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Ma bucura orice reusita a tinerilor 
care isi propun sa realizeze ceva si 
lupta pentru visele lor

LUMINITA VLAHBEI

ANTANTE
Femeia romanca este potrivita pentru 

purtarea articolelor create de noi

mellina
Fericirea inseamna sa fim mai
putin egoisti, sa daruim mai mult
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TENDINTE PRINTURI 
PRIMAVARA VARA 2020
Multa culoare, curcubee, motive 
florale, tesaturi puternice ... gasesti 
totul in articol!

COSTUME DE BAIE 2020
Principalele tendinte costume de 
baie de anul viitor ... imprimeuri 
diverse, culori calde, accente sport, 
sustenabilitate, costume de baie 
pentru fiecare.

NOUL VAL DE DESIGNERI  (II)
Noi designeri de moda prezentati 
in aceasta editie - continuare din 
numarul precedent.

MODALITATI DE A INTEGRA 
COLANTII IN TINUTE
Unul din articolele vestimentare 
care a castigat mult teren in ultima 
perioada. Cum il asortam?

CUM SA NE IMBRACAM SI SA NE 
PURTAM ECO
Daca esti o persoana responsabila 
careia ii pasa de mediul inconjurator, 
poti incepe sa te comporti ca atare. 
Ce trebuie sa stii?

ESENTIALE IN MODA
Daca esti o fashionista sau daca 
iti place moda, trebuie sa cunosti 
anumite lucruri elementare. Gasesti 
sfaturi utile in articol!

CALATORIND PRINTRE 
BLOGURILE DIN ROMANIA
In calatoriile noastre printre blogurile 
autohtone, am intalnit-o pe Xaara 
Novack, care aniverseaza in acest an 
10 ani de existenta in mediul online! 
Felicitari!

CUM A OBTINUT ADRIAN 
NARTEA ROLUL DIN VLAD
O frumoasa prezentare a actorului 
la moda din Romania, realizata de 
Beatrice Lianda Dinu.

MAMMA MIA!
Spectacolul care a facut senzatie la 
nivel mondial, prezent si in Romania, 
cu o distributie de exceptie. Mai mult 
amanunte, in materialul realizat de 
Beatrice Lianda Dinu.

JURNAL DE CALATORIE
pentru a mai uita putin de 
temperaturi putintel mai scazute de 
afara, calatorim cu Beatrice Lianda 
Dinu in Egipt.

MOTIVE PENTRU A IESI DIN 
ZONA DE CONFORT
Motive pentru a iesi din zona de 
confort. Te cunosti destul de bine? 
Stii ce poti face? Daca stai in zona ta 
de confort, nu vei afla niciodata!

STRATEGII CREATIVE
Cum ne dezvoltam creativitatea, de 
cat de multa creativitate avem nevoie.
Citeste 4 metode de declansare a 
procesului creativ!

SECRETELE PENTRU A TE 
EMNTINE MAI TANARA
Cu cat ai o atitudine mai pozitiva in 
privinta imbatranirii, cu atat varsta 
nu isi va pune amprenta asupra starii 
tale fizice si psihice.

INTOLERANTA LA LACTOZA 
Ce este lactoza, recomandari, ne 
vorbeste Dorina Ursu.

MODALITATI INSTANTE DE 
ENERGIZARE
Cand te simti extenuata in timpul 
zilei, ai nevoie de mici trucuri pentru 
a-ti reveni cat mai repede.

TOTUL DESPRE MODA CU 
DANIELA SALA
Iile de Breaza, traditii si interviu 
cu cea care le duce mai departe - 
Anda Manescu, material realizat de 
Daniela Sala. 

7 TRENDURI ALE ACESTEI 
TOAMNE
Moda masculina si principalele 
tendinte masculine ale acestui sezon, 
prezentate de Alin Temeliescu!

FII PREGATIT PENTRU 
SEZONUL RECE, CU 
VESTIMENTATIILE DE LA 
MISTER!
Gina Codrescu - manager magazin 
Mister, iti propune cele mai bune 
alternative ale acestui sezon, produse 
de calitate, la preturi competitive!

OUTFIT OF THE MONTH: 
ZEBRA
Alin Temeliescu ne propune un print 
indraznet, din ce in ce mai prezent pe 
podiumurile de defilare.

DIN CULISELE ROMANIAN 
FASHION PHILOSOPHY
Evenimentul de moda din acest an, 
ne este prezentat de Beatrice Lianda 
Dinu. Cine au impresionat, care a fost 
atmosfera, in articol!
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TOTUL DESPRE EPILAREA CU 
ZAHAR
Una dintre cele mai usoare si 
delicioase modalitati de epilare, 
prezentate in etape de trainer si 
cosmetician - Mihaela Grosu !

IN TENDINTE: FRUMUSETEA 
SUBTILA!
Tendintele in machiaj si ingrijire sunt 
in aceasta perioada caracterizate de 
cuvantul 'subtil'. Ce trebuie tinut cont 
in privinta ochilor, buzelor, pielii, ...

PROTECTIA IMPOTRIVA 
RAZELOR UV SI A LUMINII 
ALBASTRE
Indiferent de perioada anului, avem 
nevoie de protectie impotriva razelor 
UV. Lumina albastra? Folosesti 
smartphone, nu?

PENTRU TEN
Pentru un LOOK proaspat, trebuie 
sa cunosti noua tendinta de machiaj 
asiatica, inspirata din filme si folosita 
pentru modele inainte de a defila pe 
catwalk.

ZONA OCHILOR SI INGRIJIREA 
ACESTEIA
Una dintre cele mai sensibile zone ale 
fetei, necesita o atentie speciala, mai 
ales ca ea arata primele semne ale 
trecerii anilor.

NOUTATI BEAUTY CARE NE FAC 
SA RADIEM
O piele sanatoasa se intretine si 
cu o ingrijire adecvata si produse 
calitative.

TOT CE AI NEVOIE PENTRU 
VOLUM
Cele mai noi produse pentru un par 
minunat, sanatos si cu volum!

SCOALA DE COAFURA SI MAKE 
-UP CORNEL SARU
Beatrice Lianda Dinu ne prezinta una 
dintre cele mai profesionale scoli de 
make-up si hairstyle din Romania!

FRUMUSETEA EGIPTEANA
Secrete de infrumusetare antice, 
ingrediente naturale, toate pentru 
ca tu sa o depasesti in frumusete pe 
Cleopatra. Bonus: prezentarea celor 
mai bune produse egiptene!

DRONELE SI FRUMUSETEA
Tehnologia dronelor inspira si 
industria cosmetica, implementarea 
metodelor si a produselor specifice, 
fiind una care ne da sperante mari 
cand vorbim de ingrijirea noastra.
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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

*La pagina 89 gasiti informatii 
utile despre pasta de zahar, 

precum si modul in care 
decurge o sedinta de epilare.

https://www.facebook.com/makeupmihaelagrosu/


MAKE UP FLORINA SERBAN
0762279661

model : Claudia Lazar
make-up : Florina Serban
foto : Famost

https://www.facebook.com/makeup.florinaserban.5


COLABORATORI NOIEMBRIE 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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e bucuram sa ne intalnim si in aceasta luna, un 
noiembrie care marcheaza sfarsitul anotimpului 
de tranzitie de la temperaturile calde la cele reci. 
Ne regasim intr-o perioda in care multi dintre noi 
isi indreapta privirile spre sfarsitul anului si spera 

intr-un an viitor mult mai bun din mai multe puncte de vedere.
Noi nu ne grabim deocamdata, poate doar din punct de 

vedere al prezentarilor tendintelor vestimentare de anul viitor, 
imprimeurile si costumele de baie pentru 2020. Daca tot am 
ajuns la moda, marcam in aceasta editie, un debut in lumea 
modei autohtone a unui noi brand - Vlumier e , despre care 
am discutat intr-un amplu interviu cu cea care este in spatele 
acestuia, Luminita Vlahbei, dialog insotit de un frumos 
editorial. Nu chiar la polul opus, dar 10 ani de activitate in 
domeniul modei din Romania, nu este la indemana oricui si 
sarbatorim aceasta importanta aniversare, impreuna cu Ioana 
Vlasceanu si Raluca Valeanu, cele care sunt sufletul AnTanTe, 
printr-un frumos interviu impreuna cu fotografii apartinand 
ultimei colectii. Daniela Sala ne prezinta traditiile vestimentare 
romanesti, impreuna cu Anda Manescu, fondatoarea i il or 
de Br eaz a . Beatrice Lianda Dinu ne introduce in culisele 
Romanian Fashion Phil osophy , Alin Temeliescu 
ne prezinta 7 cele mai importante tendinte masculine ale 
momentului, indraznind mai mult prin intermediul printului de 
zebra din rubrica 'Outfit of the Month'.

'Mireasa Perfecta' este un proiect 'bridal' realizat de make-up 
artista Diana Pavel, impreuna cu colaboratorii apropiati, pentru 
ca totul sa fie cat mai usor pentru viitoarele mirese. Daca mai 
adaugam si etapele de infrumusetare premergatoare aplicabile 
oricand, merita mentionat faptul ca epilarea cu zahar prezentata 
de cosmeticiana si trainer-ul Mihaela Grosu, reprezinta un 
real pas inainte in ingrijirea personala. Beatrice Lianda Dinu 
ne prezinta Scoal a de Coafura si  Make-up Cor nel 
Saru , iar Florina Serban a realizat un frumos machiaj aplicat 
'din suflet', asa cum ea insasi ne spune. Avem in continuare 
multe articole de frumusete, noutati din industria beauty, 
propuneri de produse si multe altele.

Daniela Sala a realizat un interviu frumos si energic, cu unul 
din putinii producatori muzicali de sex feminin din Romania - 
Mel l ina , in cadrul rubricii deja traditionale "Personalitati de 
top cu Daniela Sala". Doina Bezea este o poeta de o sensibilitate 
rara cu care am purtat un dialog deschis, plin de emotie, pe care 
trebuie neaparat sa il parcurgeti! Dorina Ursu ne explica ce este 
intoleranta la lactoza si ne ofera si cateva recomandari, calatorim 
cu Beatrice Lianda Dinu in Egipt. Multe articole interesante, 
din diverse domenii si pe care speram sa le gasiti utile si de ce 
nu, adaptate nevoilor fiecaruia.

Va dorim lectura placuta, multa sanatate, caldura si pe data 
viitoare!

N

Nota editorului

Revista Famost

noiembrie 2019
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In timp ce paseam pe covorul maro incercand sa intiparesc pe 
retina reflexia soarelui printre frunzele aurii, un vant rece m-a facut 
sa strang putin mai tare paltonul si sa ma gandesc la o cana de 
ciocolata calda. Am intrat in cafeneaua din mijlocul parcului, m-am 
asezat la masa de langa fereastra si am comandat o ciocolata 

calda cu bezele. Intotdeauna acolo a fost masa mea preferata pentru 
ca puteam sa privesc oamenii si dansul anotimpurilor.  

Doi tineri s-au asezat pe banca de langa fantana. Isi zambeau stangaci si obrajii lor 
roseau pe rand. Mi-am dat seama ca erau la inceputul unei povesti noi si mi-am amintit 
de inceputul nostru. Am luat in lingurita o bezea si m-am intrebat de ce de fiecare 
data command acelasi fel de ciocolata calda. Am realizat ca uneori iubim noul, alteori 
ne temem de el. La fel cum uneori trecutul face parte din prezentul de care suntem 
indragostiti, iar alteori doare. M-am gandit cati oameni vechi si noi trec in fiecare zi prin 
fata cafenelei din parc si prin viata noastra. Si-am 
realizat cat de frumosi suntem noi …

Da, noi toti, cu neincrederi si cu visuri, cu 
temeri si iubiri, cu sperante si rani, cu inceputuri si 
incheieri, cu zambete si lacrimi. Uneori imbracati 
in multe haine si cu sufletele dezgolite ca si copacii 
la sfarsit de noiembrie. Alteori goi, dar plini de noi. 
Perfect de imperfecti, plini de magia diferentelor 
dintre noi. Plini de contraste si de asemanari, 
ratacindu-ne si regasindu-ne mereu intr-un ritm 
propriu, suntem cele mai frumoase povesti de 
ascultat si peisaje de privit.

Mi-am terminat ciocolata calda, am strans 
paltonul si am iesit gandindu-ma ca

Frumusetea
din NOI

de Blog de zambit

Intr-o zi de NOIembrie am realizat cat de frumoasa e frumusetea din noi.
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Si cum sa crezi ca frunzele se-alinta, insailand gherghefuri aramii,
Ca-n podul vietii, atarnat de grinda, zvacneste un trifoi in artimii?

Cand iarna-ti biciuie pe tample albul, si face bulgari grei din ani-povara,
Iar tu te simti tradat precum soldatul plecat la lupta, dar orfan de tara ...

Si cum sa desenezi prin labirinturi, carari pe care pasii sa nu doara,
Sa-ti tii genuchii, arsi de-atatea mituri, de parca ai cadea intaia oara?

Cand sufletul isi sangereaza macii, si zeii iti reneaga amintirea ...
Tu-ti cauti alinarea la toti vracii, iar ei amaneteaza mantuirea.

Si cum sa mai respiri, cu coasta rupta, cand cresc doar maracini pe talpa-ti goala,
Sa crezi ca panta nu-i atat de-abrupta, ca poti sa te rostesti intr-o vocala?

Cand raiul nu mai are curcubeie, dar ingerii au cercane adanci,
In intuneric iadul se descheie, incarcerand lumina dupa stanci ...

Tu dormi, in somnul tau de om-paiata, caci moartea nu-i decat ... o alta trista viata!

de N i c o l e t a  G o r d o N
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Poezia pentru mine inseamna suflet. 
Redefinesc fiinta mea raportandu-ma la 
tot ceea ce este lumesc.

t raim intr-o perioada in care sensibilitatea oamenilor 
este coplesita de materialismul oarecum firesc, care ne 
impanzeste traiul zilnic. Doar ca acest lucru nu inseamna 

ca oamenii si-au pierdut trairile, sensibilitatile, ci doar s-au lasat 
purtati de acest val al luptei de zi cu zi cu existenta.

Cea mai buna parte insa, vine din faptul ca exista oameni care 
reusesc sa se desprinda din acest angrenaj, gasindu-si propriile 
modalitati de exprimare a trairilor si sentimentelor, sub diverse 
forme ale artei: muzica, poezie, pictura, ...

DOINA BEZEA face parte din acest cerc inchis al exceptiilor, 
ea gasind modalitatea perfecta de a-si exprima trairile prin 
combinarea cuvintelor si a da nastere unor versuri, unde 
sensibilitatea reuseste sa atinga noi dimensiuni. Scrie ce simte, 
doar cand simte, si reuseste sa fie "doctorita inimilor ranite", 
dupa cum au afirmat cei care si-au gasit alinarea in versurile sale.

Ne-a facut o mare placere sa o cunoastem pe Doina Bezea, sa-i 
citim scrierile si mai mult decat atat, am vrut sa stam de vorba 
cu omul Doina Bezea, sa ii intelegem trairile, sa intelegem de 
unde vin sursele de inspiratie, care este opinia ei vizavi de cultura 
zilelor noastre ... Va invitam asadar, sa parcurgeti in randurile 
urmatoare, un dialog deschis, emotionant si in care, cu siguranta 
ne regasim majoritatea!

Inter viu  DOINA BEZEA
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Buna ziua si bine ati venit in paginile revistei 
Famost! Ce inseamna pentru DOINA BEZEA 
poezia? De unde aceasta dragoste pentru versuri?

Buna ziua cu drag! Multumesc frumos pentru 
onoarea de a va fi trecut pragul! Doina Bezea este 
cantecul unei poezii, un anotimp in care sufletul isi 
pastreaza corola vesnic vie. M-am nascut probabil 
dintr-o pata sangerie de vers. In poemul ”Cantec 
fara sfarsit” am asezat geneza legaturii mele de 
sange cu literatura:

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 alt rastimp.

Cand ati dat nastere primelor versuri? Care a fost 
prima poezie si care a fost impulsul de a o scrie?

M-am nascut intr-o familie modesta. Tatal meu 
era singura sursa de venit. Sofer fiind, ma purta peste 
tot prin tara. La varsta de opt ani, la Feldioara, s-au 
nascut primele versuri:

Tara mea cu chip de soare
esti frumoasa ca o floare.

Tin minte cum i s-au umezit ochii tatalui, cum 
si-a frecat neputinta in maini si cum a rostit cu glasul 
sugrumat de emotii:
- Ai sa ma poti ierta vreodata, copile, pentru 
ca nu pot mai mult?

Tarziu am inteles la ce se referea. In acele momente 
eram doar bucuroasa ca ii umplusem sufletul tatalui 
cu emotie. Frumusetile tarii mi-au marcat copilaria, 
fiind singurele mele bucurii de atunci.
A fost vreo persoana anume care v-a insuflat 
dragostea pentru poezie sau care v-a sustinut in 
acest sens?

De mic copil imi placea sa citesc. Toate lectiile la 
limba romana erau ca o calatorie in timp si spatiu 
pentru mine. Mi-aduc aminte ca in clasa a noua, 
profesorul meu de romana m-a trimis sa o chem 
pe mama la scoala. Nu-i venea sa creada ca acele 
comentarii erau facute de mine. Apoi, a inteles ceea 
ce eram cu adevarat un copil modest fara bani de 
meditatii, si de atunci nu a incetat sa ma laude si sa 
ma sustina.

Compuneti versurile cu usurinta sau acestea 
reprezinta rezultatul unei munci destul de elaborate?

Nu scriu nimic
Doar odihnesc eternul

Si plang si rad
De dor si de-ntristare;

Sosi-va ziua cand
Pe brate lemnul,

Ma va-nveli
Sub coji lungi de uitare.

Poezia pentru mine inseamna suflet. Redefinesc 
fiinta mea raportandu-ma la tot ceea ce este lumesc. 
Niciodata n-as putea sa cant toamna fara frunze, 
iarna fara aripi de zbor, omul ca pe o simpla iluzie.
Cum functioneaza inspiratia la Doinea Bezea? 
Scrieti doar atunci cand aveti o anumita stare/ 
traire, va inspira anumite situatii si momente ale 
vietii, va creati un cadru anume, aveti o muza?

Eu scriu doar cand simt. La un moment dat, viata 
a incercat sa ma ingenuncheze. Am privit in sus, 
catre Dumnezeu. Mi-au raspuns lacrimile cerului. 
Dumnezeu se asezase la masa sufletului meu, 
miruindu-ma. Nu mai eram singura! Versurile mele 
prindeau contur in ochii celor care stiau sa le asculte.
Versuri cu rime sau versuri albe?

Versuri cu rima, categoric! DE CE? Pentru ca ma 
definesc. Nu sunt impotriva versului alb, dar simt ca 
undeva in suflet mesajul ramane gol, nedefinit.
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Pentru a deveni un poet de calitate, ce primeaza: 
talentul sau studiul?

Cu talentul te nasti! Nu exista scoli pentru asa ceva. 
Bineinteles ca studiind, iti ridici valoarea ca individ. 
Personal, tind sa cred ca nu cantitatea primeaza, ci 
calitatea a ceea ce scrii. Am cautat mereu figuri de 
stil care sa-mi apartina, ceea ce imi confera poate 
personalitate proprie.
Ati avut participari la concursuri, ati luat premii 
care sa certifice talentul si frumusetea propriilor 
versuri?

In 2017, am obtinut premiul II la Festivalul 
International Adrian Paunescu. A fost singurul 
concurs la care am participat. M-am simtit mandra 
si onorata. 
Considerati ca un premiu castigat la un concurs, 
indiferent de domeniu (poezie, beauty, moda) 
reprezinta o certificare a talentului? Sau 
e doar imagine?

Intr-o lume in care talentul este foarte 
greu apreciat, eu cred ca un premiu 
obtinut, este o certificare a valorii noastre. 
In oglinda poeziei, raman doar versurile 
nu si imaginea.
Ati avut pana in momentul de fata 
- performante notabile, colaborari, 
experiente cu care va mandriti?

Am publicat versuri in patru antologii, 
in revista ”Literatura de azi”, 
”Confluente literare”, ”Poetii nostri” 
si am o carte de autor intitulata ” Ninsoare de 
maci” la editura Inspirescu, a carei lansare a avut loc 
in 2018, in cadrul salonului de carte Gaudeamus.

Care este cea mai frumoasa experienta legata de 
poezie?

Cea mai frumoasa experienta legata de poezie este 
si va ramane emotia pe care o transmit celor care 
stiu sa ma asculte, interactiunea cu fiecare in parte. 
Poezia este ca o scena deschisa in care spectatorii 
pot aplauda sau nu. Cand redau zambetul, cand sterg 
dorul sau cand alin inima cuiva, inseamna ca am 
reusit sa vindec un suflet.
Va limitati doar la versuri? Ati scris si proza sau 
intentionati sa faceti acest lucru?

Scriu si proza. In liceu eram considerata ”doctorita 
inimilor ranite”. Randurile mele stergeau supararile 
inimilor. Eram ca un liant intre vis si realitate. 
Mai citeste lumea poezie? Mai este interesata de acest 
segment al culturii, din punctul dumneavoastra de 
vedere?

Categoric DA! Condeiul literaturii nu va ramane 
niciodata fara cerneala, la fel cum poezia sau proza 
nu vor ramane fara credinta, cititori, posteritate
Cum ati proceda, daca ati avea la indemana toate 
parghiile pentru a-i indrepta pe copii/ tineri, catre 

poezie?
Eu am deja o urmasa demna de toata 

lauda: fiica mea! In 2016, a obtinut 
la Festivalul International Adrian 
Paunescu, mentiune. As putea spune ca 
i-am calcat pe urme. Deunazi, vorbeam 
cu o buna prietena de-a mea, Silvana 
Tcacenco, despre organizarea unor 
actiuni privind dezvoltarea curentului 
literar in cadrul mai multor licee din 
tara. Orice copil talentat merita sustinut. 
Mi-as dori o mai intensa implicare 
a profesorilor, scriitorilor si copiilor 

in cadrul unor cenacluri literare la nivel de oras, 
judet, tara, cu organizare de concursuri, schimb de 
experienta, tabere.

Cea mai frumoasa experienta legata de poezie este si va 
ramane emotia pe care o transmit celor care stiu sa ma 
asculte, interactiunea cu fiecare in parte. 
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Cum vedeti fenomentul cultural per ansamblu in 
Romania in acest moment?

Momentan are o pondere scazuta din punct de 
vedere al vizibilitatii, interesului, participarii. Eu 
as propune creerea de oportunitati gen promovare, 
publicare gratis a celor cu adevarat merituosi. Exista 
o bresa in imposibilitatea de a se face cunoscuta 
datorita acestui impediment.
Care din poeziile compuse pana acum, va 
caracterizeaza cel mai bine, in afara celor care 
sunt scrise sub un impuls al emotiilor si al starilor 
sufletesti?

Fara sa fiu modesta, as putea spune ca in toate 
poemele mele am lasat o bucatica de suflet.

”Mana mea de jad”, ” Nu scriu nimic”, Cantec 
fara sfarsit”, “Desprinde-ma Doamne”, s.a.m.d.
Cum arata o zi normala din viata unei poete?

Am o familie frumoasa, cu un copil model care 
imi calca pe urme. Sunt o persoana sensibila, dar 
si o luptatoare. Tatal meu a fost doborat de viata. 
A facut anevrism cerebral. Ii stau alaturi. Nu pot sa 
vad cum i se stinge lumina din ochi zilnic. Ii citesc 
cate o poezie din cartea mea de cate ori pot. Ii vad 
lacrimile siroind si-l aud cum geme. E bucuros ca 
fata lui "a ajuns mare-poeta”. Nu am limite. M-am 
inscris acum, la 50 de ani, la o Scoala postliceala de 
asistenti generalisti. As vrea sa pot face multe, dar 
simt ca timpul a devenit zgarcit cu mine.
Ce pasiuni extra are Doina Bezea in afara de versuri?

Imi place sa ajut oamenii, sa stiu ca am incercat 
totul, doar sa le fie o idee mai usoara viata.
Sunteti o optimista?

Bineinteles! Altfel nu mai incercam sa schimb idei 
si ideologii.

Ce lucruri va fac viata mai frumoasa?
Lucrurile, nu! Oamenii si sentimentele, da! 

Credinta ca Dumnezeu este in toti si in toate!
Care este cea mai mare dorinta legata de poezie?

Prima mea carte, a fost publicata cu ajutorul unei 
prietene, careia ii voi multumi toata viata. Cea mai 
mare dorinta legata de poezie, este aceea de a-mi 
putea fructifica si al doilea volum al meu si primul 
al fiicei mele.
Planuri de viitor, proiecte?

Asa cum am mai spus, intentionez sa public un al 
doilea volum, sa organizam prin intermediul unei 
fundatii intalniri si schimburi de experienta intre 
copii.
Va multumim pentru prezenta in revista noastra si 
va dorim mult succes in tot ceea ce faceti!

Ma inclin cu drag  in fata cititorilor dumneavoastra 
si va multumesc pentru onoarea de a va sta alaturi!

Imi place sa ajut oamenii, sa stiu ca am incercat 
totul, doar sa le fie o idee mai usoara viata.
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AnTanTe

Interviu Ioana Vlasceanu si Raluca Valeanu

intr-o societate care pare sa nu-si revina sub nicio forma din niciun punct de vedere, lucrurile frumoase si trainice reprezinta gura de 
oxigen de care avem nevoie, sperantele noastre sau amagirile. Iar o industrie atat de vasta cum este cea a modei, iti poate oferi satisfactii 
enorme pe toate planurile, dar te pune si la grele incercari, iar pentru a rezista, ai nevoie de abilitati deosebite, de ambitie, talent si  

anticipare, care sa-ti permita sa vezi cu mult inaintea celorlalti.

In Romania de astazi, a reusi sa duci o afacere in moda cativa ani, este un test de rezistenta, dar a aniversa 10 ani, spune deja multe despre 
calitatile tale, despre abilitatile de a gasi solutiile problemelor aparute si o adaptabilitate extraordinara intr-o piata in continua schimbare. 
Toate aceste piedici, pot fi depasite de anumite persoane cu zambetul pe buze, care isi pastreaza entuziasmul si determinarea, reusind sa 
transforme punctele negative in aliati, care sa le ajute sa treaca mai departe si sa fie din ce in ce mai buni.

Ioana Vlasceanu si Raluca Valeanu fac parte din categoria acestor persoane curajoase, iar pasiunea pentru ceea ce fac, spiritul artistic si 
deschiderea catre frumos, au dus acum 10 ani la nasterea AnTanTe. Un brand vestimentar frumos, feminin, adresabil femeilor puternice 
care isi doresc sa isi exprime personalitatea unica prin intermediul tinutelor; picturile deosebite, croiul si confortul, reprezinta semnatura 
AnTanTe, asigurandu-i forta si continuitate.

Si pentru ca ne place sa cunoastem oameni deosebiti, talentati si care pun amprenta frumosului in societate, le-am invitat la dialog pe 
Ioana Vlasceanu si Raluca Valeanu pentru a discuta despre AnTanTe, despre moda, ce inseamna si ce presupune tot acest proces creativ, 
alaturi de multe alte opinii interesante. Curiosi? Haideti sa-l parcurgem impreuna!
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Buna si bine ati venit in paginile revistei Famost! Suntem 
in 2019, an in care aniversati 10 ani de existenta. Cum va 
simtiti acum, dupa ce ati trecut, banuim, printr-o serie de 
experiente inedite si cu toate astea, ati rezistat pe o piata 
dificila. Ce simtiti dupa atata timp? 

Buna! Ne bucuram ca putem sa ne prezentam povestea in 
paginile revistei Famost.

Intr-adevar, cei 10 ani de Antante ne-au facut sa trecem 
prin o gramada de experiente. Cele mai multe dintre ele au 
fost experiente frumoase, care ne-au facut sa credem in noi 
si in ceea ce facem si sa mergem mai departe. Bineinteles ca 
pe parcursul acestor ani am intampinat si momente dificile, 
care ne-au pus la incercare, dar care, zicem noi, ne-au ajutat  
in esenta sa devenim mai buni.

Daca stam sa privim in spate, cred ca sunt doua lucruri 
care au ramas neschimbate, acestea sunt entuziasmul si 
determinarea. 

Care a fost impulsul de a da nastere acestui brand? Dorinta 
de exprimare a creativitatii, dorinta de a face un business, 
dorinta de a intra in aceasta industrie efervescenta, o 
combinatie intre acestea?

La inceput, a fost instinctul creativ imbinat cu educatia 
de business cultivata in facultate. Amandoua am studiat 
Marketingul si Managementul Marketingului in cadru ASE 
Bucuresti si ne doream foarte mult sa construim un business 
al nostru.

Care este etimologia numelui care va reprezinta?

“Antante” - a aparut dupa o sedinta indelungata de 
brainstorming. Cautam cuvantul ideal care sa sublinieze 
ideea de lucru realizat manual, dar si jovialitatea produselor 
create la vremea respectiva.

Cine este in “spatele” AnTanTe si de unde dragostea pentru 
moda si alte activitati tangentiale modei?

Conceptul Antante a fost construit de doua foarte bune 
prietene: ioana Vlasceanu si raluca Valeanu, care, odata cu 
cresterea acestui brand, au devenit ca doua surori. Spiritul 
artistic si pasiunea pentru frumos au existat dintotdeauna in 
noi. Iar acest concept care a devenit un stil de viata pentru 
noi, ne-a dat sansa sa ne dezvoltam si mai mult in aceasta 
directie.

Cum vedeti aceasta avalansa a designerilor din ultima 
perioada, in conditiile in care, cand ati inceput, industria 
modei era mai linistita?

Este un lucru pozitiv ca lumea are curajul sa isi exprime 
viziunile artistice. Intr-adevar, nu sunt multi cei care rezista, 
pentru ca industria modei nu este atat de usoara si distractiva 
pe cat ar putea parea din exterior. 
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Care sunt ‘secretele’ unei afaceri reusite daca va raportati la 
AnTanTe? Ce elemente cheie v-au asigurat succesul? 

Credem ca perseverenta si determinarea au un rol foarte 
important in orice business, nu doar in zona creativa. 
Elementul cheie care a asigurat succesul AnTanTe, a fost 
evident identitatea noastra vizuala foarte clara si usor 
recognoscibila, construita prin pictura manuala. 

Cum caracterizati AnTanTe din punct de vedere stilistic, al 
filosofiei creative?

AnTanTe este un concept efervescent, ce a evoluat si s-a 
reinventat de-a lungul timpului, pastrandu-si insa elementele 
definitorii conturate in mod special prin pictura, dar si prin 
designul articolelor vestimentare. Putem 
spune ca AnTanTe se identifica cu un stil 
artistic, curajos, inedit, inocent, atipic.

Va reprezinta intru totul ceea ce creati? Sau 
imbinati concepul intial cu “purtabilul”?

Filozofia AnTanTe are in centrul atentiei 
clientul cu nevoile si povestile sale, in 
consecinta si colectiile noastre incearca sa 
imbine nevoile clientilor cu creativitatea 
noastra si cu povestile in care stim ca se vor 
regasi.

Carui tip de femeie va adresati? Este femeia 
romanca cea mai potrivita pentru purtarea 
tinutelor voastre?

Femeia care poarta AnTanTe este o 
femeie puternica, curajoasa, dornica sa isi 
exprime si sa isi construiasca propriul stil 
prin articole speciale, create in serie mica 
sau unicat. Avand in vedere ca suntem de 10 
ani pe piata din Romania, putem spune cu 
siguranta ca femeia romanca este potrivita 
pentru purtarea articolelor create de noi.

Care este semnatura AnTanTe? Ce element gasim in fiecare 
creatie vestimentara?

Elementul definitoriu al articolelor AnTanTe este cu 
siguranta pictura manuala si in mod special, stilul nostru de 
pictura.

Cum rezista elementele pictate, in timp, pe piesele 
vestimentare? Trebuie o atentie speciala in privinta lor, o 
ingrijire specifica?

Culorile pe care le folosim sunt speciale 
pentru textile si rezista foarte bine la 
spalat. Este recomandata spalarea manuala 
sau la program usor la 30 de grade.

Cu ce materiale va place sa lucrati si 
de unde le procurati: tara, din afara 
granitelor?

Majoritatea produselor pe care le folosim 
sunt produse fie in USA, fie in Germania. 
Noi le comandam de la importatori locali.

Cam toate piesele vestimentare AnTanTe 
sunt vesele. Exprima ele, starea de spirit 
generala?

Si noi suntem firi vesele si ne place sa 
impartasim aceasta energie pozitiva si cu 
cei din jurul nostru si implicit si cu clientii 
AnTanTe.

Cum se desfasoara activitatea in cadrul 
acestui brand? Cum arata o zi obisnuita?

Fiecare zi incepe cu o cafea buna, voie 
buna si planificarea zilei respective. 

Activitatile noastre difera foarte mult de la o zi la alta, asa 
ca, ne este greu sa definim o zi obisnuita.

Ce anume va inspira in realizarea creatiilor? Care sunt 
etapele in crearea unei piese vestimentare?

Ne gasim inspiratia in orice detaliu din viata noastra, fie 
ca este vorba de o vacanta, o stare de spirit, o poveste sau 
un peisaj. 

In principiu, intai apare ideea, pe care o discutam una cu 
cealalta si reusim sa conturam ideea finala. Apoi, construim 
o schita, un prototip, o pictura.

Femeia care poarta 

AnTanTe este o 

femeie puternica, 

curajoasa, dornica 

sa isi exprime si 

sa isi construiasca 

propriul stil prin 

articole speciale, 

create in serie mica 

sau unicat. 
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Care a fost prima piesa creata si care a fost scopul realizarii 
ei?

Primul articol a fost un tricou pictat si purtat de Ioana, 
care a atras foarte multe complimente si comenzi, si datorita 
caruia am inceput acest business. 

Care a fost numarul maxim de ore petrecut la locul de 
munca? Ce recorduri inregistreaza AnTanTe aici?

Au fost destule perioade aglomerate in care atelierul ne-a 
consumat si orele de somn. Un maxim de ore petrecute intr-o 
singura zi in atelier, ar fi de 18h.

Cu siguranta parcursul acestei frumoase povesti nu a 
fost unul facil. Care au fost cele mai delicate probleme 
intampinate si daca a existat vreodata gandul de a renunta?

Cele mai delicate momente intampinate au fost in general, 
generate de cautarea de personal. Au fost perioade foarte 
aglomerate in care nu reuseam sa gasim persoanele potrivite, 
drept pentru care am ajuns sa petrecem foarte multe ore in 
plus in atelier, pentru a repara sau a face chiar noi anumite 
lucruri.

Dar nici in acele momente nu ne-am gandit sa renuntam.

Urmariti ce se intampla in mod internationala? Tineti cont 
de tendinte, le implementati atunci cand creati?

Bineinteles ca suntem la zi cu tendintele actuale la nivel 
international, insa nu le implementam 100% in colectiile 
noastre. Implementarea tendintelor se face treptat la noi, 
astfel incat si clientii nostri sa poata tina pasul cu noi.

Unde se situeaza AnTanTe pe piata romanesaca din punct de 
vedere al preturilor?

Cum spuneam, in filozofia noastra, clientul are un rol 
important, de accea incercam sa mentinem preturile la un 
nivel accesibil. Trebuie insa sa tinem cont de faptul ca avem 
produse speciale, pictate manual, lucru ce implica niste 
costuri substantiale si de asemenea, un pret un pic peste 
mediu.

Cum va detasati de celelalte branduri romanesti? Care va 
sunt atuurile?

Cu siguranta, pictura este cea care face diferenta. De 
asemenea, experienta de a-ti crea un articol personalizat 
AnTanTe este - zicem noi - unica si speciala. Designul poate 
fi adaptat ca marime sau la anumite detalii pe masura si 
gusturile clientului, iar in ceea ce priveste pictura, putem 
construi impreuna povesti.

Cu siguranta, pictura este 

cea care face diferenta. 

De asemenea, experienta 

de a-ti crea un articol 

personalizat AnTanTe este 

unica si speciala. 

ˮ
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In cazul nostru, 

produsele 

create de noi 

sunt cele care 

conving femeile 

sa cumpere 

AnTanTe. Tot 

ce facem noi 

este sa le dam 

detaliile de 

intretinere si 

sa le spunem 

povestea 

noastra.

ˮ
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Cum va pregatiti pentru o sedinta foto sau o prezentare? 
Care sunt elementele principale de care tineti cont in 
pregatirea detaliilor?

Pentru astfel de momente, ni se pare foarte important sa 
avem o echipa inchegata cu care sa ne faca placere sa lucram. 
In rest, fiecare moment de acest gen, are povestea lui si 
trebuie neaparat sa transmita ceva special.

Care este relatia voastra cu mediul online, tinand cont 
ca, acum 10 ani, nu era la nivelul actual? V-a ajutat, v-ati 
adaptat repede? Vindeti online?

Intotdeauna am avut o relatie buna cu mediul online si nu 
poate decat sa ne bucure evolutia sa, cu care incercam si noi 
sa tinem pasul. Primele articole le-am vandut online, e drept 
pe Facebook. In prezent, majoritatea vanzarilor se intampla 
pe shopul nostru online antantedesign.ro.

Ati reusit sa schitati pana in momentul de fata, tipologia 
femeii care cumpara de la AnTanTe?

Reusim prin evenimentele la care participam sa intram 
destul de mult in contact cu clientele noastre si le reperam 
profilul. Am putea spune ca in principiu, sunt persoane cu 
varsta intre 25 si 50 de ani, cu studii superioare, focusate 
pe cariera, cu viata sociala activa, puternice, independente, 
dornice sa isi exprime stilul si personalitatea.

Cum v-ar placea sa vedeti imbracate romancele?

Credem ca este important sa indrazneasca, sa poarte ce 
simt, sa faca combinatii neasteptate si sa se bucure de gama 
larga de articole vestimentare create de designerii romani.

Care este definitia calitatii unui articol vestimentar? Ce il 
valideaza ca fiind bun?

Credem ca validarea vine de la fiecare client in parte. 
In principiu, ca producator, standardele sunt clare; este 
important sa folosesti materiale de calitate, sa ai grija la 
finisaje si sa oferi un produs sustenabil, care poate fi purtat 
de cat mai multe ori si in care sa te simti perfect de fiecare 
data.

Cum arata si gandea femeia din Romania in 2009 si cum este 
astazi, la 10 ani distanta, din punct de vedere al modei si al 
modului de a se imbraca?

Observam o diferenta majora in ceea ce priveste 
deschiderea catre designul romanesc, catre lucrurile facute 
manual, catre articole speciale care au o poveste in spate si 
nu in ultimul rand, catre ideea de cumparaturi online.

Cum ati incerca sa convingeti o femeie sa cumpere de la voi?

In cazul nostru, produsele create de noi sunt cele care 
conving femeile sa cumpere AnTanTe. Tot ce facem noi este 
sa le dam detaliile de intretinere si sa le spunem povestea 
noastra.
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Ce reprezinta moda pentru AnTanTe?

Pentru AnTanTe, moda este un mod de a te exprima, de a-ti face vizibila personalitatea si 
starea de spirit. Noi privim cumva lucrurile la nivel de individ, nu la nivel de massmarket.

Ce planuri de viitor aveti? Ce proiecte deosebite pregatiti?

Momentan abia am lansat colectia “10” in cadrul evenimentului nostru aniversar “10 ani 
de nota10” de la Qreator by IQOS. Iar urmatoarea pe lista noastra, este colectia de Craciun 
cu care deja i-am obisnuit pe clientii nostri, care sunt foarte nerabdatori si pentru care am 
ajuns sa lansam colectia din ce in ce mai devreme.

Unde va pot urmari cei interesati intreaga activitate si unde pot vedea ultimele noutati?

In primul rand, ne puteti gasi online pe site-ul nostru antantedesign.ro, in social media 
ne gasiti sub numele de AnTanTe Design, atat pe Facebook cat si pe InstagRam, iar cei care 
vor sa ne cunoasca personal, ne pot face o vizita la showroom-ul din Tudor Arghezi.

Va multumim pentru prezenta si va dorim mult succes in tot ceea ce intreprindeti!

Multumim si noi pentru invitatie! 

Pentru 

AnTanTe, moda 

este un mod de 

a te exprima, 

de a-ti face 

vizibila 

personalitatea 

si starea de 

spirit.

ˮ



tendinte
printuri

2020
sezonul 

primavara 
vara

Cand vorbim de 
principalele tendinte 
printuri 2020, trebuie 
sa iti placa sa atragi 
atentia prin tinute 
si asta deoarece, in 
acest sezon avem 
tesaturi puternice si 
superbe. Multa multa 
culoare, curcubee, 
puncte polka, 
motive florale mari 
si mici, broderii. De 
remarcat este faptul 
ca modelele nu mai 
sunt amestecate ca in 
sezoanele precedente, 
designerii find mai 
restrictivi, culorile 
iesind mult mai mult 
in evidenta.
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P I C T U R A

Tesaturile inspirate de pictura pot fi extrem de frumoase 
si potrivite atat in sezonul rece, cat si cald. Pentru sezonul 
primavara vara 2020, au fost vazute flori pictate pe fuste 
maxi intr-un mod extrem de delicat si feminin, altele 
pareau facute ca stropi de vopsea in portocaliu-rosu, verde, 
albastru, care ne duceau cu gandul la arta moderna.

M O D E L E  B O E M E

Una din cele mai importante tendinte printuri 2020 sunt cele boeme, care 
iti ofera un aer atemporal, feminin, clasic. Au fost vazute pe rochii feminine, 
s-au remarcat diverse combinatii ce ofereau un aer de vacanta, au fost folosite 
imprimeurile de matase inspirate de esarfe.

C U R C U B E U

Una dintre cele mai mari tendinte 
printuri 2020 sunt curcubeele, marile 
case de moda simtind nevoia de multa 
culoare si diversitate. Au fost vazute 

rochii vaporoase in culori de curcubeu 
verticale care ofereau un efect de 
gradient, combinatii intre dungi 

verticale si pantaloni care ne 
duceau in anii `70.

G R A D I E N T  S I  G R A T I E

Gradientul, fie ca este mai agresiv prin folosirea 
mai multor culori sau estompat, reprezinta 
una dintre cele mai gratioase tendinte printuri 
2020. Au fost vazute rochii soft in care nuanta 
de crem mergea gradual spre portocaliu, rochii 
absolut superbe in gradiente care imitau lumina 
apusului de soare.

Dior

Longchamp

Oscar de la Renta

Alberta Ferretti

Roch

Tod's

Etro

Erdem

1

2

3

4
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F L O R I  B R O D A T E

Tesaturile cu aspect brodat ofera un LOOK stilizat si reprezinta una 
dintre principalele tendinte printuri 2020 si pe buna dreptate, ele 
necesitand un grad mai inalt de maiestrie. Au dominat in mod deosebit 
florile de primavara, au fost vazute flori care arata extrem de natural pe 
nuante cremoase, s-au remarcat flori brocart fermecatoare.

F L O R I 
M I C U T E

Una dintre 
cele mai 
importante 
tendinte 
printuri 2020 
sunt florile, 
doar ca, 
pentru sezonul 
calduros 2020 
s-au facut 
remarcate 
printurile cu 
flori micute si 
delicate. Au 
fost vazute 
imprimeuri 
florale realiste 
avand verdeata 
pe fundal, au 
fost vazute 
flori delicate 
cu tulpina, 
flori minuscule 
pe rochii 
lungi, care 
ofereau un 
aspect modest.

T R A N D A F I R I I

Romantismul, misterul 
si feminitatea sunt 

prezente pe scena celor 
mai importante tendinte 

printuri 2020 prin 
intermediul trandafirului. 

Au fost vazute rochii si 
geci cu trandafiri mari, 

trandafiri delicati si 
feminini pe fundal alb.

F L O R I 
T R O P I C A L E

La vacanta ni se duce primul 
gand atunci cand ne vine in minte 
vremea calduroasa, iar daca ne plac 

locurile exotice, iata ca moda ne 
vine in ajutor. Au fost vazute multe 

imprimeuri tropicale vibrante, aspecte 
monocrome, printuri cu flori 

exotice, influente ale anilor `70, 
toate expediindu-ne cu 

gandul spre plaja.

DiorComme Des Garcons

Richard Quinn Lela Rose

Tory Burch ValentinoMiu Miu

Fendi

5

6

7 8
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M O D E L E  S I M E T R I C E

Pentru sezonul primavara vara 2020 s-au remarcat imprimeurile 
simetrice care ofera diverse efecte - dandu-ti impresia de un LOOK 

clasic, imprimeuri feminine, psihedelice, in functie de model. Au 
fost vazute simetrii din dungi verticale alb-negru, combinatii dintre 

flori si geometrie care ne duc spre clasic.

P R I N T U R I 
A N I M A L E

Una din cele mai 
diverse tendinte 
printuri 2020 este 
cea in care s-au 
folosit printurile 
de inspiratie 
animala, fiind 
vazute aproape 
toate piesele 
vestimentare 
posibile avand 
astfel de modele. 
Jachete cu 
dungi de tigru 
portocaliu, 
pantaloni scurti de 
leopard, corsete de 
zebra, combinatii 
de flori tropicale 
cu printuri 
animale, piele de 
sarpe.

P U N C T E L E 

P O L K A

Fie predominante in combinatii alb negru, 
punctele polka sunt jucause, distractive si 

reprezinta una din cele mai dragute tendinte 
printuri 2020. Sunt perfecte daca iti doresti 

un LOOK retro si daca faci accesorizarea 
potrivita asa cum s-a vazut in prezentarile 
acestui sezon. S-au remarcat rochii care nu 

excelau ca design, dar maguleau corpul 
prin jocul cu aceste bulinute, au 

fost vazute rochii elegante 
si sexi.

David Koma

Sacai

Sacai

Lela Rose

Carolina Herrera

Y/Project Givenchy

Dolce&Gabbana9 11

12
10

M O T I V E  G L O B E - T R O T T I N G

Fashionista de astazi calatoreste prin toata lumea, descoperind 
locuri noi, designerii concentrandu-si atentia spre primavara si 
folosind harti, motive care ne aduc in prim plan Terra. Una din 
cele mai frumoase tendinte printuri 2020, in care este exprimata 
dragostea si dorinta de a calatori, printuri ale oraselor sau care 
exprima dorinta de a explora spatiul.
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costume
de
baie 2020
C

ele mai importante tendinte costume de baie 2020 sunt a ic i  si acum , urmeaza sa le gasesti in magazine, asa ca 

nu ar fi rau sa arunci o privire sa vezi care sunt tendintele, ce se poarta si sa-ti faci o idee despre ce iti vei 

achizitiona. Fie ca iti doresti o culoare vibranta, un anumit print, sau iti doresti sa arati mai multa piele si sa iti 

fie avantajata forma corpului, tendintele acestui sezon te vor ajuta sa iti gasesti costumul de baie perfect!

Modele unice, decupaje, impodobiri, culori stralucitoare sau solide, design 

traditional sau modernist, cele mai importante tendinte costume de baie 

2020 au ceva pentru fiecare, fie ca iti doresti distractie la pisicina sau sa 

stai relaxata pe malul marii.
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IMPRIMEURI ANIMALE

Chiar daca nu 
lipsesc in niciun sezon, 
imprimeurile animale 
nu au fost atat de 
prezente in ultimele 
sezoane, doar ca 
le regasim foarte 
puternice pentru 
primavara vara anului 
2020.

Au fost vazute inclusiv 
imprimeuri de zebra si 
piele de sarpe, ca sa 
nu mai amintim de cele 
de tigru sau leopard. 
S-au remarcat bikini 
minusculi cu imprimeuri 
salbatice, printurile 
clasice de tigru facand 
din aceasta tendinta, 
una dintre cele mai 
importante.

TIE-DYE

Aceasta tendinta are o revenire lenta pe 
podium si nu este o surpriza sa o revedem in 
principalele tendinte costume de baie 2020.

Este un imprimeu colorat, vibrant, asociat 
cu miscarea hippie, incadrandu-se astfel 
foarte bine in atitudinea moderna. S-au 
remarcat tesaturile din canepa mai mult 
decat cele sintetice, diferite stiluri de bikini 
din acelasi tie-dye.

FLORAL FLIRTANT

Florile vesele 
sunt imprimeurile 

naturale ale 
c o s t u m e l o r 
de baie, din 

moment ce 
ilustreaza 
b u c u r i a 

verii si 
ofera un mod 
foarte natural 

de a expune 
culoarea.

Cele mai 
i m p o r t a n t e 
t e n d i n t e 
costume de 
baie 2020 
ne aduc in 
prim plan 
d i v e r s e 
modele de 
p r i n t u r i 
f l o r a l e , 
v a r i e t a t i 
t r o p i c a l e , 
flori schitate, 
nuante de 
violet inchis cu 
linii florale roz.

TALIA INALTA

Pe langa pantalonii scurti si 
jeansi, iata ca este si randul 
costumelor de baie sa aiba 
talie inalta si sa se inscrie ca 
principale tendinte costume 
de baie 2020. Acestea sunt 
mai mult decat indicate 
atunci cand iti doresti mai 
multa acoperire in zona burtii, 
permitandu-ti in acelasi timp 
sa ai un decolteu sau sa arati 
picioarele. Au fost vazute 
variante atat cu decolteu cat 
si cu efectul pentru picioare 
lungi, bikini foarte inaltati, 
s-au folosit curele subtiri.

1

2
3

4
a g u a c l a r a

m o n d a y  s w i m w e a r

h a n s e n  b e a c h w e a r

b a d g l e y  m i s c h k a

s i n e s i a  k a r o l

v d m  t h e  l a b e ln a t a s h a  t o n i c

w i l d f o x
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CIOCOLATA

Nu putea lipsi 
culoarea maro - 
ciocolata, o nuanta 
care se potriveste 
foarte bine multor 
nuante de piele, 
iar daca iti 
doresti o culoare 
subtila dar 
nu banala, 
aceasta este 
a l e g e r e a 
perfecta. 

B i k i n i 
confortabil i , 
a c c e n t e 
s p o r t i v e 
- atat la 
sutien cat 
si bikini, 
n u a n t a 
taupe, toate 
formand una 
dintre cele 
mai delicioase 
t e n d i n t e 
costume de baie 
2020.

PORTOCALIU LUMINOS

O alta culoare interesanta care se 
incadreaza in linia celor mai importante 
tendinte costume de baie 2020, este 
culoare portocalie, dar variante cat mai 
luminoase. O culoare vesela, calda, care 
arata bine cu orice tip de piele, fiind 
vazute in prezentari costume de baie 
dintr-o singura piesa, culoare de baza 
pentru imprimeuri animale - tigru, dar si 
in varianta solida.

METALIC STRALUCITOR

Daca vrei sa atragi 
atentia pe plaja sau la 
piscina, poti adopta una 
din cele mai „vazute” 
tendinte costume de 
baie 2020, metalicul 
stralucitor. S-au 
remarcat costume de 
baie sport din doua 
piese, combinatii dintre 
talie inalta si topuri 
colorate, costume de 
baie aurii reflectorizante.

BIKINI NEGRI

O nuanta solida, care 
a dominat tendintele 
bikinilor pentru primavara 
vara 2020. Au fost vazute 
diverse tipuri de bikini negri, 
cu snururi, decupaje peek-
a-boo si decupaje inalte; 
daca te incanta negrul, cu 
siguranta diversele optiuni 
te vor ajuta sa iti gasesti 
perechea perfecta.5 6

7
8

m o n d a y  s w i m w e a r

h a n s e n  b e a c h w e a r

b a e s & b i k i n i s

v i t a m i n a  a

s a g e  s w i m

d i o s  m a r

o h  p o l l y

v d m  t h e  l a b e l



N O I E M B R I E  2 0 1 940

FAMO ST  M O D A

FIXATE PE ABDOMEN

Aceste ornamente de infrumusetare 
unice pentru costumele de baie din 
sezonul calduros 2020, formeaza o 
tendinta care ii ofera LOOK-ului per 
ansamblu o anumita structura. Au fost 
vazute variante care denota un anumit 
romantism, costume de baie din doua 
piese care par „legate” prin intermediul 
snururilor.

SNURURI

Una dintre cele mai sexi 
tendinte costume de 
baie 2020 este folosirea 
snururilor la bikini, 
multi designeri folosind 
bucati minuscule de 
material sustinute de 
snururi lungi. Au fost 
vazuti bikini cu snururi 
infasurate in jurul taliei, 
ridicati destul de sus si 
dand impresia unei talii 
inalte, dar majoritatea 
ne ofera, pe langa LOOK-
ul sexi, impresia de 
comoditate.

LEGATURI FRONTALE

Aceste legaturi reprezinta un element 
clasic de design care ofera o nota 
oarecum provocatoare, a fost vazuta 
in multe variante de costume de baie 
si se inscrie intre cele mai importante 
tendinte costume de baie 2020, prin 
intermediul aspectului jucaus, dar si 
feminin. Au fost vazute variante in 
care au lipsit bretelele, s-au remarcat 
influente retro, printuri animale.

COSTUME DE BAIE SUSTENABILE

Intr-o perioada in care miscarile 
ecologiste castiga tot mai mult 
teren, iar tendinta generala in 
toate domeniile este gasirea 
unor noi solutii de desfasurare a 
activitatii prietenoase cu natura, 
iata ca si costumele de baie intra 
pe acest drum. Au fost prezentari 
in care costumele erau facute din 
materiale reciclabile, s-a folosit 
canepa in multe situatii.

9
10

11

12
a b r u z z o

m a c a e d

s o n y a  s w i m

n a t a s h a  t o n i c

o h  p o l l y

o h  p o l l y w i l d f o x

v i t a m i n a  a
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COSTUME DE BAIE PENTRU ORICINE

Majoritatea prezentarilor de moda 
au avut modele obisnuite, mesajul 
fiind acela ca plaja este pentru 
fiecare dintre noi, indiferent de 
modul cum aratam.

Au fost vazute fete de inaltimi 
diferite, varste diferite, greutate 
diferita, culoare diferita. S-au 
remarcat burkini argintiu, dar in mod 
deosebit - costumele de baie din doua 
piese pentru femeile insarcinate.

TOPURI 

Daca vrei 
sa ai un 
LOOK rebel, 
poti incerca 
un top cu 
un umar 
descoper i t , 

una dintre 
cele mai chic 
t e n d i n t e 
costume de baie 

2020.

Chiar daca 
arati mai 
m u l t a 
piele, nu 
e nimic 
indraznet, 
fiind vazute 
variante sport, 
culori solide, 
aceeasi culoare la 
ambele piese.

DOUA PIESE - MANECI LUNGI 

Aceasta este una din cele mai 
surprinzatoare tendinte costume de 
baie 2020, datorita combinatiei dintre 
sex-appeal-ul bikinilor si modestia 
bratelor si umerilor acoperiti.

Au fost vazute variante minimaliste in 
culori solide in combinatie cu talia inalta, 
contrast intre topuri florale cu maneci 
lungi si bikini minusculi, printuri animale, 
combinatii clasice.

FARA UMERI

In contrast cu manecile 
lungi care acopera umerii, 
avem pentru sezonul 2020, 
costume de baie fara umeri, 
fapt ce ofera mai multa 
feminitate si atractie, 
facand din aceasta tendinta, 
una foarte populara. Au fost 
modele care au defilat in 
costume de baie cu maneci 
lungi dar fara umeri, fara 
umeri cu volanase, aspecte 
rustice.

13 14

15

16
l i l & e m m a

l i l & e m m a

h a n s e n  b e a c h w e a r

m o n d a y  b e a c h w e a r

v d m  t h e  l a b e l

p o e m a  s w i m
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Continuam si in 
aceasta editie cu 
prezentarea celor 
mai promitatori 

designeri din moda 
internationala ...

(II)
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Se remarca in mod 
deosebit jachetele care 
au un aer avangardist, 
materialul ‘spacer’ realizat 
de Peter Do. Cu toate 
ca are un aspect soft, 
acest material realizat in 
colaborare cu o fabrica 
din Germania, este durabil 
si rezistent, facand din 
imbracamintea finala, 
una deosebita datorita 
detaliilor intrigante si a 
unui rafinament riguros. 
(foto Montis Songsombat 
pentru colectia toamna 
iarna 2019).

(www.peterdo.net)

PETER DO

Peter Do este un designer 
originar din New York ce 
abordeaza minimalismul 
’preluat’ de la Phoebe Philo, 
care i-a fost mentor in timpul 
sau la Celine. Do si-a creat 
propriul sau vocabular de 
esente ridicate, inradacinate 
intr-o filosofie a realitatii si in 
nevoia de a imbraca femeile. 
Croitoria este puternica, fapt 
vazut in modurile simple de 
design la camasi, jachete, 
panataloni, piese deconstruite 
si refacute cu atingeri cerebrale.

PYER MOSS

Kerby Jean-Raymond este cel care a fondat 
in 2013 acest brand, o voce africano-americana 
a modei, care a avut parte de o ascensiune 
de invidiat. A castigat deja CFDA Vogue 
Fashion Fund award care celebreaza cultura 
‘neagra’. Ultima colectie, primavara vara 2019, 
reprezinta o frumoasa redare a vietii normale 
a unui om de culoare fara rasism, exprimata 
prin piese vestimentare, cum ar fi o rochie 
impodobita cu o imagine a unui tata care isi 
leagana copilul.

Kerby Jean-Raymond este cunoscut 
pentru ca se eschiveaza ca brandul sau sa fie 
catalogat ca unul al imbracamintei de strada, 
numindu-l ‘lenes si unic’. Si se pare ca acest 
lucru este total justificat, avand in vedere ca 
stilul sau este poetic si are influente politice. 
(www.pyermoss.com)
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WALES BONNER

Una dintre cele mai 
importante conversatii 
culturale ale momentului, 
face referire la rasa si 
post colonialism, subiecte 
dificile, abordate si 
din punct de vedere 
academic. Designer-ul 
de moda jamaican Grace 
Wales Bonner, a reusit 
sa analizeze si sa disece 
aceste idei prin moda, cu 
sensibilitate si inteligenta. 
Desi acest brand a 
inceput prin a crea pentru 
barbati, el si-a inceput 
calatoria in primavara 
acestui an si in garderoba 
feminina, dovedind ca 
este o marca prestigioasa 
si care isi poate pune 
amprenta semnificativ, 
prin promovarea culturii 
persoanelor de culoare.

Pentru colectia toamna 
iarna 2019, ea a atras 
coduri stilistice specifice 
Academiei Africane, 
rezultatul fiind o sinteza a 
gandirii si a modei cum rar 
se poate vedea astazi, ceea 
ce face din acest brand, 
unul foarte stimulant si 
interesant de urmarit in 
continuare.

(www.walesbonner.net)

MARINE SERRE

Designer-ul francez Marine Serre 
a castigat premiul LMVH in 2017, dar 
cel mai mult si-a castigat admiratia 
cand a prezentat colectia primavara 
vara 2019 la Paris Fashion Week. In 
colectia sa care se numea ‘Hardcore 
Couture’, modelele au purtat tinute 
diverse, jumatate dintre ele fiind 
realizate din materiale reciclabile.

Stilul Serre reprezinta o noua viata, 
alunecand usor in social, politica, 
durabilitatea fara efort, creand haine 
pe care ti le doresti. Pentru acest 
sezon, Serre si-a imaginat un viitor 
post apocaliptic, prezentand haine 
captusite si corsete imprimate, facand 
referire la protectie si cultura kink.

(www.marineserre.com)
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Olivia Meyer este 
fondatoarea acestui 
brand si ea colaboreaza 
cu artisti locali din 
diferite orase din 
intreaga lume, pe 
design-uri care le 
reprezinta orasul. 
Fiecare isi spune propria 
poveste, printat si 
realizat in UK.

(www.banniereCo.com)

Un mix de 
buna dispozitie si 
alternative domina 
creatiile Loverboy, 
fiind interesant 
de urmarit in 
continuare, 
deoarece este 
foarte bun din 
punct de vedere 
tehnic, aduce o 
stare de buna 
dispozitie, intr-o  
lume a modei care 
tinde sa se ia prea 
in serios. Este 
actual si reflecta 
realitatea de 
astazi, acceptarea 
culturii queer 
(homosexualitatii) 
si LGBT. 

LOVERBOY

Una dintre cele 
mai mari capitale 
ale modei, Londra, 
este cea mai 
favorabila tinerilor 
designeri care 
vin cu noul val, 
avand colectii care 
exprima tinerete 
si contracultura. 
Cu toate acestea, 
acest sentiment 
al liberatatii a 
cam lipsit, pana 
in momentul 
aparitiei lui 
Charles Jeffrey, 
cel ce a dat 
nastere brandului 
Loverboy in 2018. 

BANNIERE

Banniere 
isi propune 
sa introduca 
esarfa clasica 
de matase 
catre o noua 
generatie, 
dezvaluind 
multe 
modalitati 
de a stiliza.
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Kristin Krull afirma 
ca atunci cand este 
combinata puterea 
mantrelor repetitive cu 
obiecte frumoase, aceasta 
contribuie la linistea 
sufleteasca. Cuvantul 
„Camba” este un acronim 
pentru cele cinci mantre 
ale designer-ului: curaj, 
ambitie, motivatie, vitejie 
si acceptare.

(www.cambajewelry.com)

CAMBA JEWELRY

Bijuteriile CAMBA 
creaza piese unice pentru 
femeia moderna, care isi 
doreste sa atraga atentia 
prin moda. Colectia 
designer-ul Kristin 
Krull imbina frumos 
pietrele semipretioase 
cu concepte unice de 
culoare. Ea dezvaluie 
coliere cu rubine, pietre 
acvamarine si colierul 
Herkimer cu diamante.

Sophie Harley a castigat Jewellery Designer of the 
Year 2013 in Marea Britanie si incearca sa abordeze 
un stil pur britanic, atat prin design-ul abordat, 
cat si prin tehnicile folosite. Ea a avut colaborari 
interesante, iar printre persoanele care i-au purtat 
creatiile, sunt de amintit Joss Stone, Kate Winslet, 
Jerry Hall, Judi Dench, Colin Firth, Kate Beckinsale, 
Naomi Campbell.

Ea incearca sa incorporeze simboluri antice 
si filosofice, avand simbolul sau - o inima 
inaripata, ca simbol al dragostei, sperantei si 
eliberarii, creand bijuterii puternice, care pot 
fi recunoscute instantaneu si care au devenit 
obiecte de colectie fara varsta.

(www.sophieharley.com)

SOPHIE HARLEY

Sophie Harley este celebrata pentru bijuteriile 
exclusiviste realizate manual. Ea isi primeste clientii 
in studioul propriu Notting Hill, pentru a avea 
propriile piese personalizate, incorporand adesea 
bijuteriile, pietrele pretioase, pe care unii clienti le-
au mostenit.
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AZULMALIN

Azulmalin este un brand de bijuterii creat de designer-ul si fotograful Malin Henningsson, iar bijuteriile sunt inspirate 
din sculptorii modernisti ai secolului 20, care canalizeaza abstractiile crude si organice. Azulmalin genereaza in jurul ideii 
de a crea bijuterii atemporale care sa dureze de la generatie la generatie. Piese care isi vor pastra formele si frumosul luciu, o 
personalitate care se va dezvolta in timp.

Aceste sculpturi grele din argint sunt realizate prin intermediul unei combinatii de artizanat traditional si tehnologie 
moderna, argintul trebuind sa fie simtit de cel care il poarta. Designer-ul considera ca imperfectiunile, marginele aspre, 
genereaza farmecul si frumusetea lor.

(www.azulmalin.com)

Daca esti interesat sa vezi si alti designeri prezentati de noi, apasa pe acest baner 
pentru a fi redirectionat imediat catre articol!

Vei face cunostinta cu: CHANTA, MICHAEL AZU, SSY DESIGNS, CHRISTY + YOU, 
KWAIDAN EDITIONS, KOCHE, COPERNI, COMMISSION NYC.

https://famost.ro/articol/revista-famost-octombrie-2019#28
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MODALITATI 

de a 

INTEGRA 

COLANTII in 

TINUTE

Cu toate ca nu ne concepem 

existenta fara blugi, in ultima 

perioada, colantii au castigat mult 

teren si asta se datoreaza se pare, 

cumparaturilor online, care au 

inregistrat cresteri semnificative.

Partea interesanta e aceea ca, aceasta piesa nu este destinta doar practicarii yoga, ci cumparatoarele 

si-o doresc peste tot: in casa, la lucru, prin oras si, in general, cam peste tot. Confortul pe care ti-l ofera 

colantii este unul destul de greu de combatut, astfel ca, trebuiesc gasite modalitati de a-i integra in 

tinuta de zi cu zi. Si poti incepe chiar acum, prin parcurgerea urmatoarelor randuri!
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Combina-i cu un 
cardigan!

Vreme racoroasa, colanti 
eleganti si un cardigan 
calduros, este poate tot ce iti 
trebuie in aceasta perioada! 
Adauga si o pereche de 
bocanci inalti pana deasupra 
gleznelor, pentru a-ti 
completa intreg LOOK-ul! 
Imbracata astfel, poti merge 
aproape oriunde fara nicio 
problema, bucurandu-te 
de eleganta si confortul 
colantilor.

Imbraca rochia 
preferata!

Rochia in combinatie cu 
dresurile reprezinta ceva 
obisnuit, doar ca acum poti 
actualiza tinuta, inlocuind 
dresurile cu o pereche de 
colanti stylish. O alegere 
inspirata, mai ales daca 
rochia are tendinta de a se 
ridica poate putin mai mult 
atunci cand te asezi.

Tunica? O optiune 
inspirata!

O tunica lunga intr-o nuanta 
solida este alegerea ideala atunci 
cand porti colanti eleganti. 
Daca lungimea tunicii este pana 
deasupra genunchilor, mergi pe o 
pereche de bocanci pana la glezne! 
Un LOOK artistic, in tendinte, 
care va atrage multe priviri.

Daca iti doresti sa 
arati si mai elegant, 

poti combina o 
camasa pe corp 
cu colantii si sa 

completezi LOOK-
ul cu o pereche de 
pantofi cu tocuri 

inalte sau sandalute.

LOOK elegant?
O combinatie extrem de 

reusita in general, dar daca 
nu vrei sa renunti la confortul 
colantilor si iti doresti un 
LOOK formal, combina cele 
trei piese vestimentare: colanti 
- camasa in nasturi - blazer. 
Vei avea un aspect ingrijit, 
profesional, te vei bucura de 
complimentele primite si vei 
avea sanse crescute sa ai si 
succes la locul de munca!

Cu un pulover?

Da, trebuie doar sa 
ai colanti subtiri, o 

camasuta lunga care 
se incheie in nasturi, 

un puloveras si te poti 
bucura de un LOOK 

cat se poate de chic. 
Partea superioara 

contrasteaza in grosime 
cu partea de jos, de 

unde si acest aspect, 
mai ales ca o pereche 

de bocanci este ideala.

Fii creativa!

Toate aceste combinatii intre colanti si alte piese 
vestimentare, potrivite oricaror ocazii, nu fac altceva 
decat sa-ti largeaza orizontul combinatiilor de haine. 
Arunca o privire in garderoba, vezi ce ti s-ar potrivi, 
incearca-le, fa piruete in fata unei oglinzi mari si daca 
outfit-ul trece testul onglinzii, esti gata de plecare! Si 
cine stie: poate fetele iti vor copia noul LOOK!

Blazer si camasa in nasturi
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Exista in lume multe marci care realizeaza 
haine, accesorii, in mod organic. Cu siguranta 
vei gasi printre ele piese vestimentare care 
sa-ti placa, sa se potriveasca stilului propriu 
si pana una alta, sunt prietenoase cu mediul 
inconjurator. Nu gasesti deocamdata haina 
pe care o doresti? Nu e nicio problema: 
limiteaza-te la genti de mana, esarfe sau orice 
alt tip de accesoriu!
Imbraca tricourile sau foloseste diversele 
gadget-uri cu numele unor campanii 
ecologice de voluntariat la care participi! 
Acest lucru va arata atat faptul ca esti o 
iubitoare de moda, cat si faptul ca iti pasa de 
mediul inconjurator si mai mult, actionezi in 
consecinta.
Foloseste o sticla de plastic in mai multe 
moduri! O poti utiliza ca recipient pentru 
a bea apa si ii poti da un aspect stilizat, 
decorand-o cu diverse strasuri!
Incearca sa te imbraci si sa folosesti ce ai 
deja! Cu siguranta vei gasi prin colturile 
dulapurilor ceva care nu ai mai purtat de 
ceva timp si in combinatie cu anumite piese 
actuale, poti face un outfit deosebit.
Mergi pana mai departe si foloseste produse 
de par organice, care te vor ajuta si pe tine cu 
un par stralucitor si sanatos, dar vei ajuta si 
mediul inconjurator!

CUM SA NE 
IMBRACAM 
SI SA NE 
PURTAM ECO

Daca te consideri 
o persoana 

responsabila in general si 
careia ii pasa de mediul 
inconjurator, poti incepe 
prin a te comporta ca atare 
si un prim pas este acela de 
a face schimbari, chiar in 
modul de a te imbraca! Si, 
cine stie? Poate reusesti sa 
devii un trendsetter!
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ESENTIALE 
IN MODA

ORGANIZAREA DULAPULUI

A fi organizat, este un lucru esential in 
orice situatie, din multe puncte de vedere, 
iar un dulap aranjat bine este esential 
pentru orice fashionista, pentru 
ca, in primul rand, piesele 
vestimentare, trebuie sa fie 
la vedere! Un prim pas, ar fi 
acela de a te debarasa de ceea 
ce nu vei mai purta sub nicio 
forma, indiferent ca le vinzi 
sau le oferi cuiva. Apoi, trebuie 
facuta organizarea pe categorii, 
impaturite, puse pe umerase, 
. . . nu uita de incaltaminte si 
foloseste sau achizitioneaza un 
dulapior special! Acum, totul 
va fi la vedere, iar dilema „eu 
cu ce ma imbrac astazi”, va fi de 
domeniul trecutului.

Daca iti place moda si iti place sa combini 
hainele, cel mai probabil, dorinta ta de a 
arata bine in fiecare zi este una la cote inalte, 

doar ca trebuie sa stii - in caz ca nu ai realizat pana 
acum, ca aceasta poate fi o sarcina dificil de realizat. 
Din anumite perspective, anumite sfaturi, secrete, 
pot fi banale, dar, din moment ce le stapanesti, vei 
avea parte de o usurinta in combinarea pieselor 
vestimentare si te vor ajuta sa arati fabulos de fiecare 
data cand iesi din casa sau la orice eveniment.

GASESTE-TI CROITOREASA!

Multe persoane se gandesc ca, atunci cand apeleaza 
la o croitoreasa, acest lucru inseamna bani cheltuiti 
in plus, dar, in adevar, atunci cand cumperi ceva nou, 
consistent, cheltui mai multi bani. Adauga si faptul 
ca poate nu vei gasi niciodata un articol vestimentar 
care sa ti se aseze pe corp perfect si cu siguranta vei 
gasi utilitatea de a apela la o croitoreasa. Ca vorbim 
de o pereche de blugi sau palton, important este sa 
ii dai un LOOK actualizat; poti da un plus acestuia 
prin adaugarea unor nasturi, fermoare sau alte 
accesorii mult mai moderne, care vor face garedroba 
ta sa intinereasca.
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CUMPARA CE TE 
AVANTAJEAZA!

Daca iti doresti sa ai un dulap 
cu piese purtabile oricand, este 
important ca ele sa se potriveasca 
formei corpului si sa te avantajeze. 
Esti la cumparaturi si nu esti 
hotarata? Aminteste-ti ce lucruri 
ai acasa si care ti potrivesc de 
minune sau mergi la magazin 
cu temele deja facute; cabina de 
proba este esentiala 
pentru acest aspect. 
Dupa ce stii ce ti se 
potriveste, incearca 
combinatii de 
diferite materiale, 
culori, accesorizari, 
care se te avantajeze 
la fel sau chiar sa-ti 
aduca un plus.

CHEF DE CUMPARATURI

Cand vrei sa iti cumperi ceva sau pur si simplu te „trezesti” prin vreun 
magazin sau mall, fii sigura ca ai si starea adecvata pentru asa ceva! Daca te 
grabesti sau esti obosita pentru proba, este indicat sa mergi la cumparaturi 
cu alta ocazie! Este esential sa iti cumperi exact pe masura ta, pentru a nu 
le aduce mai tarziu! Daca de exemplu, ai vreo rochie mai eleganta pe care 
ti-o doresti, este esential sa ai si lenjeria potrivita si incaltamintea adecvata 
pentru a vedea daca e totul in armonie.

ECHILIBREAZA-TI 
SILUETA!

Modelele care 
prezinta pe catwalk nu 
ar trebui sa reprezinte 
un punct de reper 
pentru tine atunci cand 
doresti sa aduci un 
echilibru outfit-ului. 
Trebuie sa iti schitezi 
un fel de plan, strategie, 
pentru crearea unui 
echilibru, atat in partea 
superioara cat si in cea 
inferioara a siluetei. 
Porti un pantalon usor 
evazat? Combina-l cu un 
top pe corp! Porti o pereche 
de pantaloni strans pe 
picior? O camasa lejera 
este exact ce ai nevoie!

FARA FRICA IN A COMBINA 
MODELE DIVERSE

Anumite modele, imprimeuri, 
reprezinta o buna modalitate 
de a adauga mai multa viata si 
distractie in propria garderoba, 
iar combinarea lor este si mai 
buna. Asa ca, da conservatorismul 
la o parte in cazul in care ai fost 
„blocata” in culorile tale si fa loc 
in garderoba patratelelor, dungilor, 
imprimeurilor florale. Avand 
in minte ca acestea trebuiesc 
potrivite, accentueaza-ti un outfit 
prin intermediul altuia, opteaza 
pentru modele care se potrivesc sau 
completeaza paleta coloristica.
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CAMASA ALBA

Daca tricoul alb este 
considerat un necesar 
in garderoba fiecaruia, 
camasa alba (in nasturi 
preferabil) este peste 
el din toate punctele 
de vedere. Ca mergi in 
combinatie cu pantaloni 
mai larguti, o pereche 
de jeansi sau fusta midi, 
orice combinatie poate 
fi avantajoasa daca stii 
sa o scoti in evidenta asa 
cum trebuie. Mare atentie 
in schimb, sa o inlocuiesti 
la momentul potrivit: una 
este o camasa alba curata 
care iti ofera un aspect 
chic si sofisticat, si alta e 
o camasa alba invechita, 
vizibila si care iti ofera un 
LOOK lipsit de viata!

ACCESORIZAREA

Nu afirmam ca accesoriile 
reprezinta cireasa de pe tort, dar ele 
completeaza foarte bine un outfit, fie 
ca este o curea, un colier sau o pereche 
de cercei. Accesoriile reprezinta o 
investitie buna daca le achizitionezi 
gandit si foarte important: nu uita 
sa le porti! Incaltamintea eleganta, 
gentile de mana, palariile, ochelarii 
de soare si tot ce inseamna bijuterii, 
sunt absolut necesare daca vrei sa ai 
un LOOK fashion si sa fii admirata 
ca atare.

INVATA STRATIFICAREA!

Pare destul de dificil sa stii sa stratifici piesele vestimentare, dar va trebui sa 
o faci la un moment dat si daca esti o autodidacta, poti invata de la prezentari 
(nu cele mai excentrice) sau de la vedete atunci cand poarta imbracaminte de 
strada. Incepe prin a imita, pana cand vei avea singura curajul sa te joci cu piesele 
vestimentare, iar rezultatele cu iz de „fashion” nu vor intarzia sa apara!
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TREBUIE NEAPARAT SA AI 
ACESTE GECI!

Poate ca tu consideri ca garderoba ta 
este completa daca ai rochia neagra sau 
tricoul alb, alaturi de cateva genti de 
mana si perechi de incaltaminte, dar, 
sunt mari sanse sa gresesti! Un blazer pe 
corp, o geaca de piele si o geaca denim 
sunt absolut necesare, daca iti doresti 
sa tii stafeta sus in privinta stilului. Iar 
rolurile sunt bine impartite aici: blazerul 
merge purtat la locul de munca sau 
pentru o tinuta formala, geaca de piele 
este indicata pentru tinute edgy si seri 
in care sa iesi in oras, iar denimul e ok 
pentru outfit-uri lejere, casual.

C U L O R I L E 
P I E S E L O R 
VESTIMENTARE SI 
TONUL PIELII

Daca ai avut vreodata 
dilema de ce anumite 
culori arata bine pe 
anumite persoane, iar 
pe tine nu, inseamna 
ca nu ai luat in calcul 
culoarea pielii tale! 
Acum, ca ai citit acest 
lucru, poti incepe sa faci 
primele schimbari! Daca 
ai un ten rece, mergi 
pe alb, negru, albastru, 
gri, argintiu, iar daca 
tonurile tale sunt 
calde, cumpara piese 
vestimentare in nuante 
de maro, galben, auriu, 
rosu, maslin.
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CALATORIND 
PRINTRE 
BLOGURILE 
DIN ROMANIA

Calatorind printre blogurile din Romania, am intalnit-o pe Xaara Novack, o bloggerita care aniverseaza in 
2019, 10 ani de cand si-a inceput activitatea! Este o performanta destul de rar intalnita in mediul online 
romanesc, tocmai de aceea, acesti performeri merita adusi in prim plan si "luati la intrebari".

Acest lucru l-am facut noi acum si, in spatele acestui pseudonim, am intalnit o persoana deschisa, sincera, 
indragostita de blogging, de citit si arta. Si chiar daca avem perceptia ca, in general, artistii sunt mai visatori - 
probabil avem dreptate, insa Flori (aka Xaara Novack) este o persoana ancorata in realitate, care stie exact despre ce 
este vorba intr-un blog. Si chiar daca a avut o evolutie lenta dupa cum afirma ea, asta nu inseamna ca nu discerne 
lucrurile intr-un mod real. Dimpotriva, o face foarte bine, nu se lasa prinsa in mrejele fotografiilor sau a citatelor 
din mediul online care prezinta perfectiunea la care ar trebui sa aspiram cu totii si isi exprima gandurile, opiniile 
in scris, asa cum simte ea mai bine.

Nu este straina nici de vlogging - pe care intentioneaza sa il dezvolte, este destul de activa in domeniul artei in 
zona in care isi desfasoara activitatea ... Multe si diverse activitati, iubite toate in mod egal.

Despre toate acestea, despre modul cum si-a inceput calatoria in mediul online, ne va vorbi chiar Xaara Novack 
in urmatorul dialog si pe care va invitam sa il cititi in continuare!

noiembrie 2019

cu
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Bine ai venit in revista Famost, Xaara 
Novack! Anul acesta aniversezi 10 ani de 
blogging. Ce simti cand te gandesti cat 
timp a trecut?

Bine v-am gasit. Multumesc, uneori este 
foarte fain sa iti reaminteasca cineva de 
aceste momente. Intotdeauna mentionez cu 
placere si nostalgie de inceputurile mele ca 
blogger. Pe atunci, scriam povesti scurte sau 
poezii pe blog; nu ma gandeam ca voi alege 
o nisa anume. Dar mi-a placut bloggingul 
si am invatat cu “ce se mananca” aceasta 
activitate, pe masura ce am scris din ce in 
ce mai mult. 
De ce necesitatea acestui pseudonim? Ne 
poti dezvalui, cel putin un nume al tau?

Am un nume care poate fi legat usor 
de anumiti politicieni. Inca din scoala 
generala, dar mai des mi se intampla la liceu 
sau facultate, sa fiu intrebata de profesori 
daca am legatura cu domnul Manda. Si da, 
Manda este numele meu de familie. Si nu, 
nu am absolut nici o legatura cu politicienii 
respectivi.

Strabunicii mei din partea familiei 
Manda au locuit in Bulgaria, in Kaliakra. 
Provin dintr-o familie de agricultori, de 
oameni simpli cu un trai modest. Au fost 
deportati in Romania, urcati in tren cu tot 
cu copii si oi, dupa ce Cadrilaterul a fost 
cedat Bulgariei. Ei au ajuns in zona de 
sud o Olteniei dupa o perioada in care au 
locuit inclusiv in Timisoara. Am o familie 
frumoasa, cu un trecut cultural si istoric. 
Unchiul meu a fost o persoana importanta 
in viata culturala o orasului.  

Cu toate astea, nu am vrut sa ma folosesc 
de numele familiei mele pentru a avea 
anumite avantaje sau pentru a ma descurca 
mai usor. In special aici, in Craiova. 

Insa vreau sa subliniez ca nimeni nu 
reuseste in viata doar datorita eforturilor 
proprii. Este nevoie de munca, da, insa si de 
oameni care sa ne ajute si sa ne sustina. Plus 
un gram de noroc. 

Flori este prenumele. A fost dorinta 
familiei sa-mi puna numele de botez 
dupa strabunica mea. Eu am dorit un 
pseudonim. Pe acela am avut libertatea de 
a mi-l alege chiar eu. Si imi este foarte drag. 
Este un nume diferit, o combinatie dintre 
cartierul in care locuiam in trecut si un 
nume frumos. 
Cum te-ai apucat de blog, mai ales ca in 
2009, nici internetul si nici blogging-ul 
nu luasera o asa mare amploare, cel putin 
in Romania? Ce te-a determinat sa faci 
acest pas?

Imi place sa scriu. Scriam poezii la 
inceput, inca am foile cu poezii, pe care 
le tin intr-un sertar si le mai rasfoiesc din 
cand in cand. Apoi am scris si ceva proza 
scurta. Insa nimic nu s-a concretizat in 
sensul acesta. Apoi am inceput sa descopar 
alti bloggeri, de nisa. Si mi-am dat seama ca 
ar fi ceva ce mi s-ar potrivi. 
Blogul tau, xaaranovack.com, este unul 
destul de divers - de la moda, beauty, 
lifestyle, pana la branduri si recomandari 

personale de filme, carti, etc. Ai avut 
aceasta perspectiva de la inceput sau ti-ai 
conturat-o pe parcurs?

S-a conturat pe parcurs. Am inceput sa 
citesc bloguri si sa imi doresc sa abordez 
subiecte despre produsele pe care le folosesc. 
Sa scriu despre cartile pe care le citesc, 
despre animalutele mele, sau filmele si 
serialele pe care le privesc. A fost o evolutie 
destul de lenta, dar frumoasa. Pentru mine 
cel putin.
Cu siguranta iti place tot ce faci pe blog 
… cu toate acestea, ai rubrici care sunt 
printre preferatele tale?

Imi plac recenziile de carte, imi place 
foarte mult sa citesc. Mi se intampla sa 
nu am la dispozitie timp, dar cel putin 
cinci pagini pe zi, tot reusesc sa citesc. 
De asemenea, imi place sa fac recenzie 
la produsele pentru ingrijirea pielii sau a 
tenului. Chiar daca mai am foarte multe 
de invatat despre ingredientele din aceste 
produse, incerc sa ofer toate informatiile 
pe care le cunosc la ora actuala, pentru ca 
cititorii si cititoarele sa isi formeze o idee cat 
de cat clara despre un produs anume. De 
asemenea, incerc sa fiu obiectiva. Ce nu mi 
s-a potrivit mie, poate fi un produs foarte 
bun si sa i se potriveasca unei alte persoane.
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Unde ti-ai dori sa ajungi cu blogul? Ai un 
anumit scop?

Da, inca lucrez la blog. Tocmai de aceea 
imi place. Este un proces de invatare si de 
imbunatatire constanta. Momentan, doresc 
sa am toate articolele optimizate foarte bine. 
Inainte le lucram cu jumatate de masura sau 
in graba, ca sa zic asa. Acum vreau sa fie 
totul foarte bine pentru Google, pentru 
motoarele de cautare. Si sa scriu - daca nu 
zilnic, macar de trei ori pe saptamana cate 
un articol. Sa ajung sa fie gata scrise, cu 
poze facute, iar eu doar sa le programez. 
Ai de asemenea, reale inclinatii catre arta. 
Ce ne poti spune despre aceasta latura 
creativa a ta? Cum ti-ai descoperit-o? Este 
nativa, ai cultivat-o in timp?

Am inceput sa desenez de mic copil, 
mazgaleam peretii din baia bunicilor. In 
scoala generala am prins drag de anime-
uri si mazgaleam desene cu Sailor Moon 
pe caietele mele sau ale colegelor care ma 
rugau. Apoi, am ales un liceu de profil. Am 
foarte multe amintiri frumoase de atunci. 

Arta este parte din viata mea, m-a ajutat 
sa trec peste perioadele dificile. Am inclusiv 
doua expozitii la activ si chiar daca am luat 
o pauza, am de gand sa incep sa pictez iar. 

Inainte aveam impresia ca trebuie sa 
astept sa vina inspiratia, sa ma uit peste 
alte lucrari sau sa citesc despre arta. Insa, 
treptat, mi-am dat seama ca actiunea este 
cea care ajuta si iti da acel impuls, apoi 
ideile curg de la sine. 

Care a fost cea mai frumoasa experienta 
din momentul in care ai inceput 
activitatea de blogging?

Atunci cand am inceput sa cunosc alti 
bloggeri. Momentan fac parte din Asociatia 
Bloggerilor Olteni si alaturi de ei am mers la 
foarte multe evenimente, lansari de produse 
aici in Craiova sau in Bucuresti, am ajuns 
la conferinte de specialitate sau la degustari 
de vin. 
Ai castigat cateva premii pe segmentele 
abordate de tine, care confirma ca ceea ce 
faci, faci bine, o confirmare a eforturilor 
tale. Povesteste-ne despre aceste lucruri 
…

In alte domenii nu sunt foarte 
competitiva, dar in ceea ce priveste scrisul 
pe blog, stiu ca ma descurc bine si ca pot 
oferi informatiile intr-o maniera diferita 
de alti bloggeri. Inca mai am foarte multe 
de invatat, spre exemplu stau foarte prost 
la capitolul “story telling”. Dar stiu cat de 
mult este apreciata sinceritatea in aceste 
domenii. Si incerc sa aduc in avantajul 
meu faptul ca sunt o persoana onesta, scriu 
autentic, fara sa infloresc sau sa exagerez. Ba 
uneori imi place sa glumesc in text, pentru 
ca in realitate ma abtin, fiind mai rezervata. 
In text, las imaginatia si vorba sa curga. 

De multe ori nu ma astept sa castig, imi 
place ideea de a scrie alaturi de alti oameni. 
De a veni cu ideile mele si de a le expune. 
Poate informatia pe care o ofer, ii va ajuta 
pe ceilalti. 

 Cum percepi acum, aceasta evolutie 
galopanta a retelelor de socializare, a 
blogurilor, vlogurilor, comparativ cu 
acum 10 ani? Este de bine, e rau?

Depinde. Pentru ca da, retelele de 
socializare au evoluat enorm, avem realitatea 
augumentata care este in dezvoltare pe zi ce 
trece. Avem si foarte multe aplicatii care ne 
ajuta sa comunicam mai usor.

Folosite intr-un mod util, fara a face 
exagerari, cred ca aceste aplicatii ne ajuta. 
Informatia circula foarte repede. Dar poate 
fi si trunchiata. Putem vedea lansari de 
produse noi, inainte ca acestea sa ajunga in 
magazine si putem face o precomanda a lor. 
Insa exista si reversul medaliei. 

O viata care pare a fi perfecta, pline de 
poze foarte editate si “filtrate”. O viata in 
care unele persoane nu se regasesc pentru 
ca nu au un ten perfect, o casa minunata 
si curata si poate nici puterea financiara 
de a calatori la fel de des precum unii 
“influenceri”. De aceea, este ideal sa alegem 
cu atentie pe cine anume urmarim, atat 
pe Instagram, cat si pe restul retelelor de 
socializare. Sa pastram o doza de realism in 
viata noastra. 
Adesea, majoritatea dintre noi aveam 
asteptari nerealiste datorita retelelor de 
socializare. Ne este indusa ideea ca trebuie 
sa fim cumva perfecti, sa bifam anumite 
chestii in viata. Sa avem o cariera buna, sa 
avem bani multi sau o masina noua. Sau ni 
se induce ideea ca nu putem fi cu adevarat 
fericiti daca nu avem X obiect sau nu facem 
Y lucru. Ar fi bine sa trecem totul printr-o 
sita si sa fim atenti la ceea ce avem nevoie 
cu adevarat in viata noastra si nu la ceea ce 
vedem peste tot. 
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Ne spui in descrierea ta pe 
xaaranovack.com, ca ai anumite 
certificari SEO, de marketing online, 
samd … ai facut aceste lucruri pentru a 
creste tu, personal, sau sa iti ajute blogul?

Nu, nu am facut asta pentru a creste 
blogul meu sau conturile mele de pe 
retelele de socializare. Am decoperit SEO 
treptat, dupa ce am mutat blogul de pe 
platforma Blogger, pe domeniu si hosting 
propriu, in Wordpress. Atunci am inceput 
sa lucrez la SEO si fac asta chiar si acum. 
Am fost putin lenesa, recunosc. Apoi am 
descoperit Google Adwords si domeniul 
marketingului online, in care am si lucrat. 
Atat ca freelancer, cat si ca angajat. 

Eu am ales calea lunga de bataie, trafic 
organic, activitate destul de iregulara si 
lucrul acesta se observa, pentru ca am avut 
o evolutie si am in continuare o evolutie 
lenta. Insa m-am inconjurat de bloggeri, 
de oameni care lucreaza si activeaza in 
aceste domenii. Particip si am participat la 
conferinte si ma intereseaza domeniile, in 
ciuda lentorii mele de a “creste” ca blogger. 
Imi place sa invat si stiu ca toate acestea 
sunt domenii care te tin constant in priza, 
pentru ca sunt multe noutati aproape zilnic. 
De exemplu, pentru Google Adwords 
examenul se da an de an. Asadar, nu ai cum 
sa te culci pe o ureche si trebuie sa te mentii 
informat.  

Imi place inclusiv sa studiez html, css 
si programare. Adica tot ce se intampla in 
spatele unui blog, partea de web design. 
Lucru pe care l-am si facut la Scoala 
Informala de IT. A fost un curs foarte fain, 
la care mai am sa dau examenul final. A avea 
un blog, implica mai mult decat a scrie pur 
si simplu. 

FAMO ST  M O D A

Ce inseamna arta pentru tine si care ar fi 
domeniile pe care le-ai incadra la arta?

De exemplu, colajul pentru mine 
inseamna arta. Am descoperit colajul acum 
trei ani si am devenit obsedata de a decupa 
din reviste. Adesea imi iau reviste special 
pentru a le decupa. Ma ajuta vizual. Pun 
decupajele inclusiv in agenda mea de tip 
Bullet Journal si recent, am inceput un 
jurnal de arta in care iau notite si scriu 
diverse idei. 

Fotografia este o arta draga mie. Am 
inclinatie catre fotografia de produs, pe 
care o ador. Insa ii admir enorm pe cei care 
reusesc sa fotografieze persoane. Mi se pare 
ca trebuie sa ai un ochi format pentru a sti 
ce pozitii se potrivesc in context si care sunt 
acele unghiuri care avantajeaza un chip. 
Urmaresc fotografi pe Instagram, pentru ca 
ma inspira. 

Machiajul este o arta. Admir persoanele 
care fac din asta o pasiune si un job. Este 
foarte frumos sa evidentiezi trasaturile 
unei persoane sau chiar sa stapanesti acest 
domeniu interesant, inclusiv ca hobby. 

Mai sunt si alte domenii, moda este 
arta, insa nu ma refer aici la moda in sensul 
comercial. Ma refer la materiale, la modelele 
de pe materiale, acele printuri floarele de 
exemplu. Accesoriile, bijuteriile lucrate 
manual. Moda este un domeniu foarte vast, 
care are arta ca inspiratie, in esenta.  
Cum stai pe partea de vlogging? Este mai 
dificil decat activitatea de pe blog? Daca 
ai avea de ales, ce ai alege: blog sau vlog?

Da, vloggingul este mai dificil si 
momentan incerc sa reiau aceasta activitate. 
Doresc sa devin mai activa, inclusiv pe 
youtube. Ultimii trei ani au fost dificili si 
m-am implicat destul de mult in viata de 
familie. Insa acum lucrurile s-au echilibrat 
si incerc sa imi fac un program al meu. 
Dupa o perioada de hiatus care a durat 
cateva luni. Cu toate astea, in scris consider 
ca ma exprim cel mai bine si fara emotie. 

Am constatat ca atunci cand iau o pauza 
de la filmat, imi este dificil sa reiau totul. 
Ma balbai mai des si trag mai multe duble. 
Sunt usor mai crispata. Pe blog, este mai 
usor din punctul acesta de vedere. Insa 
doresc sa recuperez! 
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cosmetice. Daca as primi produse de la 
diverse companii, mi-ar da peste cap tot 
feng - shui - ul si chiar nu imi doresc sa 
acumulez mai mult decat pot consuma. 
Sigur, pot organiza concursuri, insa mi se 
pare ca si acestea cumva si-au pierdut din 
farmec. 

As vrea sa donez, desigur, as vrea sa ajut. 
Insa, adesea, produsele ajung la persoane 
care isi permit sa cumpere produse la randul 
lor, si mi se pare o risipa intr-un fel. Voi 
lansa in curand un concurs pe Instagram, 
dar voi incerca sa-l organizez in asa fel incat 
sa aduc un beneficiu tuturor. 
Care din produsele de infrumusetare 
folosesti cel mai mult: rujul, fardul, 
eyeliner-ul?

O sa sune banal, dar folosesc un balsam 
de buze. Ma fardez rar. In schimb, am grjia 
de pielea mea si nu uit niciodata sa ma 
demachiez sau sa folosesc SPF. 

Care este stilul tau vestimentar in care te 
simti cel mai comoda?

Am un stil vestimentar care este o 
combinatie dintre casual si feminin. Ma 
simt cel mai comod intr-o pereche de blugi 
si un tricou sau o bluza. Insa, incerc sa port 
mai des rochii sau fuste. Cumva sa ies din 
zona mea de confort si sa incerc stiluluri 
vestimentare pe care le admir la alte fete sau 
pe care le tot vad pe Pinterest.
Care este culoarea ta preferata? Sau ai mai 
multe?

Am mai multe, depinde  de sezon si cred 
ca de starea mea. De exemplu, primavara 
si vara aceasta am fost obsedata de rozul 
acela prafuit sau piersicul. Acum ca a venit 
toamna, parca as purta ceva in nuanta de 
verde smalard sau de aramiu. Anul trecut 
eram obsedata de mov. Insa nu exagerez, imi 
expun aceste mici obsesii prin machiaj sau 
printr-un detaliu din tinuta vestimentara. 

Pana in momentul de fata, ai descoperit 
secretele pentru a avea succes ca 
bloggerita?

Concusurile iti aduc de exemplu foarte 
multi abonati. Abonati care sunt organic 
adusi, o parte. Fara a lua in considerare 
conturile special create pentru a participa la 
concursuri sau persoanele care se aboneaza 
pentru a castiga si apoi dezamagite ca nu au 
fost alese, se dezaboneaza. 

Informatiile nisate sau tot ce poate fi 
util, iti pot aduce succes sau chiar cititori 
care intra pe blogul tau pentru ca abordezi 
subiecte de care sunt interesati. 
Poti promova/ recomanda produse care, 
de fapt, nu sunt atat de eficiente sau 
bune asa cum se afirma, etalandu-le atat 
plusurile cat si minusurile?

Da, imi place sa scriu recenzii despre 
produsele de ingrjire a corpului sau a 
tenului pe care le-am testat. Fac asta pe 
banii mei. Foarte rar primesc produse de 
la branduri si cred ca este mai bine astfel. 
Nu ca ar fi ceva rau in a primi produse sau 
a merge la lansarile unor produse, daca 
esti invitat. Este ceva frumos si interesant. 
Este o dovada ca munca ta conteaza si este 
importanta pentru diverse branduri. 

Cu toate astea, nu sunt make-up artist, 
am un singur sertar dedicat produselor de 
ingrijire si un alt sertar dedicat produselor 
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In toate activitatile tale, ai avut pe cineva 
care sa te sustina indiferent de situatie si 
care sa-ti dea impulsul de care ai nevoie la 
momentul potrivit?

Da, au fost alaturi de mine ceilalti 
bloggeri din Asociatie. Prietena mea are ca 
pasiune fotografia si atunci cand nu gateste 
sau nu lucreaza, ma ajuta cu pozele. Sunt 
alaturi de mine prieteni dragi care imi 
spun ca imi citesc blogul si persoane care 
imi vizioneaza videoclipurile sau imi sunt 
alaturi pe retelele de socializare si imi lasa 
comentarii, imi trimit mesaje. Lucrurile 
acestea ma ajuta sa fac ceea ce fac in 
continuare. 
Pare ca faci foarte foarte multe lucruri … 
mai ai timp si de tine?

Incerc sa jonglez cu toate, doresc sa ma 
organizez mult mai bine pe viitor. Stau 
prost la capitolul organizare si daca s-ar da 
un premiu pentru procrastinare, sigur as fi 
prima pe lista. 

Sunt insa atenta sa imi ingrijesc tenul, sa 
ma relaxez, sa ma bucur de prietenii mei si 
sa citesc cate putin zilnic. 
Care este cea mai mare dorinta a ta in 
momentul de fata?

Sa reusesc sa fiu constanta pe Youtube 
si sa imi cresc audienta pe retelele de 
socializare. Nu ma grabesc insa. Pas cu pas.
Ai anumite planuri de viitor, proiecte in 
desfasurare?

Vreau sa ajung la cat mai multe conferinte 
in domeniul marketingului online si social 
media. Am in plan sa fac foarte multa 
fotografie de produs si fotografie de stock. 
Si putina arta de stock, ca sa completez 
cumva pasiunea cu castigul financiar. 
Iti multumim pentru prezenta si iti 
dorim sa ai parte de succes si rezultatele 
pe care le meriti!

Multumesc si eu, atat pentru invitatie cat 
si pentru urari. Mi-a facut placere si mi-au 
placut foarte mult intrebarile.
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La atelierul din Breaza, iile se 
lucreaza cu pasiune si maiestrie, 100% 
manual, astfel incat istoria sa nu se 
piarda, iar tu sa te poti bucura de 
frumusetea traditiei. Aici se lucreaza 
modele autentice din zona Breaza, sunt 
respectate si sunt duse mai departe, 
asa cum au fost ele transmise de catre 
inaintasi.

Fiecare articol vestimentar este lucrat 
si cusut manual, cu dragoste si pasiune 
in atelierul din Breaza, Prahova.

Cusatura si lucrul manual in general, 
este o arta, care linisteste sufletul si 
relaxeaza capul, dar si o metoda de 
exprimare, la care multe femei tind sa 
se intoarca.

Cusatura este una dintre cele mai 
vechi forme de exprimare. Inainte de 
litere si cifre, au fost formele pictate. 
Acele forme aveau intelesuri si spuneau 
povesti. Straiele mostenite din stramosi 
au mister si spun povestea fiecaruia.

Pentru fiecare o clipa de relaxare 
inseamna mult, iar cusatura te rupe de 
rutina zilnica si te transpune in alta 
lume, o lume unde formele prind viata  
si spun povesti.

Iile de Breaza 

TOTUL despre MODA cu DANIELA SALA

foto : Gabi Dios Photography 
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Cum ai pornit pe acest drum? A 
fost greu sa te faci remarcata?

Am pornit putin inconstienta de ceea 
ce inseamna mediul de afaceri pe piata 
romaneasca. 

Nu ma asteptam la acest haos si 
incertitudine la care orice antreprenor 
este supus. Mediul de afaceri nu ne 
ajuta deloc sa ne dezvoltam, ba pare si 
hotarat sa ne ingroape. 

Nu stiu daca a fost greu sau usor, asa 
au decurs lucrurile. Am muncit mult 
si ador ceea ce fac, asa ca presupun ca 
acesta este normalul.

Cu ce piese vestimentare putem sa 
purtam o ie? 

O ie este usor de asortat in tinute 
sport sau de ce nu, chiar si in tinute 
elegante! Varietatea modelelor ne da 
voie sa le asortam asa cum ne dorim, 
dupa stilul fiecaruia.

Important este sa ne simtim 
comfortabil si sa ne adaptam 
evenimentului. O putem purta atat la 
blugi cu incaltaminte sport cat si la o 
fusta neagra, lunga, eleganta.

Consideri ca o piesa vestimentara 
poate fi scoasa in evidenta de o ie?

Eu consider ca IA iese in evidenta. 
Cand ma imbrac intr-o ie, cu orice 

as asorta-o. toata lumea se uita la ie, 
o admira, o vrea. Cand intru intr-o 
incapere, imbracata in ie, totul se 
lumineaza.

Cum ti se pare ca au fost 
acceptate iile in randul 
publicului tanar?

Tineretul se intoarce la traditii. Le 
iubeste, le poarta si le intelege. Asta 
ma bucura si imi da un suflu bun in 
ceea ce fac.

Spune-ne mai multe despre iile de 
Breaza realizate de tine!

Iile realizate in Atelierul Ii Breaza 
sunt in totalitate facute manual in 
modelele zonei. Breaza a fost un 
important centru de broderie manuala, 
inca de pe vremea Reginei Maria.

Iile produse aici au facut inconjurul 
lumii si au fost purtate de multe vedete 
international. Astfel, eu continui o 
traditie, duc mai departe IA de Breaza.

Interviu Anda Manescu - fondatoarea Ii Breaza 
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TRENDURI 
ALE ACEASTEI 
TOAMNE

7
Noile trenduri, 

pe cat de 
intrigante, pe 
atat de diverse, 
c e l e b r e a z a 
autenticitatea si 
individualitatea. 
Te invit sa 

descoperi super-tendintele din aceasta 
toamna si sa alegi pe cele mai potrivite 
stilului tau. Cu alte cuvinte, esti 
liber sa fii tu si sa experimentezi cat 
mai multe. Exagerarea este desigur 
punctul cheie, indiferent ca este vorba 
despre forme sau dimensiuni. Dar 
mai sunt si elementele retro ale epocii 
modei, care fac o revenire fresh. Unii 
designeri se joaca cu nuantele deschise, 
contrastandu-le cu imprimeuri vii. 
Altii, ofera styling-uri mai asezate, dar 
elegante mizand pe reinterpretare.

t e x t  :  A l i n  T e m e l i e s c u  /  f o t o  :  A l e s s a n d o  L u c i o n i
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HALF AND HALF
   

O geaca din piele sau din denim? 
Un blazer in carouri sau un sacou 
bleumarin? In sfarsit, nu mai trebuie sa alegi 
intre una si alta: le poti avea pe amandoua! Se 
pare ca imbinarea a doua piese vestimentare 
diferite este acum o tendinta. De exemplu, 
o jumatate din geaca biker cu efect de piele 
si o jumatate din jacheta din denim. Sau 
un pulover si un tricou combinate intr-un 
singur item. Cu siguranta cunosti tipurile 
de combinatii unde jacheta este in contrast 
cu perechea de pantaloni, in culori sau 
materiale. Ei bine, acum exista literalmente o 
jumatate cu o alta jumatate - doua materiale 
pentru aceeasi piesa vestimentara.

STAYING NEUTRAL
   

In timp ce culorile deschise 
sunt intotdeauna un lucru bun, 
lipsa acestora, fac si o declaratie. 
Neutrele - in special din cap 
pana in picioare, plus accesoriile 
- pot fi de asemenea o tendinta 
marcanta. Este bine sa ai in 
garderoba piese in nuante neutre 
pentru ca ele sunt clasice si nu 
se vor demoda niciodata. Nuanta 
camel, de exemplu, este alegerea 
frecventa a designerilor. Este 
considerata o alegere sobra, care 
este usor de scos atunci cand este 
cazul. Gandeste-te la ea ca la o 
culoare mai matura, dar care este 
sofisticata si in acelasi timp, sic. 

GROOVY
   

Imprimeurile acuarela nu mai sunt 
destinate doar hipiotilor. Ele sunt cele mai 
populare si versatile piese ale sezonului. 
In timp ce ele pot evoca o viziune a stilului 
anilor ‘70, imprimeurile tie-dye moderne 
sunt ceva mai edgy, daca nu chiar reci. Este 
o adevarata explozie de culori cu folosirea 
continua si abundenta a tehnicii tie-dye de 
catre designeri. Pe podiumurile sezonului, 
ele au creat un spectacol psihedelic cu 
ajutorul trench-urilor, camasilor si a altor 
piese bine alese. Nu uita sa acorzi o atentie 
sporita acestui trend atunci cand mergi la 
cumparaturi!

PINK IN EVERY SHADE
   

Salmon, rose, blush, 
fuchsia, watermelon, 
flamingo, bubble gum, 
magenta. Indiferent 
cum le numesti, toate 
sunt nuante de roz. 
Culoarea roz este vedeta 
sezonului toamna-iarna 
- si da, asta este valabil 
chiar si pentru barbati! 
Multi dintre ei evita 
piesele vestimentare 
roz, considerand 
aceasta culoare una 
copilareasca sau mai 
putin masculina. Dar 
tendintele ultimilor ani 
au demonstrat ca si 
barbatii poarta roz. Nu 
este vorba doar despre 
accentele de roz ca 
forma de infrumusetare 
sau pentru a obtine 
un efect de contrast 
cu piese statement. 
Majoritatea tinutelor 
pot fi in roz, din cap 
pana in picioare. Rozul 
se preteaza a fi purtat 
aproape oriunde, de 
la piese vestimentare 
de strada pana la 
evenimente elegante. 

1

2

4

3

O f f - W h i t e

d r i e s  v a n  n o t e n

D s q u a r e d 2

b a l m a i n

b a l e n c i a g a b u r b e r r y

l o u i s  v u i t t o n
b e r l u t i
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PUFF AWAY
   
Nu poti fugi de imbracamintea exterioara cand vine vorba de anotimpurile de toamna si de 

iarna. Dar de data aceasta, canadienele oversize sunt considerate esentiale pentru o tinuta in 
trend. Geaca simpla puffy a fost ridicata la rang de vedeta de marile case de moda. Este vorba 
despre geaca groasa, din fas, cu puf, pe care probabil nu o purtai decat atunci cand trebuia 
sa infrunti frigul. Acum vine cu o silueta exagerata, care ofera o senzatie de confort si stil in 
acelasi timp.

ROARING STYLE
   

Animal print-ul a revenit. 
Leopard, zebra sau poate piele de 
sarpe? Designerii au pus aceste 
imprimeuri pe un piedestal si 
le-au transformat in trendul 
principal al oricarui sezon. Daca 
inainte te foloseai de animal print 
pentru mici accente, acum poti 
purta imprimeul din cap pana in 
picioare. Poate inainte te fereai de 
astfel de imprimeuri, le asociai cu 
kitsch-ul. Sa stii ca lucrurile nu mai 
stau la fel. Imprimeurile animal 
print depasesc aceasta granita si 
cuceresc inimile tuturor iubitorilor 
de moda.

LOOK TO THE FUTURE
   

Unii designeri au parcurs traseul 
futurist pentru tinutele trimise 
pe podium. Fie intr-un mod sci-
fi, millitary-esque, fie in lumea 
post-apocaliptica. Aceste asocieri 
accidentale semnifica o revenire la 
o estetica ceva mai sobra. Negrul 
este desigur culoarea aleasa. Chiar 
daca s-a pastrat o oarecare eleganta, 
acest trend inseamna excentricitate 
moderna. Fara indoiala s-a vrut 
reinterpretarea pieselor barbatesti 
si a stilului, asa cum era stiut pana 
acum. Poarta piese in straturi, piese 
din piele, plus accesorii metalice si 
esti gata pentru un viitor distopic. 

5 6

7

f e n d i

g i o r g i o  a r m a n i

e m p o r i o  a r m a n iY o h j i  Y a m a m o t o

n e i l  b a r r e t t

d i o r
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Haina stofa 520 lei 
Sacou 360 lei 

Pantaloni 200 lei 
Vesta 95 lei 

Cravata 45 lei

Haina stofa 520 lei 
Costum 3 piese 620 lei 

Cravata 45 lei 
Camasa 95 lei

Haina stofa 650 lei 
Sacou 360 lei 

Pantaloni 165 lei 
Camasa 140 lei 

Set cravata+batista 45 lei

Camasa 135 lei 
Cravata 45 lei

Camasa 140 lei 
Cravata 45 lei

Camasa 140 lei 
Cravata 45 lei

Camasa 140 lei 
Cravata 45 lei

Camasa 140 lei 
Cravata 45 lei

Camasa 115 lei 
Cravata 45 lei

Garderoba ideala de toamna - un costum 3 piese din stofa superioara, croiala slim fit si o haina din stofa!

Adauga un strop de 
eleganta purtand o 

camasa din bumbac, la 
care asortezi o cravata 
care sa-ti accentueze 

intreg outfit-ul!

STYLIST’S TIP

F I I  P R E G A T I T  P E N T R U  S E Z O N U L  R E C E ,  C U  V E S T I M E N T A T I I L E  M I S T E R !
Material realizat de Gina Codrescu, manager magazin Mister / Foto : Famost
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Geaca 420 lei 
Maleta 95 lei 

Pantaloni 200 lei

Geaca 420 lei 
Jacheta bumbac 140 lei

Geaca impermeabila 520 lei 
Pulover 95 lei 

Pantaloni 200 lei 
Esarfa 40 leiGeaca 420 lei 

Sacou 360 lei 
Vesta 115 lei 

Camasa 115 lei 
Pantaloni 165 lei

Maleta 95 lei Bigmen 140 lei Bigmen 140 leiBigmen 120 lei

Camasa 140 lei Camasa 140 lei Camasa 140 lei Camasa 115 leiCamasa 115 lei

Ofera o doza de modernitate oricarei tinute cu ajutorul celor mai noi modele de geci!

Geaca impermeabila 520 lei 
Costum 720 lei 
Camasa 140 lei 
Cravata 45 lei

Maletele din lana sunt optiunea perfecta pentru tinutele bussines sau casual look. 
De nelipsit in garderoba de toamna este si bigmenul polo din bumbac.

STYLIST’S TIP

F I I  P R E G A T I T  P E N T R U  S E Z O N U L  R E C E ,  C U  V E S T I M E N T A T I I L E  M I S T E R !
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ZEBRA

D
intre marile tendinte 

ale acestei toamne 

fac parte printurile 

exotice. Ele dau startul in 

prezentarile de moda si 

creeaza de fiecare data 

un upgrade al stilului, in 

general prin indrazneala 

combinatiilor.

text : ALIN TEMELIESCU
foto : FAMOST

Moda masculina 
imbratiseaza frumusetea 
salbatica a printurilor 
care imita blana zebrei, 
leopardului sau a tigrilor. 

o u t f i t  o f  t h e  m o n t h
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OUTFIT
Shirt : ZARA | trouSerS : ZARA | ShoeS : Bershka

Manevra vestimentara a sezonului este sa le porti in exces: fie intr-o tinuta cu doua imprimeuri diferite, fie acelasi imprimeu, din 

cap pana in picioare. In caz contrar, poti oricand sa introduci un singur element animal print in tinuta ta de toamna. Printul zebra 

a beneficiat de mai putina atentie pana acum, insa promite sa se redreseze. De inteles, deoarece e stylish si atemporal. Nu exista 

niciun motiv pentru care sa nu iti placa animal printul.

Tschuss!
i t ’ S  b o l d ,  i t ’ S  d a r i n g ,  i t ’ S  a n i m a l .

o u t f i t  o f  t h e  m o n t h
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Interviu Luminita Vlahbei

Orice inceput este greu, dar cand dragostea pentru ceea ce faci este infinita, 
orice efort, orice impas, sunt doar instrumente care te ambitioneaza si 
contribuie la realizarea unei mai bune variante a ceea ce esti. Proiectele 

ambitioase apartin persoanelor indraznete, care isi doresc mai mult de la viata, care 
isi depasesc zona de confort si ajung la un moment dat sa fie puncte de reper pentru 
altii aflati la inceput de drum.

Moda, in aceasta perioada, nu este cel mai simplu domeniu de abordat, dimpotriva: 
concurenta acerba pe toate planurile, de la mediul online, pana la design sau 
stabilirea unor preturi competitive, alaturi de multe alte amanunte, iti pot oferi 
multe batai de cap, dezamagiri si poate merge pana la renuntare. Insa, daca reusesti 
sa depasesti anumite obstacole si sa te autodepasesti, satisfactia este una enorma; in 
acel moment, ai demonstrat ca locul tau este cel putin acolo!

Pasionata de mica de moda si starnind admiratia celor din jur pentru ceea ce iesea 
din mainile ei atunci cand crea o piesa vestimentara, Luminita Vlahbei a facut un 
pas important in viitoarea cariera, aceea de infiinta brandul VLUMIERE. Dedicat 
femeilor, acest brand isi propune sa ofere acestora comoditatea, calitatea si eleganta 
femeii moderne de astazi.

Incercand sa sustinem atat cat ne sta in putinta orice initiativa ambitioasa si 
frumoasa, am invitat-o pe Luminita la un dialog, in care am discutat despre 
inceputuri, despre moda, cui se adreseaza piesele vestimentare marca VLUMIERE, 
alaturi de multe alte opinii interesante. Mai mult, alaturi de oamenii minunati cu 
care colaboram, am realizat si un frumos editorial care insoteste acest interviu si pe 
care va invitam sa il parcurgeti in randurile urmatoare!

Locatie : Hotel Vega / Make-up : Diana Pavel / Hairstyle : Aurelia Aurora / Vestimentatie : Vlumiere / Foto : Famost
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Buna, Luminita si bine ai venit in paginile revistei noastre! Ce 
inseamna Vlumiere pentru tine?

Vlumiere este proiectul meu de suflet la care am visat inca de mic 
copil. As putea spune ca este un vis devenit realitate. Este exact ceea 
ce ma reprezinta, fiind cea mai mare realizare a mea din punct de 
vedere profesional, pana in acest moment.  

Care este povestea ta? Care a fost impulsul care te-a determinat sa 
iei aceasta decizie?

Pentru mine, nevoia de a crea si de a ma exprima 
prin design vestimentar, a inceput inca din copilarie, 
de pe vremea in care modelele principale imi erau 
papusile. Am crescut in preajma a doua femei minunate, 
alaturi de mama si de bunica mea. Ele m-au inspirat si 
probabil, tot pe ele le si mostenesc pe latura artistica. 

Ceea ce m-a determinat in mod deosebit sa incep 
acest proiect, a fost admiratia celor din jur pentru 
tinutele personale pe care le-am afisat de-a lungul 
timpului, sustinerea sotului si a familiei mele. 

Care este etimologia numelui Vlumiere? Ce exprima 
el, care ii sunt radacinile?

Am stiut inca de la inceput ca numele pe care 
il voi alege trebuie sa aiba un impact puternic. Pe 
partea aceasta am avut multe ajutoare, incepand de 
la intreaga echipa de marketing cu care am colaborat, 
pana la prieteni si familie. Trebuie sa recunosc ca a fost 
o decizie foarte greu de luat, am avut cateva variante 
din care a trebuit sa aleg, insa, dupa o lunga dezbatere 
cu o prietena buna, am ramas la varianta Vlumiere. Mi 
s-a intamplat destul de des sa ma intrebe lumea daca 
are legatura cu numele personal. Prefer sa zic ca nu, a 
fost pur si simplu un nume care m-a facut sa spun ‘acesta e alesul’ ??) 

Multi designeri de moda aleg un astfel de nume, altii merg pe 
propriul nume, intr-un mod mai personal. De ce ai ales Vlumiere?

Mi-am dorit sa nu existe nicio legatura intre numele propriu si 
numele pe care urma sa il aleg pentru acest proiect. Nu pentru ca 
mi-ar displacea numele meu, insa de multe ori tind sa zic ca sunt o 
persoana introvertita si prefer sa lucrez la proiectele mele din spate. 
De asemenea, as putea spune ca nu sunt neaparat o persoana careia 
ii place sa iasa in evidenta. 

In momentul in care incepem sa facem ceva, motivatia pleaca 
in majoritatea cazurilor, din pasiune. De unde pasiunea pentru 
creatiile vestimentare si pentru moda, in general?

Tind sa cred ca aceasta pasiune a inceput inca din copilarie, de 
pe vremea cand faceam papusilor rochii in miniatura si mai apoi, 
surorii mele mai mici, pe care o imbracam in bucati de materiale 
ramase - probabil la vremea respectiva arata precum un brad de 
Craciun, insa in viziunea mea era ‘the best of the best’. Imi placea 
mult sa rasfoiesc reviste de specialitate, preferatele mele fiind 
revistele Burda, nelipsite din casa noastra. Treptat, am fost din ce in 

ce mai interesata de acest domeniu si am inceput sa imi 
achizitionez propriile carti si sa studiez arta si moda in 
timpul liber. 

Ne aflam intr-o perioada in care, numarul designerilor 
a crescut destul de mult. Exista persoane care apreciaza 
acest lucru, exista persoane care poate au ceva 
impotriva. Nu iti este teama sa fii asociata cu acest val?

Din pacate sau din fericire, asa este. Spun “din 
pacate”, deoarece nu ar trebui sa se formeze astfel de 
stereotipuri cu privire la noul val de designer. Consider 
ca fiecare dintre noi este liber sa isi exprime propriul 
stil, propriile idei, propriile schite. Ceea ce ma face 
sa apreciez intr-un mod pozitiv aceasta crestere este 
faptul ca pe mine ma bucura orice reusita a tinerilor 
care isi propun sa realizeze ceva si lupta pentru visele 
lor. Nici macar o clipa nu m-am gandit ca as putea 
fi asociata cu acest val. Intotdeauna mi-am propus 
sa gandesc pozitiv si sa am alaturi de mine oameni 
frumosi, cu care sa impartasesc aceleasi ganduri.

Prin creatiile tale vestimentare, iti exprimi propriul 
stil de a te imbraca? Sau iti exprimi doar latura 
creativa? Atingi si comercialul?

Recunosc ca un mare accent este pus pe stilul 
propriu, insa incerc sa combin acest stil cu latura creativa. Evident, 
ma aflu intr-o continua cercetare si urmarire a tendintelor si astfel 
fac tot posibilul sa cuprind in creatiile mele cate un pic din toate. 
Prefer sa ma feresc de comercial.

Cine te mai ajuta in aceasta afacere? Care este rolul tau si ce faci tu 
concret in tot acest proces creativ?

Prefer sa spun ca in cadrul echipei Vlumiere deja s-a format 
o familie. Cel mai mare ajutor il am din partea doamnelor ce 
ma ajuta la croit si la cusut - dansele pun in practica ideile mele 
si ne consultam de fiecare data. Procesul in sine este unul destul 
de complex si pentru noi conteaza fiecare produs in parte, fiecare 
detaliu, fiecare finisaj.  

Consider 
ca fiecare 
dintre noi 
este liber sa 
isi exprime 
propriul stil, 
propriile 
idei, 
propriile 
schite.

Pentru mine, nevoia de a crea si de a ma exprima prin design 
vestimentar, a inceput inca din copilarie, . . .
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Care sunt sursele tale de inspiratie: oamenii, natura, propriile 
experiente? Ai nevoie de un anumit cadru, o anumita stare de spirit?

Sunt de parere ca inspiratia necesita un efort constant de cautare. 
In general, ma inspir din colectiile marilor case de moda, din viata 
cotidiana, dar si din natura. Ma inspira orasele pe care le vizitez sau 
chiar oamenii pe care ii intalnesc. Totusi, obiectele vestimentare pe 
care le realizam sunt, in primul rand, rezultatul imaginatiei mele.

Cum ai caracteriza stilul vestimentar Vlumiere? Cum arata femeia 
Vlumiere?

Stilul vestimentar Vlumiere poate fi caracterizat prin naturalete, 
eleganta si jovialitate. Femeia Vlumiere este femeia puternica, 
femeia de success, mama si fiica. 

Care este filosofia Vlumiere? Exista elemente - decorative, design, 
croi - care se regasesc in majoritatea pieselor vestimentare?

Viziunea noastra generala asupra a ceea ce inseamna Vlumiere 
este imbinarea dintre lux, eleganta si confort. Referitor la elementele 
decorative, acestea difera de la sezon la sezon. Atat tesaturile, 
motivele, cat si nuantele alese difera in functie de anotimpuri. 
Incercam pe cat posibil sa imbinam croiul clasic cu elemente 
moderne, astfel incat tinutele noastre sa fie usor adaptabile.

Care a fost primul articol vestimentar creat? Care a fost motivatia 
de a-l crea? 

Primul meu obiect vestimentar realizat cap-coada, incluzand 
tiparul acestuia, a fost o fusta din tulle, in mai multe randuri. 
Aceasta fusta are loc de cinste in dressing-ul meu??)  A fost realizata 
in cadrul unor cursuri de specialitate, pe care le-am urmat inainte 
de a demara acest proiect. 

Ce inseamna moda pentru Luminita Vlahbei?

Pentru mine, moda inseamna sa te simti confortabil si sa te 
regasesti ca stil personal in piesele vestimentare ce le porti. Pentru 
a fi in pas cu trendurile, putem apela foarte usor la unele artificii. 
Un avantaj al zilelor noastre este faptul ca  moda ne ofera o libertate 
destul de mare intre a combina piese clasice, cu piese dintre cele 
mai fistichii.

Urmaresti ce se intampla in moda internationala? Care este capitala 
modei din punctul tau de vedere si de ce?

Da, urmaresc cu mare interes trendurile internationale si incerc 
sa fiu la curent cu lansarile de colectii ale marilor creatori de moda. 
Cu toate ca nu am reusit sa vizitez inca Parisul, cred ca acesta este 
genul de oras ce isi merita denumirea de capitala a modei. Pe langa 
faptul ca aici este organizata cea mai mare saptamana a modei, 
tind sa cred ca esenta modei de aici porneste. As mai inclina inspre 
Milano si Londra, tinand cont de centrele de cumparaturi existente 
in ambele orase.

Viziunea noastra 
generala asupra a 
ceea ce inseamna 

Vlumiere este 
imbinarea dintre lux, 

eleganta si confort. 
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Ai designeri/ case de moda de care te simti atrasa in mod deosebit? 
Empatizezi cu vreo casa de moda din punct de vedere al stilului 
vestimentar propriu?

Pentru mine, icon-ul suprem al modei este Coco Chanel, atat 
prin faptul ca a fost designer-ul care a revolutionat moda, cat si 
prin prisma liniilor simpliste utilizate. Si sa nu uitam ca insasi Coco 
Chanel afirma ca luxul trebuie sa fie confortabil pentru a putea fi 
intr-adevar numit lux. 

Evident ca sunt multe alte case de moda cu care empatizez 
si fiecare dintre acestea se face remarcata prin propriul stil - pot 
spune ca o particica din mine se regaseste in stilul inconfundabil al 
fiecareia dintre acestea. 

Exista ceva care iti place sau care ti-a atras atentia in mod deosebit 
in moda?

Hmm … pot spune oarecum ca sunt atrasa in mod deosebit de 
detalii, de accesorii si de tesaturi. Daca vorbim despre curente ale 
modei, sunt cucerita de stilul New Look, stil atribuit casei de moda 
Dior, in care se punea accent pe fustele infoiate, talia de viespe si 
umerii rotunjiti.

Cu ce materiale lucrezi sau mai bine zis, ce materiale domina 
colectia toamna iarna 2019?

In aceasta colectie de debut, am folosit in mod preponderent 
taftaua si brocartul. Ne-am propus ca pe viitor, tesaturile utilizate 
sa fie adaptate in functie de anotimpuri. Astfel incat, in timpul 
sezonului toamna-iarna sa mergem inspre cusaturi pline si putin mai 
rigide, iar pe sezonul de primavara-vara sa avem in vedere tesaturi 
mai fluide si vaporoase. Evident nu este o regula generala, deoarece 
imaginatia noastra este debordanta!
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Ce culori domina in creatiile tale? Sau acest lucru nu conteaza?

Predomina nuantele uni, insa se pot regasi si combinatii de culori. 
Dar, la fel ca si in cazul tesaturilor, incercam sa adaptam culorile pe 
cat posibil in functie de sezoane. 

Ce iti place cel mai mult in procesul creativ al unei 
piese vestimentare? Exista si anumite etape care nu 
prea te “prind”?

Tot procesul in sine de realizare a unei piese 
vestimentare cap-coada este unul foarte complex. Este 
placut sa vezi cum de la etapa la etapa capata contur 
o rochie sau orice alt produs vestimentar. Insa trebuie 
sa recunosc, ca cea mai mare satisfactie imi este oferita 
de momentul in care produsul nostru finalizat este 
urcat pe manechin si, cum ne place noua sa spunem: 
‘ ’a capatat viata’ ’.

Cu toate ca nu ai inceput de foarte mult timp aceasta 
calatorie, exista pana acum, o experienta frumoasa 
legata de Vlumiere?

De la primele mele schite in gand pana la punerea in 
practica a acestora si pana in momentul de fata, fiecare 
moment pe care l-am alocat acestui proiect a fost o 
experienta frumoasa. Cel mai satisfacator moment a 
fost cel in care i-am realizat visul unei fetite de 5 ani, 
de a avea o rochita cu fluturasi. 

Tii cont de tendintele vestimentare ale sezonului 
respectiv? Le incluzi in piesele tale sau faci exact ceea 
ce simti fara sa tii cont de alte lucruri?

Incerc pe cat posibil sa am in vedere tendintele, insa 
in colectiile mele cu siguranta va domina amprenta personala.

Cum decurge intalnirea cu o clienta in momentul in care va calca 
pragul? Incerci sa iti pui si amprenta propriului stil, faci cum 
doreste clienta sau iti respecti stilul?

Fiecarei cliente care vine la noi incercam sa ii cream o experienta 
cat mai placuta, astfel incat aceasta sa isi doreasca sa revina la 
noi. Bineinteles ca avem in vedere stilul clientei, insa incercam sa 
ajungem la un numitor comun, astfel incat sa gasim cel mai avantajos 
model pentru aceasta sa plece si multumita de la noi.

Cu ce crezi ca te diferentiezi de alti designeri? Cum ai incerca de 
exemplu, sa convingi pe cineva sa iti imbrace creatiile?

Ne place sa spunem ca ne diferentiem de ceilalti prin calitatea 
serviciilor oferite, prin calitatea tesaturilor folosite, dar nu in 
ultimul rand si prin calitatea croiului si a cusaturilor. Pentru noi, 
intreaga experienta incepe o data cu primirea unei comenzi. Aceasta 

este preluata, se lucreaza, iar mai apoi impachetam cu 
mult drag articolul respectiv. Ne place sa fim atenti 
pana la cele mai mici detalii.

Un alt avantaj consideram ca ar fi faptul ca le oferim 
clientelor si posibilitatea de a achizitiona un produs 
personalizat pe marimile personale, insa la cerere, 
putem lucra si alte modele solicitate. 

Cat de importante sunt astazi hainele pentru o femeie?

Cele mai importante! Cu ajutorul acestora, iti poti 
exprima starea de spirit, gandurile si emotiile.

Cum ti-ai dori sa vezi fetele/ femeile din Romania 
imbracate pe strada?

Hmmm … mi-ar placea foarte mult sa se renunte 
la un anumit stil vestimentar, cel pe care eu il 
cataloghez drept sumar si bizar. Din pacate, in media se 
promoveaza mult acest stil si nu cred ca este neaparat 
un punct de reper pentru micile domnisoare care cresc 
in acest mediu. Evident, nu as vrea sa generalizez. Sunt 
sigura ca majoritatea femeilor din Romania au un stil 
al lor aparte, un stil caracterizat prin mult bun gust! 

Crezi ca este mai dificil sa creezi haine sau bijuterii? 
Cat de importanta este accesorizarea din punctul tau 
de vedere?

Daca in viata de zi cu zi sunt genul de persoana care 
pune mai mult accent pe accesorizare decat pe haine, la evenimente, 
acest lucru se schimba complet, in acest caz avand prioritate piesele 
vestimentare. Din punctul meu de vedere, accesoriile sunt foarte 
importante si pot schimba complet o tinuta. Referitor la ceea ce 
ar fi mai dificil de creat, stiu sigur ca mie imi este mult mai usor sa 
creez haine. 

Care crezi ca sunt, acum, la acest nivel, calitatile pe care trebuie sa 
le aiba o femeie pentru a reusi intr-o afacere?

Sa fie naturala, ambitioasa si perseverenta. 

Sunt 
sigura ca 
majoritatea 
femeilor din 
Romania 
au un stil al 
lor aparte, 
un stil 
caracterizat 
prin mult 
bun gust!

De la primele mele schite in gand pana la punerea in practica 
a acestora si pana in momentul de fata, fiecare moment pe care 

l-am alocat acestui proiect a fost o experienta frumoasa.
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Fara discutie, industria modei a crescut in Romania in ultimii 
ani. Este bine/ sanatos pana in momentul de fata, modul in care a 
evoluat, din punctul de vedere al Luminitei Vlahbei?

Aceasta schimbare continua a tendintelor poate avea atat parti 
pozitive, cat si parti negative. Consider ca, indiferent de trend, cel 
mai important si sanatos este ca in momentul in care iti alegi o 
tinuta, aceasta sa te reprezinte in proportie de 100% si sa te simti 
confortabil in momentul in care o porti. Partea buna este faptul 
ca moda este atat de versatila in zilele noastre, incat este aproape 
imposibil sa nu reusesti sa iti identifici un stil personal. Partea mai 
putin buna o reprezinta faptul ca aceasta abundenta poate duce de 
multe ori la o abordare gresita a unor tinute. 

Ce pasiuni mai are Luminita Vlahbei pe langa moda? 
Ce iti place sa faci in timpul liber?

O alta pasiune a mea este gatitul. Din pacate, nu 
reusesc foarte des sa ma strecor in bucatarie, insa 
atunci cand o fac, o fac cu mult drag. In rest, prefer 
sa citesc, sa merg la teatru si sa petrec timpul alaturi 
de cei dragi. 

Spune-ne un lucru despre tine de care nu se stie sau 
pe care il stiu foarte putine persoane!

Sunt foarte emotiva si imprastiata!

Luminita Vlahbei nu isi poate concepe existenta fara 
. .

Telefon! Recunosc ca sunt intr-o oarecare masura 
dependenta de acesta, insa pot spune ca imi usureaza 
cu mult sarcinile zilnice. 

Din geanta de mana nu iti lipsesc niciodata 
urmatoarele 3 lucruri:

Oglinda, rujul si parfumul. 

Cea mai frumoasa vacanta a fost …

Cred ca fiecare vacanta a fost frumosa in felul ei. Una dintre 
vacantele care m-a impresionat, a fost in Filipine, unde am vazut 
oameni care erau extraordindar de fericiti, cu zambetul pana la 
urechi, doar pentru simplul fapt ca aveau marea langa ei. Cu toate 
ca nivelul de trai era unul destul de scazut, pentru acestia,  bogatia 
suprema insemna sa te trezesti a doua zi si sa fii fericit pentru ca 
existi.

Peste 10 ani ti-ar placea sa te vezi din punct de vedere profesional 
… 

Hmm … un lucru este cert, mi-as dori sa fiu in atelierul meu. Sper 
ca pe viitor sa reusim sa ne marim echipa si sa reusim sa ne facem 
remarcati la nivel international. 

Din aceasta prima colectie vestimentara Vlumiere, cel mai mult iti 
place …

Nu m-am gandit niciodata la un anumit obiect vestimentar ca 
fiind preferatul meu. Pot sa spun ca toate imi plac la fel de mult. Ma 
regasesc in fiecare dintre acestea si sunt genul de tinute pe care le-as 

imbraca de fiecare data cand as avea ocazia. 

Cea mai mare ambitie a Luminitei Vlahbei este …

Sa reusesc sa realizez tot ce mi-am propus, atat 
din punct de vedere profesional, cat si din punct de 
vedere personal.

Planuri de viitor, proiecte?

Planurile noastre cu privire la proiectul Vlumiere 
sunt infinite. Sper pe cat posibil sa reusim sa ne 
indeplinim cam tot ce ne-am propus si sa va surprindem 
de fiecare data cu proiecte noi si frumoase! Un mic 
indiciu al unui proiect ce se deruleaza in prezent este 
faptul ca la noi in atelier se lucreaza cu mult drag 
si spor la o colectie de tip ‘capsula’, ce urmeaza a fi 
lansata cat de curand. Fiti alaturi de noi si va vom 
tine la curent cu toate noutatile! 

Unde te pot urmari cei interesati de activitatea ta 
si cei care vor sa fie la curent cu tot ce inseamna 
Vlumiere?

As vrea in mod deosebit sa le multumesc tuturor 
celor ce ne ofera sustinerea lor si promit sa fim cat mai 
aproape de acestia prin toate canalele de socializare 

pe care le detinem in momentul de fata. Activitatea noastra poate 
fi urmarita pe pagina noastra de facebook: Vlumiere, pe pagina de 
Instagram: vlumiere.shop si pe website: www.vlumiere.com. Pentru 
orice informatii si intrebari, facem tot posibilul sa fim activi si sa 
raspundem in timp util! 

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

Partea buna este faptul ca moda este atat de versatila in 
zilele noastre, incat este aproape imposibil sa nu reusesti sa iti 
identifici un stil personal.

Sper ca pe 
viitor sa 
reusim sa ne 
marim echipa 
si sa reusim 
sa ne facem 
remarcati 
la nivel 
international.
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din culisele

ROMANIAN FASHION PHILOSOPHY

trei zile de Romanian Fashion PhilosoPhy, un eveniment ce a reunit designeri mari si mici, branduri cunoscute 
sau mai putin cunoscute. Pe scena evenimentului au defilat atat tinere modele, adolescente, cat si copii.
it kids si BeatRice models au fost cu o echipa de forta, micile modele dar si adolescentele, cucerind publicul.
Pentru ca moda romaneasca este fractionata in doua sectiuni: cei care fac cu adevarat moda in Romania, rezultand 

calitate si design ce ne fac cinste international si cei care se prefac ca fac moda.
Romania genereaza mai mult sau mai putin design inovator, design de produs si linii unice. Acesta fiind un subiect 

care se cere amplu dezbatut, ne oprim strict pe subiect.

Poate credeti ca in cele trei zile de Festival, avem in top un brand de haine. Ei bine, 
nu! Pe prima pozitie in preferintele mele, dar si ale publicului, se afla un inovator al 
hairstylingului CORNEL SARU care a reusit performanta de a crea un show de exceptie, 
coafuri spectaculoase si sa ne prezinte mai multe tipologii de modele.

Desigur, machiajele modelelor au fost senzationale atat in cadrul show-ului Scolii de 
coafura si machiaj Cornel Saru, cat si pe toata perioada desfasurarii evenimentului, fiind 
partener.

Pentru fiecare colectie a designerilor in parte, machiajul si coafura au fost asigurate de 
Scoala de coafura si make-up Cornel Saru, sub atenta indrumare a maestrului hairstylist.

De departe cea mai buna colectie a celor 3 seri este cea a lui DORIN NEGRAU, care pe langa tinute de buna calitate, cu un design deosebit 
- inspirat din portul popular, a reusit un concept unic care merita sa ne reprezinte cu succes si peste hotare.

C O R N E L  S A R U

Text : Beatrice Lianda dinu / Foto : Xmedia Studio, de Bona.ro
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O alta colectie care merita mentionata, este cea de posete LAURA OLARU, rochiile de diva propuse de ROMANITA 
IOVAN, dar si colectia semnata STEPHAN PELGER.

Nu sunt critic de moda, nici nu imi doresc, dar sunt designer si 
jurnalist. Am o perceptie reala asupra modei, calitatii si a colectiilor 
bine structurate si concepute. Imi  doresc sa  cred ca pe scenele modei 
romanesti aceste lucruri trebuie sa primeze! Ca acesti designeri si 
inovatori de concepte, trebuie sa fie cei ce reprezinta moda, atat pe 
scenele modei romanesti, cat si internationale, la un nivel inalt de croieli, 
materiale fine, compozitii si culoare. Din pacate, am intalnit in colectii, 
materiale de proasta calitate, prost combinate - atat ca structura cat si 
culoare, dar cel mai grav, colectii neunitare si fara o linie /tematica bine 
conturata.

La prima editie a Romanian Fashion 
PhilosoPhy, am fost sceptica. Am spus ... ok, 
inca un festival pe lista evenimentelor romanesti. 
Dar, partea cea buna este ca am fost surprinsa 
placut!

IONUT CONSTANTIN este in spatele 
acestui concept, reusind - asa cum spuneam la 
prima editie a Romanian Fashion Philosophy - 
un eveniment de exceptie, cu standarde inalte, 
o locatie exceptionala - Palatul Bragadiru, doar 
designeri de top, show-ul calitativ. Am sperat ca 
isi va pastra aceste standarde, insa de la editie la 
editie, lucrurile au fost in schimbare.

L A U R A  O L A R U

S T E P H A N  P E L G E R

B U H  M A N  G Y A U N R E I 

R O M A N I TA  I O VA N
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Au revenit la vechea locatie Ambasad’Or Events Otopeni, unde editia din acest an a adus 
pe scena pe stePhan PelgeR, lena cRiveanu, doRin negRau, alexandRa calaFeteanu, 
nausica, lauRa olaRu, mineli, miRela diaconu, ana coRnea, Romanita iovan, 
maRia simion, scoala de coaFuRa si machiaj coRnel saRu, ce se numara printre cei 30 
de designeri si hairstylisti invitati sa isi lanseze cele mai noi colectii /tendinte pe podiumul 
Romanian Fashion Philosophy, singurul eveniment din Romania transmis LIVE pe intregul 
mapamond de partenerul media principal - Fashion Channel Italia. it kids si BeatRice 
models au reunit pe scena copii si adolescenti ce au defilat pentru branduri  precum jasmine, 
two kids, little miss, Big man gyaunRei.

A L E X A N D R A  C A L A F E T E A N U

T W O  K I D S

M O N A R H

timeea anisia, Brand Manager 
Beatrice Models, a fost prezenta pe 
scena Festivalului Romanian Fashion 
Philosophy, prezentand pentru mai 
multe branduri, alaturi de alti copii 
din agentie, gratie unei colaborari 
fructuoase intre Beatrice Models 
reprezentata de BeatRice lianda dinu 
si It Kids, reprezentata de catalina 
Buzdun, care au adus pe scena copii 
si adolescenti cu performante, dar si 
pasiune nemarginita pentru modelling: 
saRa Buzdun, ingRid taBRea, 
maRia Flacau, PatRick muResan, 
teodoRescu luisa si multi altii.

Colectiile - atat casual cat si de seara, au fost o ocazie buna pentru bucuria copiilor de a defila!
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Fotograful oficial al evenimentului a fost XMedia Studio care a si fost premiat, 
tinand cont de lunga colaborare cu Romanian Fashion Philosophy! Au fost acordate 
si alte premii in cadrul Galei, ce au fost inmanate catre Lora, Andreea Balan, Ana 
Maria Prodan.

Adina, fata pe tema careia s-a mediatizat povestea trista a fost chemata de directorul 
Romanian Fashion Philosopy, Ionut Constantin, desi nu are inaltimea potrivita unui 
model, a primit aceasta titulatura si ocazia de a defila pe scena Festivalului, alaturi de 
modele profesioniste. Astfel, a demostrat ca frumusetea poate prima si ca modelele 
atipice standardelor internationale, pot fi de succes.

celeBRity skin este singurul brand prezent care a propus o colectie spectaculoasa 
demna de podiumurile internationale, venind cu propuneri spectaculoase si un show  
pe masura! Colectia AMOS MIDAS a inchis seara de gala.

C E L E B R I T Y  S K I N

J A S M I N E

G A L I N A

Pe parcursul celor trei zile 
de fashion week, Ambasad’Or 
Events a gazduit vernisajul 
expozitiei pictorului german 
Marcel Thiele, realizat de 
organizatorii Romanian Fashion 
Philosophy impreuna cu Galeria 
Alexandra’s.

Sperand la o noua editie 
Romanian Fashion Philosophy 
senzationala, vom dezbate in 
noile articole moda romaneasca 
si evolutia ei, atat economica cat 
si artistica! 



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







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



MIREASA 
PERFECTA

Una din dorintele miresei este sa 
arate impecabil in cea mai importanta 

zi din viata ei!

Pentru a va indeplini dorinta, suntem trei 

profesioniste care s-au gandit la voi:

 LiLica burada – cosmetician

GeorGiana branza – hair stylist

diana paveL – make-up artist

CUM PROCEDAM?

ESTE FOARTE SIMPLU!
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Incepem cu un tratament cosmetic!
TENUL TREBUIE SA ARATE PERFECT!

Il curatam printr-o metoda non invaziva numita 
micRodeRmaBRaziune, inlaturam punctele negre si 

celulele moarte, dupa care hidratam, tonifiem si ii dam 
stralucire cu oxigen hiperbaric, folosind seruri adaptate 

nevoilor fiecarui tip de ten.

Acum, TENUL ESTE PERFECT, pregatit de machiaj!

Este randul gioRgianei BRanza, hair stylist, o 
mare iubitoare a meseriei, sa va aranjeze parul.

COAFURI RETRO, TEXTURATE in 
tendinte, executate dupa ce au fost studiate 

fizionomia fetei, lungimea parului, culoarea si 
nu in ultimul rand, dorinta miresei.

p a s  1

p a s  2
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diana Pavel, 
binecunoscut make-up 

artist, va face urmatoarea 
transformare!

MACHIAJUL VA 
REZISTA mai mult 

decat va imaginati si veti 
arata chiar si a doua zi 

ca si cum abia ati iesit de 
la machiaj, folosind doar 

produse de lux.

p a s  3

inainte/ dupa machiaj

Pentru a avea un LOOK desavarsit in ziua nuntii, accesoriile sunt esentiale. Bijuteriile si accesoriul de par scot in evidenta 
atat make-up-ul cat si coafura, creand astfel o imagine extrem de pretioasa.

Pentru miresica din fotografii, am ales bijuterii in tonuri calde de auriu, piese executate manual, din cristale Swarovski si 
elemente din sticla. Acestea au rezonat perfect cu nuantele make-up-ului si cu stilul de coafura realizat.

Accesoriile innobileaza orice tinuta, iar pentru rochia de mireasa e important sa alegeti bijuterii care sa va puna in valoare, 
sa va reprezinte si care sa genereze acel efect de WOW!

Despre 
bijuteriile 
folosite

Roxana Dinu - Ciocirlan
MADAMME BIJOUX - custom made jewelry -

Noi iti oferim acest PACHET PROMOTIONAL pentru mirese, care contine un tratament Facial, make-uP si haiR styling.
In acest material, ti-am prezentat doar unul din modelele noastre B e F o R e  &  a F t e R !

Ne place perfectiunea si in final, vei arata ... WOW !

Programeaza-te din timp, pentru a beneficia de pachetul „MIREASA PERFECTA”!

Fa-ti PRogRamaRea ACUM!



87N O I E M B R I E  2 0 1 9
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Model : Alexandra Ioana
Makeup : Diana Pavel
Hairstyle : Joes Hairstylist
Tratament cosmetic : Lilica Burada
Bijuterii : Madamme Bijoux
Rochie mireasa : Norabella
Photo : Famost
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Pasta de zahar, cea folosita la mine in cabinet, este un produs 100% natural, profesional, contine doar apa, 
zahar si suc de lamaie. In urma sedintelor de epilare, iritatia este minima, deoarece pielea se calmeaza 
aproape instantaneu.

In comparatie cu epilarea traditionala, in cazul celei cu ceara, durerea este redusa la jumatate. Tehnica de 
lucru este in mod invers fata de epilarea traditionala, ceea ce rezulta in mai putine fire rupte sau crescute in 
piele. Pasta de zahar hidrateaza si exfoliaza pielea, fara a rupe bariera hidro-lipidica a acesteia. Si in cazul 
firelor scurte de 2-3 mm, aceasta metoda este eficienta.

Nu are contraindicatii, aceasta procedura poate fi folosita chiar si in cazul venelor varicoase sau a pielii 
cu cuperoza si pe orice zona a corpului.

Epilarea cu pasta de zahar este o arta! Tehnica de lucru este una diferita si necesita multa rabdare 
si indemanare. Trebuie precizat ca, pentru a epila cu pasta de zahar, nu este suficient sa vizionezi cateva 
filmulete pe Youtube. Practic, trebuie facut un curs complet la un trainer specializat, cunostintele de baza 
fiind extrem de importante in orice meserie!

TOTUL despre EPILAREA
cu PASTA DE ZAHAR

pilarea cu pasta de zahar este o metoda 100% igienica, foarte eficienta
in smulgerea firelor de par si mai putin dureroasa. Acesta metoda este folosita

inca din vremea faraonilor, dupa cum arata studiile istorice, iar in prezent,
constituie inca o traditie in randul femeilor din Orient.E

Text : GROSU MIHAELA (trainer, cosmetician) / Foto : FAMOST
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PAS 1
Se incalzeste pasta pana ajunge aproape de 
consistenta mierii.

PAS 4
Luam pasta de zahar si formam o bula.

PAS 2
Degresam pielea cu o lotiune speciala pentru pasta 
de zahar.

PAS 3
Aplicam pudra speciala, pudra fara talc.

PAS 5
Punem pe piele in sensul invers cresterii firului de 
par si intindem.
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PAS 6
Indepartam pasta de zahar in sensul cresterii firului 
de par.

PAS 7
Aplicam balsamul cu uree, care are rolul de a atenua 
in mod eficient, orice iritatie dupa interventie.
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Se spune ca machiajul este o adevarata opera de arta 
atunci cand il aplici din suflet si nu ca trebuie.

Fie ca este vorba de un machiaj de zi sau unul de seara, 
machiajul trebuie sa fie special,

motiv pentru care mi-am creat propriul meu stil.
Gasesc o placere deosebita in a transforma o 

spranceana, genele sau intreaga fizionomie.

florina serban
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makeup : Florina Serban
model : Claudia Lazar

     foto : Famost
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IN TENDINTE
FRUMUSETEA SUBTILA
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Aspectul sezonului 2019 2020 a fost unul subtil, al unei frumuseti naturale, 
fara a atrage atentia. Ce putem lua de aici, vedem in continuare ...
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FII REALA!

Intreg sezonul toamna iarna 2019 2020 sustine 
discretia atat in privinta parului, cat si a machiajului. 
Nu ai nevoie in acest sezon de anumite forme de 
deghizare, ci de un aspect natural! Multe fete au 
trasaturi frumoase, care nu au nevoie decat sa fie 
scoase in evidenta, printr-un aspect cizelat si o 
ingrijire, in general, elementara.

Urmarind tendintele sezonului toamna iarna 2019-
2020, au fost vazute modele care aveau parul dat in 
spate, dupa urechi, insotit de un machiaj de culoarea 
ciocolatei; s-au remarcat tendintele in machiaj de 
‘machiaj ramas’, observandu-se o atentie sporita data 
doar pielii propriu zise si doar o atingere de machiaj. 
S-a adus in atentie termenul de “machiaj 10%”, 
explicatia fiind aceea ca s-a facut doar 10 procente 
din intreg machiajul. In ceea ce priveste ingrijirea 
sprancenelor, acestea au fost periate pe linia lor 
naturala, folosindu-se cerneala translucida, pielea 
ramanand la fel.

BUZE ABIA ATINSE

Subtil este cuvantul care descrie modul in care s-au 
folosit nuantele pe buze, doar ca trebuie sa folosesti 
culori care iti dau incredere, nuanta ideala fiind 
“buzele tale, dar mai bine”. Au fost vazute nuante de 
roz transparente, au fost folosite doua culori de rosu 
pentru un aspect de umbra care se pierd spre linia 
buzelor. Ideea principala aici, este de a perfectiona 
un aspect care pare perfect si usor de facut, doar ca 
necesita efort mai mult la inceput.

PIELE SUPERNATURALA

O stralucire post faciala este ceea ce au facut multi 
make-up artisti, mergand pe masaje faciale facute 
modelelor pe pielea obosita inainte de prezentare. 
Efectul a fost unul de stralucire din interior spre 
exterior, necesitatea machiajului de dupa, fiind una 
minima. S-au folosit chiar si role din cuart, perfecte 
pentru un aspect pal al tenului, revigorarea pielii 
facandu-se in mod natural. Drenajul limfatic a fost si 
el in centrul atentiei.

UNGHII CURATE

Unghii taiate si ingrijite spre perfectiune, cam la 
asta se refera sezonul 2019 2020 in privinta unghiilor, 
alaturi de o pata de culoare. Au fost vazute nuante 
nude de lapte cu accente perlate, nuante de roz 
exact ca blush-ul pentru a fi in armonie totala; rosul 
se regaseste foarte putin si are rolul de a scoate in 
evidenta alte aspecte subtile.

PAR ODIHNIT

Multe din modelele care au prezentat in acest sezon, 
aveau parul ca de casmir sau ceva foarte foarte scump, 
dupa cum au afirmat cei care au fost implicati. Iar un 
astfel de “feeling” este ultima tendinta de lux, atunci 
cand vorbim de ingrijirea/ aranjarea parului.

Toate cuvintele care reprezinta caracteristici 
ravnite in cazul parului: stralucire, prospetime, volum, 
miscare, s-au regasit in acest sezon, in timp ce textura 
naturala a fost prezenta peste tot. Un mod de aranjat 
al parului natural si cu aspect luxuriant.

SPRANCENELE

Acestea trebuie sa fie naturale, frumos arcuite 
si smulse doar acolo unde este neaparat necesar. 
Bine, asta nu inseamna ca trebuiesc lasate la voia 
intamplarii sau neintretinute. Ele trebuiesc periate, 
“umplute” acolo unde este necesar dar fara a le 
supraincarca; au fost vazute astfel de LOOK-uri, in 
care sprancenele stateau peste ochi, dar fara a pune 
stapanire in vreun fel pe aspectul per total.

M A C H I A J  R A M A S

M A C H I A J  1 0 %

B U Z E L E  T A L E ,  D A R  M A I  B I N E
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. . . pentru o 
FRUMUSETE 

subtila . . .

Bourjois Healthy Mix Anti 
Fatigue Powder in Vanilla

Chanel Ultra Le Teint 
Velvet Blurring Smooth 

Effect Foundation

Ilia Liquid Light Serum 
Highlighter in Astrid 

Estee Lauder Pure Color 
Envy Lip Repair Elixir

Dior Backstage Glow Face 
Palette in Glitz

L’Oreal Infallible Magic 
Loose Powder L’Oreal Revitalift Filler 7 Day 

Replumping Ampoules

Sally Hansen Xtreme Wear 
Nail Color in Rainbow Rave

1.

2.
3.

4.

5.
6.7.
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p r ot e ct i e  i m p ot r i va  r az e lo r  UV  s i  a  lu m i n i i  a l b ast r e

CliniqueFIT Workout 
Makeup Broad 

Spectrum SPF 40 
Foundation Clinique

Global Suncare 
Perfect UV 
Protector 
Sensitive 
Shiseido

Hair in the Sun 
Sachajuan

Organic Sheer 
Sunscreen Mist SPF 
50 Soleil Toujours

Prestige Light in 
White The Mineral 

UV Protector 
Blemish Balm 

SPF50+ PA+++ Dior

Perfect UV 
Sunscreen Skincare 

Milk ANESSA

Tinted Cream 
SPF 50+ Eau 

Thermale Avene

Umbra Tinte 
Physical Daily 
Defense SPF 30 
Drunk Elephant

UV Protective Cream 
Cle de Peau Beaute



N O I E M B R I E  2 0 1 998

FAMO ST  S P L E N D I D A 

un masaj special inspirat din filme

folosit impreuna cu produse cosmetice atent alese, pentru un ten radiant, plin de viata!
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Iar la final, se foloseste Musculate Massage & Mask 
Cream, care va netezi muschii si va ajuta la defalcarea 
tesuturilor grase. Crema, care poate fi folosita la fel de 
bina ca masca, ajuta la circulatia sangelui, astfel incat 
pielea devine mai luminoasa, mai supla, mai hidratata. 
Avand baza perfecta, pielea este gata pentru aplicarea 
machiajului, primul pas fiind baza de machiaj. Suqqu 

Extra Rich Glow Cream Foundation si 
Suqqu Treatment Serum Primer ajuta la 
imbunatatirea pielii frumoase si la crearea unui 
aspect sanatos si radiant.

Masajul Gankin - Suqqu este asociat cu 
antrenamente fizice pentru fata si pentru a 
asigura rezultate maxime durabile, este important 
ca acesta sa existe ca parte integranta a rutinei 
zilnice. Dureaza 2-3 minute dimineata inainte 
de aplicarea machiajului, tine 12 ore si poti alege 

exercitiile in functie de zonele pe care le doresti ajutate.
Suqqu ofera de asemenea produse pentru un aspect 

profesional al sprancenelor, cu un efort minim. Framing 
Eyebrow Liquid Pen contine colagen si pantenol 
pentru stimularea cresterii parului, apa, avand proprietati 
rezistente la ulei, pentru prevenirea murdaririi din 
timpul zilei. Acest ‘stilou’ te ajuta sa umpli spatiile goale 
de la sprancene, lasand impresia unor fire de par reale. 
Foloseste-l impreuna cu Suqqu 3D Control Eyebrow 
si Suqqu Solid Eyebrow Pencil, pentru ca sprancenele 
tale sa aiba un aspect deosebit!

Pe masura ce inaintam tot mai mult in toamna si ne 
apropiem de perioada cea mai rece a anului, temperaturile 
scazute si vanturile mai puternice, pot fi destul de dure 
cu tenul nostru. Gankin, realizat de brandul premium 
Suqqu din Japonia, a fost conceput sa protejeze pielea cat 
mai bine si sa o pregateasca impotriva acestor conditii 
mai dure ale vremii.

Tehnica Gankin isi are originile in industria filmului 
japonez: in urma cu mai bine de 15 ani, make-up artistii 
au constatat ca masajele faciale precise si eficiente au 
ajutat la tonifierea si fermitatea muschilor faciali, intr-un 
mod care a creat baza perfecta pentru machiaj. Aceste 
tehnici esentiale au fost consolidate de Suqqu, combinand 
tratamentul pentru piele japonez, cu ritualurile de stare 
de bine si inovatii de ultima generatie, pentru 
crearea unui tratament complet si extrem de 
eficient.

Conceput pentru a imbunatati frumusetea 
naturala a pielii, masajul este aplicat inainte 
de machiaj si fie ca optezi pentru optiunea 
de a-l experimenta in salon sau de a-l invata 
tehnic acasa, avantajele de care poti beneficia 
sunt numeroase. Se face in puncte fixe de pe 
fata pentru a ajuta la reducerea aspectului 
pufos din timpul noptii, creand pometi 
mai pronuntati. Avand similitudini cu acupunctura, 
masajul Gankin elibereaza punctele de tensiune care sunt 
acumulate in fata si promoveaza drenajul limfatic, totul 
rezultand intr-o piele bine tonifiata si conturata.

Musculate Massage & Mask Cream

Suqqu Extra Rich Glow 
Cream Foundation

Suqqu Treatment Serum Primer

Suqqu 3D Control Eyebrow

Framing Eyebrow Liquid Pen Suqqu Solid Eyebrow Pencil

MASAJUL GANKIN 

ELIBEREAZA 

PUNCTELE DE 

TENSIUNE CARE 

SUNT ACUMULATE 

IN FATA
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CUNOSCUTA PENTRU FAPTUL CA NE TRADEAZA ARATAND PRIMELE SEMNE ALE TRECERII ANILOR, 
ZONA DELICATA A OCHILOR, ARE ACUM UN ALIAT PUTERNIC, CARE O AJUTA SA SE PASTREZE FERMA 
SI II OFERA UN SPRIJIN PENTRU LIFTING.

Zona mica a ochilor, una dintre cele mai delicate ale fetei, are 22 de muschi, care se pare ca nu ‘dorm’ 
niciodata. Zona care inconjoara ochii este mai delicata si mai subtire comparativ cu altele de pe suprafata 
fetei, motiv pentru care cercurile intunecate sau aspectul pufos se vad primele; mai mult, in aceasta zona, 
glandele sebacee produc mai putin ulei, ceea ce o predispune la uscare si deshidratare. Chiar si cele mai 
vitale si elementare actiuni ale noastre - clipitul, care in medie, zilnic, ajunge la 10000, face din ea - cea mai 
problematica zona in privinta liniilor fine si a epuizarii colagenului.

In general, ritualul nostru de infrumusetare sau de ingrijire a pielii, nu este destinat acestei zone. Chiar daca pielea din 
jur se bucura de hidratare, hranire din parte diverselor produse, din pacate, ingredientele active pot fi chiar daunatoare 
acestei zone si pot duce chiar si la iritare, daca sunt folosite zilnic. Cand avem ingrijorari cu privire la cercurile intunecate 
sau faptul ca zona respectiva este pufoasa, cautam solutii pentru a rezolva aceste probleme, doar ca, trebuiesc folosite 
produse adecvate, personalizate acestei zone.

Skin Caviar Eye Lift a aparut ca rezultat al acestor preocupari si necesitati, o extensie a Liquid Lift Serum, care, in 
prezent, se pare ca este cel mai vandut produs La Prairie la nivel global. Aceasta este ultima formula care isi propune 
sa ofere beneficii de intindere si lifting, aducand in plus si “rezolvarea” unor probleme specifice: liniile de ras, cercurile 
intunecate si pungile de sub ochi.

ZONA OCHILOR SI 
INGRIJIREA ACESTEIA
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La fel ca toate femeile care au probleme si care considera 
ca respectiva zona este foarte importanta si specialistii care 
au dezvoltat aceasta formula, acorda o importanta deosebita, 
concentrandu-se in mod deosebit pe lifting. Un studiu din 2015 care 
a cuprins femei de peste 40 de ani, a scos la iveala faptul ca cercurile 
intunecate de sub ochi si laba gastii, sunt cele mai mari ingrijorari 
ale femeilor, in TOP 3 dintre marile ingrijorari legate de piele. Iar 
aceasta zona trebuie sa fie o prioritate dintr-un bun motiv: poti avea 
parte de o piele impecabila, dar zona ochilor, prin semnele sale cunoscute, 
iti arata varsta si faptul ca esti obosita!

In momentul in care tenul este principala preocupare, cel mai 
probabil ai vazut pe rafturi diverse produse de sculptura, lifting si 
umplere, care rivalizeaza cu cele mai performante tratamente din 
clinici, iar despre Skin Caviar Eye Lift, trebuie stiut ca are dubla 
actiune. Prima faza este una aplicabila, in care se formeaza in jurul 
ochilor un fel de plasa invizibila care strange si contracta, efectul 
fiind vizibil in scurt timp. Ai parte de un efect de moment mecanic, 
pe care il poti vedea imediat ce il aplici; in timp ce te vei debarasa 
ulterior de stratul aplicat, efectele anti imbatranire vor persista; 
este nevoie de mai mult timp insa, pentru producerea colagenului 
si reconstruirea celulara.

Exista de asemenea si anumite protocoale pentru modul in 
care este aplicat serul. In timp ce brandul adera la regula tapeaza-
nu IntInde, pentru a te bucura pe deplin de efectele lifting-ului, ei 
prescriu un masaj usor, o tehnica delicata, ascendenta care cuprinde 
clavicula, o zona care nici ea nu este imuna la gravitate. Sprancenele 
si zona respectiva, au un rol important in incadrarea corecta a 
ochilor pe masura trecerii anilor.

Specialistii La Prairie afirma ca si-au dorit si au urmarit sa aiba 
grija de toata zona respectiva, creand un produs pe masura.

Daca aveai impresia ca ochii au nevoie de 
o abordare superficiala sau usoara, iata ce 
trebuie stiut:

 Zona ochiului are 22 de muschi care 
se misca si sunt printre cei mai rapizi din 
intreg organismul.

 Clipim de 10.000 de ori pe zi.

 Pielea din zona ochilor este cu 40 de 
procente mai subtire comparativ cu alte 
zone, de unde si usurinta cu care apar 
cercurile negre.

 Aproape 85% dintre femei au ca prime 
semnalmente ale imbatranirii, ridurile din 
jurul ochilor.

 Zona din jurul ochilor are cele mai 
putin glande, de aceea, hidratarea este 
esentiala.

 Liniile fine si ridurile pot incepe sa se 
formeze de la 20 de ani.

de 
STIUT 
DESPRE 
OCHI

cercurile intunecate de sub 
ochi si laba gastii, sunt cele 

mai mari ingrijorari ale 
femeilor, in top 3 dintre marile 

ingrijorari legate de piele
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N O U T A T I  B E A U T Y  C A R E  N E  F A C  S A  R A D I E M
Buc u r a - t e  d e  o  p i e l e  s a n a t o a s a  s i  i n c a n t a - i  p e  ce i  d i n  j u r  c u  p r e z e n t a  t a !

Cle de Peau Beaute ilumineaza pielea care capata nuante intunecate 
cateodata datorate trecerii anilor, cu ajutorul liniei sale KEY 
RADIANCE CARE, un ritual de lux in cinci pasi, care imbunatateste 
tonusul, textura, stralucirea, in timp ce este redefinit conturul pentru 
anti imbatranirea generala.

De la Hydro-Softening Lotion la Intensive Fortifying Emulsion, 
fiecare produs se mandreste cu propriul iluminator puternic - Skill 
Empowering Illuminator, cu extracte de Platinum Golden Silk, 
Japanese Pearl Shell and Perilla, care muncesc pentru a repara daunele 
provocate de mediul inconjurator, stimularea procesului regenerator 
si energia celulara, intarirea pielii din interior.
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Daca ai probleme cu eczemele in jurul gatului si pe ten, si esti 
obosita de folosirea steroidelor topice care inlatura mancarimea 
insuportabila - dar subtiaza pielea, ai putea merge pe mana 
produsului minune Rejuran. Derivat din ADN de somon, 
Rejuran implica injectii multiple aplicate zonei afectate, ceea ce 
ajuta pielea din interior, oferindu-i un aspect proaspat si ferm. 
Tratamentul ajuta la imbunatatirea nuantei pielii cand aceasta da 
semne pe alocuri ca devine mai inchisa la culoare, cand pielea se 
zgaraie sau se irita.

De asemenea, sunt eliminate liniile, iar pielea se simte slabita 
datorita uscaciunii si eruptiilor cutanate, ea devenind ulterior 
mai fina.

Rejuran ajuta la stimularea fibroblastului din piele, celulele 
de baza vor vor stimula colagenul si acidul hialuronic, ajutand la 
vindecarea pielii. Din momentul in care bariera pielii si-a revenit, 
lucru care dureaza pana la 6 luni, functie de gradul de deteriorare, 
eczema poate fi controlata.

Si cum o afectiune cronica revine, Rejunan accelereaza procesul 
de vindecare, frumusetea acestui tratament injectabil, venind din 
faptul ca pielea care nu beneficiaza de hidratarea corespunzatoare 
si care da nastere liniilor fine si ridurilor, se poate bucura de o 
revenire sanatoasa. Este imbunatatita elasticitatea, tonul, textura 
prin echilibrarea uleiului si a nivelului de umiditate.

Pentru cele mai bune rezultate, sunt indicate si alte tratamente, 
LDM (Local Dynamic Micro Massage) care ajuta la vindecare si 
are un efect de lifting, la fel ca si terapia cu lumima galbena si 
rosie care ajuta la vindecare si favorizeaza intinerirea pielii.

Rejuran este indicat a fi facut intr-o serie de 3-4 sesiuni pentru 
a avea parte de efecte vizibile, la o distanta de 3-4 saptamani 
dintre tratamente.

Hedi Slimane, care a avut o 
influenta majora asupra parfumurilor 
de inalta clasa de la Dior, a lansat o 
noua experienta olfactiva la Celine, 
colectia Haute Parfumerie. Opt 
pentru zi si trei pentru noapte 
sunt experientele propuse de Hedi 
Slimane, fiecare esenta fiind realizata 
pe baza experientelor personale si 
a codurilor stilistice androgine; au 
fost adaugate nota emblematice din 
parfumeria franceza, precum irisul, 
muschiul de caopac, trandafirul.

Avand semnatura pulverulenta 
in 11 parfumuri, sticlutele in care se 
afla, aduc un omagiu sticlei franceze, 
vazuta prin intermediul lentilelor 
moderne.
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Dyson 
Supersonic

GHD Glide

Larry King A 
Social Life for 

Your Hair

Living Proof 
Perfect Hair Day 

Dry Shampoo

Mason 
Pearson 
Junior 

Hairbrush

Virtue Recovery 
Conditioner

Virtue Recovery 
Shampoo

Charlotte 
Mensah 

Manketti Oil 
range

Kerastase 
Specifique 
Bain Vital 

Dermo Calm

L’Oreal 
Paris 

Elnett
Moroccanoil 
Treatment 

Original

Viviscal Hair 
Growth 

Maximum 
Strength

Ouai 
Wave 
Spray

TOT ce ai 
nevoie pentru 

VOLUM

TOT ce ai 
nevoie pentru 

VOLUM

Cunoaste si tu cele 
mai noi produse si 

instrumente pentru 
a avea parte de un 

par minunat si volum 
pentru intreaga zi!



Text  :  Beatrice Lianda Dinu /  Foto  :  Virgil  de Bona

SCOALA de COAFURA si MAKE-UP

CORNEL SARU

Nu a fost pentru prima data cand auzeam de Cornel Saru, insa 
era prima data cand asistam la o demonstratie de forta alaturi 
de el si de Scoala de coafura si make-up CORNEL SARU.

Cu ocazia Romanian Fashion Philosophy, am stat in backstage si 
am luat pulsul creativitatii, pasiunii si talentului. Inconjurat de elevi 
inzestrati si profesionisti talentati, Cornel Saru sau Coco cum ii spun 
apropiatii, a demonstrat prin toate cele trei zile de festival ca maiestria  si 
talentul sunt la ele acasa!
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Felicitari pentru realizari, concept 
si propuneri! Daca vreti sa faceti parte 
dintr-o echipa de exceptie si sa invatati 
de la cei mai buni, va recomand Scoala 
de coafura si machiaj Cornel Saru! 
Venim desigur si cu cateva fotografii 
demonstrative realizate in cadrul 
show-ului final, cu unele dintre cele 
mai reprezentative coafuri si machiaje 
realizate.

Completand tinutele, designerii, prin coafuri 
spectaculoase si machiaje in tendintele sezonului, 
Cornel Saru a excelat in ultima zi, cand, pe 
langa un show de exceptie, a si realizat coafuri 
spectaculoase si machiaje de senzatie.  Un show 
care va marca peste ani prezenta sa in cadrul 
Romanian Fashion Philosophy, de altfel, 
singurul show care a fost cu adevarat deosebit din 
cele 3 zile de Festival si pentru care ne-am dorit sa ii 
dedicam cateva randuri in mod deosebit, revenind 
desigur, cu un articol dedicat Festivalului.

Succes si asteptam sa ii revedem in spectacole de senzatie! 



Combina secretele antice ale faraonilor cu ingrediente naturale,
pentru o piele radianta de zeita!

frumusetea egipteana
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elebra Cleopatra a fost si ramane un icon al frumusetii, fiind faimoasa 
pentru baile de lapte, ochii puternic machiati, parfumul imbietor, ea fiind 
foarte interesata de modul cum arata, ca majoritatea egiptenilor din acele 
timpuri. Atat femeile cat si barbatii, foloseau cosmetice: malachit pentru 
verde la ochi, negrul khol pentru a le accentua, rosul ocru pentru buze si 
henna pentru a picta unghiile cu galben.

Un text medical egiptean spunea despre cupru ca era folosit pentru 
pastrarea frumusetii, timp in care, Cleopatra isi facuse ca favorit, aurul; si se pare ca doarmea 
cu o masca de aur in fiecare noapte. Pe langa acestea, dovezile din Egiptul antic, arata o 
inclinatie deosebita a egiptenilor catre curatarea pielii si parfumare. Ritualurile de baie apar 
in rauri si canale si conform unor dovezi scrise in 1550 i.e.n., erau folosite pentru curatare - 
grasimi animale, uleiuri vegetale, arome.

Aromaterapia a fost folosita pentru a onora zeii cu ajutorul tamaiei, in baie erau folosite 
combinatii de iasomie, trandafir, mir si post baie, erau folosite pentru par si piele - uleiuri 
parfumate hidratante, cu scopul de a-i duce pe purtatori, mai aproape de zeu.

Astazi in schimb, femeile egiptene folosesc alt tip de luminare, ele cautand o stralucire 
cat mai naturala. Un studiu efectuat in Egipt, arata ca femeile se indreapta spre produse 
‘no-makeup’ pentru buze, pometi, iar pentru un ten proaspat si natural, sunt folosite produse 
cu extracte naturale, lucru valabil si in cazul scruburilor si a mastilor.

C

ingredientele esentiale folosite

Brandurile egiptene au avantajul ca folosesc produse de inalta calitate, industria 
din aceasta tara bazandu-se aproape dintotdeauna pe organic si evitand cruditatea 
animalelor.

Geraniu eGiptean: aceasta floare proaspata este folosita in parfumuri, uleiul, care este 
antiseptic si astringent, poate fi folosit pentru tonifierea pielii.

Sarea de mare: provine din delta Nilului si Marea Mediteraneana si era privita ca un agent 
purificator.

Ceara de albine: un ingredient popular in cosmetica egipteana veche, astazi folosita ca o 
bariera rezistenta la apa, pentru blocarea umiditatii.

apa florala: Cleopatra a acordat o atentie deosebita apei de trandafir, doar ca astazi, gama 
este una mai larga: geraniu, iasomie, musetel, neroli, cu rol de a improspata, hidrata si oferi 
un sentiment racoros, atunci cand se doreste.

uleiuri veGetale: egiptenii antici foloseau ulei de moringa si ricin negru, pe post de 
balsam si pentru a-si intari parul.
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produse de top

Foloseste pentru aproximativ 10 minute peter roth 24k Gold maSk (1) 
daca vrei sa fii precum Cleopatra si pentru a te bucura de toate beneficiile acestui 
produs! Vei avea parte de o piele radianta!

mane ChoiCe anCient eGyptian anti-breakaGe & repair antidote oil (2) 
- extras din uleiuri naturale - kalahari, salcioara, mongongo si baobab, intareste 
parul, il repara si ii ofera stralucire.

eGyptian maGiC (3) este favoritul celebritatilor si contine 6 ingrediente: ulei 
de masline, ceara de albine, miere, polen de albine, jeleu regal si propolis de albine 
si se inspira din cremele gasite in mormintele antice egiptene. Se utilizeaza ca 
balsam pentru buze, sub forma de primer, pentru tratarea arsurilor minore.

Cu ajutorul orGaniC pharmaCy Cleopatra’S body SCrub (4), ne intersectam 
cu Cleopatra (si ne simtim ca ea!) si ne hidratam si parfumam membrele. Contine 
zahar si sare (indeparteaza celule moarte), miere, trandafir, ulei de masline, 
trandafir, geraniu roz, ulei de masline.

Cateva picaturi de abSolute aromaS eGyptian Geranium (5) in cada, te vei 
re-energiza si revitaliza foarte repede, cu ajutorul parfumului proaspat si verde 
de trandafir sau pulverizeaza cu miller harriS la fumee alexandrie (6), 
inspirat din litoralul orasului egiptean Alexandria.

cele mai cautate 
tratamente actuale de 
frumusete
din Egipt

Majoritatea femeilor egiptene 
sunt interesate de tratamente 
profesionale de calitate, cele 
cu micro ace pentru cresterea 
prosuctiei de colagen, fiind 
printre  preferintele principale.

Masajul facial a inceput 
sa devina din ce in ce mai 
popular, o miscare importanta 
in frumusetea de acasa.

Te poti simti ca o regina doar 
daca ai pielea ca una, asa ca baile 
cu lapte sunt printre preferate. 
Foloseste o cana de lapte praf, 
adauga uleiuri esentiale de 
geraniu si trandafir sau cumpara 
body Shop Spa of the World 
eGyptian milk & honey bath!

Dermaplaning-ul este unul 
din tratamentele pe care se pare 
ca le practica insasi Cleopatra. 
Acesta se bazeaza pe folosirea 
unei lame pentru indepartarea 
stratului superior al pielii.

1

2

3

4

5 6
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Daca te-ai gandit ca dronele pot fi doar antipatice atunci cand iti doresti momente de liniste, citind despre 
tehnologia de astazi si implicarea dronelor in grija fata de piele, sunt mari sanse sa iti schimbi punctul de vedere.

DRONELE si FRUMUSETEA

rumusetea si tehnologia au realizat mereu parteneriate de succes si ultimele inovatii din domeniu sunt inteligente si se 
inspira din … drone. Si nu vorbim de produse de frumusete care zboara, ci de precizia cu care se rezolva ingrijorarile 
cu privire la piele, la fel cum vorbim de precizia dronelor. Tehnologia cosmetica este esentiala ca sistem de livrare, 

permitand produselor de ingrijire a pielii sa livreze ingrediente active.
Inspirata de dronele traditionale - dispozitive aeriene care ofera o mare precizie - pentru prima oara, celulele care 

construiesc pielea sanatoasa, pot livra exact ingredientele active de care acestea au nevoie. Bineinteles ca poti folosi produse 
care sa contina ingrediente active, dar aceste noi formule, reprezinta o imbunatatire considerabila.

f
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In timp ce ingredientele active 
reprezinta o parte vitala a unei rutine 
eficiente a apielii, aplicandu-le topic, 
de obicei, inseamna penetrari variabile, 
adica anumite ratari, implicit lipsa 
ingredientelor necesare. Aici vine 
tehnologia dronelor, care permite 
specialistilor sa fie foarte precisi, luand 
ingredientul potrivit - celulei tinta 
potrivite. Beneficiul principal este acela 
ca se poate obtine cantitatea maxima 
de ingrediente active, care lucreaza 
pentru corectarea problemelor pielii si 
procesului de intinerire a ei.

Un alt beneficiu al acestui lucru, 
este acela de a nu se baza pe procente 
atat de mari de ingrediente in produse, 
cum ar fi vitamina C: rezultatele pot 
fi obtinute cu o cantitate mai mica de 
produs, daca este utilizat eficient.

Acest lucru este foarte util pentru 
persoanele sensibile la anumite 
ingrediente, astfel ca, daca de exemplu 
esti o persoana predispusa la iritatii, 
sistemul de livrare pentru ingredientele 
potential iritante, merita incercate 
acum. Permitand ingredientelor sa fie 
livrate mai specific tintei propuse, sunt 
ajutate minimizarea efectelor secundare 
potentiale, chiar si formule care au 
putere mai mica.

Si cu cat este mai scazuta forta 
activelor cerute, cu atat mai multe pot 
fi combinate, mai ales ca, anterior, 
nu era destul loc pentru imbinarea 
activelor puternice; astfel, mai multe 
ingrediente pot colabora intre ele, 
oferindu-ti in final, exact ceea ce ai 
nevoie pentru o ingrijire adecvata a 
pielii sau pentru “rezolvarea” diverselor 
probleme cu care te confrunti.

Super seruri

Serurile sunt in fruntea unor 
astfel de tratamente, ceea ce are sens, 
ele avand parte de folosire atat post 
curatare, cat si prehidratare, astfel ca, 
ele sunt pozitionate perfect pentru 
o astfel de munca. Elemis Ultra 
Smart Pro-Colagen Complex 12 
Ser are un pret destul de piparat, 
dar, promisiunea rezultatelor este 
una pe masura: au fost inregistrate 
beneficii extraordinare in urma 
studiilor clinice ale brandului, 
in doar doua saptamani! Ofera un 
beneficiu de promovare a tineretii 
cu acid hialuronic, care hidrateaza 
celulele la nivelul lor de baza, 
precum si ajutandu-le sa mentina un 
nivel ridicat de hidratare.

Un mix de alge rosii, verzi, maro 
- proaspete, diverse soiuri de ape 
marine, ajuta la umplere liniilor fine 
si restabilirea echilibrului natural 
al pielii. Toate aceste peptide sunt 
importante pentru a controla 
respectivele zone.

Imbunatatirea elasticitatii si 
fermitatii se face in cel mai eficient 
mod cu Espa Tri-Active Advanced 
ProBiome Serum, care valorifica 
peptidele abilitate, alaturi de bujor si 
liliacul de vara chinezesc (Biddleia). 
Exista un hidratant si o crema pentru 
ochi. Skyn Iceland Brightening 
Eye Ser este un primer de ochi care 
contine peptide incapsulate pentru 
a combate laba gastei, antioxidanti 
potenti si extract de alge pentru 
hidratare, tonifiere si reparare.
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Stiinta …

Tehnologia beauty cu drone 
se concentreaza in mod deosebit 
pe pielea fetei, alimentata 
de proteine. Cele mai multe 
astfel de tehnologii, utilizeaza 
peptidele ligand. Acestea sunt 
mici aminoacizi care contin 
molecule ce functioneaza pentru 
a semnaliza caile dintre celule, 
ajutand la livrarea ingredientelor 
direct catre celule. De exemplu, 
un produs poate include 
un ingredient activ legat de 
incapsularea moleculelor care 
se potrivesc numai in receptorii 
de pe celulele producatoare de 
colagen (fibroblaste), la fel ca 
o cheie care se potriveste intr-o 
incuietoare. Aceasta tehnologie 
permite ingredientelor active sa fie 
livrate in respectivul punct, acolo 
unde este nevoie mai mult.

La fel ca serurile supraalimentate, optiunile 
de ingrijire a pielii dimineata si seara sunt date 
de tratamentele drona beauty. Dermalogica 
Prisma Protect SPF 30 ajuta la crearea unui 
ten radiant datorita chlorella vulgaris - o 
microalge verde care este livrata acolo unde 
este nevoie, oferind in acelasi timp si protectie 
UV. Pe timp de noapte, Murad Night Fix 
Enzyme Treatment ofera o doza de tehnologie 
drona cu trio enzime, purificat din alge verzi si 
rosii, care detoxifica celulele pielii pentru a le 
repara de poluare, stres, raze UV.

Este conceput pentru a fi folosit peste 
crema de noapte si ajuta la tratarea semnelor 
lipsei de somn. Tehnologie dronei poate ajuta 
de asemenea, cand vine vorba de acnee si pete. 
Zit Sticka Killa foloseste 24 de “microdart” 
care se autodizolva, inteapa zona respectiva 
dandu-ti o usoara senzatie de furnicaturi, 
inainte ca produsele active sa patrunda in 
epiderma, direct spre bacterii, pentru a le 
extermina si a reduce marimea si petele.

It Cosmetics Confidence In A Neck 
Cream este un produs mai nou, care combina 
tehnologia dronelor cu un extract de alge 
marine pentru a da pielii de sub barbie un 
aspect ferm.
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personalitati de TOP 
cu daniela sala

o artista cu o cariera impresionanta

Interviu MELLINA

MELLINA este un artist fresh in 
industria muzicala romaneasca si 
unul dintre putinii producatorii 

muzicali de sex feminin din Romania.
A stat ani de zile in studio pana a compus 

impreuna cu doriaN oswiN, Mihai Gruia 
si VescaN in studioul Mango Records hitul 
" Poza de album" care a fost Nr 1 in Media Forest 
in Romania si Republica Moldova. Ea a mai 
compus pentru artisti ca FATMAN SCOOP, 
aliNa ereMia, Mira, Mircea ereMia, adriaN 
eftiMie, KaryM, Mihai chitu, cataliNa 
GheorGhiu, cortes, BiaNca, yaMira, aMMe, 
Nadiris, tuNa si multi altii.

Ea a scris, de asemenea, impreuna cu radu 
alexaNdrescu si saNdu Nicolae, piesa - 
"We are one" - piesa ce a intrat in semifinalele 
Eurovision Contest 2013.

MELLINA fost nominalizata pentru 
Best New Artist si Best Female Act 2013 
Romanian Top Music Awards si in anul 2014 
a castigat premiul “Strongest Message” din 
cadrul Romanian Music Awards 2014.
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Buna si bine ai venit in paginile Revistei 
Famost!

Va pup!
La ce varsta ai pasit in lumea artistica? 

Prima mea experienta in lumea artistica a 
fost la varsta de 5 ani, cand am inceput sa fac 
dansuri moderne. Mai tarziu, la 10 ani, am 
inceput sa fiu rasplatita pentru asta, castigand 
primul meu salariu in valoare de 200.000 
lei performand ca dansatoare la emisiunea 
pentru copii “Abracadabra”. 

In ceea ce priveste muzica … am cantat 
cam toata viata mea, fara sa fac cursuri de 
specialitate, dar abia la 23 de ani am renuntat 
sa mai fac dansuri si m-am focusat doar pe 
muzica.
A fost greu sa te faci remarcata?

A fost un drum cu urcusuri, coborasuri, 
cu sacrificii si multa munca. Dupa cum am 
zis, m-am apucat de muzica destul de tarziu 
(23 ani) cand altii deja poate terminau 
conservatorul sau erau deja de mai mult 
timp in acest domeniu, asa ca a trebuit sa 
recuperez. Am stat cativa ani si am invatat 
sa compun, sa cant la chitara, sa cant, teorie 
muzicala, fara sa produc bani si nici azi nu 
stiu cum am reusit sa trec de aceea perioada 
… desi cred ca pasiunea m-a tinut in viata.
Ce amintiri ai de la prima ta melodie 
lansata?

Foarte mult entuziasm, unul de copil. 
Mandrie si speranta.
Ce te inspira atunci cand iti compui 
versurile melodiilor tale?

Am realizat ca muzica pe care o scriu este 
modul meu de a ma trata. 

Ma inspira trairile, emotiile, frustrarile 
mele, dar si lucrurile pe care le observ in jur si 
mai apoi amestec toata treaba asta, cu un pic 
de imaginatie si e gata piesa.

Toate videoclipurile tale au o poveste cu 
un puternic impact emotional. Spune-ne 
mai multe despre videoclipurile tale. 

Pentru ca mesajul meu sa fie cat mai bine 
receptionat, am decis ca inaintea fiecarui clip 
sa am un monolog, o mica poezie care sa ii 
introduca pe ascultatori in poveste si sa isi 
imagineze fiecare ce va urma. 

Scenariile clipurilor le fac impreuna cu 
regizorul meu daNiel liBeG, cu care am 
o buna chimie artistica si care reuseste de 
fiecare data sa imi puna viziunea pe ecran.
Ce trairi ai atunci cand esti pe scena si 
oamenii iti fredoneaza melodiile? 

Hai sa-ti raspund asa … cele mai importante 
motivatii care ma fac sa produc muzica sunt:
- Este o nevoie in mine sa scot sentimentele 
prin muzica si nu numai. 
- Mesajele primite pe retelele de socializare 
imi hranesc sufletul, asta cand imi dau seama 
ca am trimis ceva bun si util in universul asta 
si am atins oamenii pe care nu ii cunosc, a 
caror viata nu o cunosc si totusi simt ca am 
puterea sa aduc ceva bun in viata lor.
- Momentul cand publicul imi canta versurile!

Pentru ca 

mesajul meu sa 

fie cat mai bine 

receptionat, am 

decis ca inaintea 

fiecarui clip sa 

am un monolog, o 

mica poezie care 

sa ii introduca 

pe ascultatori in 

poveste si sa isi 

imagineze fiecare 

ce va urma.
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Una dintre ultimele tale melodii “Sper 
ca ti-e bine” este si preferata mea. 
Spune-ne mai multe despre aceasta 
melodie. Ce te-a inspirat in scrierea 
acestor versuri?

"sper ca ti-e BiNe" … reprezinta o 
traire de-a mea de acum cativa ani de zile 
… acel moment de dupa o despartire 
dureroasa … dupa ce am simtit durerea 
in fiecare atom din corp si incepeam sa il 
invinovatesc pe partener pentru suferinta 
mea …

Vine acel moment in care treci peste 
toata ranchiuna si peste toata durerea, si in 
ciuda tuturor acestor sentimente negative 
… iti doresti din suflet ca omul acela cu 
care ai impartit odata iubirea … sa fie bine 
… sa gaseasca un om impreuna cu care sa 
descopere din nou fericirea. 
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce 
te face fericita cu adevarat? 

Fericirea vine din noi, am testat treaba 
asta pe mine. 

Nu noi decidem ce ni se intampla in 
totalitate, dar avem puterea de a alege cum 
sa reactionam la aceste intamplari. 

Fericirea inseamna sa fim mai putin 
egoisti, sa daruim mai mult, sa avem grija 
de corpul si mintea noastra, sa facem 
orice lucru cu bucurie, sa nu ne pierdem 
entuziasmul, sa nu uitam sa mai copilarim, 
sa radem des, etc.
Au fost momente in care ai vrut sa 
renunti la cariera ta? 

Cand ai 26 de ani si nu produci financiar 
si nici nu ai vreo garantie ca vei reusi in 
muzica, iti trec si ganduri de renuntare …

Ce m-a tinut focusata in momentele mai 
grele a fost urmatoarea gandire: Avem O 
SINGURA VIATA si daca nu facem ceea 
ce ne place in ea, atunci care mai e sensul?
Cine este idolul tau?

Nu am idoli … am trupe care imi plac si 
care ma “trateaza” ca Pink Floyd, The Script, 
UB40, Inner Circle etc.

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

Nu. Imi place sa calatoresc, dar imi place 
sa ma intorc mereu ACASA, in Romania.
Piata muzicala din Romania 
promoveaza din ce in ce mai multi 
artisti, concurenta fiind acerba. A fost 
greu sa te mentii pe piata muzicala din 
Romania?

Este greu sa te mentii, intr-adevar, dar 
asta pentru ca sunt foarte multi oameni 
talentati si asta ne face sa tragem mai tare 
si sa devenim mai buni.
Esti fondatoarea Tralala Voice School. 
Descrie-ne putin acest proiect!

TRALALA SCHOOL este “copilul” 
meu si al Mariei stepoVeNco. Aceasta 
scoala de canto a luat nastere la mine in 
bucatarie cu un pix si o foaie de hartie si 
astazi este un adevarat colectiv, o familie. 
Suntem o scoala focusata pe aparatul 
vocal, pe voce si performantele de aici 
sunt uluitoare.

Fericirea 

inseamna sa fim 

mai putin egoisti, 

sa daruim mai 

mult, sa avem 

grija de corpul si 

mintea noastra, 
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sa nu ne pierdem 
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copilarim, sa 

radem des, etc.
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Cat de importante consideri ca sunt 
imaginea si stilul vestimentar pentru 
un artist? 

Este important cu siguranta. Eu sunt 
un om destul de simplu, mai focusat pe 
munca si trairi … in zona asta cred ca mai 
am de invatat.
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor 
sa paseasca in acest domeniu?

In primul rand, trebuie sa isi doreasca 
foarte mult si sa munceasca, dar desigur 
ca acea munca trebuie facuta cu bucurie 
si motivatie, pentru a aduce ceva bun in 
vietile oamenilor.
Daca nu iti alegeai cariera de 
cantareata, ce altceva ai fi facut?

Pfff  … chiar nu stiu … ma crezi? ?
Cine este MELLINA, omul din spatele 
camerelor de filmat?

E o fata crescuta jumatate in Giulesti si 
jumatate pe meleagurile Ardealului. Dupa 
cum am zis, un om simplu, aiurit, visator, 
sensibil …
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Ma trezesc, fac mai nou si putin sport, 
mancare, cafea … apoi … Studio, Tralala 
School, compun, sau daca e weekend, 
merg la diferite concerte prin tara. 

Si in timp ce scriu, imi dau seama ca 
nu exista “o zi obisnuita” in viata mea … 
fiecare zi este extrem de diferita.

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

Nu sunt chiar femeie de casa, DAR stiu 
sa fac niste paste extraordinare, somon 
delicios la cuptor si supa de pui … cam 
atat ?
Practici un sport? 

Tenis ocazional, fitness ocazional si 
urmeaza sa  ma apuc de catarari ?
Care este motto-ul tau in viata? 

Avem o viata, deci sa facem ce ne place 
in ea!
Ce alte surprize ne pregatesti?

Urmeaza piese sensibile pe care le voi 
aduna in albumul “Pastila pentru suflet” si 
sper ca albumul asta sa fie un fel de terapie 
pentru oameni, precum au fost pentru 
mine albumele trupei The Script. <3
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Va propun sa il cunoastem 
pe ADRIAN NARTEA. 
De ce l-am ales pe el? 

Pentru ca de la o varsta destul de 
frageda si-a construit un stil bine 
definit si o cariera de invidiat. A 
debutat ca model, apoi ca actor in 
reclame si videoclipuri, a urmat 
cursuri de actorie si a studiat in 
acest domeniu si iata, a ajuns sa 
joace in filme foarte cunoscute si 
sa prezinte emisiuni de succes. 
Stilul propriu a lui Adrian Nartea  
este unul versatil, de la trening 
si pantofi sport, pana la frac cu 
papion si joben, totul in functie de 
moment si ocazie. Este tipul smart-
sport-casual si uneori trashy. “Eu 
sunt de principiul ca Haina face 
omul, atata vreme cat Omul stie 
sa o poarte”!

Prin rolul de succes pe care il joaca, a devenit un simbol si un etalon de stil pentru foarte multi. Ceea ce este un lucru bun intr-o societate 
in care stilul si eleganta masculina s-au pierdut. Devenit pe zi ce trece o persoana tot mai marcanta, actorul isi pastreaza simplitatea si nu 
uita niciodata sa fie amabil si implicat in relationarea cu publicul sau!

CUM A 
OBTINUT 
ADRIAN 
NARTEA 
ROLUL 
DIN VLAD

text : Beatrice Lianda Dinu
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De fiecare data, de cate ori am avut ocazia sa 
il regasesc in cadrul evenimentelor mondene, am 
ramas placut surprinsa si impresionata de prezenta si 
atitudinea afisata!  Actorul a fost la mare concurenta 
cu inca doi actori, insa, regizorul a hotarat ca el este 
cel mai potrivit. Nu va imaginati ca a fost usor! Deloc! 
Lupta a fost acerba! 

Jesus del Cerro este spaniol si a lucrat pentru 
Romania, semnand regia serialului. Regizorul a 
declarat la evenimentul de lansare a serialului, ca a 
lucrat cu actori foarte talentati.

Am inceput cu o suta de actori, am terminat cu zece. Ceea ce e ok. Am lucrat foarte bine, cu niste actori foarte talentati. 

E foarte usor sa lucrezi cu astfel de actori. VLAD e un proiect foarte mare. Sunt 13 episoade de 90 de minute fiecare. Am 

filmat in Grecia, in Romania, iarna, vara. A fost foarte rece iarna, iar vara am fost la filmare la Rahova. Locul nu e 

foarte frumos. Dar avem de toate in film, sunt foarte multe sentimente si cred ca asta e important,

a afirmat Cerro in direct pe pagina de Facebook a serialului.

Actorul Adrian Nartea are o minune de fetita, Mara, cu care a fost prezent in platoul unei emisiuni de televiziune. 
Artistul in varsta de 36 de ani, este un cunoscut actor si prezentator de televiziune. Acesta face parte din distributia 
serialului Vlad, care este difuzat la Pro TV si pentru care a inceput filmarile.

Mara, fiica artistului, are doi ani si jumatate, din mariajul pe care il are cu Alina. Actorul a fot invitat in platou unde 
a venit insotit de micuta sa, Mara.

Ii uram mult succes, iar voua, daca vreti sa il vedeti mai des va spun ca va asteapta in fiecare zi de miercuri de la ora 
20:30 pe Kanal D. iar daca nu e de ajuns, il gasiti in videoclipuri, reclame si filme.

“
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despre productia ,,MAMMA MIA!” 

,,MAMMA MIA!“ a revenit in Bucuresti, la 
Sala Palatului cu doua reprezentatii in luna 
octombrie 2019. Un spectacol ce ne-a cucerit 
pe atat de multi dintre noi. Din distributie 
fac parte nume celebre din lumea artistica 
romaneasca, precum Horia Brenciu, Ernest 
Fazekas, Loredana, Aurelian Temisan, Ana 
Munteanu, Anca Sigartau, Anca Turcasiu, Cornel 
Ilie si Adrian Nour, care vor interpreta rolurile 
principale in frumoasa productie. Pentru 
iubitorii spectacolelor de calitate, ”Mamma 
mia!” este clasata in topul preferintelor 
publicului. Un spectacol plin de energie si 
culoare, muzica si dans, intr-o poveste de 
dragoste si nostalgii.

”Mamma Mia!” este un fenomen 
in industria spectacolului, biletele 
fiind mereu epuizate. Este o poveste 
despre dragoste, despre familie, 
despre alegeri in viata si despre 
cautarea identitatii, spusa pe cele mai 
frumoase cantece ale trupei ABBA. 
Spectacolul spune povestea unei 
tinere nostalgice, care incearca sa 
descopere cine e adevaratul ei tata si 
invita la nunta sa pe cei trei barbati 
din trecutul mamei sale. Spera sa 
il descopere pe cel adevarat si sa o 
conduca la altar. Este o poveste plina 
de suspans si necunoscut.

text  : Beatrice Lianda Dinu |  f o to  : mammamiathemusica l . ro
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Datorita succesului inregistrat, povestea 
a fost adaptata pentru marele ecran in 
2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda 
Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth, 
Stellan Skarsgard in rolurile principale.

In Romania, musicalul „MAMMA 
MIA!” este o co-productie sloveno-
romana a companiei Prospot Doo, 
impreuna cu un grup de producatori 
reuniti de catre compania Atelier 
Promotion, in colaborare cu 
WonderTheatre. Prospot Doo a pus 
deja in scena versiunile musicalului in 
Slovenia, Serbia, Muntenegru, Bosnia si 
Hertegovina 

Show-ul, care a cucerit mapamondul 
„Mamma Mia!” aduce o premiera a 
genului in tara noastra, fiind primul 
musical de Broadway produs aici, 100% 
independent, si totodata cel mai mare 
spectacol de acest  fel.

In “Mamma Mia!”, musicalul care a 
cucerit intrega lume si care a fost urmarit 
in 50 de tari, personajele spun o frumoasa 
poveste despre iubire, relatii, prietenie, pe 
versurile melodiilor trupei ABBA, care  
impresioneaza si publicul roman datorita 
distributiei si a  productiei de amploare. 
Povestea scrisa de Catherine Johnson este 
imaginata in paradisul unei insule grecesti.

Musicalul „Mamma  Mia!” a fost 
lansat in 1999 la Londra, in West End 
si apoi in Statele Unite ale Americii, 
pe Broadway. Dramaturga Catherine 
Johnson si producatoarea Judy Craymer, 
au creat acest spectacol inspirandu-
se din cantecele compuse de Benny 
Anderson si Bjorn Ulvaeus, fosti 
membri ai formatiei ABBA. Titlul 
musicalului este hitul grupului din anul 
1975, celebra melodie „Mamma Mia”.

Peste 60 de milioane de spectatori 
au participat pana acum la spectactol, 
la nivel mondial si s-au indragostit 
de povestea si de muzica productiei. 
„Voulez Vous”, „S.O.S”, „Take a 
Chance on Me”, „Dancing Queen” 
si multe alte hituri, fac din acest 
fenomen mondial o sarbatoare a iubirii, 
a familiei si a prieteniei. „Mamma 
Mia!” a intrecut productiile originale 
pe Broadway, de la „The Sound of 
Music”, „The King and I” si „Damn 
yankees”, cu 1.500 de reprezentatii. 
A devenit al 8-lea cel mai longeviv 
musical de pe Broadway si al 9-lea cel 
mai longeviv show all-time, cu 5,124 
de reprezentatii. In orice zi au loc cel 
putin 7 show-uri „MAMMA MIA!”, 
in jurul lumii.
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JURNAL de CALATORIE

Egipt este o tara araba din nordul Africii si 
Orientul Mijlociu, limitata la nord de Marea 
Mediterana, la est de Fasia Gaza, de Israel, de 

Golful Aqaba si de Marea Rosie, la sud de Sudan iar 
la vest de Libia. Capitala sa este Cairo.

Egiptul este una din cele mai populare destinatii 
turistice din lume pentru vestigiile civilizatiei 
egiptene antice, muzee si bineinteles, faimoasele 
piramide.

Cea mai mare piramida din Egipt este Marea 
Piramida a lui Khufu (Piramida lui Keops). Aceasta 
este cea mai inalta structura construita de oameni 
pana aproape de sfarsitul secolului ai XVIII-lea.

Egiptul a lasat o mostenire de durata. Arta si 
arhitectura sa au fost copiate pe scara larga, iar 
antichitatile sale au ajuns in cele mai indepartate 
colturi ale lumii.

Egiptul este un loc al contrastelor, are cel mai lung 
fluviu din lume, inconjurat de cel mai mare desert 
uscat din lume. De la gunoaiele din capitala, la luxul 
din statiuni, oameni care inca circula cu masini vechi 
de zeci de ani, cu camilele sau carutele si altii care 
au autoturisme de ultima generatie. Dune de nisip 
si o mirifica Mare Rosie. Egiptul este o minune. Un 
dar al Nilului. Istoria, cultura, traditiile, fructele si 
marea, chiar si desertul sunt fascinante. Imensele 
constructii de mii de ani, dar si felul in care stiu sa 
faca turism.

Doua dintre lucrurile care trebuie sa le tii minte? 
Primul ar fi acela ca, in cazul in care te hotarasti sa 
faci o plimbare cu camila, sa ai parte de oameni de 
incredere din hotel, iar pentru acest lucru, sa ai o 
agentie de incredere! De ce?

„Daca vezi ca ii da bice camilei, sari!”. Au mai 
fost cazuri cand au dat bice camilei si dusa a fost 
sotia ...

Asadar agentia ta de incredere Avanti Tour, 
verifica si pregateste pentru tine cele mai bune 
locatii! Reprezentatii agentiei calatoresc personal 
pentru a se asigura de bunul mers al calatoriei 
tale!

Al doilea lucru pe care trebuie sa il iei in calcul 
este acela ca la tot pasul se cere bacsis, chiar si 
pentru cel mai marunt serviciu! Trebuie sa te 
astepti la orice din acest punct de veder!

As vrea  sa recomand dragi cititori, o destinatie 
frumoasa, ce poate fi o alegere buna - Hurghada. 
Iar sa ajungi in Egipt si sa nu vezi piramidele e 
pacat, asa ca, in cautarea urmelor civilizatiei 
antice, merita!  Ca sa-ti dai seama de drum, iti 
spun ca drumul din Hurghada la Cairo dureaza 
aproximativ 8 ore . Vestigiile cu peste 3000 - 4 000 
de ani de istorie, oamenii, locurile, obiceiurile, 
egiptenii, in simplitatea si saracia lor, sunt calzi, 
modesti si mult mai ancorati in prezent, decat 
occidentalii atat de tehnologizati din tarile bogate.

t e x t  &  f o t o  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u
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Si pentru ca sunt sigura ca te-am convins, iata cateva 
informatii utile care te vor ajuta in calatoria ta spre Egipt!

ZI NATIONALA

23 iulie - Ziua Revolutiei

LIMBA OFICIALA

Araba (engleza este folosita de majoritatea egiptenilor).

VIZA

Cetatenii romani au nevoie de viza. Aceasta se poate obtine 
la aeroport sau la sediul Ambasadei Republicii Arabe Egipt in 
Romania. Costul acesteia este de aproximativ 20 USD.

MONEDA

Lira (EGP) - schimbul valutar se poate face la casele de 
schimb din holul hotelurilor sau la ghiseele bancilor, cursul 
fiind unic.

FUS ORAR

In Egipt, ora locala este UTC/GMT +2 ore.

PREFIX

In Egipt se utilizeaza ca prefix codul +20 sau 0020 inaintea 
oricarui numar de telefon local.

Ca sa fiu si mai convingatoare, vin cu 
o oferta imbatabila de la Agentia noastra 
de incredere Avanti Tour si va astept sa 
programam impreuna aceasta calatorie 
lunga, o vacanta in HURGHADA EGIPT cu 
un tarif imbatabil 388€/pers Hotel HILTON 
RESORT 5*.

Plecare 18.11.2019

Pachetul include:

- 7 nopti cazare cu demipensiune

- bilet avion

- toate taxele incluse

Am calatorit 
mult in aceasta 
vara si ma 
p r e g a t e s c 
pentru noi 
destinatii ... tu 
esti pregatit 
de vacanta? Daca raspunsul este DA, stai 
cu ochii pe noi pentru ca revenim curand 
cu noi destinatii turistice, dar si multe 
povesti frumoase din locurile prin care 
am fost!
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ajoritatea suntem familiarizati cu propriile zone de confort, acele 
locuri pe care le cunoastem bine, ne sunt confortabile si ne-ar placea 
sa stam acolo, oricat de mult am dori. Si este natural sa simtim acest 
lucru, sa ne dorim sa ne simtim bine si sa ramanem intr-o zona cu 
care suntem familiarizati. Cu cat petrecem mai mult timp acolo, cu 
atat ne va fi mai dificil sa eliberam acel spatiu.

Multe persoane din pacate, isi vor petrece intreaga viata fara sa caute o altfel de 
“aventura”, pentru a vedea ce ar putea avea sau ce ar putea fi sau deveni, ce ar fi 
capabil sa realizeze. Intr-adevar, este tentant pentru multi sa isi petreaca intreaga 
viata intr-un loc sigur, ferit de probleme vietii, dar cu toate acestea, exista un cost pe 
care il va plati: acela de a-si sacrifica propriul potential pentru posibilitati mult mai 
bune, care vin odata cu iesirea din zona de confort.

M

m o t i v e  p e n t r u  a  i e s i  d i n  z o n a  d e  c o n f o r t
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1 Nu stii niciodata ce ar fi putut fi

Cei care nu se aventureaza niciodata departe de 
propriul confort, nu vor sti niciodata ce ar fi putut 
fi si deveni daca ar fi incercat asta, dincolo de ceea 
ce simteau ca pot gestiona. Succesul, de multe ori, 
implica asumarea riscurilor si toate persoanele de 
succes si-au asumat aceste lucruri, au riscat, au 
cazut si s-au ridicat, pana cand au ajuns acolo unde 
isi propusesera sau mai departe. Iesind in afara 
granitelor zonei de confort, iti creezi un stil de viata 
specific oamenilor de succes si o poti face in continuu 
pentru a ajunge la realizari cat mai mari.

2 Invatand noi obiceiuri si dezvoltandu-ne forta 
interioara

Definitia nebuniei este aceea de a face acelasi 
lucru la nesfarsit, asteptandu-te la rezultate diferite. 
Implementand ceva nou, care ne va face sa ne simtim 
inconfortabili, ne va ajuta sa ne construim forta 
interioara si sa ne autodepasim. Si chiar daca vom 
esua, ceea ce se poate intampla foarte des, vom avea 
o experienta noua, care, de fapt, este un instrument 
de invatare ce ne va folosi pe viitor. Puse impreuna, 
aceste experiente, vor actiona ca niste caramizi care 
ajuta la construirea unui zid, ceea ce ne va aduce o 
viata mai semnificativa si mai implinita.

3 Construieste incredere

Increderea nu este ceva cu care ne nastem! Ea 
se construieste prin stabilirea unor obiective, prin 
atingerea acestor obiective, prin setarea altor 
obiective. Pentru a ne creste increderea, trebuie sa ne 
confruntam cu propriile frici si apoi sa facem ceea ce 
nu suntem siguri ca putem face. Stim cu totii si am 
simtit acele sentimente inaltatoare care vin odata ce 
ne-am atins obiectivele, de care nu eram siguri ca le 
putem indeplini. Acest sentiment, este un accelerator 
puternic si ne ajuta sa realizam si sa intelegem ca 
suntem capabili de mai mult. Cu cat ne adaugam 
mai multe obiective si atingem mai multe, cu atat 
increderea noastra ne va inalta.

4 Ne face mai adaptabili la schimbare

Cu cat stam mai mult in zona de confort, cu atat 
mai inspaimantator ni se va parea exteriorul sau noile 
teritorii care se intrevad. Viteza cu care se schimba 
lucrurile in societatea de astazi, ii lasa in spate cu mult 
pe cei care se tem sa iasa din propria zona de confort. 
Pentru cei care nu se tem sa iasa din propria patratica, 
schimbarile nu sunt atat de inspaimantatoare, 
deoarece, o vor interpreta ca pe o provocare sau o 
deschidere a unor posibilitati de crestere personale si 
a unor oportunitati care nu existau inainte.

5 Devii un model de succes

Daca analizam (si nu e nevoie de o analiza foarte 
amanuntita!) viata oamenilor de succes, majoritatea 
au incercat si au esuat de multe ori inainte de a atinge 
succesul; iar acesta, de multe ori, a venit in etape. Una 
peste alta, persoanele de succes atrag admiratia celor 
din jur si trebuie sa fim constienti ca ei nu ar fi ajuns 
la nivelul respectiv, daca nu ar fi fost dispusi sa isi 
confrunte frica si sa incerce ceva nou. Au invatat din 
esecurile lor si au trecut dincolo de nivelul de confort, 
stiind ca trebuie sa isi ia singuri ceea ce isi doresc.

6 Vei deveni mai creativ

Este foarte daunator creativitatii faptul de a nu 
incerca un anumit lucru: sa vezi ce e real si ce nu. Cu 
cat stam mai mult fara sa incercam sa “materializam” 
noile ganduri si idei, intram intr-o rutina care ne va 
impiedica sa ne manifestam creativitatea. Incercand 
ceva nou, ne va fi trezit spiritul creativ, imaginatia 
si ne va trimite pe un drum al explorarii si al noilor 
aventuri. Beneficiari? Noi.

7 Fara regrete

In timp ce suntem pe un drum si il parcurgem ca 
fiind sigur, inevitabil ajungem la un moment dat sa 
avem si regrete, din diferite motive sau scoase la 
iveala de diverse situatii. In interviuri cu persoane care 
erau la sfarsitul vietii, acestea aveau multe regrete 
cu ceea ce si-au dorit sa faca, dar nu au facut. Pana 
la urma urmei, daca viata ar fi o modalitate de a ne 
pregati pentru moarte, asa cum spun multi, evitarea 
regretelor este poate cel mai convingator motiv de a 
iesi din zona noastra de confort.

c i t e s t e  i n  c o n t i n u a r e  c e l e 
m a i  i m p o r t a n t e  7  m o t i v e 
p e n t r u  a  i e s i  d i n  p r o p r i a 
z o n a  d e  c o n f o r t !
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NUMEROASELE 
CERCETARI FACUTE 
DE-A LUNGUL 
TIMPULUI,  AU ARATAT 
CA A FI  IMPLICAT IN 
ACTIVITATI  CREATIVE, 
ITI  PERMITE SA RAMAI 
CONECTAT LA TOT CE 
ESTE NOU, DEBLOCAND 
RUTINA ZILNICA.
CAND NE GANDIM 
LA CREATIVITATE, 
NE APAR IN MINTE 
ARTISTI ,  SCRI ITORI, 
TOTI LUCRAND DE 
UNDEVA DE DEPARTE, 
CREAND CEVA UNIC 
SI  INSPIRATIONAL. 
PE DE ALTA PARTE, 
NE PUTEM GANDI LA 
SITUATIA DE A NU 
FACE LUCRURILE EXACT 
ASA CUM “TREBUIE” 
SI  DE A SCHIMBA CATE 
PUTIN CEVA; SCOATEM 
CATEVA INGREDIENTE 
SI  ADAUGAM ALTELE 
NOI.  UN ASTFEL DE 
PROCES, SE PARE CA 
ESTE FOARTE BENEFIC 
CAND VORBIM DE 
ANUMITE JOCURI 
PENTRU CREIER.

CERCETARE

Creativitatea este vitala pentru a fi mereu in forma pe masura ce anii trec si este un 
lucru valabil de la muzicieni, pana la bunicii nostri care, de exemplu, vor sa invete o limba 
straina. Cercetarile neurologice ne-au schimbat perceptia despre importanta creativitatii 
pe masura ce imbatranim si este un lucru valabil atat pentru cei despre care avem perceptia 
ca sunt foarte talentati, cat si in privinta omului obisnuit, care doar isi doreste sa faca ceva 
nou. Evident ca atunci cand inventezi ceva, sau aduci ceva nou, o faci in cunostinta de 
cauza, avand ceva notiuni elementare; iar faptul ca vrei sa inlocuiesti ceva cu altceva, denota 
creativitate, indrazneala si ca nu faci la voia intamplarii. Ca persoana creativa, chiar daca ai 
facut lucruri care in perceptia generala sunt normale, nimic iesit din comun, e posibil sa ai 
multe lucruri in comun cu o persoana despre care se spune ca este extrem de talentata.

CE FACE CREATIVITATEA

Gandirea creativa implica realizarea unor noi conexiuni intre diferite regiuni ale 
creierului, proces care imbunatateste memoria si abilitatea ratiunii. Cercetarile arata ca 
actele creative pot da nastere noilor conexiuni neuronale, reducand depresia si izolarea, 
imbunatatind abilitatile cognitive si crescand implinirea emotionala. Descoperirile sunt 
aplicabile chiar si pacientilor cu dementa, nefacandu-se aproape nicio diferenta daca exista 
creativitate. Invatarea unei noi limbi, sau cantand la un nou instrument, poate fi foarte 
benefic, creativitatea fiind considerata echivalentul rezultatelor dupa exercitiile fizice de la 
sala.

CATE CREATIVITATE AVEM NEVOIE

Nu exista un raspuns sigur 100%, cu toate ca, daca e sa ne gandim practic, cu cat mai 
mult - cu atat mai bine. In anumite cazuri, simple modificari pot introduce creativitatea 
intr-un eveniment gandit pentru distractie. Poti reactiona de obicei, in doua moduri atunci 
cand esti fata in fata cu o situatie creativa: ori te bucuri de creativitate si te lasi purtata de 
ea, ori incerci sa deslusesti dedesubturile acelei „opere craetive”. Primul caz este incadrabil 
la distractiv, al doilea la creativ.

STRATEGI I  CREATIVE
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PRODUSUL FINAL

Scopul activitatilor 
creative pentru sanatatea 
creierului, nu este acela de 
a da nastere unui produs 
laudabil sau vandabil, 
chiar daca este la vedere 
si cei din jur te lauda si 
apreciaza. Toate aceste 
activitati, dau nastere 
noilor activitati neuronale 
care pot pastra capacitatea 
cognitiva sau cel putin, 
incetinesc deteriorarea 
acesteia.

Nu trebuie sa te astepti 
la rezultate spectaculoase, 
pentru ca, asa cum muschii 
se formeaza in timp, asa 
se intampla si in cazul 
memoriei, sau a noilor 
abilitati de rationament. 
Dar, partea cea mai rapida 
care iti da satisfactie, este 
aceea ca, implicandu-te 
in activitatile creative 
care in majoritate sunt 
si distractive, scapi de 
macinarea problemelor 
zilnice. Astfel, ai parte si 
de beneficii pe termen lung 
dar si scurt, atat pentru 
creier cat si pentru suflet.

STRATEGI I  PENTRU 
DECLANSAREA 

PROCESULUI CREATIV

Exista multe astfel de 
activitati pe care le poti 

face si care se declanseze 
creativitatea, invatarea 
unei noi limbi straine, 
scriind ceva, pictand, 
compunand o poezie, 

alaturi de multe altele. Ce 
au in comun toate, este 

activitatea de invatare si, 
pentru a declansa procesul 

creativ, ai nevoie sa faci 
cateva modificari. Iata 

in continuare 4 metode de 
declansare a creativitatii!

Schimba un element in activitate!
A face un singur lucru repetitiv, poate fi confortabil, 

doar ca nu implica invatare, astfel ca nu este implicat 
niciun proces creativ si nicio noua retea neuronala nou 
creata. Cu toate acestea, aducand o mica schimbare, te 
poate face sa inveti ceva nou. Simpla plimbare zilnica cu 
cainele, poate fi plictisitoare, dar, daca incerci sa schimbi 
traseul si in acelasi timp sa retii anumite puncte de reper 
a noii rute, ai parte de o schimbare! Este ceva banal, 
simplu, dar implici creativitea, nu?
Pentru ca asta iti doresti!

Adauga rutinii ceva nou! In loc sa iti schimbi rutina, ar 
putea fi mult mai usor sa adaugi ceva nou. De exemplu, 
daca te uiti la un film la TV si vine pauza publicitara, sau 
orice alta situatie similara, incearca sa anticipezi sfarsitul! 
Sau cum vor evolua lucrurile! Poate vei da gres, dar ai 
reusit sa realizezi ce ti-ai propus: declansarea procesului 
creativ!
Implica-te intr-o activitate care are parte de schimbari 
constante!

In functie de activitatea ta zilnica sau locul de serviciu, 
poti ajunge la concluzia ca activitatea ta este acceasi. 
Daca ai posibilitatea si nu iti place locul de munca 
(activitate de birou), schimba-l si implineste-ti visul! 
Fa ceea ce iti place, fara a simti ca muncesti, iar daca 
din fericire lucrezi in domeniul artistic (pictura, teatru, 
fotografie), atunci cu siguranta vei avea parte de zile care 
nu seamana intre ele.
Incepe o noua activitate!

Cel mai bun exemplu, chiar daca a fost amintit mai 
devreme, este invatarea unei noi limbi. Totul este proaspat 
acolo: invatarea noilor cuvinte, sintaxa, pronuntarea, ca sa 
nu mai vorbim de incercarea de a potrivi cuvintele corect. 
Activitati similare sunt acelea cand inveti sa canti la un 
instrument sau un nou instrument, sau compunerea unei 
melodii, a unei poezii, etc.
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SECRETELE PENTRU A TE MENTINE MAI TANARA
Cercetarile ultimilor ani referitoare la imbatranire, au aratat faptul ca, cu cat suntem mai 
pozitivi in privinta imbatranirii, cu atat acest proces are loc mai lent. Cei care se simt mai 

tineri decat sunt, arata si gandesc mai tanar, iar cei cu atitudine pozitiva despre imbatranire, 
au parte de o sanatate mai buna odata cu trecerea anilor si chiar traiesc mai mult cu pana la 

7 - 8 ani, comparativ cu cei care nu au o astfel de atitudine.

U n studiu german a concluzionat ca atitudinea vizavi de imbatranire este un predictor mai mare decat 
starea reala a sanatatii tale. Motivul este unul simplu: a te simti inconfortabil privitor la subiectul 
despre imbatranire, devine o ‘profetie’ care se  implineste de la sine, iar motivele sunt mai multe.
Unul dintre cele mai importante este teoria psihologica numita “intruchipare stereotip”, ceea ce 
inseamna ca nu ne asteptam sa fim in stare sa facem lucruri bune pe masura ce imbatranim si nu 
incercam sa contestam acest stereotip, ceea ce duce ca performanta noastra sa scada.

Pe de alta parte, cu cat te gandesti mai pozitiv vizavi de imbatranire, cu atat creste increderea ca ai control 
asupra ei. Acest lucru inseamna ca, daca esti diagnosticat cu artrita sau hipertensiune arteriala, nu vei avea reactii 
de genul “asa e normal la varsta mea”, ci vei fi mult mai interesat sa cauti modalitati pentru a ajuta la diminuarea 
respectivei afectiuni, fie prin intermediul alimentatiei, fie prin intermediul exercitiilor fizice.

Cei care au gandirea in general, mai negativa, tind sa aiba atitudinea “care e rostul?” si de aici, lasa si lucrurile 
sa-si urmeze cursul. Atitudinea negativa fata de imbatranire, este stresanta de asemenea, pentru sistemul tau in 
general; un studiu a facut legatura intre cei care aveau o atitudine negativa despre imbatranire in jurul anilor 
40 si cei care aveau de doua ori mai mari sanse sa aiba atac de cord dupa 60 de ani, fapt atribuit stresului si 
anxietatii simtite.
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1 Multe persoane, cand ating varsta de 30 de ani, devin mai putin interesate de lucruri, doar ca, fiind 
mereu curios si punand intrebari, te mentine mereu tanar. Iti pastreaza partea curioasa a creierului 

atenta, te mentine tot timpul in alerta, lucru care se va reflecta in toate actiunile tale.

2 Incearca sa fii in contact cu cat mai multe persoane tinere, sa iti faci prieteni printre acestia si sa 
incerci sa adopti anumite obiceiuri sau moduri de gandire, daca acestea se incadreaza in limite 

acceptabile. Astfel de contacte si experiente noi te pot ajuta sa ai o atitudine pozitiva, sa vezi viata din alte 

perspective, toate acestea, pastrandu-ti spiritul tanar.

3 Stand in preajma celor tineri este foarte bine, doar ca te poti afla si in 
situatii in care simti ca acolo nu este locul tau. O gandire si o situatie 

inconstiente, care iti pot face mai mult rau decat bine. In studii privind 

sanatatea creierului, cei ce fusesera comparati cu cei tineri s-au comportat 

dificil decat in mod normal, iar daca simti ca nu apartii acelui loc, in timp ce 

lucrezi la asta, nu iesi din zona ta de confort!

4 Incearca noi experiente! Cei ce raman tineri la inima sunt mult mai 
deschisi sa faca si sa incerce experiente noi. Cel mai bine este sa evitati 

rutina, cum ar fi alimentatia repetitiva sau vizitatul unor zone de fiecare data.

5 Unul din motivele pentru care majoritatea ne temem de imbatranire, 
este modul in care percepem batranetea: ca fiind neajutorata si fara 

speranta. Daca gandesti in acelasi mod, intreba-te daca asa este si realitatea ta, 

iar in cazul in care nu iti place, lucreaza la acest lucru pentru viitor.

6 Incearca sa gasesti un model pe care sa-l admiri si care a ajuns la o 
varsta onorabila! Acest lucru te va ajuta in gandire si in modul de a 

vedea lucrurile. Pe de alta parte, nu toate aceste exemple sunt de admirat sau 

mai bine zis - nu te pot ajuta in mod concret, nu iti ajuta spiritul si o gandire 

pozitiva!

7 Daca de la o anumita varsta incepi sa treci peste aniversarea ta, ii 
transmiti creierului ca ceva nu este in regula, ca exista acolo ceva de care 

iti este rusine. Bucura-te de faptul ca vei avea parte de un an nou si frumos si 

gandeste-te deja cum sa-ti aniversezi noua varsta!

Atitudinea noastra fata 
de imbatranire, vine inca din 
copilarie, dar anii 40-50 reprezinta 
adevaratul punct de pornire 
pentru a iesi la suprafata. Unul 
dintre motive este apropierea de 
menopauza, multe femei facand 
legatura dintre menopauza si 
fertilitate, dintre cele doua si 
varsta. Cand ai atins aceasta 
perioada, te gandesti mai mult la 
varsta, incepi sa iti faci griji despre 
ceea ce cred altii, te intrebi in sinea 
ta daca nu e machiajul exagerat 
sau daca e ok sa imbraci un anumit 
lucru si simti o anumita nevoie de 
a te conforma.

Poti contracara astfel de 
probleme, daca ai ceea ce se 
numeste “varsta spiritului”. Pentru 
anumite persoane, acesta este un 
lucru usor, este acel numar care 
clipeste cand te intreba cineva 
sau cand vine vorba de varsta ta. 
Pentru altii, ei au nevoie sa se 
intrebe despre cum se simt ei fata 
de cei din jur, cat de batrani sau 
tineri se simt fata de cei cu varste 
apropiate, ce varsta cred cei din 
jur ca ai? Toate aceste lucruri, 
sunt combinate cu atitudinea si 
sentimentul de tinerete pe care il 
ai si il percepi din interior.

7 modalitati de a te simti mereu tanar
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I
ntoleranta la lactoza inseamna 
incapacitatea de a digera lactoza 
(zaharul din lapte). Este cauzata 
de lipsa sau deficienta de lactaza, 
o enzima fabricata in intestinul 
subtire, care descompune lactoza 
in glucoza si galactoza.

Cand o persoana cu intoleranta la 
lactoza consuma lapte sau produse 
lactate, lactoza totala sau partiala pe 
care o contin produsele respective, 
ramane nedigerata, retine lichidul 
si fermenteaza in colon, rezultand 
balonari, crampe abdominale, diaree 
si gaze. Simptomele incep dupa 30 
de minute pana la doua ore de la 
consumarea produselor lactate.

intoleranta
la LACTOZA

Intoleranta la lactoza poate creea 
discomfort si tulburari digestive, dar 
nu este o boala grava care sa ameninte 
viata si poate fi usor controlata printr-o 
dieta adecvata. Gradele de intoleranta 
variaza de la individ la individ. Pentru 
majoritatea adultilor, intoleranta la 
lactoza este o stare normala, numai 
caucazienii din nordul Europei isi 
pastreaza capacitatea de a digera 
lactoza dupa copilarie. 

Deficienta de lactaza poate aparea ca 
urmare a tulburarilor gastrointestinale 
care afecteaza tractul digestiv, ca boala 
celiaca, sindromul intestinului iritabil, 
enterita si colita ulcerativa.

Intoleranta la lactoza poate aparea si 
la copiii mici in urma unui acces sever de 
gastroenterita care afecteaza invelisul 
intestinal. Ca simptome, copilul mic 
prezinta diaree spumoasa insotita de 
iritatii ale pielii, crestere incetinita in 
greutate si dezvoltare, uneori si voma.

Exista teste care masoara absorbtia de 
lactoza in sistemul digestiv:

-testul de toleranta la lactoza, in care 
persoana bea un lichid care contine 
lactoza dupa ce nu a mancat nimic 
peste noapte; dupa jumatate de ora, 
se masoara cantitatea de glucoza din 
sange si se evalueaza simptomele.

-testul hidrogenului masoara 
cantitatea de hidrogen din respiratie.

-copiii mici si bebelusii sunt testati cu 
testul aciditatii scaunului. 

TESTE LACTOZA!

Dorina Ursu
terapeut naturist
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RECOMANDARI

• Evitati laptele si produsele lactate, 
cu exceptia iaurtului. Este cea mai 
importanta masura alimentara pentru 
oricine are intoleranta la lactoza. 
Consumati lapte si branza din soia.

• Evitati sa consumati pe stomacul gol 
alimente care contin lactoza.

• Includeti iaurtul in alimentatie, 
culturile prezente in iaurt digera lactoza 
pe care o contine. Consumati iaurt 
care contine culturi vii de iaurt, cel mai 
recomandat find iaurtul de casa.

• Mancati alimente bogate in calciu 
(caise, melasa, broccoli, varza, smochine 
uscate, kale, rubarba, spanac, tofu, 
iaurt, etc)

• Cititi prospectele medicamentelor 
sau discutati cu farmacistul, multe 
tablete folosesc in compozitie lactoza 
ca filtru, anticonceptionalele si  
medicamente pentru stomac sunt doar 
doua dintre categorii.

• Branza tare, veche, cum este 
parmezanul, este relativ saraca in 
lactoza si poate fi mai usor tolerata 
decat alte produse lactate.

• Inghetata este  deosebit de greu de 
digerat pentru persoanele cu intoleranta 
la lactoza; nu numai inghetata facuta din 
lapte, dar si alte marci  au un adaos de 
lactoza ca sa se obtina densitatea dorita, 
iar temperatura scazuta a preparatului 
poate solicita in plus organismul.

• In timpul unei crize acute nu 
consumati alimente solide, beti numai 
apa de calitate si inlocuiti mineralele 
pierdute.

• Cititi etichetele produselor 
alimentare si evitati-le pe cele care 
contin lactoza sau lapte praf (paine, 
supe la plic, prajituri, clatite, cereale 
procesate pentru micul dejun, carne 
procesata, dressing pentru salata).

INTOLERANTA LA 
LACTOZA NU ESTE 
ACELASI LUCRU CU 
ALERGIA LA LAPTE! 

O serie de suplimente ajuta 
persoanele afectate de intolerant la 
lactoza, dar recomandarea este sa fie 
consumate sub indrumarea medicului 
sau terapeutului dumneavoastra:

• Acidophilus pentru refacerea 
bacteriilor “prietenoase” si sustinerea 
digestiei.

• Tablete de carbune pentru o criza 
acuta: absoarbe toxinele si calmeaza 
diareea ( luati separate de alte 
medicamente sau suplimente).

• Calciu
• Magneziu
• Vitamina D3
• Vitamina E – apara membranele 

celulei care acopera peretele 
intestinului.

• Zinc si cupru – mentine sistemul 
imunitar si echilibrul corect al 
mineralelor.

Informatiile din articol au rol 
informativ si nu inlocuiesc consultatia 
medicului de specialitate.

Alegeti sa va informati suficient 
despre orice afectiune si tratamentele 
ei, atat alopate, cat si naturiste. Mergeti 
intotdeauna la medicul specialist pentru 
un diagnostic corect.

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

Urmariti si pagina noastra de Facebook 
facebook.com/NutritieTerapeutica/

SANATATE MAXIMA!

Intoleranta la lactoza se refera la un sindrom 
cauzat de insuficienta digerarii zaharului din 
lapte; o persoana cu alergie la lapte poate fi 
capabila sa digere laptele in mod normal, dar 
sistemul imunitar da un raspuns alergic la una 
sau mai multe componente ale laptelui.

https://www.facebook.com/NutritieTerapeutica/
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FA O PLIMBARE IN FORTA!

Cu siguranta numai de plimbare nu iti arde cand esti obosita, dar, este 
unul din primele lucruri pe care trebuie sa le incerci! Este stimulat fluxul 
sanguin care vine din exercitii fizice, supraalimentand nivelurile de energie. 
Conform unui studiu, femeile care au mers 10 minute zilnic, au aproape 
20% mai multa energie comparativ cu cele care au o viata sedentara, 
dupa aproximativ sase luni. Bonus: iti suplimentezi cantitea de vitamina D, 
nivelurile scazute facandu-te sa te simti fara putere!

LAPTE IN CAFEA

Adauga proteine si grasimi pentru a te ajuta 
sa te simti intr-o stare de alerta si a te simti mai 
plina pentru mai mult timp. De asemenea, exista 
cofeina din cafea care stimuleaza - dar in acelasi 
timp, trebuie sa ai grija sa nu exagerezi. Prea 
multa cofeina declanseaza niveluri maxime si 
minime, care te fac sa te simti obosit.

Modalitati instante de energizare
Te simti extenuata de multe ori cu toate ca, dupa parerea ta, te-ai odihnit suficient? Ai zile in care 
stresul isi pune amprenta pe starea ta fizica si psihica? In cele mai multe dintre cazuri, ai nevoie doar 
de mici trucuri pentru a te remonta, energiza si a-ti gasi echilibrul, usor clatinat de viata de zi cu zi.
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O MANA DE CAJU

Aceste nuci sunt bogate in proteine si fibre care 
promoveaza satietatea. De asemenea, magneziul 
continut de ele, ajuta corpul sa transforme mancarea 
in energie.

CONSUMA KALE!

Varza kale contine o sursa mare de fier, nivelurile 
scazute ale acestuia, afectand un sfert dintre femei si 
avand un important impact asupra energiei noastre 
de zi cu zi. Iti poti imbunatati absorbitia fierului, 
consumand alimente vegetale care reprezinta o 
importanta sursa de vitamina C, cum ar fi sucurile de 
fructe, fructe de padure, conopida, ardei rosu.

MANANCA O PORTOCALA!

Mirosul sau proaspat/intepator te revitalizeaza, in 
timp ce fructoza creste nivelul zaharului din sange, 
care este prelungit multumita fibrelor din fructe.

APA

Deshidratarea te lasa fara energie, iti da o stare 
letargica, fluxul de sange scade, in timp ce inima este 
obligata sa munceasca mai mult pentru a pompa 
sangele in tot corpul si in creier. Dupa cum stiti, este 
indicat consumul a doi litri de apa zilnic, si, daca iti 
este sete, inseamna ca esti deja deshidratata.

TINE-TI INCHEIETURILE DE LA MAINI SUB APA 
RECE!

Cercetatorii de la Universitatea din Chicago, au 
constatat ca socul apei reci elibereaza noradrenalina, 
ceea ce duce la cresterea fluxului sanguin si a ritmului 
cardiac. In plus, este eliberata glucoza din depozitele 
de energie ale corpului.

ENERGIZEAZA-TE PENTRU TOATA ZIUA!

Ovazul este plin cu fibre si proteine si este un 
aliment cu indexul IG scazut, ceea ce inseamna ca 

energia este eliberata treptat, in cateva ore. Pentru 
a avea energie toata ziua, consuma somon sau ton 
sau paste la masa de pranz, sau adauga peste, pui cu 
legume, fructe si nuci pentru cina.

GUMA DE MESTECAT

Un studiu apartinand Unversitatii din Coventry, a 
demonstrat ca guma de mestecat creste frecventa 
cardiaca si le da celor ce o mesteca o stare vioaie.

INCEARCA RESPIRATIA IN 5 PASI

Ia cinci respiratii de cinci ori pe zi (5 inspiratii, stai 
asa pana numeri la 5, 5 expiratii) cand te trezesti, 
inainte de mese, inainte de a merge in pat. Epuizarea 
energiei provine de cele mai multe ori ca urmare 
a stresului cronic, care epuizeaza consumul de 
energie, vitamine, minerale, hormoni. Acest exercitiu 
reseteaza functia sistemului nervos si iti ofera 
sentimentul de calmitate.

ARDE NISTE MENTA!

Menta ne tine concentrati si energizati, iar a mirosi 
ceva menta inainte de antrenamentele fizice, ne 
ajuta sa ne stimulam muschii. Arde uleiurile esentiale 
de menta si foloseste produsele cu menta pentru 
masaj sau ulei de baie! Poti incerca de asemenea, 
eucalipt si patchouli!

FII ORDONATA!

Cand in jurul tau este numai dezordine, acest fapt 
te incetineste mental, conform studiilor apartinand 
Princeton University. Acum nu trebuie sa ascunzi 
totul prin dulapuri: este de ajuns sa iti pui toate 
lucrurile acolo unde le este locul si cu siguranta este 
exact atat cat ai nevoie!

STAI PE VARFUL PICIOARELOR

Ridica-te si coboara pe degetele de la picior de 10 
ori pentru sporirea circulatiei, furnizand energie - 
glucoza, organismului.
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FAMOST

FII CONECTAT CU FAMOST,
ORIUNDE TE-AI AFLA!

URMARESTE-NE PE SOCIAL MEDIA!

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

frumusete, stil de viata, sanatate, cultura.

www.famost.ro
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