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NOUL VAL DE DESIGNERI
O prezentare a celor mai noi 
designeri intrati in moda 
internationala, care au reusit sa 
atraga atentia!

PRINTRE TENDINTELE 
ACESTUI SEZON
Cele mai importante 6 tendinte 
vestimentare ale acestui sezon. Esti 
pregatita pentru ele?

ROCHIA TIP PRAIRIE PENTRU 
SEZONUL RECE
O prezentare succinta a acestui 
articol vestimentar: scurt istoric si 
propuneri vestimentare.

PERIOADA DE SARCINA SI CUM 
NE IMBRACAM
O perioada frumoasa, o experienta 
unica, in care trebuie sa ramanem 
noi insine si din punct de vedere 
vestimentar.

CU CE CULOARE TE IMBRACI 
LA PRIMA INTALNIRE
Trebuie sa cunosti semnificatia 
culorilor, pentru a nu oferi semnale 
gresite la prima intalnire.

BARBATII STYLISH POARTA SI 
ROZ
Rozul in vestimentatia masculina. 
Ce trebuie sa stii despre combinatiile 
cu aceasta culoare, iti spune Alin 
Temeliescu in articol!

AZTEC AUTUMN
Propunerea vestimentara masculina 
pentru luna octombrie - Aztec 
Autumn - este prezentata de Alin 
Temeliescu. #OOTM
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INGRIJIREA TENULUI IN MOD 
STRATIFICAT
Ultima tendinta de ingrijire a tenului, 
explicata! Bonus: produse propuse!

DE PE CATWALK IN RITUALUL
TAU DE INFRUMUSETARE
Produse beauty de top folosite in 
prezentarile de moda. Care sunt? Afla 
din articol!

PIELE RADIANTA
Cum poti avea parte de o piele 
radianta si cu ajutorul caror produse? 
O solutie foarte buna este si 
tratamentul cu HIFU!

KITUL TAU BEAUTY PENTRU 
CA TU SA RADIEZI IN FIECARE 
ZI!
Kitul tau cu produse de 
infrumusetare. Secretele pe care doar 
tu le vei sti!

CERCURILE NEGRE DIN JURUL 
OCHILOR!
Pasii de urmat pentru reducerea si 
acoperirea cercurilor negre de la ochi 
+ cateva propuneri de produse!

INGRIJIRE ZONA 
DECOLTEULUI
Majoritatea neglijam zona de la 
barbie la piept. Cum avem grija de 
zona respectiva si ce trebuie sa stim?

POATE ACUPUNCTURA 
REDUCE RIDURILE?
In tendinte in ingrijirea faciala, 
acupunctura are o puternica traditie 
in procedurile de infrumusetare 
stravechi din China.

MODALITATI USOARE PENTRU 
A ARATA CU 10 ANI MAI  
TANARA!
Razele solare isi pun amprenta in 
sezonul calduros si lasa urme pe care 
nu ni le dorim! Cum putem ‘rezolva’ 
aceste probleme cat mai repede?

SPLENDIDA
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TUTORIAL EYELINER&RED LIPS cu Mihaela Alexandru

NEBUNIA MATCHA BLOG DE ZAMBIT ZEI SI PAMANTENI
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LASA-MA SA COMENTEZ LA 
POSTAREA TA!
Madmoiselle Sarcastique posteaza 
un status si apar comentariile ... ce 
tipologii de ‘datatori cu parerea’ a 
identificat ea, gasim in articol.

IN SPATELE VOINTEI
Majoritatea ne-am aflat de multe 
ori intr-o proprie batalie cu propria 
vointa. Cum depasim aceste 
momente si cum sa gestionam relatia 
cu ea?

SFATURI SI TRUCURI CARE TE 
FAC SA TE SIMTI SI SA ARATI 
EXCELENT!
De foarte multe ori, viata ne este 
inseninata de lucruri marunte! Fa-ti 
viata mai frumoasa si acasa si la locul 
de munca!

MODALITATI PRIN CARE 
TE POTI SIMTI MINUNAT 
INTREAGA ZI
Anumite probleme de sanatate, 
stare inconfortabila, pot fi depasite 
prin metode naturale, la indemana 
fiecareia dintre noi.

BENEFICII PRIETENIE
Relatiile cu prietenii reprezinta unul 
dintre cele mai frumoase lucruri din 
viata. Partea buna este ca acestea ne 
aduc si beneficii de sanatate.

NOUTATI CARE TE AJUTA SI TE 
INTERESEAZA
Strategii, sfaturi, lucruri de luat in 
calcul, pentru a avea parte de o viata 
mai usoara si pentru a-ti fi mai bine, 
in general.

INTERESANT DE STIUT
3 lucruri de stiut, pentru o viata 
confortabila: greutate si memorie, 
instinctul de supravietuire, 
mentalitatea unui catelus!
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MODALITATI PENTRU A
INTARZIA IMBATRANIREA
OCHILOR
Te gandesti ca ai probleme cu ochii 
sau te sperie gandul bolilor de ochi? 
Iata ce trebuie sa stii!

OCHII DUPA VARSTA DE 40 DE 
ANI
Ai atins aceasta varsta, una dificila din 
punct de vedere psihologic si poate 
incepi sa te ingrijorezi. Ce trebuie 
sa stii despre ochi si cum poti evita 
eventualele probleme ce pot aparea.

IMPOTENTA SAU DISFUNCTIA 
ERECTILA CRONICA (DEC)
O problema specifica barbatilor care 
nu mai este un subiect tabu, explicata 
de terapeut naturist - Dorina Ursu.

SECRETELE SCADERII
MAXIME IN GREUTATE
Poti avea parte de rezultate 
remarcabile daca iti doresti scaderea 
in greutate. Intra in articol sa vezi 
despre ce este vorba!

OBICEIURI ALIMENTARE 
PENTRU SANATATE
Alimentatia corecta si echilibrata are 
multiple beneficii pe toate planurile. 
Ce ne spun ultimele cercetari si ce ar 
trebui sa avem in vedere?

ADAPTOGENI
Miracolul in lupta impotriva stresului, 
cel putin pe retelele de socializare! 
Despre ce este vorba concret?

DIVERSE UTILIZARI ALE 
UNTULUI
In bucatarie, infrumusetare, lucruri 
practice, untul si-a dovedit utilitatea 
in multe cazuri! Citeste 9 utilizari ale 
untului despre care probabil nu stiai!

SUNTEM IN SIGURANTA CU 5G?
Exista pana in momentul de fata un 
raspuns plauzibil? Pareri PRO si 
CONTRA, concluzii.

SANATATE
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HALO EYES cu Adina Serban

MAGIA MACHIAJULUI cu Florina Serban
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MAKE UP FLORINA SERBAN
0762279661

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


MAKEUP ADINA SERBAN
0747816501 / adinaserban730@yahoo.com

Make-up-Adina-Serban       adinaserban.make.up

https://www.facebook.com/Make-up-Adina-Serban-807469506268423/
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Iata-ne dragi  cititori, ajunsi si in luna octombrie a acestui 
an, apropiindu-ne serios de vremea cu adevarat rece. Pana una 
alta, vremea calda tine cu noi si nu avem de facut decat sa ne 

bucuram de ea si de acest minunat anotimp: toamna.
Revista Famost octombrie 2019 este prezenta in aceasta luna 

cu o editie foarte frumoasa, avand invitati deosebiti, atat prin 
prisma imaginii proprii, cat si prin ceea ce realizeaza.

Pentru ca iubim moda mai mult ca orice, am pus accentul in 
mod deosebit pe aducerea in prim plan a noului val de designeri 

vestimentari internationali, prezentandu-va acum doar o 
parte. Mai mult, o putem include si pe Anamaria Prelipcean 
in acest nou val, cea din spatele brandului Annema, care se 

remarca prin piese vestimentare deosebite si apreciate in randul 
iubitoarelor de moda. Stam de vorba si cu alte doua iubitoare 

de moda Oana Moldovan - blogger de moda si nu numai si 
Diana Boldeanu - tanar designer vestimentar.

George Bonea este un invitat cu care ne mandrim in mod 
deosebit si cu care am purtat un dialog deschis, realist si 

educativ, in care l-am cunoscut pe cel din spatele aparitiilor 
sale, fie ca vorbim de mediul online sau scena. Daniela Sala 
il are invitat pe Andrei Leonte in rubrica deja traditionala 

“Personalitati de Top“. Despre agentia de modelling RMM, 
stam de vorba cu Mihai Stefan - unul din asociatii acestei 

agentii, despre moda, fotografie, modelling.
Avem multe articole de lifestyle, sanatate cu Dorina Ursu, 

multe articole utile din domeniul beauty - cu demonstratii de 
machiaj si cu transformari incredibile, la care am luat parte 
cu o deosebita placere, Madmoiselle Sarcastique ne prezinta 
anumite categorii de comentatori pe retelele de socializare.

Avem multe noutati din toate domeniile, rubricile 
traditionale, editorial, o editie per total a revistei Famost foarte 

reusita, pe care va invitam cu drag sa o parcurgeti!
Pana data viitoare, va dorim multa sanatate, energie, 

tinerete in minte si trup, si toate cele bune!

Nota editorului
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Nu intelegeam tot ce voia sa spuna, dar in mine incepeau sa inmugureasca visuri, care dansau usor ca 
fulgii de nea. Le-am dat forma de valuri si le-am desenat un cer rosu de toamna pe care sa se implineasca.

Invata sa te iubesti, mi-a spus sufletul intr-o dimineata de octombrie, rugandu-ma sa va scriu si voua.

- Invata sa imi iubesti toate anotimpurile 
… mi-a spus zambind, de parca toata 
linistea universului se adunase in 
zambetul acela.

Nu i-am spus nimic. Am intors privirea 
spre fereastra, incercand sa numar 
frunzele care cadeau si sa inteleg timpul.

- Nu mai incerca sa intelegi timpul, 
traieste-l! Acum … nu in acel 
maine care iti va deveni ieri cat 
ai clipi. Petrece-l, asa cu soare 
si ploi, cu furtuni si zile toride, 
sub cer senin sau prin ceata, 
petrece-l. Cu oameni, cu tine, 
stand de vorba cu mine, facand 
nimic sau facand tot ce ai visat.

Chiar daca era liniste, ori cea mai mare 
galagie din lume, reusea mereu sa imi 
spuna lucrurile de care aveam nevoie. 
Pacat ca niciodata nu m-am priceput la 
fel de bine sa il si ascult.

- Cum poti sa treci asa, de la ziua insorita 
de ieri, cu adierea blanda a unor soapte 
calduroase, la norii grei si gri de azi, cu 
o ceata in care pare ca mi s-au pierdut 
toate visurile. La tine trecerea e atat 
de brusca incat eu nu am timp sa ma 
pregatesc. Acum ar trebui sa imi duc 
zambetul la plaja, ca ziua urmatoare sa 
ii dau jos turturii pentru a nu rani vreun 
trecator. 

Rade si tare as vrea sa inteleg gluma ca 
sa pot rade cu el.

- Cand te intreb care anotimp iti place 
mai mult, incepi sa imi spui tot ce iubesti 
la fiecare dintre ele, incercand sa ma 
convingi ca poate e toamna, cand eu stiu 
ca le iubesti la fel. Eu si cu tine, suntem 
un intreg. Iar farmecul vine cand te 
iubesti in toate anotimpurile tale.

I N V A T A  S A  T E  I U B E S T I ,
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Locuiesti la mine-n suflet, prin mansarde fara chei,
In subsoluri si antete, prin sertare-n doi cercei,
Impletesti dantela verde dintr-o frunza de alun,
Iarna umbrelor si ceata tu le-ai prefacut in scrum.

Ma invredniceste soapta ce-ai pus-o dupa urechi,
Sa-mi las buzele pe ochii-ti, doua stele neperechi,
Sa-mi iau din lumina lor tot albastrul, cer de toamna,
Colorand alfabetare si-a lor slove ce ma-nseamna...

Tin in palme munti de zambet, ii fac rasete-n vulcani,
Siroiesc a fericire, dat-am plansul pe doi bani...
Ma cunun, cu juramant, sub privirea fruntii tale
Si pe deget port inelul aurorei boreale...

Nu mai port tatani pe suflet, nici n-am lacate la porti,
Ochii-mi stangacesc mirarea zeului ce-mi sta in sorti.
Port coroana Afroditei, lira mi-e in poezii,
Si ingenuchez aripa, arcuita-n geometrii ...

Z E I  S I  P A M A N T E N I  . . .

de  Nico le ta  Gordon
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Tehnica: acuarela pe bumbac | Dimensiuni: 37 x 57 cm

PRAGUE
Corneliu Dragan - Targoviste
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PREMIUL DE EXCELENTA
Premio TLALOC 2018

museo De la acuarela, mexico ciTy, mexic 



In cele mai multe cazuri, talentul are 
nevoie de putina slefuire si munca 

pentru a iesi la suprafata si a straluci. 
Cu toate acestea, nu se poate afirma ca 

este indeajuns, de multe ori fiind nevoie 
de un gram de noroc, de sansa, sau 

de a fi omul potrivit la locul potrivit. 
Ambitia de asemenea, joaca un rol 

determinant in tot acesta angrenaj, a 
carui scop este succesul, afirmarea si 

recunoasterea calitatilor.
Toate cele mentionate sunt aplicabile 
in multe aspecte ale vietii noastre si 

ca sa facem referinta in cazul de fata, 
si in industria modei romanesti, un 

domeniu care a cunoscut o amploare 
semnificativa in ultimii ani, poate usor 
contrastanta cu evolutia societatii per 

ansamblu.
Inzestrata cu un talent nativ, 

Anamaria Prelipcean se incadreaza 
in noul val al tinerilor designeri 

romani, reusind sa atraga atentia publicului si sa se detaseze printr-un stil unic, 
prin intermediul elementelor specifice brandului creat: ANNEMA. Isi foloseste 
experienta din moda, insereaza elemente specifice stiintelor exacte, se inspira si 
creeaza tinuta perfecta pentru femeia din fata ei. Stie ce isi doreste, are viziune 
si cunoaste faptul ca, aspirand catre teluri inalte, isi va impinge propriile limite 

pentru o evolutie, care sa o duca acolo unde isi doreste.
Va invitam sa o cunoasteti pe Anamaria Prelipcean si brandul ANNEMA, sa ii 

intelegeti modul creativ si cum gandeste vizavi de moda, sa ii admirati creatiile prin 
intermediul fotografiilor regasite in acest frumos interviu.

ANNEMA
ANAMARIA PRELIPCEAN
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Buna, Anamaria si bine ai venit in paginile revistei Famost. Spune-ne 
pentru inceput, cateva lucruri despre tine: ce pregatire ai, studii, cum ai 

inceput aceasta frumoasa poveste.
Am inceput aceasta poveste minunata, asemenea unui material in 

forma bruta, basic, ca sa zic asa. In pofida aparentelor, sau asteptarilor, 
majoritatea vietii mi-am petrecut-o studiind chimia si matematica, 

rochitele si fustitele, nefacand parte din viata mea de zi cu zi.  
Totusi, in 2015, in cautarea unui scop in viata, am dezvoltat un interes 

vis-a-vis de domeniul modei, luand hotararea de a merge pe acest drum, 
insa mai mult pe partea de marketing. 

Cu toate acestea, dorinta de a crea o conexiune cu oamenii si de 
a-i vedea fericiti, a avut un aport mai substantial in acest sens si m-a 

determinat sa urmez un curs de design vestimentar la atelierele ILBAH. 
In 2017 m-am mutat in Bucuresti, iar in 2018 am pornit bazele 

brandului ANNEMA. 
Reprezinti propriul brand ANNEMA. Care este etimologia acestui 

nume si de ce l-ai preferat in detrimentul propriului nume: Anamaria 
Prelipcean?

ANNEMA descrie descoperirea feminitatii. Citit invers, avem cuvantul “amen” care inseamna certitudine, adevar si 
“a”-ul apare ca sugerare a feminitatii si a rolului acesteia in acel adevar. Majoritatea femeilor trec prin acest proces la o 

anumita varsta, cautandu-si identitatea si energia feminina. Nu haina o face pe femeie. Dar femeia, cu siguranta face din 
haina, o semnatura a propriei naturi. 

Ce preferi: pret-a-porter sau haute couture? 
Haute Couture. High fashion forteaza limitele modei si a celor pasionati de ea. Reprezinta o provocare pentru cel ce 

creeaza si un loc in care perfectiunea si “frumosul” ia cu totul alte dimensiuni.  
Ce inseamna moda pentru Anamaria Prelipcean?

Putere. Intotdeauna a insemnat putere, fiind un mijloc de exprimare a propriei identitati. 
Cand ai realizat ca vrei sa intri si sa activezi in industria modei? Ce te-a impulsionat?

Imi plac provocarile. De fiecare data imi setez teluri mai mari, lucrand constant la ceea ce sunt si ceea ce pot. 
Ai facut si modeling. Cum se vad lucrurile ca model si cum se vad ca designer? Care ipostaza e mai dificila? Sau mai 

placuta?
Personal, mi se pare mult mai usor sa fii model decat sa fii designer, insa pot spune ca ai o satisfactie mai mare ca 

designer. Nu vreau sa urc si sa cobor de pe scena. Nu vreau sa fie totul doar o defilare. 
Imi doresc sa raman pe aceea scena.

Care a fost primul articol creat si de ce l-ai creat? Ai dorit sa creezi primul articol, ai facut din intamplare, ai avut o 
sclipire si l-ai creat pur si simplu?

Primul articol vestimentar a fost accidental, pur intamplator, pe picior de renuntare la acest vis. Dupa o perioada destul 
de grea pe plan profesional, imi faceam bagajele sa plec din Bucuresti, sa renunt la tot.

Singurele lucruri ramase pe pat erau un corset si cateva catarame. In timp ce persoana care ma ajuta la croit hainelor 
incerca sa ma faca sa ma razgandesc, am inceput sa adaug accesoriile pe corset. Pana sa imi dau seama, s-a nascut prima 

creatie ANNEMA.
Au urmat cateva poze si am fost absolut incantata sa fie purtata de Alina Ceusan la Milano Fashion Week si incadrata 

de Maurice Munteanu la “Bine Imbracate”. 
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Cum functioneaza la tine inspiratia? Care iti sunt sursele? Ai o muza sau te pui pe 
desenat si te adaptezi pe parcurs ce progresezi?

Ador sa lucrez fizic. Cea mai mare inspiratie de acolo imi vine, in timp ce clientele 
imi vorbesc de ele si visele lor. 

Cat dureaza sa creezi o piesa vestimentara ANNEMA de dificultate medie? Care sunt 
pasii?

O saptamana. Imi creez baza pe masurile clientei, apoi ma adaptez dupa preferintele 
ei si propria mea intuitie.

Care din etapele procesului de creatiei le iubesti cele mai mult si care nu iti plac?
Cel mai mult imi place cand clienta probeaza produsul final si este incantata. 

Ce nu imi place la acest proces uneori, este lipsa ocazionala de detalii a clientilor, 
vis-a-vis de ceea ce isi doresc ca produs final. 

Cei care iti vad creatiile, cu siguranta observa stilul inconfundabil ANNEMA. 
Care este “semnatura” creatiilor tale? Ce element “must be” regasim in majoritatea 

creatiilor?
Datorita trecutului meu cu stiintele exacte, in creatiile mele se gaseste foarte multa 

geometrie.
Cum ai caracteriza stilul tau personal?

Cat mai basic in ultima vreme. Petrec foarte mult in atelier, unde am nevoie sa fiu 
cat mai comoda. 

Cum te situezi pe piata romaneasca din punct de vedere al preturilor? Justifica ele 
calitatea materialelor, accesoriile si munca?

Sigur. Preturile sunt flexibile in raport cu dorintele clientilor. Creatiile mele se 
regasesc si cu cei care doresc ceva mai simplu si cu cei ce doresc ceva din gama luxury. 

Ce designeri/ case de moda admiri sau urmaresti? 
Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Alexander Wang, Ana dello Russo si 

multi alti designeri care s-au facut remarcati prin abordarea modei dintr-o perspectiva 
diferita. 

Care este din punctul tau de vedere capitala internationala a modei? Care iti sunt 
argumentele?

Datorita ascendentei celebritatilor in rol de trendsetteri, mi se pare 
ca SUA conduce detasat din prisma flexibilitatii si situatiei sociale. 

Faciliteaza cresterea simtului propriu al modei si expunerea este una cu 
mult mai mare. 

Exista un element deosebit care ti-a atras atentia in moda la un moment 
dat? Ceva care ti-a ramas in minte?

Povestea lui Coco Channel m-a emotionat enorm. Faptul ca nu 
cunostea tiparele si lucra fizic pe modele, demonstreaza cum talentul 

straluceste intotdeauna printre caramizile normelor.
Cum stam cu tendintele? Le urmaresti, te inspira, le intersectezi cu 

propriile creatii?
Ce pot spune este ca brandul ANNEMA nu sustine industria Fast 

Fashion-ului. Impactul negativ asupra mediului este surclasat doar de 
impactul psihologic pe care il are asupra clientilor. Pe langa faptul ca 

producem mai multe haine decat avem nevoie, nu reusim sa mai formam 
o legatura speciala cu creatiile. 
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Ce inseamna pentru tine un articol vestimentar de 
calitate?

Mi-as dori sa fie usor sa descriu calitatea in 
zilele noastre. Pentru mine, calitatea vorbeste de 

experienta pe care o ai purtand acea creatie. De la 
material pana la model, ar trebui sa se simta ca o a 

2-a piele.
Cu ce materiale iti place sa lucrezi?

Dantela, fermoare, piele, plasa, pene, pietre.
Crezi in a doua viata a hainelor?

Categoric. Atat timp cat sunt de calitate, 
durabile si nu in ultimul rand, unicat??

Care culori iti plac tie? Le folosesti si in propriile 
creatii?

Culorile neutre sau non culorile. Imi plac si 
combinatiile de pasteluri, ceea ce se poate regasi si 

in creatiile proprii. 
Cum decurge o intalnire intre tine si o potentiala 
clienta? Creezi ceea ce ii place ei, adaugi elemente 
ale semnaturii ANNEMA sau nu exista flexibilitate 

in aceasta situatie?
Atunci cand o clienta imi paseste pragul 

atelierului, o ascult, incercand sa fac parte pentru 
cateva momente din viata si visurile, aspiratiile ei. 

Apoi, tinand cont de proportiile siluetei, caut sa 
scot in evidenta cat mai mult, calitatile. 

Din nefericire, sunt si multe 
cazuri in care clientii sunt mult 
prea prinsi in ideea lor de ce le 
sta bine, refuzand sa exploreze 

alta perspectiva. 
Care este cea mai frumoasa 

experienta de cand creezi haine?
Prima prezentare, aceea a 

colectiei  Freaky Treaky, in care 
am avut modele barbati, desi 

creatiile erau pentru femei. Va 
imaginati ca emotiile nu au 

lipsit, fiind ceva controversat, 
insa aprecierile si aplauzele 
de dupa, mi-au fost garant 

ca viziunea mea nu este una 
gresita. 
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Ai o piesa vestimentara ANNEMA care iti place foarte mult? De care simti ca nu te 
poti plictisi?

Corsetul Rosetti Gray, care acum se poate gasi si in mai multe nuante.
Cum crezi ca le poti face pe cliente sa se ataseze emotional de ANNEMA?
Pana acum clientele mele s-au atasat de la prima privire in oglinda. Ceea ce 

ANNEMA doreste sa transmita, nu este un sentiment cunoscut si reprodus. Emotia 
descoperirii este telul brandului.

Ai ajuns la un nivel al afacerii si am dori sa stim daca ai identificat elementele de 
succes ale unei afaceri.

Este bine sa tii cont de tenditele in moda, dar trebuie sa ai vizunea ta asupra lor, 
ceea ce te pastreaza autentic. 

Care crezi ca sunt calitatile unei femei (sau in general) pentru a ajunge acolo unde 
isi doreste?

Sa stie ceea ce isi doreste si sa nu renunte usor.
Care este filosofia ta de viata? Se reflecta ea si in modul tau de lucru?

Fa ceea ce simti! Niciodata nu renunta daca unii oameni nu iti inteleg visele! Niciodata nu vei regreta daca iti vei asculta intuitia!
Care sunt pasiunile tale in afara timpului alocat lucrului?

Sportul, un stil de viata sanatos, cititul si muzica clasica.
Anamaria Prelipcean nu isi poate concepe viata/ existenta fara …

Ac si ata.
Nu iti lipsesc din geanta de mana niciodata …

Ac, ata, fermoar, servetele umede, gloss, portofel, acte si parfum.
Peste 10 ani ti-ar placea sa te vezi din punct de vedere profesional …

Sa pot avea un cuvant de spus in moda internationala.
Cea mai mare dorinta in momentul acesta este …

Sanatatea. 
Cum te pot gasi cei interesati si unde te pot urmari/ fi la curent cu ceea ce faci?

Ma pot gasi pe magazinul online, Instagram, Facebook si bineinteles in atelier, unde ii astept pe toti cei care vor sa se descopere.
Iti multumim pentru prezenta in revista si iti dorim mult succes in tot ceea ce faci!

Placerea este de partea mea. Acelasi lucru vi-l doresc voua si celor care isi urmaresc visele in aceasta viata.

f  | moda



NOUL VAL
de DESIGNERI

(I)

Dezvoltarea incredibila a industriei modei in
ultimii ani, aduce in prim plan multe talente atat din moda cat si

din domeniile tangentiale. Multi dintre ei se detaseaza de restul, aduc
un suflu nou modei, inoveaza, tocmai de aceea, am considerat util

sa va facem cunostinta cu cei mai importanti la momentul actual,
considerati parte a noului val de designeri vestimentari.
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CHANTA
sarbatoreste luxul si traditionalul savoir-faire. Excelenta 
in mestesug se materializeaza intr-o colectie de genti de 
mana opulente realizate in Italia, folosind tehnici vechi, 
realizate de cei mai buni mestesugari artizanali. Formele 
arhitecturale sunt create pentru a mentine relevanta si 
calitatea in timp.

CHANTA este un brand nou, infiintat in 2018 de doi 
prieteni care traiesc si calatoresc intre 
Europa si SUA, avand aceeasi afinitate 
pentru design, estetica, proportii. 
“Chanta” in limba bulgara inseamna 
“geanta”.

Filosofia acestui brand si care 
sta in spatele acestui proces 
complicat, este imputernicirea 
femeii, creand pentru femei. 
Forme arhitecturale dar si 
cu accente clasice, distinse, 
indraznete, a caror scop 
este mentinerea calitatii 
si relevantei de-a lungul 
timpului. Giada Large, 
Giade Medium, 
Giovanna, Franca, 
Ginevra sunt modelele 
expuse la vanzare, in 
mai multe nuante.

mychanta.com

MICHAEL AZU
Acesta este un brand vizionar 

avand pasiune pentru culoare si 
eleganta, oferind o incaltaminte 
frumoasa, realizata din cea mai 
buna piele si materiale.

Pielea folosita este manipulata 
si pliata pornind de la forme 
extrase din origami, pentru 
a realiza modele elegante, 
complexe si avand un nou LOOK. 
Modelele sunt create manual 
la cele mai inalte standarde de 
mestesugari experimentati din 
Italia, acesti pantofi de lux, fiind 
destinati femeilor care doresc 
sa-si exprime propria identitate 
si propriul stil. michaelazu.com

Designerul de incaltaminte 
nascut la Londra - MICHAEL 
AZU, este absolvent Cordwainers 
la London College of Fashion 
si master in Fashion Footwear. 
Este implicat in fiecare proces de 
realizare a incaltamintei, de la 
alegerea pielii, la forma tocului; 
fiecare piesa este dezvoltata 
in studioul sau din Londra si 
realizata apoi la cele mai inalte 
standarde, de expertii fabricii 
sale din Italia.
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SSY DESIGNS
Avandu-si originile in New York, brandul SSY DESIGNS este varianta 

de lux a practicitatii, proiectat pentru femeia moderna si avand accesorii 
care iti vor actualiza dulapul de incaltaminte.

Incaltamintea este realizata de si pentru femeia moderna, la fel ca 
si celelalte accesorii: genti de mana, genti de mana tip plic, accesorii 
mireasa, accesorii de impodobit incaltamintea. Toate produsele sunt 
realizate “in casa”, toate materialele folosite, fiind de cea mai inalta 
calitate.

KELLI SHAUGHNESSY este CEO si fondatoarea SSY DESIGNS si 
isi canalizeaza toata experienta din dans, pictura, fotografie si business 
corporativ, pe crearea produselor inovatoare, care sa aduca un plus 
industriei modei.

ssydesigns.com

CHRISTY + YOU
Este un nou brand de imbracaminte 

de calitate ready-to-wear pentru 
femei, care aduce un aer avangardist 
si care abordeaza estetica minimalista.

Cumparatorii CHRISTY + YOU 
sunt independenti si sofisticati, avand 
viziune futurista si optand pentru 
a arata spirit si atitudine; in acelasi 
timp, ei au parte de distractie, putin 
glam si nu iau totul chiar in serios. 
Lansarea CHRISTY + YOU a avut loc 
in 2018 in timpul New York Fashion 
Week. 

christyplusyou.com
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KWAIDAN EDITIONS
Acest brand reprezinta o stare sau mai bine 

zis, o stare cinematografica, dupa cum afirma 
designerii LEA DICKLEY si HUNG LA despre 
colectiile proprii. Numele Kwaidan vine dintr-o 
serie de filme japoneze horror populare in 1965, 
in care s-a remarcat imbracamintea eleganta, 
bine croita si care se pare ca este foarte apropiata 
filosofiei creative a acestui brand de imbracaminte.

Trenciuri, piele lucioasa mixata cu dungi in 
printuri de tigru, nuante neutre, culori solide, 
toate fac ca brandul Kwaidan Editions sa se 
remarce, cei doi designeri preferand sa stea mai 
mult in spate si sa lase creatiile sa vorbeasca. 

kwaidaneditions.com

KOCHE
Este un brand fashion cu sediul in Paris, 

care a luat nastere in 2015, fiind fondat de 
CHRISTELLE KOCHER. Un CV impresionant, 
ea a castigat in 2019 premiul ANDAM si a lucrat 
pentru case de moda ca Armani, Dries Van 
Noten, Chloe, Bottega Veneta, Martine Sitbon; 
in paralel, Christelle este director artistic la 
Maison d’Art Lemarie.

Stilul Koche este unul din cele mai reusite 
si unice combinatii de imbracaminte luxoasa si 
imbracaminte de strada de astazi, adresandu-se 
femeilor care poarta mai degraba sneakersi decat 
tocuri, o pereche perfecta de blugi decat rochia 
perfecta neagra. CHRISTELLE KOCHER Ofera 
punctul de eleganta medie in moda, aflandu-se 
la intersectia dintre savoir-faire-ul atitudinii 
hainelor de strada si energia culturii tinere.

KOCHE lucreaza cu cei mai bun retaileri 
de pe glob: Galeries Lafayette Champs 
Elysees, Le Bon Marche, Barneys New York, 
Isetan, Boon the Shop, Selfridges, Ikram, 
Printemps, 10 Corso Como ...

koche.fr
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COMMISSION NYC
Americanii asiatici au momentul lor 

in aceasta perioada, drept dovada fiind si 
COMMISSION NYC, formata din 3 asiatici, 
care, celebreaza intersectia culturala a 
modei anilor ’80, cu stilul corporatist 
asiatic al anilor ‘90 si cultura western.

HUY LLUONG, DYLAN CAI (Vietnam 
ambii) si JIN KAY (Coreea) sunt cei 
trei fondatori ai COMMISSION NYC, 
promovand un stil usor abstract, tricoturi 
conservatoare, imprimeuri florale, avand 
taieturi moderne si sexi, LOOK-uri senzuale 
si luxuriante. Ei vand pe net-a-porter.com, 
Libby Page (Fashion Market Editor) 
afirmand despre ei “Chiar am gasit la ei 
ceva ce nu am vazut nicaieri”.

COPERNI
Cei doi designeri - SEBASTIEN 

MEYER si ARNAUD VAILLANT 
sunt de ceva timp in circuitul 
modei, ultimii doi ani fiind dedicati 
renasterii casei de moda franceze - 
Courreges. Acum, ei au relansat acest 
brand, folosindu-se foarte mult de 
platforma online Instagram, colectia 
toamna-iarna 2019 fiind prezentata 
prin intermediul aplicatiei.

Croi minimalist, linii sharp, cu un 
simt al design-ului futurist, hainele 
COPERNI ar trebui sa isi gaseasca 
loc in garderoba ta, destul de repede. 
Inainte de 2016, brandul era dedicat 
culturii undergound, sprijinit 
de conexiuni pariziene ale unor 
celebritati tip it girls.

commission.nyc



INTERVIU CU DESIGNERUL DIANA BOLDEANU

TOTUL DESPRE 
MODA CU 

DANIELA SALA
Diana Boldeanu face parte din noul val de designeri autohtoni. Ea spune ca a ales moda ca 
mijloc de manifestare artistica si ca isi doreste nespus de mult sa se perfectioneze in aceasta 

industrie, de care a fost atrasa inca de mica. Tocmai de aceea a pornit pe acest drum si a studiat 
moda la o renumita universitate din Romania. Diana a absolvit de curand si a realizat o 

colectie ce mi-a atras atentia, astfel incat mi-am dorit sa o aduc in atentia iubitorilor de moda 
si frumos, printr-un scurt interviu, insotit de fotografii din colectie.
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Cat de importante consideri ca sunt hainele in viata unui om?

Hainele sunt importante in masura in care te fac pe tine ca 
individ sa expui o imagine a ceea ce vrei tu sa transmiti celor din 
jurul tau despre tine. Ele au un impact vizual puternic, insa nu 
intotdeauna poti descoperi o carte dupa coperta.
Ce materiale ai folosit pentru realizarea acestei colectii?

Avand ca sursa de inspiratie carnavalul si directia vestimentara, 
am ales sa folosesc materiale in culori vibrante, o combinatie intre 
texturi fluide si structuri rigide precum taftaua, brocartul sau 
catifeaua, pe care le-am folosit ca baza de constructie.
Carui public te adresezi?

Imi place sa cred ca hainele nu au intodeauna un public tinta 
caruia trebuie sa i te adresezi; ele sunt ca niste emotii, ce-i fac pe 
ceilalti sa vibreze in functie de perceptiile si filtrul personal.

Ce inseamna moda pentru tine?

Pentru mine, moda inseamna un prilej de evadare din viata 
de zi cu zi. Imi place foarte mult zona de costume, realizarea 
pieselor vestimentare avangardiste. Moda este totodata un 
filtru al viziunii proprii legate de arta si exprimare a trairilor 
personale, transpuse in haine.
Ce te-a inspirat sa realizezi aceasta colectie?

In luna februarie am petrecut vacanta in Insulele Canare, 
unde au avut loc festivitatile anuale ale carnavalului. Am 
asistat la o adevarata desfasurare de forte: oameni de toate 
varstele, costumati in diverse personaje, au umplut strazile cu 
frenezie si entuziasm. Un joc al dualitatii si al vulnerabilitatii 
subliniaza ideea conceptului MASQUARADE, mastile sociale 
fiind date jos in mod paradoxal, atunci cand oamenii se folosesc 
de costume si masti de carnaval, pentru a-si exprima trairile 
si emotia spiritului de sarbatoare. Notiunea de masca  este ca 
o eliberare pentru ceea ce se afla in interiorul nostru; masca 
reprezinta mijlocul prin care putem deveni ceea ce noi simtim 
ca suntem.



O CTO M B R I E  2 01 9  |  www.famost.ro

f  | moda

Unde te vezi peste 10 ani?

Este greu sa raspund la aceasta intrebare pentru ca telurile mele in 
viata se schima in mod constant. Odata atins un obiectiv, imi creez 
noi scopuri, insa ma vad lucrand tot in ramura creativa.
Care este cea mai mare dorinta a ta?

Cea mai mare dorita a mea este sa nu imi pierd niciodata 
entuziasmul si sa raman perseverenta in calea pe care mi-am ales-o 
in viata.
Cu ce te diferentiezi de designerii actuali?

In cei cinci ani de facultate, mi-am dat seama ca fiecare dintre noi 
este unic in ceea ce priveste viziunea despre haine si stil. Acum pot 
sa recunosc cu usurinta o piesa vestimentara a unuia dintre colegii 
mei fara ca sa mi se spuna cine a realizat-o. Eu merg foarte mult spre 
zona de rafinament; indiferent de stilul abordat, imi place sa dau o 
tusa de feminitate si fragilitate.

Ce materiale preferi pentru realizarea unei rochii de 
seara?

Imi plac materialele fluide si fibrele naturale. O rochie 
devine pretioasa si eleganta, atunci cand alegi materiale 
simple, dar de buna calitate.
Creezi produse in serie sau unicat?

Sunt la inceput de drum, iar hainele pe care le fac, 
nu seamana niciodata intre ele. Creez haine in functie 
de personalitatea celui care le poarta. Mereu diversific, 
chiar daca sunt cereri pentru un anumit produs; de 
fiecare data aleg impreuna cu clientele mele sa mai 
adaugam sau sa modificam ceva in functie de preferintele 
si silueta fiecareia.
Ce sfaturi ai pentru iubitorii de fashion?

Sa fie ei insisi indiferent de trenduri. Cand porti ceva 
ce te reprezinta, devii increzator si automat starea ta de 
spirit face ca haine pe care le porti, sa capete o anumita 
prestanta.

34
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O paleta de culori indrazneata in care vedetele sunt galbenul 
fructat, magenta, albastrul si violetul. Au fost vazute modele 
care au defilat in aceste culori din cap pana in picioare sau 

partial, purtand trenciuri din vinil, accesorii neutre.

CULORI

INDRAZNETE
NEGRU

Negrul face casa buna cu tendintele vestimentare, iar acest 
sezon ne ofera o noua perspectiva. Un romantism mai dur, 

caracterizat de dantela, corsete feminine, piele neagra ca de 
cerneala, outfit ‘incheiat’ cu cizme.

F E N D I

P R A D A

B U R B E R R Y

M A X  M A R A A L E X A N D E R  M C Q U E E N

J A C Q U E M U S

p r i n t r e  t e n d i n t e l e  a c e s t u i  s e z o n
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Paietele si aproape tot ce inseamna moda anilor ’70 a trecut 
dintr-o zona usor umbrita in prim planul prezentarilor. Case de 

moda ca Chanel, Celine, au combinat stralucirea cu siluetele 
feminine si ladylike, completate de accesorii din acelasi film.

Tendintele anilor ’80 reprezentate de umerii 
supradimensionati, nu reprezinta ceva de speriat, fiind vazute 
pe podiumuri trenciuri din lana peste rochii mini, LOOK-uri 

ladylike avand centura, jachete taiate, combinate cu fuste 
florale pana la genunchi.

DISCO 

REVIGORAT
UMERI 

INDRAZNETI

C H A N E L

C E L I N E

G U C C I

I S A B E L  M A R A N T

S A I N T  L A U R E N T

B A L E N C I A G A

p r i n t r e  t e n d i n t e l e  a c e s t u i  s e z o n
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Modul cum a fost prezentat pana acum romantismul, se rezuma 
in mare la roz, floral, dantela. Sezonul 2019-2020 in schimb, ne 
indreapta intr-o directie minimalista, avand umeri dramatici din 
volanase, colectii inspirate din vise, accesorii din piele si aur, care 

ofera rochiilor un LOOK modern.

Motivele supradimensionate de trandafiri au adaugat o noua 
tendinta florala acestui sezon, fie ca au fost combinatii de piese 

vestimentare care sa se potriveasca perfect sau imprimeuri 
indraznete. Nota feminina a fost completata prin intermediul 

matasii in rochii de seara.

TRANDAFIRI UN ALTFEL DE

ROMANTISM

D R I E S  V A N  N O T E N

V A L E N T I N O E M I L I A  W I C K S T E A D

J W  A N D E R S O N

C A R O L I N A  H E R R E R A

A L E X A N D E R  M C Q U E E N

p r i n t r e  t e n d i n t e l e  a c e s t u i  s e z o n



CALATORIND PRINTRE 
BLOGURILE DIN ROMANIA ...

O A N A  M O L D O V A N

Cand optimismul si dorinta de evolutie stau la baza gandirii si a planurilor, 
indiferent de piedici, succesul si lucrurile frumoase nu vor intarzia sa apara. 
Activitatea de blogging a aparut ca urmare a pasiunii pentru frumos si util, si a 
dorintei de a impartasi cu ceilalti acest lucru, de a schimba opinii. Si oricat de 
usor ar parea, nu este un lucru simplu, indiferent de domeniile sau subiectele 
abordate, ca sa nu mai amintim de faptul ca exista si bloguri care acopera o 

arie mai larga de domenii/ activitati/ pasiuni.
Si astfel, ajungem la invitata noastra a rubricii “Calatorind printre blogurile 

din Romania“ - editia octombrie 2019 a revistei Famost, Oana MOldOvan. 
Proaspat devenita mamica, ea este in primul rand, o mare iubitoare de 
frumos, de traditie, si isi exprima trairile atat prin intermediul blogului, cat 
si a activitatilor adiaciante, de la promovare, publicitate, pana la evenimente.

Diversitatea activitatilor si lucrurile frumoase vazute, ne-au starnit 
curiozitatea si astfel, i-am adresat cateva intrebari in care sa ne povesteasca 
despre ea si inceputurile sale, despre viata, pasiuni si planuri. Va invitam 

asadar, sa o cunoasteti si sa parcurgeti un frumos dialog, cu
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Buna, Oana si bine ai venit in paginile revistei Famost! Ce te-a determinat sa incepi activitatea 
de blogging si sa intri in aceasta lume?

Bine v-am gasit :).
Activitatea de blogging am inceput-o dintr-o “joaca”, in ideea de a promova rochiile pe care le 

cream in perioada respectiva si pentru care organizam sedinte foto dedicate. Iar pentru a acoperi 
o varietate cat mai larga de preferinte si gusturi, am inceput sa promovez si alte produse ale altor 
designeri, precum si branduri, evenimente si servicii, adiacente activitatii mele.
Pentru cei care te cunosc mai putin, de cand faci acest lucru? Care a fost primul articol scris si 
sub ce impuls l-ai scris, daca iti mai amintesti?

Meseria de blogger,  ca sa-i zic asa,  am inceput-o in urma cu 5 ani, ca o activitate complementara 
la creatia de imbracaminte, precum si la firma de consultanta PR, publicitate si promovare, pe 
care o administrez in prezent. Primul articol pe care l-am scris pentru a inaugura blogul, a fost 
practic, un elogiu adus frumusetii, un citat al superbei Audrey Hepburn, menit sa inspire:

Pentru buze frumoase, vorbeste folosind cuvinte pline de 
bunavointa. Pentru ochi frumosi, descopera binele din oameni.
Pentru o silueta de invidiat, imparte-ti hrana cu infometatii.
Pentru un par frumos, lasa un copil sa se joace sau sa-si treaca 

degetele sale prin acesta, macar o data pe zi.
Pentru un echilibru sufletesc, cauta cunoasterea ca sa nu f ii 

niciodata singura.
Oamenii, mai mult decat lucrurile, trebuie ingrijiti, readusi 
la viata, vindecati si rascumparati; nu indeparta pe nimeni 

niciodata de tine.
Aminteste-ti, daca vreodata ai nevoie de o mana de ajutor, o vei gasi intotdeauna in continuarea 
bratului tau. Pe masura ce te maturizezi, vei descoperi ca ai doua maini: una pentru a te ajuta pe 

tine, cealalta pentru a-i ajuta pe ceilalti.
Frumusetea unei femei nu sta in hainele pe care le poarta, infatisarea pe 
care o are, sau modul in care isi piaptana parul. Frumusetea unei femei 
sta in ochii ei, deoarece acestia sunt intrarea catre inima ei, locul unde 

salasluieste dragostea.
Frumusetea unei femei nu rezida in frumusetea fetei, caci adevarata 

frumusete a unei femei este oglindita in sufletul ei. In ocrotirea pe care cu 
afectiune o ofera, in pasiunea pe care o arata.

Frumusetea unei femei creste cu trecerea anilor … Eleganta este singura 
frumusete care nu moare.

- Audrey Hepburn -



www.famost.ro |  O CTO M B R I E  2 01 9

41f  | moda

Din ceea ce scrie in sectiunea ‘despre mine’ de pe blog, reiese o persoana foarte optimista sau 
cel putin, care isi doreste acest lucru … de asemenea, crezi in bunatate, in autoperfectionarea 
continua, pentru evolutia noastra ca oameni. Ce ne poti spune despre aceste lucruri? Reprezinta 
ele exact modul in care gandesti si cum iti organizezi propria viata?

Sunt o persoana constienta. Realizez ca in viata exista atat bine, cat si rau, atat aspecte 
pozitive, cat si negative, dar sunt constienta ca alegerile noastre zilnice fac diferenta si ne 
pozitioneaza, undeva, intre aceste 2 extreme. Asa ca aleg sa fiu o persoana optimista, aleg sa vad 
binele, sa vad frumosul, sa fiu recunoscatoare. Referitor la autoperfectionare, consider ca este 
esential sa invatam continuu, indiferent de varsta pe care o avem, sa fim mereu deschisi spre 
nou, sa constientizam ca exista si alte posibilitati, pareri si puncte de vedere decat cele la care ne 
raportam deja, sa le acceptam, iar daca ni se potrivesc, poate chiar sa le si insusim. Va propun sa 
va puneti mereu o intrebare: Cum poate fi mai bine de atat? :).
Ai multe rubrici: de la fashion, beauty, pana la mom&baby, toate formand de fapt, un blog 
generalist, de lifestyle! De ce nu te-ai bazat pe ceva anume? Iti este mai comod asa, consideri ca 
ai mai multe de spus celor ce te urmaresc?

Asa cum reiese si din preview-ul meu, activitatea mea poate fi definita prin 3 concepte: Talk. 
Lifestyle. Worldview. Mereu imi dau voie sa fac ceea ce simt si ma las ghidata de intuitie. Tot 
ceea ce fac, fac din pasiune si reprezinta o particica din ceea ce sunt eu, la momentul respectiv. 
In aria mea de interes se regasesc mai multe domenii si de aceea scriu despre subiecte care ma 
definesc sau ma completeaza, le consider valoroase, si doresc sa le impartasesc cu cei care imi 
urmaresc blogul si canalul de Youtube.

Cum ti-a schimbat perceptia despre viata, aparitia micutului in viata 
ta? Ce modificari au aparut in modul tau de a vedea/ aborda lucrurile?

Mi-am schimbat prioritatile. Incep sa apreciez timpul la adevarata 
valoare, realizez tot mai mult cat este de valoros si ireversibil. Cat de 
frumos este sa ne bucuram de lucrurile simple si mici, de momentul 
prezent, de un zambet sincer si cald, de naturalete si simplitate. Un 
copil este bucurie, iubire, sinceritate pura ... si noi, cei mari, uneori 
avem nevoie ca ei sa ne reaminteasca ceea ce suntem si ceea ce 
conteaza cu adevarat.
Pe blog, ai sectiunea ‘Magazin’, in care, inchiriezi rochii! De ce le 
inchiriezi si nu le vinzi, asa cum procedeaza majoritatea? Nu iti vine 
sa renunti la ele, e o afacere mai buna aceasta?

Rochiile reprezinta una din pasiunile mele. Iubesc sa le port zi de zi, iubesc sa le achizitonez, 
sa le creez si intr-o perioada, le si comercializam atat in Romania, dar si in Franta. Am decis sa 
le si inchiriez datorita cererii care a aparut pe piata.
Care a fost cea mai frumoasa experienta de cand ai inceput activitatea de blogging?

Calatoria in sine :). Intregul parcurs, oamenii minunati pe care i-am intalnit prin intermediul 
colaborarilor, proiectele creative pe care le-am realizat, provocarile pe care le-am avut. Experienta 
in sine a fost si este, in continuare, satisfactia suprema in aceasta activitate.
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Recent, ai realizat un frumos proiect, avand menirea ‘Sa reinvie traditia’ costumelor populare 
romanesti, impreuna cu un fotograf etno din Ucraina - Svitlana Lysceva. Cum a decurs 
aceasta frumoasa experienta si de unde aceasta idee?

Da, este un proiect de suflet. Alaturi de sotul si de baietelul nostru, am pozat pentru Svitlana 
Lysceva - fotograf etno din Ucraina, pentru a reinvia, in fiecare dintre noi, mandria de a fi 
roman, identitatea neamului nostru romanesc, frumoasele noastre traditii si nu in ultimul rand, 
sa aducem un omagiu portului popular romanesc, care reprezinta o intreaga istorie si are o 
incarcatura energetica pretioasa. Va invit sa vizionati si interviul pe care l-am realizat in cadrul 
sedintei foto, pe canalul meu de Youtube, Oana Moldovan. Va mai dezvalui inca ceva ... locatia 
pe care am ales-o pentru aceasta sedinta foto a fost Manastirea Sfintei Cruci din Oradea, care 
este o adevarata oaza de rai.
Cum stai pe partea de vlogging? Incerci sa o dezvolti sau nu te atrage foarte mult? E consumator 
de timp?

Anul acesta mi-am lansat canalul de Youtube Oana Moldovan. Prin videoclipurile si 
interviurile pe care le realizez alaturi de invitati speciali, doresc sa inspir si sa ofer publicului 
noutati si subiecte de interes din domenii diverse de interes, lifestyle, 
mom&baby, moda, evenimente, dar si spiritualitate. Ca atare, in vlogging, 
interviurile reprezinta instrumentul meu preferat.
‘Dam volum vocii tale!’ - Ce inseamna acest lucru? Este ceva adiacent 
activitatii de blogging sau incerci sa oferi altceva? Despre ce este vorba?

Da, este vorba despre firma pe care o administrez si care are ca obiect 
de activitate, prestarea de servicii de marketing: PR, publicitate, promovare, 
si organizare de evenimente. Asadar, blogul si canalul de youtube sunt 
instrumente de marketing, folosite in vederea unei promovari eficiente, dat 
fiind dezvoltarea tot mai puternica, din ultimul timp, a mediului online. Ceea 
ce propun eu in momentul de fata, in functie de particularitatile conceptului 
ce urmeaza a fi promovat, sunt sedinte foto dedicate, articole personalizate, 
clipuri video de prezentare/promovare si interviuri face-to-face.
Ce ti-ai dorit sa faci pana acum cu blogul si nu ti-a iesit? Exista asa ceva?

Tot ceea ce am facut pana acum cu blogul a fost sa imi urmez intuitia si sa realizez proiecte 
care au venit pe parcurs, in mod natural si firesc. Nu au fost proiecte pe care mi le-am propus si 
care nu au iesit. Daca iti doresti ceva cu adevarat si crezi in acel ceva ... orice este posibil.
Au fost persoane care te-au sprijinit neconditionat in aceasta frumoasa calatorie? Ai avut parte 
si de piedici?

Sotul meu si baiaietelul nostru sunt cea mai mare sustinere a mea.
Iar in ceea ce priveste a doua parte a intrebarii, au fost, dar nu le-as spune neaparat piedici. 

Le-as numi provocari si daca stii cum sa le percepi, acestea au menirea sa te invete si sa iti 
deschida ochii, sa iti largeasca orizontul profesional si modul de perceptie a lucrurilor. Da, 
binenteles ca am intampinat provocari, dar acestea au fost precum o caramida la baza proiectului 
meu suprem - mereu, o mai buna versiune a mea.
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Care este cea mai mare ambitie pe plan profesional?
Sa fiu fericita! Sa pun mereu suflet si pasiunea in ceea ce 

fac.
Care este filosofia ta de viata? Ai vreun motto care sa o 
reprezinte cel mai bine?

Fii tu! Traieste autentic, frumos, incearca sa simti mai 
mult si sa te bucuri de fiecare moment.
Care este stilul tau personal de a te imbraca de zi cu zi?

Rochii. Rochii. Rochii. Ador rochiile si le imbrac zi de zi. 
Sunt o parte integranta a feminitatii.
Enumereaza-ne primele 3 lucruri care nu iti lipsesc din 
geanta de mana!

Sincera sa fiu, de cand a venit baietelul in viata mea, 
geanta mea de mana este de fapt o geanta comuna, avand 
lucrurile lui, fiindca suntem mereu impreuna. Vine cu mine 

aproape peste tot, ma insoteste chiar si atunci cand lucrez. Deci, cele 3 lucruri ar fi: sticluta lui 
cu apa, pufuletii si scutecele :)
Nu ti-ai putea concepe viata fara

… sotul si baietelul nostru :)
Cum ar fi si celelalte pasiuni care nu sunt tangentiale activitatii 
profesionale? Cum iti petreci timpul liber?

Ador sa calatoresc. Fiecare calatorie imi umple sufletul, imi 
imbogateste mintea, ma umple de energie si imi deschide noi 
orizonturi. Iubesc soarele, iubesc natura, iubesc sportul.
Cum ar arata imaginea ideala in ceea ce te priveste, atat din punct de 
vedere profesional cat si personal?

Este o chestiuni de echilibru. O viata echilibrata, un mix bun 
intre planul personal si cel profesional reprezinta cheia fericirii, in 
acceptiunea mea.
Spune-ne un lucru despre tine pe care nu-l cunosc decat foarte putine persoane!

In orice ma ghidez dupa motto-ul: Nimic fara Dumnezeu.
Unde te pot urmari cititorii nostri sau cei care vor sa fie la curent cu ceea ce faci?

Pe blogul meu Oana-Moldovan.ro si pe canalul de youtube Oana Moldovan.
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult succes in tot ceea ce vei intreprinde!

Va multumesc din suflet :)
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Rochia tip prairie 
pentru sezonul rece

Rochiile tip prairie sunt usor evazate 
pana la foarte pline si reprezinta 

urmatorul pas al fustelor prairie, avandu-
si originile in cultura si moda western, 
cand principalele materiale 
folosite erau denimul si 
stamba. Fustele prairie erau 
foarte la moda la inceputul 
secolului 19, avand culori 
profunde si printuri - pentru 
a ascunde murdaria, iar 
mai tarziu, au inceput sa fie 
folosite ornamente, un semn 
al evolutiei in moda.

In ultimele sezoane, marile 
case de moda au introdus 
rochiile prairie in circuit, 
actualizandu-le, pentru a fi 
purtate fara nicio problema si in mediul 
urban, Calvin Klein, Zimmermann, 
Coach, Etro, fiind doar cateva nume. 
Aceasta tendinta retro este caracterizata 
de volanase, printuri florale, maneci 
pufoase, decoltee inalte, insa noul val 
aduce imprimeuri actualizate, tesaturi 
surprinzatoare (matase cu bumbac), detalii 
nostalgice sau actuale.

rochia mid i

Daca ai o astfel de rochie midi, feminina, 
poti face o combinatie neasteptata purtand 
bocanci de lupta, pentru un LOOK 
surprinzator, o fetita fermecatoare cu 
accente rock.

Pentru a pastra aspectul modern, rochia 
nu trebuie sa fie foarte lunga, rochiile midi 
fiind cele mai indicate. Combina rochia cu 
o pereche de pantofi cu varf  ascutit si cu 
tocuri!

rochia min i

O rochita prairie mini, iti largeste 
orizontul si iti ofera libertatea alegerii 
incaltamintei! Daca vrei un LOOK care sa te 
apropie de papusa ai putea merge pe tocuri 
kitten sau pe talpi plate cu finish metalic. 
Pentru ceva echilibrat, mergi pe o pereche 
de pantofi oxford.

Ai o rochie prairie in 
culoare vibranta si 

printuri florale?

Ofera-ti un LOOK 
cool girl cu ajutorul 
accesoriilor de strada, 
mai precis, a tenisilor 

clasici negri!
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Daca te  imbraci 
pentru o  pr ima 

intalnire

Aceasta este combinatia perfecta de 
feminitate, relaxare si fata cool, in 

combinatie cu purtarea unor cizme. 
O geanta tip plic minimalista in 
care sa incapa cheile, telefonul si 

rujul, este de ajuns.

Pentru o  ies ire  cu 
fetele

Pentru ca de acum vremea va fi 
mai rece, adauga ceva guler inainte 

de a imbraca rochia, dar atentie 
sa nu fie prea larg, pentru a nu 

adauga volum.

Pentru o  dumin ica 
l in ist ita . . .

Daca te-ai trezit cu ceva dureri de 
cap de seara trecuta, ar fi cazul sa 

te simti mult mai confortabila si sa 
incerci sa combini confortabilul cu 

un LOOK chic.

Poarta o geaca bomber 
cu fermoar, ridicata 

usor pentru a accentua 
zona cea mai subtire 
a taliei si a oferi un 

aspect feminin rochiei.

Joaca-te cu 
accesoriile pentru a 

crea o rochie versatila 
perfecta de club!

O curea, ofera forma 
instant.

Ai putea merge pe o 
haina de blana pentru 
a-ti asigura caldura 

si o pereche de bocanci 
care iti ofera lejeritate; 

poti merge pe niste 
sosetele pentru a nu te 
rani daca sunt duri.
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PERIOADA
DE

SARCINA
SI CUM NE 
IMBRACAM

Sarcina nu mai reprezinta sau nu ar 
trebui sa mai reprezinte acea perioada 

dificila din viata unei femei din 
punct de vedere al vestimentatiei. Si 
cine putea sa dea acest semnal mai 
bine decat vedetele, care, depasind 

anumite limite ale femeilor obisnuite, 
au avut curajul sa poarte haine care 
sa le pastreze stilul si nicidecum sa-l 
schimbe! Mai mult, insasi magazinele 

de haine au inceput sa se alinieze 
tendintelor femeii moderne, oferind 

piese vestimentare foarte fashion.

In ziua de astazi, avem posibilitatea 
sa ne imbracam cat mai fashion in 

perioada in care suntem insarcinate!
Timpurile in care ne imbracam 

conservator sunt apuse!

P I E S E L E  V E S T I M E N TA R E  T R E B U I E  S A  I T I  C O M P L E T E Z E  S T I L U L  S I  N I C I D E C U M  S A  T I - L  S C H I M B E ! 
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jeans
Jeansii reprezinta o buna investitie, astfel 
ca iti poti lua una sau doua perechi, doar 

ca ar fi indicate bretele reglabile. Un 
aspect avantajos si fashion, il poti obtine 
de la blugii evazati, iar partea buna este 

ca putem gasi si blugi skinny confortabili 
si care se intind, atat cat ai nevoie. Daca 
porti sarcina pe timpul verii, o pereche 
de pantaloni tip cargo este o optiune 

foarte buna in anumite climate.

top
Cand vorbim de purtarea top-urilor, 

acestea trebuie sa fie atat confortabile, 
cat si sa iti avantajeze corpul in acelasi 

timp. Trebuie evitata purtarea tricourilor 
baggy cu multe tesaturi, si poarta mai 
degraba cele care curg in detrimentul 

celor care sa iti accentueze corpul!

rochie
Rochiile, ca si camasile, ar fi bine sa 

aiba talia pe corp, dar sa nu stranga, sau 
un croi lejer in partea de jos. Iar daca 
tu, de obicei, porti topuri cu printuri 
sau culori vibrante, fa acest lucru si in 

timpul perioadei de sarcina! Nu reNuNta 
la stilul tau!

incaltaminte
Incaltamintea trebuie sa fie una 

confortabila, pentru ca in timpul sarcinii 
picioarele se umfla, achizitionarea unor 
noi perechi de incaltaminte este absolut 
necesara. De asemenea, nu este indicat sa 
cumperi incaltaminte scumpa, pentru ca 
picioarele revin la marimea initiala dupa 
sarcina si cu siguranta poti gasi modele 

dragute.
Nu este indicata purtarea tocurilor 

inalte, deoarece, ar putea duce la durere 
si posibile alunecari si caderi. Daca 

incaltamintea nu iti ofera stabilitatea 
de care ai nevoie, talpicile pot fi o buna 

solutie.

Pastreaza-ti 

STILUL!
Trebuie sa te simti comoda in timp ce 
esti insarcinata, acest lucru insemnand 

sa te imbraci confortabil. Piesele 
vestimentare trebuie sa iti completeze 

stilul si nicidecum sa ti-l schimbe! 
Nu te imbraca in negru pentru a nu 
fi vazuta, ci poarta culori vibrante, 
poarta-ti stilul, care iti accentueaza 

frumusetea acestei perioade si 
experiente unice!

Topuri si rochiile care se infasoara, 
iti accentueaza corpul, fie ca esti 

insarcinata sau nu. Este piesa 
vestimentara care te pastreaza eleganta 

si feminina pe parcursul acestei 
perioade! Incearca un top cu imprimeuri si 

culori indraznete!

Punctele polca si modelele menite sa 
ascunda faptul ca burtica tot creste, 
sunt deja in trecut; e timpul pentru 

imprimeuri colorate! Daca porti culori 
solide, respecta-ti stilul personal, la fel 

ca si in cazul imprimeurilor florale!
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Poarta rochii cu talie mare, o optiune 
magulitoare care te avantajeaza si mai 
mult si partea buna aici e ca le porti 
purta si dupa nastere! Poti indrazni mai 
mult, chiar si purtand decolteuri joase si 
in forma de V, si poti ‘completa’ atunci 
cand este cazul, cu ceva bijuterii in zona 
gatului. Sunt recomandate coliere si 
bratari chunky, sau o geanta de mana 
mare; esarfele sunt de asemenea accesorii, 
care nu ar trebui sa-ti lipseasca!

Indiferent de tinuta aleasa, tesatura 
trebuie sa fie una de calitate, mai precis, 
una respirabila, pentru a nu exista 
riscul supraincalzirii. Astfel, vei preveni 
transpiratia si aparitia unor eruptii 
termice pe piele, bumbacul, lana, linen-ul, 
fiind cele mai indicate materiale.

Imbraca pantaloni scurti, trei sferturi, 
topuri cu maneci scurte, iar daca porti 
de obicei culori solide, mergi pe unele 
pline de viata, ca roz, verde, albastru, 
sau neutre. O talie generoasa, maneci 
scurte si un imprimeu amuzant, poate fi o 
solutie foarte buna de a te imbraca!

Toate aceste propuneri de minimizare 
ale pieselor vestimentare, vin odata cu 
nevoia de a purta imbracaminte cat mai 
racoroasa, datorita cresterii circulatiei 
sangelui in organism, mai ales in ultimele 
luni ale perioadei de nastere, cand 
viitoarea mama va resimti temperaturi 
mai ridicate decat de obicei.

Rochiile maxi din tesaturi usoare 
reprezinta unul dintre cele mai elegante si 
feminine outfit-uri si care pot fi purtate 
oricand si oriunde; fie ca isi doresti 
printuri elegante sau culori solide, piata 
nu duce lipsa de oferte, asa ca, nu ezita sa 
cumperi ce iti place!

Daca vrei sa porti fusta, trebuie sa 
tii cont ca, in privinta culorilor, ar 
trebui sa alegi una elementara, care sa 
se potriveasca cu mai multe topuri si 
de regula, combinatia este completa si 
cu un blazer. O fusta creion pana sub 
genunchi, te arata profesional si poate 
fi si confortabila daca tesatura este una 
elastica. O fusta cat mai scurta te poate 
prinde foarte bine de asemenea, evitand 
in acelasi timp, incalzirea!

accesorii

materiale 
respirabile

imbracaminte 
racoroasa

flexibilitate 
piese 

vestimentare

culori
pline de 

viata
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P rima intalnire, in majoritatea cazurilor, 

este cea mai importanta, la fel ca 

impresia pe care o lasi; nu stii anume 
ce ii place sau ce nu, asta daca nu i-ai facut un 

“test vestimentar” inainte, in cazul in care v-ati 

cunoscut online. Femeile trebuie sa-si aleaga cu 

atentie rochiile, pentru ca acestea pot trimite 

diverse semnale si nu vrei mesaje nerealiste, 

mai ales daca este vorba de dragoste, daca 

doresti ceva mai serios. Si, conform studiilor, 

culorile trimit mesaje importante cand vine 

vorba de iubire, de aceea trebuie sa fii foarte 

atenta cand faci alegerea vestimentara.

Cu ce culoare
te imbraci
la prima intalnire

ALBUL
Nu multe fete vor alege albul pentru prima 
oara, pentru ca nu stiu la ce sa se astepte. Cu 
toate acestea, albul transmite mesaje despre 
puritatea femeii, despre curatenia generala si 
despre faptul ca sunt organizate in majoritatea 
privintelor, inclusiv acasa. Daca vrei sa transmiti 
aceste lucruri, atunci, alege aceasta culoare!

ALBASTRUL
Aceasta culoare arata ca vei fi sincera daca 
totul se va desfasura asa cum ar fi normal! Fara 
nicio discutie este o culoare masculina, care 
oglindeste indrazneala, de aceea, ar fi bine sa o 
folosesti cu precadere in accesorii sau doar sa 
dai o atingere usor albastra rochiei.

ROSUL
Rosul reprezinta centrul iubirii intr-o relatie, 
iar o femeie care are curajul sa isi exprime 
sentimentele folosind rosu, stie ce vrea. Daca 
l-ai intalnit online, ati comunicat indeajuns incat 
sa va cunoasteti destul de bine, poarta fara nicio 
problema rochia rosie si accesorizeaza-te in 
consecinta!

NEGRUL
O femeie care alege sa imbrace negrul la 
prima intalnire, arata ca este increzatoare 
si indrazneata, chiar daca este o culoare cu 
intelesuri controversate, chiar si intristare. Dar, 
pentru ca este prima intalnire, negrul exprima 
pozitivitate, datorita elegantei clasice exprimate. 
Indiferent ca alegi o rochie sau accesorii, negrul 
este mai mult decat potrivit, mai ales ca, barbatii 
respecta indrazneala si clasicul in privinta 
femeilor. 

ROZUL
Indiferent ca te imbraci toata sau doar te 
accesorizezi, rozul ar indica … nepasare. Desi nu 
ar fi indicat sa faci o astfel de impresie pentru 
prima data, poti lua aceasta decizie dupa cum 
il “simti” pe el. Daca ati stabilit ca intalnirea sa 
fie una gen picnic sau o terasa, poate ca este o 
alegere foarte inspirata.

Cunoscand semnificatiile principalelor culori, 
stii ce semnal vrei sa transmiti, daca vrei sa 
transmiti. Amestecarea culorilor poate crea 
confuzie, in special pentru un barbat care cunoaste 
semnificatiile lor, de aceea, daca doresti sa 
transmiti un mesaj, mergi pe o culoare dominanta!
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BARBATII 
POARTA SI ROZ

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

Datorita initiativelor de 

marketing corporativ de la 

inceputul secolului al XX-lea, 

rozul este inradacinat in mintea 

multor oameni ca fiind o culoare 

feminina, dar exista o multime 

de variante purtabile in cazul 

barbatilor. Albastrul pentru 

baieti, rozul pentru fete, este o 

conceptie la moda pe tot globul; 

cu toate acestea, rozul este o 

culoare extrem de versatila si 

ar trebui sa primeasca mai multa 

atentie, atunci cand vine vorba 

despre garderoba masculina.

O mare parte a istoriei a consemnat 
rozul ca nefiind asociat cu un anumit 
sex sau gen, opiniile despre a imbraca 
bebelusii in albastru, roz sau alte culori, 
diferind in functie de regiune sau tara. 
Pana in secolul trecut, rozul era o culoare 
asociata copiilor de sex masculin, la fel ca 
baiatul din fotografie, ei purtand haine 
asemanatoare rochiei pana la o anumita 
varsta.

 Intre timp, ziare si reviste mari (The 
Independent, The Telegraph, sa) au 
publicat articole in care sugereaza ca 
barbatii care poarta roz, sunt mai siguri 
de masculinitatea lor. Un studiu stiintific 
recent, a aratat de asemenea ca, in medie, 
femeile gasesc barbati care poarta roz, 
mai atractivi. Acestea fiind spuse, cu 
siguranta poti incorpora roz in tinutele 
tale, fara alt motiv decat pentru simpla 
estetica; adica, doar arata bine cu o 
multime de culori diferite.

 
Rozul poate fi asociat mai intai 

cu paletele de culori mai deschise de 
primavara si vara, el putand fi purtat 
in orice moment, atat timp cat alegi o 
nuanta de roz complementara, fie ca 
tii cont de sezon sau de tenul propriu. 
Nuantele deschise de roz sunt ideale 
pentru lunile mai calduroase, in timp ce 
nuantele discrete, pot fi purtate pe tot 
parcursul anului. In anotimpurile calde, 
poti experimenta purtarea rozului ca 
nuanta dominanta in tinuta ta, cum ar fi 
cu un sacou sau pantaloni, in timp ce in 
lunile mai reci, este indicat sa-l porti ca 
un accesoriu, cum ar fi in sosete, camasi, 
cravate, etc.
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Ce nuanta de roz ti s-ar potrivi 
cel mai bine? 
 

Ei bine, potrivit stiintei, rozul este de fapt 
o culoare destul de controversata, deoarece 
nu exista cu adevarat in spectrul luminii 
vizibile. Pana la urma, daca observi un 
curcubeu sau o lumina refractata printr-o 
prisma, nu vei gasi acolo niciun roz; el 
ocupa acel spatiu gol intre rosu si violet in 
spectrul luminii pe care oamenii nu il pot 
vedea, ca infrarosu si ultraviolet, asa ca 
ochii inventeaza practic culoarea roz, pentru 
a completa acest gol. In ceea ce priveste 
pigmentul sau culorile din lumea fizica, 
rozul este creat amestecand rosu si alb. 
Desigur, cu acest lucru, poate fi o nuanta 
de roz mai inchisa sau mai deschisa si are 
nuante de galben sau mai mult de albastru. 

 

Daca doresti sa iti alegi o nuanta de roz, 
trebuie sa tii cont si de tenul tau; daca ai 
pielea mai inchisa, multe nuante de roz vor 
fi disponibile si vei arata bine. Daca ai un ten 
mai deschis, rozul va arata mai bine daca 
esti un pic bronzat si asta nu ar trebui sa fie 
o problema in lunile calduroase cand rozul 
este foarte purtat. Nu iti fie teama, deoarece 
rozul pastelat poate fi purtat de aproape 
oricine!

Asigura-te ca toate accesoriile si 
diferitele elemente ale tinutei tale sunt in 
armonie si vei fi mai mult decat stylish! 
Nu este recomandat sa asociezi un roz 
care este mai mult o nuanta de somon, cu 
un roz care este mai degraba purpuriu, 
deoarece au nuante diferite si nu ar putea 
sa se armonizeze bine. Asadar, daca eziti sa 
adaugi roz in tinutele tale sau daca iti place 
ideea unei provocari vestimentare, poti lua 
in considerare si purtarea pieselor care au 
rosu si alb in ele. De exemplu, o camasa cu 
dungi alternative rosii si albe sau o cravata 
cu rosu si alb impreuna. Daca aceste doua 
culori sunt impreuna intr-un model strans, 
acesta va fi perceput ca roz de la distanta. 
Am mentionat-o doar in treacat, dar acum 
sa vorbim mai detaliat despre asocierea 
rozului cu alte culori din tinutele tale.

Asocierea rozului cu alte 
culori

   
Rozul este o alegere excelenta, 

deoarece se potriveste foarte bine cu 
toate culorile majore ale hainelor - 
respectiv gri, albastru si maro - si apoi cu 
altele. Rozul si griul - de la gri deschis la 
gri carbune - sunt buni amici, cum ar fi 
sub forma de cravata roz cu un costum 
gri. Daca ai parul gri, rozul va fi prietenul 
tau cel mai bun, poate sub forma unei 
camasi roz. In sezonul dintre iarna si 
primavara sau vara si toamna, rozul 
poate avea succes cu visiniu sau maroniu. 
Combinarea acestor nuante cu roz pentru 
vremea rece, face o trecere adecvata intre 
anotimpuri. In mod deosebit, atunci 
cand este purtat cu bleu si nu bleumarin, 
rozul poate face ca albastrul sa para mai 
indigo sau violet, mutandu-l spre partea 
purpurie a spectrului de culori. Acest 
lucru nu este neaparat rau, dar trebuie sa 
fii constient de asociere. 

   O asociere indrazneata care nu este 
vazuta prea des, este rozul si verdele, care 
sunt complementare pe roata culorilor, 
desi este nevoie de o multime de atentie, 
ca sa nu ajungi sa arati ca Jokerul jucat de 
Caesar Romero. Ca de obicei, moderatia 
este cheia succesului. Incearca verdele 
masliniu si un roz deschis in loc de 
neon. Rozul si albul sunt o combinatie 
castigatoare; la urma urmei, rozul este 
facut din rosu si alb, iar acel alb galbui, 
poate reuni o pereche de pantaloni albi si 
o camasa roz.
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text : AL IN TEMEL IESCU

foto : FAMOST

Ce spui de o 
incursiune 

moderna in lumea 
fascinanta a 
vechiului Mexic? 
Vrei, nu vrei, 
kimono-urile ocupa 
un loc de seama 
in prezentarile 
internationale de 
moda, asa ca, de 
ce nu ar face-o si 
in dulapul tau?
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De ceva timp, 
designerii au 

readus la lumina o 
sursa de inspiratie 

foarte ofertanta: 
motivele 

traditionale 
de pe diferite 

continente. 
Hainele in stil 

aztec sunt 
foarte incarcate, 

complexe si 
colorate. Ele 

sunt destinate 
barbatilor 
indrazneti, 

pasionati de 
moda, care 

stiu sa poarte 
cu atitudine 

asemenea item - 
uri. In acest sezon, 
iubitorii unui outfit 
ALL WHITE, sunt 
sfatuiti sa aduca 

putina culoare 
cu ajutorul unui 
kimono decorat 
cu motiv tribal, 

inspirat de Mexicul 
stravechi.
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Piesa-accesoriu, kimono-ul, 
poate deveni un inlocuitor 
al sacoului. Nu trebuie sa fii 
la un festival pentru a purta 
kimono-uri cu imprimeu aztec! 
O poti face oricand. Tinutele 
care includ cel putin un motiv 
traditional, sunt tot mai 
prezente in viata urbana!

Tschuss!
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Outfit  

T-sh ir t :  A S O S
K imono : A S O S
Trousers : M I S T E R
Shoes : H & M



RMM - Romanian Main Models este o agentie de modelling noua pe piata 
romaneasca, care isi propune sa abordeze altfel acest domeniu, un domeniu destul de 

timid in Romania, comparativ cu evolutia altor domenii tangentiale. Si pentru a incepe 
un lucru nou cu o abordare profesionala, nu este nevoie decat de o singura persoana! 

Restul, vine de la sine! Ce-i drept, trebuie si ingredientul minune, 
care, in acest caz, nu lipseste: pasiune!

Mihai Stefan este un tanar pasionat de fotografie, de moda si 
de modelling, care isi doreste sa aiba un cuvant de spus in aceste 

domenii, iar inceputurile sunt mai mult decat promitatoare. 
Nu este usor sa faci anumite lucruri de la zero, nu este usor sa 

le faci singur, dar, viziunea si 
dorinta de abordare, atrage 

alte persoane, colaborari, toate 
impreuna, ducand la succes.

Despre fotografie, moda, 
modelling, stam de vorba 
cu Mihai Stefan - una din 

persoanele care sta in spatele agentiei de modelling 
RMM si care, alaturi de asociata sa - Monica Rusu, vor 
sa dea o noua fata acestui domeniu si sa-l abordeze din 

alta perspectiva. Va invitam asadar in continuare, sa 
parcurgeti un dialog deschis, onest, in care veti face cunostinta cu Mihai si cu modul lui 
de a vedea lucrurile, veti intelege cum functioneaza agentia de modelling si veti admira o 

parte din fotografiile realizate de el si care ne insotesc in acest interviu.

Interviu MIHAI STEFAN
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Salut Mihai si bine ai venit in revista Famost! 
Ce a fost la tine mai intai: dragostea pentru 
fotografie sau pentru modelling?

Salut si bine v-am gasit! Prima a fost clar 
dragostea pentru fotografie. Dragostea pentru 
moda a venit putin mai tarziu.  
Ce a stat la baza pasiunii de a fotografia? Ce 
te-a determinat sa te apuci de fotografie si de 
cand faci acest lucru?

Aceasta este o poveste destul de amuzanta. 
Eram elev in clasa a 5-a si verisoara mea isi 
facuse pozele de absolvirea liceului. In acea 
perioada erau “la moda” fotografiile facute in 
studio cu schimbare de fundal. Atunci am aflat 
ca se poate face acest lucru, asa ca am mers 
acasa, am descarcat un program de editare si 
cu ajutorul tutorialelor, am reusit sa imi fac si 
eu poze ca ale ei. Dupa asta, incepusem sa le 
cer prietenilor diferite poze pentru a le edita. 
Acest lucru s-a intamplat pana cand fotografiile 
pe care ei le aveau nu mai corespundeau ideilor 
mele, asa ca am fost nevoit sa incep sa fac 
singur fotografiile. Cam asa a inceput totul. 

La baza pasiunii mele pentru fotografie, de 
cand eram mic si pana acum, a stat dragostea 
pentru frumos si bucuria de a vedea si ceilalti 
lumea prin ochii mei, prin intermediul muncii 
mele.

Catre ce tip de fotografie te indrepti in mod 
deosebit si de ce? Care sunt motivele?

Inca de la inceputurile mele in arta 
fotografiei, am fotografiat oameni. Pentru 
dezvoltarea mea profesionala, am decis ca ar 
fi bine sa incerc sa fac mai multe tipuri de 
fotografii. Am facut si fotografii de eveniment. 
Inca mai fac si acest gen  de fotografie, insa, 
foarte rar. In urma “cautarilor” mele, am 
realiazat ca tipurile mele de fotografie favorite 
sunt: fotografia de moda, beauty si editorial. 
Ador sa am libertatea de a expune publicului 
larg, viziunea mea, intr-un mod cat mai creativ.  
Faci si altceva in afara de fotografie si de a te 
ocupa de agentie?

In ciuda faptului ca fotografia si agentia imi 
ocupa timpul in proportii de 90%, incerc sa imi 
fac timp si pentru mine. Incerc sa experimentez 
cat mai multe lucruri pentru a ma autodepasi, 
imi place sa petrec timp de calitate cu prietenii 
mei si familia … si nu in ultimul rand, sunt un 
fan al festivalurilor!

Se mai ocupa si altcineva de agentie? 
Colaborezi cu cineva sau esti singur?

Imi era destul de frica sa pornesc singur 
pe acest drum si din fericire, anul acesta am 
intalnit persoana mai mult decat potrivita 
cu care sa pot demara acest proiect. Asociata 
mea este Monica Rusu, ea este fost model 
cu o experienta de aproximativ 10 ani in 
acest domeniu, plus o vasta experienta in 
antreprenoriat. Si va spun sincer, nu puteam 
gasi un om care sa ma completeze mai bine 
decat o face ea.
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Cum ti-a venit aceasta idee de a infiinta 
agentia de modelling RMM? Se simtea nevoia 
infiintarii unei astfel de agentii, este visul 
tau, ti-ai dorit sa faci ceva in aceasta privinta?

Imi doream de aproximativ doi ani sa deschid 
o agentie. Anul acesta am intalnit-o pe Monica 
care isi dorea si ea, astfel, am decis sa facem 
ceva in acest sens. Motivul ? Pura pasiune si 
independent de acest lucru, Ardealul are multi 
oameni frumosi atat la interior cat si la exterior, 
cu care merita sa lucrezi. Un alt motiv a fost 
amploarea pe care Cluj-Napoca a luat-o … daca 
a fost capitala tineretului, poate sa fie si capitala 
modei, nu?
Care sunt principiile sub care functioneaza 
agentia? Care este specificul ei?

Suntem o agentie cu o viziune si o abordare 
in favoarea dezvoltarii modelului. Nu percepem 
taxa de inscriere si nici pentru cursurile pe care 
le oferim. Ne dorim sa ne pregatim modelele 
la cele mai inalte standarde. Ulterior, ele sa 
fie trimise atat in tara, cat si in strainatate, la 
diverse joburi in domeniul modei.
Cum vezi tu modelling-ul din Romania la 
momentul actual?

Din pacate, in acest moment, este foarte slab 
dezvoltat, insa cu un enorm potential. Pentru 
asta suntem noi, sa incercam sa exploatam acest 
enorm potential si sa schimbam putin lucrurile.
Pentru cei care vor sa se inscrie in agentia 
voastra, conditiile sunt restrictive ca o agentie 
din afara tarii sau sunt mai degajate?

Criteriile de selectie a modelelor noastre, 
se rezuma la inaltimea standard a modelelor/
manechinelor, trasaturi fizice placute si de 
asemenea la o conduita decenta din partea 
acestora. Inca un lucru nou cu care agentia 
noastra vine, este categoria “talente” unde pot 
performa si fete sau baieti cu calitati fizice 
extraordinare si alte abilitati, chiar daca nu au 
inaltimea de model/manechin. 
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Pana in momentul de fata, cate modele are RMM?
Pana in prezent avem un numar de 40 si ceva de 

modele. Undeva la 20 de fete si 20 de baieti insa, 
castingul este deschis.
Unde vrei sa ajungi cu agentia de modelling? 
Unde ti-ar placea sa te vezi, de exemplu, peste 5 
ani in aceasta privinta?

Atat eu, cat si asociata mea Monica, ne dorim 
sa ajungem cat mai sus cu agentia. Momentan, 
colaborarile pentru proiecte internationale sunt tinta. 
Care au fost cele mai frumoase colaborari, 
proiecte, pana in momentul de fata?

Din pacate, aceasta este o intrebare la care nu 
stiu ce sa raspund. Fiecare colaborare a fost unica 
si speciala in felul sau. Toate au venit insotite de 
oameni minunati, experiente care uneori ne-au scos 
din zona noastra de confort, adevarate provocari. 
Nu as putea alege una. Insa, as putea spune ca cea 
mai frumoasa colaborare este un cumul intre toate 
colaborarile. 

Stim ca ati desfasurat o campanie, intitulata 
RMMCamp … despre ce este vorba acolo?

#RMMcamp este o tabara de pregatire profesionala 
a modelelor. Aceasta tabara se desfasoara pe 3 zile, 
modelele au 2 sedinte foto. O sedinta foto cu tema 
stiuta si una cu tema surpriza si factor de stres. Tot 
in cadrul acestui camp, modelele au cursul de mers 
pe podium in conditii normale, dar si in conditii 
mai putin obisnuite, invata tipurile de poza, termeni 
folositi in industrie si multe altele. Pe langa scopul 
de a pregati modelele, acest camp are menirea de a 
suda legaturi. Ne dorim ca modelele noastre sa fie un 
grup unit, sa se cunoasca si sa se ajute intre ei. Cu 
ocazia acestui camp, am filmat si primul mini serial 
pentru canalul nostru de YouTube, in care, oamenii, 
pot vedea atat atmosfera in cadrul careia modelele 
invata tainele acestei frumoase meserii, cat si cum se 
desfasoara un photoshooting, pareri ale modelelor si 
asa mai departe. 
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Pana acum, ai reusit sa iti formezi o echipa 
… make-up, hairstyle, sau esti interesat de 
colaborari diverse?

Da, din fericire ne-am format o echipa de 
oameni foarte talentati. Pe partea de make-up 
colaboram cu Iana Willkofer - care este un make-
up artist recunoscut international, deoarece este 
tripla campioana mondiala la “World Makeup 
Wars”. Pe langa aceasta reusita, a fost make-up 
artist la New York Fashion Week si multe altele. 
Pe partea de hairstyle, colaboram cu Calin Todea, 
un tanar foarte talentat dar si cu Crina Dodea, 
care este hairstylist si Trainer. 

Ei sunt colaboratorii nostri in general pe 
aceasta parte, insa, ocazional colaboram si cu alti 
stilisti, make-up artisti si da, interesul pentru 
colaborari noi, pe langa cele pe care le avem deja, 
exista. 
Ce proiecte ai in continuare, atat personale, 
cat si cu agentia?

Personal, imi doresc sa continui sa ma dezvolt 
in zona fotografiei de moda si sa fac cat mai 
multe sedinte foto creative. In ceea ce priveste 
agentia, o sa continuam cu campania pe care 

o avem deja (#RMMcamp); 
pentru anul viitor, avem multe 
proiecte, despre care nu pot 
vorbi momentan, deoarece nu 
au fost inca lansate. 
Care este motto-ul tau? 
Se reflecta acesta in toata 
activitatea ta?

Motto-ul meu este “Orice 
ne inconjoara este inspiratie” 
si da, se reflecta in absolut 
tot ce fac. Consider ca putem 
gasi inspiratia in absolut orice, 
atat timp cat stim sa gandim 
“outside the box”.
Unde pot urmari cei 
interesati activitatea ta si a 
agentiei?

Pe mine ma puteti gasi pe 
Instagram @mihaistefann si 
Facebook Mihai Stefan Photography. Agentia 
se poate gasi pe pe Instagram @rmmmodels, 
Facebook: Romanian Main Models si Youtube 
Romanian Main Models. 
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim 
mult succes in tot cee ce intreprinzi!

Multumesc frumos, asemenea! Ne vedem la 
Cluj!

https://famost.ro/
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Intra acum si fii la zi cu cele mai noi si bune informatii!

https://famost.ro/


EYELINER & RED LIPS
TUTORIAL

text & makeup : mihaela alexandru 
model : teodora Voroneanu / / foto : Famost
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Pas 1

Pas 3

Pas 2

pas 4

Se aplica baza de machiaj pe tenul 
curat, demachiat in prealabil. Se aplica fondul de ten.

Se pudreaza, apoi se contureaza 
si se ilumineaza relieful fetei. Se contureaza sprancenele.
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Pas 5

Pas 7

pas 6

Pas 8

Aplicam rujul de buze si conturam 
pometii cu ajutorul unui fard de 
obraz.

Se aplica baza de ochi si 
fardurile de pleoape. Realizam linia de eyeliner.

Aplicam genele false manunchiuri.





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
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INGRIJIREA 
TENULUI 
STRATIFICAT
ULTIMA TENDINTA 
IN INGRIJIREA PIELII!

in mod
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Ce este?
Exact cum suna: aplicarea 

produselor de ingrijire a pielii in 
straturi subtiri, cu mare atentie, 
pentru cele mai bune rezultate.

De ce sa o faci?
Ingrijirea pielii de astazi, tinde 

sa foloseasca niveluri de ingrediente 
active puternice, astfel ca, ai sanse 
mult mai mari sa vezi cele mai bune 
beneficii prin aceasta stratificare. 
Anumite ingrediente, stimuleaza 
reciproc efectele: vitamina E si C 
corecteaza petele inchise cand sunt 
sub protectie solara, in timp ce 
vitamina E si acidul feluric intensifica 
efectele altor vitamine. Pe timpul 
noptii, uleiurile de fata se completeaza 
bine cu retinolul si alti acizi.

Anumite ingrediente, afecteaza in 
mod negativ actiunea altora, cum ar 
fi retinolul si peroxidul de benzoil 
antiacneic, care se anuleaza reciproc. 
Iar in cazul in care aceste formule nu 
sunt facute corect, alfa si beta hidroxi-
acizii schimba pH-ul vitaminei C, 
reducandu-i puterea antioxidanta si 
cauzand iritatia. Expertii incearca sa 
evite aceasta intersectare si folosesc 
vitamina C pe timpul zilei si retinolul 
pe timp de noapte.

Cine ar trebui sa o faca?
Oricine isi doreste sa aiba parte 

de rezultate maxime. In timpul zilei, 
stratificarea trebuie sa fie orientata 
catre protectie impotriva mediului 
inconjurator, soarele si poluarea 
fiind principalii inamici. Pielea are 
nevoie sa se odihneasca si sa se repare 
pe timpul noptii, asa ca includerea 
ingredientelor ca acid glicolic sau 
retinol este mai mult decat necesara, 
la fel ca si serurile hidratante, cremele 
sau uleiurile.

Cum trebuie facuta?
Apa nu poate penetra uleiul, asa ca 

aplica produse de ingrijire bazate pe 
apa inainte de aplicarea celor ce sunt 
pe baza de ulei. Aplica o cantitate  
mai mare de produs pe baza de apa 
intai, apoi “construieste” strat peste 
strat, care va deveni din ce in ce mai 
gros si greu; la sfarsit, pune cea mai 
uleioasa crema. Exceptie fac produsele 
pentru ochi, ele trebuind sa intre 
primele, celelalte produse de ingrijire, 
impiedicandu-le sa absoarba. La 
sfarsit, foloseste o crema cu protectie 
solara de zi!

Ce altceva mai ai nevoie?
Nu aplica foarte multe straturi 

sau foarte repede, pentru ca va exista 
pericolul sa se intrepatrunda si sa se 
dilueze. Fiind multe, pielea se poate 
inmuia foarte mult. Trei straturi, plus 
o crema de protectie solara de zi, ar 
trebui sa acopere necesitatile. Fiecare 
are nevoie de cel putin 1 minut - 
pana la 15, pentru a fi absorbit, mai 
ales cand vorbim de acizi si retinol, 
inainte de aplicarea urmatorului strat.

Dimineata, curata-ti chipul, aplica 
crema de ochi si acidul hialuronic, 
bea o cafea, adauga antioxidantii, 
spala-te pe dinti, hidrateaza, imbraca-
te, pune-ti factorul de protectie, 
machiaza-te si iesi pe usa!

Elimina pe timpul 
noptii celulele 
moarte, reduce liniile 
si iti imbunatateste 
tonul pielii.

Contine vitaminele 
A, B, C si E pentru 
consolidarea apararii 
pielii impotriva 
daunelor zilnice, in 
timp ce este crescuta 
hidratarea.

Apa pura de trandafir 
si extracte de plante 
hranitoare, avand 
un spectru larg de 
protectie UVA/UVB.

Un parfum de 
iasomie alba 
amestecat cu 
antioxidanti potenti 
si ulei din seminte 
de kiwi, pentru a 
lumina, intari si 
proteja pielea.

Ulei matasos si fin, 
iti reduce ridurile 
si iti ofera toate 
beneficiile folosirii 
vitaminei A, fara 
iritatii.

ANTIPODES BLESSING ANTI-POLLUTION 
LIGHT FACE SERUM

COSMEDICS 0-BIOTICS RETINOIC OIL

NATIO ROSEWATER HYDRATION 
MOISTURE BALANCE DAY CREAM SPF 50+

L’OREAL PARIS REVITALIFT LASER RENEW 
ANTI-AGEING GLYCOLIC PEEL PADS

ALPHA-H MULTIVITAMIN SUPER CREAM

despre 
aceasta  

tendinta 
de 

ingrijire 
a  

tenului
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Scandal a Paris de 
Jean Paul Gaultier 
este un parfum flirtant, 
sexi si puternic si care 
tine destul de mult. 
Dulce, floral, acest 
parfum lansat in 2019, 
merge purtat atat toata 
ziua, cat si la ocazii 
deosebite. Nota de varf 
este para, de mijloc 
- iasomie si de baza - 
miere.

32

1

Irina Shayk este imaginea Scandal a Paris

In prezentarile sezonului 
toamna iarna 2019-2020 
Christopher Kane si salvatore 
Ferragamo, modelele care 
au defilat, au avut un ten 
radiant. Poti si tu avea parte 
de acest LOOK cu ajutorul 
Le Gel Pailete de la Chanel. 
Avand o textura de jeleu; 
aceasta hidrateaza si contine 
mici fulgi stralucitori, care iti 
ofera o stralucire irizata in 
lumina! Netezeste pe pometi 
si clavicule!

Luminous Silk Hydrating 
Primer de la armani 
este folosit de cele mai 
pretentioase vedete 
si acest lucru nu este 
de mirare! Aceasta 
emulsie de ulei-in-apa 
estompeaza petele de pe 
chip, inainte de aplicarea 
bazei de machiaj. Un 
produs bun, care iti ofera 
hidratare, exact cat are 
nevoie pielea.

2018 a fost caracterizat de un 
numar foarte mare al femeilor 
care si-au vopsit parul blond. 
Acest par, pe langa aspectul 
pe care ti-l ofera, necesita mai 
multa atentie, iar procesul de 
decolorare, slabeste radacina 
si predispune la rupere. 
Biology Grey & Glowing 
Purple Shampoo de la pantene, 
neutralizeaza tonurile alamii 
si galbene, oferindu-ti exact 
culoarea cu care ai plecat din 
salon. Un plus, este acela ca 
poate fi folosit pentru orice 
tip de par, inclusiv cel afro, 
predispus la uscare.

de pe CATWALK
in RITUALUL
TAU de 
INFRUMUSETARE

Toate ne dorim sa radiem asa cum vedem 
modelele care defileaza! Si de multe ori, 

secretul consta in mici trucuri realizate cu 
produsele beauty.

4
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DB COSMETICS ENLIGHTEN 
ME PRESSED ILLUMINATOR

Iti lumineaza tenul, o pulbere 
vegana fina imbogatita cu acid 
hialuronic, avand scopul de a 
hidrata, aloe vera si musetel 
pentru a calma pielea.

piele 
radianta

Pentru a avea o piele radianta, trucul 
este sa folosesti highlighter. Spre 
deosebire de blusher, highlighter-ul 

este format din particule care reflecta 
suprafetele fetei care ‘prind’ lumina, 
oferind chipului per ansamplu, o stralucire 
radianta. Tapeaza sub arcele sprancenelor 
pentru a da un aspect de lifting si 
netezeste de-a lungul zonei superioare 
a pometilor, pentru a oferi mai multa 
luminozitate!

Gliseaza-l in jos pe centrul nasului, dand-i 
aspect de subtiere si mergi pana la arcul lui 
cupidon pentru iluzia unei guri mai pline.

Brandul australian 
Jurlique, a dezvoltat, 

crescut si recoltat, una 
din propriile variante 

de trandafir, numit 
Jurlique Rose, crescut 

in exclusivitate la 
ferma Adelaide.

El a fost dezvoltat 
datorita proprietatilor 

sale unice, mirosul 
dulce si hidratarea 
superioara si poate 

fi gasit in noua gama 
Jurlique si are grija de 

umezeala pielii tale 
pentru 24 de ore!

REVLON PHOTOREADY INSTA 
FIX HIGHLIGHTING STICK

Amesteca bine, pentru a avea 
parte de un ten stralucitor in doar 
cateva secunde!

NUDE-BY-NATURE-BEACH-
GLOW-LIQUID-HIGHLIGHTER

Contine antioxidanti, vitamina E 
si ulei de avocado, pentru a hrani 
pielea.

HIFU

(High Intensity 
Frequency 

Ultrasound)

iti ofera o procedura 
de facelift 

nechirurgicala, fara 
intrerupere si pe 

care o poti efectua in 
pauza de pranz de la 

serviciu.

Cum functioneaza? 

Este eliberata 
caldura in piele, drept 

consecinta - este 
stimulat colagenul, 

imbunatatind textura 
si reducand lasarea 

pielii. Un studiu 
coreean a aratat ca 

HIFU functioneaza cel 
mai bine in cazul liniei 
maxilarului, a obrajilor 

si in jurul ochilor.

MOISTURE PLUS 
RARE ROSE
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MILK MAKEUP GLOW 
OIL LIP + CHEEK

Nu stim daca exista 
blush-ul perfect, dar 
acest produs translucid 
si untos care necesita 
cateva straturi pentru a 
fi aplicat, poate deveni 
in cel mai scurt timp, 
prietenul tau de baza in 
machiaj!

MAKE BEAUTY LIP & 
CHEEK STICK

Chiar daca la exterior este 
lucios, inetriorul ne ofera 
un pastel foarte pigmentat, 
asa ca mare atentie cand 
aplici! Din pacate, nu tine 
prea mult!

KITUL tau

beauty
pentru ca

TU SA RADIEZI,
in fiecare zi!

GIORGIO ARMANI COLOR 
SKETCHER

Daca ai nevoie de precizie, acest 
creion este exact ce iti trebuie, 
varful fiind perfect pentru a 
trasa linii subtile in obraji, bun 
chiar si pentru buze. Si avand 
o gama larga de culori, e clara 
multifunctionalitatea acestuia.

BURT’S BEES ALL 
AGLOW LIP & CHEEK 
STICK

Daca iti place o hidratare 
elementara, acest stick 
face acest lucru cu 
ajutorul uleiului de nuca 
de cocos, doar ca lasa 
anumite linii cand il 
folosesti direct. Cel mai 
bine este sa il folosesti si 
sa amesteci intai pe mana, 
pentru a-l aplica ulterior.

WESTMAN ATELIER BABY 
CHEEKS BLUSH

Anumite produse sunt bune 
din toate punctele de vedere si 
chiar daca sunt mai piperate la 
pret, atunci cand stralucesti cu 
ajutorul lor, uiti de banii dati. O 
bucurie satinata care te face sa 
radiezi in orice colt, pe parcursul 
intregii zile; mai mult, este 
hranitor, avand restauratorul ulei 
de jojoba si argila din China.

NUDESTIX NUDIES BLOOM

Aspect proaspat, putin lipicios la 
aplicare, incearca mai mult sa apesi 
decat sa ai o miscare maturata! Uita 
de perie, care nu prea te ajuta! In 
schimb, foloseste ceva pufos!
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Incepe prin netezirea cu o 
crema de ochi, apoi pentru a 
elimina aspectul pufos, foloseste 
miscari circulare cu degetul 
mijlociu in zona tamplelor, apoi 
coboara cu ele si executa-le pe 
gat si zona maxilarului.

Un primer care corecteaza, 
este esential in acest demers, 
piersica neutralizeaza albastrul 
si violetul, rozul anuleaza griul, 
iar portocaliul, nuantele usoare 
maronii.

Cand alegi anticearcanul, 
incearca o nuanta usor deschisa, 
comparativ cu baza de machiaj. 
Variantele  lichide sunt cele 
mai bune pentru pielea subtire 
si ajuta la umplerea liniilor, iar 
anticearcanele ceroase, sunt 
ideale pentru o acoperite totala. 
Aplica un strat subtire in V de 
la canalul lacrimal, terminand 
la coltul exterior al ochiului. 
Apasa usor produsul in piele 
si aplica in straturi; atentie in 
cazul in care aplici prea mult 
anicearcan, poate atrage atentia, 
creand cute!

Ia o perie pufoasa si termina 
cu putina pudra pentru a fixa.

pr
oc

ed
ur

a

PROCEDURA

si PRODUSE

BEAUTY

pentru

ACOPERIREA 

CERCURILOR NEGRE

Ochii de panda sunt greu de 

gestionat, chiar daca suna 

destul de simpatic. Vrei sa ai 

zona respectiva luminoasa si 

sa radiezi?

Iata ce ai de facut …

Majoritatea evitam pe 
cat se poate procedurile 
non chirugicale. Exista 
in schimb, anumite 
proceduri care folosesc 
filler-ul, ce poate elimina 
lacrimile, care stau in 
‘santurile’ de sub ochi. 
Pe masura ce se adauga 
volum, picaturile acestui 
filler ce stau sub piele, 
reflecta lumina, astfel ca 
umbrele sunt mai putin 
vizibile. 

Usor, dar puternic 
pigmentat, acest 
anticearcan este 
perfect pentru 

aplicarea pe pete.

Givenchy Teint 
Couture Everywear 

Concealer

Chiar daca acest 
anticearcan poate 
fi comparabil cu o 

vopsea de camuflaj, nu 
se inflitreaza in linii si 

se misca cu pielea.

Nars Soft Matte 
Complete Concealer

Pigmentii de perle 
din acest anticearcan, 

reflecta lumina si 
lumineaza chiar si pe 

pielea aflata in umbra.

Suqqu Radiant Cream 
Concealer

Avand dubla textura, 
acoperirea este 

perfecta, iar pigmentul 
de piersica acopera 

orice nuanta violeta.

Dior Fix It Colour 
2-in1 Prime & Colour 

Correct

Proprietatile de 
estompare sunt 

subtile, creandu-se o 
bariera, astfel incat, 
anticearcanul ramane 
pe pozitie si proaspat, 

toata ziua.

Vichy Dermablend 
Setting Powder

Deep Hydrating Eye Gel Olay
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inseamna frumusete, iar 
frumusetea machiajului tine 
de culorile pe care le aleg-
niciodata de cantitatea pe 
care o folosesc! Imi place sa 
transform machiajul intr-o 
poveste, folosindu-ma de 
“culorile sufletului meu” 
sau pot spune, culorile mele 
adorabile.

Artele isi au propriile 
istorii, pentru a intelege 
mai bine machiajul.

InaInte Dupa

Text: Florina Serban/ Model: Ganea Denise/ Foto: Famost

MACHIAJUL 
pentru MINE

MAGIA
machiajului

machiaj: Florina Serban
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i n a i n t e d u p aText: adina Serban / Model: diana biciuSca / Foto: FamoSt

HALO EYES
HALO EYES este unul dintre machiajele care pune accentul pe ochi. 

Tehnica ramane 
aceeasi, indiferent 
de nuantele folosite; 
lumina se aplica pe 
centrul pleoapei 
mobile, oferindu-le 
ochilor o doza de 
stralucire. Machiajul 
ochilor de tip 
“HALO” este usor 
de realizat si flateaza 
orice fizionomie.

NIVEL 
DIFICULTATE

IN CE CONSTA ACEST MACHIAJ

Secretul acestui machiaj consta in faptul ca plaseaza centrul 
de luminozitate pe mijlocul pleoapei mobile, facandu-ti 
astfel, ochii sa straluceasca la propriu. Acest machiaj poate fi 
facut in diferite nuante si este potrivit oricui si pentru orice 
ocazie; este foarte gingas, dar in acelasi timp patrunzator.

machiaj: Adina Serban
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INGRIJIRE ZONA DECOLTEULUI
Nu neglija spatiul de la barbie la piept, daca vrei sa ai un aspect impecabil precum al tenului!

97% 
dintre femei nu 

folosesc vreo crema 
pentru a-si proteja 
gatul si pieptul de 

posibilele riduri, linii 
si lasare a pielii!
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Din pacate, gatul este una din zonele corpului 
foarte des neglijata si asta cu toate ca se afla destul 
de aproape de zona careia i se acorda o foarte mare 
atentie: chipul! Un studiu din 2018 arata ca 20% 
dintre femei considera ca zona gatului atinge un prag 
critic la varsta de 40 de ani, ceea ce suna si este putin 
cam dramatic.

Zona decolteului, gatului, mainile, coturile si 
genunchii sunt indicatorii nostri sinceri, aratandu-ne 
cum ne-am trait viata pana in momentul de fata. Pielea 
este subtire si vulnerabila si orice lipsa a grasimii din 
substraturi, inseamna o calitate redusa a pielii, odata 
cu trecerea anilor, fapt evident pentru toata lumea. 
La scaderea calitatii acestei zone a corpului, adaugam 
expunerea la elementele de mediu (vant, raze UV, 
poluare), plus factori genetici, plus neglijenta ta.

Toate suntem constiente de acestea, dar, de regula 
nu prea facem nimic, iar daca ne dorim sa avem o 
continuitate a frumusetii care se remarca pe chipul 
nostru, trebuie sa incepem sa avem grija si de aceasta 
zona. Vestea buna este ca o putem “salva”, daca avem 
grija asa cum trebuie! Iar cand vorbim de ingrijirea 
pielii, incepem sus de la frunte, coboram usor pe gat si 
ne oprim la … sani.

Piata beauty este plina de creme, masti si tratamente, 
concepute sa vizeze aceasta zona a corpului neglijata, 
multe dintre ele putand face o diferenta pozitiva, chiar 
putand inversa procesul de imbatranire. Pe masura 
ce trec anii, cele mai mari ingrijorari sunt legate 
de pielea cutata, de reducerea elasticitatii, capilare 
vizibile si pigmentare. Anumite ingrediente continute 
de produsele destinate acestei zone, pot face diferenta.

Intre timp, dermatologii ofera tratamente profesionale, incluzand radiofrecventa, ultrasunetele, laserul, scopul acestora 
fiind acele de a revigora procesele naturale ale pielii si de a incuraja/ sustine formarea colagenului si a noilor celule ale pielii. 
Si trebuie sa retii ca



REDIRECTIONEAZA-TI PARFUMUL!
Cand pulverizezi cu parfumul, nu-l indrepta 

niciodata catre piept, deoarece, parfumul este un foto 
sensibilizator si va lucra cu soarele, afectandu-ti si mai 
mult pielea. Foloseste zilnic crema cu protectie solara, 
care sa contina zinc, chiar si la serviciu! Lumina 
albastra de la dispozitivele noastre poate cauza 
imbatranire si pigmentare.

HIDRATEAZA-TE ZI SI NOAPTE!
Foloseste un produs hidratant bogat in ceramide! 

Gatul si pieptul nu au atat de multe glande, asa ca 
acestea sunt zone uscate in mare parte. Hidratantii 
bogati ajuta la mentinerea pielii suple si bine 
intretinuta. CeraVe Moisturizing Cream

CONSULTA UN SPECIALIST DE INCREDERE!
Pentru cineva care este preocupat de piele cutata 

si zona pieptului afectata de soare, este recomandabil 
Ulthera (tratament cu ultrasunete pentru incurajarea 

colagenului si elastinei) - pentru a strange pielea si 
apoi laserul Fraxel, cu scopul de a elimina daunele 
nedorite provocate de soare. Poti mentine aceste 
rezultate, folosind o crema buna pentru zona gatului 
si a decolteului si incearca sa dormi pe spate pentru a 
evita “sifonarea” zonei bustului.

FA-TI O BUNA RUTINA DE INGRIJIRE A PIELII!
Este recomandabila folosirea pe timp de noapte a 

vitaminei A si a oricaror derivati, cum ar fi retinol sau 
tretinoin cu prescriptie medicala, daca pielea suporta. 
Este accelerata in acest mod productia de colagen si 
refacerea celulelor pielii.

FOLOSESTE PROTECTIE SOLARA ZILNIC!
Multe alte zone ale coprului sunt neproblematice 

comparativ cu fata si asta se datoreaza faptului ca 
primele nu sunt expuse poluantilor si razelor UV. 
Trebuie protectie mai multa si asta zilnic, la care 
adaugam un stil de viata sanatos, care isi pune 
amprenta in mod pozitiv pe toata durata vietii.

niciodata nu e prea tarziu sa incepi sa iei masuri pentru a face diferenta in aceasta privinta!
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CARE ESTE CEL MAI 
BUN PRODUS PENTRU 
PROTECTIA GENERALA 
IMPOTRIVA IMBATRANIRII?

Produsele concepute in mod special pentru zona 
gatului si a pieptului poate hidrata, netezi si umple 
pielea, poate minimiza aspectul cutelor si reduce 
pigmentarea. Pentru cele mai bune rezultate, 
cauta produse care au ingrediente ca antioxidanti, 
retinoizi, factori de crestere, agenti de reparare a 
AND-ului (enzime care repara deteriorarea pielii). 
Daca esti ingrijorata de ridurile ce pot aparea in 
zona pieptului in timp ce dormi, foloseste dischete 
adezive cu silicon! Chiar daca nu sunt multe studii 
care sa ateste beneficiile lor, chiar sunt eficiente!

1 - Foloseste aceasta crema pentru un aspect de 
plinatate a pielii, hidratare, restabilirea fermitatii 
si elasticitatii pielii fetei, a gatului si nu numai!

2 - Gliseaza acest rollerball pe gat, spatele 
mainilor, pentru fermitatea pielii, netezirea 
ridurilor si imbunatatirea aspectului de piele 
lasata.

3 - Aplica aceste dischete adezive, reutilizabile, 
pentru netezirea zonei pieptului si inhibarea 
formarii de riduri in timp ce dormi!

Strivectin TL 
Advanced 

Tightening Face 
& Neck Cream

Wrinkles 
Schminkles Chest 

& Decolletage 
Smoothing Kit

Skin Doctors 
Instant Neck, 

Chest & Hand Lift

1 

2

3

AI O ANUMITA PROBLEMA A PIELII 
PE CARE O VREI ELIMINATA? IN 
CONTINUARE, CELE MAI IMPORTANTE!

Aceasta problema, acest aspect al pielii 
de pe piept, se datoreaza in majoritatea 
cazurilor expunerii la soare, care da 
nastere liniilor fine si degradarii elastinei. 
Synergie SupremaC Skin poate fi 
aplicat noaptea, un produs care contine 
ingrediente de stimulare a colagenului, 
ca retinol, peptide, ori factori de crestere. 
Murad Retinol Youth Renewal Night 
Cream RRP

Majoritatea celor dintre noi avem linii 
pe gat in mod natural, doar ca, odata cu 
varsta, apar altele, pe masura ce colagenul 
se epuizeaza. Mergi pe protectie solara, 
mentine o buna pozitie, tine telefonul la 
nivelul ochilor si foloseste tratament anti 
riduri care contine oligopeptid palmitoyl, 
un amestect de acizi grasi care incurajeaza 
productia de colagen. Dr. LeWinn’s 
Reversaderm Collagen Accelerator Serum

Pigmentarea este de obicei, rezultatul 
expunerii la soare pe termen indelungat, 
dar in multe cazuri, poate fi si o problema 
medicala. Daca exista noi pete, acestea 
trebuiesc verificate de medic pentru a 
confirma daca sunt rezultate benigne si 
nu cancer de piele. Daca medicul afirma 
ca este exclusa problema medicala, se pot 
folosi multe produse de luminare. Acestea 
contin de obicei o serie de combinatii de 
ingrediente active, incluzand vitamina 
C, acid kojic, extract de lemn dulce, acid 
glicolic si acid azelaic. Le Roche Posay 
Pigmentclar Serum

Lasarea pielii de-a lungul maxilarului, 
gatului si zonei decolteului, este un proces 
care are loc pe masura trecerii anilor, 
pe masura ce elastina si colagenul incep 
sa se descompuna. Produsele topice au 
o valoare mai mica pentru acest tip de 
imbatranire, iar optiunile de tratament 
includ dispozitive de radiofrecventa, 
terapie cu ultrasunete si interventii 
chirugicale pentru ridicarea pielii la 
gat. Toate acestea au avantaje si riscuri 
specifice, pot fi consumatoare de resurse 
si timp, de aceea, inainte de toate, cauta 
un medic specializat de incredere.

minimizare 
aspect piele 

creponata

reducerea 
liniilor

estomparea 
liniilor

netezire
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Practica veche chinezeasca a acupuncturii creste in 
popularitate ca tratament cosmetic, multe vedete 
(Gwyneth Paltrow) folosind aceasta practica si 

popularizand-o tot mai mult pe retelele de socializare.
In timpul tratamentului, ace ultrafine sunt introduse 

in piele pentru a crea microtraume, care semnalizeaza 
celulele vindecatoare ale corpului sa produca mai mult 
colagen si elastina. In timp ce se studiaza si se cauta 
beneficiile acupuncturii, un studiu coreean - nu de mare 
anvergura, a aratat ca, dupa cinci tratamente, pacientii 
s-au bucurat de o imbunatatire reala a elasticitatii pielii.

In medicina chinezeasca, acupunctura trateaza 
probleme de piele, concentrandu-se pe modul in care 

sistemul digestiv si respirator afecteaza pielea, la fel 
cum si uscarea locala si inflamatia afecteaza in mod 
direct.

In primul rand, acupunctura poate viza tinta 
slabita si muschii lasati, apoi vine partea cu stimularea 
productiei de colagen si elastina pentru o piele fina, 
elastica si ferma. Mai mult decat atat, acele fine si care 
nu provoaca durere, cresc circulatia sangelui pe fata, 
rezultand un chip luminos, care pleaca din interior.

In timp ce efectele acupuncturii cosmetice sunt 
cumulative (colagenul are nevoie de cateva saptamani 
sa construiasca), o singura sesiune este suficienta pentru 
a creste hidratarea si stralucirea.

Poate acupunctura
reduce ridurile?

Ceea ce este in tendinte astazi ca practica 
naturista pentru infrumusetare, se practica in 
medicina chinezeasca din antichitate.
C u m  f u n C t I o n e a z a  va r I a n ta  m o D e r n a ?
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cu 10 ani mai tanara!
Zilele calduroase s-au cam terminat, dar timpul petrecut in soare isi pune amprenta 

negativa asupra pielii si parului, imbatranindu-le sau provocand diverse probleme. 
O buna solutie in rezolvarea acestora, este consumul alimentelor care ofera necesarul 
de nutrienti, dar, la fel de bine, pot veni in ajutorul nostru si acizii mentionati in 
continuare, combinarea celor doua solutii, fiind probabil cea mai indicata.

ACIDUL KOJIC 

Anii de expunere la ultraviolete duc 
productia de melanina la extreme, 
rezultand pete maro care se pot agrava 
de la zi la zi. Pentru a scapa de ele, 
este indicat acidul kojic: derivat din 
ciupercile shiitake si orez fermentat, 
acest acid inhiba tirozinaza - enzima 
responsibila pentru producerea 
pigmentului, pentru a deschide petele 
si pentru un aspect uniform. Spre 
deosebire de alti “inalbitori” ai pielii, 
acidul kojic vizeaza doar sursa, astfel ca, 
nuanta pielii va ramane uniforma.

Beneficiile deschiderii nuantei pielii 
se pot dovedi ineficiente daca te expui 
la soare, astfel ca, cea mai buna optiune 
este folosirea acidului kojic in crema 
de noapte. Masajul simplu pe pete 
inainte de a intra in pat, poate duce la 
estomparea lor in 6 pana la 8 saptamani. 

REVIVA LABS 

BROWN SPOT NIGHT 

CREAM WITH KOJIC 

ACID

ACIDUL GLICOLIC 

Refacerea celulelor pielii este esentiala 
in pastrarea aspectului tanar al pielii, 
proces care incetineste odata cu trecerea 
timpului. Cand pielea este arsa de soare, 
acest proces de reintinerire a pielii este 
si mai afectat, celulele avand o calitate 
precara. Pentru a reda pielii stralucirea, 
acidul glicolic este ceea ce ai nevoie!

Derivatul trestiei de zahar este un 
exfoliant chimic care elimina usor 
celulele moarte, fara a fi necesar un 
proces aspru de frecare si acest lucru se 
datoreaza faptului ca moleculele mici 
patrund mai repede in acel “lipici” care 
tine celulele moarte impreuna.

ACIDUL ASCORBIC 

Pe masura trecerii anilor, elastina 
si colagenul - responsabile pentru 
mentinerea pielii ferme, face ca pielea sa 
se lase, sa se ‘increteasca’ si sa arate mai 
rau ca dupa o vara intreaga petrecuta in 
soare. Acidul ascorbic - vitamina C in 
cea mai potenta forma - a demonstrat 
in timp, ca poate accelera productia 
elastinei si colagenului pentru a inversa 
procesul de imbatranire a pielii.

Mai mult, antioxidantii neutralizeaza 
radicalii liberi pentru a proteja pielea 
impotriva viitoarelor probleme. De 
retinut este faptul ca versiunile lichide 
isi pot pierde repede din calitati, asa 
ca, este indicata folosirea versiunilor 
sub forma de pudra pentru rezultate 
optime. Foloseste o cantitate de pudra 
de marimea unui bob de mazare si 
amesteca cu hidratantul zilnic, din 
care vei folosi un sfert din cantitatea 
obisnuita, pentru o piele ferma si fina 
in 12 saptamani. Evita hidratante care 
contin niacinamida sau retinol, mixul 
iritand pielea.

PIXI SKIN

TREATS GLOW 

TONIC

THE ORDINARY 

100% L-ASCORBIC 

ACID

POWDER
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ACIDUL AZELAIC 

Lumina soarelui, caldura, alimentele 
picante, alcoolul, toate pot duce la 
declasarea rozaceei, ce se manifesta prin 
aparitia petelor denivelate si colorate de 
pe fata si afecteaza aproximativ 14 milioane 
dintre noi. Rozaceea face ca pielea sa fie 
extrem de sensibila, iar gasirea remediilor 
potrivite, poate fi o sarcina destul de 
dificila, usurata acum de acidul azelaic.

Acidul azelaic se gaseste in grau, orz, 
secara, este foarte bland, are proprietati 
anti inflamatorii care ajuta la reducerea 
rosetii si calmarea iritatiilor. Mai mult, 
actioneaza ca un keratolitic, un agent care 
inlatura acumularea de cheratina a porilor 
si care poate duce la aparitia unor leziuni. 
“Eliberarea” acestor pori, este esentiala 
pentru imbunatatitea texturii, a culorii 
pielii. Foloseste o cantitate cat un bob de 
mazare de acid azelaic pe pielea curata, 
uscata (sau adauga in crema de zi cu zi a ta) 
de doua ori pe zi, cu rezultate care vor incepe 
sa se vada in aproximativ o saptamana. 

ACID POLIGLUTAMIC 

In timp ce acidul hialuronic este eroul 
care poate retine apa in piele in timp ce 
aceasta este incalzita de soare - 1 gram 
putand retine pana la 6 litri de apa, o 
noua descoperire face senzatie - un nou 
derivat de soia, care poate retine de 4 ori 
mai multa umezeala decat o face acidul 
hialuronic. Si nu, nu trebuie sa arunci 
acidul hialuronic abia achizitionat! 
Cercetarile arata ca ele functioneaza 
si dau randament maxim, cand sunt 
folosite impreuna!

Acidul hialuronic hidrateaza 
nivelurile joase ale pielii, in timp ce acidul 
glutamic hidrateaza si umple straturile 
superioare ale pielii, formand o bariera 
protectoare foarte eficienta. Mai mult, 
acest ultim acid, contracareaza enzimele 
care descompun acidul hialuronic in 
piele, crescand nivelul de umiditate 
si mai mult. Amesteca o cantitate de 
acid poliglutamic de marimea unui bob 
de mazare cu crema ce contine acid 
hialuronic, sau foloseste-l ca ultim pas 
in ingrijirea de rutina. Foloseste de doua 
ori pe zi - pentru o piele moale si simplu 
- timp de 14 zile.

ACIDUL SALICILIC 

Zilele de transpiratie si umiditatea 
crescuta, impreuna cu uleiurile naturale 
de pe cap, pot crea un mediu umed pe 
scalp, care poate permite unor anumite 
ciuperci sa se inmulteasca, ducand la 
mancarimi si matreata. Scarpinatul duce 
la infectarea foliculilor de par inflamati; 
de aici, se ajunge la caderea parului, la 
infundarea porilor cu fulgi, pana cand 
intervine salvatorul acid salicilic!

Este aceeasi solutie folosita pentru 
combaterea acneei din adolescenta si 
asta multumita abilitatii sale de a reduce 
uleiul si mizeria de pe scalp, fapt ce 
implica dizolvarea acumularilor care duc 
la infectia ciupercilor, deblocarea porilor 
si prevenirea mancarimilor, de unde 
rezulta caderea parului si daune aduse 
scalpului. De doua ori pe saptamana, 
schimba-ti samponul obisnuit cu unul 
care contine acid salicilic pentru un par 
mai sanatos si un aspect de plinatate in 
aproximativ 4 saptamani!

PAULA’S CHOICE 

10% AZELAIC

THE INKEY LIST 

POLYGLUTAMIC 

ACID ACID 

BOOSTER

NEUTROGENA 

T/SAL 

THERAPEUTIC 

SHAMPOO WITH 

SALICYLIC ACID
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Una din cele mai mari secrete ale vedetelor astazi, este 

folosirea matcha, unele dintre ele dezvoltand chiar o 

dependenta. Acest ingredient macinat fin este foarte 

concentrat, continand o cantitate de trei ori mai mare de 

antioxidanti, pe care i-ai obtine daca ai bea o ceasca de ceai.

Pe langa faptul ca ai parte de stimularea energiei, combaterea 

subtierii parului, ajutor in pierderea greutatii si un somn mai 

calitativ, matcha are un efect benefic asupra pielii. Acest lucru 

se datoreaza continutului ridicat de epigalocatechin galate 

(EGCG), cunoscut ca lupta impotriva daunelor UV.

NEBUNIA

Cha Cha 
Ceremonial 
Grade 
Matcha 
Powder

Becca Anti-Fatigue 
Under Eye Primer

Briogeo Be 
Gentle Be Kind 
Matcha+Apple 
Replenishing 
Superfood 
Shampoo
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IGK Direct 
Flight Multi-
Tasking 
Matcha Dry 
Shampoo

Milk Makeup Matcha 
Detoxifying Face Mask

Winky Lux 
Sugared Matcha 
Lip Scrub

Purlisse Matcha Green Tea Antioxidant Sheet Mask

Not Your Mother’s 
Matcha Green Tea&Wild 
Apple Blossom Nutrient 
Rich Butter Masque

Cocokind 
Organic Matcha 
Face Moisturizer

Physicians 
Formula 
The Perfect 
Matcha 3 
in 1 Beauty 
Water



GEORGE BONEA
interviu

ntr-o perioada in care se pare ca s-a inventat totul si cel mai probabil asa si este, pare destul de dificil sa te 
detasezi de restul prin originalitate, prin idei, prin propriile forte. Iar o reteta a succesului reala, nu exista si pare 
o sarcina greu de realizat; probabil, iti trebuie un cumul de calitati, fie ele native si/ sau cultivate.

Inteligenta, umor, realism, talent, . . . o combinatie destul de greu de gasit astazi intr-o lume usor superficiala, plina 
de digitalizari. Partea buna este ca avem printre noi oameni care intrunesc aceste calitati, demonstrate intr-un mod 
natural, asumat, prin intermediul diverselor instrumente puse la dispozitie de lumea in care traim. 

George Bonea este o astfel de persoana si se pare ca, cel putin in acest moment, si-a gasit propriul drum, care ii 
ofera satisfactiile de care are nevoie si energia care il alimenteaza sa mearga mai departe, sa evolueze in tot ceea ce 
face. Am mai adauga si alte calitati, dar am considerat ca ar fi mult mai interesant sa-l cunoastem pe George mai 
bine, prin intermediul unui dialog. Zis si facut: i-am adresat mai multe intrebari, pe care le-a suportat cu stoicism, 
toate dand nastere unui interviu deschis, bine ancorat in realitate si am zice noi, si educativ! Asa ca, daca v-am 
starnit curiozitatea, va invitam in continuare sa il cunoasteti mai bine pe George Bonea!

i
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Buna si bine ai venit in paginile revistei 
Famost! Spune-ne pentru inceput, de unde 
acest apetit deosebit pentru a scrie, pentru a 
vorbi, pentru a canta?

Cred ca e doar o forma de manifestare a unor 
ganduri si emotii pe care o gasesc eu accesibila. 
Daca aveam vreun dram de talent la pictura sau 
sculptura, imi manifestam altfel trairile. Nu stiu 
exact de ce-mi place sa scriu, dar am remarcat 
din copilarie ca ma relaxeaza, ma simt degajat 
in scris si-mi e mult mai usor sa ma exprim. 
Faptul ca n-am un foarte mare trac de scena (ori 
glosofobie), ma ajuta sa dau glas gandurilor. Cat 
despre cantat … nu-s vreo voce, 
dar incerc sa compensez cu dictia 
si versurile. Sper ca-mi iese. 

Faci multe lucruri, sau cel 
putin, asa se vede. Mai ai 
timp de tine, iti place sa iti 
aglomerezi viata sau asta e 
tendinta omului din zilele 
noastre? Sau poate e o lupta 
pentru supravietuire, mai mult 
sau mai putin?

Cand ma gandesc la cate am 
de facut intr-o zi sau saptamana, 
imi dau seama ca exagerez si ca ma simt obosit, 
as vrea sa dorm putin mai mult si sa-mi permit 
luxul de a sta sa ma plictisesc. Fix acum cand 
raspund la aceste intrebari, tanjesc dupa o 
ora de plictiseala. Dar, in acelasi timp, am o 
satisfactie masochista cand ma uit in calendar 
si-l vad aglomerat cu lucruri care-mi plac. Ma 
simt cumva sclavul propriilor placeri si asta ma 
pune intr-o situatie ciudata. 

Nu am mereu timp de mine si regret sa spun 
ca sunt oameni dragi pe care ii vad prea rar si 
sunt nesimtitul care-si pune unele intalniri cu 
cei dragi in agenda. Wow, citind asta, imi dau 
seama ca-i horror ce fac. Trebuie sa schimb 
ceva!

Nu-i o lupta de supravietuire. E doar 
placerea personala dusa la un extrem. Dar acum 
am avut o revelatie si o sa-mi iau un weekend 
liber in care sa stau. Conform agendei am doua 
zile libere peste … trei saptamani. Superb!

Povesteste-ne putin despre parcursul tau 
… cum ai ajuns ceea ce esti acum? Ti-ai 
dorit mereu sa faci ceea ce faci astazi, te-ai 
adaptat tendintelor, consideri ca ai avut 
viziune sa te indrepti spre aceste directii?

Parcursul pare cumva firesc. Cred. Mi-am 
dorit sa fiu jurnalist. Inca din clasa a V-a. Prin 
a XII-a am avut noroc sa ajung la un post de 
radio. Am lucrat trei ani ca DJ de radio, mare 
parte din timp fiind la matinal. Apoi, am facut 
trecerea in presa scrisa de unde criza m-a 
aruncat in publicitate. In tot acest timp (inca 
din liceu), am avut un blog pe care am scris 
constant (lucru care a ajutat mai mult decat 
CV-ul in primii ani de facultate), un canal de 
Youtube cam stirb si ocazionale virale pe social-
media.

La 23 de ani m-am apucat, in paralel cu 
job-ul, de stand up. Pe langa toate 
astea, pot presara si alte locuri 
de munca episodice care au pus 
bazele celui care sunt azi: clovn la 
petreceri pentru copii, omul de la 
benzinarie care-ti pune carburant 
(baiatul de la pompa), operator 
call-center, monitorizare presa pe 
tura de noapte.

Nu mi-am dorit sa fac ceea ce 
fac azi. Nici nu stiam ca exista 
aceasta posibilitate. Pofta vine 
mancand. N-a fost viziune. Noroc, 

omul potrivit la locul potrivit, context. Sunt 
sigur ca undeva, intr-un catun, e cineva mult 
mai capabil ca mine, dar e Mercur retrograd 
pentru el … sau ceva …

Te consideri un ‘influencer’? Sau cand te-ai 
considera un ‘influencer’ in adevaratul sens 
al cuvantului?

Nu as vrea sa ma consider influencer, pentru 
ca imaginea pe care o are colectivul despre 
influenceri (parere pe care o am si eu) e ca 
influencerii sunt niste panouri publicitare cu 
picioare. Niste oameni care au ajuns sa aiba 
nitica faima si-si folosesc imaginea pentru bani.  
Sa nu fiu inteles gresit: si mie-mi plac banii. 
Banii sunt buni. Ai bani, n-ai probleme. Cel 
putin nu alea de baza. Dar multi influenceri 
sunt de o calicire senzationala, ar promova 
si violenta impotriva femeilor pentru suma 
potrivita. Asa ca, incerc sa ma tin departe de 
titulatura. 

Sa spunem ca sunt un om cu pareri. Daca 
te regasesti in ceva bine, daca nu … Nu e ca 
si cum d-aia nu se mai invarte planeta. Si un 
influencer trebuie sa influenteze. Ti se pare ca 
ma imita cineva?

‘SA SPUNEM CA SUNT 

UN OM CU PARERI. 

DACA TE REGASESTI 

IN CEVA BINE, DACA 

NU … NU E CA SI CUM 

D-AIA NU SE MAI 

INVARTE PLANETA.‘
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A fost greu sa incepi si sa continui aceasta 
calatorie? Care au fost principalele 
dificultati intampinate?

Te referi la calatoria de a ajunge „cunoscut”? 
Nu mi-am propus neaparat asta. Cu toate ca, 
psihologic vorbind, de ce naiba as face toate 
astea daca n-as vrea aprecierea publica? Greu e 
pana iti gasesti o nisa si un discurs confortabil 
si care sa te reprezinte. Asta a durat cel mai 
mult in cazul meu. Dificultatea a fost ca uneori 
am fost inconstant, hazardat sau imatur. Eu mi-
am facut probleme. 

Remarcam, cel putin in anumite ipostaze, 
LOOK-ul tau care ne duce cu gandul la 
schitele lui I.L. Caragiale. Aceasta iti este 
intentia, iti place Caragiale, consideri ca 
umorul tau are puncte comune cu stilul 
marelui scriitor?

Mi-am lasat mustata la 23 
de ani ca sa nu-mi mai ceara 
buletinul in baruri. Ca sa nu 
arat ca o morsa uda, uneori, 
ridic varfurile. De acolo aspectul 
interbelic. Nu mi-am propus 
sa fiu precum in schitele lui 
Caragiale, dar imi place umorul 
lui. Cu toate ca-l consider (cu 
mintea de acum) prea cuminte. 
Era un fin observator si lasa 
cititorul sa-si faca singur o 
parere despre personajele lui 
problematice. Acum descopar 
ca-mi plac si autorii care-si spun 
opinia despre unele personaje. E o chestie de 
gusturi. 

Societatea actuala, impreuna cu problemele 
care o caracterizeaza, este disecata foarte 
bine de tine intr-un mod hilar. Este dificil 
sa identifici aceste minusuri ale societatii si 
apoi sa le dai o forma amuzanta, care parca 
le mai taie din gravitate?

Dificil nu e. Aflu despre toate aceste 
probleme din carti, vlog-urile pe care le 
urmaresc si platforme de stiri. Sunt informatii 
accesibile oricui. Probabil, nu toata lumea are 
timp sau placerea de a cauta aceste subiecte. 

Nu stiu daca disec eu foarte bine problemele 
societatii. Doar subliniez unele aspecte. Sunt 
sanse (mari) sa gresesc in unele supozitii, dar 
e un prilej minunat pentru mine sa aflu lucruri 
noi din raspunsurile oamenilor si sa fim putin 
mai destepti impreuna.

Am remarcat pe retelele de socializare, 
anumite comentarii ofensatoare vizavi de 
ceea ce ai scris sau direct catre tine (in unele 
cazuri fara niciun argument). Consideri, ca 
in acel moment, ti-ai atins scopul?

Nu am un scop sa fiu injurat 
sau amenintat, dar e cumva riscul 
„meseriei”. Scopul e sa discutam. 
In cel mai recent episod, pun 
pe tapet conceptul de „iubire 
de tara”. Numeroase reactii 
virulente. E un esec faptul ca 
oamenii nu-s capabili sa poarte 
un dialog civilizat si argumentat 
si sa-mi explice unde gresesc. 
Probabil ca singurul succes pe 
care-l pot avea cand sunt injurat 
e ca ceilalti vad cine si cat de 
dezechilibrat e.

De ce “SPEAKER 
DEMOTIVATIONAL”? E un apelativ 
foarte inspirat, contra valurilor de speakeri 
motivationali si altor tipologii de speakeri, 
care se pare ca aduc doar lapte si miere in 
vietile noastre … Este un semnal de alarma 
al trezirii la realitate, o forma de protest sau 
e doar o modalitate de a expune minusurile 
societatii?

In epoca in care traim, ne-am baricadat 
intr-o bula de truisme si minciuni roz bombon. 
Pentru ca viata e grea si provocatoare, e mult 
mai simplu (cum am vrea sa fie totul) sa auzim 
solutii usoare si aparent ieftine la probleme. 
Asa s-au nascut manipulatorii emotionali care 
poarta titluri bombastice precum „speakeri 
motivationali”, „coacheri” sau „guru”. Speakerul 
demotivational se doreste o alternativa mai 
rationala la avalansa de solutii pseudo-stiintifice 
pentru toate problemele tale. Asta daca te-ai 
saturat de homeopatie emotionala.

NU-MI PERMIT SA 

SPUN DACA UMORUL 

ROMANESC E BUN SAU 

RAU, SINGURA MEA 

DURERE E CA SUNTEM 

DEFICITARI LA UMOR 

NEGRU. SUNTEM 

FOARTE LEZATI 

DE UMORUL CARE 

LOVESTE EGO-UL.
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La ce nivel este umorul in Romania?
Se rade si asta e bine. Daca n-aveam umor 

era tragic. Acum ca se rade la tot felul de 
lucruri, tine de gusturi si context. Nu-mi 
permit sa spun daca umorul romanesc e bun sau 
rau, singura mea durere e ca suntem deficitari 
la umor negru. Suntem foarte lezati de umorul 
care loveste ego-ul. Probabil asta demonstreaza 
ca, de fapt, suntem foarte complexati ca popor.
 
Faci si stand up comedy. Care crezi ca este 
nivelul autohton al acestui tip de umor si 
cum ii percepi tu pe oameni de pe scena? 
Reactioneaza asa cum iti doresti, acolo unde 
este cazul? Sunt pe aceeasi lungime de unda 
cu tine?

Stand up-ul este un fenomen in crestere. Deja 
avem super-staruri in stand up-ul romanesc, 
semn ca oamenii stiu despre ce e vorba. Din 
perspectiva de comediant, pot sa spun ca nu 
indeajuns de multi oameni stiu ce-si doresc de 
la un comediant. Multi vin la orice show cu 
speranta sincera ca vor rade la glume pe gustul 
lor. Dezamagirea lor nu pot sa spun ca ma mai 
afecteaza. Toti comediantii sunt pe net si-n 5 
minute poti afla daca te potrivesti sau nu cu 
X-ulescu. Cum nu te duci la un film fara sa vezi 
ceva inainte, nu te „surprinde” cu un comediant! 

Pamflet, umor, probleme ale societatii. 
Un cocktail care te ameteste usor datorita 
umorului, dar, reflectand mai atent, 
descoperim probleme si situatii grave 
ale societatii. Putem reusi sa atingem 
normalitatea la care nazuim de 30 de ani sau 
e un lucru rezervat viitoarelor generatii?

Sunt prea pesimist si insignifiant ca sa dau 
un raspuns la o asemenea intrebare, ce sa mai 
vorbesc de o solutie. Cel mai probabil o sa 
rezolvam o problema si o sa apara alta. Din 
pacate, majoritatea rezolvarilor sunt destul 
de radicale asa ca, cel mai probabil, ne putem 
asuma o ingradire „sanatoasa” ori un hedonism 
cancerigen si frumos zugravit. 

Ce ti se pare cel mai daunator lucru din 
societatea romaneasca de astazi?

Lipsa unui dialog si timpul de a dezbate. 
Oamenii cred ca „au oferit deja destul timp”, 
dar de fapt n-au facut nimic. N-au vorbit, n-au 
schimbat nimic la ei. Au ascultat si au facut tot 
cum au vrut.

“JUST ANOTHER LIE” face parte dintr-o 
alta “preocupare” a ta … cum a luat nastere 
acest melodios proiect, de cand sunteti pe 
piata? Ce performante ati avut cu formatia si 
unde tindeti?

Trupa exista deja de 8 ani, dar in acest timp 
s-au mai schimbat oamenii si stilurile. Am plecat 
la drum ca o trupa punk si am ajuns sa avem 
un bagaj muzical indeajuns de mare, incat sa 
cantam reggae-lautaresc cu influente dub, punk, 
funk, jazz si ce ne mai inspira. Cea mai mare 
performanta, pana acum, e ca un concert de o 
ora si 15 minute din primavara s-a transformat 
intr-un show de aproape 3 ore, fara pauze, timp 
in care oamenii nu ne-au lasat sa ne oprim si am 
cantat si improvizat pana n-am mai putut.

Nu avem un plan. Vrem sa ne distram in 
continuare, cat or sa vina oameni la concerte. 
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Ai o anumita filosofie de viata? Ai anumite 
principii de la care nu te abati?

Filosofiile se mai schimba cu fiecare 
carte citita. Incerc sa nu ma abat de la cele 
cateva principii sanatoase pe care le am: sa 
nu promovez lucruri care sunt cunoscute ca 
fiind nocive. Chiar daca si eu incalc uneori 
din principii, nu vreau sa le prezint ca fiind 
normale, acceptabile si demne de urmat. Prefer 
sa lucrez sa ma repar pe mine, decat sa-i 
conving pe oameni ca „cu totii gresim si hai sa ne 
acceptam”.

Ai persoane pe care le admiri? Ca oameni, 
ca activitate ... esti fanul cuiva din aceleasi 
domenii in care activezi?

Apreciez diversi oameni pentru diverse 
paliere ale vietii. Jose Saramago mi se pare 
un autor cu o imaginatie fabuloasa, Umberto 
Eco un editorialist excelent si lista poate 
continua cu filosofi, istorici, 
psihologi, sportivi, bucatari 
s.a.m.d ... Ei nu sunt neaparat 
„speakeri demotivationali” sau 
„comedianti”, dar sunt apropiati 
de gandirea aia. 

Care este cel mai bun lucru 
care i s-a intamplat lui George 
Bonea?

N-am un top. E foarte bine ca 
dau si acest interviu. 

Spune-ne un lucru mai putin 
stiut despre tine!

Am fost foarte gras pana la 5-6 ani. 

Care este lucrul fara de care nu ti-ai putea 
concepe actuala existenta?

Apa calda. 

Presupunand ca mai ai si timp liber, care iti 
sunt preocuparile, pasiunile extra?

Caut sa citesc oricand am timp, sa mai vad 
vreun film din cand in cand si ocazional sa mai 
petrec o seara de certuri si intrigi cu prietenii in 
jurul unui board-game. 

Unde te simti tu mai bine: pe scena, in fata 
calculatorului cand scrii pe blog, cand faci 
filmari?

Toate au plusuri si minusuri. 
Cred ca in fata tastaturii ma simt 
cel mai relaxat si linistit. 

 
Ce nu ti-a placut sa faci 
niciodata in viata?

Sa muncesc la lucruri in care 
nu cred. Lipsa de relevanta a 
muncii e o problema cu care se 
confrunta milioane de oameni. E 
drama civilizatiei educate, care-si 
da seama ca-si iroseste viata 
facand lucruri mici, repetitive si 
(uneori) nocive.  

Ai proiecte noi, planuri de viitor? Sau 
incerci sa faci ceea ce faci astazi, din ce in ce 
mai bine?

Ma chinui de prea mult timp sa termin a 
doua carte. Sper sa-mi gasesc candva timp s-o 
termin de scris. 

Unde te pot urmari cei interesati de 
activitatea ta?

Ma gasesc pe Facebook, pe Youtube, pe 
www.georgeisme.ro, pe bicicleta, uneori la 
metrou in drum spre munca.

Iti multumim pentru prezenta in revista si 
iti dorim mult succes in tot ceea ce faci!

Cu placere.

INCERC SA NU MA ABAT 

DE LA CELE CATEVA 

PRINCIPII SANATOASE 

PE CARE LE AM: 

SA NU PROMOVEZ 

LUCRURI CARE SUNT 

CUNOSCUTE CA FIIND 

NOCIVE.
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FAMOST
INTRA ACUM PE SITE SI DESCARCA IN MOD 

GRATUIT, ORICE EDITIE A REVISTEI!

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

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

sanatate, cultura.

www.famost.ro







S-ar putea spune ca ANDREI LEONTE este the guy next door, care canta tare in casa 
si care are postari amuzante pe social media. Probabil ati auzit de el de la talent show-
uri, dar in ultima perioada, pare ca a facut oarecum un pas in spate, concentrandu-se 

pe rotunjirea viziunii sale artistice, fapt care poate fi usor observat datorita schimbarilor din 
ultimii ani. Andrei tace si face, exprimandu-se prin release-uri constante, foarte clar conturate, 
deschizandu-si de asemenea orizonturile si catre alte domenii, in care, mai nou, il vedem activ, 
cum ar fi advertisingul si productia video. De asemenea, Andrei face parte si dintr-un proiect 
de cover-uri (Play Orchestra).  

Personalitati de TOP cu Daniela Sala

Interviu Andrei Leonte
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Buna si bine ai venit in paginile Revistei Famost!
Bine v-am gasit! Am vazut la intrare ca scrie 

Personalitati de TOP. Nu stiu daca ma 
incadrez, dar va multumesc pentru invitatie. 
La ce varsta ai pasit in lumea artistica? A fost greu 
sa te faci remarcat?

Nu-mi dau seama care este pragul dupa care ar fi 
justificat sa spui ca ai intrat in lumea 
artistica. Daca putem considera ca 
primul release marcheaza inceputul, 
care a avut loc in 2012, atunci pot 
spune ca exist pe acest plan de la 23 
de ani. 
Ce te inspira atunci cand iti compui 
versurile melodiilor tale?

Totul! Poate suna pompos, dar nu 
stii niciodata de unde sare iepurele. 
Imi tot notez in telefon diferite 
lucruri. Fur din experiente, fie ale 
mele, fie ale prietenilor. Imi adun 
informatii cu care rezonez si fac ce 
pot din ele. 
Toate videoclipurile tale au o poveste 
cu un puternic impact emotional. 
Tu esti cel care le gandesti sau 
colaborezi cu un regizor? Spune-ne 
mai multe despre videoclipurile tale. 

E o usoara debandada, pe care o vom numi 
“teamwork” pentru ca suna mai bine. Pana anul 
trecut, am lucrat cu Anthony Icuagu, care intre 
timp s-a mutat in Berlin. De obicei, veneam cu 
un scenariu si cu ceva sugestii de punere in scena 
si apoi duceam impreuna totul la bun sfarsit. Anul 
asta m-am jucat si eu un pic: “Avem Monstri 
Aici” m-a avut doar pe mine la carma, dar 
recunosc ca vorbim si despre un clip mult mai 
putin complex. Nu stiu exact ce va urma, am deja 2 
idei simpatice, dar mai am de lucru la ele si incerc 
sa nu ma grabesc.
Ce trairi ai atunci cand esti pe scena si oamenii iti 
fredoneaza melodiile? 

Nu se intampla groaznic de des, dar si cand se 
intampla, este intr-adevar magic. 

Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te face fericit cu 
adevarat?

Mama! :)) Nu stiu! Sau, de fapt, cred ca stiu, dar am o 
vaga presimtire ca ma insel. Zic asta pentru ca am definit 
gresit starea de fericire si in trecut. 

Daca e o formula, inca o caut, la 30 de ani. Dar va promit 
ca atunci cand o voi descoperi,  o voi scrie pe toate gardurile.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la cariera ta? 

Bineinteles! Cel putin o data pe luna! 
Cine a fost idolul tau?

M-a amuzat ca ai pus verbul la trecut si-am inceput sa 
ma gandesc cine m-a dezamagit. Si apoi mi-am dat seama 
ca nu am avut idoli. Admir oamenii, incerc sa fur meserie 
de la ei, ii urmaresc, ii studiez si ma multumesc cu atat. Si 
le multumesc. 
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Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara? 
Bineinteles! Tot o data pe luna! :) 

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?

Concurenta? Pai pentru ce ne batem? Piata mi se pare 
mai deschisa ca niciodata. Tot la fel de deschise, mi se par 
si playlist-urile oamenilor, deci muzica sa fie! 
Cat de importante consideri ca sunt imaginea si stilul 
vestimentar pentru un artist? 

Depinde de artist. Fiecare alege (singur sau impreuna cu 
o echipa) ce ii defineste brandul. 
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca in acest 
domeniu?

Nu stiu ce sfat as da altora, dar daca as lua-o eu de la 
capat, mi-as spune sa mai fac si cum imi vine mie. Nu 
intotdeauna, dar macar cateodata, macar cand e cu adevarat 
important.  
Daca nu iti alegeai cariera de cantaret, ce altceva ai fi facut?

Ce fac si acum. Sunt copywriter la o agentie de 
publicitate si fac si productie video. 
Cine este Andrei Leonte, omul din spatele camerelor de 
filmat?

Acelasi cu cel din fata camerelor. Nu se schimba mai 
nimic. Injur mai mult, ce-i drept. 
Care este cea mai mare teama a ta?

Sa fiu inutil! 
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Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
Nicio zi nu seamana cu cealalta. Ocupandu-ma cu mai multe lucruri, programul meu, in general, difera. Ma tine 

in priza.
Cantari, birou, drumuri, repetitii, studio, meetinguri, filmari (mai rar, bineinteles) sau pregatiri pentru filmari, 

zile petrecute la birou de dimineata pana seara in cazul in care avem ceva de predat, emisiuni (din cand in cand), 
evenimente si tot asa. Incerc sa imi fac timp si pentru persoana de langa mine, atunci cand exista, incerc sa ma mai 
rup de toate si sa stau pur si simplu, incerc sa nu uit ca trebuie sa mai si ies din Bucuresti/Romania … Fac si eu ce pot! 
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Imi place sa mananc. Mai mai si joc din cand in cand, dar nu a iesit nimic instagramabil. 
Practici un sport? 

Nu stiu daca se pune, dar m-am reapucat de sala. De data asta cu ajutorul unui antrenor personal insa, pentru ca 
am facut o ruptura de tendon la inceputul anului si mi-am dat seama ca nu e in regula sa fac de capul meu. Si intr-
adevar, e cu totul altceva. 
Care este motto-ul tau in viata? 

Nu am asa ceva. Nu mi se pare ca te poti rezuma la o singura fraza! 
Ce alte surprize ne pregatesti?

Pai daca v-as spune n-ar mai fi o surpriza! :) Muzica facuta asa cum stiu si pot eu!  
Multumesc!
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Daca noi romanii am putea fi olimpici la ceva, acel lucru ar fi datul cu parerea. Am putea chiar sa ne 
trecem asta in CV - “datator cu parerea”, peste 10 ani de experienta. Pentru ca asta facem de cand 
ne stim si o facem extraordinar de bine. Si chiar daca nu o facem chiar asa de bine, perseveram. 

Daca tot e toamna, mi-am permis aroganta de a posta celebrul status “ultima noapte de cearsaf, 
intaia noapte de patura”. Si, uite asa, au inceput sa curga comentariile mai ceva ca apa la robinet. 

A venit toamna.
Acopera-mi inima cu ceva sau, mai bine, lasa-ma sa comentez la postarea ta! 

Madmoiselle Sarcastique
lasa-ma sa comentez la postarea ta!
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Primul care comenteaza e AROGANTUL. Tranteste un “wow, noroc cu postarea 
ta, altfel nu stiam ca e toamna”. Acesta e modul lui de a tortura oamenii care 
posteaza lucruri inutile, din punctul lui de vedere, pe peretele virtual.

 

GRIJULIUL se alatura si el cu un comentariu, care ma face oarecum sa regret 
faptul ca am postat acel status.”Sper ca te imbraci si cu pijamale groase, nu te 
bazezi doar pe patura. Sau, mai bine, treci direct la plapuma ca sa nu racesti. 
Ah, si nu uita sa te hidratezi, sa bei ceaiuri si sa te odihnesti.”

CERTARETUL nu rateaza aceasta ocazie de a se baga in seama si de a agita 
apele. “Esti de-a dreptul obraznica. Unde vezi tu ca e toamna, cand lumea 
umbla pe strada in sandale? Te iei repede dupa calendar, in loc sa te verifici 
gradele de afara. Mai si duci lumea in eroare cu statusul tau de doi lei. Huooo!” 
Ideea e ca nu conteaza atat de mult ce postezi, el nu va fi veci de acord. Cerul nu 
e albastru, iarba nu e verde, toamna nu e frig. Cel mai bine e sa-l ignor, dar cred 
ca asta o sa-l enerveze mai mult. 

ANALFABETUL plictisit decide sa isi dea si el cu parerea. “buna frumoas-o. 
Asha am fakut ji io, fuart-e bine. Im-i plake tuamn-a cel m-ai mult!” Mie mai mult 
mi-ar placea sa scrii corect, dar poate cer eu prea mult de la viata si de la limba 
romana.

LIBIDINOSUL mai lipsea din aceasta ecuatie. Nu se putea sa nu isi etaleze 
bunele maniere. “Papushe, nu mai bine ramanem noi la cearsaf, ca iti tin eu de 
cald?”. Si apoi vad ca e insurat, are o sotie extrem de frumoasa, chiar si un copil. 
Pai ce facem noi aici, combinatorule?

Si cand cred ca nimic nu ma mai poate surprinde, vad urmatorul comentariu. 
“Partikip”. Oook, dar stii ca nu primesti o patura gratis, nu?

 

ULTIMUL comentariu e cireasa de pe tort. Sau lamaia din ceai, dupa caz. E de 
la un brand de care nu ai auzit in viata mea, nici Google nu-l prea stie, dar acesta 
ma apreciaza la adevarata mea valoare. “Hei babe, esti un adevarat influencer. 
Dai un exemplu extrem de pozitiv prin acest indemn si stim ca multi vor trece la 
patura in perioada urmatoare.” Pai, e si logic. E toamna, bre, ce nu intelegeti?

1

2

3

4

5

6
bonus

facebook.com, instagram.com
madmoiselle.sarcastique
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Daca esti blocata intr-o lupta constanta 

cu puterea vointei tale, trebuie sa stii 

ca noile cercetari, arata ca anumite 

“miscari” simple la nivelul mentalului, 

pot solutiona aceasta problema, 

ajutandu-te sa-ti indeplinesti obiectivele.

IN SPATELE 

VOINTEI

C
u siguranta te-ai aflat sau cunosti cel putin o femeie apartinand 
urmatoarei situatii: o femeie frumoasa, realizata din mult 
puncte de vedere, cunoaste cateva lucruri despre sanatate si se 
hotaraste sa adopte anumite obiceiuri, de la a manca vegetale 
si frunze verzi, pana la a practica yoga sau a merge la sala 

de exercitii. Pentru o perioada de cateva zile, saptamani, ea isi respecta 
planul, doar ca, apoi devine o femeie ocupata. Stresata. Plictisita. 
Distrasa. Noile obiceiuri sanatoase sunt deja amintire.

Este femeia noastra o persoana slaba? Lipsita 
de autocontrol? Raspunsul este NU. Ea crede 
foarte mult in puterea sa de vointa, concept 
abstract de altfel, care se dovedeste a nu fi, nici 
pe departe, perfect. Initial, cand vezi o astfel 
de persoana hotarata sa adopte un stil de viata 
sanatos, te gandesti ca are o vointa puternica; in 
realitate, aceste persoane se bazeaza pe o serie de 
strategii, care sunt mult mai nuantate.

Intreaga notiune a puterii de vointa este pusa 
in discutie, expertii in sanatate privind-o ca pe 
un combustibil intr-o masina. Fiecare dintre noi 
avem o ‘cantitate’ fixa de autocontrol si cu cat 
o folosim de-a lungul zilei, cu atata rezerva se 
epuizeaza.

Studiile arata ca, din momentul in care 
schimbarile stilului de viata fac parte din rutina 
zilnica, ea devine automatism. De exemplu, cand 
vrei sa iti schimbi viata - o altfel de alimentatie sau 
exercitii fizice regulate - cheia reala este formarea 
unui nou obicei, care, conform University 
College London poate dura de la trei, pana la 
12 luni. Cum ajungi acolo? Vezi in continuare …

GANDURILE

Exista cateva dovezi care arata ca aceasta 
gandire despre noile obiceiuri, comparativ cu 

ceea ce deja faci, te tine pe linia de plutire. Intr-un studiu, oamenii 
au fost instruiti sa se gandeasca la atributele pozitive ale mancarii 
sanatoase. Cercetatorii le-au spus despre broccoli ca este delicios si 
daca l-ar manca, s-ar simti bine. In urma studiului, s-a demonstrat ca 
oamenii pot fi facuti sa-si creasca pofta de mancare sanatoasa. O a doua 
parte a studiului, a demonstrat ca - dupa ce oamenii au fost instruiti sa 
aiba acelasi tip de gandire in mod repetat, cei care se uita la mancarea 
sanatoasa si iau in calcul calitatile minunate, se ajuta pe ei insisi sa ia 
decizii mai bune legate de alimentatie si sa consume zilnic, cat mai 
putini kilojouli.

Acest lucru, functioneaza si intr-un alt mod. Studiile au aratat ca 
oamenii isi pot reduce substantial dorintele in cazul unui aliment 
nesanatos, gandindu-se la aspectele sale negative, cum ar fi umplerea 
vaselor de sange cu trigliceride si diminuarea energiei. Participantii la 
un astfel de studiu, nu doar ca au dorit mancarea preferata mai putin, 
dar au avut si activitatea redusa in zona creierului, responsabila de pofte 
si control si activitate ridicata in cortexul prefrontal, parte a creierului 
asociat cu controlul cognitiv.
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FII CONFORTABILA CU GANDURILE 
INCONFORTABILE!

In cazul in care ai mancat cateodata mai multe dulciuri, 
pizza sau orice altceva in timpul unei zile stresate, acest 
lucru se intampla din cauza emotiilor care influenteaza 
stapanirea noastra de sine. Pentru ca tristetea sau mania sa 
nu ne afecteze bunele intentii, infrunta emotiile care iti vin 
in minte in momentul in care iti vine pofta; ia o pauza si 
gandeste-te ce simti! Incearca sa identifici ce se intampla, 
fie ca este stres, plictiseala sau griji! Acorda-ti cateva minute 
pentru a observa acest aspect!

Pe masura ce reflectezi, aminteste-ti ca nu esti singura, 
ca toata lumea simte anumite emotii, actul de compasiune 
usurand in anumite cazuri intensitatea sentimentelor. A sta 
cu propriile emotii iti ocupa timp, mult mai bine decat a 
face o alegere pe care o vei regreta (mancatul unei gogosi 
sau lipsitul de la o sesiune de antrenamente).

Daca din reflex, apelezi la ciocolata in momente de stres, 
intra repede in pauza si gandeste-te ce sentimente sunt in 
spatele acestei nevoi de a consuma ciocolata si ce anume te 
face sa te simti bine. Poate e foarte ok sa suni o prietena! 
Sau poate te poti pune jos si pentru 10-15-20 de minute sa 
practici yoga. Si daca simti cu adevarat nevoia de ceva dulce 
sau ceva de rontait, un ceai de plante aromate sau o fructa 
poate rezolva problema. Gandirea tip “cunosc sentimentul 
si stiu ca voi trece peste” te poate ajuta la fel de bine.

Un studiu american a descoperit ca un nivel scazut al 
furiei, tristetii si anxietatii s-a redus imediat, indiferent 
ca au mancat ceva sanatos, nesanatos sau nimic. A ‘sta’ cu 
propriile sentimente iti face la fel de bine ca atunci cand 
mananci o prajitura; doar ca vei fi o persoana mai sanatoasa!

VIZUALIZEAZA-TE IN VIITOR!

Cercetari din lumi diferite din punct de vedere economic 
si psihologic, au aratat ca persoanelor, in mod obisnuit, le 
pasa mai putin de viitorul care vine, decat de prezent si asta, 
pe de o parte, pentru ca recompensele sunt imediate (ceva 
dulce, un pahar de alcool), comparativ cu altele din viitor, 
imaginare. Doar ca, daca te imaginezi pe tine in viitor, 
vei fi mult mai motivata sa adopti obiceiurile protective. 

Diferite studii au aratat ca avertismetele grafice ale 
daunelor provocate de tigari, sunt mult mai eficiente 
comparativ cu avertizarile scrise in privinta renuntarii 
la fumat. La fel, cand cercetatorii au aratat persoanelor 
reprezentari vizuale cu ei pierzand kilograme, acestia 
au ‘tras’ mai mult la sala de exercitii, comparativ cu cei 
care nu s-au vazut in aceste ipostaze.

Imaginandu-ti viitorul stil de viata, poate ajuta la 
fel de mult. Incearca sa te vezi in viitor, cu ajutorul 
unor fotografii, schite, samd, o versiune fericita si 
sanatoasa a ta.

ADAUGA CEVA DISTRACTIE!

Pentru a-ti usura adoptarea unui nou obicei, 
recompenseaza-te pe tine insuti! Cercetatorii au aratat ca 
animalele se antreneaza pentru gasirea unui drum mai scurt 
intr-un labirint de exemplu, cand, la sfarsit, ii asteapta o 
recompensa - mancare in cazul lor. Creierul animalelor 
a adoptat acest obicei mult mai usor cand acestia au fost 
‘stimulati’ cu o recompensa. Cand un obicei este satisfacator, 
creierul raspunde eliberand dopamina, un neurotransmitator 
asociat cu dependenta si placerea, asta consolidand dorinta 
de a o face din nou.

Expertii considera ca unul din cele mai puternice moduri 
de a promova schimbarea obiceiurilor este acela de a le face 
pe cele noi, cat mai placute.

OPRESTE-TE DIN A TE CERTA CU TINE!

Una din marile probleme ale puterii vointei este aceea ca 
vede fiecare alegere ca o lupta: tu si dorintele tale! Aceasta 
lupta fara sfarsit poate eroda autocontrolul, facandu-te sa te 
simti rusinata cand faci mici greseli. Gandurile negative de 
subestimare ale propriei persoane, chiar daca mici, duc la 
alte greseli, mai mari.

Trebuie sa faci tot posibilul sa iti aduci mintea si corpul la 
un numitor comun. S-a observat ca persoanele care au avut 
succes in aceasta disputa si care si-au schimbat obiceiurile 
alimentare, si-au concentrat atentia catre ce pot sa aiba 
- in detrimentul a ce nu pot avea, stopand astfel, aceasta 
nesfarsita lupta interna.

 A ‘sta’ cu propriile 
sentimente iti face la fel 
de bine ca atunci cand 

mananci o prajitura; doar 
ca vei fi o persoana mai 

sanatoasa!
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Buzele moi si trandafirii 
arata foarte bine, 
luminandu-ti chipul 
instantaneu! Asa ca, 
trebuie sa 
investesti intr-
un astfel de 
ruj, dar mare 
atentie sa nu iti 
usuce buzele! 
Poti incerca 
rujuri care sunt 
infuzate cu unt 
de murumuru, 
acid lauric 
continut, 
oferind mai 
multa umezeala 
pentru un timp 
indelungat, ceea 
ce iti va oferi un aspect de 
plinatate buzelor.

Cand vrei sa-ti cumperi 
crema hidratanta pentru 
piele, ia in calcul sa 
cumperi una barbateasca! 
Cercetarile au aratat ca 
atat cele feminine cat si 
cele masculine, contin 
cam aceleasi ingrediente, 
doar ca, cele pentru femei 
sunt mult mai scumpe. 
Asa ca, poti face o buna 
economie, incepand de 
acum!

SFATURI si TRUCURI
care TE FAC
SA TE SIMTI si SA ARATI
EXCELENT!

Iti poti lumina starea de 
spirit cu un aranjament 
vesel acolo unde iti 
petreci mai mult timp! Si 
o poti face intr-un mod 
original! Foloseste o 
farfurie mai mica pentru 
tort (cu picior) pe care o 
pui pe o alta farfurie de 
tort mai mare, iar in varf, 
un bol micut! Ia multe 
flori colorate si aseaza-le 
pe farfurii si in bol, dupa 
ce, in prealabil, ai pus 
apa atat cat sa nu cada 
atunci cand vei veni cu 
greutate! Vei avea parte 
de un aranjament absolut 
incantator!

aranjament floral

exercitii la 
serviciu nu poti adormi?

crema hidratantaruj
clama pentru 
fermoar

Cand se face ora 2-3 
dupa amiaza si suntem 
la serviciu, avem acea 
perioada in care somnul e 
tot ce ne dorim. Pentru a 
scapa de aceasta perioada 
in care nu mai avem 
energie deloc, incearca 
urmatorul exercitiu: mergi 
undeva unde sunt scari, 
tine-te de o bara sau de 
orice altceva care iti ofera 
stabilitate si stand pe 
trepte, lasa-ti calcaiele 
in jos, pana in punctul in 
care dispare confortul! 
Incearca sa stai asa 
timp de 30 de secunde, 
apoi, schimba piciorul! 
Aceste miscari activeaza 
punctele de acupresiune 
din arcul talpilor, crescand 
productia de dopamina, 
care te va anergiza pentru 
cel putin o ora! Partea 
buna este ca, nici nu vei 
cheltui bani pe ciocolata si 
nici nu vei pune calorii in 
plus consumand-o!

Data viitoare cand te lupti 
cu somnul, incearca sa tii 
ochii deschisi! Conform 
expertilor, te vei simti 
fortata, ceea ce te va 
face sa fii mai obosita! 
Incercand sa stai treaza, 
iti pacalesti mintea si 
cazi in starea de relaxare, 
avand drept consecinta, 
adormitul!

Esti pe fuga si vrei sa 
imbraci neaparat rochia 
cu fermoar! Fatalitate: ii 
lipseste capatul care ajuta 
la inchiderea fermoarului. 
SOLUTIA? Ia o clama de 
prins hartiile, introdu-o in 
orificul cu pricina si apoi 
te poti “juca” cu fermoarul 
in sus si in jos, oricat 
doresti! Functioneaza 
perfect!
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Daca ai probleme in timpul zilei, foloseste-te de aceste remedii, 
pentru a te simti sanatoasa si in forma!

Ai crampe? Fredoneaza o melodie!

Zilele de alergatura pot declansa probleme gastro 
intestinale. De vina este cortizolul, un hormon al stresului, 
care face ca tractul GI sa se goleasca lent si sa-ti provoace 
crampe. Pentru o alinare rapida a durerii … fredoneaza o 
melodie! Oamenii de stiinta afirma ca zumzetul calmeaza 
sistemul nervos, taind productia de cortizol cu 25%, implicit, 
usurand durerea de crampe si indigestie in doua minute.

Esti obosita? Soarbe citrice!

Oboseala cronica este cea mai importanta plangere a 
femeilor stresate, hormonii de stres oferind o explozie de 
energie, dar nivelurile care sunt prea ridicate mai mult timp, 
impiedica productia de GABA - un hormon al creierului care 
iti ofera o stare de calmitate si de energie constanta. Pentru 
a reduce aceasta tensiune in mai putin de 20 de minute 
si pentru o imbunatatire a starii psihice, consuma suc de 
portocale diluat cu o cantitate dubla de apa, de doua ori pe 
zi. Cercetatorii australieni afirma ca sucul de portocale creste 
eliberarea GABA in timp ce fluidele ajuta la “curatarea” 
hormonilor de stres.

Te doare capul? Inhaleaza un miros de iarba 
proaspata!

Creierul tau elibereaza unde beta perntru a creste 
concentrarea si energia, pastrand durerile de cap si altele, la 

distanta. Dar cand sistemul nervos este suprasolicitat pentru 
a face fata problemelor tale, undele beta pot ceda intr-un 
mod sau altul. Partea buna este ca iti poti reveni in 5 minute, 
daca mirosi aroma de iarba proaspat taiata; daca nu esti in 
cel mai potrivit loc pentru a avea parte de acest miros, rupe 
cateva fire cu mana. Acest miros stimuleaza sistemul limbic 
al creierului, ceea ce duce la eliberarea undelor beta.

Tensionata? Balanseaza-te!

Cand te simti incordata si tensionata, incearca sa te 
balansezi usor intr-un leagan, hamac, balansoar sau chiar 
scaun, in timp ce vorbesti la telefon sau impaturesti haine. 
Cercetarile finlandeze sugereaza ca acest usor truc, te ajuta 
sa te simti cu 65% mai calma si mai fericita, in doar 5 
minute! Balansarea iti pune sistemul nervos intr-o stare de 
relaxare meditativa, ceea ce calmeaza amigdala - centrul de 
anxietate al creierului.

Concentreaza-te pe o fotografie!

Concentrandu-ti atentia 100% pe o fotografie vesela din 
vacanta de vara, poate face ca nivelul de stres sa se cufunde 
atunci cand te simti coplesit, iar rezistenta mentala sa fie 
restabilita in doar … 60 de secunde. Specialistii afirma 
ca, atunci cand analizezi cu adevarat o fotografie care are 
o reala semnificatie in viata ta, este eliberata oxitocina, un 
neurotransmitator, care te face sa te simti calma, concentrata 
si energizata mental.

MODALITATI PRIN CARE
TE POTI SIMTI MINUNAT INTREAGA ZI
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1 PRIETENII REDUC STRESUL
Cand o femeie este apropiata de cineva, are loc o crestere a progesteronului, un hormon care 
ajuta la reducerea stresului si a anxietatii, arata un studiu american. Aceasta crestere are legatura 
cu disponibilitatea de a-ti risca viata pentru celalalt, cercetatorii afirmand ca acest lucru a jucat 
un rol important in legaturile sociale de-a lungul evolutiei noastre.

2 TE POT AJUTA SA TRAIESTI MAI MULT
Intr-un studiu, femei intre 50 si 80 de ani dintr-un grup, au fost intrebate cat de mult sprijin social 
au avut parte. Mai tarziu, cand cercetatorii au luat legatura cu femeile care au participat la studiu, 
cele care au afirmat ca se bucura de mai mult sprijin social, au arata sanse crescute sa traiasca 
mai mult. Alte studii au aratat ca femeile cu cancer de san care au retele sociale puternice si 
emotionale, au sanse de supravietuire mult mai ridicate comparative cu cele care nu au.

3 SOCIALIZAREA TE PASTREAZA CU MINTEA AGERA
Un studiu din SUA a analizat persoane avand varste de peste 80 de ani, care au functiile memoriei 
asemanatoare cu cele ale unor persoane de varsta mijlocie si au descoperit ca cei mai ageri, au 
avut parte de relatii sociale pozitive.

4 TE VEI SIMTI FOARTE BINE
Bunele prietenii prezic sanatate si fericire pe masura trecerii anilor, comparativ cu relatiile 
noastre cu rudele, conform a doua studii americane. Acest lucru poate fi explicabil prin faptul 
ca intr-o viata ai prieteni pentru o durata mai scurta de timp, iar rudele sunt pentru totdeauna.

Cand ai iesit 
ultima oara 

cu cel mai 
bun prieten? 

Daca iti e 
si jena sa 

gandesti, ar 
trebui, pentru 

ca, timpul 
de calitate 

petrecut cu 
cei mai buni 

prieteni, 
are un efect 

benfic asupra 
starii psihice 
si a sanatatii 

in general!

BENEFICII PRIETENIE
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care te ajuta si te intereseaza
Fiecare dintre noi isi doreste o viata cat mai linistita, usoara, fara probleme si cat mai putin stres. Lucruri banale, dar 
in ziua de astazi, extrem de pretioase. De la asimilarea cunostintelor, pana la stimularea creativitatii, empatizarea cu 
cei din jur si o vointa mai puternica, toate lucrurile venite in viata noastra sub diverse forme, intamplator sau voit, 
conteaza si de multe ori ne pot usura viata, facandu-ne anumite sarcini mult mai usoare.

Secretul pentru a invata mai repede

In timp ce esti la un curs la locul de munca incercand 
sa evoluezi cat mai mult si mai repede, trebuie sa incerci sa 
faci pauze mai des. Conform cercetatorilor, pauzele mai 
dese ajuta informatia sa fie asimilata; participantii au primit 
sarcina sa invete noi abilitai, in timp ce undele lor cerebrale 
erau monitorizate. De multe ori, partcipantii au luat pauza 
de 10 secunde inainte de a relua invatarea, scanarile aratand 
faptul ca creierele oamenilor aveau parte de schimbari mai 
insemnate in timpul pauzelor, decat atunci cand invatau 
efectiv. Autorii studiului, vad acest lucru ca o consolidare a 
noilor cunostinte asimilate, subliniind importanta pauzelor in 
timpul procesului de invatare.

Stare de bine contagioasa

Daca iti place un sport de echipa si tii o cu echipa 
favorita, iar aceasta are o perioada buna de victorii, 
te simti si tu mai bine si cu siguranta ai observat 
si tu acest lucru. Acest lucru a fost demonstrat si 
de cercetatorii Universitatii din Ohio, care au 
observat ca fanii se simt foarte bine dupa o victorie 
a echipei favorite: se simt mai in forma atat fizic, cat 
si intelectual. Stima de sine este crescuta in randul 
fanilor a caror echipa a castigat, comparativ cu cei 
din tabara opusa. S-a observat ca simtul comunitatii 
care vine dintr-o experienta fericita, creeaza un 
efect de stare de bine, care favorizeaza increderea.
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Cum sa nu fii afectata cand empatizezi

Empatizand cu un prieten care trece printr-o perioada 
dificila, poate fi destul de greu si pentru tine daca esti o 
persoana cu suflet mare si esti la sfarsitul unei zile lungi. Dar, 
amintindu-ti ca esti bine, poate face ca tu sa te simti mai putin 
“secat” de energie. Un studiu care a avut aproximativ 1200 
de subiecti, a implicat alegerea intre descrierea unei imagini a 
cuiva care era fericit sau suferea, sau incercarea de a empatiza 
cu sentimentele persoanei. Unora li s-a spus ca sunt buni la a 
empatiza, in timp ce altora li s-a spus erau buni la descriere. 
Cei care au crezut ca sunt buni la a empatiza, erau mult mai 
potriviti de a investi eforturi de compatimire si au simtit 
mai putin incordare, in timp ce incredrea in abilitatile cuiva 
usureaza povara.

Creeaza un nou spatiu pentru a te simti ca acasa!

Locul in care te-ai mutat recent, nu are inca acele vibratii 
casnice, dar poti incerca acel sentiment imaginandu-ti ca 
petreci timpul cu cel pe care il iubesti. Un studiu a plasat 
voluntari in spatii neutre si li s-a spus sa isi imagineze ca 
isi petrec timpul cu cel pe care il iubeste, in timp ce le era 
monitorizata activitatea creierului. Atitudinea participantilor 
a devenit mult mai pozitiva dupa exercitiul de vizualizare. 
Scanarile au aratat activitati notabile in pareta creierului care 
gestioneaza informatii despre oameni si locuri, despre care 
cercetatorii ne spun ca poate determina transferul “valorii 
emotionale” de la persoanele pe care le iubim, pana la locurile 
pe care le ocupam, in care stam.

Cum marim usor puterea vointei

Te simti tentata sa mananci ceva dulce in timp ce esti la 
dieta sau te simti demotivata pentru a duce la capat sarcina la 
care te-ai angrenat pentru cea mai buna prietena? Ia o pauza 
si gandeste-te la cel mai mare scop al tau din viata! Health 
Psychology a publicat un studiu: voluntarii erau sedentari si 
au primit un chestionar cu intrebari privitoare la scopul lor in 
viata si apoi le-au oferit sfaturi sanatoase cu privire la starea lor 
de bine si de fitness.

Cei care au avut un simt mai puternic al scopului in viata, 
au fost mult mai receptivi in privinta schimbarilor sanatoase, 
comparativ cu omologii lor. Scanarile creierului au aratat mai 
putina activitate in regiunea care are legatura cu conflicte 
si incertitudine, ceea ce investigatorii cred ca creeaza un 
dezarcord intern, facand mai usoara apropierea de obiceiurile 
sanatoase.

Energizant fara cofeina

Ai incercat de multe ori sa treci peste dupa amiaza fara sa 
sari la alta ceasca de cafea si nu ti-a iesit? Solutia ar fi sa mergi 
in camera unde se face cafea si sa te bucuri de mirosul cafelei! 
Un studiu publicat in revista Consciousness, arata ca bautorii 
de cafea care au fost expusi acestor semnale senzoriale, se 
simt mult mai energici si mai alerti dupa ce au indeplinit 
doar aceasta “misiune” olfactiva. Creierul asociaza cafeaua cu 
trezirea, declansand un raspuns chimic care creste energia.

Strategie pentru stimularea creativitatii

In loc sa te agiti foarte mult cu gandirea care sa dea nastere 
unor concepte noi la locul de munca sau in activitatea ta, 
simte-te liber sa vii cu tot mai multe idei. Cercetarile au 
demonstrat ca subiectii care au fost rasplatiti pentru generarea 
a cator mai multe idei, au fost mult mai creativi comparativ cu 
cei care au simtit presiunea brainstorm-ului de a genera doar 
idei de calitate. Se pare ca eliminarea presiunii stresului pentru 
a fi inovativ, permite mintii sa rataceasca si sa aiba parte de 
momente de sclipire.

Truc pentru a te incadra in buget

Cand esti la mall, pastrarea telefonului ascuns si pe modul 
silentios, te poate ajuta la economisirea banilor, conform 
unui studiu publicat in Journal of the Academy of Marketing 
Science. S-a aratat faptul ca cei care utilizeaza telefonul pentru 
mesaje, muzica, chat, nu sunt atenti si achizitioneaza multe 
alte lucruri care nu erau pe lista de cumparaturi, comparativ 
cu cei care nu au stat pe telefon. Cei care nu au fost pe telefon 
in aceasta perioada, sunt mai putin distrasi, avand impulsul 
de a cumpara extra, mult mai scazut spre inexistent. Evident 
ca, in cazul in care astepti un telefon, trebuie sa tii telefonul 
aproape, dar incearca sa fii in alerta doar pentru acest lucru!
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GREUTATE SI MEMORIE

A fi supraponderal dupa varsta de 60 de ani, 
accelereaza riscul aparitiei bolii Alzheimer, 
conform unei noi cercetari publicate in revista 
Neurology. Studiul a constatat ca oamenii cu 
talie mare si un indice al masei musculare 
mare la varsta de 60 de ani si mai mult, duce 
la subtierea in zona cortexului din creier, ceea 
ce atrage factori de risc, precum accidente 
vasculare cerebrale, dureri de cap, precum si 
Alzheimer.

Cercetatorii aduc si vesti bune, spunand ca in 
cazul in care se pierde greutatea, exista sanse 
ridicate de a scapa de imbatranirea creierului 
si probabilitatea de reducere a problemelor de 
memorie de mai tarziu.

DOAR INSTINCTUL DE SUPRAVIETUIRE

Te-ai regasit in situatia in care cei din jurul tau 
vorbesc despre ziua lor, despre ceea ce au facut, doar 
ca tu … te gandesti in alta parte! Din start, trebuie sa 
stii ca acesta nu este egoism, este ceea ce este antrenat 
creierul sa faca. Un grup de cercetatori a demonstrat 
ca memoria are o parte “auto-referentiala”, insemnand 
ca creierul nostru este setat in prioritizarea gandurilor 
pentru propria persoana. Lucrurile merg mult mai 
departe, la supravietuire, inca din perioada in care 
omul traia in pestera!

FOLOSESTE MENTALITATEA UNUI CATELUS!

A-ti antrena creierul pentru a fi “acolo” atunci 
cand meditezi, este o actiune care necesita timp si 
practica. Un truc eficient pe care merita sa-l incerci 
este urmatorul: cand stai jos si meditezi, imagineaza-
ti ca mintea ta este inocenta, neinstruita, robusta si 
plina de energie. Atitudinea acestui exercitiu trebuie 
sa fie aceea pe care incerci tu sa o implementezi unui 
catel mic, cand il inveti sa stea. Incearca sa faci tot 
posibilul sa fii amabil si bland cand mintea ta iti da 
semne ca nu vrea sa stea cu tine.
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MODALITATI 
PENTRU A 
INTARZIA 
IMBATRANIREA 
OCHILOR

Daca iti faci probleme ca ai 

momente in care vederea 

iti este incetosata sau te 

ingrozeste ideea aparitiei 

bolilor de ochi, iata ce trebuie 

sa stii!
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Daca nu te 
simti confortabila 
cand nu reusesti 
sa distingi prea 
bine indicatoarele 
rutiere sau nu 
poti identifica o 
persoana de la 
distanta, sa stii ca 
nu esti singura, 
cercetatorii oferind 
studii care arata ca 
astfel de probleme 
au crescut cu 
peste 60% din 
1970! Mai mult, 
75% dintre noi, ne 
ingrijoram ca vom 
avea nevoie de o 
corectare din ce in 
ce mai puternica in 
urmatorii ani!

Pe de alta parte, 
exista experti care 
sunt optimisti 
in acest sens, ei 
afirmand ca poti 
vedea foarte bine 
la orice varsta, 
nefiind necesar 
nici chiar sa iti 
dezlipesti ochii 
de pe ecrane! 
De unde acest 
optimism? Ei afirma 
ca schimbarea/ 
modificarea unor 
obiceiuri ale stilului 
de viata, poate 
preveni si chiar 
inversa multe 
probleme de 
vedere.

PASTRAREA UNEI 
VEDERI CLARE

Aproape jumatate 
dintre noi avem 
probleme atunci cand 
ne uitam la anumite 
obiect, vazandu-le 
in ceata. Unul dintre 
factorii declansatori 
este numarul mare de 
ore petrecut privind 
de foarte aproape 
obicetele, fie ca vorbim 
de o carte, laptop, 
telefon. Ca si alti 
muschi si cei ai ochilor, 
au nevoie de exercitii 
pentru a ramane 
puternici.

Ce poti face. Tine 
degetul mare la o 
distanta de aproximativ 
15 cm, concentreaza-ti 
privirea pe el, in timp 
ce inspiri adanc. Apoi, 
schimba-ti focusul 
catre un obiect aflat la 
30 de metri si inspira 
iarasi adanc! Continua 
- alternand cele doua 
distante, timp de 
un minut si fa acest 
exercitiu la fiecare 
jumatate de ora cand 
ai de lucru de aproape 
(close-up)!

IMBUNATATIREA 
VEDERII PE TIMP DE 
NOAPTE

Spanacul, varza kale si 
alte frunze au luteina, un 
pigment galbeniu care 
se regaseste in tesuturile 
ochilor si actioneaza ca o 
protectia solara naturala. 
Cu cat cantitatea de 
luteina ingerata este 
mai ridicata, cu atat 
riscul pierderii vederii 
este mai mic, la fel ca si 
cataracta si degenerarea 
musculara. Mai mult, 
luteina imbunatateste 
si vederea pe timp de 
noapte.

Studiile arata ca 
imbunatateste vederea 
noctura, adapatabilitatea 
rapida la schimbarea 
de luminozitate, 
citirea la lumina slaba, 
nemaimintind de faptul 
ca te poate ajuta enorm 
cand conduci masina 
pe timp de noapte. 
Daca nu esti o mare 
fana a acestor frunze 
verzi, trebuie sa stii 
ca, consumul a 12 oua 
saptamanal, ofera o 
cantitate asemanatoare 
de luteina, conform 
cercetatorilor 
Universitatii din 
Massachusetts.

PASTREAZA-TI OCHII 
TINERI CU UN DUO 
REDUTABIL!

8 studii arata ca, 
suplimentandu-ne 
alimentatia zilnica cu 
2000 mg de ulei de peste 
si 1000 mg de vitamina 
C, suntem protejati 
impotriva cataractei, a 
degenerarii maculare 
si a pierderii vederii. 
Cercetatori din Japonia 
afirma ca doza normala 
mentionata, reduce 
riscul vederii incetosate, 
a tensionarii si oboselii 
ochilor cu 25%! Grasimile 
regasite in uleiul de 
peste reduce inflamatia 
din ochi, vitamina C fiind 
un puternic antioxidant 
care lupta impotriva 
radicalilor liberi, ce pot 
imbatrani prematur 
lentila ochilor. Pentru 
cele mai bune rezultate, 
mergi pe 500 mg de 
vitamina C de doua ori 
pe zi si ulei de peste 
zilnic, odata cu mesele, 
grasimile dietetice 
imbunatatind absorbtia.
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AI ATINS 40, UN PRAG CRITIC DIN MULTE PUNCTE DE VEDERE, IAR SANATATEA OCHILOR AR 

TREBUI SA SE BUCURE DE MARE ATENTIE DIN PARTEA TA. IATA IN CONTINUARE CUM ITI POTI 

PASTRA OCHII SANATOSI SI CUM POTI AVEA PARTE DE O BUNA VEDERE.

OCHII dupa VARSTA
de 40 de ANI

1 Ai nevoie de o vizita la ochi, chiar daca vezi bine!

Chiar daca vezi bine si nu ai niciun fel de probleme, acest lucru nu este 
echivalentul faptului ca ochii sunt sanatosi. Afectiuni ale ochilor, ca glaucom, 
lacrimi retiniene sau tumori, pot fi tacute la inceput sau chiar in etapele de 
mijloc.

De facut. Mergi la optometrist in jurul varstei de 40 de ani/. Multe institutii 
recomanda ca toti copii sa aiba parte de vizite la oftalmolog inainte de inceperea 
scolii, iar apoi, in mod regulat. Iar daca nu ai mers la un astfel de control pana in 
jurul varstei de 40 de ani, acum este momentul, mai mult ca niciodata!

Nu trebuie sa te sperii, pentru ca vor fi efectuate teste care sa verifice 
claritatea si confortul de a vedea, la fel ca orice depistare a unei potentiale 
afectiuni, procedee care nu dureaza mai mult de o ora. Medicul optometrist 
va evalua toate rezultatele si iti va face recomandarile aferente, fie ca este 
vorba sa cauti solutii de reglare a vederii - ochelari sau lentile de contact sau, sa 
mergi acasa. Ochii tai merita sa aiba parte de vizite regulate si, mergand la un 
optometrist in mod regulat, iti vei putea proteja vederea intr-un mod sanatos.

2 Nu trebuie sa fii batran pentru a 
dezvolta boli de ochi!

Cele 4 mari boli legate de varsta - degenerarea 
maculara, glaucomul, catarcata, retinopia diabetica 
- toate pot lovi ianinte de a intra cu adevarat in 
varsta a treia. Glaucoma este una din bolile lider 
care se incadreaza in aceasta categorie si se crede ca 
aproape 50% dintre cei care traiesc cu glaucoma sunt 
nediagnosticati.

De facut. Genetica joaca un rol esential si cand 
apar astfel de probleme, spune-i medicului daca un 
membru al familiei a avut aceasta problema. Etnia 
reprezinta si ea un factor important, glaucoma 
afectand si progresand mai repede in randul 
persoanelor asiatice sau africane, desi lucrurile nu 
sunt foarte clare in aceasta privinta.
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3 Cataractele sunt tratabile

Majoritatea cataractelor sunt in stransa legatura cu 
procesul de imbatranire si cu toate acestea, exista si 
anumite cauze, cum ar fi diabetul, leziunile, folosirea 
steroizilor. Cataracta te face sa iti pierzi claritatea 
vederii, sa vezi doar la mica distanta, sau schimbari ale 
perceptiei culorilor la luminozitate mai intensa. 

De facut. Poti intarzia aparitia cataractei prin 
adoptarea unor obiceiuri sanatoase, cum ar fi evitarea 
fumatului, purtarea ochelarilor de soare anti UV. Iar daca, 
cataracta apare devreme din punctul tau de vedere, iti 
poti pastra vederea clara, multumita ochelarilor sau 
lentilelor de contact; interventia chirugicala, poate veni 
mai tarziu.

5 Exista multe posibilitati de corectare 
permanenta a vederii

Chirugia a ajutat multe persoane sa aiba parte de o vedere 
buna, fara a avea nevoie de ochelari sau lentile de contact. 
Persoanele cu cornee subtire sau neregulata, ochi uscati 
puternic sau alergici, sau chiar o prescriptie pentru ochelari 
foarte puternici, pot lua in calcul mai multe optiuni.

Chirurgie cu laser pentru redimensionarea suprafetei corneei 
pentru o vedere clara. Este considerata foarte sigura.

Lentile subitiri ‘collamer’ implantabile, prin intermediul unei 
mici incizii, ca urmare a unei proceduri chirurgicale rapide. Pot fi 
indepartate fara ranirea ochilor.

Lentile intraoculare care inlocuiesc lentila naturala a ochiului, 
in timpul operatiei de cataracta. In mod obisnuit, interventia 
este recomandabila persoanelor peste 50 de ani.

De facut. Ia in calcul toate optiunile, dupa vizita la un medic 
specializat.

4 Lacrimile retinale nu sunt toate la fel

Picaturile standard pot fi bune pentru disconfort sau 
neclaritate, dar daca ochii se simt uscati, cel mai bine 
este o vizita la medicul oftalmolog, pentru a afla care 
este cauza simptomelor. Cauzele pot fi multiple, mai ales 
ca, de vina, pot fi si factorii subiacenti.

De facut. Ochii uscati reprezinta ceva foarte comun, 
dar persoanele care experimenteaza asa ceva, nu 
trebuie sa considere ca pot trai cu asa ceva. Datorita 
imbunatatirii diagnosticelor si a evolutiei tratamentelor, 
aproape toti cei care sufera de aceasta afectiune se pot 
bucura de ajutor. Cu toate ca anumite picaturi te pot 
ajuta daca ai avut parte de ochi uscati pe o perioada 
scurta, daca acest lucru dateaza de mult timp, trebuie 
consultat un medic de specialitate.

 Dificultatea in a citi sau a lucra de aproape, materialele imprimate se vad din ce 
in ce mai greu.
 Nevoia de mai multa lumina: pe masura trecerii anilor, ai nevoie de tot mai multa 
lumina pentru activitatile tale obisnuite.
 Probleme cu stralucirea: vezi o stralucire suplimentara de la faruri noaptea sau 
soare in timpul zilei, situatii deloc confortabile.
 Reducerea lacrimilor: cu trecerea anilor, glandele lacrimilor vor produce mai 
putine, facand ochii sa se simta mai uscati si iritati.

CUM 
SE POT 

SCHIMBA 
OCHII 

DUPA 40 
DE ANI
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8 Nutrientii potriviti 
imbunatatesc sanatatea ochilor

O buna nutritie este importanta 
pentru sanatatea ochilor si a sanatatii 
in general. O alimentatie echilibrata 
cu fructe, legume, nuci si peste, ofera 
nutrientii esentiali care sa sustina o 
buna functionare a ochilor. Si chiar daca 
se spune ca morcovii sunt cei mai buni 
pentru “vedere”, alaturi de ei, mai sunt 
si alte substante nutritive care conteaza.

De facut. Ca in orice alte situatii, 
alimentatia echilibrata este cheia, 
somonul si macroul fiind indicati pentru 
omega 3, spanacul sau varza kale, care 
contin luteina si zeaxantina.

9 Sanatatea ta generala 
afecteaza ochii

Hipertensiunea arteriala poate dauna 
vaselor de sange din ochi, iar persoanele 
cu diabet prezinta un risc crescut de a 
avea parte de diverse afectiuni, inclusiv 
cataracta si afectarea nervului optic, 
ceea ce duce la pierderea progresiva a 
vederii si glaucom. Apneea de somn este 
asociata de multe ori cu problemele de 
vedere. 

De facut. Pentru a preveni aceste 
afectiuni, trebuie sa faci cam tot ce poti, 
de la exercitii fizice, la o alimentatie 
echilibrata, odihna de calitate si analize 
regulate la medicul specialist.

10 Ochii rosii dimineata - un semn al unor mari probleme de sanatate

Daca te trezesti cu roseata la ochi o singura data dimineata, poti fi doar obosita. 
Alergiile, aerul conditionat, ventilatoarele, cosmeticele iritante, pot fi alte cauza la fel de 
comune. Trebuie sa te ingrijorezi atunci cand ochii sunt rosii mereu, o vizita la medic fiind 
cea mai indicata. Roseata constanta poate fi un semn ca ai diabet sau o boala autoimuna, 
chiar si anumite forme de cancer putand provoca inrosirea ochiului.

De facut. Dupa ce ajungi la medicul specialist, acesta te ve redirectiona daca este 
cazul catre altii, unde vei face diverse analize, pentru a stabili cauzele. Nu trebuie sa intri 
in panica, poate fi un vas de sange spart, iar acest lucru nu constituie ceva foarte grav; 
acestea pot rezulta din tuse sau stranuturi violente si sunt inofensive. Daca ai parte de 
acestea mai des, vorbeste cu optometristul sau medicul de familie, pentru a vedea daca ai 
tulburare de coagulare a sangelui.

6 Ochelarii farmaceutici nu 
sunt de ajuns

Toti vom avea nevoie la un moment 
dat de ochelari pentru citit, lentilele 
ochilor intarindu-se si pierzand din 
flexibilitate, pe masura trecerii anilor; 
mai mult, pupilele vor deveni mai 
sensibile la schimbarile luminii. Acesta 
este si motivul pentru care cei peste 
40 de ani, au nevoie de tot mai multa 
lumina pentru a citi. Ochelarii de 
farmacie sunt buni pana la un punct, 
adica doar in cazul in care ai norocul 
sa ti se potriveasca; pe de alta parte, 
acest ochelari nu sunt personalizabili si, 
in functie de problemele tale, exista o 
mare posibilitate sa nu te ajute sub nicio 
forma!

De facut. Este foarte important sa 
mergi sa vorbesti cu un optometrist 
pentru a identifica exact care iti sunt 
problemele si pentru a putea citi in 
conditii cat mai corecte.

7 Lumina albastra. Daunatoare 
sau nu?

In timp ce studiul pe diversele animale 
sugereaza ca expunerea la lumina 
albastra emisa de dispozitivele digitale 
poate fi un factor de risc al degenerarii 
maculare ce apare odata cu inaintarea 
in varsta, dovezile nu sunt totusi 
elocvente. In acest stadiu, nu trebuie sa 
ne facem griji asupra calculatoarelor si 
telefoanelor ca ne “prajesc” retina, altele 
sunt problemele de care trebuie sa ne 
ingrijoram. Durerile de cap si uscarea 
ochilor de la statul prelungit pe scaun 
in fata calculatorului, ar trebui sa fie 
principalele ingrijorari.

De facut. Pentru a evita aceste 
probleme, creste marimea ecranului 
si ia pauze regulate din fata lui. Iar a 
“lasa” calculatorul cu mult timp inainte 
de culcare, este mult mai eficient decat 
orice ecran sau ochelari de protectie.



Disfunctia erectila cronica nu mai este un subiect tabu si pentru cei mai multi barbati; 
problema are solutii. Un barbat este considerat impotent daca nu este capabil sa obtina si sa 
mentina o erectie adecvata pentru un contact sexual normal. Erectiile rezulta dintr-un complex 
de combinatii intre stimuli ai creierului, vase de sange si functii hormonale. Acesti factori 
pot fi perturbati de folosirea unor medicamente, alcool, tigari, antecedente de boli sexuale 
transmisibile, de boli cronice, cum ar fi diabetul si hipertensiunea arteriala. Nivelul scazut al 
testosteronului este rareori cauza DEC. Lipsa  libidoului (dorintei sexuale) poate fi o cauza 
majora si este provocata de depresie, medicamente, alte boli sau lipsa atractiei fata de partener.

Impotenta sau disfunctia erectila cronica (DEC)
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DEC poate fi cronica, 
recurenta sau poate aparea 
ca un incident izolat. O 
intamplare sau doua pot 
fi suparatoare, dar nu pot 
fi dovezi de impotenta. 
In trecut se considera 
ca impotent este, in 
primul rand, o problema 
de natura psihica, dar 
multi medici din zilele 
noastre considera ca mai 

mult de 80% din cazuri au o motivatie 
fizica. Printre substantele recunoscute 
care pot cauza impotenta, ca efect 
secundar, sunt alcoolul, antidepresivele, 
antihistaminicele, antihipertensivele, 
chemoterapia pentru cancer, diureticele, 
narcoticele, nicotina, sedativele, steroizii 
(daca se abuzeaza), inhibatoarele de acid 
stomacal, medicamentele pentru ulcer.

Fumatul si alimentele grase conduc la 
producerea de placi care infunda arterele 
si blocheaza fluxul de sange spre inima. 
Placile pot bloca si arterele care duc la 
organele genitale, diminuand capacitatea 
de a atinge o erectie.

Un studiu facut la Facultatea de 
medicina a Universitatii din Boston, face 
legatura intre impotenta  si starea generala 
de sanatate. Cercetatorii au studiat dosarele 
medicale in cazul a 1300 de barbati  intre 
40 - 70 de ani si au constatat o forma de 
impotenta  la 52% dintre subiecti. Barbatii 
tratati de boli de inima, hipertensiune sau 
diabet au fost de la o data si jumatate pana 
la patru ori mai predispusi la impotenta  
decat ceilalti. Situatia a fost mai critica 
pentru fumatorii cu boli de inima si cu 
hipertensiune.

Absorbtia de alcool scade capacitatea 
organismului de a produce testosteron. 
Facultatea de Medicina din Chicago, 
arata in urma cercetarilor, ca alcoolul 
poate cauza echivalentul hormonal al 
menopauzei la barbati. In plus, poate 
produce infarctul si genera si alte boli.

Ateroscleroza reduce aprovizionarea 
cu sange a penisului si a nervilor care 
coordoneaza activitatea sexuala, ceea ce 
poate duce la incapacitatea de a finaliza 
actul. Daca impotenta este cauzata de 
infundarea vaselor de sange, o dieta saraca 
in grasimi poate ajuta la schimbarea 
situatiei.

Ultrasonografia dUplex, o metoda 
noninvaziva de determinare a ocluziei 
arteriale,  este o metoda buna de a 
determina daca infundarea arteriala joaca 
un rol in impotenta. 

Conform organizatiilor care se ocupa 
de impotenta, doar 5% din circa 30 de 
milioane de barbati afectati sunt constienti 
de necesitatea terapiei. Urologii au pareri 
diferite in ceea ce priveste tipul de tratament 
recomandat pentru impotenta, dar opteaza 
pentru tratamentul nechirurgical. 

Sildenafil (Viagra) este cel mai cunoscut 
medicament care ajuta pentru a avea 
o erectie, dar nu va face sa va doriti sa 
faceti sex. Partenerele barbatilor care iau 
Viagra pot avea dificultati sa se armonizeze 
cu nivelul ridicat al potentei aratate de 
partener. Sildenafil nu este recomandat 
barbatilor cu boli de inima si probleme 
cardiovasculare sau pentru barbati cu boli 
grave de rinichi sau de ficat. Exista si alte 
medicamente, dar ele au efecte secundare 
serioase si sunt administrate doar la 
recomandarea medicului.

dr. robert frankt de la Universitatea 
din Budapesta, Ungaria, considera ca 
vitalitatea sexuala si energia cresc la 
barbatii care folosesc ovazul verde si 
urzica. Ovazul verde creste libidoul si 
performanta sexuala, iar urzica contine 
minerale vitale si este recomandata pentru 
alergii, depresie psihica, hipoglicemie, boli 
de prostata si ale tractului urinar.
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A LT E  R E C O M A N D A R I :

Exista o serie de suplimente care remediaza impotenta, dar recomandarea lor trebuie facuta individual de 
medicul sau terapeutul dumneavostra.

 Este recomandata o dieta sanatoasa si echilibrata.
 Includeti in dieta seminte de dovleac, polen si laptisor de matca! Atentie la polen, poate da reactii alergice!
 Evitati alcoolul, in special inainte de actul sexual!
 Evitati fumatul si stresul!
 Aveti in vedere factorii psihologici ai impotentei, in special furia reprimata sau teama de intimitate. Analizati 

factorii psihologici impreuna cu un specialist!
 Cercetati posibilitatea existentei unei intoxicatii cu metale grele!
 Retineti ca functia sexuala se diminueaza odata cu varsta! Pe masura ce inaintati in varsta, aveti nevoie de 

mai multa stimulare si de o perioada de timp mai lunga pentru  a ajunge la erectie.

D I N T R E  P L A N T E L E 
C U  B E N E F I C I I 
P E N T R U  P O T E N TA 
S I  C R E S T E R E A 
F E R T I L I TAT I I 
M A I  S U N T 
R E C O M A N D AT E :

- plantele ayurvedice 
ashwagandha si schizandra
- damiana
- sarsaparilla
- ignama

Pentru intrebari si  consilieri, nu ezitati sa imi scrieti pe adresa de e-mail dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro.

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

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





O CTO M B R I E  2 01 9  |  www.famost.ro

116 f  | sanatate

D
es

ig
ne

d 
by

 jc
om

p 
/ F

re
ep

ik

Femeile pot pierde 3-4 kg pe saptamana, 

avand parte de “efecte secundare” ca: 

energie crescuta cu 300%, 61% mai 

putina anxietate si 88% mai putina 

durere, totul prin eliminarea blocajelor 

din sistemul de detoxifiere.

SECRETELE 
SCADERII 
MAXIME IN 
GREUTATE
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Daca ti-ai petrecut aproape toata 
perioada calduroasa odihnindu-te sau 
calatorind si te simti obosita, suparata ca 
nu ai dat jos nici un kilogram sau poate 
ai diverse probleme de piele de la soare 
sau tantari, acum este timpul sa intorci 
privirea catre tine si sa incerci sa mai ai si 
grija putin de corpul tau.

Sunt multe semne care pot arata 
ca un sistem limfatic congestionat 
are ceva probleme, acest sistem care 
este de fapt o retea complexa de vase 
si capilare si care te ajuta sa scapi de 
toxine, excesul de fluide si grasimi. Cand 
sistemul devine congestionat si lent, asa 
cum se intampla la peste 80% dintre 
femeile de peste 40 de ani, nu este o 
problema doar de sanatate si vitalitate; 
poate sabota de asemenea, eforturile de 
pierdere a greutatii.

Cand fluxul limfatic este lent si 
congestionat, se ajunge la o acumulare 
de grasime corporala. Pentru a intelege 
cum functioneaza lucrurile aici, ne 
putem gandi la sistemul limfatic ca la 
o strada: cand este plina cu masini care 
merg bara la bara, nu exista posibilitatea 
ca unele dintre ele sa mearga mai 
departe sau sa ajunga in timp util 
acolo unde au nevoie. Acelasi lucru se 
intampla si cu moleculele de grasime: 
un sistem limfatic lent, nu mai poate 
transporta corect grasimea acolo unde 
trebuie sa ajunga. Aceasta grasime extra, 
se va depunde in jurul burtii, a soldurilor 
si coapselor; cercetatorii Stanford 
University au descoperit ca incetinirea 
sistemului limfatic, poate duce la 
dublarea cantitatii de grasime.

Transportul acelor kilograme in plus, 
declanseaza inflamatia, o problema 
atat pentru sistemul imnunitar, cat 
si pentru talie. Ca parte a rolului sau, 
sistemul limfatic transporta celule 
imune prin corp, catre nodurile limfatice 
care lupta impotriva infectiilor. Doar ca 

inflamatia contracareaza acest proces 
prin reducerea fluxului limfei, inflamatia 
declansand crearea mai multor celule 
grase pentru stocarea toxinelor existente 
in fluxul limfatic care stagneaza. Acest 
lucru face ca pierderea greutatii in urma 
unei alimentatii corespunzatoare, pur si 
simplu sa nu functioneze.

Principalii vinovati ca multi dintre noi 
avem probleme cu sistemul limatic, sunt 
toxinele, care sunt colectate in sistemul 
limfatic, inainte de a fi eliminate. O alta 
problema o reprezinta stresul, hormonii 
de stres ducand la deteriorarea tesutului 
limfatic, astfel ca vasele limfatice nu 
functioneaza la parametrii maximi. 
Pierderea fortei musculare pe masura 
inaintarii in varsta, joaca de asemenea 
un rol important: sistemul limfatic se 
bazeaza pe contractii musculare din 
jurul tesuturilor, dar conform cercetarilor, 
puterea muschilor care ajuta fluxul 
limfatic scade cu 20 de procente si 
contractiile acestora sunt cu 70% mai 
putin freccvente, pe masura ce ne 
apropiem de zona anilor 50.

Partea buna este aceea ca, adoptand 
o alimentatie de detoxifiere combinata 
cu o ingrijire de sine, ‘subtiaza’ limfa 
pentru a ajuta la scaderea in greutate. 
Consumand anumite alimente este 
redusa acumularea toxinelor, practicarea 
ingrijirii de sine permitand ca o cantitate 
tot mai mare de fluid sa fie pompata 
prin corp. Sigur este faptul ca, odata 
ce sistemul limfatic se misca natural, 
grasimile sunt transportate pentru a 
fi transformate in energie, in timp ce 
toxinele sunt eliminate.

Pierderea in greutate este doar 
inceputul, un flux limfatic mai mare 
reducand riscul acumularii de plagi in 
artere, colesterolului ridicat sau a bolilor 
inflamatorii intestinale. Imunitatea iti va 
creste, vei avea mai multe energie si mai 
putina durere.

f  | sanatate
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CUM FUNCTIONEAZA SISTEMUL 
LIMFATIC, ACEASTA RETEA DE TUBURI 
SUBTIRI CARE TRANSPORTA LIMFA 
PRIN ORGANISM?

Toxinele si excesul de fluide sunt 
filtrate doar prin ganglionii limfatici, 
iar cand sistemul nu functioneaza 
normal - fie ca lichidul este gros 
sau nu este impins de contractiile 
musculare, moleculele de grasime nu 
pot fi transportate pentru a fi arse sa 
produca energie, ceea ce duce practic, la 
cresterea noastra in greutate. 

Inversarea unui sistem limfatic lent, 
grabeste eliminarea toxinelor si ajuta 
la alungarea kilogramelor nedorite, 
indemnand corpul sa arda grasimile si 
nu sa le depoziteze. Partea buna este 
aceea ca, miscarea rapida a fluxului 
limfatic se poate face foarte simplu, 
prin adoptarea unor obiceiuri de viata 
sanatoase. Pentru a avea parte de 
rezultate in aproximativ o saptamana, 
este necesara adoptarea unei duble 
abordari, care are rolul de a subtia fluidul 
gros, congestionat, si a incuraja miscarea 
limfei, pentru eliminarea toxinelor si 
a excesului de grasimi, avand drept 
consecinta o scadere in greutate de care 
nu te-ai bucurat niciodata!

MANANCA LEGUME COLORATE!

Consumand anumite alimente si 
bauturi, se creeaza un mare impact 
asupra vitezei cu care fluidul limfatic se 
misca. Ce ar trebui sa iei in considerare 
in primul rand, este consumul 
vegetalelor puternic colorate, frunzele 
verzi ca spanacul sau legumele rosii 
ca sfecla, imbunatatesc fluxul limfatic. 
Nitratii naturali regasiti in acestea, contin 
enzime care ajuta la descompunerea 
acumularilor toxice, ceea ce duce la 
subtierea lichidului limfatic. Pentru a 
avea parte de astfel de beneficii, mergi 

pe frunze verzi si legume colorate, cam 
cate doua cani pe zi.

Evita lactatele care infunda 
limfaticele! Laptele si produsele lactate 
contin cazeina, o proteina mare, greu 
de digerat. Nu se sparge in particule 
atat de mici incat sa fie absorbita in 
fluxul sanguin, asa ca, ajunge sa infunde 
sistemul limfatic. Pentru imbunatatirea 
fluxului limfatic, ar trebui taiate de pe 
lista consumului produsele lactate, 
timp de 7 zile, ceea ce duce la reglarea 
fluxului limfatic destul de repede, 
permitand si organismului sa elimine 
cazeina acumulata care congestioneaza 
sistemul. Ai in schimb crema de lapte de 
migdale, iaurt de nuca de cocos, lapte 
de ovaz, alternative mult mai sanatoase 
si delicioase.

Alege alimente prietenoase cu limfa! 
Grasimile nesanatoase si conservantii 
regasiti in limfa, pot coplesi sistemul 
limfatic. Alimentele proaspete, cerealele 
integrale si tot ce este bio, trebuie 
consumat. Cele mai mari concentratii de 
pesticide se gasesc in capsuni, spanac, 
varza kale, necatrine, mere, pere, visine, 
rosii, telina, cartofi.

Tine paharul plin! Cand esti 
deshidratat, circulatia este mai putin 
abundenta. Licidul limfatic este 95% 
apa, astfel ca, daca apa lipseste, devine 
din ce in ce mai vascos. Incearca sa 
bei cel putin 2-3 litri de lichide pe zi, 
preponderent apa plata.

SISTEMUL LIMFATIC SE BAZEAZA PE 
CONTRACTIILE MUSCHILOR PENTRU 
POMPAREA LICHIDULUI LIMFATIC.

Si acest lucru functioneaza foarte 
bine atunci cand respiri profund, faci 
exercitii fizice si desigur, o pozitie 
corecta a corpului in general, conteaza. 
Acasa, masajul limfatic este foarte bun, 
dar in plus, tine cont si de urmatoarele 
strategii!

f  | sanatate
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Respira cu burta!
Respiratia ta actioneaza ca una 

dintre cele mai mari pompe din corp, 
impingand lichid limfatic din zonele 
cele mai joase, sus, ceea ce inseamna 
ca sustine fluxul limfatic sanatos. Pentru 
cele mai bune rezultate, incearca sa 
respiri din diafragma: expira si inspira 
doar prin nari si fa-o profund, astfel 
incat, burta ta sa urce si apoi sa coboare! 
Oamenii de stiinta de la UCLA au 
afirmat ca respiratiile profunde si calme 
din timpul zilei, ajuta femeile sa arda cu 
27 de procente mai multa grasime.

Sari in sus si jos!
Orice exercitiu care te face sa te misti, 

ajuta circulatia limfatica, cercetatorii 
finlandezi constatand ca o intenbsitate 
moderata, creste fluxul limfatic cu pana 
la 400%!  Unul dintre cele mai usoare 
exercitii pe care le poti face:  foloseste 

acasa o mica trambulina, pentru sarituri 
usoare timp de 10 minute, de trei ori pe 
saptamana! Astfel de exercitii, sunt cele 
mai bune pentru eliminarea toxinelor si 
fluidelor in exces din sistemul limfatic; 
in plus, conforma NASA, sunt mult mai 
eficiente decat cu alergatul: cu aproape 
70%!

Cum dormi?
Studiile medicale au demonstrat ca 

vasele limfatice din creier, elimina toxine 
cu 200% mai repede atunci cand dormi! 
Studii mai recente (Harvard Medical 
School) sugereaza ca acest sistem de 
curatare functioneza si mai bine, cand 
dormi pe o parte. Pentru a te bucura 
de aceste beneficii, pune o perna sau 
doua in spatele tau inainte de a adormi, 
pentru a mentine aceasta pozitie a 
somnului pe parcursul noptii.

f  | sanatate

MASAJUL LIMFATIC

Imbunatatirea fluxului limfatic 
este o modalitate sigura de stopare a 
excesului de greutate, bucurandu-te 
in acelasi timp de mai multe avantaje 
sanatoase.

Masajul limfatic reprezinta cea 
mai rapida si relaxanta metoda de a 
obtine aceste beneficii; iti ajuta limfa 
sa se miste eficient. Femeile deseori 
vad rezultatele, inca de la prima 
incercare. Aceasta tehnica de relaxare 
si ingrijire de sine - masaj avand o 
presiune usoara care misca licidul 
limfatic prin corp, imbunatateste 
tensiunea arteriala, alaturi de multe 
avantaje.

SCADE: durerile cu 88%, 
anxietatea cu 61%

CRESTE: starea mentala 
cu 54%, aspectul pielii cu 
44%, calitatea somnului 
cu 88%, energia cu 300%
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Mancarea obisnuita afecteaza sanatatea intestinelor
Un motiv bun pentru a opta pentru consumul alimentelor proaspete, este studiul Universitatii din Sydney au gasit ca aditivul E171 poate 

slabi sanatatea intestinelor. Este un agent de albire folosit in mai bine de 900 de alimente, guma de mestecat si maioneza numarandu-
se printre ele. In studiul lor pe animale, cercetatorii au gasit ca E171 exacerbeaza inflamatia in colon, ducand la formarea biofilmelor, un 
grup de bacterii care au avut legatura cu cancerul colorectal. Incearca sa mananci cat mai putine alimente neprocesate, pentru reducerea 
expunerii la E171!

Alimentatia pentru sanatatea creierului reduce riscul dementei cu 53 de procente
Conform revistei Alzheimer’s & Dementia, cercetatorii afirma ca pentru un creier foarte abil, adoptarea dietei MIND (Mediterranean-

DASH Intervention for Neurodegenerative Delay). La fel ca alimentatia mediteraneana, aceasta se concentreaza pe fructe, legume, 
cereale integrale, peste, ulei de masline, nuci, subliniind in mod deosebit consumul fructelor de padure si a frunzelor verzi, care ajuta la 
imbunatatirea sanatatii creierului.

Intr-un studiu care a durat 12 ani, participantii care au adoptat dieta MIND, au aratat ca au sanse cu 53% mai scazute sa dezvolte dementa.

OBICEIURI ALIMENTARE  PENTRU SANATATE
O alimentatie corecta si echilibrata este foarte importanta pentru sanatatea noastra, 
pentru o viata fara probleme deosebite. Ce ne spun ultimele cercetari si ce lucruri 
interesante putem afla in continuare? S a  v e d e m  …

P E S T E  6 0 %  D I N T R E  FA M I L I I  P R E F E R A  C A R N E A  D E  P O R C  C A  P R O T E I N A  P R I N C I PA L A  P E N T R U  C I N A !
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OBICEIURI ALIMENTARE  PENTRU SANATATE
Duo suplimentul care protejeaza inima cel putin 12 ani in plus

Seleniul si CoQ10 sunt cunoscute ca fiind supereroii sanatatii inimii. Un studiu din Suedia a aratat faptul ca subiectii care au luat zilnic 
200 mcg seleniu si 200 mg de CoQ10 timp de patru ani, s-au bucurat de o crestere a sanatatii cardiovasculare semnificativa. Iar acum, 12 
ani mai tarziu, o analiza a acelor subiecti, fie ca au diabet, hipertensiune arteriala sau boala arteriala coronariana, continua sa aiba un risc 
de mortalitate mai scazut cu 49%, comparativ cu cei care au luat placebo.

Cercetatorii afirma ca acest duo ajuta la protejarea impotriva stresului oxidativ.

O alta mare victorie pentru nuci
Un studiu a inlocuit grasimile saturate din alimentatia obisnuita zilnica, cu 14 nuci si s-a observat o scadere a tensiunii arteriale centrale 

- presiunea exercitata asupra inimii, un indicator al riscului bolilor cardiace, cu aproape 2 mmHg in sase saptamani. Cercetatorii considera 
ca fibrele si acizii garsi omega 3 sunt responsabili pentru acest efect benefic.

Avocado scade pofta de mancare
Investigatiile cercetatorilor de la Center for Nutrition al Illinois Institute of Technology, arata ca, in urma unui studiu pe un grup de 

voluntari care au consumat initial sandwich bagel, fulgi de ovaz, fructe, limonada, pentru ca apoi sa fie inlocuit sandwich-ul la bagel cu un 
intreg avocado - pentru a creste cantitatea de grasime sanatoasa, cei care au consumat avocado, s-au simtit cu 20% mai putin infometati 
si cu 40 de procente mai satisfacuti decat ceilalti.

Cercetatorii considera ca grasimile sanatoase si fibrele din avocado stimuleaza eliberarea hormonului intestinal PYY, care creste 
sentimentul de satietate.
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Aflati intr-o continua crestere de popularitate pe 
retelele de socializare, adaptogenii reprezinta 
se pare miracolul impotriva stresului.

Fiecare ne dorim sa putem ramane cat se poate 
de calmi si linistiti, chiar cand apele sunt cele mai 
involburate si stim cat de dificil este sa ne pastram 
echilibrul in astfel de situatii. Anumite ierburi, 
radacini si ciuperci adaptive ar trebui sa te ajute 
in aceasta privinta, medicina traditionala indiana si 
chineza, folosindu-le pentru a mentine hormonii in 
echilibru. Doar ca acum, ele incep sa se bucure de o 
crestere a vizibilitatii si a popularitatii, fie ca vorbim 
de anumite tendinte sau influenceri in mediul 
online, sau de existenta lor fizica in magazine de 
profil.

Adaptogenii sunt extrasi din plante si au 
nume exotice ca ginseng Sibian, ashwagandha, 
schisandra, reishi, rhodium, ciuperca leu mango. 
Regasim adaptogenii in suplimente ca tincturi, 
pudre, tablete, ele putand fi mancate sau consumate 
sub forma de ceaiuri.

BEAUTY

Ierburile adaptogene 
sunt folosite acum 

in produsele de 
infrumusetare pentru 

calmarea pielii.

ADAPTOGENI

CUM FUNCTIONEAZA

Terapeutii naturali considera ca adaptogenii pot 
schimba reactiile tale la stres, prin amortizarea 
efectiva a luptei tale sau a raspunsului la evadare. 
Efectul domino schimba echilibrul hormonal pentru 
a te bucura de hormoni mai linistitori (serotonina) 
si mai putin hormoni, ceea ce declanseaza anxietate 
(cortizolul).

Daca ai avut o zi stresanta, o ceasca de ceai 
tulsi (busuioc sfant) te va ajuta! Nu poti dormi 
in timpul noptii? Ceaiul poate avea de asemenea 
efecte diferite pentru a-ti stimula hormonii 
energetici. Se spune ca ceaiul tulsi se poate 
adapta nevoilor corpului organismului tau.

Anumite studii au aratat ca adaptogenii pot ajuta 
oamenii sa se simta mai putini stresati, in timp ce 
altii au aratat un efect mai mic. In timp ce anumiti 
experti cred ca efectul placebo poate explica de ce 
persoanele se simt mai bine cu aceste suplimente, 
altii cred ca viitoarele cercetari vor arata impactul 
masurabil asupra celulelor, hormonilor si productiei 
de energie. Pana atunci, stim ca adaptogenii nu ar 
avea efecte negative, iar anumite femei care le iau 
zilnic, se bucura de beneficiile lor.
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ciTesTe in conTinuare 9
uTilizari increDibile ale unTului!

diverse 
utilizari 
ale 
untului
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Scoti inelul de pe deget!

Tii la verigheta de la nunta si poate vrei sa o mai scoti 
din cand in cand, pentru a o curata, doar ca, in anumite 
momente, e mai greu. Da cu unt verigheta si pielea din 
jurul ei (strat subtire), lucru care iti va inmuia pielea, o 
va face alunecoasa, astfel ca bijuteria va putea fi scoasa 
foarte repede!

Nu vei mai avea usi care fac zgomot!

De fiecare data cand cineva intra noaptea in baie, e 
posibil sa-l auzi, chiar daca nu vrei asta! Tu vrei doar 
sa te odihnesti! Foloseste unt pe balama sau in locurile 
unde scartaie si problema e rezolvata!

Revitalizarea foliculilor uscati de par

In cazul in care soarele ti-a lasat foliculii firelor de par 
uscati, poti face acest lucru: maseaza putin unt la baza 
firelor de par, apoi acopera-ti capul cu un prosop de dus. 
Stai 30 de minute, samponeaza si apoi foloseste balsam 
pentru par. Grasimea din unt va intra in cuticule si va 
hrani parul, adaugand umiditate si stralucire.

Prelungeste viata cepei

Ai pastrat jumatate de ceapa in frigider de multe ori 
si nu prea a fost ok cum ai scos-o! Pentru a preveni acest 
lucru, unge suprafata cepei taiate cu un strat subtire de 
unt, infasoar-o cu o foita de aluminiu si apoi pune-o 
in frigider. Grasimea untului va crea un sigiliu etans, 
prevenind cresterea bacteriilor si asigurandu-se ca ceapa 
ramane proaspata.

Scapa de mirosul de pe maini!

Faci o mancare foarte buna, dar te deranjeaza mirosul 
de usturoi sau ceapa care a ramas in maini. Pentru 
eliminarea mirosului, freaca putin unt in maini si lasa sa 
stea timp de 1-2 minute, apoi spala-te cu apa si sapun. 
Cand grasimile din unt intra in pori, ele dizolva uleiurile 
eliminand mirosul neplacut; in plus, untul iti va lasa 
pielea foarte moale.

Pastreaza branza feliata sa nu se intareasca!

Daca esti o mare iubitoare de branzeturi si nu numai, 
poate iti place sa cumperi cantitati mai mari. Iar daca 
ai feliat-o deja (sau o poti face dupa ce citesti acest 
articol!), iti doresti sa ramana proaspata pana la ultima 
bucatica: unge cu unt fiecare feliuta, infasoara-le in 
plastic si pune-le in frigider! Untul ‘sigileaza’ branza in 
umiditate, asa ca, vei avea parte de branza proaspata! 
Aceasta metoda merge foarte bine cu branza tare, semi-
tare ca branza elevetiana, cheddar, etc.

Opreste ca ceea ce fierbi sa iasa din oala!

Cand esti in bucatarie si ai multa treaba, nu poti 
sta cu ochii tot timpul pe oala in care fierbi diverse … 
Pentru a evita sa dea pe afara, freaca putin in interiorul 
oalei cu niste unt cam 2-3 cm sub marginea oalei. Orice 
bula care se formeaza si urca, in momentul in care atinge 
unsoarea, se sparge.

Inghiti pastile mai mari!

Cand medicul iti prescrie pastile pentru diverse 
afectiuni (in special antibiotice), e cam greu sa le poti 
inghiti daca sunt mari. Pentru a-ti usura aceasta dificila 
sarcina, da pastilele prin unt, apoi inghite-le cu apa, 
preferabil calduta, daca poti! Untul actioneaza ca un 
lubrifiant, ceea ce va face ca pastila sa alunece mult mai 
usor!

Tii pisica ocupata!

Ai musafiri la tine, e multa veselie, toata lumea este 
fericita, mai putin … pisica ta! Ea nu se bucura de 
aceasta agitatie, dimpotriva! Pentru a o calma, pastreaza 
la indemana niste unt, unge pisica pe labutele din fata, 
fapt care o va face sa se linga cam tot timpul si astfel, 
sa ramana ocupata. Mai mult decat atat, aceasta noua 
activitatea a ei, va reduce sansele ca parul ei sa cada!

f  | sanatate
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Oamenii de stiinta avertizeaza ca, pe 
langa femeile insarcinate si copii, 

toate fiintele pot fi afectate, o parte 
dintre ei afirmand ca tocmai aceste 
radiatii sunt responsabile cu disparitia 
brusca a unor albine. In timp ce unii sustin 
ca pesticidele ar fi de vina, cercetatori 
ai Universitatii Punjab, cred ca aceste 
radiatii sunt de vina cu adevarat. Dupa 
expunerea albinelor la radiatii, s-au 
remarcat schimbari in comportament si 
schimbari fiziologice, inclusiv o crestere 
a nivelului proteinelor, carbohidratilor si 
lipidelor, despre care se considera ca ar 
fi o reactie de protectie. Doar albinele 
supuse acestor radiatii au experimentat 
aceste schimbari.

Noua viteza 5G, de 100 de ori mai mare decat cea actuala, se 
pregateste sa intre in vietile noastre in 2020 si nimeni se 
pare ca nu a testat-o pentru a descoperi daca poate fi o 

amenintare pentru sanatatea noastra.
Noua viteza telefonica 5G va incepe sa intre in vietile noastre 

incepand din 2020, o viteza care ne va schimba complet modul in 
care traim. Un element important in privinta serviciilor si asupra 
tuturor aspectelor vietii noastre.

Observatorii din diverse industrii, compara 5G-ul ca trecerea de 
la masina de scris la calculatoarele personale, pe de alta parte, 
anumiti oameni de stiinta au retinere cu privire la efectul asupra 
sanatatii noastre, un experiment pentru sanatatea umana.

Reteaua 5G poate reprezenta riscuri majore de sanatate pentru 
copii si mamele insarcinate. Chiar si mai devreme, cand viteza 
era mai mica, copii absorbeau de 10 ori mai multe radiatii de la 
telefoanele mobile comparativ cu adultii, de doua ori mai mult 
peste limitele de siguranta, conform US Environmental Health 
Trust. Copii mici absorb aceste radiatii de 2 ori mai mult in cap, de 
3 ori mai mult in ochi si hipocamp si de 10 ori mai multe radiatii la 
oase si maduva. Si cum aproape 70% dintre copii de 10 ani si mai 
mici folosesc un smartphone si 2/3 detin unul, aceasta poate fi o 
importanta problema pentru sanatate.

SUNTEM in SIGURANTA cu 5G?
O intrebare care se pare ca nu are un raspuns plauzibil. 
Deocamdata. 

femei insarcinate/ copii/ albine
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EXISTA CATEVA LUCRURI PE CARELE POTI 
FACE PENTRU A REDUCE NIVELUL RADIATIILOR!

Construieste-ti sistemul imun: mananca 
multe fructe si legume organice proaspete, 
evita zaharul, mancarea si bauturile procesate.

Masoara nivelul radiatiilor! Foloseste 
un aparat de masura a radiatiilor, foloseste 
ferestre speciale si vopsele care le impiedica. 

Incearca reducerea folosirii telefoanelor! 
Inchide-le pe timp de noapte, nu le tine in 
camera de dormit si foloseste dispozitive de 
blocare a acestor radiatii. Foloseste o husa/
carcasa de protectie pentru telefon!

Inchide router-ul Wi-Fi! Cand nu il folosesti 
– cand mergi la culcare de exemplu – opreste-l!

Efectele biologice ale campurilor electromagnetice se stiu inca din 1932, 
dar putine studii independente au cercetat in mod real impactul asupra 
sanatatii oamenilor, iar cei care au publicat asa ceva, au facut-o in urma 
testarii doar pe soareci si sobolani. In schimb, agentiile guvernamentale, 
s-au bazat pe studii platite si, surprinzator sau nu, nu s-a gasit niciun fel 
de pericol.

O ancheta National Toxicology Program, o diviziune a US Department 
of Health and Human Services, a descoperit riscul de cancer la retelele 
2G si 3G, in privinta sobolanilor masculini. Proiectul 
de cercetare a costat 25 milioane dolari si a expus 
sobolanii la o ‘explozie’ de 10 minute de radiatii ale 
tefelonului mobil, timp de doi ani.

Desi industria de telefonie mobila afirma ca 
nu exista ingrijorari in privinta sanatatii, in 2011, 
World Health Organization a desemnat radiatia 
de radiofrecventa un cancerigen de grupa 2B, ceea 
ce inseamna ca poate fi cauzatoare de cancer 
la oameni, oamenii de stiinta fiind ingrijorati ca 
noul 5G poate avea consecinte si mai mari asupra 
sanatatii.

Retelele 5G au o frecventa si o intensitate ultra-
inalta; 4G opereaza la 5GHz si mai sus, in timp ce 
5G opereaza intre 24 si 90 GHz, iar pericolele cresc 
odata cu frecventele, cel putin, la nivel teoretic. 
Chiar daca este puternic, 5G calatoreste distante 
mai scurte, ceea ce necesita instalarea unor 
turnuri (de aproximativ 12 m).

In acest moment, nu este nimic sigur, oamenii 
de stiinta facand in continuare lobby pentru amanarea momentului in care 
5G va fi disponibila, atat timp cat nu se cunosc efectele asupra sanatatii 
oamenilor. Indiferent de evolutia lucrurilor, ca ne vor afecta sanatatea sau 
nu, ca va fi amanat acest moment, odata lansata reteaua 5G, nu va mai fi 
cale de intoarcere.

masuri 
elementare 

pentru 
reducerea 
radiatiilor
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FAMOST

FII CONECTAT CU FAMOST,
ORIUNDE TE-AI AFLA!

URMARESTE-NE PE SOCIAL MEDIA!

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

frumusete, stil de viata, sanatate, cultura.

www.famost.ro



  

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

instagram.com/famostmag

https://famost.ro/
https://ro-ro.facebook.com/famost.ro/
https://twitter.com/famost_ro
https://www.instagram.com/famostmag/


WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

https://famost.ro/


mantourile din lana, geaca aviator cu guler 
din blana si jacheta trenci lunga din material 
impermeabil sunt piesele de care ai nevoie ca 
sa iti reimprospatezi garderoba.

MISTERNEW COLLECTION

cele mai noi piese vestimentare si tendintele 
care conteaza in acest sezon, va sunt 
prezentate in urmatoarea colectie toamna 
- iarna 2019.

COLECTIA ESTE DISPONIBILA

IN MAGAZINUL MISTER!
Vestimentatie: Magazinul Mister/ Styling: Gina Codrescu/ Model : Kevin Daniel/ Foto: Famost
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Sacou 420 lei 
Vesta 115 lei
Camasa 95 lei
Cravata-batista 45 lei
Pantaloni 200 lei
Pantofi 380 lei 





Haina stofa guler blana naturala 520 lei
Camasa 95 lei
Vesta 115 lei
Pantaloni 200 lei



Costum 720 lei
Camasa 140 lei
Cravata 45 lei





Haina stofa 520 lei
Costum 720 lei
Camasa 140 lei
Cravata 45 lei





Geaca impermeabila 520 lei
Pulover 95 lei
Pantaloni 165 lei


