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Daniela Sala ne vorbeste despre 
influenta si impactul vizual al 
vestimentatiilor. Un articol extrem de 
interesant!

HIJAB
Ce este hijab-ul, cum il purtam si 
cine dintre cititoarele noastre l-au 
incercat?

APROPIEREA DE NATURA
Grija pentru mediul inconjurator este 
in continua crestere! De aici si pana la 
fapte concrete, este, se pare, un drum 
destul de anevoios. Cum reactioneaza 
industria modei pe acest subiect?

CALATORIND PRINTRE 
BLOGURILE DIN ROMANIA
Cu Olimpiu Moldovan stam de vorba 
in editia lunii septembrie 2019 si 
aflam cum se descurca un blogger 
barbat intr-o lume care pare sa 
apartina fetelor.
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Propunerile vestimentare masculine 
pentru aceasta perioada, vin de la 
magazinul MISTER!
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Alin Temeliescu atrage atentia 
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OCHI LUMINOSI
Trecerea timpului isi pune amprenta 
pe modul in care aratam. Cum am 
putea sa avem un LOOK mai tanar? 
Exista vreun produs care sa ne ajute?

NOI PE PIATA
Verifica si tu daca ai folosit cele 4 
produse din articol si spune-ne cum 
ti s-au parut! Daca nu le-ai incercat 
pana acum, o poti face dupe ce te 
informezi despre ele!

RUJURILE PERFECTE
5 propuneri de rujuri, care te vor face 
sa arati minunata!

BUZE ROSII
Combinatia dintre un machiaj 
minimalist si buze rosii, te plaseaza in 
centrul atentiei! Cum obtii LOOK-ul?

COADA DE CAL INALTA
Una din cele mai practice si versatile 
modalitati de aranjare a parului si ce 
trebuie sa folosesti, daca vrei sa il faci 
acasa!

INGRIJIRE SCALP - HAIRCIAL
De regula, nu acordam o importanta 
destul de mare scalpului, comparativ 
cu parul! Una din cele mai noi 
tendinte de ingrijire a scalpului, este 
explicata aici!

DESPRE CADEREA PARULUI
Care sunt cauzele caderii parului, 
ce trebuie sa stim in mod deosebit si 
care sunt recomandarile, aflam de la 
Dorina Ursu!

CUM IMBATRANIM
Cum e mama, asa si fiica - un 
indicator destul de bun in multe 
situatii! Dar odata cu trecerea anilor, 
semnele imbatranirii la fiice, sunt 
aceleasi ca in cazul mamelor?

ESTE MANCAREA ORGANICA 
ATAT DE SANATOASA?
Cat de bune sunt alimentele 
organice? Merita pretul mai ridicat al 
acestor produse?

MANCAND PESTE TOT PRIN 
LUME ...
Care este specificul fiecarei tari in 
ceea ce priveste mancarea? Este buna 
o astfel de diversificare?

ORGANIZARE FRIGIDER
Pentru o viata echilibrata din toate 
punctele de vedere, pastrarea ordinii 
este mai mult decat necesara! Tu 
pastrezi ordinea in frigider?
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OTILIA BILIONERA
Beatrice Lianda Dinu ne face 
cunostinta cu frumoasa artista, ne 
prezinta cariera ei, alaturi de cateva 
fotografii in costume de baie.

MISS LU
O prezentare a originalei cantarete 
Miss Lu + un scurt interviu, realizate 
de Beatrice Lianda Dinu, odata cu 
lansarea unei noi melodii.

SWEET KISS
au venit alaturi de cititorii nostri, intr-
un dialog cu Beatrice Lianda Dinu. 
O discutie deschisa despre formatie, 
viata, reunire si planuri de viitor!

DYA
Prezenta recent intr-un interviu in 
exclusivitate pentru revista Famost, 
DYA revine cu un dialog ‘la cald’ cu 
Beatrice Lianda Dinu..

DE SEPTEMBRIE: 7
Madmoiselle Sarcastique ne prezinta 
in stilu-i caracteristic, tipologii ale 
elevilor in functie de modul de trezire. 
Pentru ca e septembrie!

DA-I CAPULUI O VACANTA!
Odihna creierului este foarte 
importanta pentru sanatate si 
productivitatea noastra in general!

TE COPLESESTE DEZORDINEA 
DIN CASA?
Dezordinea ne da de multe ori, o 
stare de neliniste si agitatie. Care sunt 
motivele? Cum pot fi ele depasite?

SATULA DE FALSITATE?
Este bine sa pretinzi ca esti ok cand 
de fapt ai mari probleme? Sinceritate 
sau falsitate?

TEST FINANTE
Care este relatia ta cu banii? Esti 
stresata, relaxata? Avem un test 
pentru tine ...

O ZI DE VINERI CAT MAI 
USOARA
Organizeaza-ti zilele saptamanii, 
pentru ca vineri sa fie cu adevarat 
inceputul week-end-ului!
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Septembrie ne aduce in 2019, pe langa editia aferenta revistei Famost, si 
toamna, dar doar din punct de vedere calendaristic, pentru ca in aceasta 
perioada, temperaturile ne plaseaza in timp, in toiul verii. Cel putin, din aceasta 
perspectiva, vacanta noastra continua.

Si chiar daca se spune ca toamna se numara bobocii, noi nu facem acest lucru, 
insa ne putem lauda cu o editie a revistei Famost - septembrie 2019, foarte bogata 
prin prisma invitatilor nostri valorosi - in numar mare, a articolelor, interviurilor si 
a fotografiilor, pe care le-am reunit frumos in aceasta editie speciala. Speciala - nu 
pentru ca inauguram toamna, speciala pentru ca valoarea si consistenta ei, ii este data 
de greutatea celor ce se regasesc aici.

Moda este la loc de cinste in revista noastra si de aceea ne putem mandri cu 
prezenta Casei de Moda - Marius Musat, care ne-a raspuns curiozitatilor noastre sub 
forma unui interviu din care am aflat lucruri unice si interesante. The Room Showroom 
reprezinta un concept deosebit in moda romaneasca prin promovarea designerilor 
autohtoni; stam de vorba cu Ioana Bica si Monica Radu, initiatoarele acestei frumoase 
afaceri. Tot in moda ramanem cu Beatrice Lianda Dinu - aflata pe coperta acestei 
editii si cu care am purtat o discutie interesanta, insotita de un pictorial intr-o frumoasa 
locatie: Vila Danielle. Despre aceasta frumoasa unitate de cazare, vorbim cu noul 
manager - Catana Robert Cristian, pentru a afla ce inseamna o astfel de afacere si 
care sunt planurile de viitor. Un aport foarte mare in moda, il aduc si bloggerii, Olimpiu 
Moldovan fiind o prezenta extrem de placuta si caruia i-am adresat cateva intrebari; 
ce ne-a raspuns, puteti afla in rubrica dedicata calatoriilor printre blogurile autohtone. 
Daniela Sala ne vorbeste despre moda si identitate vizuala, abordam subiectul poluarii 
si a deseurilor din industria modei; pentru a evita greselile pe care le poti face la 
cumparaturi, ar trebui sa parcurgi articolul scris de Alin Temeliescu si sa te inspiri din 
tinuta propusa pentru aceasta luna.

Salutam prezenta deosebita a unui invitat plecat din tara de foarte multi ani si 
care reuseste sa duca fotografia la rang de arta: Florin Ion Firimita! Prezent la multe 
evenimente dedicate artei, el se afla in aceasta editie a revistei Famost cu un frumos 
proiect : She said/ He said!

‘Mireasa Urbana’ cu Aurelia Aurora si ‘Step by Step’ cu Mihaela Alexandru sunt 
doua proiecte beauty foarte foarte reusite si pe care va invitam sa le admirati in revista, 
alaturi de multe articole dedicate aceastei frumoase industrii! Si in cazul in care aveti 
probleme cu caderea parului sau vreti sa va informati despre acest subiect, nu ratati 
articolul pe aceasta tema, abordat de Dorina Ursu!

Beatrice Lianda Dinu ne aduce in prim plan multi artisti cu care a dialogat/colaborat, 
printre care amintim Miss Lu, Otilia Bilionera, Sweet Kiss, Dya, ne prezinta frumosul 
eveniment organizat de ea - Festival Child Performance, iar Daniela Sala sta de vorba 
cu Julia Jianu - fosta componenta a trupei Exotic. In continuare avem multe subiecte 
interesante din tot ceea ce reprezinta o revista lifestyle.

Speram sa fiti si voi la fel de incantati de aceasta editie a revistei Famost asa cum 
suntem si noi si va dorim lectura placuta!

Toate cele bune pana la urmatoarea intalnire!

Nota editorului
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Zilele de vara au prins acceleratul de miezul noptii care a plecat pe 31 august. Au mai lasat putin in urma 
cateva sarutari si raze calde, felul lor de a spune “Pe anul viitor”. Nu e nici cald, nici frig, e vremea 
perfecta sa privesc putin in urma spre vara care a trecut si sa astept magia care prinde culoare in fata 

mea. Mai pun jumatate de lingurita de miere in ceaiul de tei si privesc de la balcon cum frumoasa pictorita 
schimba lumea in povesti aurii. Cateva frunze cad de parca ar avea un ritm pe care doar ele si sufletul meu il 
aud. Imi arata ca sfarsiturile sunt frumoase, mai ales cand fac loc unor noi inceputuri. Doi tineri isi zambesc 
tinandu-se de mana, de parca nu le-ar pasa de zi, de timp si anotimp. O bunicuta isi duce nepotelul la scoala, 
iar in mersul ei bland, citesc fericirea copilariei mele. El topaie fericit pe sotronul desenat zilele trecute de 
fetita cu parul blond. O doamna imbracata elegant in nuante maronii, asteapta autobuzul de la si jumatate. 
Tanarul de la etajul 1 isi plimba catelul care incearca sa prinde o frunza mare de stejar purtata de vant. Iubesc 
magia obisnuitului, iubesc magia zilelor de septembrie. Gust ceaiul, mi se pare inca prea fierbinte, asa ca o 
sa mai astept putin. Camioneta rosie asteapta si face dreapta la semafor ca in fiecare dimineata. Incerc sa imi 
imaginez lumea altfel si inchid ochii. Ma plimb printre bucati de suflet asezate sub forma de litere si le unesc 
conturand cuvinte. Le astern pe un fundal alb si ti le trimit tie. Indulceste-ti ceaiul de tei cu miere, ori pune 
putin lapte in cafea si bucura-te.
 

Bucura-te de magia obisnuitului, de culorile lumii, de farmecul lunii!

Vor veni si zile ploioase, va fi mai frig, va veni toamna … dar daca timpul nu ar fi avut frunze, cum am fi 
invatat sa iubim inceputurile si povestile ce se nasc din ele?

“Daca timpul ar fi avut frunze, ce toamna!”
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Sa planga toamna in turcoaz,
  si-n carti sa scrie cu trifoi ...

Ce daca toamna lacrimeaza cu cerul prins in aramiu, 
Si frunzele fosnesc uitarea, rapindu-mi vara-n cenusiu?
Tin pulsul viilor in palma, iau struguri, ii strivesc de piept,
Pun roua pe arcada noptii, cu bruma lacrimii te-astept.

Sunt anotimp cu rod de toamna, aceeasi care ne-a gasit
Prin slove albastre, intr-o carte, cu coltul stang mototolit.
Pe brate-mi desenai poeme ... cu litere si nimb de zeu,
In gandul meu cu gust de valuri, sufla un ultim alizeu.

Cand marea-si incheia dantela pe glezna rupta de furtuni,
Tu, timonier cu vant de perle, vasleai  spre tarmul altor Luni
Ai ancorat, strivind in palme, carbunii ce ardeau mocnit
In irisul cu gust de toamna si ruginiu ... acoperit.

Mi-e dorul impletit cu roua ce-mi lasa urme pe obraz,
Strig marii sa inchida pleoapa, sa-mi planga toamna in turcoaz.
Citesc povesti cu-n pui de fata ce-asteapta verdele in carti,
In patru frunze colorate de calimara altor harti ...

de N I C O L E T A  G O R D O N
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Dimensiune :  5 5  x  5 5  c m  /  Tehnica :  a c u a r e l a  p e  b u m b a c 

Natura statica de atelier 
c o r n e l i u  D r a g a n - T a r g o v i s T e 
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Instagram: @fifstudio1 

WB: www.florinfirimita.com

Female Model: Megan Klamert

IG: @art.beforedishes 

All photographs © Florin Ion Firimita/ FIFSTUDIO

Artwork by Camille Claudel and Auguste Rodin used by special permission from the Rodin Museum, Paris.

Artwork by Camille Claudel and Auguste Rodin © Rodin Museum, Paris

Gallery representation for Florin Ion Firimita: Galerie GADCOLLECTION, Paris

 FLORIN ION FIRIMITA
She said / He said
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My name is Florin Ion Firimita . I am a photographer based in outside 
New York City and in Paris.

I took my first photograph at the age of 3 using a Soviet made Zenith camera. 
My interest in image making could be traced back to my father’s modest 
amateur photo lab in Bucharest, Romania, where I was entrusted with mixing 
chemicals, developing film, and printing black-and-white images at the age 
of six. After my parents’ death, I continued to study painting and drawing 
and kept taking photographs while holding jobs such as welder, grave digger, 
janitor, window decorator, and security guard. After relocating to the United 
States in 1990, my photography, mixed media work, and writing took off. 
Since then, I have been featured in hundreds of galleries and art magazines in 
Argentina, France, England, and the U.S. The ArT of LeAving, a film about 
my art, was released in 2003. The film was the official selection of seven 
international film festival such as Santa Fe, Durango, New York, Chicago, 
and also Montreal’s 23rd Festival International du Film Sur L’Art. My 
artwork could be found in many private and public collections in Europe, 
Australia, and the United States. My first novel, “reLiqUAry” is scheduled 
for publication in the United States. Most recently, my photography was 
exhibited at the Museum of Modern Art/ Grand Palais in Paris, where I 
am represented by the prestigious Galerie Gadcollection. This July I had 
the great honor to be invited by the Rodin Museum to create a body of work 
inspired by the work of Camille Claudel and Auguste Rodin. The museum has 
acquired ten of my photographs for their permanent collection. 

I have been photographing my friend and muse Megan Klamert for a few 
years now. Recently, it has occurred to me that after collaborating for so 
long, I needed to define our creative relationship and understand better the 
dynamics of what we have to offer to each other. I sorted through years of 
work. Because this involves two distinctive voices, I decided to write her 
a letter from my perspective - that of a witness. She responded. This is the 
result. 

Megan and I hope to continue our visual and written dialogue and eventually 
turn the results into an exhibit and a book.

ABOUT MEGAN: an OhiO native, she is a graduate Of indiana university 
JacObs schOOl Of Music and currently resides in ct where she perfOrMs and 
teaches high-caliber ballet training. she alsO is the ballet Mistress fOr a 
renOwned ballet cOMpany assisting.

Autobiography

18
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She Said/ he Said

Dear Florin,
 
You told me that you once thought that if you were to point your camera 

lens at a human being, you would somehow cause their disappearance. This 
thought makes me laugh because, I, being one of the subjects you often point 
your lens at, have at times only felt life through your lens. Although I never 
wish you any physical pain, I praise the ailment that led you back to your 
lens. In a way, our ailments led us to this partnership that we have created 
over the past three years and although I sometimes curse my body for its 
failures, I have faith that it was all for a reason.

 You once asked me why I model. And at the time I couldn’t give you an 
answer – mainly because I didn’t know myself and also because I hadn’t 
needed to explain it before. I have never viewed “modeling” as something I 
needed to do to prove something to myself or anyone else. I’ve never viewed it 
as a way to boost my self-confidence or a way to deal with my inner demons. 
I found, through you and through us working together, that I love to model 
because I love to provoke feeling and thought – in myself and in others. The 
art of photography is very similar to the dance world. The audience is a focal 
point and as a performer, it is part of the job to provoke a thought or a feeling 
or create an alternate universe, an escape from reality for your audience. 
Tell them a story. Make it come alive. Being your “model” your “muse” your 
lens focus for the past three years, has taught me, firstly, how to think, and 
secondly, has allowed me to become a source of thought. Your photography 
captures feelings. Not objects. You say you just press the shutter release 
button, but you do so much more. Without even knowing it, you create 
atmospheres that, before I met you, I thought only existed in movies and 
books. You articulate feelings and ideas in a way that make them come to life. 
You inspire. And I can only hope to be a tool for you to capture that and share 
with so many others who need that inspiration.

 I have been in downward slopes of life when I have felt no sense of 
inspiration, no peace and no sense of worthiness, and yet, in those times I 
have found that looking back through your lens, that spark is reignited. You 
creating it, seeing it and capturing it has ignited that flame inside of me and 
inside of others. And that is my explanation for why I do what I do. If I can 
create an atmosphere of feeling in a still life that re-ignites an inspirational 
flame inside someone else, that is considered the greatest success. You’ve been 
my inspiration for the past three years and have taught me so much about the 
world I live in and about myself. You have not only become someone I admire, 
but a friend. A confidant. A lover of life and adventure. A child at heart who 
is so curious about the world and everything in it. It is so strange to think of 
our first shoot in the small Canton bookstore. Who knew of the great impact 
you would have on my life. Who knew that we would become so close and 
traveled the world together. Create such magic with the lens. Learn so much. 
My life has been forever changed through knowing you and I would never 
change that.

 Cheers to more adventures to come.
Megan
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Dear Megan,
 
Until a few years ago, I only made photographs inspired by abstract 

or inanimate objects. I used to think that photography as only a type of 
embalming.  For a while, I was afraid that if I pointed my lens at a human 
being I would cause his/her disappearance. This had something to do with 
the map of my life, of course. (Freud would have relished having me on his 
couch.) Somehow, I have escaped that particular trap, or I would like to 
believe that I have.

 I spent many hours within the confining walls of a painting studio. Then 
things changed. An unexpected ailment (I had trouble standing for extended 
periods of time) led to an increased sense of isolation and a bout of depression. 
I decided to return to the world, to return to photography.

 We met in a bookstore in Connecticut in 2016. A friendship developed 
and we have been making photographs ever since. I am saying “making 
photographs” because I am from the school of thought that doesn’t “take” 
photographs. People take millions of  photographs each year. I am just trying 
to make a few honest ones.

 From Cape Cod to Paris, from Venice to New York, you have been my 
co-conspirator in sorting out and enhancing my vast collection of ideas, 
situations, places and memories. The multilayered map of our relationship 
is hard to explain to the external world. Actually, the only reason I started 
writing about it was not in order to clarify or pinpoint anything, but to 
acknowledge the magic of it.

 I dislike the word “model” or “muse.” What makes us work besides the 
trust, the openness about ideas, the shared belief in art as a form of putting 
order into chaos is the fact that you are an artist as well. Through our 
shared puzzle of airplanes, cities, cars, props and friends, I suspect we are 
both bound by search for what Ricardo Piglia once called “giving form to 
experience.” You do it through dance and writing, I do it through images.
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Artists are a strange breed; our restlessness, our pursuit of something 
rarely attainable is what fuels us. We propose a model for the world in which 
the world is witnessed and also transformed. I am not sure what you see in 
this restless creative mind that refuses to go to sleep. Through you, I propose 
a better alternative, thinking that the world would accept it. Often, things 
don’t go according to the plan, but we keep displaying our offerings on our 
ephemeral plates. We are givers but also takers. Our beggar’s hat is out for 
coins of attention, and even when we get paid, it’s all free because what we 
give and what we receive have no monetary value.

 In making art together, both of us have experienced moments of joy, 
vulnerability, doubt and happiness. How very human! Am I trying to mold 
you into something based on my experiences and desires fueled by years of 
absorbing the world through looking at paintings in art museums, listening 
to conversations in restaurants, traveling, falling in and out of love and 
channeling artists whom I admire? Am I creating an alternative solution 
for a reality polluted by greed, violence and politics? I don’t know where 
images come from or what their meanings are. The mechanics of creativity 
and life are too complex to dissect here. It is more important to pay attention 
to your internal voices and see where they lead you. As a good friend of 
mine says: “Sometimes it’s better to let the train go through your heart than 
through your brain”. All I know is that, for better or worse, if beauty exists 
independent of us as a species, we are responsible for acknowledging it and 
mixing it into the fabric of our lives.

 I am basically saying how deeply grateful I am for the unplanned 
intersection of our lives. Things are always fluid. It’s hard to predict when 
creative journeys begin or end, but that’s the beauty of art and life: while one 
is on the road, the only map is one’s internal GPS.

It has been a luxury to work with you in many places around the world. 
In order to exist, art needs room to grow. In order for illusions to be 

created, reality must be harnessed; a balance of chance and control must 
coexist. Stars do sometimes line up, and sometimes we like to believe that 
we influence chance by the choices we make. What we put back into the 
world through our art is the positive energy we produce together. Hopefully, 
we have transformed some of our best private experiences into something 
universal. Who could argue with the fact that the goal of art is precisely this 
translation - our gift to the world and ultimately to ourselves.

 Here is to more magic!
Florin
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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







www.famost.ro |  S E P T E M B R I E  2 01 9

23f  | stil de viata

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO

WWW.FAMOST.RO WWW.FAMOST.RO



MARIUS MUSAT
I N T E R V I U

AAvand o experienta de aproape 30 de ani pe piata autohtona
in industria modei si bine ancorat in realitatea actuala,
brandul MARIUS MUSAT a reusit sa reziste in timp,

pastrandu-si in acelasi timp valorile, eleganta si filosofia creativa.
Ne-a facut o mare placere sa stam de vorba cu designerul,

sa descoperim o persoana deschisa si foarte naturala,
un dialog care a curs frumos si pe care vi-l prezentam in continuare,

insotit de cateva din fotografiile reprezentative
cu creatiile casei de moda.

Cum au fost inceputurile, care este filosofia creativa,
care este elementul prezent in fiecare colectie, ce planuri de viitor exista,

alaturi de multe alte lucruri interesante si utile,
aflam in randurile urmatoare, de la insusi MARIUS MUSAT!
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Care este povestea MARIUS MUSAT? Cum a luat ea nastere?
Am apreciat hainele de cand eram adolescent si eram mai mult decat 

preocupat de felul in care ma imbracam. Dar, avand in vedere ca era undeva 
cu putini ani inainte de revolutie, cand nu prea gaseai nimic, am inceput sa 

imi fac haine singur. Pasiunea mea pentru haine a putut fi pusa in 
practica, imediat dupa revolutie si am simtit ca fac ceea ce imi place. 
In 1993 am fondat brandul Mario, iar in anul 2000 am vrut mai 
mult, asa ca am lansat brandul MARIUS MUSAT. 
Care a fost motivatia sau motivele inceperii acestei frumoase 
povesti?

Motivatia principala a fost pasiunea mea pentru haine, apoi a 
fost necesitatea de a ma intretine din aceasta si astfel, a aparut acest 
business.
La inceput a fost brandul Mario, ulterior devenind 
Marius Musat. S-a schimbat ceva in momentul in 
care s-a efectuat aceasta miscare?

Desi mi-a fost greu sa ies din zona mea de 
comfort, a fost o provocare si am vazut diferentele 
din industrie din anii 2000, ca pe o oportunitate: 
sa schimb notele casual cu unele glamour si high 
fashion, in care m-am regasit.
Nu de mult timp, ati inaugurat si platforma 
www.mariusmusat.com. Se simtea nevoia unei 
astfel de mutari, doriti sa va impuneti mai mult in 
mediul online? Care au fost motivele? 

Tendinta de dezvoltare in online este foarte mare 
si, ca de obicei, ne-am adaptat. Parerea mea este ca, 
in online, esti expus la o audienta mai mare si este 
mai simplu sa te faci vazut.

Cum ati caracteriza stilul abordat?
Brandul MARIUS MUSAT reprezinta individualitatea 

prin haine atractive si imprevizibile, printuri si forme. 
Originalitatea aplicatiilor florale a devenit unul dintre 
codurile stilistice ale brandului. 

Brandul
MARIUS 
MUSAT 

reprezinta 
individualitatea 

prin haine 
atractive si 

imprevizibile, 
printuri si 

forme. 

Inspiratia 
se iveste din 
natura, vine 
din flori, ele 

sunt o atractie 
si o provocare 

pentru a le 
aplica ... 
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Dupa cum afirmati, aplicatiile florale se regasesc in aproape orice outfit sau 
piesa vestimentara MARIUS MUSAT! De unde vine aceasta necesitate de 
inserare a florilor in creatiile vestimentare?

Inspiratia se iveste din natura, vine din flori, ele sunt o atractie si o 
provocare pentru a le aplica si confunda cu hainele pe care eu le creez.

Acestea, sunt presarate intr-un mod natural peste aproape toate croiurile, 
fiind trade-mark-ul nostru. 

Inca de mic, florile m-au fermecat, mai ales macul. Mergeam 
adesea pe camp,  culegeam flori si le daruiam mamei. Si astazi fac 
asta, de cate ori am ocazia. 
Cum arata femeia care se imbraca de la Marius Musat? 

Femeia care se imbraca de la MARIUS MUSAT are o 
personalitate vie, nu vrea sa fie in anonimat, ci sa iasa in evidenta 
prin modul ei de a fi. Pentru ea, echilibrul dintre calitate si estetica 
este necesar, avand un stil creativ si dinstinctiv. 
Preocuparea femeii pentru propria imagine si pentru ingrijire in 
general, a crescut vizibil in ultima perioada. Care este opinia lui 
Marius Musat in acest sens?

Am observat ca femeile sunt din ce in ce mai atente la imaginea 
lor, mi se pare un lucru firesc, iar odata cu cresterea social media, 
stilul vestimentar a devenit acum o necesitate. 
Care sunt principalele surse de inspiratie?

Dupa cum am mai afirmat, florile sunt marea mea sursa de 
inspiratie, iar moda din perioada interbelica este o atractie pentru 
mine. Creatiile mele isi mai iau radacinile si din satul si portul 
traditional romanesc.
Cum vedeti acest boom de marci si designeri in moda din 
Romania ultimilor ani? Este bine, este rau?

Il vad ca pe un lucru bun. Piata a evoluat in ultimii ani, 
iar oamenii apreciaza din ce in ce mai mult tinutele create de 
designeri romani.

Care sunt tesaturile preferate cu care lucrati?
Noi folosim testuri naturale, cel mai des bumbacul, lana, matasea si inul, in 

culori si texturi atragatoare.

... florile sunt 
marea mea sursa 

de inspiratie, 
iar moda 

din perioada 
interbelica este o 
atractie pentru 

mine. 

Femeia care 
se imbraca de 
la MARIUS 

MUSAT are o 
personalitate vie, 
nu vrea sa f ie in 
anonimat, ci sa 
iasa in evidenta 
prin modul ei de 

a f i.
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Cum reuseste MARIUS MUSAT sa se detaseze de celelalte branduri? Care 
ar fi atuurile? 

Experienta pe care am acumulat-o in timp, in retail, ne-a ajutat sa capatam 
o mare ingeniozitate si iscusinta pe aceasta zona de high-fashion si in 
business. Ganditi-va ca din 1993, de cand ne-am format compania, am trecut 
prin tot ce a trecut economia locala: fiscalizarea de la inceputul anilor ‘90, 
stabilirea unei pozitii pe piata la finalul anilor ‘90 si inceputul anilor 2000, 
boom-ul economic de dupa 2003, criza economica de dupa 2008, digitalizarea 
perioadei actuale. Ce aducem in plus, este abordarea noastra unica. Noi am 
rezistat si am crescut atat timp, pentru ca mereu am aplicat o viziune artistica, 
ne-am gandit la clientele noastre si ne-am pastrat valorile. Nu am compromis 
calitatea materialelor sau a creatiei artistice pentru a “iesi mai bine” financiar 
la final de luna. Mai avem un avantaj competitiv: suntem producatori locali. 
In plus, nu ne axam strict pe partea comerciala: de ceva timp, avem proiectul 
Romania FRumoasa, prin care promovam tinerii designeri romani din mai 

multe domenii. Deci, suntem un “business cu suflet”.
Aveti o admiratie deosebita pentru vreun designer din afara sau 
o casa de moda?

Da, o admir pe Carolina Herrera, creatiile ei mi se par extrem 
de feminine. Imi mai plac si improvizatiile lui Alessandro 
Dellaqua. Dar, in general, nu pot spune ca am preferinte sau 
modele. Fiecare creator exista prin colectii mai bune si mai putin 
bune.
Ce reprezinta moda pentru MARIUS MUSAT? 

Pentru mine, moda reprezinta un mijloc de a exprima cine 
esti, o extensie a personalitatii, este prima impresie pe care 
oamenii si-o fac despre tine. Moda te defineste.
 Care sunt planurile de viitor? Aveti proiecte care urmeaza sa fie 
materializate in curand?

Planuim sa readucem MARIO inapoi ca un brand pentu 
barbati. O sa incepem prin a lansa colectia Fall/Winter 2019. 
Cum pot fi cititorii mai aproape de brandul MARIUS MUSAT 
si unde pot fi la curent cu toata activitatea desfasurata?

Pot fi la curent cu activitatea brandului pe site-ul nostru 
www.mariusmusat.com si pe retelele noastre de social media, 
mai ales pe Instagram si Facebook, unde postam cele mai noi 
produse si colectii, poze din backstage si multe altele.

Ce aducem 
in plus, este 
abordarea 

noastra unica. 
Noi am rezistat 

si am crescut 
atat timp, 

pentru ca mereu 
am aplicat 
o viziune 

artistica, ne-
am gandit la 

clientele noastre 
si ne-am pastrat 

valorile.

Pentru mine, 
moda reprezinta 

un mijloc de a 
exprima cine 

esti, o extensie a 
personalitatii, ...
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si

TOTUL despre MODA cu DANIELA SALA

Moda
identitatea vizuala

De cele mai multe ori, cele mai simple si directe observatii legate de 
o anumita persoana se bazeaza pe concluzii simple, aparute in urma 
analizei vizuale. Ochiul este acela ce scaneaza, iar primele perceptii 

sunt cele aparute la nivel vizual, mai apoi abia urmeaza descoperirea celorlalte 
componente identitare ale unei persoane.

De obicei, suntem atrasi de oameni asemanatori noua si reticenti la cei ce 
se deosebesc de noi Astfel, putem afirma ca identitatea vizuala este de fapt 
primordiala in procesele de stabilire a relatiilor sociale. Desi prioritara, analiza 
vizuala poate, de cele mai multe ori, sa ofere informatii absolut eronate.

Vestimentatia 
a devenit o 
componenta 

foarte 
importanta 
a imaginii 

personale . . .
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Pentru ca este una dintre componentele de baza 
ale definirii identitatii personale, ma voi referi in 
continuare la moda si vestimentatie din perspectiva in 
care ele devin incarcate de continut la nivel individual 
si social. Vestimentatia a devenit o componenta 
foarte importanta a imaginii personale ce obtine 
puternice semnificatii traductibile la nivel social. 
Periodic, sunt trasate o serie de directii bogate in 
informatii vizuale, numite trend-uri, pe care noi le 
asociem modei. Combinatia intre diferitele proportii, 
comportament, ambient, comunicare, fel de a fi, este 
aceea care formeaza identitatea. Totusi, raportul intre 
acesti factori este rareori egal, 
o prioritate timpurie in orice 
program de identitate, fiind aceea 
de a determina care este factorul 
dominant.

Purtam ceea ce purtam pentru 
a ne identifica in cadrul anumitor 
grupuri sociale sau pentru ca ni se 
impune un anumit tip de eticheta, 
actionam de foarte multe ori sub 
impulsul emotiei, asa ca ne alegem 
hainele in functie de ceea ce simtim 
si de ceea ce dorim sa comunicam 
despre noi, purtam pentru a atrage 
priviri, pentru a surprinde sau 
a soca. Purtam chiar si pentru a 
arata ca nu prea ne pasa de ceea ce 
purtam. Faptul ca exista persoane 
care nu si-au pus niciodata chiar 
nici cea mai mica problema 
legata de stilul vestimentar este 
o afirmatie absolut falsa. Doar 
faptul ca ni “se impune” sa nu iesim 
dezbracati in strada, constituie 
o adeziune la cele mai primitive 
problematici de stil.

Incarcata de valente simbolice, 
de la conceptul primar pana 
la transformarea unor notiuni 
abstracte in produse rationale si 
mai apoi din nou la abstractizare, 
moda contemporana este, dincolo 
de toate afirmatiile, un fenomen. 
Sistemul modei expus de Roland 
Barthes atrage atentia asupra 
acestui curios paradox: industria 
modei nu poate supravietui decat 
cu ajutorul mijloacelor media si 

exista o semiotica si o retorica a modei care, pe langa 
propagarea sa fireasca la nivelul vizualului cu ajutorul 
unui limbaj si a unei terminologii tintite spre diverse 
grupuri sociale, fac din moda un fenomen mult mai 
contagios decat pare la prima vedere. Achizitia 
ultimelor noutati in materie de moda este o idee de 
natura efemera, utopica si nerealizabila, atat timp cat 

din arealul noului sunt aruncate in 
fata, mereu, alte si alte noutati. In 
cadrul acestui proces de esentiale 
schimbari, un rol important il 
au revistele de specialitate, care 
contribuie la punerea bazelor 
partii didactice a modei, avand un 
rol de initiere.

Retorica modei Roland 
Barthes, identifica patru sisteme 
semnificative si explicite ale 
modei: codul vestimentar real, 
codul vestimentar scris sau sistemul 
terminologic, conotatia modei si 
sistemul retoric. Retorica modei se 
constituie drept un concept relativ 
independent, in timp ce conotatia 
modei nu are nicio autonomie, 
fiind un sistem parazit al codului 
vestimentar scris.

Astfel, conform spuselor 
lui Barthes, nu putem supune 
conotatia modei unei analize 
independente. Asadar, moda 
poate fi explicata drept o serie 
de “transcrieri”, avand o baza 
tehnica si fiind normalizata de 
un cod. Lumea industriei modei 
se foloseste de imagine si limbaj, 
pentru a crea un cod abstract 
al bunurilor la moda, mereu in 
schimbare, pentru a incuraja 
consumul, dar mereu aceeasi, 
tot pentru a incuraja consumul. 
Relatia dintre descrierea imaginii 
si simbolistica ei este una de 
echivalenta, relatie ce poate sa 
fie usor definita cu ajutorul unui 

singur cuvant, semnificatie. Dar, de obicei, aceasta 
relatie este exprimata retoric, astfel ca devine una de 
echivalenta arbitrara, ca amprenta a stilului, o relatie 
tranzitiva, finala. 

. . . industria modei 
nu poate supravietui 

decat cu ajutorul 
mijloacelor media . . .

Lumea industriei modei se foloseste de 
imagine si limbaj pentru a crea un cod 

abstract al bunurilor la moda, . . .

. . . moda contemporana este, dincolo de 
toate afirmatiile, un fenomen. 
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Hijab-ul este o esarfa de 
cap traditionala purtata 
de femeile musulmane, iar 
purtarea acestui accesoriu 
poate fi un bun inceput in 
diversificarea garderobei. 
In combinatia ideala cu 
restul outfit-ului, poti fi  
atat in tendinte, dar poti 
castiga in acelasi timp, 
un accesoriu care sa-ti 
imbogateasca garedroba.

HIJAB
despre
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cu
m

 il 

purtam?

Mai mult decat atat, 
poti merge pe variantele 

hijab de la case de 
moda mari,Chanel, 

Dolce&Gabbana si Louis 
Vuitton fiind doar cateva 
nume care confectioneaza 
tesaturi ce pot fi purtate 
ca hijab. A purta o astfel 

de tesatura cu logo-ul sau 
numele unui designer, te 
duce in directia modei, 
poate mai mult decat o 

face orice alta combinatie 
de culori sau piese 

vestimentare.

Dolce&Gabbana 

O prima varianta ar fi

PURTATUL 
SIMPLU!

Pune salul pe cap, cu o parte 
mai lunga decat cealalta. Tine 
partea scurta si infasoara cu 
partea lunga, trecand pe sub 

barbie, in jurul capului. Continua 
infasurarea pana cand esarfa 

este complet infasurata in jurul 
capului, apoi prinde-o cu un ac 
de siguranta sau un accesoriu 

asemanator! Regleaza esarfa la 
gat in stilul dorit!

Un astfel de purtat simplu, ar 
putea ARATA BINE IN CULORI 

SI MODELE INDRAZNETE 
sau IN COMBINATIE CU UN 

OUTFIT IN TENDINTE!

1
STILUL 

ELEGANT
Intinde un capat al hijab-ului 
pe cap, cu capatul scurt care 

sa decoreze. Ia un colt al partii 
scurte, trage-l sub barbie si 
fixeaza-l in spatele urechii. 

Cealalta parte a esarfei, ar trebui 
sa atarne lejer peste umar. 

Indoaie materialul din spate in 
doua si adu-l peste cap, oprindu-
te la linia parului; ar trebui sa ai 
acum un capat lung si unul scurt, 

si doua straturi de esarfa care 
acopera capul. 

Pe partea lunga, ia putina 
tesatura din mijloc, trage-o 
sub barbie si in jurul partii 
superioare a capului la linia 
parului. Ia capatul scurt si 

trage partea lunga pe care doar 
ce ai infasurat-o, astfel incat, 
capatul scurt sa ajunga exact 

deasupra piesei pe care doar ce 
ai infasurat-o. Acest lucru ar 

trebui sa iti ofere o mica “coada” 
aproape de partea de sus a 

capului, in timp ce esarfa din 
jurul gatului este drapata.

2
STILUL 

FASHION
ALEGE O TESATURA USOARA! 

O astfel de tesatura cu aspect 
pur este indicata pe timpul verii, 

pentru ca este racoroasa si iti 
poate oferi un LOOK in tendinte, 

practic. CULORILE TREBUIE 
SA FIE LUMINOASE SI/SAU 

CU IMPRIMEURI; multe tipuri 
de hijab au culori indraznete, 

accentuandu-ti personalitatea si 
la fel de bine, poti purta printuri 

de la cele animale, la desene 
animate.

Poti mixa tesaturile avand 
culori diferite; poti merge in 

combinatie cu model si tesatura 
simpla sau doua tesaturi in culori 
simple. Poti folosi pentru fixare 

diverse ace create special in 
acest sens, care pot avea diverse 

forme, marimi, strasuri sau 
pietre pretioase; brosele pot fi de 

asemenea, o buna optiune.

3
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PENTRU 
A FI TOT 

MAI 
APROAPE 

DE UN 
LOOK 

CAT MAI 
FASHION

Poti folosi un bloc de culoare in 
tinuta, hijab-ul fiind perfect in 
aceasta siutuatie. O combinatie 
reusita este cea intre un hijab 

luminos si IMPRIMEURI 
SIMPLE la fusta, bluza, rochie, 

sau un hijab printat, avand restul 
pieselor in culori solide. 

ROCHIILE SI FUSTELE MAXI 
sunt piesele vestimentare 

perfecte pentru un hijab, care pot 
fi combinate cu tricouri, bluze, 

tocuri, jachete, pulovere. 
JEANSII sunt piesele atemporale 
in orice sezon, asa ca asorteaza-i 
cu un hijab! Mergi cu o pereche 
skinny in combinatie cu un top 
lung si vaporos sau pulover, ori, 
combina JEANSI BOYFRIEND 
cu o pereche de pantofi sport 
clasici. Alege jeansi in negru, 

luminosi sau de ce nu, un 
DENIM COLORAT!

Bijuteriile, combinatiile intre gentile de mana si centurile, sunt la fel de reusite, 
trebuie doar sa ai grija sa existe o anumita armonie in tot ceea ce porti.

Cate dintre voi au indraznit sa poarte acest minunat accesoriu?

O HAINA LUNGA, UN TRENCI 
in tendinte pe timpul iernii este 
ideal in combinatie cu un hijab, 

ceea ce iti va oferi un LOOK 
elegant.

Una dintre cele mai usoare 
modalitati de a oferi eleganta 

tinutei, este INCALTAMINTEA 
POTRIVITA. Cizme pana la 

genunchi, ghete pana la glezna, 
ghete cu toc inalt, sandale tip 
gladiator, sneakers, toate sunt 

perfecte cand vorbim de o 
combinatie reusita intre un hijab 

si incaltaminte.
Cand esti afara si cu precadere 
in anotimpul calduros, mergi 
pe o pereche de OCHELARI 

DE SOARE, fie ca sunt 
supradimensionati sau rotunzi, 
in stil retro sau ochi de pisica. 
Mai multe culori, mai multe 

posibilitati, LOOK-uri diferite! 
Ochelarii fake sunt la fel de 

potriviti daca iti doresti un LOOK 
fashion!
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APROPIEREA DE NATURA
Una din principalele probleme actuale ale lumii moderne, o reprezinta eliminarea poluarii, a factorilor 

poluanti si gasirea imediata a unor solutii eco-friendly, date fiind semnalele tot mai alarmante din 
ultima perioada. Gasirea solutiilor optime si implementarea lor, nu reprezinta sarcini usoare pentru 
nimeni, indiferent de domeniul in care activeaza.
CUM STA INDUSTRIA MODEI LA ACEST CAPITOL? CE MASURI AU FOST LUATE? CUM SUNA VIITORUL? 
EXISTA DESCHIDERE SI INTERES PE ACEST SUBIECT?
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na din marile tendinte 
din industria modei 
si a produselor de 
infrumusetare - 
subiect abordat de noi 
in multe din editiile 
revistei, este aceea 

de a fi cat mai prietenoase cu natura, 
implicit, a se folosi materiale care 
nu dauneaza mediului inconjurator. 
Si cine crede ca cei care activeaza 
in aceste industrii nu se gandesc sau 
nu se implica in acest sens, gresesc, 
drept dovada fiind faptul ca multe 
case de moda fac toate eforturile 
pentru a se alinia acestui curent. 
Doar ca este un proces care necesita 
timp, adaptare, investitii, cercetare, o 
regandire (poate) totala a sistemului 
de productie.

In luna februarie a acestui an, 
in cadrul New York FashioN week, 
modelele care au prezentat colectia 
casei de moda ColliNa strada, au 
fost imbracate cu haine realizate 
in proportie de 75%  din tesaturi 
care erau de prisos (dead stoCk). 
In plus, margelele folosite au fost 
realizate din plasticul reciclat din 
ocean, “consecinta” a colaborarii cu 
organizatia 4OCEAN. Cu aceasta 
ocazie, HILLARY TAYMOUR a dorit 
sa atraga atentia modului in care ea si 
colegii, sustin aceste demersuri ECO.

CUM E REALITATEA

Pe de alta parte, multe dintre branduri sustin initiativele ‘verzi’ doar ca, in mod 
concret, par sa nu faca nimic, in conditiile in care se stie faptul ca industria este a 
doua cea mai poluanta sursa, prin substantele chimice emise si carbon. Mai mult, 
tot ce inseamna o industrie a modei foarte activa, incurajeaza reimprospatarea 
dulapurilor in mod constant si conform statistiscilor, doar aproximativ 1% din 
deseurile textile sunt reutilizate.

CE FAC CASELE DE MODA IN MOD CONCRET

Partea cea mai buna si care ne da speranta 
ca totul va merge in directia ECO, este numarul 
tot mai mare de designeri si oameni aflati la 
conducerea unor mari branduri, care iau masuri 
pentru reducerea impactului negativ pe care il 
au asupra mediului. Iar cele mai bun si cunoscut 
exemplu este stella MCCartNeY, care este un 
lider in folosirea materialelor vegetariane si a 
imitatiilor de blana. Mai mult, este la moda ca 
orice brand mare de lux sa aiba un director care sa 
fie deschis si in aceasta privinta, un bun exemplu 
fiind sYlvie BeNard (director de mediu) - LVMH. 
Exista intr-adevar o miscare reala a celor care 
abordeaza problema plasticului, majoritatea 
stabilindu-si ca scop, realizarea de ambalaje 
reciclabile, reutilizabile, samd.

Denimul este una dintre cele mai problematice sectoare din industria modei, 
datorita apei folosite si poluate, fiind necesare aproximativ 8 transe de clatire in 
procesul de vopsire. Anul trecut, G-STAR RAW a lansat Most sustaiNaBle JeaNs 
ever, colectia sa de vara 2019 - folosind doar doua transe de clatire si economisind 
75% din apa folosita in mod normal.

Multe case de moda de asemenea, se concentreaza pe refolosirea resturilor de 
tesaturi, mai precis, pe ceea ce au pe stoc, diverse resturi; acelasi lucru se intampla 
si in cazul metalelor pretioase, reciclandu-le. UNMADE este un brand care a oprit 
productia de masa, realizand piese vestimentare doar la cerere, compania care 
produce SWAROVSKI sprijina organizatii care lupta PRO mediul inconjurator, 
ca Nature CoNservaNCY si BareFoot College. Companiile de parfumuri incep sa 
foloseasca rezidurile pentru realizarea lumanarilor parfumate.

La NIKE, fiecare 
tinuta completa 

reprezinta 
echivalentul a cel 
putin 12 sticle de 

plastic!
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Marie-Claire daveu de la Kering, sustine 
ca ea, inca de la inceputul carierei, a dorit sa 
faca valuri pentru sensibilizarea cu privire la 
valoarea naturii si eforturi pentru schimbari 
pozitive. Ea ajuta in acelasi timp, case de 
moda ca Gucci si Bottega Veneta pentru ca 
acestea sa-si desfasoare activitatile intr-o 
maniera cat mai etica si sustenabila. Marie-
Claire daveu considera ca toate companiile 
au mari responsabilitati, atata ca afaceri 
cat si pentru restabilirea biodiversitatii si 
crearea unei lumi durabile.

De asemenea, in primavara acestui an la 
Paris, in cadrul unui eveniment Nike in care 
au fost premiate anumite sportive si a fost 
dezvaluit echipamentul echipei de fotbal 
feminin al SUA de la World Cup, mesajul 
nu a fost doar unul care sa celebreze femeia 
puternica. Mesajul a fost in prim plan, 
Nike devenind numarul unu in industrie ca 
utilizator al sticlelor de plastic, pe care le 
transforma in fire subtiri pentru realizarea 
tinutelor si echipamentelor. De retinut 
este ca fiecare tinuta completa reprezinta 
echivalentul a cel putin 12 sticle de plastic!

Partea buna este aceea ca aceasta 
tendinta eco friendly este una ascendenta si 
din pacate, cei ce nu vor face eforturi sa se 
alinieze, vor avea cu siguranta de pierdut din 
multe puncte de vedere!

M a r i e - C l a i r e  D a v e u

gaBriela hearst afirma ca tot acest proces de readaptare, regandire a 
strategiilor si a modalitatilor care sa nu afecteze mediul inconjurator este un 
proces complicat, de durata, dar ca trebuie ca fiecare sa-si stabileasca anumite 
obiective. Ea insasi, din 2015, a realizat piese vestimentare de lux naturale 
din fibre biodegradabile. A fost premiata in 2017 cu Woolmark Prize, ultimii 
castigatori fiind karl lagerFeld si Yves saiNt laureNt.
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Intra acum si fii la zi cu cele mai noi si bune informatii!
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THE ROOM SHOWROOM
Monica Radu
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Ioana Bica

n concept autohton, realizat 
de romani pentru romani, fie ca vorbim de 
initiatoarele acestui proiect, de designeri sau 
consumatori. Un proiect reusit, care promoveaza 
cultura noastra, care evidentiaza calitatea si 
bunul gust. Un rezultat binemeritat, care vine 
in urma perseverentei, a muncii si a informarii 
continue; cu toate acestea, energia consumata 
si eforturile nu prea mai conteaza atunci cand 
faci totul din pasiune si cand rezultatele incep sa 
apara.

Ioana Bica si Monica Radu sunt initiatoarele 
acestei frumoase afaceri, care pune baza pe 
calitate, creativitate, feminitate, dupa cum 
chiar ele insele ne-au declarat. Si cu toate ca au 
atributii diferite, Ioana si Monica se completeaza 
perfect, iar experienta de mai bine de 15 ani din 
industria modei, le ajuta sa aiba o viziune cat  
mai clara a directiei in care merg si foarte bine 
ancorata in realitate.

In editia de septembrie 2019 a revistei Famost, 
le avem invitate pe Ioana si Monica, pentru a ne 
povesti despre conceptul The Room Showroom, 
cum au inceput, care sunt principiile dupa care 
functioneaza, cum vad ele moda din Romania, 
care le sunt planurile de viitor, alaturi de multe 
alte lucruri interesante!

Va invitam asadar sa luati pulsul modei 
autohtone, prin intermediul unui dialog deschis 
si confortabil, cu Ioana Bica si Monica Radu!

U
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Bine ati venit in paginile revistei Famost! Spune-
ti-ne pentru inceput, cate ceva despre voi! Care a 
fost primul pas in constituirea acestui business? Sau 
primii pasi?

S-a conturat ca urmare a unei dorinte de a avea 
un spatiu care sa ofere cam tot ce aveam nevoie noi 
la acel moment in materie de fashion. Ne doream 
amandoua un business despre frumusete, feminitate si 
creativitate. Primul pas a fost sa gasim locul potrivit.
Cele mai bune si durabile afaceri, vin ca urmare a 
dragostei pentru ceea ce faci, a pasiunilor. Dragostea 
pentru moda, design vestimentar, exista si in cazul 
vostru? De unde aceasta pasiune?

Cred ca orice femeie are aceasta pasiune mai  
mult sau mai putin. Iar pentru noi a fost ceva mai 
mult: dragostea fata de locul in care ne-am nascut si 
dorinta de a promova design-ul romanesc.
Cum v-ati gandit sa atrageti pe 
platforma The Room Showroom 
designerii? Care a fost strategia si 
cum au primit ei aceasta intentie de 
colaborare?

A venit natural, pe majoritatea ii 
cunosteam de la targurile de fashion 
unde participam ca expozanti, iar 
comunitatea din aceasta industrie 
este destul de conectata.
Care sunt atributiile fiecareia? Faceti 
absolut totul impreuna sau fiecare 
are sarcini bine definite?

Suntem doua persoane diferite si 
care cumva, natural, ne-am impartit 
atributiile. Monica este designer, iar 
Ioana fotograf. Ambele am fuzionat in asa masura, 
incat sa avem sarcini diferite si care sa contureze, 
intr-un mod aromonios, afacerea.
Designerii prezenti sunt doar autohtoni? Nu sunteti 
tentate sa aduceti si din afara tarii?

Designerii  prezenti in showroom sunt autohtoni, 
acesta fiind principiul The Room Showroom. 
Care credeti ca sunt punctele voastre forte in aceasta 
afacere? Unde faceti voi diferenta?

Experienta in domeniul in care am activat mai bine 
de 15 ani ca brand, faptul ca Ioana este fotograf si 
avem si un studio foto in aceeasi locatie si mai ales, 
pasiunea noastra pentru ceea ce facem.

Care sunt criteriile pe care trebuie sa le 
indeplineasca un designer vestimentar, pentru a 
“intra” pe platforma voastra? Sunteti exigente? Ati 
refuzat designeri?

Din pacate, au fost si refuzuri pentru ca selectia 
se face in baza unor criterii destul de stricte. Insa, 
incercam sa incurajam pe toata lumea sa isi urmeze 
visul si sa devina “varianta” lor cea mai buna.
Aveti produse, incaltaminte, diverse accesorii … 
pana unde doriti sa mergeti in aceasta directie a 
diversificarii?

Nu dorim sa extindem deocamdata categoriile de 
produse in showroom-ul fizic, insa pe online este 
posibil.
Cu siguranta v-ati gandit pana in momentul de fata 
sa abordati si clienti din zona masculina si chiar a 
copiilor. Intentionati sa faceti acest lucru?

Poate doar in magazinul online.
Preturile regasite pe site reflecta 
o strategie anume? Exista o 
limita de pret admisa a creatiilor 
vestimentare si a accesoriilor?

Pretul mediu este de 350 lei. 
Exista produse  incepand de la 
200 lei la 400 lei, in afara zonei de 
rochii de eveniment, unde avem 
incepand de la 300 pana la 4000 lei.
Carui tip de femeie va adresati in 
general cu ceea ce se gaseste pe 
site?

Femeia creativa, curioasa, 
pasionata de frumos, de stil, 

curajoasa, care vrea sa iasa din tiparele oferite de 
magazinele mass market si stie ca personalitatea 
fiecareia este diferita si trebuie pusa in valoare in 
mod diferit. 
Se cumpara de la voi? Aveti deja cliente fidele?

Business-ul nostru are acest specific, marea 
majoritate a clientelor noastre sunt fidele si se 
reintorc. Preferam calitatea si diversitatea pieselor, 
care sunt serie limitata si unicat. 

In al doilea an de functionare, inregistram cresteri 
in vanzari, locatia fiind mult mai cunoscuta si 
recomandata de clientele actuale. De asemenea, 
acum, avem si shop-ul online care aduce si mai multe 
comenzi. 

DESIGNERII  
PREZENTI IN 

SHOWROOM SUNT 
AUTOHTONI, 
ACESTA FIIND 

PRINCIPIUL 
THE ROOM 

SHOWROOM. 

 NE DOREAM AMANDOUA UN BUSINESS DESPRE 
FRUMUSETE, FEMINITATE SI CREATIVITATE.
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CLIENTELE NOASTRE SUNT 
ATIPICE. CAUTA CALITATEA 

TESATURILOR SI A CROIULUI 
SI MAI ALES, URMARESC 

COLECTIILE NOI.

Aveti vreo strategie pentru a va fideliza clientela?
Fidelizarea clientelor vine intr-un mod natural prin felul in care se face vanzarea 

si relationarea cu cele care ne viziteaza showroom-ul. Incercam sa consiliem clientele 
daca este cazul si asa descopera mereu ceva nou despre ele prin intermediul hainelor. 
Este uneori terapie, dar nu o terapie consumerista. Cele mai multe cliente devin 
inevitabil prietene, iar experienta de cumparaturi este una personalizata.

Ele stiu ca noi le putem face outfit-uri in functie de tipologia fiecareia si de stilul 
vestimentar personal.
Sunt designeri care vand mai mult? Domina clientela care cauta preturi mici, 
vaneaza reduceri sau diferenta se face la croi, design, calitate? Ati reusit sa conturati 
profilul clientului vostru?

Clientele noastre sunt atipice. Cauta calitatea tesaturilor si a croiului si mai ales, 
urmaresc colectiile noi. Iar asta ne bucura, pentru ca este si politica noastra anti-
consumerism. Le incurajam sa aleaga cu grija produsele pe care le achizitioneaza, sa 
fie potrivite lor si sa stie ca le vor purta cu drag mult timp.
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Din momentul infiintarii si pana acum, ati sesizat 
o evolutie a modei, atat ca pretentii din partea 
clientilor, cat si din punct de vedere al pieselor 
vestimentare furnizate de designeri?

In ceea ce ne priveste pe noi ca brand si designerii 
cu care colaboram, piesele devin minimaliste si au 
tendinta de a urma o linie atemporala. Doar asa 
cumparam piese pe care le vom putea combina usor 
cu ceea ce avem deja acasa si piese de care ne vom 
indragosti si le vom tine aproape mereu.
Ce reprezinta moda pentru voi, in afara ei ca obiect 
de activitate?

Moda vine si pleaca. Tendintele sunt impuse de 
strada, de tot ce se intampla in jurul nostru. Insa 
stilul personal este un instrument prin care te 
poti exprima liber si spune cine esti. Un mod de a 
comunica.  
Cum vedeti designerii romani, comparativ cu cei 
din afara? Pot concura cu cei din afara granitelor in 
anumite privinte?

Sigur, sunt designeri foarte talentati. Oamenii 
sunt la fel peste tot, sunt creativi. Ce difera aici, este 
industria si posibilitatile. 
Tineti cont de tendinte? Urmariti fenomenul fashion 
la nivel international?

In mare parte nu, nici designerii cu care colaboram. 
Sunt preluate eventual unele elemente din tendintele 
internationale in colectiile lor, inevitabil. Asta pentru 
ca tendintele sunt uneori date si de evenimentele 
mondiale care ne afecteaza pe toti la fel. Bineinteles 
ca urmarim la nivel international ce se intampla. In 
aceasta industrie, trebuie sa fii la curent cu tot ce se 
intampla. Si se intampla totul peste noapte. 
Ce designeri sau case de moda admirati in mod 
deosebit?

Personal, admir foarte multe case de moda si 
designeri. Sunt influentata si de povestile lor de viata 
si de cum au schimbat uneori lumea prin creatiile lor, 
prin influenta si puterea pe care au dat-o femeilor 
printr-un LOOK nou. 
Cum se imbraca romancele si cum v-ati dori sa le 
vedeti imbracate pe strada?

Romancele in general, se imbraca frumos si creativ. 
Ne-ar placea sa fie mai indraznete si sa asculte 
instinctual propriu sau sa apeleze la un specialist 
pentru a-si crea un stil cat mai personal. 
Care este stilul vostru vestimentar? 

Elementele comune sunt feminitatea si lejeritatea. 
Hainele pe care le purtam, trebuie sa ne lase sa 
respiram, de aceea purtam tesaturi naturale, croiuri 
practice, dar putin elegant spre sport. E un stil foarte 
eclectic si poate nu extrem de bine conturat, insa de 
cele mai multe ori, retro chic.
Considerati necesar ca o femeie sa ‘completeze’ 
tinuta cu machiaj, chiar si in genul ‘makeup 
nomakeup?’

Necesar e mult spus. Nu toate femeile au nevoie de 
makeup, chiar fie si nomakeup. Nu suntem adeptele 
excesului de makeup, insa atunci cand simtim nevoia, 
un makeup poate scoate in evidenta trasaturile. 

STILUL PERSONAL ESTE 
UN INSTRUMENT PRIN 

CARE TE POTI EXPRIMA 
LIBER SI SPUNE CINE ESTI. 
UN MOD DE A COMUNICA.
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Reflecta The Room Showroom filosofia voastra de 
viata, principiile voastre?

Da. Si asta ne aduce multa bucurie. Faptul ca avem 
aceasta libertate de a ne exprima si inconjura de 
creatii care ne reprezinta. 
Care sunt secretele unei afaceri de succes in 
Romania?

Succesul unei afaceri este 
masurat in venituri bineinteles, 
insa o afacere de succes de lunga 
durata se creste cu rabdare. Secretul 
cred ca sta in perseverenta, munca, 
curaj si multa informare, alaturi 
de pregatirea din domeniul tau. Iar 
atunci cand faci si cu suflet ceea ce 
faci, este si mai usor.
Cat timp va dedicati afacerii intr-o 
zi obisnuita? Sau, cum arata o zi 
obisnuita la voi?

O zi are 24 ore si cam atat are 
uneori si ziua de lucru. Personal, 
multe idei imi vin in somn, iar ceea 
ce facem, se imbina cu viata personala. O zi tipica 
incepe cu verificarea shop-ului online, pregatirea 
comenzilor, continua cu corespondenta cu client, 
furnizori, colaboratori, prezenta in showroom, 
vanzarea efectiva, livrare de comenzi, si se incheie 
de multe ori cu discutiile dupa program cu clientele 
noastre. Avem bineinteles nevoie si de pauza si atunci 

fugim in vacante pentru a ne incarca de energie, 
facem yoga sau mergem la concerte sau gatim. 
Insa totul este conectat si orice poate fi o sursa de 
inspiratie.
Unde v-ar placea sa vedeti moda romaneasca peste, 
hai sa zicem, 10 ani? Unde v-ar placea sa va vedeti 
The Room Showroom peste 10 ani?

Peste 10 ani vom avea un showroom mai mare si 
vom reprezenta mai multi designeri 
romani. 
Ati luat in considerare sa creati voi 
haine? Sau deja faceti acest lucru?

Am avut de la inceput brandul 
propriu - Muna si mai gandim un 
brand nou, surpriza.
Planuri, proiecte, intr-un viitor 
apropiat? Ne puteti dezvalui ceva?

Planurile pe termen lung: un 
concept store intr-o cladire boema, 
pe trei etaje.
Unde va pot urmari cei interesati si 

cum pot fi la zi cu tot ceea ce faceti?
Pe social media: Facebook https://www.facebook.

com/TheRoomShowroomStudio/ si Instagram: The 
Room Showroom.
Va multumim pentru prezenta si va dorim mult mult 
succes in continuare!

Cu drag! Va multumim si noi! 

PESTE 10 ANI 
VOM AVEA UN 

SHOWROOM MAI 
MARE SI VOM 

REPREZENTA MAI 
MULTI DESIGNERI 

ROMANI. 

SUCCESUL 
UNEI AFACERI 
ESTE MASURAT 

IN VENITURI 
BINEINTELES, 

INSA O AFACERE 
DE SUCCES DE 

LUNGA DURATA 
SE CRESTE CU 

RABDARE.
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Calatorind printre blogurile din ROMANIA ...

OLIMPIU MOLDOVAN

septembrie 2019

Ambitios, tanar, pozitiv si incarcat cu mult optimism,
invitatul editiei revistei Famost din luna septembrie 2019 - Olimpiu Moldovan,

ne incanta cu stilul sau aparte, original, atat in ceea ce scrie,
cat si prin modul de abordare a vestimentatiilor

cu care il vedem in articolele sale de pe blog.
Ne-a facut o mare placere sa il cunoastem mai bine pe omul din spatele blogului

si sa descoperim o persoana energica, dornica de a face multe lucruri frumoase,
dandu-ne impresia ca vrea sa puna umarul cat mai mult

la dezvoltarea industriei modei autohtone prin tot ceea ce face.
Cum a inceput sa activeze in moda si mai precis in blogging,

care este parerea lui despre aceasta industrie, care ii sunt principiile
si ce inseamna activitatea de blogging, alaturi de multe alte lucruri interesante,

va invitam sa aflati in dialogul nostru cu Olimpiu Molodovan!
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Buna Olimpiu si bine ai venit in paginile revistei Famost! Afirmi ca iti place tot ce 
inseamna fashion! Ce inseamna pentru tine moda si cu ce segmente din aceasta 
mare industrie empatizezi mai mult?

Salutare! Pentru mine, moda nu inseama sa ai pe tine 3 piese vestimentare care arata 
bine. Pentru mine, moda inseama sa exprimi ceva in momentul in care porti un outfit, o 
stare, o emotie. Este important sa porti tu haina si nu sa fii un umeras. 
Te-a indrumat cineva sa-ti descoperi dragostea pentru moda sau acest lucru a venit 
de undeva din interior?

Cu siguranta a venit de undeva din interior. De cand sunt mic stiu ca imi alegeam 
singur hainele pe care sa le port si imi faceam tot felul de styling-uri. Dar abia dupa ce 
am crescut un pic, mi-am dat seama ca este cu adevarat cea mai mare pasiune pe care o 
am si neaparat trebuie sa fac moda.
Ce te-a impulsionat sa te apuci de blogging? Care a fost primul articol? Ce ai simtit, 
ce sentiment ai avut in momentul in care ai publicat primul articol?

De cand am inceput facultatea si m-am mutat in Cluj, am tot participat la multe 
evenimente si parca simteam ca vreau sa le spun si celorlalti oameni la ce fel de 
evenimente particip. Primul meu articol de pe blog a fost GALERIA DE STIL - este un targ 
de fashion din Cluj unde participa foarte multi designeri vestimentari. In momentul in 
care am publicat articolul, imi amintesc ca o multime de oameni mi-au accesat pagina. 
Eram foarte fericit. Stiam ca am inceput sa fac ceea ce imi place. 
In sectiunea ‘about’ de pe blog, spui ca esti o persoana pozitiva si vezi intai de 
toate, partea pozitiva a lucrurilor. Conteaza acest lucru in blogging?

Din punctul meu de vedere, conteaza. Mereu trebuie sa pleci cu gandul ca poti sa faci 
orice. Odata ce ti-ai impus ca nimic nu e imposibil, atunci nimeni si nimic nu o sa mai 
poata sa-ti stea in cale. Suntem oameni, toti functionam dupa niste parametri; ei bine, 
acesti parametrii trebuie depasiti zilnic, sa simti ca evoluezi zilnic cate un pic, apoi la final 
vezi unde ai ajuns. 
Exista cineva care te-a sustinut tot timpul neconditionat in tot ceea ce faci?

DA! Mama mea! Mama mea, atunci cand trebuie, este si cel mai mare critic al meu, dar 
cu siguranta este si cel mai mare sprijin pe care l-am avut pe tot drumul acesta pe care 
am ales sa merg. Pe langa ea, este familia mea. Pietenii si colegii mei.

Te misti intr-o lume - blogging, 
care, in pofida dezvoltarii 
exponentiale din ultimii ani, este 
dominata de femei. Cum percepi 
tu acest lucru si cum e? Te simti 
in inferioritate? Poate e mai bine 
asa?

Sincer, niciodata nu m-am simtit 
in inferioritate, ba din contra. Eu 
cred si sper, ca, incet, mai multi 
bloggeri masculini o sa-si puna si ei 
amprenta in lumea asta. 

Odata ce ti-ai impus ca nimic nu e 
imposibil, atunci nimeni si nimic nu o 

sa mai poata sa-ti stea in cale.

De cand sunt mic stiu ca imi alegeam singur 
hainele pe care sa le port ...

Port doar piese vestimentare 
in care ma simt bine. 
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Care este parerea lui Olimpiu Moldovan vizavi de moda din Romania? Unde ne situam 
in lume la acest capitol, din punctul tau de vedere?

Lucrurile la noi se misca destul de incet din acest punct de vedere. Dar totusi tind sa cred 
ca moda din Romania ia o mica amploare in ultimul timp. La acest capitol, din punctul meu 
de vedere, mai exista mult de lucru, atat din partea noastra a bloggerilor, cat si din partea 
designerilor. Oricum, important este cum primeste publicul roman tot ce transmitem noi. 
In lume, la acest capitol, cred ca anual il depasim pe cel care se afla in fata noastra.
Incerci sa fii prezent la mai toate evenimentele fashion de la noi. Este acest lucru o 
conditie necesara pentru un blogger?

Pentru un blogger, eu zic ca este. Pe langa expunerea pe care o ai la acel eveniment, tu 
oarecum influentezi o masa de oameni si ar trebui sa stii ce sa le zici. Eu, de exemplu, incerc 
sa-mi duc toti oamenii care ma urmaresc la evenimentul acela. Citindu-mi articolul postat, 
vreau sa se simta ca ei au fost cu mine. Intre mine si comunitatea mea din online, exista o 
stransa legatura. 
Care sunt designerii tai preferati, indiferent ca sunt autohtoni sau din afara? Exista 
vreunul cu care empatizezi in mod deosebit din punct de vedere stilistic?

Nu am neaparat un designer vestimentar preferat. Mie imi place sa colaborez cu 
designerii cu care simt ca am o conexiune. Merg foarte mult pe intuitie, daca simt ca 
colectia unui anumit designer se muleaza pe stilul meu vestimentar, atunci cu siguranta ies 
lucruri frumoase impreuna. 
Ideile de shooting, outfit-urile, sunt concepute 100% de tine? Sau colaborezi cu 
cineva, te consulti in anumite privinte?

Majoritatea ideilor sunt ale mele. Dar imi place sa aud si ideile fotografului cu care 
colaborez. Am noroc ca Alisa David este exact din filmul meu, majoritatea pozelor postate 
pe social media sunt facute de ea. Styling-urile pe care le am la shooting-uri, sunt concepute 
100% de mine.
Stilul tau este poate putin deosebit, atipic, decat, probabil, ar trebui sa fie un blogger 
barbat. Iesi clar din tipare. Acesta esti tu 100%, vrei sa faci lucrurile altfel, sau pur si 
simplu - faci exact ceea ce simti?

Fac exact ceea ce simt. Port doar piese vestimentare in care ma simt bine. Fiecare aparitie 
a mea este una asumata. Niciodata nu as iesi din casa cu un outfit in care nu m-as simti 
bine. 
Ai putea sa-ti definesti propriul stil vestimentar? Cum te imbraci in mod obisnuit?

Nu as putea spune ca stilul meu vestimentar este unul simplu. Rareori ma vezi imbracat 
in ceva simplu. Imi place sa ies in evidenta, facand ceea ce imi place: Styling. 

Fiecare aparitie a mea este una 
asumata.

... tind sa cred ca moda din Romania ia o mica amploare in ultimul timp. 
La acest capitol, din punctul meu de vedere, mai exista mult de lucru, atat 

din partea noastra a bloggerilor, cat si din partea designerilor. 
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Ce ne poti spune despre Chameleonic, colectia de tricouri? 
Care a fost motivatia de a face acest pas? Este creatia ta 100%?

La inceputul anului, pe lista mea de dorinte a fost sa am o colectie 
de tricouri. Zis si facut. Creatia imi apartine in totalitate. Tricourile 
sunt pictate manual; de acest lucru s-a ocupat Laura Popescu, o 
artista. 
Legat de colectia Chameleonic, te-ar bate gandul sa incerci sa 
creezi haine?

DA! Voiam sa vad cum ar prinde publicului aceasta colectie, dar 
pe viitor o sa mai am cateva colectii cu siguranta. Imi place sa vad 
ca am un public care e deschis ideilor mele. 
Care a fost cea mai frumoasa experienta de cand ai inceput 
activitatea legata de blogging?

Nominalizarea mea la Best Male Fashion & Lifestyle Blog. 
Atunci am simtit cu adevarat ca munca mea este apreciata. 
Tii legatura, colaborezi cu bloggeri, discuti cu ei?

Da, am legat prietenii cu cei mai cunoscuti bloggeri din Romania. 
Ce pasiuni extra ai? Cum iti ocupi timpul liber?

Imi place sa calatoresc, dar acest lucru nu se intampla foarte des. 
Imi place sa dansez si sa cunosc oameni noi. 
Spune-ne un lucru care nu se stie despre tine!

Am mainile foarte lungi. 
Ai planuri, proiecte pentru viitor? Ne poti oferi macar un 
secret?

Am un proiect care este in desfasurare. As putea spune ca 
exista posibilitatea sa apar pe banner-ul unui brand cunoscut din 
Romania.
Unde te pot urmari cititorii si unde pot fi la zi cu tot ceea ce 
faci?

Pe platforma mea online www.olimpiumoldovan.ro si cel mai 
des ne vedem pe Instagram @olimpiumoldovan.
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult succes in tot 
ceea ce iti propui!

Multumesc si eu pentru acest interviu!

f  | moda

La inceputul anului, pe lista mea de dorinte a 
fost sa am o colectie de tricouri. Zis si facut. 

Creatia imi apartine in totalitate.

Modele (de la stanga la dreapta)
Adria Rus, Izabella Giurgiuman, Eliza Alexandra Rusu
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CEREMONY by MISTER

1

2

3
facebook.com/mistergalati

https://ro-ro.facebook.com/mistergalati/
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CEREMONY by MISTER

4

5

6
instagram.com/mister.galati

https://www.instagram.com/mister.galati/
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text - Alin Temeliescu
foto - Pinterest

 EVIT
A-L

E! 

1. Shopping fara liSta

2. goana dupa branduri

3. te entuziaSmezi prea tare 
cand Sunt reduceri

4. evitarea cabinelor de 
proba

5. haine nepotrivite

6. cumperi pieSe care Sunt la 
moda

7. evitarea cumparaturilor 
de prin preajma

7
GRESELI

pe care
SA LE EVITI

CAND MERGI
la SHOPPING

 DE MULTE ORI, ACESTE GRESELI TE 
FAC SA CHELTUI BANI IN PLUS, IAR 

UNEORI POTI DESCOPERI CA PIESELE 
VESTIMENTARE ACHIZITIONATE NU 

SUNT DE FAPT, PE PLACUL TAU!

Exista cateva greseli pe care majoritatea 
barbatilor le fac, atunci cand merg la shopping. 



www.famost.ro |  S E P T E M B R I E  2 01 9

51f  | moda

GOANA DUPA BRANDURI

Aceasta este o greseala pe care o fac din 
ce in ce mai multi barbati. De obicei, 

vor merge la magazinele premium si vor 
cumpara ceva doar datorita logo-ului 

de pe acea piesa vestimentara. Nu alege 
hainele de firma in defavoarea celor de 
calitate. Atunci cand faci cumparaturi, 

este indicat sa verifici cu adevarat 
calitatea articolelor de imbracaminte. 

Este o tesatura buna? Cusaturile sunt in 
regula? Este facut bine? Este croit bine? 
Decizia de a alege calitatea unui articol 
peste marca articolului este extrem de 
benefica, chiar daca te costa mai mult, 
un articol vestimentar de buna calitate 
va dura ani de zile! Asadar, atunci cand 

urmeaza sa mergi la cumparaturi, 
asigura-te ca mergi mai degraba pe ideea 

de calitate.
NIMENI NU SE VA UITA LA 

ETICHETELE HAINELOR TALE 
PENTRU A VEDEA DE LA CE 

BRAND SUNT!

HAINE NEPOTRIVITE

Inainte sa mergi la shopping este 
bine sa te gandesti cum te vei 

imbraca acolo. Alege acele haine 
lejere pe care le poti dezbraca si 

imbraca cat mai usor. Acest lucru 
te va ajuta sa economisesti timp 

in cabina de proba. Mai mult 
decat atat, NU CUMPARA PE 

ULTIMA SUTA DE METRI, mai 
ales la sfarsit de program!

SHOPPING FARA LISTA

Primul lucru este ca oamenii fac 
cumparaturi fara o lista. Sigur nu te-ai 

duce sa-ti faci cumparaturile fara o lista 
de cumparaturi, asadar, de ce ai merge 

intr-un magazin de imbracaminte fara o 
lista? Daca ai facut shopping vreodata 
cu ajutorul unei liste de cumparaturi, 

probabil stii deja ca fara una, vei 
cumpara lucruri de care nu ai nevoie 

neaparat. Vei exagera si, in schimb, 
vei cheltui mai mult decat este cazul. 

Acelasi lucru se intampla si atunci cand 
mergi sa iti cumperi haine. Mergi la 

cumparaturi cu o lista de cumparaturi. 
Garderoba ta are nevoie de un refresh? 

Ce lipseste din garderoba ta? Este vorba 
de tricouri? Daca da, ce culoare? Ce 

croi? Ce marime? O lista de cumparaturi 
bine realizata, te va ajuta sa finalizezi 
rapid vizita in magazin. Astfel, reduci 

timpul, energia si stresul care vin o data 
cu alergaturile prin magazine.

1
2

4

3

TE ENTUZIASMEZI PREA MULT CAND SUNT REDUCERI

Atunci cand magazinele sunt pline de etichete rosii pe care scrie SALE, multi barbati cumpara 
cat mai multe piese vestimentare. Este la fel ca ceea ce se numeste impulsul de a cumpara. 

Vei vedea o camasa care iti va placea, o vei cumpara, o vei purta de doua ori si o vei arunca in 
garderoba. Nu cumpara ceva doar pentru ca este mai ieftin si nu cumpara ceva doar pentru ca iti 

place cum arata! Cumpara numai lucruri de care ai neaparat nevoie!

nu cumpara ceva doar pentru ca iti place cum arata!

un articol vestimentar de buna calitate va dura ani de zile!
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 EVITAREA CABINELOR DE PROBA

Este binecunoscut faptul ca MARIMEA POTRIVITA ESTE 
PRINCIPIUL NUMARUL UNU ATUNCI CAND VINE 

VORBA DE IMBUNATATIREA STILULUI TAU. Asigura-te ca 
probezi piesele vestimentare inainte de a le achizitiona. Incercarea 
diferitelor dimensiuni si a diferitelor articole te vor ajuta sa decizi 
daca trebuie sau nu sa cheltuiesti banii pentru respectivul articol.

Iti va lua mult mai mult timp sa il cumperi, sa il incerci acasa 
si apoi sa il returnezi. Poate presupui ca poti returna piesele 

cumparate la orice magazin, insa politica de returnare difera cu 
siguranta! Este indicat sa afli aceste detalii inainte de a cumpara. 
Nu iti pierde banii si timpul evitand cabina de proba atunci cand 
mergi la cumparaturi, ASIGURA-TE CA FIECARE ARTICOL 
PE CARE IL CUMPERI ESTE IN REGULA SI INCEARCA-L 

INAINTE DE A-L CUMPARA!

5
6

7 CUMPERI PIESE CARE SUNT LA MODA

Nu este indicat sa cumperi haine care sunt la moda, chiar daca nu iti 
plac. Nu trebuie sa cumperi ceva ce poarta toata lumea, daca nu iti 

place acel articol vestimentar! CUMPARA DOAR ACELE PIESE IN 
CARE TE SIMTI CONFORTABIL, CARE ITI PLAC SI CARE TE 

REPREZINTA! Lasa intuitia sa te ghideze! Plimba-te prin magazine, 
alege acele articole care te atrag, ia-le in cabina si probeaza-le, 

deoarece sunt sanse mari sa se integreze in garderoba ta!

EVITAREA CUMPARATURILOR 
DE PRIN PREAJMA

Asigura-te ca te treci prin toate 
magazinele din zona inainte de a 

cumpara unele lucruri! Daca te afli intr-
un magazin si vezi un articol care iti 

place, verifica daca se poate gasi online 
sau in alte cateva magazine. ESTE 

BINE SA TE GANDESTI DE DOUA 
ORI INAINTE DE A CUMPARA! Vezi 
daca poti gasi ceva similar care sa fie de 

o calitate mai buna sau o marime mai 
potrivita! Te poti intoarce oricand in 

magazinul respectiv pentru a cumpara 
piesa, dar daca stii ca ai timp si vrei sa 

salvezi niste bani, este indicat sa vizitezi 
si alte magazine!

Plimba-te prin magazine, alege acele articole care te atrag, ...
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Plimba-te prin magazine, alege acele articole care te atrag, ...
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‘70 s groove
t e x t  : ALIN TEMELIESCU
f o t o  : FAMOST
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In fiecare toamna se comenteaza 
cu precadere tendintele modei 
feminine. CE SE POARTA? Care sunt 
trendurile in materie de haine, 
pantofi si accesorii, dar nici moda 
masculina nu ar trebui neglijata.
Marile case de moda au venit cu 
propuneri interesante si in zona 
masculina, care necesita o atentie 
deosebita pentru a avea barbati bine 
imbracati si in pas cu moda. 
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Designerii au readus in atentia publicului tesaturile fine, care au inceput sa fie populare abia 
din anii ‘70, fiind implicate intr-o multitudine de miscari si stiluri de viata.
Vedeta acestui outfit este cu siguranta aceasta camasa dintr-o tesatura foarte usoara si 
racoroasa. Si pentru ca nu exista reguli in moda, mai ales atunci cand te simti comod in ceea 
ce ai ales sa porti.
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Port o pereche de pantaloni largi, 
super-mega comozi. In combinatie cu 
o pereche de pantofi ce redau un aer 
libertin tinutei si pentru a o completa 
corespunzator, am accesorizat-o cu o 
esarfa, respectiv un rucsac! Si VOILA, 
LOOK-ul anilor ‘70 acum mai accesibil 
ca niciodata!

TSCHUSS!
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SHIRT: Zara

TROUSERS: Handmade

RUCKSACK: Reserved

SCARF: Reserved

SHOES: BershkaO
U

T
FI

T
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Locatia este una dintre cele mai exclusiviste locatii in care se cazeaza 
atat sportivi, cat si vedete precum Michael Bolton sau Iglesias, fiind si 
unul dintre cele mai mari Spa-uri din Romania. Sala de Ballrom a locatiei 
a gazduit evenimentul. iar ospitalitatea a fost apreciata.

In cadrul Galei Festival Child Performance, micului print Carol 
Ferdinand de Romania i-a fost inmanata prin organizatoarea Beatrice 
Lianda Dinu, alaturi de Timeea Anisia si Tudor Ionescu, diploma de 
Excelenta si medalia Festival Child Performance!

Dragos Cicu - invitat special, este tenor si interpret pop-opera. In 
prezent, Dragos este tenor in cadrul Corului Filarmonicii George Enescu 
si artist Electrecord. In cadrul evenimentului, a interpretat un cover 
special, surpriza  si Zaraza, o melodie iubita de noi toti, ce se va regasi pe 
noul album ce va fi lansat pe data de 16 septembrie, la Electrecord.

Dragos va oferi o bursa de 3 luni, castigatoarei primei editii - Timeea 
Anisia si pachete de cursuri cu reducere pentru cei mai buni din Gala 
Festival Child Performance! Va fi un colaborator permanent pentru 
Festival Child Performance si tinerele talente.

Beatrice Lianda Dinu aduce un concept in care performanta este ridicata la rang de excelenta!

Festival Child Performance a avut loc la 
Bucuresti in prezenta unui public generos, 
parinti, bunici sau chiar sustinatori ai Galei, 

avand onoarea de a avea ca invitati speciali pe 
Printul Paul de Romania si Printesa Lia, insotiti 
de micul Print Carol Ferdinand de Romania. De 
asemenea, cunoscuta pictorita Bogdana Maria 
Daradici, tenorul Dragos Cicu care a si deschis 
evenimentul, Denize Arsene de la Fashionista Tv, 
Andy Alexandru Antemia - Presedintele Festivalului, 
dar si membru de onoare, poeta si actrita Sabina 
Lisievici care joaca si la Hollywood, Yabee - indragita 
cintareata si jurnalist, Speranta Ionescu - partener al 
evenimentului, dar si manager Avanti Tour si nu in 
ultimul rand - locatia noastra de 5* - Premier Palace 
Spa Hotel din Bucuresti, cu multumiri presedintelui 
locatiei, dar si echipei de marketing, au fost invitati 
speciali si sustinatori ai Festivalului.

Text : Beatrice Lianda Dinu / Foto : AP Photography / Locatie : Premier Palace Spa Hotel

f  | modelling
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Reunind copii si tineri cu performante deosebite din toate 
domeniile, Festivalul isi propune sa aduca in atentie frumusetea si 
talentul sub toate formele sale. Un proiect indraznet, care in scurt 
timp a reusit sa transmita un mesaj chiar si celor de dincolo de 
granite. Muzica, sport, modelling, arta neconventionala, dans, balet, 
instrument, informatica, ecologie, sunt doar cateva dintre domeniile 
nominalizate, insa sunt mult mai multe, dar si mesaje din toata tara.

Mai mult, proiectul propus de Beatrice Lianda Dinu, ne aduce 
in atentie si copiii orfani din centre, dar si copii fara posibilitati 
materiale. De asemenea, au fost nominalizate cele mai bune proiecte 
pentru copii, cele mai bine cotate emisiuni pentru copii, cele mai 
frumoase reviste, etc.

Beatrice Lianda Dinu este alaturi de Fundatia Metropolis de 10 ani, 
ne declara:

La categoria “Cele mai bune proiecte pentru copii” au fost 
nominalizate:

Condelina Kilikidis si Fundatia Vodafone Romania
Fundatia Metropolis 
“Ia-ma Acasa de Craciun”, proiect initiat de Fundatia Metropolis 

si Beatrice Lianda Dinu
Fundatia Loc - Prevenirea abandonului scolar pentru copiii orfani 

si de etnie roma.

La categoria “Cele mai bine cotate emisiuni pentru copii” au 
fost nominalizate:

Atelierul Magic by Olga Gudynn
Jurnal pentru copii - Digi24
In curtea bunicilor - TVR2
Next Star - Antena1
Junior chef - Antena 1
Caravana natiunii by Gabriela Calitescu - Nasu Tv
 

La categoria “Cele mai frumoase reviste pentru copii” au fost 
nominalizate:

Revista Pipo
Revista Istetilor
Revista Babilon
Revista Pici
Revista Mekki Junior
Revista Bubu cel mai bun prieten

Am cunoscut multi copii minunati cu performante deosebite! 
Unii dintre ei au fost adoptati si ne bucuram mult pentru 

asta! Fundatia este nominalizata la sectiunea Best 
Performance pentru performantele realizate de-a lungul 

timpului si pentru educatia si sprijinul pe care il acorda! Va 
iubesc copii si desi nu puteti fi alaturi de noi, va imbratisez si 
va transmit toata sustinerea mea! Veniti si voi alaturi de noi 

sa sustinem copiii orfani!

“

Nu uita sa iti votezi favoritii!

Copiii si - au aratat frumusetea defiland in fata publicului, 
iar multi dintre cei talentati au sustinut momente artistice spre 
incantarea tuturor. Nici sportivii nu au fost mai prejos si au venit 
sa ne arate pasiunea lor. Multi altii au fost nominalizati in lipsa, tot 
mai multi alaturandu-se celorlalti membri din comunitatea creata! 

Special pentru fetitele care iubesc dansul, au venit fetele de la 
trupa de cabaret “CHIC”, care au creat un moment de energie si 
veselie.

Maryellen Badea a fost invitata Galei, o tanara foarte talentata, are 
14 ani si este din Craiova. Este pasionata de muzica (face cursuri de 
canto la “Palatul Copiilor Craiova”, de chitara la “Generatia Folk” si 
de pian la “Scoala Populara de Arte Cornetti”), dans si modelling 
(a absolvit cursuri de modelling). A obtinut numeroase premii la 
festivaluri de muzica (nationale si internationale), printre care 
multe trofee, inclusiv marile premii ale festivalurilor. Participanta 
a concursului TV START ROMANIA la sectiunile canto si modelling.

Malina ne-a incantat cu un moment artistic de exceptie, are 15 
ani, membra a Corului Bravissimo dirijat de Elena Radu, considerat 
cel mai progresist cor de copii din Romania, care au cantat alaturi 
de nume mari din muzica romaneasca - Smiley, Horia Brenciu, 
Orchestra Metropolitana, Grupul coral Song, Feli.

Grupul Meloritm, condus de dna. E. Nicolai - nominalizat la 
sectiunea canto grup in cadrul Galei! Felicitari!

Alaturi de o echipa tehnica deosebita 
fara de care nu se putea desfasura mai bine 
evenimentul, dar si parteneri in sustinerea  
performantelor enumeram: Mihai Mitrea si 
Andrei best dj, Stefania Alina photography, AP 
Photography, Virgil de Bona, Loyal Trio Cartel, 
Atelier Mihelle Christine Camell, Ursulett, 
BrosNor, AVON, Atelier Beatrice, Avanti Tour, 
etc, dar cel mai important - Premier Palace 
Spa Hotel!

Gazdele evenimentului Festival Child 
Performance, modelele Beatrice Models au 
fost Timeea Anisia Dinu si Tudor Ionescu, 
iar evenimentul a fost prezentat de Beatrice 
Lianda Dinu.

f  | modelling
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Ionescu Tudor Eduard, in varsta de 
11 ani este pasionat de dans modern, 
tenis, desen si calatorii. A obtinut locul 1 
la concursuri nationale alaturi de trupa 
Stop&Dance. Ii place foarte mult lectura 
si sa descopere lucruri noi! A participat 
si castigat ca model - premiul cel mare 
Mister Divas Romania, facand parte din 
echipa Beatrice Models. Tudor a fost in 
cadrul Galei Festival Child Performance, 
gazda evenimentului fiind castigator al 
maximului de puncte la evenimentul 
anterior alaturi de Robert Petru!

Nominalizat in cadrul Galei la doua 
sectiuni: Modelling si Dans! Felicitari 
Tudor!

Timeea Anisia, este model - avand 
un contract la Milano, castigatoarea mai 
multor titluri de Miss printre care: Miss 
Bellezza in cita Italia, Grand Prix MISS 
DIVAS, Grand prix Tv Start Romania, 
The best face si multe altele, coperta 
Revistei Famost, coperta Revistei 
Babilon, nominalizata cu o fotografie 
realizata de Laura Stoica la International 
Photographic Art SALON.

Pasionata de muzica si arta, fiind eleva  
liceului de Arhitectura, a fost nominalizata 
la sectiunea Arta si modelling, dar a fost 
si gazda evenimentului.

Incepand cu data de 15 septembrie, va fi 
prezentator in cadrul unui Proiect tv  de 
Fashion in cadrul emisiunii CARAVANA 
NATIUNII by GABRIELA CALITESCU.

Serafim Ilie, la varsta de doar 6 ani 
este pasionat de salvarea si protejarea 
mediului inconjurator. Cu ajutorul 
proiectelor si creativitatii sale, doreste 
sa dea o intrebuintare tuturor obiectelor 
nefolositoare.

Erika Maria este model la Beatrice 
Models si a fost nominalizata in 
cadrul evenimentului Festival Child 
Performance la sectiunea modelling. 
Prin frumusete si atitudine ne va cuceri. 
Este propusa pentru Bellezza in cita 2020 
din partea Beatrice Models si este pe 
lista de asteptare pentru un film ce se va 
difuza in Italia in 2020. 

Giulia Tabara din Giurgiu, are 12 ani 
si 8 luni, canta de la varsta de 6 ani, a 
participat la foarte multe concursuri 
nationale si internationale, a castigat 
trofeul San Remo junior din Italia, la 
varsta de 8 ani, a participat la Next Star 
ajungand in finala next Star si la Vocea 
Romaniei junior, a participat in Venetia 
la un festival unde a castigat concursul, 
Ia Sicilia a castigat locul 1, face canto la 
scoala doamnei Crina Mardare, canta la 
pian si la flaut. Muzica este viata ei si ne-a 
declarat ca:

fara muzica nu pot trai, imi place si 
modellingul. Imi doresc foarte mult sa 
ajung o cantareata renumita, cu multa 

munca si mult noroc!

Ii uram  mult noroc si pentru ca 
sustinem talentele Romaniei, Giulia  a 
fost nominalizata la Festival Child 
Performance la sectiunea canto.

Stefan Claudiu, 15 Ani, 1.85

Rugbyst in echipa CSM Bucuresti 
(pozitie de joc Flanker)

Un tanar talentat, care vrea sa invete/
realizeze cat mai multe lucruri in viata: de 
aici pleaca talentul de a canta la chitara, cat 
si pictura. Un tanar talentat, nominalizat 
la Festival Child Performance.

Albert este Campion National la 
Ekarting la categories de varsta 6-7 ani, 
are multe trofee castigate, model Beatrice 
Models, un talent muzical, are multe 
melodii inregistrate, face inot, karate, 
box, canto si pian! A fost nominalizat la 3 
categorii la Festival Child Performance 
si suntem tare mandri de el!

Robert Petru este micul geniu de  
la Festival Child Performance. Este 
model la Beatrice Models, dar si pictor. 
Este nominalizat la ambele sectiuni si 
il felicitam! Este propus si el pentru 
Bellezza in cita 2020!

Ayan Dascalu, 11 ani, campion national 
la Karting Electric. Idealul lui este dincolo 
de acest titlu. Stie ca performanta cere 
foarte multa munca, antrenamente si mai 
ales sacrificii! A luptat mult, s-a antrenat 
zi de zi, pentru a fi printre cei mai buni! 
Visul lui este de a deveni Pilotul Anului 
si de a ajunge Pilot international! A 
castigat nenumarate premii, dar cel mai 
important, este locul 1 la Marele Premiu 
al orasului Constanta pe 1-2 Iunie 2019.

Face parte din echipa noastra de modele 
Beatrice Models! Felicitari! La Festival 
Child Performance a fost nominalizat la 
2 sectiuni.

Alexandra Popescu, este din Valcea si 
este o voce puternica, care reureuseste de 
fiecare data sa ne cucereasca! A participat 
si castigat mai multe concursuri de muzica 
si se face din ce in ce mai cunoscuta! A 
fost nominalizata la sectiunea canto, in 
lipsa! Suntem fericiti sa o avem in echipa 
Beatrice Models!

Andreas Maxer, un copil talentat 
ce mosteneste talentul si frumusetea 
parintilor sai - Dinu si Deea Maxer. A fost 
nominalizat in lipsa la sectiunea canto. 
Are mai multe melodii si videoclipuri cu 
care deja ne incanta.

Nikolas este un copil frumos si 
talentat. A participat si castigat mai 
multe competitii, ultimul fiind la Tv Start 
Romania. Este nominalizat la sectiunea 
canto si modelling. A fost nominalizat  
la Festival Child Performance la doua 
sectiuni. Beatrice  Lianda ii acorda toata 
sustinerea in drumul spre succes. 

Mellisa Maria este model Beatrice 
Models si suntem siguri ca va urca pe 
marile scene ale modellingului. Face parte 
din echipa de modele Beatrice Models pe 
2019 si a fost in cadrul evenimentului 
Festival Child Performance, fiind prima 
sa defilare! A si devenit imaginea lumii 
mai a REVISTEI Babilon, dar si Best 
Model in cadrul Agentiei! Mellisa este 
propusa pentru “Bellezza in cita 2020”! 
Felicitari!

f  | modelling
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Maria Anissia este un copil frumos, care 
este in echipa de modele Beatrice Models. 
Beatrice Models ne promite cele mai 
frumoase chipuri in echipa. Nominalizata 
la Festival Child Performance la 
sectiunea modelling. Este propusa si ea 
pentru Bellezza in cita. Felicitari!

Nikol a devenit imaginea lunii iulie 
a revistei Babilon si nominalizata la 
sectiunea Top Child Performance, astfel 
devenind imaginea de coperta a Festival 
Child Performance. A fost nominalizata 
in lipsa, insa o felicitam pentru munca si 
performantele sportive.

Rosse Marie este model Beatrice 
Models. A fost nominalizata in lipsa la 
sectiunea modelling, deoarece locuieste 
in Londra! Felicitari!

Ingrid este  si ea model Beatrice 
Models, un copil vesel, pasionata de 
desen si muzica, plina de energie, cu 
incredere in ea si pozitiva, carismatica 
si foarte sociabila. Este nominalizata 
la trei sectiuni! Felicitari si bun venit 
comunitatea Festival Child Performance.

Mohamed Amin, a fost nominalizat la 
evenimentul Festival Child Performance, 
fiind un chip frumos; ii place fotbalul, ii 
place sa cante, sa danseze si sa pozeze! 
Este castigator a multor concursuri de 
modelling  si speram un viitor model de 
succes!

Cristian are 11 ani, este pasionat 
de fotbal si face performanta in acest 
sport! La Festival Child Performance 
este nominalizat la sectiunea sport si 
modelling.

Ana Oprea in varsta de 11 ani, este 
pasionata de pictura, teatru, muzica, 
dans, dar are si preocupari sportive: tenis, 
volei. A jucat in filme de copii precum 
“Camping” si piese de teatru unde a fost: 
Mandica in schita “Five o’clock” si Leanca 
in “Justitie” de I. L Caragiale. A jucat in 
filme precum “Vecinii” si “Camping”.

Ilinca-Mara are 11 ani. Ii place foarte 
mult sa citeasca, sa danseze dansuri 
populare in special, dar si modelling-
ul. Are ca pasiuni limbile straine: limba 
turca, limba rusa si limba engleza. A 
participat la mai multe concursuri de 
modelling incepand din anul 2017,  in 
Romania,  Bulgaria, Grecia si Turcia.

A absolvit cursurile Agentiilor de 
Modele: Kids Model Academy by Catalin 
Botezatu si It Kids by Catalina Buzdun. 
A participat la festivalurile de moda 
pentru copii Kids Fashion Week Romania 
si la Romanian Fashion Philosophy. 

Incepand cu data de 15 septembrie, va 
fi prezentator in cadrul unui Proiect tv 
realizat de Junior International Talent 
Academy. 

Incepand cu anul 2018, a prezentat 
in cadrul EMISIUNII CARAVANA 
ISTETILOR - NASUL TV, rubrica AGENDA 
INFORMATIVA, iar in prezent, prezinta 
rubrica AI TALENT - POTI FI VEDETA, 
in cadrul emisiunii CARAVANA NATIUNII 
BY GABRIELA CALITESCU. A fost 
nominalizata la sectiunea “Talent Child” 
la Festival Child Performance!

Mihaela Lorena a fost nominalizata la 
sectiunea sport, in lipsa la Festival Child 
Performance! 

Multipla campioana nationala! Locul 1 
pe tara la toate categoriile de varsta 12 - 
14 - 16 ani. Peste 200 de cupe de Locul 
1 nationale si internationale. Locul 3 in 
lume atat individual la Juniori, cat si cu 
echipa. In prezent, din toamna, va juca 
pentru Harvard University in echipa de 
tenis! Felicitari si ne bucuram sa avem 
asa copii minunati in Romania!

Daria este un talent muzical cu 
adevarat si ne bucuram sa o prezentam! 
A participat la mai multe concursuri  
nationale si internationale pe care 
le-a si castigat. Ultimul, la Festivalul 
International Bled Golden Microphone 
Slovenia 2019. Felicitari si ne bucuram 
sa fie nominalizata la Festival Child 
Performance!

Erica Maria este un copil talentat, cu 
multe pasiuni! Nominalizata la sectiunea 
canto si modelling! A incantat publicul, 
atat in defilare, cat si cu momentul 
artistic.

Alberta - 13 ani este nominalizata in 
lipsa la Festival Child Performance! 
Jucatoare in echipa de Polo - Triumf 
Bucuresti. In prezent, este in concurs 
la Toplita. E o echipa noua. Sport nou 
pentru fete, dar cu reale sanse de a ajunge 
in echipa de Polo lot national.

*La sectiunea “Arta neconventionala” 
nominalizat in lipsa, Marcu Stefan din 
Caracal, 11 ani, care in cadrul Fashion 
Child Performance, arata arta vazuta 
prin ochii lui! A dezvoltat aceasta pasiune 
odata cu varsta de 7 ani, pornind de la 
niste desene in pix si creion, ajungand la 
graffiti si acum, spray paint art.

Micuta Izabela Zuluf, fiica Sanzianei 
Buruiana este tot mai prezenta la 
concursurile de Miss. Este pasionata 
de moda, dar si de modelling! Ii place 
sa pozeze si o face cu dezinvoltura. A 
defilat alaturi de mama ei, dar si de 
Timeea Anisia, care i-a ajutat pe cei mici 
si la inceput de drum, sa isi infringa 
timiditatea.

Gabriela AMZARU este nominalizata 
la sectiunea canto! Gabriela este o 
voce puternica, care a cucerit la Vocea 
Romaniei si a fost in echipa Loredanei! 
Felicitari si succes!

In luna iulie, Sophia Paduraru, 
eleva a Liceului de Arta “Ion Vidu”, a 
participat la bursa internationala “Dance 
Campus & Contest San Francesco di 
Paola” Italia, oferita de catre Maestra 
Maria Postelnicu. A avut onoarea de 
a participa la workshopurile de dans 
clasic cu Maestrul Andrey Batalov - prim 
solistul Teatrului Mariinsky din Sankt 
Petersburg si de repertoriu cu Maestrul 
Denis Medvedev de la Academia Bolshoi 
din Moscova. “Dance Campus & Contest 
San Francesco di Paola” - aflat la cea 
de-a treia editie, reuneste in Calabria, 
maestri binecunoscuti pe plan mondial 
si ofera elevilor participanti posibilitatea 
de a evolua sub atenta indrumare a 
acestora. Fondatorii si directorii artistici 
ai evenimentului sunt Maestrii Maria si 
George Postelnicu.

f  | modelling
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Felicitari si bun venit in comunitatea copiilor 
cu performante Festival Child Performance!

Acestia sunt doar cativa dintre cei care fac parte 
din comunitatea Festival Child Performance, 
insa atat prezenti cat si nominalizati au fost in 
plus, insa, va promitem sa cunoastem din ce in 
ce mai multi si pentru cititorii nostri! Festivalul 
isi propune de la an la an sa ne aduca in atentie 
copii si tineri cu performante, dar sa si creeze 
o comunitate frumoasa si unita, in care copiii/ 
tinerii frumosi si talentati, dar si cei  fara 
posibilitati materiale, tinerii, cat si orfanii sa 
fie ajutati si promovati. Desigur si proiectele, 
emisiunile si revistele pentru copii, vor ocupa un 
loc important, urmand ca de la an la an sa ne 
aduca in atentie noi categorii, pe care chiar voi 
copii, parinti si bunici, le puteti propune!

Robert Petru

Albert Ciotu

Ayan Dascalu

Timeea Anisia

IngridMelissa Maria

Erica Maria
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Maria Anissia
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Cu siguranta ai auzit de faptul ca ochii reprezinta 
fereastra catre sufletul tau!

Dintre primele semne ale faptului ca ochii sunt obositi, se 
remarca cercurile negre si umflaturile de sub ochi; iar daca ai 
aceste semnalmente, incearca sa gasesti solutii pentru a nu-ti 

arata lipsa somnului sau varsta!

OCHI LUMINOSI
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Cum sa ai  parte de ochi 
luminosi

Formula usor infuzata are micro 
particule cu efect soft de focalizare, 
estompand imperfectiunile, in timp ce 
pielea este luminata. Textura usoara 
calmeaza si hidrateaza zona delicata a 
ochilor, in timp ce sunt reduse liniile 
fine, ridurile si pungile. Ochii par mai 
luminosi si mai deschisi, oferindu-ti o 
stralucire tinereasca.

Gene voluminoase

Daca ai observat cuvintele “Lash 
Concentrate” in numele produsului, 
trebuie sa stii ca acest produs minune 
care are grija de ochi, vine cu beneficii in 
plus si anume, iti pastreaza genele suple 
si le hidrateaza!

Genele, se pot subtia cu varsta sau din 
cauza dezechilibrelor hormonale, aceeasi 
factori care duc la subtierea firelor de 
par de pe cap sau a sprancenelor. Situatia 
este agravata si de momentele in care 
este indepartat machiajul sau atunci 
cand sunt folosite extensiile. Pentru 
combaterea acestor probleme, Genifique 
Light-Pearl Youth-Activating Eye & 
Lash Concentrate combina trei extracte: 
arginina pentru promovarea productiei 
de proteine - cum ar fi keratina care 
ajuta la intarirea parului; madecassoside si 
acidul citric care fortifica in continuare 
genele. Impreuna, ele imbunatatesc 
genele oferindu-le un aspect de plinatate; 
de asemenea, ele se vor simti mai 
matasoase si mai suple la atingere. Pana 
la urma, vei dori si sa scapi de extensiile 
de gene, pentru ca totul sa fie in ceea ce 
te priveste, 100% natural!

Ochi i

Lancome Advanced Genifique 
Light-Pearl Youth-Activating Eye & 
Lash Concentrate are un aplicator 
imbunatatit. Are acum un aspect 
mai ergonomic, avand o componenta 
elastomerica, care ofera o precizie mai 
buna si flexibilitate pentru a oferi o 
presiune blanda a zonei delicate din 
jurul ochilor, alunecand usor pe piele, 
fara smucituri.

Pentru imbunatatirea efectelor 
serului si experienta aplicarii, trebuiesc 
efectuati cei 4 pasi pe care ti-i 
sugereaza Lancome si care, in total, iti 
vor ocupa doar un minut!

PAS 1 Aplica usor serul pe pleoapa 
inferioara din coltul exterior catre cel 
interior, pentru a hidrata si netezi liniile 
fine din jurul ochilor.

PAS 2 Maseaza de-a lungul liniei de jos 
prin miscari circulare, mici, pentru a 
ajuta la dezumflarea pungilor.

PAS 3 Apasa usor varful aplicatorului pe 
punctele de acupresiune in jurul zonei 
ochilor, pentru un aspect mai luminos al 
ochilor.

PAS 4 Pentru finish, mergi cu aplicatorul 
de-a lungul liniei genelor, pentru a ajuta 
la intarirea lor.

In afara acestor ingrijorari, 
pungile de la ochi apar 
odata cu trecerea anilor, fapt 

care este ‘insotit’ de lasarea 
pleoapelor; ca rezultat, ochii par 
mai mici. In urma cercetarilor, 
marele producator de produse 
cosmetice Lancome, a aratat 
ca o deschidere cu doar 1 mm 
sau chiar si mai putin, este 
suficienta pentru a lumina ochii 
si mai mult. In plus, cei din jur, 
te vor percepe mult mai tanara 
si mai bine odihnita.

Partea buna pentru ochii 
nostri este faptul ca exista 
noua formula imbunatatita - 
Lancome Advanced Genifique 
Light-Pearl Youth-Activating 
Eye & Lash Concentrate. El are 
7 brevete si o formula unica care 
promite sa deschida ochii, sa 
reduca umflaturile si sa lumineze 
zona delicata a ochilor, in doar o 
luna.

Vi i torul  este luminos

Pentru un aspect luminos si stralucitor al ochilor, ar 
trebui sa-ti completezi ingrijirea zilnica cu Lancome 
Advanced Genifique Light-Pearl Hydrogel Melting 360 
Eye Mask, fiecare masca aplicata, continand echivalentul 
a jumatate de sticla de ser Genifique Light-Pearl, pentru 
a hrani si calma zona delicata a ochilor si a face ca ochii 
sa arate instantaneu, mult mai luminosi.
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1 Colorbar Glitter Me All 
Dreamland Eyeshadow Palette 
este formata din pigmenti 
puternici si are 9 nuante de lux 
mate, metalice, sclipitoare, care iti 
amplifica LOOK-ul cu o stralucire 
care dureaza. Acestea se amesteca 
usor si asigura o culoare intensa 
puternica. Nu contine uleiuri 
minerale si parabeni!

2 Puterea de ‘limpezire’ a 
otetului alb a fost combinata cu 
tehnologia micelara in Rosemary 
Mint Purifying Shampoo and 
Weightless Conditioner de la 
Aveda. Aceasta formula, curata 
cu blandete, ingrijeste parul si ii 
ofera stralucire, toate, lipsite de 
greutate. Proprietatile energice ale 
rozmarinului, mentei - certificate 
organic - alaturi de alte plante pure 
si esente de plante, ajuta sa ai un 
scalp si par, proaspete si pline de 
viata.

3 Noul Bath & Body Works Rose 
UltraShea Body Cream ofera 
beneficii frumusetii tale cu ajutorul 
extractelor de trandafiri si shea. 
Se ‘blocheaza’ aproape instant in 
umezeala, oferind o piele moale. 
Impreuna cu untul de cacao, aceasta 
formula non grasa ofera un parfum 
deosebit si o hidratare de lunga 
durata.

4 Bogat in apa Reotier, acid 
hialuronic, molecule de legare a 
apei, L’Occitane Aqua Réotier 
Mineral Moisture Mask are 
puterea de a hidrata intens pielea. 
Textura sa non uleioasa minimizeaza 
aspectul porilor, lasandu-ti pielea 
sa arate reenergizata cu o stralucire 
sanatoasa. Perfecta oricarui tip de 
piele, poate fi folosita pe timp de 
noapte si/ sau pe timp de zi ca o 
masca hidratanta instant, timp de 10 
minute.N
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Pe fata curata, demachiata in prealabil,
se aplica primer-ul de machiaj.

Se evidentiaza relieful fetei, prin intermediul 
pudrelor de contur si highlight.

Se contureaza sprancenele, cu ajutorul unui 
creion si unui rimel de sprancene.

Se aplica fondul de ten.

pas 1

pas 3

pas 2

pas 4
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Se aplica primer-ul si fardurile de ochi.

Se aplica gene false individuale,
pentru a adauga profunzime privirii.

Se aplica rujul de buz si fardul de obraz,
pentru a completa LOOK-ul.

Se contureaza ochiul cu ajutorul eyeliner-ului.

pas 5

pas 7

pas 6

pas 8
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machiaj : mihaela alexandru

model : alexandra andreea

foto : Famost
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Dior Addict Stellar Shine

ROUGE COCO FLASH SET Intense Shine Lip Trio

YSL Beaute Volupte Plump-in-colour

L’Oreal Paris Nude Nacres by Colour Riche

Lancome L’Absolu Mademoiselle Shine

Chiar daca nu au luciul si 
stralucirea altor rujuri glossy, te 
poti simti foarte bine si poti arata 
si mai bine, cu ajutorul unor rujuri 
avand nuante diferite de rosu!

Toate aceste nuante minunate care 
vin din partea celor 5 propuneri, iti 
ofera un LOOK al buzelor suculent, 

lucios, si care te va tine o zi 
intreaga, daca va fi nevoie!
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buze
rosii

Un chip proaspat, cu machiaj minimalist, buze rosii 
si lucioase, este exact ceea ce iti trebuie daca vrei 

sa iesi in evidenta. Un LOOK puternic, realizabil fara 
prea mare efort, perfect pentru seara si de ce nu, si in 

timpul zilei, in functie de iesire, eveniment, etc.

S F A T :
Daca vrei sa-ti ‘amplifici’ LOOK-ul, foloseste foloseste putin fard de pleoape gold!

1 Incepe prin folosirea unui primer 
care sa tina mai mult! Aplica 

baza de machiaj si mergi apoi cu un 
anticearcan iluminator sub ochi, nas, 
frunte, barbie, arcada. Ofera-i apoi 
pielii un aspect matifiat cu ajutorul 
pudrei! Pentru un aspect radiant, 
aplica pudra luminoasa pe fata!

2 Tamponeaza usor cu un fard roz 
pe obraji pentru un aspect natural! 

Folosind tehnica drapajului, extinde 
blush-ul in colturile exterioare ale 
ochilor si amesteca bine!

cum   obtii   un   look   fresh?

3 Traseaza liniile superioare si 
inferioare ale ochilor cu un creion 

negru de ochi si umple sprancenele 
acolo unde este nevoie! Pentru 
definirea genelor, foloseste un rimel 
cu volum! Si ultimul lucru de facut 
aici, este sa tapezi cu luciu de ochi 
pleoapele, pentru un aspect proaspat!

4 Exfoliaza buzele cu ajutorul unui 
scrub! Aplica un liner rosu pentru 

buze pentru a le defini si si apoi, 
umple-le cu un ruj rosu si cremos! La 
sfarsit, foloseste un luciu de buze!

benefit cosmetics the 
porefessional face primer

milani rose powder blush

maybelline new 
york fit me 
matte + poreless 
foundation

nykaa contour & 
conquer - contour and 
highlight duo

la girl hd pro setting powder

forest essentials lip scrub

colorbar definer lip liner

m.a.c. lipglass lip gloss
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Spala-ti parul cu un sampon care inmoaie parul si apoi hraneste-l 
cu balsam hidratant! Aplica ser de protectie termica pe toata 
lungimea parului si apoi usuca-l. Strange apoi coama intr-o spirala 
pierduta, foloseste un ondulator, iar daca vrei o textura ondulata, 
mergi cu degetele prin par!

Creeaza o sectiune din par in fata, din exteriorul sprancenelor, 
catre centrul capului. Lasa oricare din cele doua suvite pentru a-ti 
incadra chipul, iar cu ajutorul unei benzi de par, strange sectiunea 
parului pentru a forma o coada de cal ingrijita si frumoasa. 
Foloseste o suvita din coada de cal si infasoar-o in jurul benzii. Da 
la o parte parul ramas pentru a avea fata libera si da-i un aspect 
final cu ajutorul unui ulei special de par!

COADA de CAL INALTA

Cu siguranta toate fetele isi doresc o coama 
voluminoasa, sanatoasa, mai ales ca, in majoritatea 
cazurilor, se potriveste fiecarui tip de fata. Iar in 
momentul in care ai o coada de cal inalta, facuta 
bine, te poti juca cu stilul acesta, la orice nivel, fara 
prea mare efort si in functie de necesitati.

Vrei sa obtii un LOOK actualizat? Iata ce trebuie sa faci!

1
2

3

4
5

6
1 - Braun Satin Hair 1 HD 130 Hair Dryer
2 - Aveda Cherry Almond Softening Shampoo
3 - Moroccanoil Moisture Repair Conditioner
4 - L’Oreal Professionnel Steampod Protecting 
Concentrate Beautifying Ends
5 - System Professional Luxe Oil Reconstructive Elixir
6 - Dyson Airwrap Styler Smooth + Control
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ELEGANTA, OCCIDENT, ORIENT, COAFURI,
PRELUCRAT, ARTA, ARTA COAFURILOR ESTICE, RASARIT . . .

MIREASA

URBANA
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Daca e sa vorbim totusi despre coafurile de ocazie, marile case de moda nu mai 
vin de prea mult timp cu sugestii care sa impace si acea parte a culturii noastre, 
preponderent balcanica. Ne plac lucrurile prelucrate, artistice, nu atat “incarcate”, 
cat incarcate de talent, viziune, forma, lumini si umbre. Daca esti o mireasa sau ai 
un rol important la un eveniment, parul tau intra intr-un … perfect cu rochia si 
make-up-ul tau.

Toate au sens impreuna, iar daca esti in cautarea inspiratiei, poti arunca o privire 
catre prietenii nostri din rasarit. Arta straveche a coafurilor rasaritene este cum 
nu se poate mai moderna, volumul, suvitele prelucrate, formele florale, pe scurt, 
se poarta texturizat. Pentru realizarea coafurilor de acest tip, este nevoie de talent, 
indemanare, dar si multa munca. Recomandarea ar fi sa faci mereu o proba inainte 
de marele eveniment si sa-ti gasesti persoana cu care poti comunica liber despre 
dorintele tale si cea in care ai incredere in a te lasa sfatuita.

Nunta este fara indoiala, pentru cele mai multe dintre femei, cel mai important 
eveniment din intreaga viata. In aceasta zi, nu este permisa nicio greseala: totul 
trebuie sa iasa perfect, iar fiecare detaliu trebuie sa fie bine pus la punct, conform 
unui scenariu atent planificat. Presiunea si stresul sunt extrem de mari, iar 
prioritatile, printre care si coafura de mireasa, trebuiesc stabilite din timp.

Coafura de mireasa este un element peste care nu ai cum sa treci in ziua nuntii, 
fiind necesar faptul ca alegerea ei sa fie facuta cu atentie maxima, in asa fel incat sa 
se ridice la anvergura evenimentului, dar totodata sa si exprime personalitatea. Iar 
coafurile simple, naturale si lejere, vor fi, cu certitudine, mereu la moda in randul 
mireselor. Ele sunt ideale pentru acele femei care, prin felul lor de a fi, pastreaza 
simplitatea, evitand sa epateze sau pentru femeile care au rochii de mireasa putin 
mai incarcate.

Totusi, chiar daca iti doresti o coafura simpla, trebuie sa ai grija cum alegi, astfel 
incat sa nu fie una comuna, evitand in acest fel, riscul ca una din invitate sa aiba 
parul aranjat in mod similar. Majoritatea mireselor prefera cocul pentru ziua nuntii, 
deoarece scoate in evidenta trasaturile fetei si are o perioada de rezistenta ridicata.

Totusi, moda cocurilor finisate a trecut de ceva timp, iar tendinta actuala ne 
indruma catre cocuri lejere formate cu ajutorul buclelor. Daca doriti sa optati 
pentru o coafura cu parul prins si care sa inspire eleganta si romantism in acelasi 
timp, cocurile formate din bucle pot reprezenta alegerea perfecta.

Este evident ca atunci cand se vorbeste de moda, inspiratia vine aproape intotdeauna 
din sursele noastre occidentale, Milano, Paris, Londra … Ne plac foarte mult si 
purtam cu placere din toate culturile interpretate de geniile modei acestor orase.

C O A F U R A  T E X T U R I Z A T A

Arta straveche 
a coafurilor 

rasaritene este 
cum nu se poate 

mai moderna, 
volumul, suvitele 

prelucrate, 
formele florale, 

pe scurt, 
se poarta 

texturizat. 

Coafura de 
mireasa este un 

element peste 
care nu ai cum 
sa treci in ziua 

nuntii, fiind 
necesar faptul ca 
alegerea ei sa fie 
facuta cu atentie 

maxima, . . .

t e x t  :  A u r e l i a  A u r o r a  -  I s i d e s s
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Coafurile simple, 
naturale si lejere. vor fi, 
cu certitudine, mereu la 

moda in randul mireselor. 
Ele sunt ideale pentru 
acele femei care, prin 

felul lor de a fi, pastreaza 
simplitatea, evitand 
sa epateze sau pentru 
femeile care au rochii 
de mireasa putin mai 

incarcate.
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Mat sau textura glossy? Nuante clasice sau indraznet?
Ce alegem pentru CEA MAI IMPORTANTA ZI din viata noastra?

M A C H I A J U L

Acestea sunt o parte din multele intrebari ce si le adreseaza fiecare mireasa in parte. Majoritatea sau poate 
toate, va inspirati din tot ceea ce inseamna online, din ceea ce a purtat prietena, sora, etc. Putine ascultati si/
sau urmati sfatul unui profesionist, foarte putine va cunoasteti tenul, va stiti limitele. Alegeti machiajul ce va 

reprezinta, va evidentiaza trasaturile, va face sa va simtiti frumoase, sigure pe voi! Machiajul nu inseamna neaparat mult 
fond de ten, mult fard, ceva colorat!

Clasic sau indraznet?
CLASIC,
machiaj de mireasa - DA, DE CE NU? 
Cand spunem clasic, spunem atitudine, 
senzualitate, farduri in culori calde, 
LOOK de portelan, privirea subliniata 
printr-un contur realizat cu ajutorul 
tusului negru si buze machiate in culori 
puternice.
INDRAZNET
- culori neobisnuite, scoatem in evidenta 
privirea, conturam buzele natural 
sau mergem pe simplu, mat la ochi si 
evidentiem buzele in culori tari.

Mat sau textura glossy?
Inainte de a alege textura machiajului, trebuie sa stiti diferenta 
dintre ele si nu in ultimul rand, sa va cunoasteti tenul. Baza unui 
machiaj perfect, fin, de durata, consta in ingrijirea lui zilnica, 
atat externa cat si interna.

Machiajul MAT
este alegerea perfecta pentru a contura trasaturile fetei, folosind 
cat mai putin produs si farduri in culori calde.

Machiajul GLOSSY, mult dorit vara aceasta.
Ca si cel mat, poate fi realizat cu farduri in culori calde, dar cand 
spunem glossy, spunem NU pe ten cu imperfectiuni, cu pete 
pigmentare, cu pori dilatati si sebum in exces.

Indiferent de stilul tau, te astept sa gasim impreuna FORMULA PERFECTA, 
pentru ca TU, sa fii CEA MAI FRUMOASA!

t e x t  :  C r i s t i n a  H u m u l e s c u



Co n ce p t  &  Ha i rs tyl e  :  AU R E L I A  AU R O R A
Ma ke - u p  :  M A C H I A J  C RYST I N A  C H

Mo d e l  :  I S A B E L L E  E N A C H E
Fo t o  :  FA M O ST
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INGRIJIRE 
SCALP
h a i r c i a l
Ingrijirea scalpului este noua 
tendinta de ingrijire a pielii si chiar 
daca ai auzit acest lucru destul de 
des in ultimul timp, sa stii ca este 
pe buna dreptate! 

Cauze

Matreata, subtierea firelor de 
par, sunt semne ale unui scalp 
nesanatos. Pentru identificarea 
cauzei/ cauzelor, este bine sa 
consulti un specialist si sa nu 
folosesti sfaturile sau articolele 
de pe internet, decat ca nota 
informativa. In momentul in care 
ai identificat cauza, vei cunoaste si 
cum sa tratezi problema!

Haircial

Avand originile in traditiile 
japoneze si tratamentele 
ayurvedice, haircial-ul este ca un 
facial pentru scalp. Este curatat 
in profunzime scalpul, pentru ca 
apoi, parul sa creasca sanatos. In 
timpul procedeului, sunt infuzate 
vitamine si activi de eradicare 
a poluantilor. Haircial-ul reduce 
matreata, uleiurile excesive, 
elimina factorii poluanti cu efecte 
adverse asupra scalpului si a 
efectelor majore.

Una dintre cele mai importante 
puncte a acestui tratament, este 
hidratarea profunda, ceea ce duce 
la un scalp mai sanatos si o crestere 
adecvata a cresterii parului.

Acasa 

Pe langa acest tratament, este 
importanta ingrijirea parului 
acasa, folosirea uleiului pur de 
nuca de cocos sau a uleiului de 
susan, fiind esentiale. O data pe 
saptamana, maseaza-ti scalpul si 
aplica uleiul de la radacini pana la 
varfuri, lasa-l timp de 1-2 ore, dupa 
care spala-te pe cap! In cazul in 
care ai un scalp sensibil, opreste-
te in a folosi sampon si balsam 
timp de 2 saptamani, pentru a-i da 
capului, o pauza de resetare.

Fiecare dintre noi avem 
anumite rutine de ingrijire 
a pielii, de la curatare, 

la hidratare, machiaj, etc, iar 
in cazul parului, spalarea lui, 
folosirea unui balsam din cand 
in cand, o masca de par - si mai 
rar, si cam atat.

Acordand o importanta 
atat de mica scalpului, 
gresim, pentru ca umiditatea, 
transpiratia si murdaria 
provoaca mult ‘deranj’ 
scalpului. Doar ca, noi facem 
tratamente in primul rand - 
parului, multe tratamente, 
neglijand scalpul, care are 
nevoie si el de o ingrijire 
adecvata!

Iata ce ar trebui sa stii 
despre ingrijirea scapului, in 
asa fel incat sa-ti dezvolti un 
obicei din aceasta!

1

2

3

1 - Kama Ayurveda Extra Virgin 
Organic Coconut Oil

2 - Hayo’u Beauty Restorer™ Comb
3 - Kerastase Initialiste Advanced 

Scalp and Hair Concentrate
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P ierderea parului poate fi pe tot scalpul  
-  alopecia totalis, poate fi pe tot corpul, 
inclusiv gene si sprancene - alopecia 

universalis sau poate sa cada pe portiuni mici  - 
alopecia  areata (aceasta situatie este temporara 
si rareori duce la calvitie totala).

Factorii implicati in caderea parului sunt  
ereditatea, hormonii si varsta. Cercetarile sunt 
in continua desfasurare si unii oameni de stiinta 
cred ca sistemul imunitar considera foliculii 
de par drept tesut strain si ii ataca. Multi 
cercetatori suspecteaza o componenta genetica.

Alopecia androgenica (AGA) sau chelia 
barbatilor este ceva mai putin dramatica, 
dar si mult mai frecventa. AGA este comuna 
barbatilor si, asa cum arata numele, are drept 
cauze o predispozitie genetica sau ereditara la 
boala si prezenta androgenilor (hormoni sexuali 
masculini). Cercetarile concluzioneaza ca 
foliculii de par ai barbatilor susceptibili de AGA 
pot avea receptorii programati sa incetineasca 
sau sa inceteze productia de par sub influenta 
androgenilor.

Rar, femeile pot suferi acelasi tip de 
pierdere a parului, dar fenomenul aparare 
mai des dupa menopauza. Tuturor femeilor 
li se rareste parul odata cu trecerea anilor, in 
special dupa menopauza, dar nu este exclus 
ca fenomenul sa apara inca de la pubertate.

Este absolut normala manifestarea 
pierderii unei cantitati mai mari de par dupa 
nastere, pe parcursul a doua sau trei luni, 
pentru ca modificarile hormonale impiedica 
pierderea normala de par in timpul sarcinii.

Calvitia poate fi provocata si de o specie 
de parazit foarte mic, Demox follicularum. 
Acesti paraziti sunt prezenti in toti foliculii 
de par pana la varsta medie, dar in cele mai 
multe cazuri nu sunt daunatori. Cercetatorii 
au aratat ca diferenta dintre persoanele 
care isi pierd parul si cele care nu isi pierd 
parul poate consta in modul in care scalpul 
reactioneaza la acesti paraziti. Cand corpul 
initiaza un raspuns inflamator prin care 
incearca sa respinga parazitii, acesta ii poate 
distruge, dar o data cu ei, afecteaza si parul.

Despre 
caderea 
parului
Calvitia sau Caderea parului 
s e  m a i  n u m e s t e  s i  a lo p e C i e

DORINA URSU
- terapeut naturist -
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Pe langa ereditate, mai sunt o 
serie de factori care contribuie la 
pierderea parului:

- circulatia sangvina proasta
- bolile acute
- bolile de piele
- operatiile
- expunerea la radiatii
- pierderea brusca in greutate
- febra mare
- deficienta de fier
- diabetul
- bolile de tiroida
- medicamentele folosite in 

chemoterapie
- stresul
- dieta saraca
- impetigo si alte infectii 

fungice
- substantele chimice (in special 

cele din vopseaua de par)
- carenta de vitamine.

RECOMANDARI

• Consumati fructe, zarzavaturi si alimente sarace in amidon – pot ajuta la incetinirea procesului de 
pierdere a parului.
• Consumati alimente bogate in biotin si/sau luati suplimente cu biotin: drojdia de bere, orez brun, 

bulgur, mazare, linte, ovaz, fasole soia,  seminte de floarea soarelui, nuci.
• Includeti in dieta alimente din soia (fasole, tempeh si tofu); alimentele din soia  inhiba formarea 

dehidrotestosteronului, un hormon implicat in procesul pierderii parului.
• Nu consumati alimente care contin ou crud – nu doar expune la riscul de infectie cu Salmonella, este 

bogat in avidin, o proteina care se combina cu biotinul si il impiedica sa fie absorbit.
• Masati scalpul in fiecare zi. 
• Folositi sampoane si balsam care contin biotin si siliciu. Aloe vera gel, vitaminele C si E si uleiul de 

jojoba sunt foarte bune pentru par.
• Evitati tratamentele dure.
• Nu folositi perie sau pieptan cu dintii subtiri.
• Nu frecati parul cu prosopul.
• Lasati parul, pe cat posibil,  sa se usuce natural, fara uscator.
• Nu strangeti parul pana nu se usuca.
• Nu folositi coronite sau alte obiecte care tensioneaza parul.
• Folositi cu atentie produsele care nu sunt naturale pentru ca pot provoca foarte des reactii alergice.
• Feriti parul de razele soarelui; expunerea indelungata la soare si apa de mare afecteaza parul.
• Evitati dietele severe si suplimentele pentru slabit.
• Clatiti parul cu otet de cidru de mere si ceai de salvie.
• Consumati ceai verde, coada calului, palmier pitic.
• Masati scalpul cu 10 picaturi de ulei de arbore de ceai (combate bacteriile si parazitii care pot cauza 

caderea parului) si apoi samponati parul.

SUPLIMENTE

• Acizi grasi esentiali (ulei seminte de in, ulei de primula, sau ulei de somon) – imbunatatesc textura 
parului, previn parul uscat si casant.
• Vitaminele B sunt importante pentru sanatatea parului.
• Vitamina C cu bioflavonoizi - imbunatateste circulatia sangvina in scalp, ajuta foliculii parului prin 

actiunea antioxidantilor.
• Vitamina E - creste absorbtia de oxigen care imbunatateste circulatia sangvina in scalp. 
• Zinc - stimuleaza cresterea parului prin intarirea sistemului imunitar.
• Extract de seminte de struguri – antioxidant puternic care apara foliculii parului de radicalii liberi.
• Metilsulfonilmetan (MSM) - necesar pentru formarea structurilor de proteina care aprovizioneaza parul.

Daca  ati pierdut o cantitate mare de par, mergeti la medic! Toate informatiile din acest articol au rol 
informativ si nu inlocuiesc consultatia si recomandarile medicului specialist. Consumati suplimente 

alimentare doar la recomandarea terapeutului sau medicului dumneavoastra.

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

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

SANATATE MAXIMA!

OBSERVATI I

• Este normal sa pierdeti 50-100 
fire de par zilnic.
• Sarcina, o mare concentratie de 

metale in corp si bolile autoimune 
pot cauza pierderea  parului. La 
fel si dozele mari de vitamina A 
(100 000UI sau mai mult).
• Hipotiroidismul poate cauza 

caderea parului.
• Transplantul de par poate fi 

un tratament de succes pentru 
pierderea parului. Asigurati-va ca 
medicul este specializat in aceasta 
tehnica, daca decideti sa faceti 
implant!
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Cand vine vorba de cum vom imbatrani si cum va arata pielea noastra, ne aflam 
in situatia in care putem spune ca, asa cum e mama, asa e si fiica.

Multi barbati si nu doar, au auzit zicala ca, daca vor sa vada cum va arata 
prietena lor sau sotia peste cativa ani, sa se uite la mama ei! Si acesta e un mare 

adevar, chiar si in cazul pielii si a modului cum imbatraneste aceasta.

CUM IMBRATRANIM
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Un grup de chirurgi 
plasticieni din California, 
a studiat acest lucru, 
plecand de la scanarea 
chipurilor mamelor si 

fiicelor, folosind modelarea pe calculator 
si camere 3D. Ei au gasit ca mamele si 
fiicele care seamana, au acelasi model 
si in privinta modului de imbatranire. 
Conform analizelor, modul in care a 
inceput sa se lase pielea, locurile in 
care ea devenea mai subtire, pierderea 
elasticitatii, toate se regaseau in modelul 
de imbatranire regasit in cazul mamelor. 
Iar aceasta similitudine a crescut in 
special, in momentul in care fiicele au 
atins varsta de 30 de ani.

Specialistii afirma ca aceste studii 
au fost pentru a observa aceasta 
similitudine, in mare parte subiective si 
observationale.

Aceste observatii pot fi de folos, mai 
ales in cazul femeilor care trec usor 
peste 30 de ani sau sunt la inceputul 
varstei de 50 de ani, varste ideale pentru 
folosirea minimala a tehnicilor invazive 
pentru pastrarea unui LOOK tanar. A 
sti cum s-a schimbat chipul mamei de-a 
lungul anilor, poate ajuta la ghidarea 
interventiei chirugicale in procedurile 
urmatoare; chirugii ar putea de exemplu 
sa identifice, unde sa injecteze pielea 
pentru a o umple.

Un alt autor al studiului, afirma ca 
in cazul in care se cunoaste cum se vor 
schimba pleoapele in decursul timpului, 
poate fi un fapt extrem de important, 
pentru elaborarea unui plan de corectii 
sau a unei interventii pentru ca aceste 
semnalmente sa nu apara. Daca de 
exemplu, o femeie ajunge la varsta de 
30 de ani la respectivii specialisti, ei 
vor putea vedea si anticipa modificarile 
ulterioare si vor sti deja ce este de facut.

Cand esti tanara, tot ceea ce faci in 
domeniul frumusetii este despre produse 
de prevenire, blande si hranitoare. 
Hormonii isi cauta in continuare 
echilibrul, asa ca trebuiesc evitate pe cat 
de mult posibil produsele de curatare, 
machiaj si hidratante fara ulei.

Intrarea tinerilor intr-un ‘regim’ de 
ingrijire a pielii, nu doar ca ajuta la 
rezolvarea unor probleme dificile cu care 
se confrunta, le previne, dar mai mult, 
creeaza anumite obiceiuri sanatoase 
pe parcursul intregii vieti. Curatarea, 
hidratarea si tonifierea, sunt cele mai 
importante trei etape de ingrijire si 
trebuiesc efectuate dimineata si seara.

Multi tineri au ca principala preocupare 
pielea grasa, asa ca un cleanser pe baza 
de gel este cel mai bun, care sa contina 
acid salicilic ce ajuta la curatarea acneei. 
Trebuie folosita o formula usoara, non-
comedogenica, fara ulei.

Femeile care au in jur de 20 de ani, 
pot opta pentru formule spumoase si 
hidratante usoare, poate curatatori 
laptosi - daca exista predispunere la 
pielea uscata. Atentia trebuie indreptata 
si catre zona ochilor, care, poate fi 
predispusa deja la aparitia primelor linii 
usoare sau riduri, un hidratant fara ulei 
sau un gel hidratant pentru ochi, fiind 
indeajuns. Pentru o varsta care se apropie 
sau trece de 30 de ani, daca s-a avut grija 
de piele, poate exista totusi posibilitatea 
unor semne ale daunelor provocate de 
soare sau semnalmente ale pielii uscate. 
Cand ai trecut destul de bine de 30 de ani, 
ar fi indicat sa utilizezi seruri nutritive 
si creme cu ingrediente pentru timp de 
noapte. Trebuie de asemenea utilizat 

un cleaner cremos si creme hidratante, 
pentru blocarea umiditatii in piele, iar 
pentru timp de noapte, trebuie o crema 
usoara pentru ochi.

Saptamanal, trebuie o masca de argila 
care va curata porii daca ai tenul gras, 
sau o masca usoara hidratanta daca 
ai tenul uscat. Foloseste un mecanism 
granular exfoliator sau ceva cu acizi alfa 
hidroxi de doua ori pe saptamana, pentru 
indepartarea stratului superior al pielii si 
desfundarea porilor.

Incearca sa adaugi cateva produse 
cu antioxidanti pentru combaterea 
radicalilor liberi si sa introduci cateva 
produse cu vitamina A si derivate, atunci 
cand ai in jur de 30 de ani. Retinolul 
poate fi gasit in doze mici in multe 
creme de noapte si seruri, iar pentru 
doze mai puternice de retinoide, cremele 
si gelurile ar trebui sa fie prescrise de 
medicul personal sau dermatolog.

Pielea trebuie sa straluceasca si 
de aceea sunt necesare cateodata 
tratamente profesionale, cum ar fi 
microdermabraziunea si folosirea 
vitaminei C. In jurul varstei de 30 de 
ani, poti lua in considerare injectii anti-
rid ca o masura de protectie impotriva 
aparitiei ridurilor, dar si pentru un 
aspect reimprospatat.

De asemenea, foloseste protectia solara 
la orice varsta si cu cat faci asta mai 
repede, cu atat mai bine! Esti protejata 
de soare si ce trebuie sa stii este ca, 
aproape 90% din imbatranirea prematura 
este cauzata de expunerea UV, iar daca 
vei tine cont de aceste lucruri, vei fi 
recunoscatoare cand vei ajunge la varsta 
mamei tale.

M A S U R I  P R E V E N T I V E  I N  C A Z U L  F I I C E L O R
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Oricum ar trece anii peste tine, poti 
inainta in varsta frumos si gratios, lucru 
care depinde de stilul de viata si mai 
putin de gene. S-a remarcat ca unul dintre 
cei mai importanti factori pentru modul 
cum aratam, este modul in care pielea 
colecteaza si retine umezeala, folosind 
moleculele care leaga apa in piele.

Pe masura ce pielea imbatraneste, 
genele care controleaza procesul, devin 
mai putin active si pielea retine mai 
putina umezeala, ceea ce duce la aparitia 
primelor riduri. 

Un alt factor important, este colagenul, 
proteina care ii da pielii structura de 
baza. Odata cu trecerea anilor, genele 
care degradeaza colagenul pot deveni 
hiperactive, ducand la mai multe riduri. 
Alti factori implica inflamatia, cum 
reactioneaza pielea la razele solare si 
raspunsul pielii in cazul radicalilor liberi.

Avand toate aceste informatii, nu 
inseamna ca vei arata exact ca mama 
ta, folosirea regulata a factorului de 
protectie solara, te ajuta sa indepartezi 
daunele provocate de soare si sa reduci 
riscul de imbatranire prematura, linii 
fine, pete de piele. Si pana cand nu va 
fi descoperit factorul minune care ne 
va tine tineri toata viata, nu avem de 
facut decat sa avem un ritual de ingrijire 
specific tipului nostru de piele, impreuna 
cu un stil de viata sanatos, pentru a arata 
bine la orice varsta!

Folosirea nutrientilor este o necesitate, 
inainte ca semnele imbatranirii sa se 
adanceasca, iar atentia trebuie canalizata 
pe produsele de umplere. Din pacate, 
toate acele vacante pe plaja isi fac simtita 
prezenta pe aspectul pielii si nu numai, 
pierderea colagenului fiind una din cele 
mai alarmante si evidente probleme. Poti 
ajuta la incetinirea degenerarii celulare 
cu ajutorul proprietatilor antioxidantilor 
ai vitaminelor C si E, care te pot ajuta 
cu protectia pielii prin lupta impotriva 
radicalilor liberi, care distrug celulele 
sanatoase. Vitamina C stimuleaza sinteza 
colagenului, mai ales atunci cand este 
aplicata intr-o forma puternica.

In plus, retinoizii cu vitamina A 
utilizati topic, reprezinta luptatori 
puternici impotriva radicalilor liberi. 
Poate reduce punctele maronii, creste 
exfolierea si productia de colagen, 
ingrosarea epidermei. Peeling-urile 
chimice sunt de asemenea bune pentru 
o piele fina, iar injectarile dermice 
functioneaza foarte bine pentru umplere 
si cresterea volumului productiei de 
colagen.

Este esential sa ai grija in continuare 
si de zona ochilor prin folosirea serurilor 

de noapte, cu bogate proprietati de 
hidratare si care contin acid hialuronic, 
unt de shea, uleiuri eficiente. Adauga de 
asemenea creme si hidratanti, lotiuni sau 
seruri care contin cel putin doua tipuri 
de antioxidanti.

Pentru o piele cu multe riduri si linii, 
trebuie mers pe formule cu peptide, 
despre care s-a demonstrat ca intareste 
colagenul. Foloseste un cleanser cremos 
dimineata si seara, sau, daca pielea 
tolereaza, o formula usoara pe baza de 
AHA sau acid salicilic, o data pe zi. 
Prescriptiile legate de reducerea ridurilor 
si formulele care contin retinol si acid 
glicolic, sunt esentiale pentru reducerea 
ridurilor si a liniilor fine, imbunatatind 
textura pielii, tonul si culoarea si 
stimuland hidratarea.

Actualmente, exista multe produse 
cosmetice, tratamente, metode 
chirurgicale, aplicabile femeilor mature. 
Refacerea suprafetei pielii cu ajutorul 
procedurilor laser este una din proceduri 
care poate oferi o solutie eficienta, 
imbunatatind semnificativ aspectul 
din jurul ochilor, minimizand liniile si 
petele, imbunatatind aspectul pielii per 
total.

C O N T R O L U L  DAU N E L O R  P E N T R U  M A M E
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personalitati de TOP cu DANIELA SALA

Julia Jianu este una dintre cele 3 componente ale trupei EXOTIC, prima trupa de fete din 
Romania care a fost infiintata in anul 1999, dar care s-a destramat la scurt timp, desi au 
avut un succes formidabil. Ulterior, Julia si-a continuat cariera, construindu-si o cariera 

solo de success, de care se bucura si in prezent. 

interviu cu Julia Jianu

o cariera de 20 ani! 
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Buna si bine ai venit in paginile Revistei 
Famost. La ce varsta ai pasit in lumea 
artistica? A fost greu sa te faci remarcata?

Inca de la 4-5 ani, dar mai precis inca din 
clasa I am avut abilitati artistice, pentru ca 
participam la toate manifestarile artistice unde 
cantam si eram foarte apreciata de toti. Mai 
tarziu, la scoala generala participam la diferite 
evenimente organizate de catre scoala. Tot 
timpul, de cand ma stiu, am avut asa cate un 
moment care sa imi demonstreze ca asta a fost 
harul meu, fara sa ma indrume nimeni. Nu 
stiam ca, in timp, asta va deveni o meserie. 
Propriu zis, cand am inceput eu sa cant la 
modul cel mai serios, a fost in primul an de 
facultate cand m-am inscris la un studio de 
jazz si muzica usoara si de acolo au inceput 
participarile mele la diferite festivaluri de 
muzica usoara care mai se organizeaza chiar 
si acum. Vorbesc de “Festivalul Mihaela 
Runceanu” si “Festivalul Florentin del 
Mar”, festivaluri cu notorietate, care se 
organizeaza de ani de zile si la care castigam 
premii dragute. Mai tarziu, am fost sunata de 
catre Costi Ionita pentru un casting, pentru 
a face parte din primul grup de fete din 
Romania. Aici a fost norocul meu si eu zic ca 
a fost destinul meu sa fiu aleasa din atatea fete 
cu voci frumoase din Romania.

Ce amintiri ai de la lansarea primului 
album?

Primul album a fost cand faceam parte din 
trupa Exotic, “Sexxy”. Imi amintesc ca a fost 
primul clip al unei trupe dat in prime time la 
TV, chiar inainte de stirile Pro TV. Lansarea 
a fost de mare impact, deoarece a fost cu 
Generatia Pro. Tin minte ca a fost intr-un 
club. S-a ocupat de stilul nostru pe atunci 
Loredana Groza, deoarece ea era partea 
integranta a Media Pro. Lansarea a fost de 
mare impact. Si acum piesa “Sexy, Sexy, Stiu 
ca ma vrei” e cunoscuta de toata lumea, de la 
cei mai mici, pana la cei in varsta. 
Ce trairi ai atunci cand esti pe scena si 
oamenii iti fredoneaza melodiile? 

Este foarte simplu de spus. In momentul 
in care faci ceea ce iti place cel mai mult si 
chiar faci cu daruire si cu pasiune, nu te poti 
satura de ceea ce faci. E vorba de un schimb 
de energie.
Ce inseamna fericirea pentru tine? Ce te 
face fericita cu adevarat?

E foarte greu de zis. In functie de anumite 
etape ale vietii. Se spune ca o stare de fericire 
generala nu exista niciodata, pentru ca viata 
cotidiana te impiedica uneori sa fi fericit 
continuu. Exista momente si momente. 
Fericirea consta in a face ceea ce imi place si sa 
am activitate si liniste interiora. 
Care a fost cel mai fericit moment din 
cariera ta? Dar cel mai trist?

Nu exista un moment unic. Momentele 
de fericire sunt in permanenta. Clar sunt 
momente de fericire la fiecare eveniment in 
parte atunci cand publicul tau te aplauda. 
Sunt oameni care te plac foarte mult si iti 
arata asta, iar acest lucru iti da o stare de 
fericire. Cand vezi ca omul din fata ta te 
apreciaza si iti lauda munca, este o mare 
satisfactie si o mare fericire. Fericirea pe plan 
artistic este generala. 

Nu pot sa spun ca am avut momente foarte 
triste in cariera mea artistica.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti 
la cariera ta? 

Absolut niciodata. Sub nicio forma nu 
m-am gandit la asta. Pentru asta am fost 
facuta si nu se pune problema sa renunt 
vreodata. Nu as renunta pentru nimic in 
lume. 
Cine a fost idolul tau?

In momentul 
in care faci 
ceea ce iti 
place cel 
mai mult si 
chiar faci cu 
daruire si cu 
pasiune, nu 
te poti satura 
de ceea ce 
faci.
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Nu pot sa spun ca am avut un idol si atat. 
Cand eram foarte mica mi-a placut foarte 
mult Michael Jackson, eram ca un fan inrait 
de al lui, aveam si postere si tricouri cu 
chipul lui. Dar in ceea ce priveste muzica, 
vocea si dorintele mele de a atinge anumite 
performante vocale, din acest punct de vedere 
le-am apreciat foarte mult pe artistele Celine 
Dion si Mariah Carey. Acestea doua erau 
cele pe care eu incercam sa le imit cand eram 
mai mica. Dar sunt chestii usor diferite. Omul 
Julia il admira pe omul Michael Jackson, iar 
cantareata Julia le admira din punct de vedere 
al tehnicii vocale pe Celine Dion si Mariah 
Carey.
Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta 
tara? 

Imi place foarte mult sa calatoresc, imi 
place foarte mult sa vizitez, dar nu cred ca 
m-am gandit niciodata sa ma mut intr-o alta 
tara. Mie mi-a mers aici foarte bine atat in 
viata personala, cat si cu muzica. Sunt “prea” 
romanca, ca sa pot sa zic ca m-as muta intr-o 
alta tara! 
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?

Nu a fost greu, pentru ca eu am considerat 
de cand ma stiu ca nu exista o concurenta 
directa intre artisti, nu la modul ala in care sa 
ne “calcam pe bataturi” unul pe celalalt. Exista 
loc pentru toata lumea. Important este ca tu 
sa mergi pe linia ta, sa ai drumul tau, deoarece 
sunt organizatori si oameni care sigur te vor 
placea. Fiecare are identitatea lui ca artist. 
Cine spune ca exista o concurenta directa, 
exagereaza. Nu exista o concurenta directa in 
asa ceva. Exista loc pentru fiecare!
Ce parere ai despre piata muzicala din 
perioada actuala?

Acum s-a mai linistit. A fost o perioada in 
care a fost putin haos, dar acum eu zic ca au 
avut mare impact competitiile de gen (Vocea 
Romaniei, X Factor) care au adus in prim 
plan cateva voci bune, care merita sa le auzi 
la radio. La capitolul artisti care merita sa 
ramana pe piata la ora actuala, stam foarte 
bine, suntem pe drumul cel bun.

Cat de importante consideri ca sunt 
imaginea si stilul vestimentar pentru un 
artist? 

Conteaza stilul intr-adevar, dar stilul la 
artisti difera foarte mult. Nu poti sa zici ca 
exista neaparat un stil a la long care sa tina 
la un artist, deoarece noi ne reinventam in 
permanenta. Consider ca stilul tau ca om, 
pe care il creezi ca artist, ca personalitate 
te va scoate in evidenta mai mult decat 
vestimentatia aleasa. Mie imi place ca atunci 
cand urc pe scena, sa fiu usor glamour. 
Consider ca cel de pe scena trebuie sa atraga 
privirile si sa fie diferit pentru cei din public. 
Incerc sa gasesc mereu accesorii potrivite 
astfel incat, tinuta conturata, sa iasa frumos in 
evidenta. 
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa 
paseasca in acest domeniu?

Nu prea exista sfaturi. Daca ai o dorinta care 
iti iese din piept, consideri ca ai o voce data 
de la Dumnezeu, fara sa faci vreo ora de canto 
… daca tu esti sigura pe tine, e clar ca ai toate 
atuurile sa mergi mai departe. 

Sfatul meu este sa persevereze, sa nu se lase 
doborati de nimic. Sa mearga mai departe 
fara compromisuri, deoarece asta este cel mai 
important! Sa mergi “curat”, deoarece acest 
traseu este de lunga durata si nu merita sa faci 
niciun compromis.
Daca nu iti alegeai cariera de cantareata, ce 
altceva ai fi facut?

Eu am terminat facultatea de Filozofie, 
specializarea Pedagogie, iar in ultimul an 
am fost profesor educator la o Casa de Copii. 
Mi-a placut foarte mult. Deci, clar, daca nu 
profesam ca si cantareata, profesam in acest 
domeniu.

Sa mearga 
mai departe 
fara 
compromisuri, 
deoarece 
asta este 
cel mai 
important!



www.famost.ro |  S E P T E M B R I E  2 01 9

89f  | stil de viata

Care a fost cea mai frumoasa perioada din 
cariera ta? Povesteste-ne cateva amanunte! 

Cele mai frumoase momente au fost in 
cariera mea solo, fara falsa modestie. Exista 
mai multe momente frumoase. De exemplu, la 
petrecerile private la care merg, ma incarc asa 
cu o energie pozitiva foarte, foarte buna. La 
petrecerile oamenilor pe care nu i-am vazut in 
viata mea, dar care la sfarsitul evenimentului 
vin si ma imbratiseaza si isi fac poze cu mine 
si ma felicita. Atunci sunt cele mai frumoase 
momente din cariera mea. Cred ca petrecerile 
private imi plac cel mai mult, deoarece ador 
sa am contact direct cu publicul si cred ca 
aici am cele mai frumoase momente din 
cariera mea, deoarece am cunoscut foarte 
multi oameni cu care am ramas in relatii de 
prietenie. 
Cine este Julia Jianu, omul din spatele 
camerelor de filmat?

Este exact cel care apare la TV sau la 
spectacole. Sunt acelasi om. Nu am 1000 de 
masti. Singura chestie este poate ca atunci 
cand apari la TV, nu esti poate la fel de 
natural ca acasa, poate faci anumite lucruri, 
poate iti treci mana prin par altfel - dau un 
exemplu mai in gluma, mai in serios, dar ca 
om - sunt acelasi. Oamenii chiar imi spun 
cand ma intalnesc pe strada ca sunt la fel ca 
la TV si asta chiar ma bucura, sunt fericita 
ca a functionat sa fiu eu in orice ipostaza si 
sa pot sa fiu naturala. Sunt un om vesel, un 
om popular, un om sociabil, un om normal, 
caruia ii place sa isi traiasca viata frumos si 
normal, incerc sa evoluez in permanenta atat 
ca om cat si ca artist. 

Care e cea mai mare teama a ta?
Nu as putea sa spun ca am vreo teama. 

Teama in general de anumite animale sau 
de moarte, astea le avem cu totii si nici nu 
intra in discutie. Am o frica de cutremure, de 
rozatoare, de calamitati, de suferinta. Datorita 
fricilor, avem in viata foarte multe stagnari 
si este bine sa incercam sa nu traim cu frici. 
Frica ne opreste sa fim fericiti. Noi poate ca 
nu am stiut pana acum, dar frica este cea mai 
mare boala a secolului si datorita acesteia, 
se intampla foarte multe lucruri negative. 
Trebuie sa incercam sa nu traim cu frica, 
pentru ca noi traim prezentul, nu ne gandim 
nici la trecut, nici la viitor.
Care este cel mai mare regret pe care il ai? 

Consider ca nu trebuie sa traim cu regrete. 
Trebuie sa anulam totul deoarece asta ne 
opreste din evolutia noastra ca oameni si nu 
avem de ce. Nu avem voie sa avem regrete. 
Trebuie sa mergem mai departe cu tot ce s-a 
intamplat.
Care a fost cea mai mare pierdere din viata 
ta? Cum te-a transformat acea pierdere?

Tatal meu a murit acum cativa ani si a fost 
un adevarat soc pentru mine pentru ca a murit 
destul de tanar, la 62 de ani si nu se astepta 
nimeni la asta ... a fost extrem de dureros. A 
fost cel mai trist moment din viata mea.

Consider ca 
nu trebuie 
sa traim cu 
regrete. 
Trebuie sa 
anulam totul 
deoarece 
asta ne 
opreste din 
evolutia 
noastra ca 
oameni si nu 
avem de ce.
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Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
Este usor haotica datorita stilului de viata; nu pot sa zic ca o zi seamana cu cealalta. Este in functie de 

cum  ma simt, daca cumva nu trebuie sa merg la studio sau la vreun eveniment, poate intr-o zi vreau sa 
stau sa ma uit la filme sau intr-o zi vreau sa ma duc la piscina, sau sa ma plimb in parc. Activitatile mele 
de la o zi la alta difera foarte mult. Nu mi-ar placea sa fac aceleasi lucruri zilnic. 
Iti place sa gatesti? Ce stii cel mai bine sa prepari?

Imi place sa gatesc, imi ies foarte multe preparate, dar nici nu ma exagerez cu gatitul, recunosc. 
Spaghetele bolognese, zic eu, ca imi ies cel mai bine. 
Practici un sport? 

Am facut fitness foarte mult timp, dar datorita unui usor discomfort la spate mi s-a recomandat sa 
nu mai fac ridicare de greutati, pentru ca nu ar fi bine pentru sanatatea mea. Acum fac chestii mai soft, 
pentru ca nu e bine sa fortez.
Care este motto-ul tau in viata? 

Nu sunt eu cu motto-urile si nu ar fi doar unul singur. Consider ca in viata nu trebuie sa te lasi invins 
de nimic. Mergi pe drumul tau indiferent de ce spune lumea, sa nu mai ascultam ce zic unii si altii si 
indiferent ce ar spune, tu mergi pe drumul tau si indeplineste-ti visul!
Ce alte surprize ne pregatesti?

In curand, o sa lansez un videoclip la piesa “Din alta viata” … Este o piesa cadou din partea iubitului 
meu. Versurile sunt si din partea lui un mesaj, dar si din partea mea, evident, pentru ca eu le cant. Noi 
de multe ori spunem ca uneori ne simtim ca si cum ne-am fi intalnit in alta viata si chiar este o piesa 
speciala. Videoclipul este filmat in Delta Dunarii.

Consider ca 
in viata nu 
trebuie sa te 
lasi invins de 
nimic.
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VILA DANIELLE

Catana Robert Cristian
interviu manager

Optimist, energic, calculat, bine educat si pregatit sa 
porneasca intr-o aventura noua, o experienta serioasa si 
de care nu este strain. CATANA ROBERT CRISTIAN si-a 

asumat rolul de manager al pensiunii Vila Danielle, are planuri 
indraznete si se pregateste incet incet sa duca brandul la un alt 
nivel. Considera ca are o strategie bine pusa la punct, viziune 
si impreuna cu experienta tatului la care va apela atunci cand 
situatia o va cere, Robert incepe sa construiasca o afacere in 
viziunea proprie.

Am stat de vorba cu noul manager pentru a-i afla gandurile, 
planurile si cum vede el trecerea acestei afaceri la alt nivel si am 
fost placuti surprinsi sa descoperim - in ciuda varstei, o persoana 
matura in gandire, modesta, bine ancorata in realitate si care deja 
stie ce are de facut.

Va invitam asadar, sa patrundeti in universul afacerilor specifice 
unitatilor de cazare, sa intelegeti cum functioneaza o astfel de 
afacere, care sunt prioritatile si cum va evolua Vila Danielle din 
punctul de vedere a lui Robert!
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Salut Robert si bine ai venit in paginile revistei Famost! Spune-ne 
cum a luat nastere Vila Danielle: pasiune, afacere, umplerea unui gol 
din piata, alternative in cazare?

VILA DANIELLE a luat nastere in 2006 ca un nou concept de cazare in 
orasul Galati, avand scopul de a face clientii sa se simta ca la ei acasa.
Ce te-a determinat sa iei serios in calcul, faptul de a te ocupa si 
implica si tu de gestionarea pensiunii Vila Danielle? Vrei sa continui 
traditia existenta in familie? Te atrage acest domeniu?

Un lucru care m-a determinat sa ma ocup de acest brand, este faptul 
ca doresc sa il duc la un nivel mult mai ridicat, acest domeniu devenind 
pentru mine o rutina. Pur si simplu, nu ma pot detasa de el!
Care consideri - la momentul actual, ca sunt avantajele pe care le are 
pensiunea voastra in comparatie cu altele?

In momentul de fata, VILA DANIELLE a reusit sa creeze o atmosfera 
familiara, unde toti clientii se simt in mediul lor de acasa.
Ce presupune gestionarea unei pensiuni? Care crezi tu ca sunt 
prioritatile?

Gestionarea unei pensiuni are nevoie de o complexitate de cunostinte 
pentru a o putea mentine, iar din din punctul meu de vedere, una dintre 
cele mai importante prioritati este castigarea clientului.

Stim ca aveti multi clienti care se intorc 
cu cea mai mare placere la Vila Danielle, 
de fiecare data cand au nevoie. Care este 
secretul pentru fidelizarea clientilor?

Cred ca secretul pentru fidelizare este ca 
mereu sa intrebi clientul ce isi doreste si 
sa raspunzi doleantelor pe care acesta le 
are; in masura in care se poate solutiona, 
evident.
Ce tip de camere exista in cadrul 
pensiunii?

In cadrul pensiunii avem doua tipuri de 
camere - single si double.
Cum crezi ca ar trebui sa fie o camera de 
cazare adaptata zilei de astazi? Care sunt 
elementele care trebuie sa se regaseasca 
neaparat?

In ziua de astazi, o camera de cazare 
trebuie sa fie digitalizata, pentru a oferi 
un confort adecvat si adaptat exigentelor 
actuale.
Care sunt serviciile oferite celor ce se 
cazeaza la voi?

Le oferim in primul rand cazarea, in care 
avem micul dejun inclus, sala de conferinta 
si bbq.
Care este specificul pensiunii Vila Danielle 
ca unitate de cazare? Ce tip de persoane 
se cazeaza la voi? Oameni de afaceri, 
turisti?

Vila Danielle se adreseaza in primul rand 
societatilor, cu un caracter comercial si nu 
numai.
Stim ca ati primit sub acoperisul vostru, 
numeroase vedete, celebritati … ne-ai 
putea da cateva nume sau mergeti pe 
discretie in acest caz?

Imaginea noastra nu consta in publicarea 
acestor persoane; ne facem remarcati prin 
serviciile oferite.
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In momentul in care te vei implica 
deplin in gestionarea afacerii, ce vei 
face prima data? Care vor fi primele 
masuri de (re)organizare?

O prima masura ce as dori sa 
fie posibila, este o regestionare a 
timpului, mai exact un plan mult mai 
bine organizat, astfel putand sa ofer 
mult mai multa atentie pensiunii.
Ce inseamna din punctul tau de 
vedere, servicii de calitate?

Din punctul meu de vedere, un 
serviciu de calitate inseamna o echipa 
de oameni, care urmaresc nevoile 
clientilor.
Este dificil de intretinut o astfel 
de pensiune cu tot cu frumoasa 
gradina?

Totul se rezuma la timp; avand mai 
mult timp, te poti ocupa mai mult de 
pensiune.
Avand in vedere ca vei continua 
traditia de familie, care consideri 
ca sunt punctele comune cu tatal 
tau in modul de organizare si ca 
principii de viata?

Un prim punct comun cu tatal meu, 
este acela de a satisface nevoile 
clientiilor, pentru ca acestia sa isi 
doreasca sa revina tot la noi.
Care sunt cele mai delicate 
probleme cu care se poate 
confrunta un manager al unei 
pensiuni? Cum le solutionezi?

Cred ca cea mai mare problema ar 
fi lipsa de timp; din experienta mea, 
am invatat sa imi rezolv sarcinile 
treptat.
Dintre toate activitatile pe care 
le desfasori si care au legatura cu 
pensiunea, care iti plac cel mai 
mult?

Activitatea care ma satisface este 
ingrijirea gradinii; acest lucru, imi 
ofera satisfactie si placere.
Se pot organiza si evenimente 
la voi? In caz afirmativ, ce fel de 
evenimente?

Evenimentele pe care le sustinem 
sunt team building-ul si evenimentele 
de nunta.
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Ce servicii sau ce elemente in plus ti-
ar placea sa aduci la Vila Danielle?

Un serviciu ce il vad realizandu-se in 
urmatorul an, ar fi o piscina exterioara, 
cu scopul de a creste imaginea 
pensiunii si a raspunde celor mai 
exigente cerinte.
Care sunt pasiunile extra ale lui 
Robert? Ce face el in timpul liber?

O pasiune la care am renuntat, dar 
la care sper sa ma reintorc in curand, 
este inotul; in momentul actual, am 
inlocuit-o cu plimbarile pe faleza.
Cum arata vacanta perfecta pentru 
tine? Care sunt ingredientele pentru 
ca vacanta sa fie perfecta?

Vacanta reusita pentru mine, este 
vacanta in care nu am nicio grija in 
privinta organizarii activitatii in Vila 
Danielle, de la programari, cazare si 
pana la alte atributii.
Ce planuri/ proiecte de viitor aveti cu 
Vila Danielle?

Vom continua sub aceeasi formula si 
in viitor, doar ca o vom imbunatati sub 
actiunea ideilor mele.
Cum ti-ar placea sa te vezi peste 10 
ani pe tine si cum ti-ar placea sa vezi 
si Villa Danielle?

Din pacate, nu pot sa spun cum ma 
vad pe mine peste 10 ani, dar mi-as 
dori ca acest brand sa devina unul 
perfect si de referinta in acest domeniu 
in viitor.
Cum pot lua legatura cu voi cei ce au 
nevoie de serviciile voastre?

Societatile ce doresc sa colaboreze 
cu noi, o pot face prin intermediul unei 
rezervari pe platforma booking.com 
sau accesand https://viladanielle.com.
Iti multumim pentru prezenta in 
revista si iti dorim mult succes in 
continuare!



Vestimentatie : Magazinul MISTER
Text & Foto : FAMOST





Beatrice Lianda Dinu nu mai are nevoie de vreo prezentare pentru cititorii nostri, ea 
regasindu-se in fiecare editie a revistei FAMOST prin intermediul diverselor articole si 
cu toate acestea, asa cum veti vedea in randurile urmatoare, exista multe lucruri despre 
care putini stiu, situatie in care ne-am aflat si noi pana in momentul de fata.

In general, Beatrice are o activitate extrem de complexa, impartindu-se intre moda si 
creatii vestimentare, pana la descoperirea de tinere talente si organizarea de spectacole, 
jurnalism si toate activitatile adiacente care vin la pachet cu aceste frumoase indeletniciri. 
O femeie cu o putere extraordinara de munca, cu viziune, imaginatie, implicare peste 
100%, asa cum probabil rar mai gasim in ziua de astazi. Si cu siguranta, oricat de multe 
proiecte ar aparea si i s-ar cere sa se implice, nu ar putea refuza niciunul!

Am vrut de asemenea, sa aflam cum a inceput aceasta frumoasa calatorie a sa, cum 
a luat nastere agentia Beatrice Models, ce inseamna pentru ea moda si cum o vede ea 
astazi - cunoscandu-i foarte bine evolutia de dupa ‘90 si pana in zilele noastre, cum se 
prezinta situatia teatrului autohton, care ii sunt principiile si filosofia de viata, ce planuri 
si proiecte pregateste in viitor.

Foarte deschisa, Beatrice ni s-a destainuit, ne-a povestit si astfel, am aflat multe lucruri 
interesante, utile si unice, iar pentru ca revista este facuta sa fie citita, vi le impartasim si 
voua, in randurile ce urmeaza. LECTURA PLACUTA!

BEATRICE LIANDA DINU
interviu

Makeup : MIHAELA ALEXANDRU | Hairstyle : AURELIA AURORA
Vestimentatie: ATELIER BEATRICE | Locatie : VILA DANIELLE | Foto: FAMOST
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Buna Beatrice si bine ai revenit in revista noastra! 
Bun gasit si in aceasta ipostaza!

Cititorii nostri cu siguranta te cunosc, avand in vedere ca avem o 
frumoasa colaborare de ceva timp. Cu toate acestea, spune-ne pentru 
inceput, cateva lucruri despre tine, poate mai putin stiute!

Asa este, am trei categorii pe care le cuprind la rubrica “Lifestyle 
cu Beatrice Lianda Dinu”, mai exact Jurnal de Calatorie, tot ce tine 
de interviuri cu vedete, persoane publice, articole de fashion, monden, 
street style si rubrica dedicata copiilor, unde avem mai multe categorii: 
performanta, competitii, evenimente diverse, proiecte si activitati.

Ma bucura aceasta colaborare frumoasa cu Revista FAMOST! Lucruri 
nestiute de cititori nu stiu daca am, pentru ca toate gandurile mele sunt 
mereu adresate lor. Insa, pot spune ca fiecare articol este mai mult de 
atat: pentru ca fiecare are o poveste, fiecare este o traire, un moment, 
destainuie pasiune, suflet, prietenie. Atat in relationarea cu cititorul, cat 
si cu interlocutorii mei.
Ai foarte multe activitati, realizezi multe lucruri, iar cei ce te cunosc, 
stiu deja ca 24 de ore zilnic, sunt prea putine pentru tine. Care este 
motivul pentru care te implici in atat de multe activitati?

Sunt un om dedicat, creez totul cu pasiune si tot ceea ce primesc 
de la viata frumos, inapoiez publicului, oamenilor - inzecit, in toate 
formele posibile. Deviza mea este “Sa creez lucruri frumoase si de lunga 
durata!”. Darurile care ne - au fost date sunt cu un scop, iar daca punem 
si ingrediente precum: pasiune, suflet, inspiratie, reteta este perfecta.

Fac moda pentru ca a fost ceva de la sine, pentru ca atunci cand am 
inceput sa fac asta in Romania, acest segment nu era mai deloc conturat. 
Am vrut sa fac lucruri uimitoare in moda, pe care le-am si realizat. Peste 
50 de show-uri, prezentari de moda, aparitii televizate, peste 1000 de 
proiecte fotografice, am colaborat in 2 proiecte de televiziune si unul de 
radio - “Lectia de moda”, am creat peste 50 de proiecte de scena si multe 
alte lucruri minunate.

Fac jurnalism din pasiune, dar si datorita faptului ca multe lucruri 
trebuiesc spuse, aratate, dezvaluite. Pentru ca am stilul meu de a face 
un interviu cu sufletul. Pentru ca presa autohtona vrea sa vanda doar 
ceea ce cumpara cititorul, trebuie sa fie multi ca noi care sa scrie lucruri 
interesante despre societatea noastra, despre oamenii care sunt in spatele 
unor proiecte sau realizari uimitoare, despre copii care sunt uimitori, 

despre frumusetea Romaniei si a multor artisti, regizori, scenaristi, 
care, desi sunt mandrie pentru noi, ii nominalizam doar la moarte cu 
onoruri. In schimb, tabloidele tin pagini intregi cu barfe si scandaluri. Fac 
jurnalism, pentru ca imi doresc sa cred ca suntem un popor educat, care 
citeste si altfel de articole, reviste, carti!

Fac scenografie, pentru ca asta este marea mea pasiune. Tot ceea ce 
tine de spectacole este magnific pentru mine. Din pacate, nu este o 
meserie pe care sa o practici usor in Romania, dat fiind faptul ca nu exista 
posturi. Asadar, mi-am practicat meseria atat in show-urile mele, cat si in 
spectacole independente.

Fac multe alte lucruri minunate adiacente activitatilor mele, intrucat 
diversificarea face parte din stilul meu de lucru, dar si ca strategie. Sunt 
strans legate intre ele si ma ajuta sa imi indeplinesc obiectivele mult mai 
usor. Asadar, sunt agent de modele si fac impresariere artistica, organizez 
propriile evenimente, dar si organizez evenimente diverse la cerere, imi 
gandesc singura proiectele si le pun in practica, atat cele fotografice cat 
si cele scenice, coordonez singura proiecte si oameni pentru proiectele 
diverse in care sunt implicata; ma implic atat in desen, cat si in procesul 
tehnologic al pieselor vestimentare pe care le realizez: de la costume de 
baie, costume de teatru ori scena, rochii de mireasa samd.

Din aceste considerente, timpul meu este mereu la limita. Mai mult 
decat atat, sunt si mama dar si sotie, astfel ca am nevoie de timp si pentru 
familie! 
Din multiplele activitati ale tale, abordam in aceasta intrebare, 
modelling-ul. Poveste-te despre Beatrice Models. Cand ai infiintat 
agentia, care sunt principiile, care sunt cele mai notabile performante?

BEATRICE MODELS este proiectul meu de suflet! In Romania anilor 
’89 - ’90 si acest segment era putin abordat; in afara vestitelor modele 
de la Venus, in piata de profil nu aveai de ales. Asadar, am venit cu un 
concept de  organizare din Italia si implicit de gasirea  unor modele care 
sa se ridice la standardele internationale. Cu o vechime de peste 30 ani, 
“modelele Beatrice” au trecut granitele tarii, au cucerit marile scene 
ale lumii, au fost modele deosebite pe scenele romanesti, au aparut pe 
coperti si au realizat proiecte uimitoare. Generatii intregi, de dupa mame, 
am preluat copiii lor la fel de uimitori si frumosi, care, la randul lor 
au fost imagini de brand, au aparut in reclame, etc. Beatrice Models 
de fapt, sunt eu omul, parghia care face descoperirea. Apoi, modelul 
este directionat catre agentiile internationale de modelling, casting, 
producatori. Practic, asta fac: descopar si recomand modele catre agentii, 
artisti catre case de productie, sportivi catre federatii sportive si asa mai 
departe. Asadar, suntem mai mult o comunitate decat agentie, intrucat 
consider ca Romania are inca multe talente si frumuseti, care merita sa fie 
descoperite si cunoscute lumii intregi.
Ce calitati trebuie sa indeplineasca un copil/ adolescent pentru a face 
parte din familia Beatrice Models?

Dat fiind faptul ca modul nostru de lucru este diferit, sunt putini cei 
care fac parte din echipa noastra. Practic, aproximativ 30 de copii maxim 

pe an, ajung sa colaboreze cu noi. Nu exista neaparat o exclusivitate, 
insa fiecarui copil pe care il consideram 100% potrivit acestei activitati 
ii asiguram modelului inscriere gratuita, cursuri de pregatire gratuita, 
promovarea pe toate platformele internationale pe care eu le suport, 
proiectele fotografice, etc. Din acest motiv, selectia este drastica! Criteriile 
de care tinem cont, sunt diferite. In mod deosebit, chipurile sunt 
importante. Trasaturi, naturalete, armonia corpului, sunt cateva elemente, 
insa si inaltimea poate fi un atu, intrucat pe podiumurile internationale, 
inaltimea minima acceptata este 1.72 in cel mai bun caz, daca nu chiar 
1,74. Separat de aceste criterii, facem exceptie de la regula, pentru chipuri 

Sunt un om dedicat, creez totul cu pasiune si tot ceea ce primesc de la viata frumos, inapoiez 
publicului, oamenilor - inzecit, in toate formele posibile. Deviza mea este “Sa creez lucruri frumoase 
si de lunga durata!”. Darurile care ne - au fost date sunt cu un scop, iar daca punem si ingrediente 

precum: pasiune, suflet, inspiratie, reteta este perfecta.
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Face 2019, GrandPrix MISS DIVAS, Grand prix Tv Start Romania. 
Acestea fiind ultimele, dar nu si cele mai importante. Stiu ca suna frumos, 
dar nu aceste titluri ii aduc succesul din spatele activitatii. Nu o ajuta 
la nimic acestea, care tin doar de portofoliu! Nu aceste titluri, coroane 
si diplome ii aduc succesul! In spatele activitatii de model, sta o munca 
imensa! Are un contract la Milano si este brand Image pentru un brand 
italian de haine, este model pentru multe branduri internationale si din 
tara, are aparitii in prezentari de moda, spectacole, show-uri, copilul 
este dedicat muncii ei si este ambitioasa. Insa, repet, succesul ei nu se 
datoreaza concursurilor de Miss. Ea si-a inceput activitatea de model si de 
mai putin de 2 ani a participat la astfel de concursuri. 

haioase, personalitati uimitoare, care, pentru o reclama reusita, pot fi 
ingredientul perfect. Echipa pe anul acesta a fost deja descoperita si este 
in formula completa.
Modelling-ul pentru copii s-a bucurat de o crestere semnificativa in 
ultimii ani. Ce ne poti spune despre copiii tai din agentie?

Da, asa este, pentru ca tot mai multi parintii vad in copilul lor - o mica 
vedeta si datorita acestui fapt, aceasta industrie s-a dezvoltat. Din pacate, 
s-a trecut de mult de la statutul de arta, la cel strict de afacere. Ceea ce 
este uimitor, este faptul ca multi dintre parinti sunt dispusi sa arunce cu 
banii si pe concursurile nationale - care au o taxa justificata prin natura 
costurilor. Insa mai putin justificata, pentru concursurile internationale 
la care nu participa, cum ar fi normal in multe tari competitoare. Astfel, 
se ajung la taxe de 1700€, la care se adauga taxele de avion, asadar 
aproximativ 2000€. Trist este faptul ca  in afara de o diploma si o coronita 
frumoasa, nu se intorc cu nimic. Dar Se pare ca un titlu la milano De 
miSS, merita 2000€! Si mai trist este ca, in euforia titlurilor de Miss si a 
competitiilor, parintii uita sa fie atenti la detalii precum: in sala trebuie 
sa fie prezente persoane publice, agenti de modele sau directori de agentii 
de moda, jurnalisti, televiziuni, etc. Este absurd sa dai 2000€ si in sala 
sa fie doar parinti sau mai exact un parinte de fiecare copil, in conditiile 
in care, daca al doilea parinte doreste sa isi insoteasca copilul, plateste 
o taxa la fel de mare ca cea platita de copil. Sunt multe aspecte legate 
de agentiile de moda fantoma, dar acolo este o alta poveste. aSaDar, ii 
SfatuieSc pe parinti Sa evite aborDarile Din StraDa! Cel mai bine este sa se 
documenteze si sa fie siguri ca totul este adevarat, ca respectivele agentii 
au un portofoliu, o imagine. De asemenea, ii sfatuiesc pe parinti sa aleaga 
pentru copii lor agentii care le ofera siguranta, stabilitate, dar si un viitor. 
Concursurile si competitiile sunt bune doar pana la punctul in care se 
doreste un portofoliu, dar nu ii ajuta pe copii sa aiba o cariera de succes 
in modelling.
Cu ce se diferentiaza Beatrice Models de alte agentii de modelling? 
Care sunt atuurile/ avantajele?

Primul atu este acela ca noi oferim, inainte sa cerem! Faptul ca sunt 
putini copii sau tineri care au norocul sa se numere printre cei 30 
selectionati, reprezinta o diferenta fata de agentiile care ruleaza sute de 
copii pe an. Eu nu exist ca agent de modele, decat pentru a descoperi asa 
cum imi place sa spun: cele mai frumoase chipuri! Asadar, cei care au 
fost acceptati, inseamna ca sunt deosebiti. Noi oferim servicii gratuite 
pentru ca marile agentii internationale, atunci cand fac o descoperire, o 
fac pe banii lor. Desigur, exista si activitati pe care copiii  le realizeaza cu 
ajutorul parintilor. Ne diferentiem prin faptul ca avem actiuni caritabile 
si ca implicam in proiectele noastre, copiii orfani. Si pe ei ii descoperim, 
ii sustinem si ii indrumam, pentru ca, repet, suntem mai mult decat toate 
- comunitatea Beatrice!
Fetita ta, Timeea, este destul de prezenta in cam toate activitatile in 
care esti si tu implicata, avand la activ numeroase premii si participari 
in diverse competitii. Care din performantele ei merita a fi aduse in 
prim plan?

Timeea Anisia este model de la aproape 1 an jumate. A avut un chip 
frumos, comercial. Timiditatea a fost un factor important, insa activitatea 
in acest domeniu a fost de un real ajutor. Este prezenta atat in proiectele 
mele, insa are si multe proiecte independente de mine. Este un copil 
cu chip frumos si talentat. Face modelling, canta, danseaza, deseneaza 
- fiind si la liceul de Arhitectura, creeaza hainute si realizeaza obiecte 
handmade. Are multe realizari pe toate planurile, insa referindu-ma strict 
la modelling, are multe premii cum ar fi: Belleza in cita (Italia), Best 
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Organizarea de spectacole ocupa un important loc in viata ta si faci 
acest lucru cu o mare naturalete. De unde aceasta placere, care sunt 
motivele pentru care le organizezi si care este scopul lor, in general?

Scoala italiana si-a pus amprenta asupra activitatii mele; au aparut 
tot mai multe ocazii de a face asta ... Moda si arta spectacolului au fost 
printre preferatele mele. Desigur, atat timp cat am prezentat pe scene, 
am realizat si produs emisiuni; am avut ocazii multiple de a - mi exercita 
aceasta latura, de aceea o fac cu mare naturalete. Motivele sunt multe, dar, 
in primul rand, necesitatea. Sunt evenimente din  multe categorii: show-
uri, prezentari de moda, evenimente pentru copii, evenimente caritabile, 
petreceri corporate si petreceri private. Pe toate le realizez cu mare drag si 
daruire pentru oameni.
Care este cel mai frumos lucru care ti s-a intamplat pana in momentul 
de fata, din punct de vedere al carierei?

Fiecare zi, fiecare moment, este marcat prin lucruri frumoase, 
interesante, uimitoare. Nimic din ce am realizat nu este mai prejos decat 
alt lucru. Daca totusi ar fi sa specific ceva, ar fi aplauzele, aprecierile si   
fericirea pe care o aduc oamenilor din jur, prin tot ceea ce fac.
Poate ca cei care citesc acum, nu cunosc foarte multe din cariera ta. 
Spune-ne care au fost si cum au fost inceputurile tale! Cu care din 
activitatile de acum ai inceput si cum a fost parcursul? 

Oh, aici chiar avem multe de povestit! Inca de pe bancile liceului I.L. 
Caragiale imi faceam o idee despre ceea ce vreau sa fac. Uimitor sau nu, 
primele mele produse handmade au fost niste funde accesorizate manual, 
adaptate pe agrafe de par - inca din clasa a VIII-a si cu care am avut un 
mare succes: toate colegele mele au fost interesate in a - mi cumpara un 
model!  In timpul liceului, am inceput sa imi realizez primele produse 
pe masina de cusut a bunicii, un Singer foarte frumos la pedala. Am 
mostenit-o pe bunica - fosta model, dar si modista la o cunoscuta casa 
de moda a timpurilor, dar si pe tatal meu - de meserie cercetator, dar 
un pasionat inrait de moda si creator de produs. Realiza bijuterii, genti, 
curele, incaltaminte, etc; un om foarte talentat si inventiv, chiar si in 
produse electronice. Repara orice si a creat multe aparate pentru Institutul 
de Cercetare. Asadar, inceputurile mele in moda au fost conturate 
genetic. La doar 19 ani - fara scoala de moda terminata, eram Director de 
productie la o Casa de moda din Bucuresti si designer, si urmam cursurile 
in paralel. Ulterior, odata cu colaborarile din Italia, am reusit sa studiez si 

sa aprofundez si dupa regulile scolii italiene, care, practic, au definitivat 
forma mea finala de artist. In 1993, am avut prima mea lansare la Sala 
Ronda a Hotelului Intercontinental, cu participarea si sustinerea Tvr, la 
care, la acea data, eram colaborator extern, dar si asistent pentru sectia 
“Muzica, Spectacole, Varietati”, alaturi de trei grei ai vremurilor: 
tituS munteanu, eugen Dumitru si ana potra. De aici, a fost doar un 
pas catre jurnalism si astfel, din 1992 de cand am inceput sa colaborez cu 
Tvr, am inceput si cu Revista Salut - a actorului George Mihaita la care 
scriam rubrica de moda! O revista de tineret, care a avut mare succes!

Au urmat multe spectacole, prezentari de moda, proiecte scenografice. 
Daca totalizez toate segmentele, sunt peste 100.

La momentul respectiv, era uimitor sa fii creator de moda; eram cativa, 

dar care faceam arta in adevaratul sens al cuvantului. Sa nu incurcam 
termenii creator de moda cu designer vestimentar, care sunt doua lucruri 
complet diferite. voi Scrie un articol Special pentru aSta! Am evoluat si 
m-am autodepasit cu fiecare ocazie. Am realizat emisiunea “Lectia de 
moda” pentru Activ Fm, in afara de emisiunile in care eram colaborator la 
Tvr; cu trio-ul de care va vorbeam mai devreme, am fost “asistenta” Zinei 
Dumitrescu, care realiza rubrica speciala de moda la “Ceaiul de la ora 5”, 
produs de Marina Almasan, atributiile mele fiind diverse - de la gasirea 
modelelor, la realizarea de prezentari de moda, programarea emisiunilor si 
a invitatilor, asigurarea tinutei prezentatoarei, etc. Am colaborat cu Teatrul 
Nottara din Bucuresti, cu Scoala de balet si am realizat sute de costume 
de teatru, balet, scena, pentru artisti autohtoni, dar si internationali. Am 
avut colaborari cu reviste din Italia, cu Rai Uno si multe altele.

In afara de aceasta, am scris articole si am fost Brand Manager pentru 
Revista Stylished, Revista Femeilor, Cronica Timpului, etc. Fac stylinguri 
pentru reviste si branduri diverse, printre care si Click.

Scriu pentru BABILON - un alt proiect de suflet, ca si FAMOST! 
Mi - am creat o lume, un nume, o comunitate! Lucrez alaturi de un 
teatru independent - “Teatrul Nostrum” si avem colegi actori minunati, 
coordonati de dna Rodica Subtirelu. 

Sunt in primul rand artist si asta imi ocupa tot timpul! Creez rochii de 
seara si de mireasa, colectii de costume de baie accesorizate, care au luat 
nastere prin combinarea costumului de baie simplu si costume de scena 
accesorizate, acum deja mult prea comune, fiind de foarte mare succes; 
ideea a fost copiata la infinit ... Primele costume de baie accesorizate 
au fost facute in Italia si se adresau unui segment de lux. Am aceleasi 
activitati ca acum 30 de ani, insa mai complexe fata de acea vreme.

Am colaborat cu multe case de moda si din fiecare colaborare, am 
avut niste lectii de invatat! Tot ce am realizat a fost cu munca titanica, 
implicare, suflet si multa seriozitate.
Cum rezista teatrul in ziua de astazi si cum este din punct de vedere 
calitativ? Vezi in viitor teatrul cu ochi buni? Exista sanse de redresare 
sau de a atrage oamenii catre aceasta forma de arta? 

Spre bucuria mea, public exista! Teatrul de stat rezista cu greu, exista 
bugete mici, productii insuficiente si astfel, si locuri de munca putine. 
Sunt atatea generatii care nu gasesc un post pentru a - si exercita meseria 
si inca de pe bancile scolii, altele. Nu doar in teatru, ci si in multe alte 

segmente artistice. Despre teatru independent, nici nu mai vorbesc - nu 
exista nicio sustinere din partea statului! Speram ca tot publicul spectator 
sa fie cel care sa redresese si acest capitol important, pentru o societate in 
care vrem sa dezvoltam cultura.
In care din ipostaze te simti mai bine: in spatele scenei sau pe scena, 
in fata publicului?

Sunt o femeie complexa, independenta si versatila. Ma adaptez oricarei 
situatii si ma simt bine in ambele cazuri. Important este sa fiu omul 
potrivit la locul potrivit. 
Cand te-ai apucat de creat piese vestimentare si, daca iti amintesti, 
care a fost prima piesa creata? Cea mai mare satisfactie in domeniul 
designului vestimentar a fost … 

Fiecare zi, fiecare moment, este marcat prin lucruri frumoase, interesante, uimitoare. Nimic din 
ce am realizat nu este mai prejos decat alt lucru. Daca totusi ar fi sa specific ceva, ar fi aplauzele, 

aprecierile si fericirea pe care o aduc oamenilor din jur, prin tot ceea ce fac.
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Fiecare obiect vestimentar creat are o insemnatate si o poveste in spate; 
tot ceea ce am realizat si realizez, reprezinta satisfactii pentru mine. Fie 
ca este vorba de o rochie de mireasa creata special, fie ca este vorba de un 
costum de scena dedicat unui artist, o rochie de seara sau un costum de 
baie, toate reprezinta o satisfactie totala.

De unde atractia pentru moda si domeniile tangentiale ei? Ai fost 
influentata in vreun mod, a venit din interior, ai avut oameni in jur care 
te-au inspirat, sau poate o combinatie intre toate cele enumerate?

Asa cum am spus mai sus, bunica mea a fost modista la o cunoscuta 
casa de moda din Bucuresti cu multe conexiuni pariziene, iar tatal meu, 
desi cercetator, realiza multe produse, cum ar fi genti, posete, pantofi, 
curele, bijuterii. Pe langa aceste influente din partea familiei, si talentul 
nativ si-a spus cuvantul, zic eu. De mica am avut atractie catre arta, 
styling si tot ce tine de frumos. In clasa a VI -a am avut ca tema la desen 
un proiect despre o meserie. La acea vreme nu aveam de unde sa stiu ce va 
urma, insa am desenat un atelier de croitorie cu pitici. Am muncit foarte 
multe zile la acest proiect si am fost profund marcata ca profesoara mea 
mi-a dat doar 9, cu pretextul ca ar fi fost copiat.
Fiind tot timpul angrenata in industria modei, cum consideri ca a 
evoluat aceasta in ultimii ani in Romania? Unde ne situam acum?

Din punct de vedere al industriei, moda si tot ce tine de acest segment, 
s-a dezvoltat excesiv. Insa, daca discutam strict de moda si de cine o 
realizeaza, aici sunt multe  de discutat. Oricine si oricum se poate apuca 
de moda, astfel ca si croitoresele sunt designeri sau persoane care au 
un buget disponibil pentru a isi deschide un atelier, isi atribuie aceeasi 
titulatura. Ca o contradictie a faptului ca industria s-a dezvoltat, vine 
faptul  ca generatii de  tineri care isi incheie studiile intr-o facultate 
de profil, nu isi gasesc un loc de munca ca designer sau ceva potrivit 
pregatirii profesionale! Acest lucru se datoreaza faptului ca in prima 
situatie, atelierele mici sunt conduse de insasi croitoreasa (designer), iar 
puterea lor financiara nu poate include si un asemenea post. In al doilea 
caz, exista putere financiara, dar de cele mai multe ori, seful isi doreste 
si postul de  designer. Astfel, am ajuns sa avem o industrie dezvoltata in 
care toata lumea cauta croitorese si nu gasesc, iar designerii cauta un loc 
de munca si nu gasesc. Daca in Romania ar exista o comisie de moda asa 
cum exista in alte tari, poate ca lucrurile ar fi mai ordonate. 

Pe de alta parte, daca vorbim despre pregatirea profesionala pe care 
absolventii romani de la sectiile de moda o au la terminarea studiilor, 
aceasta este inexistenta. Fata de scoalile italiene, pariziene, unde practica 
are un rol important, la noi putem spune ca studentii nu sunt pregatiti sa 
lucreze intr-o casa de moda autohtona, cu atat mai putin in una din afara 
tarii. Speram sa se reintroduca scolile de croitorie si aceasta industrie sa-si 
gaseasca un echilibru.
Carui gen de femeie te adresezi in abordarea schitelor vestimentare? Ai 
standarde bine definite, exista flexibilitate la acest capitol, urmaresti 
piata?

Creez pentru orice tip de femeie, nu selectez, insa apreciez atunci cand 
vin la tine cu incredere si se lasa pe mana ta. Asa cum la doctor nu mergem 
sa il invatam cum sa ne faca bine sau la mecanic cum sa ne reapare masina. 
Fiecare suntem buni in ceea ce facem si consider ca este important ca 
sfatul nostru, al creatorilor de moda, designerilor, stilistilor, sa fie luat in 
considerare! Nu tin cont de tendinte, decat intr-o foarte mica masura. De 
inspirat, nici vorba! Am destula imaginatie cat sa creeez sute de rochii si 
concepte. De aceea spuneam ca acele doamne care se lasa pe inspiratia 
mea sunt unice, nu reproducem un model deja creat in mii si mii de 
exemplare. De cele mai multe ori, asa se intampla: vin la noi cu modelul 

deja ales, fara sa tina cont de anumiti parametri: inaltime, dimensiuni, 
etc. Desigur, tinem cont de preferinte, de detalii, linie generala, culoare, 
insa doar de elementele in sine, pe care le readaptam in functie de clienta.
Te adaptezi tendintelor, le urmaresti, le respecti? 

Nu ma adaptez tendintelor, pentru ca imi doresc sa fiu mereu diferita, 
inconfundabila. Respect cateva elemente minore, foarte rar. Imi creez 
tinute unice si incerc sa ies mereu din tipare.
Cum ti-ar placea sa vezi imbracate femeile din Romania?

Simplu si elegant. Prefer sa vad o tinuta minimalista si armonioasa 
cromatic, decat greseli elementare. Sa isi aleaga piese vestimentare usor 
de asortat, care sa se potriveasca dimensiunilor. A fost o oroare moda 
jeansului cu talie joasa, dar si a topurilor scurte. Chiar si o tinuta casual, 
poate avea elemente elegante si sa fie usor de adaptat oricarei situatii.
Care este definitia femeii frumoase din punctul tau de vedere?

O femeie ingrijita, cocheta, eleganta.
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Sunt o persoana cu integritate, tratez totul cu 
sinceritate si daruire. Increderea, prestanta si imaginea 
pe care o abordam sunt importante. Sunt calitati pe care 

le ai, nu le poti dobandi nici prin educatie uneori.
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Ce calitati trebuie sa indeplineasca o femeie pentru a reusi cu o afacere 
in Romania? 

Nu exista o reteta a succesului. Eu sunt mai mult artist decat om de 
afaceri, asadar, cred ca sunt altii mult mai potriviti sa raspunda. Cat 
despre succesul unei cariere, este necesara munca multa, pasiune si 
ambitie. Uneori insa, nici acestea nu sunt suficiente.
Ai principii de viata pentru care nu esti dispusa sa faci compromisuri? 
Sunt aplicabile in activitatile tale?

Cu siguranta! In primul rand, respectul fata de oameni, fata de 
munca lor, este important. Sunt o persoana cu integritate, tratez totul cu 
sinceritate si daruire. Increderea, prestanta si imaginea pe care o abordam 
sunt importante. Sunt calitati pe care le ai, nu le poti dobandi nici prin 
educatie uneori.
In prezent, colaborezi cu noi si cu inca doua publicatii. Ce ne poti 
spune despre activitatea ta jurnalistica?

Colaborez cu mai mult de 5 publicatii, dar la 3 dintre ele am rubrica 
permanenta. FAMOST si BABILON sunt proiectele mele de suflet.
Iubesti tot ceea ce faci. Care sunt hobby-urile tale, in afara activitatilor 
in care esti implicata? Ce faci in timpul liber?

Imi place sa calatoresc. Si in tot ceea ce fac de altfel, am si hobby-urile 
integrate. Imbin utilul cu placutul in tot ceea ce fac.
Ce nu iti lipseste niciodata din geanta de mana?

Cheile, telefonul si bateria externa!
Nu ti-ai putea incepe nicio zi fara …

Chipul fiicei mele! 
Care sunt cele mai frumoase momente din viata?

Cred ca fiecare adunam intr-o viata momente multe, frumoase. Am 
avut parte de momente frumoase atat pe plan profesional, cat si personal. 
Momentele cele mai importante sunt alaturi de fiica mea! Sunt unice si 
incomparabile.
Ce planuri/ proiecte ai in viitorul apropiat? 

Chiar am multe planuri. Unele dintre ele, tinute in sertar mult timp. 
Am in pregatire un musical pentru copii, legat si de proiectul fotografic 
“Alice in tara minunilor”, proiecte noi de televiziune. Unul proaspat, 
aparut ca invitatie a Gabrielei Calitescu la CARAVANA NATIUNII, 
unde vom avea o rubrica de fashion dar si de talente pentru copii; tocmai 
ce am incheiat un proiect indraznet - “Festival Child Performance”, 
o gala in care nominalizam atat proiecte, emisiuni tv, reviste cat si copii 
cu performante deosebite din toate domeniile. Pregatesc lansarea colectiei 
Itang Lunas by Beatrice Scenography pe plaja Dacica din Constanta, 
emisiuni tv on line Babilon Tv “Vedete de 5*” si “Transformare 
totala”, ambele in parteneriat cu Premier Palace Spa Hotel din Bucuresti.
Unde ti-ar placea sa te vezi peste 5 ani, din toate punctele de vedere? 

Realizand mai departe “lucruri frumoase si de lunga durata”.
Cum ar putea cititorii nostri sa ia legatura cu tine si unde pot fi la 
curent cu activitatile tale?

Pagina personala de Facebook Beatrice Lianda Dinu sau una dintre 
paginile de promovare, Beatrice Design, Atelier Beatrice, Beatrice 
Models, Beatrice Boutique sau pe Instagram, Beatrice Lianda.
Iti multumim pentru prezenta si iti dorim mult succes in tot ceea ce 
faci! 

Multumesc si eu, iar cititorilor nostri le transmit sa ramana alaturi de 
noi, pentru ca pregatim si in numerele viitoare, articole extraordinare! 
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SHOOTING INCENDIAR IN COSTUME DE BAIE! 

SUCCES RAPID,
DAR MERITAT

OTILIA BILIONERA

OTILIA BRUMA dupa numele sau - OTILIA BILIONERA 
asa cum o stiu cei mai multi, dupa hitul artistei 
“Bilionera”, succesul datorandu-se in special acestei 
piese, care a strans peste 230 de milioane de 
vizualizari pe Youtube (aproape 350 de milioane pe 
toate canalele Youtube) si s-a pozitionat in topurile 
radiourilor din Turcia, Grecia, Cipru, Bulgaria si alte 
tari. Otilia este a treia artista din Romania dupa 
Alexandra Stan („Saxobeat”) si INNA („Hot”) ,care a 
facut furori in plan international inca de la debut.

Stilul pe care “Otilia” il abordeaza este dance, 
raggaetton si latino.

Nascuta in Suceava, este o cantareata  ce a 
cunoscut succesul destul de rapid.

Inca de mica si-a descoperit talentul pentru 
muzica si primul care a remarcat-o, a fost profesorul  
de sport de la Colegiul National “Stefan cel Mare” 
din Suceava. Avea 17 ani cand a lucrat la postul 
Antena 1 din Suceava. Primul ei nume de scena a 
fost Bijue, insa dupa mai multe piese lansate si dupa 
ce o alta solista i-a furat numele, din vara anului 
2013 se numeste “Otilia” si a lansat pana in toamna 
anului 2015 inca 9  piese noi. Se numesc “Bil ionera” 
,”aventura”, “French  Kiss”, “russian Dream”, “on Fire”, 
“Dragoste sau nu”, “amor real”, “someBoDy to love”.

“Bilionera” a fost cea mai difuzata piesa pe radio 
in Turcia timp de 9 saptamani la rand, subclasati 
fiind artisti internationali precum Marron 5, David 
Guetta, Pitbull sau Calvin Harris. Compilatia “Dance 
Hits 2015” produsa de cel mai ascultat post de 
radio turcesc, Number 1 FM, este pe locul 2 in topul 
vanzarilor de produse muzicale din Turcia, unde 
Otilia cu piesa Bilionera ocupa prima pozitie.

De altfel, Otilia Bruma a primit premiul “Cel mai celebru 
artist al anului 2014 in Turcia”, premiul fiind inmanat de 
ambasadorul Turciei in Romania, Osman Koray Ertas.

Piesa Billionera a fost numarul 1 si la radiourile din Grecia.
Succesul muzical cu piesa Bilionera, dar si detaliile din 

viata personala ii asigura Otiliei Bruma notorietatea si in 
Romania, tinand capul de afis in cele mai importante tabloide 
din tara sau fiind invitata la posturi nationale de televiziune.

O alta piesa de succes a 
Otiliei Bruma a fost “aventura”. 
In acest single, compus de 
aceeasi echipa de succes care 
a stat si in spatele hitului 
“Bilionera”, Otilia canta despre 
experienta intensa a ultimelor 
luni datorata succesului pe 
un ritm senzual pop-dance 
plin de energie. “aventura” a 
avut un deosebit succes si in 
Polonia, fiind pe primul loc la 
radiourile nationale din acea 
tara, precum Eska Fm si RMF 
MAXXX.

text: Beatrice Lianda dinu
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Dintre piesele cantate in limba romana, Otilia se 
remarca prin cea intitulata “Dragoste sau nu”. Cu un 
titlu sugestiv, piesa este una de dragoste, inspirata 
din trairile personale ale artistei. Dupa cum spune 
Otilia, piesa relateaza lupta din interiorul ei de a 
decide intre fericire si materialism. Ea crede ca 
majoritatea fetelor de aceeasi varsta intampina 
probleme similare, iar prin aceasta piesa a incercat 
sa se regaseasca pe ea insasi. De altfel, intrebarea 
artistei in final fiind “Esti tu ceea ce vreau sau nu?”.

Piesa “Dragoste sau nu” a fost ulterior tradusa in 
limbile spaniola si franceza.

La cinci ani de la hitul care i-a atras si 
binecunoscuta porecla de ,,Bilionera”, artista este 
concurenta la  “Ferma”, motivul pentru care nu 
a putut sa ne acorde un interviu, fiind legata de 
contractul pe care il are cu televiziunea unde a fost 
difuzata emisiunea.

Otilia Bilionera a acceptat sa participe la reality 
show-ul Ferma, provocare ce-i va pune la incercare 
toate aptitudinile.

Provocarea Otiliei in Ferma este sa faca trecerea 
de la sute de oameni pe care ii are in jur, la un mediu 
in care va locui alaturi de 17 straini si pentru ca 
probele fizice si provocarile vor fi mult mai intense ca 
in sezoanele trecute, dar cu siguranta se va intoarce 
acasa mult mai calita si mai pregatita pentru orice.

Am avut ocazia sa o cunosc pe Otilia si sa colaborez cu ea, 
in special pe parte de costume de show, dar si cu ocazia unui 
pictorial senzational. Va pot spune ca este o persoana care 
dincolo de succces, si-a pastrat simplitatea si candoarea; 
este foarte deschisa. Cel mai mult apreciez la un artist, 
atunci cand ramane el insusi, fara exagerari, fara aer de 
superioritate. Ei bine, Otilia este populara si departe de acea 
categorie !!! Mai mult, imi este foarte draga!

Shootingul a avut loc in Romania, pe unul dintre cele mai 
frumoase lacuri, cu o echipa extraordinara, din care ma bucur 
ca am facut parte. O colectie intreaga de costume de baie, 
numita “Lux pe plaja”. Modelele costumelor sunt variate si 
disponibile la vanzare.

Marturie stau  fotografiile 
realizate cu ocazia pictorialui.

Otilia a plecat in Kurdistan 
dupa emisiune, sa se relaxeze 
departe de casa, dar va 
sustine si un concert, dupa 
care are mai multe concerte 
programate in am multe 
locuri. Se pare ca dupa 
participarea la show, Otilia a 
avut  din ce in ce mai multe 
concerte. Ea a promis la PRO 
TV, imediat dupa eliminare, 
ca va lansa un hit mai mare 
decat „Bilionera”, asa ca 
fanii asteapta cu nerabdare 
urmatoarea piesa.
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BEATRICE LIANDA DINU
despre

DJ AXXY feat. MISS LU,
piesa in premiera la

Neatza cu Razvan si Dani

Miss Lu, un personaj deosebit in lumea muzicala atat prin stil, 
cat si prin melodiile abordate, a lansat o noua piesa! Cine nu o 
cunoaste dupa acest nume, sigur o stie ca Alyanna sau “fata cu 
parul mov”, desi uneori, culorile sunt diferite.

Stilul ei unic, inconfundabil, este o combinatie de stiluri 
vestimentare manga - anime, la care am contribuit si eu cu mult 
entuziasm la unele dintre costume. O adevarata provocare, cu 
totul deosebita. Artista abordeaza mai multe stiluri muzicale, 
avand o voce deosebita. Una dintre melodiile in care vocea ei te 
cucereste, este interpretarea cover-ului “Hijo de la luna”.

Dintre melodiile artistei, putem enumera: “Super Hero” , “Go”, 
“I love my haters”, “Toxic”, insa una dintre melodiile mele favorite 
este ”Rainbow”; a fost produsa de Omar Secada de la Mandinga si 
de George Dice, versurile fiind scrise chiar de Miss Lu.

Am dorit ca piesa “Rainbow” sa exprime felul meu de a fi: vesela, 
optimista, plina de energie. Curcubeul este de fapt lumea mea plina de 
fantezie si culoare “My world is full of magic, happy telepathic galactic 
fantastic”. Este un stil muzical nou abordat in cariera mea: trap cu 
influente asiatice, atat in sound cat si in versuri: KIIRO (galben), 
AKA (rosu), MURASAKI (violet), MIDORI (verde).

a declarat Miss Lu.

““

Miss Lu este o cantareata iesita din tipare, 
cu o imagine si un show din desenele animate 
japoneze. Este singura cantareata din Europa 
cu o imagine inspirata din MANGA (benzi 
desenate japoneze), ANIME (desene animate 
japoneze) si CULTURA ASIATICA. Creeaza 
un show LIVE exploziv si plin de culoare cu 
repertoriu propriu, dar si coloane sonore din 
desenele animate, filme si musicaluri.

Singura cantareata Otaku din Romania, este 
la fel de uimitoare in viata privata, cum este 
in muzica. Artist, jumatate romanca, jumatate 
asiatica, si o prietena tare draga!

Alyanna a absolvit in Spania - Scoala de Arte 
Aupa, sectiunea dans acrobatic in aer.

Cu numele nou de scena Miss Lu, a fost una 
dintre provocarile mele legate de costume de 
scena! Am realizat costume uimitoare care o 
reprezinta, este versatila - trecand de la stilul 
Rock la stilul manga /anime. In viata de zi cu 
zi este la fel de extravaganta. O colaborare 
frumoasa, care este legata si de o prietenie 

pe masura. O voce 
deosebita si un om 
dedicat, pe care nici 
nu il vad decat facand 
muzica! Este un 
fluture, o fluffy Girl - 
cum imi place mie sa 
ii spun, in cautare de 
flori si inspiratie.

text : Beatrice Lianda Dinu / tinute : BEATRICE Design by Beatrice Lianda 
foto: Xavi Studio, Cosmin Vlad, galerie proprie
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Am avut ocazia sa stau de vorba 
cu Miss Lu, care, pentru voi, ne va 
raspunde la cateva intrebari! 

Beatrice Lianda Dinu: Ai lansat o noua melodie! 
Ce ne poti spune despre ea? 

MISS Lu: “Miss lu feat dj Axxy - Help me to help 
you” este o colaborare impreuna cu dj Axxy.  Si 
o piesa din multele ce vor urma impreuna cu ea. 
Versurile piesei sunt scrise de mine . . . mesajul 
evident este de sustinere fata de cei pe care ii 
iubim.

Toate piesele sunt inspirate din trairile mele 
si din viata mea si nici “Help me to Help you” nu 
este ferita de acest fapt!

Beatrice Lianda Dinu: Care sunt cele mai de 
succes melodii ale tale? 

MISS Lu: Cred ca cel mai mare hit a fost 
prima piesa cu care m-am lansat: “We party 
every day”, care a ajuns sa fie play-ata in toata 
Europa, a intrat in toata reteaua de magazine de 
Abercrombie and Fich si a intrat pe radiourile 
din multe tari.

Urmatoarea a fost Fiesta, care in tot ce tine 
de tarile latino America . . . Brazilia a fost super 
remixata si play-ata de cluburi. Restul pieselor 
au avut success la nivel mai local … dar fiecare in 
parte au ceva special.

Beatrice Lianda Dinu: Esti o artista cu un stil 
inconfundabil, atat pe scena cat si in viata reala! 
Cum te-ai gandit sa il adopti?

MISS Lu: Oamenii denumesc stil, ceea ce eu 
denumesc personalitate, genetica si pasiune. Nu 
am facut decat sa scot la suprafata, ceea ce se 
afla  in interior.

Beatrice Lianda Dinu: Care este lucrul pe care ai 
fi vrut sa il faci si inca nu ai realizat?

MISS Lu: Un show in colaborare cu CIRQUE 
DU SOLEIL.

Beatrice Lianda Dinu: Spune-ne cateva lucruri 
interesante despre tine, pe care crezi ca cititorii 
nostri ar trebui sa le stie!

MISS Lu: Sunt vegetariana, practic yoga si 
acroyoga, ador sa citesc si imi iubesc catelusa 
extrem de mult.

Beatrice Lianda Dinu: Multumim, iti dorim succes 
si desigur, asteptam sa vedem noile tale proiecte! 
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Iata ca in 2019, trupa a revenit 
pe scena cu ocazia evenimentului 
„La Bairam” si a incantat publicul 
cu melodiile care i-au consacrat. 
Una dintre melodiile cele mai iubite 
ale lor - Alin Alin, a fost cantata 
de catre cei prezenti, vers cu vers. 
Atat membrii trupei cat si publicul. 
au trait o adevarata emotie intr-o 
conexiune extraordinara.

Dincolo de talent, Sweet Kiss 
inca ne transmite energie, pasiune 
si daruire catre publicul care inca 
ii iubeste. Chiar si cei mai tineri au 
cantat si dansat pe muzica lor!

Mai tineti minte melodia 
Alin Alin, cantata de 
Sweet Kiss? Beatrice 

Lianda Dinu ne aduce declaratiile 
componentilor trupei!

Sweet Kiss este o formatie de 
muzica romaneasca din anii 1990. 
Trupa le-a avut in componenta pe 
Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita 
Aneni si Laurentiu Vasioi. Printre 
videoclipurile intens difuzate ale 
acestei formatii, se numara Alin 
Alin, Floare alba, floare neagra, 
M-ai parasit nu-mi pasa, Ploua 
iar. Si-au inceput activitatea in 1998 
si au incheiat-o in 2004. Ca gen de 
muzica abordau dance, electronica. 
Albumul „Unde esti sambata 
seara?” a reunit multe dintre piesele 
lor de succes.

sweet kiss au venit alaturi de cititorii nostri!
t e x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  D i n u
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BEATRICE LIANDA DINU: Cum a fost sa va 
reuniti si sa fiti din nou pe scena? 
IRINA PAVLENCO: Sa ne reunim, e ca si cand 
n - am fi plecat niciodata de pe scena in alta 
formula. A fost un moment unic, asa cum sunt 
toate momentele noastre atunci cand suntem 
impreuna.
LAURENTIU: A fost o experienta interesanta, am 
retrait cu drag momentele din trecut si ne-am 
bucurat de un public extraordinar, care a cantat 
cu noi ca acum 20 de ani!
NICOLETA: Este unul dintre cele mai frumoase 
lucruri faptul ca ne - am reunit, ca suntem in 
studio; ne - am simtit ca inainte, ca acum 20 de 
ani. Un public minunat, care nu ne-a dezamagit 
niciodata.

BEATRICE LIANDA DINU: Cum a luat fiinta 
trupa si cum s-a terminat ?
IRINA PAVLENCO: Ne- ar trebui o emisiune 
intreaga sa povestim cum a luat fiinta trupa. Dar, 
pe scurt, a luat fiinta in anul 1998, baietii cautau 
o fata pentru trupa lor, iar eu am participat la un 
casting unde erau foarte multe fete si se pare ca 
l -am trecut cu brio. In urma sedintelor noastre, 
am luat decizia sa mai luam o fata in trupa, 
pentru ca formula asta nu era in timpul acela. 
O stiam pe Nicoleta de la un festival de muzica 
usoara, am sunat - o, i -am propus, a venit si a 
dat o proba pe care bineinteles, a luat - o. Asa a 
luat fiinta trupa Sweet Kiss!
LAURENTIU: Initial, a fost o joaca, iar apoi odata 
cu melodia Alin Alin, ne-am bucurat de un real 
succes si am devenit cunoscuti si solicitati la 
concerte in toata tara. 

BEATRICE LIANDA DINU: Inteleg din declaratii 
ca ati luat in calcul sa va reuniti definitiv?!
IRINA PAVLENCO: Da, vrem sa facem istorie 
din nou, dar initial, trupa nu s - a destramat 
niciodata, doar ca drumurile noastre personale 
ne - au dus pe alte cai. Noi am ramas prieteni 
pana in ziua de azi, mai mult decat prieteni - 
trupa Sweet Kiss este o familie.
LAURENTIU: Sweet Kiss nu s - a destramat 
niciodata, noi am fost intotdeauna mai mult 
decat o trupa, am fost o familie si ne-am sustinut 
unul pe celalalt de fiecare data. 
NICOLETA: Practic, noi nu ne - am despartit 
niciodata, am luat o pauza pentru a ne concentra 
pe proiectele personale; de fiecare data cand 
am fost solicitati, noi am fost prezenti peste 
tot. Suntem uniti, pentru ca trupa inseamna 
mai mult decat prieteni: o familie! Ne sustinem 
mereu de fiecare data!

BEATRICE LIANDA DINU:  Care a fost prima 
melodie lansata si care au fost cele mai de 
succes melodii ale voastre?
IRINA PAVLENCO: Prima melodie lansata a fost 
Alin,Alin! Printre hit - urile noastre se numara 
: Alin, Alin; Floare alba, floare neagra; Ma 
gandesc la tine; M - ai parasit nu - mi pasa; 
Ploua iar; Miracol, care a aparut pe o compilatie 
lansata de 3SE, etc. 

BEATRICE LIANDA DINU: Cati dintre membrii 
trupei au ramas in show-bizz?
IRINA PAVLENCO: Toti 3 am ramas in show 
bizz, eu cu Nicoleta am lansat melodiile noastre 
personale, iar Laurentiu a ramas in peisaj facand 
bussines cu scene; a ramas in acest domeniu, 
avand o firma de inchiriere echipamente de 
scena, sunet, lumini pentru organizarea de 
evenimente.
NICOLETA: Toti 3 am ramas in show-bizz. Eu 
personal am un bussines in familie, pe langa 
proiectul meu muzical.

BEATRICE  LIANDA DINU: Daca ar fi sa o luati 
de la capat, ce nu ati mai repeta?
IRINA PAVLENCO: As face exact la fel, singurul 
lucru pe care l - as schimba, ar fi macazul cu 
ultimul album: l -am face la fel ca in stilul Alin, 
Floare alba. 
LAURENTIU: In viata, facem alegeri - unele mai 
bune, unele mai putin bune … faptul ca trupa 
Sweet Kiss a schimbat macazul, de la melodiile 
cu iz balcanic la melodiile fara influente de 
acest fel, nu s -a dovedit una inspirata, deoarece 
publicul ne - a apreciat cu astfel de piese, gen 
Alin, Alin si Floare Alba, Floare Neagra.
NICOLETA: As repeta orice experienta pe care am 
avut- o. Au fost toate frumoase, indiferent ca au 
fost bune, rele; am invatat cate ceva din fiecare. 

IRINA PAVLENCO:
Multumim publicului ca ne - au iubit de 

la inceput ...

LAURENTIU:
Urmati-va visul, chiar daca drumul 
pana la atingerea lui este anevoios!

NICOLETA:
Le multumesc cititorilor nostri, cum 

ne place noua sa - i consideram, 
prietenilor nostri, ...
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BEATRICE LIANDA DINU: Ce ne spuneti despre viata si activitatea voastra de acum?
IRINA PAVLENCO: Conduc un bussines cu viitorul meu sot; pe langa asta, ne dorim foarte mult un bebelus - fata 
sau baiat, cum vrea Dumnezeu. 
LAURENTIU: Imi place foarte mult ceea ce fac si anume, pun la dispozitia organizatorilor de evenimente 
echipamente de scena, sunet si lumini; practic, stiu care sunt nevoile si cerintele artistilor, iar faptul ca am cantat 
si inca mai cant, ma ajuta foarte mult in activitatea mea.
NICOLETA : In acest moment, viata mea e foarte ocupata. Impreuna cu familia mea, am deschis un restaurant 
italian si in paralel ma bucur de evenimentele ce vin impreuna cu trupa ! 

BEATRICE LIANDA DINU: Ce ganduri vreti sa transmiteti cititorilor nostri? 
IRINA PAVLENCO: Multumim publicului ca ne - au iubit de la inceput si “La Bairam” ne -au aratat ca ne iubesc si 
in prezent. Pentru ei, vom lansa din nou melodii frumoase care sa le ramana in suflet. Este clar ca fara ei n- am fi 
existat. 
LAURENTIU: Urmati-va visul, chiar daca drumul pana la atingerea lui este anevoios!
NICOLETA: Le multumesc cititorilor nostri, cum ne place noua sa - i consideram, prietenilor nostri, celor ce ne 
asculta, ce ne - au sustinut intotdeauna si ca au ramas alaturi de noi atata timp! Promitem sa nu - i dezamagim cu 
urmatorul nou HIT. Va pupam dulce !

BEATRICE LIANDA DINU: Multumim pentru interviu!
IRINA PAVLENCO: Familiei mele ii multumesc din suflet pentru ca a crezut mereu in mine, mamei mele care 
m - a invatat sa fiu un om bun, care mi - a calauzit pasii mereu sa fac ce e bine si ce e corect, care a crezut mereu 
in Steaua mea. Pentru mama mea - care e ingerul meu, voi dedica urmatorul nostru album. Cat despre cititorii 
revistei, ii pupam dulce a la Sweet Kiss si le multumim ca sunt alaturi de noi mereu! 
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Ce mai face Dya si despre aparitia alaturi de Nick (N&D) 
la evenimentul “La Bairam”, a aflat Beatrice Lianda 
dinu, intr-un interviu acordat cititorilor nostri!DYA

t e x t  :  B e a t r i c e  L i a n d a  d i n u  /  f o t o  :  m i h a i  m i t r e a  &  g a L e r i e  L a  B a i r a m

BEATRICE LIANDA DINU: Dya, in 2006 ai fost prezenta la Eurovision Junior, 
ca membra a grupului New Star Music! Cum a fost aceasta experienta? 
DYA: A fost o experienta frumoasa, e o responsabilitate sa iti reprezinti tara la 12 
ani. Am iesit pe locul 6 atunci. Am intruchipat patru personaje de poveste, eu fiind 
Spiderman. Tin minte ca au venit multi oameni, mari si mici, sa ne sustina la Sala 
Polivalenta din Bucuresti.
 
BEATRICE LIANDA DINU: Ai fost prezenta “La Bairam”. Cum a fost experienta 
de a fi pe scena alaturi de Nick, in formula N&D?
DYA: Foarte tare! E frumos ca la vremea cand s-a lansat acest proiect aveam 
sapte ani si dupa ceva timp, pe la 23 de ani, am inceput sa colaborez cu Nick. 
Avem multe concerte la activ si ma bucur ca s-a pastrat aceeasi energie, oriunde 
mergem. Sa asculti mii de oameni care stiu vers cu vers fiecare melodie, e un 
sentiment inaltator. “Vino la mine” e slagar.

BEATRICE LIANDA DINU: Colaborarea cu Nick a fost special pentru acest 
eveniment sau a fost planuita inainte?
DYA: Colaborez cu el de doi ani. Am sustinut multe concerte impreuna, ca si 
acesta!

BEATRICE LIANDA DINU: Nu ti-a fost teama de faptul ca fanii Deliei te vor 
compara cu ea?
DYA: Cred ca e inevitabila aceasta comparatie. Delia a fost in acest proiect la 
inceput, cooptata de Nick. E cunoscuta si e normal sa fie amintita. Ma bucur ca 
oamenii ma primesc ok si consider ca fiecare artist e unic in felul sau. N-am copiat 
niciodata pe nimeni.
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BEATRICE LIANDA DINU: Ai fost o aparitie incantatoare! Te gandesti la o formula permanenta in N&D 
sau preferi cariera solo?
DYA: Multumesc frumos! Am o cariera solo si ma bucur sa fiu implicata in proiecte frumoase, cum este 
si colaborarea cu Nick. Sunt un om deschis si atata timp cat sunt proiecte de bun augur, sunt incantata sa 
particip. Asta e ceea ce fac de mica, iubesc muzica si provocarile sunt pe placul meu. Imi place sa-mi testez 
limitele, sa le cant oamenilor si sa simt energia lor.

BEATRICE LIANDA DINU: Cum a venit propunerea de a colabora cu el?
DYA: Lui ii trebuia o voce feminina pe o piesa compusa de el, “Rad plangand”. Am mers la studio si 
am inregistrat piesa respectiva. Asta se intampla in 2016. Pe la jumatatea anului 2017, am primit un 
telefon. Imi aduc aminte ca eram pe plaja si nu aveam salvat numarul lui de telefon. Desigur, timbrul lui e 
inconfundabil. Mi-a spus ca este un concert mare la Cluj, un eveniment retro cu multi artisti internationali, 
la care participa vreo 8000 de oameni si m-a intrebat daca vreau sa ma bag. Bineinteles ca i-am raspuns 
afirmativ. Am plans dupa concertul acela, a fost super emotionant.

BEATRICE LIANDA DINU: Care este repertoriul pe care il abordezi?
DYA: Pop, dance, reggae, dar cant si muzica populara.

BEATRICE LIANDA DINU: Consideri ca este un domeniu in care poti razbate greu? Tot mai multi fac 
muzica, unii cu scoala altii fara!
DYA: Este un domeniu accesibil pentru multi. Diferenta o face valoarea si profesionalismul, cum te prezinti 
de fiecare data pe scena. Eu sunt dedicata muzicii, am terminat Colegiul National de Arte “Octav 
Bancila” din Iasi, sectia canto jazz-muzica usoara, am facut pian si chitara in gimnaziu. Cant de la cinci ani 
si m-am lansat in industria romaneasca la 14. Imi respect publicul si nu vreau sa dezamagesc. Nu poti sa ii 
multumesti pe toti, asta e clar, dar imi place sa fiu profesionista si tratez cu seriozitate ceea ce fac.

BEATRICE LIANDA DINU: Ce planuri si proiecte ai?
DYA: Multe concerte, am de colindat tara asta frumoasa in lung si in lat, si ma gandesc la un proiect 
muzical mai deosebit fata de cum mi-am obisnuit fanii. Urmariti-mi paginile de socializare, dyamusic pe 
INSTAGRAM si Dya Oficial pe FACEBOOK. Va tin la curent cu detalii!

BEATRICE LIANDA DINU: Iti dorim mult succes si asteptam sa te revedem pe scena!
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t e x t  :  M A D M O I S E L L E  S A R C A S T I Q U E

Pentru ca mai e putin, foarte putin si incepe scoala, m-am 
gandit sa scriu despre tipuri de oameni (a se citi elevi) care 
urmeaza sa inceapa un nou an scolar. 

de SEPTEMBRIE: 7
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Voi ce tipuri de elevi ati identificat pana acum?

Cei care se trezesc 
super usor si foooarte 
devreme. (inca nu am 

vazut nici unul, dar 
speranta moare ultima) 

Cei care se trezesc 
foooarte greu, dar 

binedispusi. (de regula 
acestia sunt de 7-8 ani 
si se afla in primul lor 
an de scoala, eventual 

primul semestru)
Cei care se trezesc greu si sunt 
vesnic nemultumiti. De la ei nu 
o sa auzi un „buna dimineata” 

(fie el si monosilabic), ci mai 
degraba „iar trebuie sa merg la 
scoala? Dar cu ce am gresit?” 
(acestia nu reprezinta un pericol, 
dar e bine sa nu incepi conversatii 
contradictorii cu ei. Daca ii auzi 
spunand ca in curand vor face 
spondiloza cervicala din cauza 

ghiozdanului pe care-l cara, desi nu 
au in el decat un pix si trei caiete, e 

bine sa nu-i contrazici.)
Cei care se trezesc greu si le 

citesti in privire „decat sa ma 
duc la scoala, mai degraba 

ma impusti acum”. (ei bine, pe 
acestia nu doar ca nu trebuie sa-i 
contrazici, dar nici macar nu e 

indicat sa apari in raza lor vizuala 
inainte de pranz. Micul lor dejun 

preferat e bine sa fie pregatit inainte 
ca ei sa se trezeasca si sa fie dusi cu 
masina la scoala in cea mai mare 

liniste. Eventual, sa faci in asa fel 
incat sa nu-i pui sa stea in trafic).

Cei care se trezesc dimineata, 
dar dupa o mica recapitulare 
isi dau seama ca nu e necesar 
sa se dea jos din pat inainte 

de 10, ca la dirigentie oricum 
nu fac nimic, iar limba 

romana e plictisitoare. Stiu 
sa scrie si sa citeasca?! - e 
mai mult decat suficient!

Cei care nu se trezesc 
dimineata, ci sunt 

treziti. Nu de alarma, 
ci de mamica lor draga 
si scumpa, care ii suna 
de la birou din minut 
in minut sa se asigure 

ca odrasla lor se afla in 
drum spre scoala.

Cei care se trezesc, dar 
numai dupa ce au dat snooze 

de cel putin 1287352 ori. 
Acestia trebuie sa faca un 
efort urias de a nu da cu 

capul de veioza de langa pat, 
cu degetul mic in piciorul 
de la pat, sa nu calce intr-

un lego ratacit si sa nu plece 
din casa in papuci de casa si 

boxeri. 

1 2

3

4

5

6

7
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DA-I
CAPULUI
O
VACANTA!

Oricat ne place sa avem 

capul limpede, sa fim 

la distanta de stresul 

zilnic - fara emailuri, fara 

angajamente si alte sarcini 

stresante, dupa venirea 

din vacanta, totul parca 

ne copleseste in anumite 

momente. Fericirea 

vacantei din momentul 

in care ne-am intors, mai 

poate dura, trebuie doar 

sa stim ce avem de facut!
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Siesta

Cand esti in vacanta unul din scopurile 
principale il reprezinta odihna si o poti 
face in camera sau chiar la piscina, mai 
ales daca este si umbra. A dormi putin 
in cursul dupa amiezii ajuta la reducerea 
stresului, ajuta la functiile cardiovasculare 
si imbunatateste vigilenta, conform studiilor 
apartinand Spanish Society of Primary 
Care Physicians. Daca ai posibilitatea, dormi 
pentru aproximativ jumatate de ora pe un 
fotoliu confortabil - nu este indicat patul 
pentru a nu intra in somn profund, iar daca 
este nevoie, seteaza-ti alarma pe telefon!

Inchide televizorul!

Pe timpul vacantei, esti prea ocupata cu 
statul de vorba, plaja, drumetiile, pentru 
a-ti deranja dispozitia cu televizorul. A te 
uita prea mult la televizor, nu-i face bine 
creierului, crescand riscul de deficienta 
cognitiva cu 20%. Cel mai bun lucru pe care 
il poti face, este sa decizi in mod concret 
ce anume iti doresti sa urmaresti la acest 
dispozitiv, ce este necesar, pentru a-ti crea 
o anumita disciplina si pe care, chiar sa o 
respecti!

Hidrateaza zilnic!

Indiferent ca este vara si avem impresia 
ca pielea noastra este hidratata datorita 
lotiunilor care au legatura cu protectia 
solara, problema hidratarii corpului sau 
mai bine zis - problema pielii uscate este 
pe parcursul intregului an. Oamenii de 
stiinta au descoperit ca simtul mirosului 
merge direct in centrul creierului, ceea ce 
inseamna ca parfumul asociat vacantei tale, 
te va transporta instant acolo cand il vei 
simti acasa. Asa ca, nu e nimic gresit in a 
aplica hidratant sau lotiune de plaja pentru 
hidratarea pielii cand esti acasa, pentru 
a avea parte de o piele neteda si amintiri 
fericite.
 
Tehnologie la minim

Vacanta noastra anuala este o sansa 
de a nu intra in contact cu mesajele text, 
emailuri, social media, samd. Incearca sa 
continui acest obicei din vacanta si dupa ce 
iesi de la locul de munca!

Nu te simti vinovata 
ca nu faci nimic!

E vacanta! Bucura-te de ea! 
Poti avea sentimentul ca nu 
faci nimic, ca pierzi timpul, 
dar acest timp, este cat se 
poate de benefic sanatatii 
si starii de bine. Studiile 
au aratat ca a fi plictisit, 
te poate ajuta in multe 
moduri, mintea odihnita 

putand da nastere unor idei, 
viziuni, extrem de creative 
si eficiente activitatii tale. 
Mintea are nevoie sa (se) 

rataceasca, pentru a veni cu 
idei cat mai neobisnuite si 

pentru a-si atinge potentialul 
maxim. Neurologii au 

descoperit faptul ca creierul 
nostru are nevoie de timp de 
oprire, pentru a se reincarca 

si consolida amintirile si 
invatarea.

Prioritizeaza sexul!

Conform unui sondaj realizat 
de ovehoney.co.uk, in luna 
august avem parte de mai 
mult sex comparativ cu 

alte luni, urmat de iulie si 
iunie. Si acest lucru poate 
fi o consecinta a relaxarii 

mai mari si a faptului ca te 
poti bucura de oportunitati 
romantice. Sexul regulat 
nu doar ca imbunatateste 

relatia, dar creste si 
sanatatea si dispozitia1 
Iesi din rutina si retine 

ca, de cele mai multe ori, 
spontaneitatea necesita si 

un anumit efort!
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Mancare reala

In general, macarea europeana este de calitate buna, 
proaspata si iti lasa un sentiment de satisfactie si satietate. 
Branza, iaurtul, painea, trebuiesc consumate cu moderatie si 
trebuiesc evitate versiunile cu grasimi. Trebuie sa te bazezi 
preponderent pe o alimentatie mediteraneeana - ulei masline, 
nuci, peste, carne slaba, legume si fructe proaspete, si sa 
renunti pe cat posibil, la alimente care se prepara imediat.

Bazeaza-te pe condimente

A consuma acasa alimententele picante pe care le-ai 
‘incercat’ in vacanta, poate fi un factor care sa contribuie 
in mod real la sanatatea ta. Ardeiul iute poate impulsiona 
metabolismul si te poate face sa mananci mai incet, oferindu-i 
creierului senzatia de satietate, mult mai repede. Consuma 
mai degraba astfel de ingrediente picante, in detrimentul sarii 
si a piperului!

Stai la masa!

Poti lua micul dejun pe fuga sau la bufetul hotelului, dar 
seara, probabil, vei sta la masa pentru cina si pentru a savura 
bucataria locala; partea buna este ca in acest mod iti poti 
da seama cat mananci sub influenta stresului. De asemenea, 
un studiu a aratat ca in cazul copiilor care mananca asezati 
la masa cu familia, sunt sanse scazute cu 40% de a deveni 
supraponderali.

Mananca mai multe vegetale si peste!
Se cunoaste faptul ca este indicat sa mancam peste de cel 

putin doua ori pe saptamana. Alege peste salbatic, deoarece 
este mult mai bogat in grasimi omega 3, iar in privinta 
vegetalelor, mergi pe sezoniere si cat mai colorate, pentru a-ti 
asigura o gama cat mai variata de nutrienti.M
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Fii spontana!

In timpul vacantei, 
fiecare zi reprezinta o 

varietate de oportunitati, 
asa ca totul trebuie trait 

la maxim. Incearca sa 
amesteci rutina zilnica 

mergand in diverse 
locuri pentru pranz, cina, 

pentru a incerca noi 
mancaruri si bauturi sau 
pentru a asculta diverse 
stiluri de muzica. Cu cat 
varietatea este mai larga, 
cu atat stai mai mult in 

modul de vacanta.

Rasfata-te!

Programeaza-ti cateva 
mici luxuri pe care le 

faci in mod normal, cum 
ar fi rezervarea unui 
masaj sau rezervarea 
restaurantului la care 

ai vrut sa mergi mereu! 
Gaseste timp pentru tine 
de a fi prezenta in fiecare 
clipa si de a experimenta. 

Reconectarea cu tine 
insati, poate fi unul 
dintre cele mai bune 
lucruri pe care le poti 

face pentru tine!

Joaca-te!

Chiar si adultii trebuie 
sa se joace si sa se 

bucure de acest lucru, 
conform cercetarilor. 

Ne ajuta sa gestionam 
stresul, sa rezolvam 

diverse probleme si sa 
fim creativi. Poate sa fi 

trecut mult timp de cand 
nu am mai facut nimic 

distractiv, dar gandindu-
te la copilarie, poti 

incerca acum ceea ce iti 
placea atunci. Ar putea fi 
orice: colectionarea unor 

cartoane, desenatul, 
conversatii vesele sau 

jocuri.
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Citeste!

Chiar si cei care considera 
ca nu au timp niciodata, ar 
trebui sa citeasca cel putin 
o carte in vacanta. Studiile 
au aratat faptul ca cei care 
citesc in mod regulat carti, 

sunt mai fericiti si mai 
multumiti de viata. Fa-ti o 
lista cu 5 carti pe care vrei 
sa le citesti si tine-te de ea!

Exercitii fizice

Un bun mod de a mentine 
senzatia relaxata de 

vacanta, este acela de a 
tine stresul la distanta; 

acesta scurteaza muschii, 
lasandu-i tensionati si 

stransi si poate patrunde 
in viata ta, imediat ce ai 
terminat relaxarea. Poti 
incerca un Pilates, chiar 
si uitandu-te la un curs 

online!

Lasa masina!

Sansele de a merge mai 
mult pe jos in momentul 
terminarii vacantei sunt 

foarte scazute, iar pentru 
a fi in forma sau a ramane 

activa, incerca sa eviti 
a folosi masina pentru 

deplasari scurte. Conform 
studiilor de la Harvard, 
plimbandu-te zilnic 20 
de minute este redus 
riscul bolilor de inima 

cu 30%. Mai mult decat 
atat, stand in picioare 3 
ore zilnic, este la fel de 

eficient ca si alergatul a 10 
maratoane pe an, conform 

specialistilor.

Activitati de familie

Joaca-te in piscina cu 
mingea, joaca fotbal prin 
parc, orice altceva poti 

face cu familia si prietenii, 
indiferent ca e un moment 
aniversar sau nu! Avand 

un suport larg de prieteni 
si membrii ai familiei, se 
poate stimula sanatatea 
mai mult decat exercitiile 

fizice, ajutandu-te sa pierzi 
greutatea, sa renunti la 

alcool sau tigari, conform 
studiilor psihologilor. 

Incearca sa organizezi cat 
mai multe activitati in aer 
liber sau in locuri special 

amenajate, pentru a retrai 
momentele vacantei!
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A i simtit de multe ori ca atunci 
cand porti o anumita culoare, te 
simti mai increzatoare? Sau dupa 

ce mergi printre spatiile verzi, ai un 
sentiment de pozitivitate? Si acest lucru 
se datoreaza culorilor, care au un efect 
asupra starii tale de bine, mai mare 
decat crezi! Conform specialistilor, 
fiecare culoare creeaza un raspuns 
fizic si emotional diferit, pe masura ce 
omul a evoluat, la fel ca intelegerea 
noastra asupra lucrurilor profunde si a 
comportamentului omului din punct de 
vedere emotional, dar si al obiceiurilor. 

Dar, modul in care fiecare raspunde 
- pozitiv sau negativ - emotiilor in 
momentul in care se intersecteaza 
cu diferite nuante, este diferit. La un 
anumit nivel, culoarea este instinctuala, 
iar la alt nivel, ne conecteaza catre 
propriile amintiri si experiente 

personale. De exemplu, culoarea 
albastra a cerului este iubita de 
ma joritatea, deoarece are un efect 
general de calmare si face legatura cu 
vacantele de vara si perioadele fara 
griji. Cu toatea astea, exista si oameni 
care vad culoarea cerului ca fiind una 
deprimanta, rece, detasata.

Putem detesta culoarea uniformei 
scolare, acest lucru depinzand de 
amintirile negative sau pozitive. Si 
avand astfel de raspunsuri, putem 
avea parte bineinteles si de anumite 
incercari si erori in momentul in care 
cauti sa vezi ce este bine pentru 
tine si sa culegi beneficiile. Pana la 
urma, trebuie sa fii cura joasa, sa 
experimentezi si sa inveti sa intelegi 
limba jul tau al culorilor, pentru ca 
acestea sa reflecte valorile maxime si 
minime ale povestii tale de viata.

PUTEREA

Pot fi culorile curative?

CULORILOR
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CULOAREA IN CASA

Cand vorbim de culoarea din casa, 
specialistii considera ca a te lua dupa 
tendinte poate fi o mare greseala, de 
aceea ar trebui sa fim mult mai atenti 
cand decoram/ vopsim/ varuim in casa. 
Mediul nostru de acasa, trebuie sa fie 
o expresie a individualitatii noastre si 
trebuie sa rezoneze cu emotiile noastre.

Ne vom simti multa mai “acasa” in 
momentul in care culorile vor rezona cu 
modul nostru de a fi, cu emotiile noastre, 
cu personalitatea noastra, comparativ 
cu nuantele dictate de tendinte. Daca 
nu ai aceleasi preferinte cu partenerul, 
trebuiesc facute compromisuri, o situatie 
comparabila cu un teren minat. Daca 
iti doresti de exemplu o culoare mai 
vibranta (portocaliu), o poti linisti cu cu 
ceva mai neutru (o nuanta de gri).
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CULORILE IN GARDEROBA

Fie ca esti o modista sau nu, culorile pieselor tale vestimentare pot 
avea un impact semnificativ asupra sanatatii mentale. Partea buna 
este aceea ca nu trebuie sa mergi pe culoarea favorita din cap pana 
in picioare! Imbracandu-te asa cum iti place si te simti bine, iti oferi 
autenticitate si incredere per total, ceea ce se reflecta in apropierea 
de alte persoane. Daca ai un scop anume, te poti a juta de culori, de 
aceea, ar fi bine sa citesti urmatoarele …

Galbenul este soare, lumina, distractie si garantat nu va fi niciun 
moment plictisitor cand vei purta galben. Purtarea acestei culori 
inspira creativitate si respect atunci cand dai cuiva niste sarcini de 
indeplinit.

Albastrul transmite incredere si deschidere. Putem sta jos si linistiti, 
impartasindu-ne sperantele, dorintele, visele, cuiva care poarta 
albastru, iar sentimentul resimtit este unul de siguranta, indiferent de 
nuanta.

Verdele aduce prospetime si impresia ca tot ce ti-ai propus se va 
desfasura asa cum iti doresti. Cand imbracam verde, oferim incredere 
si apropiere catre stilul de viata.

Negrul este sofisticat si elegant, adaugand stil si clasa, datorita 
faptului ca scoate in evidenta orice este in jur. Ofera mister si are 
capacitatea de a face celelalte culori sa para mai indraznete si 
puternice.

Imprimeurile. Te poti bucura de culori, dar amestecul dintre ele 
poate dilua efectele, la fel cum detaliile complexe sau repetitive pot 
atrage focusarea.

Rosul este culoarea despre care multe persoane afirma ca se 
simt cura joase cand il poarta, dar poate avea si conotatii negative. 
Conform unor studii, barbatii care vad o femeie imbracand un tricou 
rosu considera despre aceasta ca este mult mai interesata de sex, 
comparativ cu cea care ar purta un tricou alb. Psihologii evolutivi, 
afirma ca barbatii adreseaza femeilor care poarta rosu, intrebari mult 
mai intime, si se pare ca femeile considera barbatii care poarta rosu, 
mult mai atractivi.

Daca te simti mai pozitiva 
dupa o vizita la salonul 
de infrumusetare, acest 

lucru se datoreaza 
faptului ca femeile care 
se vopsesc blond au un 

nivel ridicat de incredere, 
conform studiilor. Se crede 

ca blondul se apropie 
de perioada copilariei, 
emanand un sentiment 

de tinerete si chiar daca 
vopsitul parului este 

perceput ca o arta, de fapt, 
este mai mult stiinta! Si nu 
doar nivelul de incredere 

si starea de spirit sunt 
ridicate, dar multe studii au 
aratat ca femeile blonde se 
simt mult mai atractive si 

mai excitante din punct de 
vedere sexual.

BLONDELE

Multe companii folosesc 
albastrul in logo-urile 
proprii, deoarece este 
o culoare care ofera 

incredere. Retelele sociale 
- Facebook, Tweeter, 

Linedln - aplica aceeasi 
strategie!
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IN BUCATARIE …

Ai cumva aceleasi seturi de farfurii de foarte 
multi ani? Te-ai gandit vreodata ca nuantele 
farfuriilor pot afecta ceea ce mananci?

Daca ai grija de cineva cu probleme de 
sanatate, evita mancarea pe farfuriile albe, cea 
mai nepotrivita culoare pentru spitale. Pentru 
cei cu probleme vizuale sau dementa, nu exista 
contrast suficient intre mancare si farfurie, de 
aceea ar fi indicate farfurii colorate.

Daca nu vrei sa mananci mai picant, trebuie 
sa stii ca mancatul din farfurii albe considera 
mancarea din farfuriile albe cu 13 procente mai 
putin gustoase, conform cercetatorilor de la 
Universitatea din Valencia.

Cercetatorii Universitatii din Oxford au 
descoperit ca atunci cand mananci din farfuria 
rosie, mananci mai putin, ceea ce servesti, avand 
un impact deosebit asupra perceptiei gustului. Iar 
culoarea rosie este perceputa ca un semnal de 
oprire, de evitare.

BUCURA-TE DE NATURA 
FRUMOASA!

Vremea frumoasa va mai fi alaturi 
de noi cu siguranta pentru o lunga 
perioada de timp, asa ca, nimic nu 
ne impiedica sa schimbam banda 
de alergare cu o plimbare in aer 

liber. Cercetatorii de la Universitatea 
din Essex, au descoperit ca 

exercitiile fizice facute in aer liber, 
iti schimba starea psihica in doar 5 
minute! Oamenii s-au bucurat de la 
inceputul existentei lor de efectele 

benefice ale naturii, mai ales atunci 
cand sunt in apropierea copacilor, 

fapt demonstrat stiintific de oamenii 
de stiinta in ultimii ani. Bunastarea 

mentala este crescuta, este stimulat 
sistemul imunitar, este redus nivelul 
de stres, sunt imbunatatite ritmul 

cardiac si presiunea sangelui. 
Aceste beneficii au dus la aparitia 

conceptului ‘shinrin-yoku’, traductibil 
ca ‘scaldare forestiera’.

IMBUNATATESTE-TI VIATA 
SEXUALA!

Culoarea peretilor dormitorului si 
lenjeria de pat pot face diferenta 
in numarul de partide sexuale pe 

care le ai saptamanal, conform unui 
sondaj.

Purpuriu - 3,49%, Rosu - 3,18%, 
Albastru cer - 3,14%, Roz - 3,02%, 

Negru - 2,99%, Gri - 1,8%.

Iar culori ca verde, bej, alb, sunt 
indicate a fi evitate, la fel ca si 

verdele inchis, care este un semn de 
a te opri.

A oferi buchetul de flori 
potrivit din punct de vedere 
al culorilor, poate oferi 
stimulentul necesar atunci 
cand cineva are nevoie. Culorile 
atractive produse de natura, 
au un efect inaltator asupra 
emotiilor noastre. Crizantemele 
galbene sunt perfecte pentru 
cineva care se afla in fata 
unor incercari noi, in timp ce 
anemonele violete te pot a juta 
sa te pastrezi inspirata pentru 
proiectele creative.
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Ai dulapul plin de haine - lucruri inutile, toate inghesuite in sertarele pline si pe care nu le mai folosesti sau 
peste care nu ai mai dat de foarte mult timp, si asta datorita faptului ca nu mai ai nevoie de ele! Din pacate, 
conform specialistilor, atunci cand ai multe lucruri in dezordine, iti framinti mintea sa le asezi sau cum sa 
gestionezi spatiul, iar acest lucru iti ia din energia emotionala. Cand oamenii au astfel de lucruri - multe si 
de care in mod normal se despart mai greu, e clar ca acolo exista o anumita energie emotionala, specialistii 
numind aceasta atasare, “blocaj emotional”. Si aceasta atasare emotionala, acest blocaj, vine din motive 
subconstiente, din atasarea de anumite lucruri care nu mai le mai servesc de mult timp.

Cand dezordinea te face sa te simti stresata, este timpul sa te confrunti cu obstacolele mentale!

TE COPLESESTE 
DEZORDINEA din CASA?
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 LUCRURILE MA TIN IN 
TRECUT

Te agati de lucruri datorita unor 
motive nostalgice - fotografii, 
suveniruri, jeansi care nu iti mai vin, 
carti, diverse invitatii, trofee sportive, 
premii, jucarii vechi ale copiilor, 
tablouri. Si nu ar fi nimic rau in a avea 
lucruri care provoaca emotii pozitive 
ale lucrurilor trecute! Insa, daca ai 
multe lucruri, multe cutii pline cu astfel 
de lucruri, din pacate, acesta este un 
semn ca cele mai bune momente ale 
vietii tale sunt in trecut!

Ce poti face
A ramane blocat in trecut, inseamna 

ca ai pierdut din vedere viitorul tau si 
gandindu-te ca ai atins deja apogeul 
in ceea ce ai facut sau nu pana in 
prezent, si nu ai mare lucru de facut in 
continuare, ceea ce este dureros. Din 
pacate, agatandu-te de obiecte din 
trecut, nu faci decat ca aceste lucruri sa 
se inrautateasca si mai mult. Ai nevoie 
de a crea o noua viziune pentru viitor. 
Poate ai fost deconectat de mersul 
vietii, ai pierdut locul de munca sau pur 
si simplu ai simtit ca viata a trecut pe 
langa tine! Retine ca exista posibilitatea 
sa fii ajutata prin intermediul unei 
consilieri pentru a depasi situatia! In 
momentul in care te uiti spre viitor, 
obiectele din trecut nu te vor mai tine 
pe loc si nu vor mai avea o influenta 
atat de mare asupra ta. Lasandu-le in 
trecut sau debarasandu-te de ele, iti 
creezi spatiu pentru viata pe care o vrei 
si o meriti!

LUCRURILE MELE IMI SPUN 
CINE SUNT

Ai haine care au inca etichete, pantofi 
pe care nu i-ai purtat niciodata, genti 
de mana perfecte pentru orice ocazie? 
Acumulezi lucruri care iti stimuleaza 
sentimentul de sine si, de obicei, acest 
lucru iese la iveala dintr-un sentiment 
de singuratate. Aceasta nu inseamna 
ca fizic, esti singura, ci ai o senzatie 
profunda a lipsei de conexiune. Asa 
ca, cel mai bun lucru pe care il poti 
face, este sa-i oferi vietii tale un sens si 
nicidecum sa-ti creezi o identitate pe 
care nu o simti!

Ce poti face
Cumpararea si colectarea lucrurilor 

reprezinta o distragere pentru a umple 
golul pe care il simti in interior, iar 
un bun mod de a lasa lucrurile “sa 
plece” din viata ta, este acela de a le 
inlocui cu mult mai multe interactiuni 
semnificative. Ai putea merge sa te 
alaturi unui grup sau organizatii de 
voluntariat, sa te inscrii la un curs pe 
care ti-l doresti de mult timp … cu 
aceasta ocazie, vei putea chiar sa iti faci 
noi prieteni! Si cu cat te vei simti mai 
implinita emotional, cu atat va trebui 
sa completezi golurile din ce in ce mai 
putin cu anumite bunuri si obiecte. 
Cu siguranta vei avea capacitatea sa 
te poti conecta in mod semnificativ cu 
oamenii, fara a achizitiona nimic si mai 
mult, esti o persoana valoroasa fara 
niciunul din acele bunuri! Nu ai nevoie 
de ele!
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LUCRURI PE CARE LE EVIT

Aceasta este dezordinea careia nu ii 
poti face fata in mod normal, emailuri 
nedeschise, facturi neachitate, card 
de credit, proiecte neterminate si alte 
documente in sertare si alte cutii. 
Acestea poate nu sunt mereu in aria 
ta de interes, dar, doar gandindu-te la 
ele te poate face sa te simti aiurea. Asa 
ca, gandeste-te cum e mai bine pentru 
tine: sa le faci pe rand, sau pe toate 
odata!

Ce poti face
Se poate instala un anume blocaj 

emotional, cauzat de frica si de aceea 
trebuie sa te intrebi de ce anume iti 
e frica. Poate ai datorii, nu ai depus 
declaratia fiscala sau ceva de genul, iar 
cea mai buna modalitate de a depasi 
aceasta frica, este confruntarea ei. 
Poti avea pe cineva care sa te ajute cu 
moralul si de cele mai multe ori, frica 
este muuuult mai mare comparativ cu 
situatia reala! Partea buna este aceea 
ca exista mereu o solutie, iar in cazul 
datoriilor, poti face un plan al platilor 
si cu cat il infrunti mai devreme, cu atat 
mai bine il pot gestiona! De asemenea, 
trebuie sa realizezi ca doar tu ai o 
putere asupra hartiilor! Ele nu au nicio 
putere asupra ta!

LUCRURILE FANTEZISTE 
PENTRU VIATA FANTEZISTA

Acest lucru exista si poate avea 
continuitate de la inceputurile vietii: 
pastrezi hainele pentru momentul 
in care vei slabi, vei ajunge pe insula 
mult visata sau la petrecerea perfecta! 
Ai noul kit de antrenament pentru 
yoga sau orice alta activitate propusa, 
pe care nu l-ai ansamblat niciodata! 
Iar adevarul este ca achizitionezi 
lucruri pentru viata ta, viata care de 
fapt, nu exista! In realitate, esti total 
deconectata de ceea ce traiesti acum!

Ce poti face
Trebuie sa iti schimbi gandirea de la 

achizitie la actiune! Trebuie sa gandesti 
astfel: ce este mai important: kitul 
de yoga sau cursul propriu zis? Toata 
filosofia aici, este sa rezolvi ce poti 
face astazi, pentru a fi mai aproape de 
visul tau! Fa putina ordine in garderoba 
si doneaza hainele pe care nu le mai 
porti, si cumpara-ti ceva ‘oau’ pe care 
chiar sa-l porti! Vinde echipamentul 
imediat si mergi! Fa plimbari! Traieste 
in prezent si cu siguranta vei realiza ca 
nu ai nevoie de atatea lucruri pentru 
a trai intr-o fantezie. Constientizeaza 
faptul ca lucrurile nu te vor ajuta sa iti 
indeplinesti visul sau sa-ti traiesti viata, 
ci actiunea!

NU VALOREZ CA LUCRURILE 
MELE BUNE

Ai dulapurile pline cu diverse 
ghivece, tigai, pahare, lumanari 
parfumate, sapunuri, lenjerii de pat, 
haine de firma, pantofi , genti, dar nu le 
utilizezi niciodata, nu le misti cu nicio 
ocazie. Toate sunt destinate ocaziilor 
speciale. In fiecare zi, folosesti alte 
lucruri simple, functionale, imbraci 
aceleasi haine comode si unele chiar 
cu un aspect vechi, iar acesta este 
un semnal ca nu te simti suficient 
de demn sa porti lucruri bune. De 
asemenea, este sugerat faptul ca esti o 
persoana care tinde spre perfectionism, 
unde totul trebuie sa fie perfect inainte 
de a le folosi.

Ce poti face
Trebuie sa iesi din zona gri si sa 

incepi sa sarbatoresti fiecare zi! Arunca-
ti hainele ponosite si plictisitoare si 
incepe sa porti noile haine! Arunca 
hainele vechi, imbraca ce ai mai bun si 
mai calitativ, si incepe sa te simti ca o 
persoana plina de incredere! Imbraca 
ce iti place, ce iti ofera incredere si 
trateaza-te ca pe cineva care chiar 
conteaza! Foloseste in fiecare zi 
lucrurile bune, pentru ca astazi - 
MERITA SA SARBATORESTI! Astazi, si in 
fiecare zi!
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CELE MAI IMPORTANTE 
LUCRURI SUNT PE 

CATEGORII:

haine, carti, documente, diverse 
obiecte, obiecte sentimentale.

Organizeaza-te doar la o singura 
categorie in mod separat!


Pune hainele pe pat, cartile si 

documentele pe birou! Acest lucru 
te ajuta foarte mult sa le triezi mai 

usor.


Pliaza esarfele, rochiile, topurile si 
aseaza-le pe verticala in sertare!


Pune cutiile si cutiutele in sertare 
pentru a gasi lucrurile de care ai 

nevoie mult mai usor!


Arata-ti recunostinta pentru fiecare 
obiect/ articol inainte de a te 

debarasa de el!

PRINSA CU LUCRURILE 
ALTORA

Nu ai o problema cu lucrurile tale, 
ci ale altora - de care nu poti scapa; 
si acest lucru se intampla cand treci 
cu lucrurile prin familie! Nu folosesti 
niciodata lucruri de prin China, fie ca 
vorbim de servicii de cina, seturi de 
cescute, mobilier vechi, argintarie, 
bijuterii. Iar casa in care locuiesti, 
arata mai mult ca un muzeu neglijat si 
prafuit, decat o casa de locuit.

Ce poti face
Doar pentru ca o pictura sau carte 

este importanta pentru altcineva, acest 
lucru nu inseamna ca tu trebuie sa o 
tii in viata. Este un lucru normal sa ai 
lucrurile celor pe care i-ai iubit sau ii 
iubesti si mai mult, nu e nimic neloial 
daca arunci sau vinzi acel lucru, sau 
il pui intr-un loc care nu e la vedere. 
Poti pastra amintirea celor dragi, prin 
elimarea setului de farfurii vechi, dar 
facand o reteta de prajituri specifica. 
Poti pastra un lucru sau doua si le poti 
fotografia pe restul!

LUCRURI PENTRU CARE AM 
PLATIT MULT

Daca ai achizitionat o rochie sau 
o pereche de pantofi cu tot salariul, 
a te descotorosi de ele, se traduce 
ca o risipa reala de bani; bani pur si 
simplu aruncati. Te gandesti poate ca 
nu ai folosit rochia respectiva decat o 
singura data, cu multi ani in urma, dar 
nu vrei sa renunti la ea, tocmai pentru 
ca ai dat o groaza de bani. Din pacate, 
in mod real, nici nu se va intampla 
nimic in acest sens; ea va ramane inca 
10 ani cel putin in dulapul tau!

Ce poti face
Trebuie sa constientizezi si sa-ti 

asumi faptele reale ca toti gresim! Si 
cand te uiti la un obiect, ar trebui, in 
mod logic, sa-l si folosesti. Dar, exista 
si posibilitatea nici sa te uiti la el, dar 
sa il si mai folosesti? Cea mai buna 
solutie este sa scapi de acel obiect 
si sa-l daruiesti cuiva care chiar il 
va folosi, asa ca, fa acest pas fie ca 
e pentru un prieten, femeie, sau un 
magazin/ organizatie de caritate! 
Sentimentul pe care il simti atunci 
cand un obiect isi gaseste adevaratul 
purtator, este unul de nedescris, asa 
ca, nu mai sta pe ganduri! Aminteste-ti 
ca ai facut o greseala, asumati-o si fa 
ceva in acest sens, oferind acel lucru 
cuiva, donandu-l, etc. Indiferent ce vei 
face, nu trebuie sa te simti o persoana 
vinovata in vreun fel si nu iti va distruge 
calitatea de om sau de persoana buna!

Calmeaza-te!

Prea multa dezordine, creste 
nivelul stresuluI! Intr-un studiu 
publicat in Personality and 

Social Psychology Bulletin, 
s-a aratat faptul ca cei care au 
trait in dezordine si cu multe 
lucruri, s-au simtit mult mai 
deprimati, stresati si obositi!
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Pretinzand uneori ca esti ok, cand de fapt ai mari probleme, poate 
fi cea mai buna optiune. Fiecare dintre noi avem o viata cu urcusuri 
si coborasuri si, de multe ori, putem fi gasiti ‘vinovati’ pentru ca am 
zambit in continuare, prefacandu-ne ca ne este bine, cand de fapt, 
putem fi la polul opus. Pe de alta parte, este bine oare sa fim cinstiti 
si deschisi cu ceea ce simtim sau exista si beneficii atunci cand afisam 
pozitivitatea chiar daca nu simtim nimic?

Satula de falsitate?

Nostalgie vs. depresie

Toti am experimentat in viata, cel putin o data, cateva zile in care sentimentele 
erau sub starea normala. Trebuie doar sa realizam daca starea de spirit este scazuta 
sau doar avem o perioada in care suntem mai nostalgici. Si chiar daca te-ai mai 
simtit cazut in trecut si ai reusit sa treci singura peste acea situatie, este extrem de 
important sa recunoastem perioadele in care avem nevoie de ajutor.

CUM FACEM DIFERENTA INTRE STARE MORALA JOASA SI DEPRESIE CLINICA? 
Cheia aici se pare ca este recunoasterea sentimentelor atunci cand ceea ce 
simti, interfereaza cu activitatile zilnice. Simptomele clinice ale depresiei includ 
schimbari in apetit sau somn, dificultate in trezirea de dimineata sau probleme de 
concentrare. Daca recunosti aceste semne sau modul in care interfereaza cu modul 
in care functionezi zilnic, inseamna ca ai nevoie de ajutor de specialitate.
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Esti sincera?

A avea afisat un zambet pe chip poate fi de 
multe ori de ajutor, ridicandu-ne spiritul sau 
permitandu-ne sa parem si sa fim ok la munca 
ori in cadrul unui eveniment social, in ciuda 
faptului ca trecem printr-o situatie delicata.

Cu toate acestea, este important sa ramanem 
sinceri unii cu altii si sa intelegem de ce actionam 
intr-un anume mod si asa cum suntem. A afisa 
ceea ce dorim este un lucru, dar acceptand ceea 
ce simtim, este crucial. Daca ascundem cum ne 
simtim fata de altii, facem acest lucru din cauza 
ca nu vrem sa ne impartasim experientele cu 
persoanele particulare. Dar fiind in negare si 
ascunzandu-ne de propria persoana, poate 
insemna ca gandurile negative pot merge mai 
departe in mod automat, ceea ce poate de cele 
mai multe ori, sa inrautateasca situatia.

Poate ajuta falsitatea?

Atat timp cat ne recunoastem noua insine cum 
ne simtim cu adevarat, poti merge pe falsitate 
atat cat se poate. Uneori, actionand pozitiv atat 
in cuvinte cat si prin fapte, poate crea schimbari 
psihologice. Exista multe dovezi care arata ca a 
fi pozitiv si a nu ceda simptomelor depresive, ne 
pot ajuta sa combatem starea de spirit scazuta.

AI STAREA PSIHICA SCAZUTA? Trezeste-te 
dimineata, chiar daca depresia clinica te vrea 
intinsa in pat; luptandu-te cu aceasta oboseala 
prin intermediul exercitiilor fizice si chiar 
schimband expresia faciala si afisand zambetul, 
te poate ajuta. Organismul nostru este foarte 
destept, iar raspunsul sau atunci cand zambim 
si suntem jos cu moralul, ne poate schimba 
emotiile pentru a ne simti mai bine. Este indicat 
sa te pliezi expresiei “activare inaintea motivatiei”, 
adica sa incepi sa actionezi inainte de a veni 
motivatia, chiar daca este dificil: alearga, mergi 
la sala de sport, intalneste-te cu prietenii si vei 
vedea ca motivatia va reveni, la fel ca dispozitia!

Deschide-te!

In timp ce un zambet 
fals poate fi util in anumite 
situatii, este important sa 
vorbesti cu cineva despre 
starea ta atunci cand esti 
cu moralul jos. Iar acel 
cineva poate fi un prieten, 
un membru al familiei, un 
terapeut profesionist si de 
obicei, stim instinctiv daca 
putem avea incredere in 
cineva, pentru ca avem 
nevoie de o persoana in 
care stim ca putem avea 
incredere.

Pe oricine am alege, a ne 
deschide in fata cuiva despre 
modul in care simtim, poate 
fi un instrument util in gasirea 
unor cai de urmat ulterior. 
A vorbi este extrem de 
important si de mare ajutor 
pentru a intelege ceea ce se 
petrece; de regula, oamenii 
care ajung sa vorbeasca cu 
un specialist, afirma ca nu 
gasesc niciun motiv care ii 
fac sa se simta asa cum sunt 
si acest lucru ii sperie foarte 
mult.

Daca vorbeste despre 
situatia ta, atunci poate vei 
incepe sa realizezi ca poate 
fi o problema legata de 
locul de munca, de o situatie 
anume sau chiar si datorita 
unei anumite persoane care 
iti provoaca un disconfort 
sau mai rau. A impartasi 
inseamna si un alt punct 
de vedere, foarte important 
pentru a vedea problema si 
in alt mod.
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Da-ti o pauza!

Cand suntem jos si in mod particular - cand 
suferim de stima de sine scazuta, este dificil a 
avea grija de noi in mod corespunzator. Dar a 
fi amabila cu tine - nu doar ca iti face viata mai 
placuta, dar transmite si un mesaj puternic catre 
subconstientul tau: acela ca meriti! Indiferent 
ca te asiguri ca mananci bine, dar oferindu-ti o 
pauza bine meritata, un simplu act de bunatate, 
poate reprezenta un pas important de a reveni 
pe drumul bun.

De asemenea, este foarte important sa nu 
pui esecurile la inima, pentru ca in mod real, 
nimeni nu poate avea parte doar de succese in 
tot ceea ce isi propune; orice persoana ancorata 
in realitate, se poate astepta la piedici mai mari 
sau mai mici si mai mult: trebuie sa le accepte!

Ajutandu-i pe altii sa vorbeasca

Ar fi ideal sa mergem direct la cineva si sa-i 
vorbim despre faptul ca sunt depresivi! Doar ca 
in viata reala nu asa stau lucrurile si cu siguranta 
nu vom primi un raspuns real! O abordare 
subtila este mult mai indicata si trebuie sa te 
asiguri ca modul in care vei vorbi este potrivit 
personalitatii. De fapt, conform specialistilor, 
a incepe sa vorbesti despre tine, este cea mai 
buna modalitate de a-i incuraja si pe ceilalti sa 
se deschida si sa vorbeasca; daca esti ingrijorat 
de cineva, incepe prin a spune cum te simti tu!

Prieteni si familie

Oamenii sunt mari actori, multi reusind sa 
gaseasca solutii usoare de a ascunde cum se 
simt si cand sunt jos cu moralul. Si chiar daca 
cineva apropiat tie se simte deprimat, este greu 
ca tu sa-ti dai seama si cu toate astea, sunt 
anumite semne pe care le poti observa.

Principalul mod in care observam depresia, 
este acela in care observam schimbari de 
comportament. Daca observam un prieten 
sau un membru al familiei ca evita anumite 
situatii, daca nu par prea sociabili sau par ca 
si-au pierdut interesul in activitatile de zi cu zi, 
acestea ar putea fi semne ca sunt deprimati. In 
plus, par a avea un comportament iritabil, sa 
aiba schimbari de concentarre sau dificultati in 
a se da jos din pat dimineata.

Pasi mici spre o imagine mai mare

Cu siguranta, toti am dori gasirea celei mai 
rapide solutii de a ne transforma sentimentele 
negative in pozitive, dintr-o singura miscare. 
Din pacate, traseul de la depresie inapoi, este 
format din pasi marunti; nici vorba de un salt 
urias. Amintindu-ti scopul, vezi imaginea de 
ansamblu - unde esti si unde-ti doresti sa fii - 
si este esential sa faci pasii corecti in directia 
dorita.

Conform specialistilor, cand vezi imaginea 
de ansamblu, suntem mult mai determinati sa 
facem ceva. Intreaba-te ce pretuiesti, iar ceea 
ce simti este cel mai bine pentru tine. In acelasi 
timp, alege sa faci lucruri care sa te umple de 
energie si nicidecum sa te epuizeze; trebuie sa 
fii bland cu tine.

Multi considera asistenta profesionala, fie ca e disponibila din partea medicului de familie 
sau a altor specialisti, ca necesara atunci cand o persoana atinge manifestari sau stari extreme. 
Acest lucru este gresit, apelarea la ajutorul specialistilor in extrem, nefiind cea mai buna 
solutie; cu cat avem parte de o interventie corecta la momentul potrivit, cu atat rezolvarea 
este una mai rapida! Oamenii care se lupta cu depresia si o stare de spirit scazuta, au o 
dificultate in a discuta cu altii; considera ca nu se merita si/sau nu vor sa ii deranjeze pe altii.

Scopul terapiei este acela de a crea un spatiu sigur unde poti explora si expune 
vulnerabilitatea, fara a te simti judecat, rusinat sau abuzat - in vreo forma sau alta. Oricine 
doreste sa abordeze o astfel de optiune de tratament, ar trebui sa discute intai cu medicul 
de familie, pentru a primi sfaturile aferente. De asemenea, cand ai gasit specialistul, cauta 
informatii despre el: calificari, acreditari, experienta!

Cautand 
ajutor 

profesional
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Cum depasesti nostalgia

Chiar daca vei cauta sfaturi profesionale si ai incredere 
in a discuta cu altii, exista si alte moduri in care ne 
putem proteja de starea de spirit scazuta.

Mindfulness
Aceasta este o practica care ne incurajeaza sa devenim 

constienti de gandurile noastre si sa le gestionam mai 
bine. Este recomandat pentru o gama larga de probleme, 
eficienta recomandand-o si in cazul depresiei recurente, 
unde s-a dovedit a fi eficienta. Multi terapeuti folosesc 
mindfulness ca parte a practicii lor, iar daca nu vrei sa 
te ‘deranjezi’ in a apela la un specialist, ar trebui sa stii 
ca exista astfel de cursuri si online, astfel ca poti incerca 
aceste tehnici de acasa.

Exercitii fizice
Poate fi greu sa ne motivam pe noi insine sa facem 

exercitii fizice, dar facand un efort foarte mare de a ne 
ridica de pe fotoliu si a merge la o plimbare, alergat 
sau cursuri de aerobic, ne poate ajuta starea de spirit. 
Exercitiile perpetueaza nivelul dopaminei, ceea ce duce la 
imbunatatirea starii de spirit.

Stai afara
S-a demonstrat ca a sta afara poate fi de un mare 

ajutor in imbunatatirea starii de spirit. Expunerea la soare 
suplimenteaza lipsa vitaminei D, deficiente ce au legatura 
cu simptomele depresive.

Respiratia
In perioadele de stres si panica, respiratia noastra poate 

fi perturbata, ceea ce duce la exarcerbarea simptomelor. 
Exercitiile de respiratie, ne pot ajuta sa fim calmi atunci 
cand stresul este la cote ridicate.

Afirmatii pozitive
De multe ori, chiar daca nu prea suntem atenti, anumite 

propozitii sau fraze, aparent banale din partea celor din 
jur ne ridica moralul. De ce sa nu ne incurajam noi insine, 
folosind expresii ca ‘poti gestiona’, ‘va trece’, care si-au 
dovedit de nenumerate ori eficienta.

Inregistrarea progresului
Anumite persoane pot folosi un tracker de dispozitie, 

care le pot ajuta in mod real; chiar daca tu simti ca nu 
progresezi, inregistrarile acestor dispozitive te vor ajuta sa 
vezi faptul ca progresezi, ceea ce iti va imbunatati starea 
de spirit.
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Modul in care avem grija de 
propriile finante poate provoca 
stres, necazuri … care este 
relatia ta cu banii?
Afla din urmatorul test!

Te simti jos, cu moralul 
scazut. Ce faci?

A Mergi la cumparaturi. O 
bluzita sau o pereche de 
pantofi te inveselesc.
B Vorbesti cu o prietena.
C Iti intrebi partenerul daca 
ar fi dispus sa iesiti in oras 
seara.
D Mergi la sala.

O prietena profesoara/ lector 
te invita intr-o dupa amiaza 
sa vorbesti cu studentii 
despre cariera ta. Te intreaba 
daca vrei sa fii platita, iar tu ii 
raspunzi:
 
A Esti fericita sa poti lua orice 
iti poate oferi.
B Nu ai nevoie de niciun ban. 
Esti fericita ca iti poti ajuta 
prietena si studentii.
C Trebuie sa te gandesti. Vei 
discuta cu partenerul pentru a 
stabili o suma.
D Te simti indignata, pentru 
ca ea nu stie cate ore trebuie 
sa te pregatesti pentru a face 
totul ca la carte! Iti va lua 
destul timp, asa ca, trebuiesc 
calculate orele pierdute!

Aparitia unor cheltuieli 
neprevazute, se traduce cu 
faptul ca esti descoperita. Ce 
faci?

A Nimic deosebit. Esti cam 
tot timpul in situatia asta 
si pana cand nu ajungi la 
limita, nu vezi niciun motiv de 
ingrijorare.
B Traiesti modest cu o suma 
mica, pana iti revii.
C Imprumuti de la o prietena 
pentru a iesi din situatie. Nu 
vrei ca partenerul sa stie.
D Jonglezi cu celelalte surse 
de venit, carduri, conturi, 
pentru a rezolva problema cat 
mai repede posibil.

Esti invitata la petrecerea 
unei prietene care implineste 
50 de ani. Cum te imbraci?

A O vestimentatie foarte 
frumoasa pe care ai 
cumparat-o cu cardul! Si chiar 
daca esti stramtorata cu banii, 
vrei sa imbraci ce este mai 
bun!
B Intri in garderoba sa gasesti 
ceva care nu ai mai purtat sau 
cu care nu ai mai fost vazuta, 
asta chiar daca nu te simti 
chiar ok.
C Discuti cu partenerul pentru 
un buget dedicat tinutelor, 
pentru amandoi.
D Ai deja haine de calitate si 
versatile pentru aproape orice 
ocazii, dar si bani alocati 
pentru alte lucruri.

TEST
FINANTE
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Majoritatea A - Esti o mare 
cheltuitoare

Tu gandesti ca banii exista 
pentru a fi cheltuiti si sa 
te bucuri de ei, asa ca, faci 
cumparaturi si cand nu stai 
deloc bine la capitolul asta. 
Cand ai probleme finaciare, iti 
spui ceva si te linistesti, scapi de 
stres. Partea buna este aceea ca 
ai lucruri frumoase care iti aduc 
placere. Aceasta abordare te 
lasa fara bani si te poate baga 
chiar si in datorii.
Ce poti face? Intelege in mod 
real ce se intampla si in ce 
situatie esti! Gaseste modalitati 
nonmateriale de imbunatatire 
a vietii, petrecerea timpului cu 
oamenii valorosi fiind una dintre 
ele.

Majoritatea B - Viciul 
saraciei

Ai convingerea ca a avea bani 
putini este o virtute si ca bogatia 
este toxica. Nu cheltui mult pe 
tine, chiar daca iti permiti. In 
general, sunt slabe sanse sa faci 
fata stresului datoriilor si sunt 
slabe sanse sa faci fata stresului 
cauzat de datorii.
Ce poti face? Incearca sa 
intelegi de unde vin aceste 
convingeri si experimenteaza, 
actionand ca si cum propriile 
convingeri nu sunt adevarate.

Majoritatea C - Atitudinea 
legata de bani

Ai tendinta sa lasi probleme 
financiare pe seama 
partenerului. Nu pari interesata 
cand vine vorba de finante 
si te pui pe tine la dispozitia 
modalitatii de abordare 
financiara a partenerului; te 
lasi expusa in fata unor situatii 
vulnerabile.
Ce poti face? Scrie convingerile 
pe o hartie, gen “Gandind la bani 
este plictisitor”, “Sunt inutila cu 
banii”. Apoi, in contradictoriu, 
scrie ca “a intelege utilitatea 
banilor, iti ofera satisfactii”. 
Rosteste cu voce tare noile 
crezuri, pana cand le vei simti 
cu adevarat, apoi spune-i 
partenerului ca doresti sa te 
implici si tu in problemele 
financiare! 

Majoritatea D - Salvatorul 
meticulos

Nu traiesti dincolo de limite, 
dar nici nu economisesti foarte 
mult … investesti in lucruri de 
calitate. Mai mult decat atat, 
esti pregatita pentru orice fel 
de eveniment imprevizibil, esti 
constienta de valoarea ta si iti 
asiguri ceea ce meriti. Exista un 
mic pericol: acela de a avea o 
anumita obsesie pentru finante! 
Ce poti face? Bucura-te de bani 
mai mult! Pentru o zi, actioneaza 
invers decat ai face-o in mod 
normal! Incearca sa faci ceva 
extravagant, lucru care te va 
ajuta sa iesi din abordarea ta 
perfect controlata. Daca te 
simti ingrijorata in privinta 
banilor, contesta aceasta stare 
de anxietate, pentru ca, pana la 
urma, ai facut totul pentru a-ti 
asigura un control al finantelor.
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LUNI

Lipsa somnului da nastere stresului si amplifica sentimentele 
negative! Incearca sa combati stresul prin consumul omega 3 sau 
incearca cursuri online de somn, sleepio.com fiind foarte eficient 
in aceasta situatie!

MARTI

Gandurile negative trebuiesc eliminate, asa ca, acorda-ti 20-
30 de minute zilnic pentru abordarea grijilor. Scrie-le pe o lista 
si acorda-le timpul necesar, cu scopul de a le rezolva. Ce poti 
schimba - bine, ce nu - nu! Lasa grijile deoparte!

MIERCURI

Incearca pe cat posibil sa renunti la cafeaua matinala, deoarece, 
ridica nivelul cortizolului. Mergi pe cafea decofeinizata, cafea de 
cicoare sau ceai de ghimbir! Alimentele bogate in magneziu pot 
reduce nivelurilor hormonilor de stres, de aceea, ar fi indicat sa 
incerci avocado, cereale integrale, migdale.

JOI

Incearca sa eviti sa faci multe lucruri in acelasi timp, deoarece, 
cercetarile au aratat ca acest lucru este ineficient si duce la greseli. 
Cand exista multe sarcini, fa o lista, prioritizeaza-le si acorda atentie 
totala primei pana cand o duci la capat! Apoi, treci la urmatoarea!

VINERI

Scrie 2-3 lucruri care ti-au iesit toata saptamana si de care esti 
multumita si vei realiza ca nu este totul rau in viata, mai ales cand 
ai o zi mai grea. Incearca si sa zambesti, deoarece, ca urmare a 
acestei actiuni, este ridicat nivelul endorfinei. Studii apartinand 
Universitatii din Kansas, afirma ca zambetul fals, scade nivelul 
stresului din organism!

Daca lunea dimineata te trezesti panicata ca ai o 
intreaga saptamana in fata si te simti epuizata dupa 
week-end, poti depasi aceasta situatie, urmand 
sugestiile de mai jos!

O zi de vineri
cat mai usoara
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ESTE
MANCAREA 
ORGAN ICA 
ATAT DE 
SANATOASA?

Bune pentru mediul 
inconjurator, nu 
atat de bune pentru 
buzunarele noastre.

Sunt alimentele 
organice ceea ce 
pretind a fi?
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DOAR PENTRU CA PRODUSUL ESTE ETICHETAT 
‘ORGANIC’ NU INSEAMNA CA E SI SANATOS!

O alimentatie sanatoasa, echilibrata 
alcatuita din alimente nonorganice este cu mult 
superioara oricarei diete organice sanatoase. 
Cel mai important factor atunci cand cumperi 
alimente este acela in care tii cont ca trebuie 
sa cumperi alimentele propriu zise si nu modul 
in care sunt ‘etichetate’ si asta, deoarece, 
termenul ‘organic’ nu este echivalent cu 
sanatos 100%. Daca speli mai mult fructele sau 
legumele, poti scapa de pesticide si poti avea 
parte de vegetale sanatoase.

Mai mult decat atat, nu exista dovezi solide 
care sa demonstreze beneficiile pentru sanatate 
ale consumului de produse organice, comparativ 
cu produsele uzuale.

Ce merita si ce nu
Pasari de curte si carnea de porc - in mod 

special, toata carnea. Din pacate, majoritatea 
animalelor crescute pentru carne, lapte si 
derivate sunt in majoritatea cazurilor, expuse 
cantitatilor mari de antibiotice si hormoni de 
crestere.

Lapte, iaurt, branza, smantana. Animalele 
care sunt crescute pentru a produce lapte 
organic, au restrictii stricte vizavi de cantitatea 
de medicamente, dar si tipul de mancare 
consumata, fiind redusa astfel expunerea 
in fata acestor substante chimice. In plus, 
cantitatea de omega 3 si omega 6 este mult mai 
ridicata in cazul versiunilor organice.

Fructe si legume. Anumite vegetale sunt 
crescute cu mai multe pesticide comparativ cu 
altele, Environmental Working Group creand o 
lista a alimentelor care contin cea mai mare 
cantitate de pesticide si insecticide. Anumite 
produse pot fi decojite pentru inlaturarea 
pesticidelor, dar din pacate, majoritatea au 
nutrientii sub coaja.

CUMPARA: Mere, capsuni, struguri, telina, 
piersici, nectarine, spanac, castraveti, rosii 
cherry, cartofi, ardei gras, coacaze!

NU CUMPARA: avocado, ananas, varza, 
ceapa, papaya, vinete, conopida, kiwi, porumb 
dulce!

ce i nseam na organ ic?

pro contraEticheta ‘ORGANIC’ 

a castigat ceva 

teren sau mai 
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adepti in ultimii 
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MANCAREA ORGANICA MERITA COSTUL

Mediul inconjurator poluant este prezent 
oriunde in viata noastra - inclusiv in mancare, 
iar aditivii si conservantii din mancare, ne 
fac si mai mult rau; a manca ‘curat’ aduce 
beneficii sanatatii noastre.

Fermele obisnuiau sa produca mancare 
organica avand la dispozitie un pamant mai 
curat, ceea ce insemna mai multe minerale 
pentru noi. Iar acestea sunt extrem de 
importante pentru organism, deoarece, ne 
mentin dintii sanatosi, oasele puternice si 
functia nervoasa functionand optim.

Mancarea organica poate reduce 
incarcatura pe care o resimte de multe ori 
ficatul, ajutand in acelasi timp si pielea. 
Un ficat stresat sau inflamat, inseamna ca 
toxinele nu sunt eliminate eficient, astfel ca 
ele ies prin piele. Din toate punctele de vedere, 
merita sa faci eforturile financiare, care, sunt 
de fapt, o investitie in sanatatea proprie. 
Iar preturile mari sunt dictate de metodele 
de cultivare organica - mult mai scumpe; in 
acelasi timp, aceste ferme sunt mult mai mici 
comparativ cu cele care folosesc chimicale.

Daca faci cumparaturi in mod inteligent, 
poti gasi si preturi mai mici cateodata si 
combinate cu produsele mixte, poti ajunge 
la un rezultat satisfacator. Supermarketurile 
au de multe ori produse organice la preturi 
convenabile, doar ca trebuie sa fii atenta 
dupa promotii sau sa analizezi bine optiunile; 
iar daca nu ti le permiti, trebuie sa fii sigura 
ca le speli foarte bine intai de toate. Incearca 
sa consumi mancare procesata la minim si in 
mod ideal, mancare bazata pe plante.
Dintr-un alt punct de vedere, poti fi sanatos 
si daca consumi mancare nonorganica, dar 
presiunea pe organele care detoxifica si nu 
numai, este mare; depinde evident si de 
organism si de modul in care se descurca in 
acest sens.

In primul rand, ar trebui sa intelegem termenul de ‘ORGANIC’. El face referire la modul in care sunt produse anumite alimente, 
agricultura ecologica fiind restrictionata si obligata sa respecte anumite reguli, printre care interzicerea hormonilor, chimicalelor 
artificiale, antibioticelor, organismelor modificate genetic, indulcitorilor artificiali, conservantilor, colorantilor, aromatizantilor.
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MANCAND 
PESTE TOT 
PRIN LUME ...

I ndiferent unde te plimbi si cat 
timp te plimbi, totul are un efect 
pozitiv asupra sanatatii tale. 

De obicei, cand suntem undeva 

(in vacanta!) suntem mai putin 

stresati, avem mai putine griji si 

avem mai mult timp de mancat. Ne 

bucuram mai mult de ce mancam 

- gustam lucruri noi, arome noi, 

aceste lucruri diversificandu-ne 

microbii, crescandu-ne constiinta 

in jurul mancarii, fapte care au fost 

dovedite ca ne cresc satietatea si 

duce la o cantitate mai mica de 

mancare de ingerat.
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J A P O N I A

Oamenii de stiinta din Tokyo au descoperit 
faptul ca alimentatia saraca in grasimi, 
bogata in boabe (orez), legume (ciuperci, 
alge marine), alimente din fasole, tofu, peste, 
pot reduce moartea timpurie cu 15 procente. 
Mesele constau din farfurii mici cu diverse 
feluri de mancare, fapt care duce la varietatea 
mare a alimentelor consumate. Alimentatia 
japoneza este asociata unui nivel mai mic de 
boli cardiovasculare, cancer, diabet, Alzheimer.

Matcha si gyokuro sunt crescute la umbra, 
astfel ca frunzele superioare contin mai 
multa L-teanina si clorofila. L-teanina induce 
o stare de alerta, in timp ce ceaiul verde cu 
alimentele, fac ca organismul sa absoarba mai 
multe vitamine.

A U S T R A L I A

In Australia trebuie incercat peste 
barramundi, are o aroma usoara, jumatate din 
caloriile somonului, dar are aceeasi cantitate 
de acizi grasi omega 3. Daca ajungi in Sydney, 
cauta stridii, bogate in proteine si ajutandu-
te in acelasi timp sa ai senzatia de satietate 
pentru mult timp; mai mult, este o importanta 
sursa de zinc si fier.

S U A

Chiar daca este recunoscuta ca o bogata 
sursa de alimente nesanatoase, exista si 
atractii care contrazic aceasta perceptie 
si sunt sanatoase; atentie si la cantitatile 
mancate! Somonul din Alaska - care are mai 
putine calorii comparativ cu cel crescut in 
ferma, plus seleniul care protejeaza oasele. 
Placinta de lime specifica Floridei, poate ajuta 
digestia, San Francisco cu painea din maia 
acra cu un indice glicemic scazut.

F R A N T A

Avem creme grase, unt, paine, 
torturi, croissante si cu toate acestea, 
comportamentul specific in jurul mancarii, 
face dieta speciala. Marea diferenta o fac 
portiile de dimensiuni mici si viteza de 
mancare. Francezii mananca incet, fapt ce 
transmite creierului senzatia de satietate mult 
mai repede, inainte de a apuca sa mananci 
mult. Ei mananca de regula de doua ori mai 
multa branza decat o facem noi in mod uzual, 
cercetarile aratand ca consumul de branza, 
duce la producerea unor niveluri mai mari de 
acid butiric, ce imbunatateste metabolismul.

S P A N I A ,  P O R T U G A L I A ,  I T A L I A , 
G R E C I A

Dieta mediteraneana se bazeaza pe 
alimente pe baza de plante, cereale integrale 
(paine, paste, cuscus), fructe si legume bogate 
in nutrienti (anghinare, spanac, clementine), 
fasole, seminte, peste, grasimi sanatoase 
(ulei de masline), mai putina carne si lactate. 
Alcoolul este inclus. Combinatia intre toate 
acestea reprezinta cheia longevitatii si a 
luptei impotriva bolilor, sud-estul Italiei avand 
numerosi centenari. Cercetarile din Olanda au 
aratat ca o astfel de alimentatie, poate ajuta 
la reducerea unui anumit tip de cancer de san 
cu pana la 40 de procente. Mai mult, un studiu 
din New York a indicat ca pot fi pastrate 
celulele creierului sanatoase in timp ce 
imbatranim, iar un grup de oameni de stiinta 
internationali, afirma ca depresia este tinuta 
la distanta in urma acestui tip de alimentatie.

S U E D I A ,  N O R V E G I A ,  F I N L A N D A , 
D A N E M A R C A ,  I S L A N D A

Alimentatia nordica traditionala nu prea 
include mancare procesata, in schimb se 
bucura de multe fructe de mare, seminte 
(chia, dovleac, susan), legume boabe (fasole, 
linte, mazare). Si acesta este cel mai probabil 
motivul pentru care locuitorii obezi din Suedia 
si Norvegia sunt in numar mic, comparativ 
si proportional cu alte tari. Mancarea 
scandinava reprezinta o bogata sursa de 
omega 3, contine de asemenea paine integrala 
facuta prin anumite procedee, excelenta 
pentru nivelurile de glicemie.

N O U A  Z E E L E N D A

Noua Zeelanda este cea mai buna 
sursa pentru mierea manuka, excelenta in 
combaterea racelilor si a calmarii inflamatiilor. 
Mierea cruda are proprietati antibacteriene, 
dar sunt usor de distrus de caldura si lumina. 
Cu toate acestea, mierea manuka contine un 
compus natural care ii mentine proprietatile 
antibacteriene.

I N D I A

Alimentatia indiana este bazata mult pe 
legume, fructe si cereale integrale. Mai mult, 
ofera o mare varietate de arome: dulci, sarate, 
amare, acre, picante. Acestea sunt perfecte 
pentru intestin, pentru ca promoveaza o 
varietate de microbi. Capsaicina din ardeii iuti 
te poate ajuta atunci cand ai dureri de cap; 
condimentele au antioxidanti cu proprietati in 
reglarea colesterolului si glucozei din sange.

HAGGIS. Chiar daca mancarea scotiana cu carne poate nu e pe placul tuturor, te poti bucura de cantitati semnificative de magneziu, seleniu, fier, zinc, 
cupru - excelente pentru sanatatea oaselor si nivelurile hormonale.
LAVERBREAD. Acest aliment specific Tarii Galilor, este realizat din alge marine, care contine multi nutrienti. Contine de asemenea iod, ideal pentru 
echilibrarea hormonilor tiroidieni.
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ORGANIZARE 
FRIGIDER

Daca vrei sa fii mai zvelta si mai sanatoasa, ai 
nevoie de ordine peste tot in viata, inclusiv in 
frigider! Iata in continuare 4 sugestii pentru a 
avea parte de o bucatarie si un frigider ingrijite!

CURATA SERTARELE!

Arunca din bucutarie tot 
ce ai deschis pe jumatate 
si care stau de foarte mult 
timp fara a fi folosite, fie 
ca vorbim de borcane, fie 
de pachete! Fa acest lucru 
si in frigider, apoi curata/ 
spala toate ustensilele 
folosite de prin sertare, 
aseaza-le intr-o ordine 
logica, pentru a avea un 
spatiu igienic si incapator!

CREEAZA UN SPATIU 
POZITIV PENTRU 
MANCARE!

Daca te uti la televizor 
sau incerci sa te incadrezi 
intr-un deadline, cu 
siguranta vei fi distras 
de gustul mancarii si 
nu vei gasi nicio bucurie 
in ceea ce mananci. 
Folosind tacamuri si 
farfurii frumoase, ingrijite 
si colorate, va face din 
experienta mancatului una 
frumoasa si mai gustoasa.

ORGANIZEAZA-TE!

Mancarea sanatoasa - fie 
ca vorbim de vegetale 
sau seminte - acestea 
trebuiesc asezata la 
vedere in recipiente 
individuale, pentru ca 
mancarea sanatoasa 
sa te inspire si sa-ti 
aminteasca de importanta 
unei alimentatii sanatoase. 
Incearca sa prepari 
legume si fructe si sa le 
tii cat mai la vedere in 
frigider, pentru a le putea 
folosi ca garnituri atunci 
cand ai nevoie, sau, in 
anumite cazuri, sa le ai 
la indemana cand vrei o 
gustare rapida.

GASESTE BUCURIE IN 
ALIMENTATIE!

Daca ceea ce mananci 
iti aduce cu adevarat 
bucurie, atunci nu te 
simti vinovat ca mananci! 
Daca reusesti sa combini 
mancarea sanatoasa cu 
una mai putin sanatoasa, 
este si mai bine! Si chiar 
daca esti la dieta, trebuie 
sa intelegi ca nu e nicio 
tragedie daca te abati 
putin de la plan; pana la 
urma, ai si tu o viata care 
trebuie traita!
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