie sa 
folosesti un produs 
care suplineste mai 

multe roluri. Foloseste 
Alpha-H Essential Skin 
Perfecting Moisturiser 

pentru protectie 
impotriva razelor solare 
si a ecranelor „albastre” 

de la smartphone-uri 
si calculatoare, dar 

si impotriva poluarii 
din partea mediului 

inconjurator.
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Parul reprezinta o sarcina dificila cand termini activitatea fizica, fie ca folosesti diverse aparate 
sau practici yoga. Salvarea vine tot de la produsele adecvate, pentru ca, trebuie sa muncim 

intelept si nu greu!

Cand ne incalzim 
si transpiram, este 
riscant sa iesim asa 
afara, iar varianta 

uscatorului de par la 
antrenamente ar fi o 

solutie cel putin bizara. 
Aveda Speed of Light 
Blow Dry Accelerator 

poate accelera procesul 
de uscare cu ajutorul 

a doar catorva 
pulverizari.

Daca parul se inmoaie 
si sta lipit de cap, un 

spray cu sare este ideal. 
Pulverizeaza-ti parul cu 
UEW Haircare BEACH 

Texture, apoi trage 
parul spre spate intr-o 
impletitura franceza 

pierduta si esti gata de 
plecare!

Daca iti prinzi parul 
in coada de cal inalta, 
trebuie sa ai grija sa 

si stea. Gliseaza R+Co 
Dart Pomade Stick 

direct pe coama pentru 
a o fixa si a nu folosi 

degetele!

Acum esti in 
forma maxima 

si pregatita 
pentru o noua zi 

de lucru!

Nu vrei sa iei cu tine 
sau nu ai loc in geanta 
de mana pentru mai 
multe produse care 
sa-ti usuce parul, 

atunci, varianta unui 
sampon uscat ar trebui 

sa-ti surada cel mai 
mult. Sachajuan Dry 

Shampoo Mousse este 
invizibil, se topeste 

in par si aproape 
instantaneu vei scapa 

de toate reziduruile din 
par; scapi de asemenea 
de radacinile uleioase si 
te bucuri de un volum 

generos.
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Drumul spre succes trece pe la

ACADEMIA GIULIA

De fiecare data cand pasiunea se imbina cu profesionalismul, suntem tot mai 

aproape de ceea ce ne place sa credem ca inseamna Perfectiune. Bineinteles 

ca pentru fiecare in parte, perfectiunea are propria dimensiune, doar ca, in 

momentul in care aceasta ne este confirmata sub diverse forme, inseamna ca 

suntem aproape de adevar si de ceea ce ne dorim.

GROSU IULIANA, prin ceea ce face si prin participarea pentru prima oara la 

un concurs unde frumusetea atinge cele mai inalte cote, a reusit sa demonstreze 

ca este o profesionista desavarsita si ca se apropie de nivelul la care nazuieste 

fiecare in ceea ce face.

Si acest lucru a fost (re)confirmat de multitudinea premiilor cu care s-a 

intors de la Campionatul International de Gene - LASH FEST, unde a concurat 

la categoria ELITE. Emotiile, jurizarea exigenta, aparitia si depasirea unor 

situatii delicate, nu au impiedicat-o sa isi demonstreze profesionalismul.

Cum a fost atmosfera acolo, care i-au fost trairile, ce inseamna un astfel de 

concurs, aflam de la insasi GROSU IULIANA, care ne-a raspuns curiozitatilor si 

intrebarilor, in urmatorul dialog ....
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Inca de la inceputurile AcAdemiei (2013) 
am promovat stilizarea sprancenelor si 
a genelor, deci de aproape 7 ani predau 
si lucrez zilnic cu elevele mele. Generatii 
care vin si pleaca - devin specialisti 
pe cont propriu sau in saloanele de 
infrumusetare.

De cand lucrati dumneavoastra, 
personal, cu aceasta ramura beauty?

Eu am devenit cosmetician din 2003 si 
make-up artist din 2007. 

Cat timp v-a luat sa ajungeti la stadiul in 
care sa puteti preda aceste cunostinte 
si ce inseamna o astfel de pregatire?

Nu pot sa spun un timp exact, dar 
aveam experienta profesionala de peste 
7 ani cand in anul 2010 am decis sa devin 
trainer autorizat, avand la baza sute de 
specializari in domeniu, atat in make-up 
cat si in cosmetica.

Aceste cursuri pe care le predati - 
indiferent ca vorbim de gene sau 
sprancene si toate activitatile legate 
de acestea - sunt dificile comparativ cu 
alte ramuri ale industriei beauty?

Da, sunt dificile pentru ca lucrezi strict 
pe fata omului si aici intervin multe ...

Ce cuprinde un astfel de curs in cadrul 
Academiei Giulia si cat dureaza? Cum 
se desfasoara?

Avem cursuri de lunga durata de 
cosmetica, dar si specializari de scurta 
durata, doar pentru gene sau sprancene.

Buna ziua si bine ati revenit in 
paginile revistei Famost! In primul 
rand „Felicitari!” pentru rezultatele 
deosebite obtinute in cadrul recentului 
concurs international la care ati 
participat! Ce reprezinta aceste 
rezultate pentru dumneavoastra si 
pentru Academia Giulia?

Buna ziua si bine v-am regasit! 
Multumesc din suflet! Rezultatele 
obtinute la acest campionat 
international sunt cu atat mai valoroase, 
cu cat aceasta este prima competitie 
la care am participat pana acum in 16 
ani de cariera beauty. Niciodata nu 
m-am gandit sa particip, tot timpul am 
incurajat si sustinut elevele mele! La 
insistentele organizatorilor, am decis 
sa particip la categoria specialistilor cu 
vechime.

Oferiti-ne mai multe amanunte 
despre Campionatul International 
de Extensii de Gene - Lash Fest! 
Ce reprezinta el la nivel national si 
international?

Este o competitie aflata la a 3-a 
editie in Bucuresti, unde au participat 
lash stilisti din toata Europa si pentru 
prima oara - au fost introduse 6 
categorii pentru specialisti in stilizarea 
sprancenelor. Aceasta competitie a fost 
organizata de Corina Turcuman - Lash 
Trainer International.

Cand ati introdus cursuri de 
infrumusetare pentru gene si sprancene 
in cadrul programei Academiei Giulia?

Este o competitie 
aflata la a 3-a editie 
in Bucuresti, unde au 
participat lash stilisti 

din toata Europa.
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Cum credeti ca va situati ca preturi ale 
cursurilor, comparativ cu alte scoli?

Comparativ cu alte orase, suntem sub 
nivel si asta pentru ca orasul nostru este 
slab dezvoltat.

Cu ce se diferentiaza Academia Giulia 
de scolile concurente? Care va sunt 
atuuriile?

Atuurile noastre sunt trasate 
foarte bine de calificari si module de 
perfectionare, comparativ cu alte scoli.

Revenind la concursul Lash Fest 
2019 ... cine au format echipa care 
v-a sustinut pe timpul celor 3 zile de 
concurs? Sunt colaboratoare, eleve ale 
scolii?

Echipa a fost formata din elevele 
mele din clasa de cosmetica si sotul 
meu, care din insotitor, a ajuns fara sa 
vrea si model.

Cum s-au desfasurat probele 
concursului si care era atmosfera 
in general sau cel putin, cum ati 
perceput-o dumneavoastra?

Probele au fost bine stabilite de 
organizatori, iar atmosfera destul de 
prietenoasa intre concurente. Stres in 
timpul probelor a fost, recunosc - desi 
am experienta. In primele 20 de minute, 
imi tremurau mainile ...

Emotii au fost? In caz afirmativ, cum le-
ati depasit si care sunt trairile in cadrul 
unui astfel de concurs?

Normal ca au fost emotii, esti 
contracronometru - nu relaxat ca in 
cabinetul tau, iar presiunea isi spune 
cuvantul.

Ati afirmat ca ati dorit sa reveniti acasa 
doar cu un premiu ... doar ca, socoteala 
de acasa nu se potriveste cu cea de 
la concurs si ati revenit cu ... 7. Ce ne 
puteti spune despre premii?

Daa, nu ma asteptam sa castig 7 
premii si asta deoarece au fost peste 
80 de concurente din toata Europa  
(Danemarca, Turcia, Italia, Moldova, 
Germania si Romania), iar nivelul de 
specializare la care concuram, era mare 
- categoria Elite, destinata expertilor/ 
traineri/ fost campioni/ jurati). Iata si 
rezultatele :

Locul I – Classic Brow Design Women

Locul I – Brow Lamination

Locul II – Microblading

Locul II – Henna Design Women

Locul II – Classic Brow Desing Men

Premiu Special – Best Work Henna 

Brow by Sevda & Bahadir Bozkurt

Premiu Special – Perfect Eyebrows by 

Larisa Tanase

Probele au fost bine 
stabilite de organizatori, 

iar atmosfera destul 
de prietenoasa intre 

concurente.
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Ati avut parte de momente neplacute 
de-a lungul celor 3 zile de concurs?

Doar in prima zi la proba Men Classic 
mi-a fost recomandat sa-mi schimb 
modelul, pentru ca era prea stilizat si 
a trebuit sa il pun pe sotul meu pe pat. 
Norocul meu a fost ca el nu era pensat, 
iar eu am luat-o ca pe un dezavantaj, 
deoarece modelul pregatit era un tanar 
fotomodel de 20 de ani si in concurs se 
puncta si impresia artistica.

A dominat spiritul fair-play intre 
concurenti?

Daa! Ne-am ajutat intre noi cu diverse 
produse, make-up, pensete, etc ... si 
chiar ne-am sustinut si incurajat cand au 
existat colege cu punctaje slabe de 1 sau 
2.

Cum ati perceput juriul? A fost exigent, 
intelegator? Considerati ca jurizarea a 
fost corecta si impartiala?

DA! Juriul a fost foarte exigent, la 
multe probe lasandu-se cu lacrimi si 
contestatii de catre concurente; dar, 
jurizarea, per total, a fost una corecta 
si asta chiar daca unii jurati aveau in 
concurs fosti elevi de-ai lor.

Ce inseamna din punctul personal 
de vedere, ideea de perfectionare 
continua?

Exact ca atunci cand construiesti o 
casa, fiecare caramida pusa de tine la 
baza ei, o va face mai trainica.

Pentru ca v-ati demonstrat 
profesionalismul, veti avea o alta 
abordare a cursurilor de acum inainte?

NU! Asa am fost tot timpul un bun 
profesionist si sunt perfectionista pana 
in varful degetelor!

De obicei, in cadrul acestor evenimente 
se leaga prietenii, diverse colaborari ... 
exista ceva notabil de mentionat aici?

Daa, se leaga prietenii, colaborari ... 
chiar am primit oferta de la un brand 
italian, sa devin trainer international si 
reprezentant al marcii lor.

Planuri/ proiecte de viitor?

Daa! La noi agenda e plina pana 
la sfarsitul anului cu proiecte, cursuri 
si multe activitati. Am deja alte 3 
specializari pe care le astept cu drag, un 
eveniment caritabil de sarbatori, plus 
elevele mele, pe care trebuie sa le invat 
lucruri noi.

Va multumim pentru prezenta si va 
dorim mult succes in viitor!

Si eu va multumesc!

Juriul a fost foarte 
exigent, la multe probe 
lasandu-se cu lacrimi 
si contestatii de catre 

concurente; dar, jurizarea, 
per total, a fost una 

corecta.
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Cat de des se schimba produsele de 
ingrijire a pielii?

asti cum sa ai grija de tine si cum sa gestionezi modul zilnic de ingrijire a pielii poate dura 
mult, poate fi un proces dificil si te poate costa si mai multi bani. Partea buna este aceea ca 
nu trebuie sa-ti actualizezi acest proces foarte des.
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1 E x i s t a 
c o n c e p t i a 

gresita ca trebuie sa iti schimbi 
la anumite perioade regimul de 

ingrijire a pielii. In afara faptului ca 
trebuie sa iti adaptezi modalitatea de 

ingrijire a pielii in functie de anotimpuri, nu 
este necesara schimbarea sau inlocuirea produselor, 

cel putin pana in momentul in care ai o problema! Se 
poate face o analogie cu o dieta sanatoasa: daca mananci 

fructe si legume, faci sport si te simti bine, normal ca 
vei repeta acest lucru si maine. Daca te gandesti ca totul 

evolueaza, lucru aplicabil si produselor de infrumusetare, 
acestea vor fi mai bune si mai eficiente, dar asta nu inseamna 

automat ca trebuie sa le schimbi!

2 Foarte putine persoane sunt loiale procedurii de ingrijire 
si asta datorita diversitatii extraordinare a produselor de 

ingrijire si a tentatiilor existente acceptate, chiar daca directiile 
sunt diferite. Principalul beneficiu al monogamiei brandului este 
faptul ca majoritatea companiilor care se ocupa cu produsele 
de ingrijire a pielii, realizeaza produse care lucreaza in sinergie, 
deci, vei avea sanse sa te bucuri de un mix bun si eficient de 
ingrediente ca oxidanti, vitamine si peptide, totul pentru a 
sustine ingrijirea pielii. Vei avea parte de rezultate consistente 
daca continui cel putin 30 de zile cu un anumit produs, aceasta 
fiind in general perioada in care pielea intra in urmatorul 
ciclu. Iar daca tu stii deja ce are nevoie pielea ta, poti alege 

cu usurinta cele mai bune produse, la intervalele dorite si 
le poti combina exact asa cum iti doresti!

3 Stratificarea in privinta hainelor atunci cand 
vremea este rece, devine mai incarcata si mai 
greoaie, la fel ca in cazul cremelor si lotiunilor.  

Nu este nevoie de revizuirea completa a 
produselor pentru ingrijirea pielii pe timp 

de vara, dar cand sezonul rece isi cere 
drepturile, automat si obiceiurile 

in acest sens trebuie sa se 
schimbe. Mergi pe 

demachiante 
cremoase si 
hidratante mai grele pentru 
protejarea pielii impotriva 
frigului! Pielea nu mai este atat de 
capabila sa retina apa, asa ca ai nevoie 
de mai multa hidratare, iar ingredientele 
hidratante sunt ideale - cum ar fi cele care contin 
acid hialuronic, la fel ca ureea si glicerina. Acestea 
au capacitatea de a retine apa pentru mai mult timp.

4 Exista cazuri in care ai nevoie de adaugiri justificate 
de produse si ingrediente, iar pielea este prima care 

iti va semnala acest lucru! Anumite semne includ pielea 
uscata, pigmentarea, liniile fine si ridurile. De exemplu, 
daca dezvolti pigmentare, atunci trebuie sa te orientezi 
catre produse care vizeaza celulele pigmentare (melancocite). 
Trebuie cautat acid kojic, arbutin sau hidrochinona. Trecerea 
timpului isi spune cuvantul si pielea va cere alte ingrediente, 
diferite de ceea ce folosesti in mod curent; retinolul este o 
necesitate daca vrei sa contracarezi liniile fine si ridurile.

5 Daca te gandesti sa iti schimbi modalitatea de ingrijire 
a pielii, lasa un produs sa lucreze cel putin 6 saptamani, 

pentru ca e putin probabil sa vezi rezultate inainte de acest 
termen. Cateodata, aparitia cosurilor si iritatia, apar imediat 
cand incerci produse noi, lucru care se intampla cand sunt 
folositi retinoli sau acizi hidroxi. Dar acest lucru nu inseamna 
ca produsele nu sunt bune pentru tine sau nu se potrivesc 
pielii, ci este exact invers: te ajuta cu scoaterea la suprafata 
mai rapida a tuturor lucrurilor urate din piele. Trebuie 
retinut aici ca retinolii si acizii hidroxi sunt folositi in 
mod deosebit in tratamentul acneei, doar ca trebuie 
sa ai grija sa nu folosesti produsele in mod excesiv 
si mare atentie la instructiuni! Daca totusi, 
produsul cauzeaza ceva probleme in locurile 
in care nu aveai nimic, atunci este indicat 
sa opresti folosirea produsului si 
sa observi daca lucrurile se 
imbunatatesc. 
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Primul camPionat international de make-UP alternativ a avut loc in acest an,
in premiera in Romania la Cluj-Napoca, sambata, 16 noiembrie, la West City Hotel.

ALTERNATIV
MUA

CHAMPIONSHIP

A lternativ M.U.A. 
C h a m p i o n s h i p 
2019 a fost primul 

campionat de acest gen, in stilul 
celor organizate in Europa. 
Pentru Romania, evenimentul 
reprezinta o noutate absoluta 
in domeniu. Pe parcursul 
intregii zile au fost organizate 
competitii de make-up, 
dedicate atat profesionistilor, 
cat si amatorilor si pasionatilor 
de acest domeniu.

Text : Mihaela Alexandru / Foto : alternativmuachampionship.com
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Fiecare proba a fost atent supravegheata 
de un juriu format din specialisti in 
domeniu, recunoscuti la nivel mondial:

 AndreeA LAviniA PoP - Make-up artist, 
clujeanca de origine, proprietara a Pop 
Makeup Academy din Roma (Italia), 
specializata in make-up fashion in stil 
american si cu o vasta experienta, atat in 
SUA, cat si in Italia.

 GretA voLPi - make-up artist Italia, 
proprietara academiei GV Kryolan din 
Torino si a magazinului Kryolan Milano. 
A lucrat pentru Torino Fashion Week.

 AnnA enGvALL - makeup artist Londra, 
suedeza de origine, asistenta pentru 
Einat Dan, a studiat cu Val Garland si a 
lucrat la New York, London si Stockholm 
Fashion Week.

Juriul Organizatorii

Primul Campionat International 
de Machiaj Alternativ din Romania 
a fost organizat de o clujeanca, make-
up artistul teodorA-roxAnA CioAnCA. 
Stabilita in Italia, Teodora a visat sa 
aduca in Romania un astfel de campionat, 
inca de cand a participat ea insasi, ca si 
concurent si a castigat in Elvetia, apoi 
a fost membra in jurii la evenimente 
similare, desfasurate in strainatate.

Au avut loc 3 competitii: Machiaj 
de Mireasa, Fashion Night si Fantasy 
Mix, participantii putandu-se inscrie in 
competitie, diferentiati pe 2 categorii: 
inCePAtori si ProFesionisti.
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Marele Trofeu Alternativ MUA Champion, precum si locurile 1 la 
toate competitiile din categoria profesionisti, Machiaj Mireasa, Fashion 
Night si Fantasy Mix, au fost castigate de galateanca MihAeLA ALexAndru.

Cu o vasta experienta in domeniu, multiple alte premii la diferite 
concursuri de specialitate, MihAeLA este make-up artist si trainer al 
scolii de make-up DIVA ACADEMY. Este pasionata de machiaj inca din 
adolescenta, recunoscand ca ramura ei preferata este machiajul fashion-
creativ, dar machiaza cu mare drag si cliente.

Lucrarile cu care a cucerit juriul si publicul, sunt expuse in fotografiile 
acestui material.

F A M O S T  S P L E N D I D A

Castigatorii

Detalii suplimentare despre campionat, 
precum si modalitatile de inscriere la editiile 

urmatoare, le puteti afla pe

www.alternativmuachampionship.com

Premiile 1 la categoria incepatori au fost castigate  de 2 make-up artisti 
din Brasov, LArisA BLAnAru (Fantasy Mix)  si roMinA MAriAnA Bodiu (Fashion 
Night si Bridal).

i
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ARATA BINE SI SIMTE-TE FRUMOASA

CU AJUTORUL URMATOARELOR SUGESTII!

Stresul nu ne afecteaza doar la 
nivel mental, ci si fizic, mai precis, 

poate duce la uscarea pielii. Ingrijirea 
pielii in mod adecvat zilnic este un lucru vital, 

iar daca ai pielea uscata, cu siguranta nu iti este 
straina situatia in care, dupa folosirea gelurilor de 

dus standard, iti simti pielea si mai uscata. Spalarea cu 
sapun sau alte produse de curatare, poate avea un efect 

similar, iar folosirea cremelor de dupa este absolut necesara.
Folosirea unui gel de dus care curata si calmeaza pielea fara 

eliminarea totala a straturilor externe a pielii, urmata de o crema 
care hidrateaza si reduce uscarea pielii este tot ce ai nevoie pentru o 

piele normala si radianta.
Gama AVEENO® Dermexa este eficienta in tot ceea ce s-a mentionat 

anterior, perfecta pentru o spalere eficienta, crema emolienta si balsam pentru 
pielea uscata si care poate produce mancarimi. Este o gama adecvata chiar si cand 

exista eczeme. Aceasta gama este un complex prebiotic triplu de ovaz, care restabileste 
bariera protectiva a pielii, previne pierderea umiditatii si calmeaza pielea uscata. Este gama 

ta ideala in 3 pasi!
www.aveeno.com

S E R  P E N T R U  U N  C H I P  TA N A R

Aceste delicat si eficient ser este indicat sa fie 
folosit impotriva ridurilor, a liniilor fine, a liniilor fine 

de la buze, dar si in jurul gatului si al ochilor, leziunilor 
solare. Formula sa unica de retinol palmitat, aleo vera, 
vitamina E, factor de protectie solara si bun hidratant 
este indicata a fi folosita de doua ori pe zi. Se gaseste 
in general in 4 marimi.

www.regentiv.com

G E N E  FA B U LO A S E ,  U S O R 

A P L I C A B I L E ,  FA R A  L I P I C I

Ultimul produs al DOLLBABY 
LONDON este unul revolutionar 
al industriei beauty. Aplicarea 
este perfecta datorita faptului ca 
dureaza doar cateva minute! CUM 
FUNCTIONEAZA? Eyeliner-ul este 
unul magnetic si este rezistent atat 
la apa cat si la murdarii. CELE TREI 
ETAPE: 1 – traseaza linia ochiului / 
2 – permite sa se usuce / 3 - aseaza 
usor genele pana se magnetizeaza 
cu liner-ul! Nu are latex, sunt doua 
seturi de kit, este prietenos 100% cu 
natura: vegan si animal.

www.dollbabylondon.uk
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Urmand acelasi traseu ca toate produsele 
care sunt la moda intr-o anumita 
perioada, dupa aproximativ 6 ani de cand 

au fost aprobate, produsele de infrumusetare 
organice fac parte dintr-o industrie in continua 
dezvoltare. Iar una din intrebarile care se pun 
astazi: merita ele efortul nostru financiar?

FRUMUSETEA 
ORGANICA

Adevarul
despre

Frumusetea organica de astazi ne cucereste 
cu ambalaje seducatoare, etichete atractive si ne 
promit cele mai bune rezultate, alaturi de faptul 
ca afirma ca, impreuna, nu vom face rau mediului 
inconjurator. In acelasi timp, preturile sunt destul 
de ridicate comparativ cu produsele obisnuite. 
Ele au cunoscut o crestere in popularitate 
semnificativa, ca urmare a presiunii legate de 
ocrotirea mediului inconjurator, dar si a dorintei 
consumatorilor, tot mai convinsi de aceste 
lucruri.
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NATURAL vs ORGANIC

Termenele de „natural” si „organic” 
tind sa fie confundabile si de inlocuit cand 
vorbim de produse de infrumusetare, doar 
ca nu e unul si acelasi lucru. Numitorul 
comun care le leaga, este faptul ca 
ambele se indreapta mai mult spre natura 
in detrimentul ingredientelor chimice. 
„Natural” poate fi orice care nu este 
produs in laborator, in timp ce „organic” 
ne trimite la modul cum sunt cultivate 
ingredientele, adica procese in care nu 
sunt folosite erbicide, sintetice, culori, 
coloranti, nanoparticule, parfumuri.

In realizarea formulelor organice, nu 
este vorba de cate ingrediente sunt incluse 
in produs, ci de eliminarea parabenilor, 
sulfatilor, petrochimicalelor, care au 
legatura cu multe din bolile actuale si 
asupra carora, forurile internationale 
recomanda o prudenta maxima.

Industria beauty organica trebuie sa 
adere la standardele in conformitate cu 
principiile producerii alimentelor organice: 
proces transparent de fabricatie, metode 
sustenabile de aprovizionare, utilizarea 
ingredientelor biodegradabile, ambalaje 
minime reciclabile, alaturi de luarea in 
calcul a biodiversitatii.

INGREDIENTELE ORGANICE CHIAR 
OFERA CEVA IN PLUS?

Nimeni nu doreste sa foloseasca un 
hidratant sau un ruj care sa tina mult, daca 
ele nu isi dovedesc eficacitatea si daca nu 
isi justifica pretul! Formulele sintetice sunt 
din punct de vedere stiintific mai robuste, 
iar eficacitatea formulelor organice nu este 
sustinuta de aceleasi dovezi, datorita in 
principal, lipsei de finantare, o consecinta 
ca aceste companii sunt nume mici in 
industria beauty.

Cu toate acestea, ingredientele organice 
par sa fie superioare celor catalogate 
ca fiind naturale, cercetari realizate 
de Newcastle University aratand ca 
majoritatea culturilor organice contin 
niveluri de antioxidanti cu 60% mai 
ridicate, comparativ cu cele crescute 
conventional, ceea ce ne duce la concluzia 
ca formulele organice de infrumusetare 
sunt mult mai potente. Mai mult, apar 
ingrediente naturale care se dovedesc la fel 
de eficiente ca si cele sintetice, cum ar fi o 
planta derivata - bakuchiol, erchivalentul 
retinolului in lupta impotriva imbatranirii 
fara iritatii, la fel ca si aloe vera - care 
si-a dovedit eficienta ca antiinflamator in 
concurenta cu hidrocortizonul.

Oamenii de stiinta subliniaza ca si 
ingredientele naturale pot avea efecte 
adverse la fel ca si cele sintetice, lucrurile 
vii de pe Terra avand nevoie de milioane 
de ani pentru a-si dezvolta apararea 
naturala impotriva pradatorilor. Acest 
lucru inseamna ca ingredientele organice 
active si potente au puterea de a avea 
impact asupra pielii.

Produsele de infrumusetare organice 
erau realizate de producatori de nisa, 
doar ca astazi, numarul acestora a 
crescut, ca urmare a cererii persoanelor 
(in special tinere) si a tendintelor acestei 
industrii. Aceasta tendinta a produselor 
de infrumusetare si ingrijire a pielii este 
stimulata de miscarea de eliminare a 
substantelor chimice din orice fel de 
produs in favoarea unei formule mai 
naturale. Ne confruntam cu situatia in 
care suntem informati de impactul negativ 
al anumitor produse, dar in acelasi timp, 
avem si alternative mai sanatoase; o 
situatie destul de confuza.
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ARE ETICHETA CU „organic”. CU CE 
MA AJUTA?

Actualmente, nu exista o definitie clara 
a ceea ce inseamna „frumusete organica”, 
la fel ca in cazul termenilor „natural”, 
„sanatos”, „proaspat”, cu toate ca, exista 
anumite voci care afirma ca rezultatele 
folosirii acestor produse trebuie sa fie reale 
si sa nu induca in eroare. Exista in lume 
diferite branduri care ofera un nivel ridicat 
de incredere al produselor, companii care 
adera la produse si principii strict organice 
si care contin astfel de ingrediente.

Exista produse care contin 95% 
ingrediente organice! In anumite cazuri, 
obtinerea unei stampile pentru un anumit 
produs este mai dificila decat s-ar crede. 
Exista produse care nu contin niciun 
ingredient chimic, produse de machiaj 
naturale care contin minerale si care nu 
sunt viabile pentru certificare, deoarece, 
mineralele nu sunt trecute prin procesul 
tehnic de crestere organica si recoltare.

ESTE BUN PENTRU PLANETA?

Avand in vedere ca multe din 
organizatiile de certificare pentru marcile 
organice cer lucruri ca ingrediente 
biodegradabile, impachetare minimalista, 
proces de fabricare sustenabil, este clar 
ca dulapiorul nostru cu produse beauty 
este mai prietenos cu mediul inconjurator. 
Industria cosmetica globala produce anual 
peste 120 de miliarde unitati de ambalare 
si, in general, este preferata sticla - care 
poate fi reciclata la infinit comparativ cu 
plasticul.

Aprovizionarea organica nu este mereu 
cea mai ecologica optiune; pentru a obtine 
1 kg de ulei de trandafir, este necesara 
„sacrificarea” a mii de trandafiri in care 
este inclusa munca pe teren, ingrijirea, 
recoltarea, prelucrarea, in timp ce uleiul 
sintetic produs in laborator, costa cu 
mult mai putin, iar metodele folosite nu 
necesita munca atat de multa.

Expertii avertizeaza asupra unor practici 
cunoscute ca „greenwashing” si folosite 
de anumite companii care ascund practicile 
neprietenoase cu mediul inconjurator, dar 
afirma si isi eticheteaza produsele ca fiind 
naturale.

ESTE SIGUR PENTRU CORP?

Cel mai mare avantaj al produselor 
organice de frumusete este lipsa 
chimicalelor, preocuparile legate de acest 
subiect, fiind nefondate. Cele mai mari 
semne de intrebare sunt legate daca 
acestea distrug hormonii, fiind inregistrate 
procese mari impotriva unor companii, in 
care consumatorii care au utilizat anumite 
produse, au reclamat caderea parului si 
diagnoze de cancer ovarian, neexistand 
insa dovezi clare in acest sens.

Testarile incep in cantitati mari, pentru 
ca apoi sa scada pana la un nivel minim, 
pana se ajunge la doza admisa si sigura. 
Cu toate acestea, nu se cunosc efectele 
cumulative ale dozelor mici. Deocamdata, 
oamenii de stiinta nu cunosc si nu au 
dovezi concludente ale folosirii zilnice 
ale produselor chimice, cantitatea mare 
de ingrediente folosite intr-un produs de 
infrumusetare, impiedicand acest lucru.

Cei care sustin produsele organice 
afirma ca este importanta transparenta 
efectelor fiecarui ingredient, ca orice 
persoana care doreste, sa le afle. In 
prezent, exista o baza de date a produselor 
cosmetice (www.ewg.org/skindeep), 
in care exista peste 75000 de produse 
si ingrediente, despre care sunt afisate 
informatii despre pericole si toxicitate.

Din pacate, exista o lipsa de informatii 
in privinta produselor organice - daca ne 
afecteaza sau nu sanatatea - si asta se 
datoreaza lipsei cercetarilor. De luat in 
calcul este si faptul ca, oricat de organic 
ar fi un produs, el tot trebuie sa treaca 
printr-un fel de procedeu sintetic, chiar 
si daca este si o simpla filtrare. Cel mai 
elementar exemplu, este cel al uleiului de 
masline: nu poti presa maslinele, scoate 
uleiul si sa il pui direct in recipient. 
Lungimea lantului de carbon din uleiul 
de masline, trebuie sa fie filtrat pentru 
a evita rancezeala. Asa ca, un produs 
poate fi etichetat ca organic, chiar daca 
ingredientul a suferit modificari.
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Dr Hauschka Stone Pine Sea Salt 
Cleansing Gel

Acesta este un gel fin care 
purifica pielea fara a-i deranja 
nivelul natural de umiditate si are 
o aroma energizanta de conifere, a 
carei mireasma ramane mult timp 
dupa ce ai terminat dusul.

Evolve Radiant Glow Mask

Este o masca efolianta organica 
ce foloseste afine ramase din 
industria sucurilor si cacao brut, 
ea ajutand foarte mult la hidratare. 
Trebuie lasat timp de 10 minute, 
pentru cea mai fina piele de care 
te-ai bucurat pana in prezent.

Codex Beauty Bia Skin 
Superfood

Este utilizata puterea 
bioactivilor extrasi din 
plante irlandeze crescute 
organic, pentru crearea 
unui tratament care 
hraneste si calmeaza 
pielea iritata si uscata a 
intregului corp.

Austin Austin Neroli & 
Petitgrain Body Soap

Este o alegere 
foarte buna a unui 
produs realizat de un 
duo - tata si fiica din 
Norfolk, ce cuprinde 
note diferite si care 
contine ingrediente ca 
cereale si cardamom, 
lasand pielea hidratata 
si un miros sublim.

Mascara Inika Long Lash

Una din cele mai naturale 
mascara, aceasta formula vegana 
este realizata natural in totalitate, 
nu are siliconati si reuseste sa-ti 
lungeasca genele in mod uniform.

Botanics 100% Organic Overnight 
Facial Oil

Aceasta este un adevarat elixir, 
care ajuta la repararea pielii pe 
timp de noapte, este bogat in 
acizi esentiali si antioxidanti, fapt 
important pentru regenerarea 
celulelor si tesuturilor. Nu este 
gras!

1
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Incearca ACUM aceste produse eco!
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ROXANA NEMES
frumusete si succes!

Text: BeAtrice LiAndA dinu / Foto: Liviu Suciu Studio / Locatie: Premier PALAce SPA HoteL  

Make-up: AntoniA nedeLeScu  / Rochii & styling: BeAtrice deSign
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Beatrice Lianda Dinu: Esti o artista 
talentata si frumoasa. Consideri ca 
pentru succes frumusetea trebuie sa 
fie la pachet cu talentul?

Roxana Nemes: Multumesc! Categoric! 
Succesul este un cumul de factori. 
Nu ajunge sa fii doar frumoasa, cum 
nu ajunge doar sa fii talentata. Este 
vorba de foarte multa munca, rabdare 
si perseverenta. Si consider ca, foarte 
important, este sa crezi in tine, 
indiferent de opiniile pro/ contra.

BLD: Care a fost drumul tau de inceput 
spre muzica?

RN: La varsta de 4 ani am cantat pentru 
prima oara in fata la 1000 de oameni. 
Si n-am avut pic de trac. Am fost o 
norocoasa recunosc, pentru faptul ca 
parintii mei m-au sustinut de cand ma 
stiu. Dupa care, ca pe orice copil, m-au 
inscris la balet, la canto, la dansuri 
moderne, etc. Experienta care m-a 
ajutat pe parcurs. Asta pana m-am 
decis singura ca imi doresc cu adevarat 
o cariera in muzica. Am participat la 
foarte multe concursuri, festivaluri, 
castinguri. La varsta de 17 ani, am luat 
un casting si am intrat intr-o trupa in 
Targu- Mures, orasul meu natal, care se 
numea, I-ntense si am inceput practic 
concertele. Cantam la balurile de 
boboci, la zile de orase. Ca apoi, dupa 
ce am terminat liceul, m-am mutat in 
Bucuresti la facultate si mi-am inceput 
cu adevarat cariera pe plan national 
si international. Asta dupa multe alte 
castinguri. Un drum frumos, dar deloc 
usor.      

BLD: Cand erai mica ce iti doreai sa 
devii?

RN: Clar, artist! Am stiut de mica ca asta 
vreau si ca pe drumul asta voi merge!
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BDL: Foarte putini stiu ca tu ai studiat 
jurnalismul si ca in paralel cu muzica 
iti practici meseria! Cum reusesti 
sa le imparti armonios? Nu ca ar fi 
imposibil si eu ma impart in trei chiar!

RN: Da! Este adevarat! Am terminat 
Facultatea de Jurnalism de la Hyperion. 
Dupa 10 ani, practic am inceput sa-mi 
practic si meseria de jurnalist. Deci nu 
spune niciodata, niciodata!  Cumva 
se imbina una cu alta. Imi place! Si 
consider ca am si experienta necesara 
de atatia ani, in muzica. Am un program 
flexibil si ma pot ocupa si de muzica, 
care este baza. Apropo, mi-am facut si 
vlog. Care, crede-ma ca iti ia destul de 
mult timp. Eu filmez ... eu montez ... 
stau le gandesc ... le fac pe toate. Daca 
vrei, se poate!  Pentru a evolua, trebuie 
mereu sa te reinventezi, zic eu.

BDL: Daca ar fi sa iti doresti o 
destinatie de vacanta, care ar fi 
favorita?

RN: Imi place foarte mult sa calatoresc! 
Dar nu ma pot hotari pe o destinatie. 
Ador sa descoper locuri noi, traditii, 
etc. Dar, daca ar fi sa aleg, prefer 
destinatiile exotice. Ocean/ mare, nisip, 
soare...

BDL: Prima si ultima ta melodie?

RN: Prima mea piesa se numeste Give a 
little more, proiect pe care l-am semnat 
cu Casa de Productie SummitS recordS 
din Franta. A fost o mare realizare. 
Iar noul single, se numeste Bine cu 
tine, la care am lucrat cu Dj Sava si pe 
care urmeaza sa-l lansez in maxim 3 
saptamani. Deci nu ultima, pentru ca 
mai am de gand sa scot multe piese de 
acum incolo.

BDL: Ce surprize ne pregatesti pentru 
urmatoarea perioada?

RN: Noul single, noul clip, plus 
episoadele de vlog, la care sper ca va 
veti distra.

BDL: Planuri de Revelion?

RN: De revelion, voi fi pe scena, ca de 
10 ani incoace. Voi canta la Londra. 
Ca dupa, sa-mi petrec practic si eu 
revelionul, in New York si in Mexic, unde 
vom pleca in ianuarie.

BDL:Ce rochie ti-ai dori sa imbraci in 
noaptea dintre ani?

RN: Cu siguranta voi purta o tinuta de 
scena.

BDL: Consideri ca este importanta 
imaginea pentru artist, atat in 
evenimente publice, cat si concerte, 
emisiuni tv etc?

RN: Este foarte importanta maginea 
unui artist, indiferent de eveniment. Tu 
insuti esti o imagine, un reper pentru 
altii, deci da, trebuie sa fii mereu 
impecabil si sa vii mereu cu ceva nou.

BDL: Preferi sa iti alegi singura 
tinutele din colectii de designeri sau 
preferi un stilist?

RN: Avand destul de multi prieteni 
designeri, de multe ori alegem 
impreuna tinutele, sau mi le fac singura.

BDL:Trei lucruri pe care vrei sa le 
destainui cititorilor nostri si nu le stim 
despre tine?

RN: Hmm ... cred ca voi lasa asta pentru 
vlog, sa ma descoperiti acolo. Hai 
bine, al doilea prenume al meu, este 
Manuela, pentru cei care nu stiati.

BDL: Un gand pentru cititorii nostri?

RN: Va multumesc pentru toata 
sustinerea si mult succes tuturor!

BDL: Felicitari si succes in toate!

RN: Multumesc mult! Cu mare drag! 
Toate gandurile bune!



D E C E M B R I E  2 0 1 9 113



D E C E M B R I E  2 0 1 9114

F A M O S T  S T I L  D E  V I A T A 

SHOW-ul
Victoria Secret's

de Sarbatori
A N U L A T

Show-ul de sarbatori al celebrului 
brand de lenjerie intima Victoria’s 

Secret, mult asteptat de altfel, 
nu va fi organizat anul acesta, a 

anuntat compania L Brands Inc, spre 
dezamagirea atat a top modelelor, cat si 
a celorlalti iubitori ale senzationalelor 
show-uri anuale Victoria’s Secret. 
Decizia are legatura cu schimbarea 

strategiei de marketing a companiei, 
potrivit agentiei Reuters, citata de 

news.ro. 

In luna mai, reprezentantii companiei 
declarau ca evalueaza strategia de 

marketing pentru show-ul care, in anii 
trecuti, era urmarit de milioane de 

telespectatori. Audienta lui a scazut 
treptat. In decembrie 2018, prezentarea 
difuzata de ABC a fost urmarita de 3,3 
milioane de americani, cu aproximativ 

9 milioane mai putini fata de anul 
2001, cand a fost transmisa prima data.

Text : Beatrice Lianda Dinu
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Directorul financiar Stuart 
Burgdoerfer a declarat ca va exista 
o campanie de comunicare, insa 
„nimic din ce voi spune nu este 

similar in amploare cu show-ul“. 
conform declaratiilor publice. 
„Credem ca este important sa 

elaboram marketingul Victoria’s 
Secret“, a spus el joi, 21 

noiembrie.
De mai bine de un an, 

Victoria’s Secret se confrunta 
cu probleme financiare, iar in 

2018 a pierdut aproape jumatate 
din valoarea de piata.

De curand, brand-ul Victoria 
Secret a aparut si in peisajul 
romanesc, fiind deschis un 
magazin intr-un mall din 
capitala!

Deschiderea oficiala a avut 
loc cu mare rigurozitate, presa 
si televiziunile neavand acces. 
Publicul a considerat o strategie 
de marketing, atat pentru 
prezenta in tara cat si pentru 
deschiderea cu „usile inchise”. 

Dincolo de toate supozitiile, 
doamnele din Romania au 
fost incantate si au stat la cozi 
interminabile pentru a putea 
achizitiona produse din colectie! 
Vedete precum Nico, Andreea 
Raicu, Nicole Cherry, dar si 
fetele de la „Bravo ai stil”au fost 
prezente!
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foto: wikipedia / Victoria's Secret Store 7 New York
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fi foarte ocupat - o dependenta moderna creata de cultura actuala si cu care foarte multi se mandresc sau 
si-o asuma ca pe ceva onorific. Astazi nu prea auzi pe nimeni afirmand ca are la dispozitie mult timp liber, 
se simte foarte bine si plin de energie.
Cum se explica acest concept/ situatie de a fi ocupat in ziua de astazi? Reprezinta un cumul 
de comportamente, o anumita atitudine, o perspectiva asupra vietii si a organizarii timpului?
La nivel elementar, aceasta situatie de a fi ocupati tot timpul se explica prin experimentarea senzatiei 
ca timpul este prea scurt pentru cate avem de facut; nu mai avem loc in viata noastra pentru prea 
multe. Facem un lucru, dupa care ne intalnim cu cineva, apoi iarasi avem ceva de lucrat, activitati 
repetitive zilnic sau la un interval regulat de zile. Sau, de multe ori, aceasta situatie de a incerca sa  
faci cat mai multe lucruri o singura data, implica nevoia de a te grabi cand faci ceva.
Situatia de a fi ocupat, pare a fi in primul rand, o experienta interna, doar ca ea, atrage cu sine 
diverse comportamente. Oamenii „ocupati” pot fi remarcati prin faptul ca au un contact vizual 
slab, par dezorganizati, absenti in diverse convorbiri, imprastiati; fac greseli in mod neglijent, 
uita de intalniri, uita obiecte, interactioneaza scurt intr-un mod care irita si mai mult decat 
orice: se plang de cat de ocupati sunt si de timpul minim pe care il au la dispozitie!

SUNTEM FOARTE OCUPATI ... 
TU ... ESTI IN TENDINTE?
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Ce ne face sa ajungem 
persoane atat de ocupate?

Foarte multi factori actuali ai 
vietii moderne ne fac sa devenim 
ocupati, ei diferind de la anotimp 
la anotimp, de la persoana la 
persoana.

In primul rand, ar fi 
responsabilitatile multiple, 
fie de la locul de munca, fie ca 
esti intr-o relatie responsabila, 
activitati casnice.

Apoi, ar fi de mentionat diversele 
circumstante specifice unei vieti 
moderne: esti blocat in trafic si 
ajungi tarziu, primesti vesti de la 
scoala ca ti s-a imbolnavit copilul, 
apare un client subit exact cand 
esti in mijlocul unei activitati, ti 
se strica ceva acasa ce nu suporta 
amanare.

Dorinta de a te simti util. Simti 
o anumita anxietate in privinta 
modului cum iti percep altii 
abilitatile si insusirile; echivalezi 
lucrurile facute si duse la bun 
sfarsit cu valoarea personala.

Obiceiuri personale. Ai fost 
crescut intr-o familie in care, 
atunci cand nu aveai ceva de facut 
in mod deosebit, ti se dadea ceva 
de facut.

Incercarea de a fi eficient. Nu 
vrem sa pierdem timpul pretios, 
asa ca „impachetam” ziua de 
dimineata pana seara, fara a lasa 
pauza intre intalniri sau sarcini ce 
trebuie duse la bun sfarsit.

Exista si alti factori de 
identificare ce pot duce la vieti 
foarte aglomerate, dar cei 
enumerati sunt incadrati la a fi 
elementari.

Vietile personale

Obiectivul principal al nostru 
la locul de munca este sa facem 
relatiile sa mearga, astfel 
ca, majoritatea resurselor si 
informatiilor noastre trateaza 
problemele legate de munca. Cand 
suntem la locul de munca, putem 
aborda in mod distinct sarcinile, 
doar ca acestea trebuiesc bine 
clarificate si prioritizate, trebuiesc 
foarte bine stiute responsabilitatile, 
stabilite granitile si invatat sa 
spunem „NU” atunci cand se 
depasesc anumite limite.

O componenta frecvent ignorata 
care este un factor destul de 
important, este faptul ca suntem 
ocupati foarte mult in afara 
serviciului cu problemele frenetice 
din viata personala, ceea ce duce la 
un stres enorm la locul de munca. 
Gandeste-te la viata pe care o 
traiesti tu sau colegii tai si fa-ti o 
lista cu factorii regasiti in afara 
locului de munca care iti iau din 
energie, pentru a le constientiza 
cel putin.

In legatura cu munca, trebuie 
sa intelegem si sa realizam foarte 
bine ca angajatii sunt oameni si nu 
unitati de productie, care au o viata 
in afara muncii - familie, prieteni, 
pasiuni. Doar ca, majoritatea 
respingem sau minimizam - voit 
sa nu - impactul acestui sentiment 
de viata ocupata care apartine 
vietii noastre in afara muncii si 
continuam sa simtim acest lucru la 
locul de munca.

Suntem ocupati foarte mult in afara 
serviciului cu problemele frenetice din viata 
personala, ceea ce duce la un stres enorm la 
locul de munca. 
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Reintoarcerea la primul pas

Primul pas este stapanirea 
problemei. A fi ocupat nu este 
ceva ce ti se intampla, este in mare 
parte rezultatul alegerilor pe care 
le faci. Ca si in multe alte situatii, 
trebuie sa fii sincer cu tine, sa treci 
in revista modul tau de a trai si sa 
te intrebi cat de mult acapareaza 
acest lucru din viata ta? Apoi 
intreaba-te cine ia deciziile care au 
dus la acele angajamente ale tale 
si constientizeaza faptul ca, asa 
cum ai luat decizii care te aduc in 
situatia asta, asa le poti elimina.

O alta intrebare pe care trebuie 
sa ti-o adresezi, este: ce poti face 
pentru a reduce aceasta situatie 
„ocupata”? - o intrebare, la care, 
daca gasesti raspunsul, trebuie sa 
te si simti bine cu situatia de a avea 
o viata mai lejera. Pe de alta parte, 
orice schimbare in viata, vine ca 
urmare a unei decizii (sau mai 
multe) de care esti deplin convins 
si care trebuie respectata. Nu este 
usor, nu trebuie sa renunti si nu 
trebuie cazut in capcana in care, 
parca ti se pare ca sunt prea multe 
sarcini de depasit sau la care sa 
renunti!

Cum scapam de aceasta 
situatie de a fi ocupati?

O parte din aceasta situatie 
este generata de realitatea in care 
traim, avand sarcini legate de 
locul de munca, obligatii casnice, 
datorii civice. Doar ca, ar trebui 
sa incepem sa analizam sarcinile 
optionale si sa incepem sa le 
evaluam. Este ziua unui coleg si tu 
esti cea care trebuie sa ii cumperi 
cadoul sau sa-i faci tortul? Poate 
vorbesti cu o alta colega sa mearga 
ea la cumparaturi, sau poate 
cumperi tortul si scutesti mult 
timp si batai de cap. Multe astfel de 
ocupatii pot fi scoase de pe lista ta.

Cum depasim in prima faza 
acest sentiment de ocupatie?

Prima etapa in a ne debarasa de 
aceasta situatie „ocupata” in care 
ne aflam este si cea mai grea si 
cea care intampina cea mai mare 
rezistenta: sa recunoastem si sa 
gestionam problema!

Aceasta situatie de a fi ocupati 
totul timpul, este intr-o mare 
masura un rezultat natural al 
alegerilor pe care le facem; cu 
mici exceptii, noi ne cream aceasta 
situatie. Si ne exteriorizam, 
atribuind aceasta situatie, 
factorilor externi: cerintele si 
responsabilitatile locului de 
munca, seful nostru, copii, scoala 
la care invata si cerintele lor catre 
parinti, etc. In realitate insa, 
aceasta experienta neplacuta este 
o consecinta a activitatilor noastre, 
fie ele luate cu mult mult timp in 
urma.

Daca privim in mod onest o 
mare parte din aceasta situatie, 
ea este consecinta a activitatilor 
pe care le facem voluntar: vorbitul 
la telefon sau ascultatul muzicii la 
casti in timp ce conducem, iesitul 
seara atat la cina cat si la un teatru, 
mersul cu copii intr-un turneu 
sportiv in week-end, ... toate 
acestea ajung in anumite zile, sa 
iti dea acel sentiment de sufocare. 
Multe din aceste activitati nu sunt 
refuzate dintr-o frica de a nu le 
rata, de a-ti eficientiza timpul ...

A fi ocupat nu este ceva ce ti se intampla, este in mare 
parte rezultatul alegerilor pe care le faci.



D E C E M B R I E  2 0 1 9 119

Indiferent unde ne desfasuram activitatea, locul de munca de acasa sau impreuna cu colegii intr-un spatiu al firmei, 
acesta trebuie sa fie unul sanatos din punct de vedere al culturii specifice activitatii desfasurate. Cel putin. In caz 
contrar, putem avea parte de surprize neplacute, fara rezultatele pe care ni le dorim, plus alte lucruri nedorite.

LOCUL DE MUNCA SANATOS
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Exista posibilitatea ca noi sa acaparam increderea si sa ne tratam colegii 
inadecvat sau sa venim cu critici in mod indirect ... dorinta ca noi sa aparem 
in acea lumina buna, ne poate face sa actionam impotriva actiunii de a 
castiga increderea.

In mod real, fiecare dintre noi ne dorim lucruri sigure de la locul de 
munca, iar din punct de vedere psihologic, acestea sunt statut, certitudine, 
autonomie, corectitudine, relatii bune; iar increderea este implicata in toate. 
Toate aceste aspecte sunt legate intre ele, existand legaturi intre nivelurile 
de stres, sanatatea fizica si mentala scazuta. Exista multe studii care arata 
cheltuieli mari pentru angajatori care au legatura cu sanatatea mentala.

Asa ca, pentru oricine care isi doreste rezultate eficiente in ceea ce 
face, indiferent ca este vorba despre o persoana juridica sau cineva la nivel 
individual, crearea unui culturi la locul de munca este esentiala. Peste ceea ce 
pot fi anumite motive economice, nu este responsabilitatea firmei respective 

sa iti ofere un loc unde sa fii sustinut, sa obtii satisfactii 
de pe urma unei munci productive si unde poti evolua. 
Acest lucru trebuie sa fie responsabilitatea fiecaruia 
dintre noi, ele pleaca din interiorul nostru si avand 
originea in constiinta proprie, se poate ajunge la formarea 
acelei culturi sanatoase in spatiul de lucru, care sa ne ajute 
individual si per ansamblu la o evolutie sanatoasa.

In cazul in care ne concentram pe constructia unei 
culturi bazate pe incredere, acest lucru ne va ajuta la 
reducerea acelei manifestari psihologice care declanseaza 
un zid defensiv, fiind promovata eliberarea oxitocinei cu 
impactul sau pozitiv asupra reducerii nivelului de anxietate, 
fapt care duce la o mai buna colaborare si comunicare 
intre echipe, mai multe conexiuni si relationari, dar si mai 
multe ocazii de a valorifica inovatiile colective.

Dar, pana la urma, cum putem construi o astfel de 
cultura bazata pe incredere?

Aceasta nu este treaba celor de la resurse umane sau a 
altor varfuri din firma; au si ei un rol important in aceasta 
ecuatie, dar nu e acel ceva care sa cristalizeze ceea ce ne 
dorim de la o cultura bazata pe incredere. Sunt multe 
lucruri care contribuie la incredere, dar construirea ei si 
intretinerea, trebuie sa vina din interiorul fiecaruia, toti 
trebuie sa ne dezvoltam abilitati de autocunoastere si 
autogestionare, pentru a ne asigura ca increderea se va 
manifesta corespunzator.

Constiinta de sine inseamna gestionarea gandurilor 
despre care noi credem ca nu trebuie sa ne arate 
vulnerabilitatile; trebuie sa avem toate raspunsurile 
si sa le verificam cu asteptarile si credintele noastre. 
Autogestionarea este esentiala, iar constructia unei 
culturi bazate pe incredere incepe cu fiecare dintre noi, 

in fiecare zi. Trebuie sa ne lasam ego-ul la usa locului de munca, ne asumam 
propriul comportament, acceptam responsabilitatile si provocarile sanatoase 
cand gresim.

Sa ne imaginam de exemplu ca ne dorim sa construim 
o casa. Avem tot ce ne trebuie: locul, proiectul, stim 
deja cum va arata casa, trebuie doar sa ne apucam de 

constructie. Facem peretii, acoperisul, dar cum avem siguranta 
ca va rezista conditiilor meteorologice: vanturi, ploi, diferente 
frig-cald? Evident, totul incepe de la fundatie: o fundatie 
corespunzatoare, o baza solida, este absolut necesara unei 
constructii de lunga durata.

Facand o paralela intre aceasta situatie si orice loc de munca, 
cultura este esentiala, pentru ca, oricat de frumos arata totul, 
daca nu exista o baza solida in desfasurare activitatii, esecurile 
sunt iminente. Iar aceasta baza solida in toate activitatile 
este increderea, care necesita ani pentru constructie, minute 
sau chiar secunde pentru a se rupe. O realitate adaptabila 
fiecarei situatii si care se poate regasi intr-o forma mult mai 
simplificata, dar mesajul este cel care conteaza aici.

Ca specie, nu suntem nici cele mai puternice si nici cele 
mai rapide dintre animale, dar ceea ce ne face puternici, 
este capacitatea noastra de a lucra impreuna, indiferent de 
divergentele zilnice cu care ne confruntam. Pentru a exista, 
este necesara increderea, in absenta ei, sistemul nostru 
defensiv psihologic isi intra in atributii.

In acelasi timp in care ne gandim si analizam valoarea 
increderii si colaborarii, sistemul intern de detectare al 
amenintarilor care scaneza lumea pentru a ne pastra in 
siguranta, poate favoriza si promova egocentrismul, gandurile 
si comportamentele narcisiste care exista in fiecare dintre noi. 
Iar in aceasta situatie, noi suntem cei care cream mediul unde 
putem face ca increderea sa aiba de suferit.

Ca specie, nu suntem nici cele mai puternice 

si nici cele mai rapide dintre animale, dar 

ceea ce ne face puternici, este capacitatea 

noastra de a lucra impreuna ...
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* O lumanare cu miros de stejar, santal si piele, iti 
ofera un miros specific bibliotecii.
* Adauga viata cartilor prin adaugarea unor vase 
cu flori printre ele!
* Pernele in nuante luminoase si vibrante, dau 
viata si caldura camerei, oferindu-ti spatiul ideal 
pentru citit!

Vremea rece specifica acestei perioade este 
motivul perfect pentru a sta cu tine mai 
mult, pentru a te bucura de relaxare si a citi. 

Doar ca, totul trebuie sa fie primitor si adecvat si a 
te bucura de un astfel de spatiu nu este deloc greu. 
Iata in continuare cele mai bune idei, pentru ca tu, 
sa ai cel mai confortabil spatiu!

A te retrage sa citesti poate fi o actiune care se 
poate face in orice spatiu si ai nevoie doar de un 
scaun confortabil, lumina adecvata si un loc unde 
sa-ti intinzi picioarele. Un astfel de colt confortabil 
este mai primitor daca exista plus, iar o paleta de 
culori galben-albastra este mai mult decat potrivita 
acestui context. Perne printate, cosuri impletite, 
totul pentru a avea cartile si revistele la indemana.

Rafturile elegante variabile, ocupa mai putin 
spatiu comparativ cu o biblioteca voluminoasa, 
oferind un sentiment modern si aerisit. Poate fi 
interesanta o combinare intre rafturile albe si 
cartile colorate, plante si o canapea comoda din 
piele, care ofera un aspect functional si ispititor. 
Daca iti doresti un aspect vizual interesant, 
grupeaza cartile care au acceasi culoare pe acelasi 
raft si aranjeaza-le orizontal si nu vertical, pentru 
crearea unui aspect de „orizont”.

Aranjarea cartilor sub pat poate transforma un 
spatiu plictisitor, intr-unul foarte activ si atractiv; 
in plus, este economisit spatiu, iar cartile aduc 
culoare si o textura intr-un spatiu neutru. Daca iti 
doresti sa ai cartile la indemana - adica sub pat - 
aseaza-le vertical, alternand culorile si dimensiunile 
pentru impact. Daca ai carpet, este recomandabila 
o scandura pentru crearea unei suprafete solide 
pentru asezarea cartilor, ca acestea sa poata sta 
usor in picioare.
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NOUTATILE SI STRESUL
Ciclul de informatii cu care suntem asaltati zilnic ne creste nivelul de stres a 
peste 50% dintre noi, dar partea buna este ca putem ramane sanatosi si informati 
in acelasi timp, daca vom citi informatiile din continuare!
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Gaseste stirile bune!

Cu toate ca de fiecare data incercam sa controlam fluxul 
de informatii venite si sa le eliminam pe cele negative, acestea 
patrund inevitabil in viata noastra. Intram intr-o lupta intre 
sentimentele de neputinta si cele care ne fac mai puternici, 
iar pentru depasirea acestor situatii delicate, trebuie doar sa 
incercam sa plecam de la premiza ca vom face lucruri bune. 
Cum faci acest lucru? Ajuta pe cineva in rezolvarea unei 
probleme, impartaseste cu prietenii vestile bune si bucura-
te de ele, iar in tot ceea ce faci, concentreaza-te pe actiunea 
apropriu zisa si nu pe rezultat!

Asculta ce iti place!

Evolutia tehnologica ne aduce si parti mai putin placute, 
dar ne fac si viata mai frumoasa! Asa ca, in timp ce suntem 
bombardati de stiri care nu ne fac placere, le putem 
combate cu ajutorul muzicii care ne place, gratie diverselor 
platforme existente astazi! O evadare simpla din problemele 
apasatoare!

Fii constincios cand iti permiti!

De multe ori, oamenii care au o anumita constiinta, 
se considera iresponsabili daca nu cunosc in totalitate 
subiectele care sunt in prim plan. Iar daca te regasesti in 
aceasta situatie, inainte de toate, trebuie sa iti cladesti o baza 
emotionala puternica, care sa te protejeze impotriva stirilor 
care te pot coplesi cu mare usurinta daca nu esti pregatita. 
Metode? Respira adanc, mananca ceva delicios (dar nu 
exagera!), petrece timp in natura, joaca-te cu animalul de 
companie; pozitivitatea trebuie sa cantareasca foarte mult.

Fa-ti propriile reguli!

E dificil sa stii ca noutatile ne imbunatatesc viata si 
modul de a trai, dar, in acelasi timp, sunt si daunatoare. La 
o analiza mai atenta, acest lucru este subiectiv, de aceea, un 
prim pas ar fi observarea de catre tine, ce anume te afecteaza 
emotional in timpul zilei, care sunt tipurile de stiri care te 
revolta, te emotioneaza, iti creeaza o stare neplacuta.

Daca esti tipul de persoana care citeste stirile de 
dimineata la cafea si stirile te nelinistesc sau iti dau o stare 
de agitatie seara cand te uiti la ele, nu poti dormi sau o 
faci agitat, incearca sa faci anumite ajustari! Incearca sa 
realizezi ce anume iti provoca stari neplacute, ce anume te 
sensibilizeaza si evita-le pe cat posibil!

Schimba ecranul cu hartia!

Chiar daca de acum ar parea depasit, ceea ce vezi pe 
dispozitive sub forma noutatilor, te poate face sa iei lucrurile 
mult mai personal. Dar, conform expertilor, pentru a reduce 
starea de anxietate, este recomandata presa scrisa; un articol 
in ziar sau revista - are ca structura - inceput, cuprins si 
sfarsit. Stirile online in schimb, sunt ca o blucla constanta, 
pentru ca nu te poti opri doar la un articol ... citesti, citesti 
... intri dintr-un articol in altul ... consumi din ce in ce mai 
mult ...

Presa electronica este conceputa sa ne atraga atentia si 
sa ne acapareze interesul, in timp ce presa scrisa ne lasa 
posibilitatea de a decide cand ii acordam atentie, astfel avand 
un control deplin asupra stresului, implicit, reducandu-l.

Mergi pe profunzime!

Cand suntem obositi, este destul de tentant sa dam clic pe 
stiri mai scurte sau pe anumite liste. Partea interesanta este 
ca a citi un articol mai lung poate reduce anxietatea. De ce? 
Expunerea pe timp mai indelungat asupra unui subiect, fie 
el si dificil, permite creierului sa inglobeze mai mult context. 
O stire mai lunga care poate provoca o anumite stare de stres, 
ofera posibilitatea introducerii unor momente de speranta, 
adevarate guri de oxigen dincolo de titlurile alarmante si 
care, de foarte multe ori, nu exprima exact realitatea regasita 
in pachetul de informatii propriu zis.
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A fi lider inseamna de multe 
ori a fi impotriva celorlalti - 
si nu este pentru cei slabi de 

inima, insa, in majoritatea cazurilor, 
reprezinta o cale inevitabila spre 
progres, inovatie sau un nou viitor.

A fi lider inseamna 
probabilitatea de a lua 
decizii nepopulare si de a 

avea putini oameni in jur care sa 
fie de acord cu tine si sa-ti ofere un 
feedback si un sprijin - sincere.

POTI FI SI LIDER
SI POPULAR
IN ACELASI TIMP?
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ACCEPTA SUCCESUL!

Ai avut succes cu ceea ce ai intreprins? Bucura-te de 
el si ia in calcul ca aceleasi comportamente care ti-au adus 
acest succes, se vor regasi pe drumul catre urmatoarea 
realizare. Iar cei care se bucura de succes in viata, stiu ca 
acesta este un proces continuu de invatare, descoperiri, 
reinvatare, dar si inevitabilele sacificii. Acum, gandeste-
te la ce trebuie sa renunti sau sa adaugi, pentru a urca 
urmatoarea treapta a unui nou succes!

ASIGURA-TI UN SUPORT REAL!

Un lider vizionar trebuie sa aiba un filtru al relatiilor 
care se aliniaza viziunii lui pe termen lung si care lasa loc 
diverselor situatii, multe dintre ele - incomode. A crea un 
astfel de tip de siguranta psihologica atat pentru ei insisi, 
cat si pentru firma - pe termen lung, reprezinta un avantaj 
extraordinar in secolul XXI din multe puncte de vedere. 
Daca esti un lider, gandeste-te cum ai descrie cercul tau 
de oameni de baza: iti intaresc ideile/ convingerile sau 
ti le provoaca? Ai nevoie sa iti consolidezi acest cerc sau 
este nevoie de o schimbare?

IMPLICA-TE IN CONVERSATII TRANSFORMATIONALE!

Relatiile de slaba calitate care sunt de natura instrumentala 
si competitiva duc la izolare, singuratate si o viata saraca in 
satisfactii, care, pana la urma, sunt asociate cu sanatatea 
precara atat din punct de vedere fizic cat si psihologic. Iar 
tehnologia si alte lucruri care nu tin de latura umana nu 
ajuta, ci dimpotriva. Iar ca lider, trebuie sa creezi o anumita 
siguranta psihologica si sa folosesti cuvinte pentru a-ti 
asigura viitorul si succesele care vin odata cu el. Tu cum 
ii implici pe cei din jur in discutii? Poti transforma 
discutiile de informare in discutii de transformare?

INSPIRA NU CONTROLA!

Daca esti parinte, stii deja ca in proportie foarte mare, 
copiii te iau ca model si se inspira din ceea ce faci si poate 
mai putin din ce zici. Asa ca, trebuie sa fii autentic, natural 
si deschis, pentru ca cei din jur sa aiba ce vedea. Poti sa 
faci in asa fel incat sa fii vazut ca un model prin ceea ce 
faci, fara a parea rigid si mai mult - reusesti sa transmiti 
clar asteptarile tale? Dorintele tale in privinta actiunilor 
celor din jur sunt reale?

ACORDA-TI TIMP PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR INTERIOARE 

SI EXTERIOARE!

O decizie importanta in privinta unui proiect sau a 
unei schimbari de directie, poate dura luni sau chiar 
ani. Ia in calcul sa iti folosesti timpul de calitate, iar daca 
ai conflicte interioare care simti ca te coplesesc, nu ezita 
sa mergi la o persoana specializata sau mult mai calificata, 
pentru a examina problemele, a (re)evalua valorile si 
prioritatile!

Ca lider, te poti bucura de aprecieri multe datorita 
rezultatelor, dar pana acolo, poti avea parte de multe situatii, 
nu tocmai confortabile, iar exemple sunt foarte multe, de la 
persoane celebre pana la situatii apropiate noua. Dar cum 
reactionezi atunci cand viziunea ta este una noua, radicala 
- atat pentru tine cat si pentru firma sau organizatia ta? 
Ai sanse sa pastrezi relatii bune in continuare si sanatoase 
cu cei din jur? Reusesti sa ramai devotat propriei cauze 
mentinand in acelasi timp relatiile sanatoase?
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U
n studiu din 2015 apartinand Proceedings Of  The National Academy 
Of  Sciences, indica ca oamenii pot mosteni un temperament anxios cu 
fobie din partea parintilor. Cercetatorii de la University of  Wisconsin au 
scanat creierele unor maimute rhesus si au descoperit trei zone care se ocupa 
de amenintare si ofera dovezi de ereditate. Daca aceste zone ar dezvalui 
hiperactivitate la un animal in mod individual, o amenintare relativ usoara 
interpretata ca fiind una majora, acest lucru inseamna ca aceasta trasatura a 

fost transmisa descendentilor. Si pentru ca aceste maimute sunt considerate a fi asemanatoare cu 
copii umani, oamenii de stiinta considera ca este un mecanism similar care conditioneaza sanatatea 
mentala, ca anxietatea si depresia vin si coboara din arborele genealogic.

f r i c a
e r e d i t a r a
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Alt studiu, a aratat 
ca 35 de procente din 

variatiile anxietatii s-a 
dovedit a fi genetica, 
65% fiind rezultatul 

unor altii factori, 
precum mediul si 

stilul vietii de zi cu zi. 
Specialistii considera 

ca dispozitia nervoasa 
naturala a fost invatata 

din comportamentul 
parintilor. Atunci cand 

parintii iti spun de 
mic copil sa fii atent 
la un lucru sau altul, 

acest lucru iti ramane 
in minte si esti atent 
ulterior toata viata; 
esti mereu in garda. 
Daca ai avut sau nu 
parinti anxiosi, asta 

nu garanteaza ca asa 
vei deveni si tu sau ca 

nu se poate corecta, 
dar iti afecteaza viata, 

comportamentul, iar 
mediul inconjurator cu 
siguranta influenteaza 

si el. Raspunsul tau 
personal cu privire 
la frica si anxietate  

- ca majoritatea 
amenintarilor - este 
un mix intre natura 

ta si cum te-ai ingrijit 
de acest lucru; natura 

umana este influentata 
de gene si impactul 

ingrijirii de sine. Sunt 
persoane care au stari 

de anxietate care 
pot proveni de la 2-3 

generatii din urma, 
datorita experientelor 

pe care le-au avut 
bunicii lor.

1 Foloseste-ti logica!
Frica poate fi utila 

pentru a trai si a ramane 
in viata, dar, de asemenea, 
poate intra in viata ta cea 
mai buna. Incearca sa 
constientizezi anumite 
frici in mod rational! 
Presupunand ca iti 
este frica de zborul cu 
avionul, ia in calcul ca, 
in cazul in care avioanele 
se prabuseau zilnic, 
saptamanal sau lunar - 
orice interval de timp 
care iti convine si care 
este rational - nu se mai 
efectuau zborurile cu 
avionul. Aceasta afacere 
nu ar mai fi existat!

2 gandeste pozitiv!
Cresteti-va copii cu 

incredere si orice fel de 
frica sau stare negativa 
vizavi de anumite situatii 
au copii, explicati-le logic, 
pe intelesul lor ca nu au 
de ce sa se teama. Toata 
expunerea, absolut totul, 
trebuie sa se desfasoare 
intr-o nota pozitiva. Ca 
vorbim de o frica de ace, 
paianjeni sau alte fobii, 
nimic din toate acestea nu 
pot face rau, daca exista 
atentie si se cunosc toate 
datele. De multe ori, 
o mentalitate pozitiva 
asupra acestor lucruri, 
pot oferi o perspectiva 
corecta asupra vietii din 
partea copiilor.

3 ia masuri!
In anumite cazuri, 

evitand fobia, te va 
face mai puternic, dar 
infruntandu-le fata in 
fata, te poate scapa de 
ele. Doar ca, daca fobia 
ta a aparut dintr-un 
eveniment traumatizant, 
risti retraumatizarea 
prin expunerea repetata; 
aceste lucruri, trebuiesc 
facute pas cu pas, cu 
ajutorul unui tratament 
adecvat si profesional.

3 pasi prin care sa scapi de capcana parintilor ...

Exista cercetari care sugereaza ca 
amintirile si mai ales cele negative, 
pot influenta compartamentul si pot fi 
transmise urmatoarelor generatii. Un studiu 
din 2013 apartinand Emory University 
pe soareci de sex masculin carora li s-a 
indus frica de a se teme de mirosul de cires, 
certifica acest lucru.. Soarecii au transmis 
mai departe, noilor generatii, sensibilitatea 
la miros. Cercetatorii cred ca acelasi lucru 
ar putea fi valabil si in cazul oamenilor, 
aceeasi oameni de stiinta cautand sa explice 
cresterea tulburarilor neuropsihice. Acesta 
poate fi un start interesant in cercetarea 
si in discutiile din jurul fobiilor, care, in 
mod traditional, apar din cauza unor doi 
declansatori: o experienta traumatica sau ca 
o replica a fricii altcuiva.

Daca se intampla prima oara cand 
esti copil si te simti ca esti scapat de 
sub control, creierul dezvolta o anumita 
generalizare a tot ceea a vazut, simtit, 
mirosit si gustat cu ceea ce este asociat 
experientelor negative. Te incurajeaza sa 
eviti orice este legat de viitor si asociat cu 
pericolul si moartea. Copii sunt exact ca 
niste bureti, creierele tinere comportandu-
se precum calculatoarele: descarcand 
informatiile si asimilandu-le. De exemplu, 
daca unul din parinti se sperie foarte tare 
de paianjeni sau are frica de a conduce 
masina, se manifesta ca atare, copii retin 
si asimileaza intr-o mai mare sau mai mica 
masura tot ce vede, frica devenind apoi si a 
adultului de mai tarziu.

Multi factori care au legatura cu frica 
sau spaimele din copilarie si care ulterior 
fac parte din comportamentul de adult, au 
legatura si cu modul cum sunt procesate 
informatiile. Alte experiente din copilarie 
(divortul parintilor, certurile intre ei, 
abuzurile suferite in casa sau la scoala), pot 
juca la fel un rol extrem de important in 
starea de sanatate mentala de mai tarziu. 
La fel ca anumiti factori ai stilului de viata: 
somnul, nivelul de alcool consumat, statutul 
socio-economic.
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Ce 
simti in 
legatura 
cu 
corpul 
tau?

Este un subiect extrem de delicat pentru 
majoritatea fetelor si femeilor, avand 

in vedere ca peste 80% dintre acestea cresc 
si se dezvolta gandind ca lumea le va judeca 
prin prisma modului cum arata si nicidecum 
cum gandesc. De cealalta parte, un procent 
foarte mic considera ca sunt frumoase sau 
sunt cu adevarat multumite de ele.

Iar astazi, tot ce inseamna informatie si deschidere prin 
intermediul internetului, pune o si mai mare presiune pe tine: 
incepi sa te compari cu persoane straine care iti dau impresia 
ca sunt perfecte si au o viata ideala, lucru care are foarte mari 
sanse sa fie fals si ce e mai grav, iti este daunator! Partea buna 
in toata aceasta situatie este aceea ca, o imagine corporala 
pozitiva este la indemana oricarui, pentru ca cea mai mare 
bariera in privinta increderii in propriul corp este mintea.

Felul in care gandesc si 
vorbesc despre corpul meu este 
ingrozitor! Stiam acest lucru, 
dar nu aveam habar cat de mult 
mi-a afectat viata!

Ce factori 
iti scad 

increderea 
in propriul 

corp?

55%
au af irmat ca se 
uita la propriul 

corp in oglinda sau 
in fotograf ii!

46%
au spus ca 

atunci cand stau 
dezbracate sau cand 

probeaza diferite 
haine!

33%
au spus ca se 

compara cu alte 
femei!

Concluzia in cuvinte

 



D E C E M B R I E  2 0 1 9 129



INTOCMAI CA 
VINUL ...

Femeile de peste 
55 de ani sunt 

multumite de trei 
ori mai mult in 

privinta corpului 
lor, comparativ cu 

perioada in care 
aveau 20 de ani!

Increderea in corp creste odata 
cu trecerea timpului, prima etapa de 
constienizare in acest sens, fiind ciclul 
gimnazial; acest lucru se poate intampla 
mult mai repede, iar atitudinea mamei 
joaca un rol esential. Anii adolescentei 
sunt foarte dificili in privinta increderii 
in propriul corp, declansarea anxietatii 
si modul cum te privesc altii. Dupa 
terminarea scolii, exista de regula o 
perioada in care increderea este mai 
mare, viata devine mai complicata si 
mai aglomerata, alte probleme fiind 
prioritare. Dupa ce ai copii, se schimba 
modul de gandire, constientizand mai 
mult ca niciodata la modul pozitiv 
- de ce anume este in stare corpul 
tau. Apoi aceasta scade, tu ca femeie 
concentrandu-te pe scaderea greutatii, 
pe nopti complete de somn, toata 
aceasta agitatie si lupta pentru copii 
si scoala. Pentru anumite persoane, 
nivelul de incredere ramane constant, 
alte persoane in schimb, nemaivand 
niciun interes vizavi de acest subiect. In 
jurul varstei sau incepand cu 50 de ani, 
femeile experimenteaza un sentiment 
general de fericire continua.

Atunci cand te uiti la anumite regimuri 
alimentare, vezi ca anumite alimente 
sunt etichetate ca „rele”, „bune”, iar 
acest lucru este unul distructiv. Chiar 
daca exista doar alimente „curate”, 
este insinuat in subconstient ca restul 
nu sunt bune. Schimba-ti gandirea 
exersand o anumita neutralitate a 
alimentelor, nevizualizandu-le ca rele 
sau bune, doar ca alimente cu un anumit 
continut nutritiv!

In majoritatea cazurilor, femeile se 
simt vulnerabile cand se uita in oglinda, 
dar un procent de aproape 70% se simt 
mai bine cand aud remarci pozitive in 
legatura cu corpul lor. Si aceste cuvinte 
si fraze pozitive functioneaza in multe 
situatii, in functie de contextul dorit. 
„Sunt recunoscatoare pentru corpul meu” 
- este una din frazele care functioneaza 
cel mai bine, dar e bine sa o adaptezi in 
asa fel incat sa rezoneze cel mai bine cu 
tine.

25% 
dintre femei afirma 
ca increderea in 
propriul corp este 
afectata de stres!

Atunci cand nu ai o zi buna la serviciu e o situatie, dar cand problemele iti inunda viata, devine din ce in ce mai 
dificil. Iar inainte ca stresul sa intre in viata ta si sa ti-o acapareze, trebuie sa identifici factorii de stres. Care anume 
din factorii - vazut, testat, mirosit, gustat, auzit - ti-au adus cel mai mare stres? Identificarea declansatorilor te poate 
face constienta de schimbarile pe care le poti face pentru a le contracara.

Doar 6  procente 
dintre femei se 

sunt de acord cu 
afirmatia „imi iubesc 

corpul”.

De stiut ...

In privinta 
partilor corpului 

au cel mai 
negativ impact 

in privinta 
propriei 

increderi ... burta maini sani fundcoapse

66% 28% 37% 24% 24%
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CALMEAZA 
INFLAMATIA!

Inflamatia in organism este legata 

de afectiuni cronice precum depresia, 

cresterea in greutate, probleme ale 

pielii, Alzheimer, boli de inima.
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promite excesiv si a oferi extrem de 
putin. O situatie intalnita atat in randul 
politicienilor, dar si a dietelor care va 
promit ca viata voastra se va schimba, iar 
fericirea generala va creste. Te afli si tu 
printre persoanele care ai incercat diverse 
regimuri alimenatre care iti garantau o 
rezolvare rapida a problemei, dar de fapt, 
ramaneai cu sertarele si dulapurile pline 
de alimente, ingrediente care mai de care 

mai ciudate si cam atat? Crezi ca le vei mai folosi vreodata 
sau vei astepta sa ajunga pana in ziua expirarii, dupa care, cu 
constiinta impacata - le vei arunca?

Se pare totusi, ca a consuma alimente care sunt 
antiinflamatorii, poate face lucruri bune sanatatii tale - atat 
fizic cat si psihic - de la dureri de spate, pana la depresii si o 
stare de bine generala.

Inflamatia este peste ceea ce crezi tu ca se intampla la picior 
cand te intepi. De fapt, este un lucru pozitiv, proces prin care 
sistemul imunitar combate infectia si repara daunele; este ca 
un intrerupator: se aprinde cand este nevoie, se inchide cand 
a terminat. Dar, inflamatia are si o latura mai putin placuta, 
una pe care oamenii de stiinta o catalogheaza ca fiind de grad 
scazut sau cronica si care nu se opreste niciodata. Efectele 
acestei inflamatii au legatura practic, cu toate bolile moderne 
din Occident, asa ca te poti gandi la markeri care sunt conectati 
cu anumite forme de cancer, boli de inima, boli pulmonare, boli 
de piele, sanatate mentala.

Cercetarile arata ca inflamatiile de grad scazut fac ravagii 
in mai multe moduri. Un recent studiu a aratat ca reduce 
nivelul dopaminei, cercetatorii crezand ca organismul il inchide 
cand detecteaza inflamatia in asteptarea ca tu sa te vindeci 
si sa te odihnesti. Inflamatia de grad scazut are legatura cu 
probleme ca ateroscreloza, cauza principala a atacurilor de 
inima; sunt eliberate citokinele - proteine  care contribuie la 
simptomele de depresie si inchide genele care echilibreaza 
corpul, deschizandu-le pe cele care provoaca daune.

Daca te intrebi de unde vine inflamatia, 
trebuie sa stii ca insusi organismul tau o 
creeaza. Celulele grase excreta substante 
inflamatorii, asa ca, cu cat ai mai multa 
greutate in mod natural, cu atat este 
posibil sa fii mai inflamat. Este provocat 
de lipsa somnului, dar si de stres; iar dintre 
factorii externi, sunt de amintit poluantii si 
alimentele, mancarea din fericire - fiind unul 
din factorii care poate fi controlat.

Iar aceasta idee a unei diete anti 
inflamtorii este aparuta la inceptul anilor 
’80, cand un celebru dermatolog pe nume 
Nicholas Perricone a 
afirmat ca acesta este 
motivul pentru care 
clienti sai aratau 
foarte tineri, radiind 
de sanatate. Au urmat 
cercetari autentice, 
avand diverse studii care 
sa dovedeasca eficienta acestui mod de 
a manca. In 2013 a intrat in circuit si 
termenul de „mancare anti inflamatoare”. 
Au fost vazute rezultate uimitoare in privinta 
presiunii sangelui, nivelului de colesterol si 
abilitatilor cognitive. 

CE CUPRINDE DIETA ANTI INFLAMATORIE? 
Fructe, legume, ulei de masline, cereale 
integrale, peste gras, turmeric, avocado, 
alimente fermentate, seminte chia, supe de 
oase. Nu este nimic nou, aceste alimente fiind 
prezentate peste tot ca fiind sanatoase, doar 
ca modul de explicare al beneficiilor si poate 
lipsa increderii in ele datorita avalansei de 
sfaturi si diete, nu le-a propulsat mai mult 
in atentia oamenilor.
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MIC DEJUN
Ovaz cu iaurt grecesc, fructe de padure si banane, ceasca de ceai. De mancat intre 
mic dejun si pranz: un mar sau o portocala!
PRANZ
Naut, rosii, piper, sfecla, salata feta cu orez sau cereale integrale, ulei de masline, 
fructe, iaurt. De mancat intre pranz si cina: o bucatica de ciocolata neagra sau ceai!
CINA
File de somon pe un pat de legume cu frunze, cartofi.

De exemplu, pestele gras face parte din alimentatia de baza 
mediteraneana, fiind considerat ca magic pentru sanatatea fizica 
si mentala. Explicatiile anti inflamatorii reprezinta un mod de a 
intelege de ce mancarea consumata este sanatoasa, existand 
o linie care se stabileste intre dieta si inflamatie, ce alimente o 
declanseaza si ce alimente o tempereaza. De exemplu, turmericul 
are efectul de a reduce inflamatia, dar in acelasi timp are si alte 
efecte in organism, tocmai de aceea este greu pentru oamenii de 
stiinta sa ajunga la un consens despre efectele in mod real, care 
sunt pro si care sunt anti inflamatoare. Iar acest lucru se vede 
chiar si in discutiile legate de beneficiile lactatelor. Nu se cunoaste 
exact modul in care alimentele afecteaza inflamatia, oamenii 
reactionand diferit in contactul cu diverse ingrediente/ alimente.

Ceea ce se cunoaste despre acest subiect, se datoreaza in 
principal Dr James Hebert si cercetatorului Dr Nitin Shivappa de 
la University of South Carolina. Ei au examinat aproape 2000 de 
articole despre inflamatie, pentru a crea o lista de 50 de alimente 
si componente  alimentare (alcool, cofeina, grasimi omega 3) 
avand proprietati pro si anti inflmatoare. Ei au numit aceasta 
analiza Dietary Inflammatory Index (DII) si este folosita astazi in 
peste 300 de studii. Trecerea timpului este importanta, cauzele si 
efectele sunt dificil de dovedit in cercetarile nutritionale, datorita 
complexitatii organismului uman. Oamenii de stiinta studiaza 
efectele acestei diete pe termen lung, iar rezultatele sunt, se pare, 
fascinante.

Un studiu realizat la inceputul lui 2019, a aratat ca aceasta 
dieta a redus cu 40 de procente riscul de depresie, iar un studiu 
din 2018 a aratat ca cei care au urmat o dieta anti inflamatorie, 
s-au bucurat de o scadere cu 20 de procente a decesului provocat 
de bolile de inima si cu 13% reducere a riscului de cancer. Riscul 
general de deces a scazut cu 18 procente in urma unei astfel de 
alimentatii.

Tine cont de asemenea ca, a adauga un aliment apartinand 
acestei diete, nu inseamna ca ai parte de o alimentatie anti 
inflamatorie. Combaterea inflamatiei este holistica, intreaga dieta 
si stilul de viata avand roluri esentiale. Specialistii contureaza 
5 principii de combatere a inflamatiei in care mancarea este 
implicata doar in doua, celelalte fiind exercitiile fizice, calmul, 
gasirea revelatiei.

Dar lucrurile nu sunt foarte simple si nu 
se reduc la a spune ca mancarea este buna 
sau rea. Carbohidratii cu un indice glicemic 
scazut este in general anti inflamatoriu, dar 
daca mananci mult, se poate produce un 
exces de calorii si asta te introduce intr-o 
stare pro-inflamatorie. Trebuie sa te uiti la 
dieta ca la un intreg.

De asemenea, trebuie sa scapi de petrol: 
alimentele care sunt albe sau imaculate 
au arome, sunt lipsite de nutrienti si sunt 
bogate in calorii. Acestea sunt zaharurile 
rafinate, carbohidratii albi - orez sau paine 
alba, alimente bogate in grasimi saturate 
sau trans, uleiuri vegetale - cum ar fi uleiul 
de floarea soarelui, bogat in omega 6 si care 
atunci cand este consumat in cantitate mai 
mare comparativ cu acizii grasi omega 3, au 
un efect pro inflamatoriu.

Aceste alimente sunt colorate, aromate, 
nutritive si reduc caloriile. Salatele, cerealele 
integrale,  pestele gras si condimentele 
cum ar fi turmericul si ghimbirul, la fel ca 
alimentele fermentate, joaca un rol important 
in lupta inflamatiei prin intermediul 
bacteriilor intestinale. Si nu este doar despre 
ceea ce mananci ci si despre cand mananci, 
bacteriile intestinale facandu-si cel mai bine 
treaba atunci cand nu au pe ce altceva sa 
se concentreze. Daca poti, lasa o pauza de 
digestie in jur de 14 pana la 16 ore intre 
ultima masa de la cina si micul dejun de a 
doua zi. Un studiu apartinand Yale University 
a aratat ca, atunci cand corpul este intr-o 
stare de ”post”, este produsa o substanta 
BHB, care interfereaza direct cu procesul de 
inflamatie.

O alimentatie zilnica anti 
inflamatorie, chiar daca 
se rezuma la alimentele 

enumerate mai devreme, 
trebuie sa fie caracterizata 

de diversitate, de aceea este 
important sa le incluzi pe cele 

adecvate in viata de zi cu zi! 
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Inflamatia cu Dorina Ursu

I nflamatia este o reactie naturala 
la o rana sau la o infectie. Tesutul 
afectat se umfla, se inroseste, 
devine cald,  dur si poate deveni 
dureros. Proteinele numite citokine 

ataca germenii periculosi si refac 
tesutul afectat. O inflamatie prea mare 
poate afecta organismul producand 
imobilitate, pierdere a greutatii si 
slabire a tesutului muscular, precum si a 
capacitatii de a lupta cu boala.

Bolile cardiovasculare pot fi si ele 
rezultatul unei inflamatii a peretilor 
arterelor. Inflamatia poate fi provocata 
de folosirea excesiva a medicamentelor, 
de expunerea la toxinele din mediu, de 
actiunea radicalilor liberi, de infectii, 
rani, traume si infectii bacteriene, 
fungice sau virale.

Orice organ sau tesut din corp, intern 
sau extern, poate suferi o inflamatie.

Inflamatia externa  este adesea 
rezultatul unei rani, dar poate fi si 
rezultatul  unor alergii, a infectiilor si a 
altor factori.

Inflamatia interna este provocata cel 
mai des de infectia bacteriana, dar poate 
fi determinata si de boli ca alergiile, 
anemia, artrita, astmul, boli autoimune, 
boala Crohn, osteoartrita, ulcerul peptic, 
sau colita ulceranta.
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F A M O S T  S A N A T A T E

• Lemnul dulce este o sursa buna de minerale si de clorofila.
• Sucul de aloe vera ajuta in caz de inflamatii.
• Afinele contin bioflavonoizi care reduc inflamatia.
• Boswellia si turmericul (curcumina) ajuta la reducerea 
inflamatiei.
• Gheara matei se recomanda pentru inflamatie si vindecare.
• Extractul din frunze de maslin calmeaza inflamatia si se 
recomanda pentru infectiile bacteriene.
• Extractul de coada calului este o buna sursa de siliciu, eficient 
in vindecare si in refacerea oaselor si a tesutului conjunctiv.
• Cataplasma combinata cu schinduf, seminte de in si 
ulm poate fi aplicata direct pe zona afectata ca sa reduca 
inflamatia. Ca alternativa se poate folosi cataplasma cu 
gentiana sau cu mustar ( nu luati gentiana pe cale orala  ca 
principiu mai mult de sapte zile la rand si nu o folositi in timpul 
sarcinii: utilizati cu grija daca sunteti alergic la ambrozie).
• Coaja de salcie, echinacea, ghimbir, trifoiul rosu, urzica si 
yucca sunt recomandate pentru inflamatie.
Alte recomandari:
• Alcatuiti o dieta din 75% alimente proaspete si beti multe 
ceaiuri de plante si sucuri proaspete.
• Consumati alimente bogate in flavonoizi care sunt 
antioxidanti puternici si contribuie la reducerea inflamatiei. 
Quercitinul care se gaseste in ceapa este si el bun contra 
inflamatiei.
• Consumati zilnic o jumatate de ananas sau de papaya 
proaspata. Ananasul  contine bromelina, papaya contine 
papaina, ambele fiind enzime care reduc inflamatia, in doua 
pana la sase zile. Doar fructele proaspete sunt eficiente (nu la 
conserva). Bromelina se gaseste si sub forma de tablete.
• Consumati alimente bogate in acizi grasi esentiali ( hering, 
macrou, somon, sardine).
• Limitati cantitatea de sare si grasimi saturate.
• Evitati cola, zahar, produse din faina alba si alimentele 
nesanatoase.
• Perioada de post, urmata sub indrumarea unui terapeut, va 
ofera rezultate favorabile rapide.

Plante care ajuta
in tratare sau ameliorare ...

In sezonul rece frecvente 
sunt inflamatiile in gat ...

Inflamatiile in gat sunt neplaceri banale 
de sanatate, caracterizate prin senzatii de 
iritare, durere sau arsuri. Cele mai multe 
dureri  in gat sunt cauzate de infectii 
virale. 

Infectiile bacteriene, in special 
infectia cu Streptococcus, poate fi si 
ea responsabila. In plus, o durere in 
gat poate fi provocata de orice irita 
membranele mucoase sensibile din 
fundul gatului si al gurii. Dintre iritanti 
enumeram: medicamente, operatii, 
terapie cu radiatii, praf, fum, gaze, 
mancare sau bauturi extreme de fierbinti, 
infectii dentare sau gingivale, lucrari 
dentare si slefuiri. Tusea cronica si vorbitul 
extrem de tare irita gatul.

Inflamatiile acute in gat dureaza de 
la cateva zile pana la cateva saptamani. 
Durerile in gat sunt rareori grave, dar  pot 
fi primul simptom al unei boli. Ele pot 
anticipa o raceala, o gripa, mononucleoza, 
virusul Epstein-Barr, herpes simplu, boli 
ale copilariei ca pojarul si varicela.
Mai rar, durerea in gat indica sindromul 
de oboseala cronica, difteria, cancer de 
laringe sau abces in jurul amigdalelor.
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Recomandari:

• Polenul, murele si galbenelele calmeaza si vindeca durerile in gat.
• Echinacea si gentiana lupta impotriva infectiei bacteriene si virale.
• Cimbrisorul folosit ca gargara poate linisti inflamatia gatului si reduce durerea glandelor umflate. Adaugati 20 de 
picaturi de extract intr-o cana de apa si faceti gargara cu amestecul de trei ori pe zi.
• Ulmul este calmant pentru gatul inflamat, dureros cu senzatie de iritare si pentru iritatia gurii. La fel, lemnul dulce 
linisteste un gat inflamat si ragusit. Lemnul dulce si ulmul pot fi gasite sub forma de pastile de supt.
• Folositi inghetata, iaurt si serbet pentru calmarea inflamatiei gatului.
• Evitati sa consumati alimente condimentate, fierbinti, sarate sau acide (pot irita gatul).
• Beti multe lichide. Sucurile proaspete sunt recomandate. Sorbiti incet ceaiul facut din musetel si salvie, supa de 
pasare sau de zarzavat, pentru a mentine gatul lubrifiat.
• Se poate face gargara alternativ cu clorofila lichida si sare de mare (1/2 lingurita intr-un pahar cu apa calda) la 
fiecare cateva ore.
• Utilizati un amestec de miere naturala si suc de lamaie pentru a badijona si calma gatul.
• Se recomanda vitamina C lichida.
• Renuntati la fumat; fumatul este o cauza majora a inflamatiei gatului.
• Sforaitul poate face inflamatia in gat mult mai dureroasa. Identificati remedii pentru sforait.
• Cereti parerea medicului daca inflamatia in gat este insotita de unul din urmatoarele simptome: febra persistenta si 
ridicata ( peste 38), urticarie/eruptie, dureri de cap, gat rigid, raguseala prelungita.
• Inlocuiti lunar periutele de dinti.
• Respiratia in aer uscat poate amplifica inflamatia. Folositi un umidificator sau vaporizator pentru umezirea aerului.

Recomandarile din articol au rol informative si nu inlocuiesc consultul de specialitate!

Pentru intrebari, sugestii, programari si consilieri online scrieti-mi pe adresa de email 
dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro sau sunati la 0746587420!

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

SANATATE MAXIMA!
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F A M O S T  S A N A T A T E

A bea o cana de cafea poate da startul abilitatii corpului de a lupta impotriva 
grasimilor si a ajuta la prevenirea obezitatii si diabetului.

Aceasta iubita bautura are calitatea de a stimula un tip de grasime in organism, 
cunoscut ca "grasime maronie" sau tesut adipos maro. Acesta ajuta corpul 
sa genereze caldura prin arderea grasimii si a zaharului, de multe ori cand 
temperatura scade, intrucat grasimea alba este o consecinta a stocarii 
caloriilor in exces. 
Nimeni nu a incercat sa faca exercitii fizice pentru a stimula grasimea 
maro, mai noi, cercetatorii crezand ca doar copii si animalele in 
hibernare au aceasta grasime. La adulti, aceasta se gaseste in mod 

deosebit in jurul gatului.
Cercetatorii din cadrul University of Nottingham, au folosit 

celule stem din grasime maronie pentru a demonstra raspunsul 
la cafea. Cercetatorii nu sunt siguri daca cafeina din cafea 

ori alte componente ale acesteia stimuleaza grasimea. Ei 
planifica sa testeze suplimente ale cafeinei pentru a 

vedea daca si ele stimuleaza grasimea.

DE CE CAFEAUA PREVINE

   
   

   
   

   

    
DIABETUL SI OBEZITATEA
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DIABETUL SI OBEZITATEA

Mancarimi la ochi? Aplica o compresa calda!

Schimbarile hormonale in jurul varstei de 50 de ani, fac ochii sa devina uscati si provoaca mancarime unui 
procent cu peste 60% dintre femei, disconfortul ocular cronic, crescandu-ti riscul de oboseala cu 61%! Partea 
buna e aceea ca, incalzindu-ti pleoapele timp de 5-10 minute zilnic cu o laveta calda, este imbunatatit fluxul 
sanguin si sunt sterge simptomele ochilor mai repede comparativ cu picaturile recomandate!

Tuse seaca? Mierea te salveaza!

Aproape 60 de procente dintre cei care sufera de arsuri la stomac, experimenteaza iritarea gatului si 
tusea uscata, provocate cel mai adesea de sezonul toamna-iarna. O lingura de miere neutralizeaza aciditatea 
stomacului, iar iritatia gatului va fi de domeniul trecutului in doar 2 minute! Studii recente arata ca adaugarea 
a 3 mg de melatonina inainte de culcare, vindeca si intareste stomacul, prevenind arsurile stomacale si fiind la 
fel de eficiente ca medicamentele prescrise. Trebuie doar sa consultati medicul inainte!

Curge nasul? Curata-l usor!

Sinusurile pot avea diferite reactii la aerul uscat, noxele masinilor, parfumuri sau alti iritanti. Folosind o 
data pe zi o substanta nazala salina chiar si fara prescriptie medicala, sunt eliminati iritantii si este adaugata 
umiditate, simptomele fiind taiate cu peste 30 de procente de la prima utilizare. Adaugarea cantitatii 
suplimentare de care ai nevoie zilnic de vitamina D3, poate taia simptomele cu pana aproape de 70%!

Te doare capul? Consuma salata!

Specialistii considera ca durerile de cap sinusale provocate de alergii, sunt de fapt migrene cauzate de 
schimbarile climatice ale sezonului rece in mod special. Daca vei consuma vegetale poaspete, sansele ca 
migrenele sa dispara cresc cu aproape 70 de procente, multumita carotenoizilor.

Ai alergii? Imbraca-te natural!

In cazul in care porti bumbac sau alte materiale din fibre naturale, ai sanse cu 50% mai mari sa reduci 
cantitatea polenului lipit de hainele tale, conform Thomas Jefferson University din Philadelphia. Si acest lucru 
se explica prin faptul ca polistierul si alte tesaturi sintetice se freaca unul de celalalt, dau nastere unui camp 
electrostatic, care atrage polenul.

MEDICAMENTELE SPECIFICE NU TE AJUTA CU CONGESTIA, OBOSEALA SAU ALTE SIMPTOME?

POTI SCAPA DE ACESTE SIMPTOME FOARTE USOR, CITIND ACESTE RANDURI!

A LT E  M O D A L I T I  D E  A  L E  C O M B AT E
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F A M O S T  S A N A T A T E

Hidratarea 
corespunzatoare 

este esentiala 
pentru a te mentine 

in forma si a fi o 
persoana energica! 

Ce se intampla 
cand nu bei apa 

indeajuns si care 
sunt efectele?

Deshidratarea afecteaza 
modul in care face exercitii 

fizice si poti realiza la un 
moment dat ca nu esti atat 
de eficient. Acest lucru se 

datoreaza faptului ca nu ai 
consumat destula apa cu 

cateva ore inaintea orelor de 
antrenament. De asemenea, 

vei avea nevoie si de mai 
mult timp sa te recuperezi, 

din moment ce toate 
procesele tale sunt incetinite, 
inclusiv recuperarea celulelor 

musculare.

1.

Ce se 
intampla 
cand nu 
bei apa?

STII

Cand o persoana este bine 
hidratata, culoarea urinei 

va fi de un galben pal. 
Pigmentul galben apare 

ca urmare a unui compus 
numit urobilin si devine mai 
diluat pe masura ce bei apa. 

Daca urina ta are culoarea 
chihlimbarului sau mai 

intunecata, este un semn ca 
ai nevoie de mai multa apa.

2.
Daca ti se pare ca tenul tau 

nu arata bine, trebuie sa 
stii ca membranele celulare 

se bazeaza pe o hidratare 
adecvata pentru a-si 

mentine integritatea. Daca 
celulele tale nu au apa, ele 
nu raman fluide si active, 

iar pielea capata un aspect 
uscat, intins si rosu, mult 

mai predispus la semnele de 
imbatranire premature.

3.
Indiferent ca vrei sa 

mananci sau sa gusti ceva in 
perioada dintre mese, este 
indicat sa bei ceva inainte, 

aceeeasi parte a creierului - 
hipotalamusul, regland atata 

foamea cat si setea. Este 
aceeasi situatie pentru care 
iti doresti sa bei vin inainte 
de cina. Avem tendinta de a 
fi mai constienti de foame, 

iar energia scazuta ne poate 
convinge mai repede ca 
trebuie mai degraba sa 
mancam, decat sa bem.

4.

Daca iti simti capul greu, 
de vina este ... faptul ca 

organismul nu are destula 
apa. Apa este „imprumutata” 

din celulele creierului 
pentru anumite procese 
esentiale din alta parte, 

ceea ce duce la o anumita 
indepartare a creierului 

de craniu. Iar aceasta 
durere nu este singurul 
minus! Deshidratarea 
iti poate afecta starea 

de spirit, concentrarea, 
vigilenta si memoria. Lipsa 

apei are efect daunator, 
comparabil cu efectul 

bauturilor alcoolice 
asupra conducatorilor de 

automobile.

5.
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Cercetatorii de la University of Chicago Booth School of Business au constatat ca negociatorii iau decizii 
mult mai rapide si colaboreaza mult mai bine cand mananca din aceeasi farfurie. In studiu, au fost perechi 
de straini, carora li s-a cerut sa joace un rol intr-un scenariu de negociere.

Anumite perechi au primit cate o farfurie din care sa se serveasca ambii, in timp ce restul au primit portii 
individuale. Cei care au mancat din aceeasi farfurie, au ajuns mult mai rapid la un consens si asta indiferent de ce 
simteau unii fata de altii, situatie identica la fel ca in cazul in care perechile erau formate din prieteni.

Cercetatorii considera ca aceasta coordonarea in a manca (exemplu : a pune mana in acelasi timp pe aceeasi 
bucata), se reflecta in discutii. Iar daca ulterior, discutia se continua la restaurant, lucrurile sunt cat se poate de clare.

Mancand din aceeasi farfurie ...
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F A M O S T  S A N A T A T E

Multa lume are asteptari foarte mari cateodata de la anumite alimente si ingrediente,
in timp ce instructiunile de folosire si efectele ulterioare sunt pline de contradictii, asa ca, este foarte usor sa picam in confuzii.

U L E I  D E  A V O C A D O

Bun pentru : INCALZIRE.
Micul dejun a fost si este in 

continuare foarte studiat, in schimb, 
cercetarile umane asupra uleiului 
de avocado si a efectelor benefice in 
urma consumului sunt scazute. El are 
proprietati nutritive care sunt fara nicio 
discutie - impresionante, avand un nivel 
ridicat de grasimi mononesaturate ca 
acizii grasi polinesaturati si vitamina E. 
In plus, dieteticienii recomanda uleiul 
de avocado ca fiind o alegere extrem de 
sanatoasa: indiferent ca prajesti cu el, 
ca il folosesti in diverse mancaruri sau 
la dressing-uri, gustul neutru inseamna 
ca te vei bucura de aromele adevarate 
ale mancarii, fara a avea parte de gustul 
uleiului.

U L E I  V E G E T A L

Bun pentru : FOLOSIRE 
OCAZIONALA.

Recomandarile generale au incurajat 
de-a lungul timpului uleiurile vegetale 
in detrimentul celor animale, deoarece, 
acestea sunt scazute in grasimi saturate 
si bogate in acizi omega 6 - un beneficiu 
important sustinut de studiile clinice. 
Este important sa retii ca producerea 
uleiurilor vegetale este discutabila, 
termenul de „vegetal” avand o 
aplicabilitate larga. Practic, orice fel de 
ulei extras din oricare plante poate fi 
catalogat ca fiind vegetal, iar proprietatile 
benefice sunt iarasi discutabile, 
depinzand de planta de provenienta. De 
obicei, un ulei vegetal este o combinatie 
intre cacao, canola, porumb, soia, floarea 
soarelui, bumbac, palmier. O optiune 
ieftina care trece prin procese chimice 
de rafinare si care distruge antioxidantii 
benefici. Pentru a fi siguri ca obtineti 
ceva din folosirea acestor uleiuli vegetale, 
alegeti un amestec de ulei pur obtinut 
prin presare la rece sau la prima recolta, 
in detrimentul amestecurilor de uleiuri.

U L E I  D E  C A N E P A

Bun pentru : CONSUM CRUD.
De la folosirea ei in perioada 

hippie, iata uleiul de canepa folosit in 
alimentatie! Realizat prin presare la rece 
din semintele de canepa - ruda apropiata 
a marijuanei, dar fara componente 
psihoactive. Studiile efectuate in privinta 
proprietatilor benefice sanatatii sunt 
limitate, dar analiza componentelor 
bioactive publicate in Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 
sugereaza ca au beneficii majore. De 
mentionat sunt cantitatile mari de acid 
linoleic, acidul gras omega 3, care poate 
ajuta la prevenirea bolilor de inima. 
Uleiul de canepa suna bine in teorie, dar 
nu se stie cantitatea de omega 3 ramasa 
dupa fabricarea uleiului de canepa si 
punerea uleiului in recipient. Cel mai 
indicat este sa fie consumat crud, in 
salate si smoothie-uri.

U L E I U R I L E  D E  C O N S U M
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Multa lume are asteptari foarte mari cateodata de la anumite alimente si ingrediente,
in timp ce instructiunile de folosire si efectele ulterioare sunt pline de contradictii, asa ca, este foarte usor sa picam in confuzii.

U L E I  D E  C O C O S

Bun pentru : INFUZII CU AROME 
INSULARE.

Daca vei intreba multe persoane 
despre beneficiile uleiului de cocos, 
multi vor spune ca este cel mai bun 
si mai sanatos, in timp ce altii vor 
sustine contrariul. Uleiul de cocos a 
fost supraapreciat de anumiti markeri si 
comparat cu otrava de anumiti oameni 
de stiinta si profesionisti care lucraeza 
in sanatate. Continutul ridicat de 
grasimi saturate publicat in American 
Heart Association, s-a dovedit a avea 
legatura cu colesterolul LDL si bolile 
cardiovasculare. Afirmatii ca uleiul 
de cocos arde grasimile, se comporta 
diferit de grasimile saturate tipice si 
imbunatateste imunitatea, nu prea stau 
in picioare cu cercetarile stiintifice. In 
timp ce consumul unei cantitati mici de 
ulei de cocos ca parte a unei alimentatii 
echilibrate nu face rau, iluzia ca are 
puteri magice sunt nefondate. Daca 
vrei sa dai o usoara aroma de nuca de 
cocos unui anumit fel de mancare, poti 
folosi putin, dar, in rest, e mai bine sa il 
folosesti cat mai putin.

U L E I  M C T

Bun pentru : DRESSING, 
SMOOTHIE.

Grasimile sunt alcatuite din lanturi 
de atomi de carbon care sunt fie scurti, 
fie medii sau lungi. MCT este un ulei 
iubit de adeptii keto si este o grasime 
sanatoasa - trigliceride cu lant mediu, un 
tip de grasime extras din uleiul de nuca 
de cocos. MCT este procesat mai rapid 
de organism comparativ cu lanturile 
lungi, fiind absorbita direct in vene si nu 
de intestin. De aici, sunt transformate 
in cetone, care pot fi utilizate ca surse 
de energie in loc de glucoza sau zahar; 
acesta este principalul motiv pentru care 
multi considera ca MCT este eficient 
in scaderea greutatii. In realitate, exista 
putine cercetari valide care sa confirme 
faptul ca MCT ajuta la stimularea 
creierului, pierderea in greutate. Daca 
optezi pentru uleiul MCT, adauga-l 
in salate, dressing-uri, smoothie-uri, 
cafea, dar atentie sa nu fie incalzit la o 
temperatura mai mare de 160 de grade!

U L E I  D E  M A S L I N E

Bun pentru : ORICE!
Uleiul de masline extra virgin este cel 

mai bun in privinta sustinerii beneficiilor 
pentru sanatate. Un studiu publicat in 
2015 in British Journal of Nutrition a 
aratat ca un consum regulat al uleiului 
de masline este asociat cu cresterea 
longevitatii, existand dovezi care ajuta 
la prevenirea bolilor cardiovasculare, 
diabetului si obezitatii. In plus, un ulei 
de masline de calitate poate fi folosit 
fara nicio problema la gatit, fiind 
unul dintre cele mai stabile uleiuri. 
Important de retinut este faptul ca 
valoarea nutritionala si gustul uleiului se 
deterioreaza cand parasesc maslina, deci, 
cu cat este consumat mai aproape de 
termenul de fabricatie, cu atat mai bine.
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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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