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Johann Wolfgang Von Goethe
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RETINEM DIN CEEA CE AM INVATAT 

DOAR CEEA CE PUTEM APLICA PRACTIC -



Revista Famost iulie 2021

este aici cu o editie speciala de vara, prezentandu-va inainte de toate, invitati speciali, foarte implicati si pasionati de 
domeniile in care activeaza, dar si articole utile, cu informatii de sezon si care speram sa va ajute intr-un mod sau altul.

DIANA CHAWI, medic stomatolog de succes, este invitata speciala a acestei editii, aflata pe coperta Famost iulie 2021 
si la interior cu un frumos editorial si interviu, de la care veti afla informatii utile; ce inseamna viata de medic stomatalog 
si sa o cunoasteti pe ea, ca om, inaintea profesionistului. DANIELA SALA a realizat un frumos interviu cu campionul 
SANDU LUNGU, in care acesta ne vorbeste despre ce inseamna o cariera de sportiv si luptator, care sunt sacrificiile, 
cum a fost drumul pana la succes. Talentatul designer vestimentar GEORGIANA ROSCA, fondatoarea brandului NORIA 
ANIS, ne vorbeste despre acesta, care este filosofia creativa si caror femei li se adreseaza piesele vestimentare. Pe de 
alta parte, ANDREEA NEBUNU ni-l aduce in prim plan pe DRAGOS CRAITA, un designer vestimentar atipic, care aduce 
un suflu nou, modern, adaptat timpurilor actuale. 

Ramanand la moda, avem rubricile cu care v-am obisnuit, semnate de ANDREEA POPESCU, MIRELA NOVAK, OLGA 
SHEVTSOVA, ALIN TEMELIESCU, DANIELA SALA cu prezentarea ultimei colectii semnate - FLORIN BURESCU, dar 
si festivalul de moda pentru copii - COLORFUL FASHION DAYS - prezentat de BEATRICE LIANDA DINU, alaturi de 
alte articole de sezon. 

Care sunt diferente dintre machiajul de ocazie si cel de mireasa aflam de la MIHAELA ALEXANDRU si LILIANA 
ROLEA - DIVA ACADEMY; si pentru ca tot a inceput sezonul nuntilor, DR. COBANI RECOMANDA “Metode de 
infrumusetare pentru viitoarele mirese”. Intri in contact de asemenea cu cele mai bune si eficiente produse #beauty, afli 
cum sa te protejezi de razele solare si cum poti obtine culoarea perfecta a parului.

MARTA IOZEFINA BENCZE iti ofera cele mai bune variante pentru a petrece o vacanta frumoasa in ROMANIA, in 
timp ce IRINA KUHLMANN iti ofera 10 sfaturi pentru ca tu sa capeti si mai multa incredere in tine si sa reusesti ce iti 
propui. Despre muzica si animale ca terapie poti afla lucruri interesante si pentru ca tot avem vacante si timp liber, daca 
ne dorim o reamenajare sau o curatenie in casa, avem informatii utile si in aceasta privinta.

Ca tot am vorbit de timp liber, ROXANA NEGUT ne prezinta ultimele aparitii editoriale pentru a ne hrani si creierul, 
iar ANTONE IOANA ALEXANDRA ne prezinta recenzia unei interesante carti - alaturi de autorul ei: “Vorbeste-le 
despre batalii, regi si elefanti” - MATHIAS ENARD. BLOG DE ZAMBIT ne ofera un text profund care ne indruma sa 
reflectam la ceea ce numim “schimbare“, ROXANA NEGUT si DOINA BEZEA ne ofera doua frumoase poezii!

In rest, avem multe articole diverse dar si despre sanatate, din care veti extrage cu siguranta multe informatii utile 
atat in general, cat si in viata de zi cu zi!

PANA LA EDITIA URMATOARE, VA DORIM MULT SANATATE, ZILE INSORITE FARA A FI UMBRITE DE 
PROBLEME, ALATURI DE CELE MAI BUNE GANDURI!

Nota editorului
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CULTURA

Vorbim din ce in ce mai mult despre schimbare, despre cat de mult ne-o dorim, in aproape fiecare 
capitol al vietii noastre. O cautam, asteptam, visam, fie in viata de zi cu zi, in casa, la locul de munca, in 
educatie, sanatate, politica, mediul inconjurator ... peste tot. Dar nu incepem de niciunde.

Vrem sa fie mai bine, mai frumos, iar dorintele noastre atat de mari acopera de cele mai multe ori esentialul. 
La baza piramidei schimbarii suntem noi. Daca nu incepem noi, din interior, din atitudine, din locusorul 
acela mic aflat in jurul nostru, schimbarea mare de ansamblu nu va aparea niciodata. Pentru ca ea se naste din 
gandurile noastre, dar creste din actiunile noastre, din ceea ce facem propriu-zis pentru a avea acel ”mai bine” 
pe care il asteptam. 

Recent, am citit intr-un articol online o fraza care mi-a ramas in minte: <Esti asa cum esti pentru ca asa 
vrei sa fii. Daca realmente ai vrea sa fii altfel, ai fi deja in plin proces de schimbare.>. M-am 
uitat in oglinda si nu mi-a placut ceea ce am vazut. Plansesem putin, dar am realizat ca acele cuvinte au venit la 
fix. Imi rasuna in continuu in minte de atunci. Asa am hotarat sa schimb ceea ce voiam sa va scriu aici initial si 
sa vorbim despre schimbare.

Nimeni si nimic nu poate schimba bucata noastra de viata mai bine decat noi. Ajutoare apar, trebuie sa le 
observam. Apar si piedici, par mai multe pentru ca negativul oricum sare in ochi si in inima mai usor. Va dati 
seama ca mai multe bucatele de lume alaturate fac o bucata mai mare?

Nu poti oferi o lume mai buna pana cand nu transformi partea ta de lume. 
Daca ti se pare ca am scris prea multe si nu am spus nimic, mai citeste o data. Eu nu pot schimba acum ceea 

ce am scris, dar se poate schimba ceva in felul in care citesti si intelegi.

Pentru ca am tot vorbit de schimbare, sper ca si luna iulie sa schimbe ceea ce tine de ea ... sa ne aduca vara pe 
care o asteptam. Zambete! 😊 💗

Fiecare dintre noi pazim o poarta a schimbarii care nu 
poate fi deschisa decat din interior.

 Marilyn Ferguson

Blog de zambit
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N-am mai trecut de mult pe la oglinda, ca linistea ce doarme pe furis 
Cand coltii tineretii o alunga satui sa doarma-n perne de macris.
Ma pieptan intr-un geamat de mirare prea sangerata de suvite gri
Desi am rupt din bulgari mereu sare sa nu m-atinga iernile pustii.
Ah, te cunosc! mi-ai rasarit devreme pe tampla stanga ca un avanpost 
Precum un far ce plin de ceturi geme, nestiutor de toate pe de- a rost.
Si cum nastea tristetea fii din tine la fiecare gand ce m-aducea
Prin scurt-metrajul cu matasuri fine cand la sfarsit mereu plangea doar ea.
Zambesc si valul vremii iar ma poarta pe piscuri unde nu mai trec cocori 
Tinand vrajita aburul de toarta din ceasca cu iluzii sparta-n zori.
Hm, nu ma plang, ma voi vopsi a iarna sa cad cu lacrimi bland la usa ta
Lasandu-mi fruntea cu suvita-n palme sa simti cum cade dorul dintr-o stea.

IN OGLINDA DORULUI

Doina Bezea
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FUGA de POEZIE

Ma dezbrac cateodata de poezie
Ca de o haina uda, usor  lipicioasa,

Prea grea pentru trupul meu
O ascund bine intr-un colt stingher

Luminos, de suflet
Insa revin la ea, mereu

Si o caut iar si iar fara a obosi
O caut neincetat, 

In nopti nesfarsite, aprinse de ganduri
In zile prea grele cand clipele-s gri.

Ma ascund cateodata de miile de versuri
Sperand ca poate vor pleca, vor fugi

Zbor lin, usor spre un cer  infinit
Insa apar de nicaieri in zilele ploioase

Furtuni in rime si in strofe, delicate vise
Dans etern, nesfarsit.

Roxana Negut
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CE MAI CITIM
Antone IoAnA ALexAndrAcu

MATHIAS ENARD
este un scriitor de origine franceza care si-a dedicat intreaga 
viata studiului civilizatiilor arabe si persane, petrecandu-
si o mare parte din timp in Orientul Mijlociu, acolo unde 
intreprinde mai multe cercetari si studii.

Aparuta in 2010 si tradusa in limba romana in anul 
2017 la editura Nemira, cartea “Vorbeste-le despre batalii, 
regi si elefanti” cunoaste un mare succes de critica si este 
recompensata cu Premiul Goncourt al Liceenilor. In 2015 
Mathias Enard primeste prestigiosul premiu Goncourt 
pentru romanul Busola. 

In cartea “Vorbeste-le despre batalii, regi si elefanti”, Enard 
reda o mica parte din viata marelui artist italian Michelangelo, 
mai precis perioada in care acesta este invitat la curtea 
sultanului Baiazid al II-lea. Invitatia nu este intamplatoare 
ori vreo vizita de curtoazie, caci ordinele sunt clare: cel care 
mai tarziu va fi recunoscut drept cel mai pretios reprezentant 
al Renasterii italiene trebuie sa intocmeasca o schita a unui 
pod peste Cornul de Aur.
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A fost odata, intr-o tara-ndepartata ... Nu, nu o 
sa-ti spun o poveste. Timpul povestilor a trecut. 
Epoca basmelor s-a incheiat. Regii sunt azi niste 
salbatici care-si omoara caii sub ei; a trecut mult 
timp de cand nu le mai ofera elefanti printeselor.

 Batjocorit de Papa Iulius al II-lea, care comanda un 
mormant dar intarzie cu plata acestuia, facandu-l pe 
Michelangelo sa astepte in zadar o vorba de la marele 
papa al Romei, care il someaza sa lucreze fara a-i arata 
o cat de mica consideratie, sculptorul se decide sa-i 
accepte doleantele sultanului si astfel, de la Florenta, el 
se imbarca spre Constantinopol, unde debarca pe data de 
13 mai 1506.

Ajuns la Constantinopol, el face 
cunostinta cu cateva persoane de seama ale 
acelor timpuri si locuri, cum ar fi marele 
vizir Ali Pasa, poetul Mesihi din Pristina, 
Baiazid al II-lea, personalitati de seama 
care vor contribui la modelarea culturala 
si spirituala a artistului, chiar si Istanbulul 
lasandu-si amprenta asupra viitoarelor 
lucrari ale artistului.

Munca artistului este titanica, cu atat 
mai mult cu cat acesta este extrem de 
perfectionist. Are la dispozitie o luna 
pentru a proiecta, a desena si a demara 
santierul unui pod. Michelangelo, pe langa 
sculptor, este si pictor, arhitect si poet, un 
artist complet si complex, care isi cunoaste 
prea bine valoarea, un artist mereu aflat 
in cautarea perfectiunii, care iubeste tot 
ceea ce tine de arta si care face constante 
sacrificii pentru a se dezvolta si a se 
impune in acele vremuri precare.

Insa mai presus de toate, Michelangelo 
este om, un barbat mistuit de pasiuni si 
dorinte, supus greselilor, cateodata sensibil, 
tanjind dupa dragoste si afirmare, alteori 
orgolios si capricios, insa intotdeauna 
puternic si hotarat.

Demna de mentionat este prietenia care 
ia nastere intre sculptor si poetul Mesihi. 
In ciuda faptului ca cei doi sunt firi diferite, 
cu mentalitati oarecum diferite, acestia 
impartasesc multe momente de importanta 
cruciala, unele ireversibile. Poetul incerca 

din rasputeri sa-i faca sederea la Constantinopol cat 
mai placuta si vegheaza oarecum din umbra asupra 
idealistului si nestiutorului Michelangelo. Mesihi este 
personajul meu preferat, am fost pe deplin induiosata de 
povestea acestuia.

In interiorul lui Michelangelo se duc batalii de 
proportii. Este inspaimantat la gandul ca aprigul pontif 
al Romei va descoperi ca sculptorul sau il serveste pe 
dusmanul sau, sultanul. Este inspaimantat de gandul ca 
sarcina acceptata s-ar putea sa ii depaseasca puterea de 
intelegere si munca, amploarea lucrarii il sperie. Peste 
toate acestea planeaza o grea amenintare si intunericul 
risca sa-l acapareze definitiv pe tanarul artist.

Autorul are un talent remarcabil si manuieste cu 
iscusinta cuvintele, redand povestea in asa fel incat 

cititorul, fermecat si acaparat de 
minunata lectura, lasa garda jos si pica 
in capcana atent pregatita de Enard. 
Daca prima parte a cartii se remarca 
printr-o desfasurare lenta si gratioasa a 
actiunii, ultimele pagini ascund o mare 
incarcatura emotionala si o rasturnare 
a evenimentelor care atesta scriitura 
exploziva si de calitate a scriitorului.

Gloata se cucereste daca le 
vorbesti despre batalii, regi, 
elefanti si fiinte fantastice; 

despre fericirea ce va veni dupa 
moarte, daca-i vorbesti despre 

lumina vie ce le-a pazit nasterea, 
despre ingerii care roiesc in 

jurul lor, despre demonii care-i 
ameninta si despre iubire, iubire, 
aceasta promisiune a uitarii si a 
indestularii. Vorbeste-le despre 
toate acestea, si te vor iubi; vor 
face din tine egalul unui zeu. 

Dar tu, tu vei sti, pentru ca esti 
aici, in fata mea, tu, francul urat 

mirositor pe care hazardul l-a 
pus in mainile mele, tu vei sti ca 
toate astea nu sunt decat un val 
parfumat, dupa care se ascunde 

nesfarsita durere a noptii.

AUTORUL ARE UN 
TALENT REMARCABIL 

SI MANUIESTE CU 
ISCUSINTA CUVINTELE, 

REDAND POVESTEA 
IN ASA FEL INCAT 

CITITORUL, FERMECAT 
SI ACAPARAT DE 

MINUNATA LECTURA, 
LASA GARDA JOS SI 
PICA IN CAPCANA 

ATENT PREGATITA DE 
ENARD.

“

“
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Am apreciat nota de final a autorului, in care lamureste 
cititorul asupra veridicitatii evenimentelor petrecute. 
Cartea sa a fost scrisa in urma unei documentari vaste 
cu privire la viata artistului renascentist. Astfel, aflam 
ca invitatia sultanului a fost reala, schita podului peste 
Cornul de Aur a fost descoperita in arhivele otomane, 

iar primul om care a  
desenat podul a fost 
chiar Leonardo Da 
Vinci, contemporanul 
lui Michelangelo, 
caruia i-a fost refuzata 
lucrarea de catre 

Baiazid, desenul putand fi admirat si acum in Muzeul de 
Stiinta din Milano.

Toate aceste insemnari m-au ajutat sa imi dau seama 
ca volumul are o anumita  greutate istorica si nu este o 
simpla carte de fictiune, ea fiind inspirata din evenimente 
reale. Spre rusinea mea, nu stiam mai nimic despre 
Michelangelo inainte de citirea acestei carti, cu exceptia 
faptului ca este un artist de seama al Renasterii Italiene 
si ca a realizat magnifica lucrare numita David, care (iar 
aici inserez un alt fapt real pe care probabil putini il 
cunosc) a fost finalizata in urma studierii cadavrelor de 
la morga, un mare sacrificiu din partea artistului, care 
a dorit realizarea unei sculpturi extrem de veridice din 
punct de vedere anatomic.

Asadar, este o carte care nu trebuie sa lipseasca celor 
care vor sa afle mai multe despre arta, istorie si marile 
personalitati ale lumii italiene si turce.

Mi-a placut foarte mult stilul de scriere al autorului, 
cuvintele curg lin iar limbajul este unul poetic, extrem de 
melodios si atractiv, precum susurul unui rau. Singurul 
lucru pe care l-as avea de reprosat autorului este numarul 
extrem de mic de pagini. Uneori am avut impresia ca ceva 
important lipseste din carte, ca autorul ar mai fi putut 
reda anumite evenimente. Din punctul meu de vedere 
totul s-a terminat mult prea repede si chiar daca povestea 
este una incredibila si apreciez documentarea autorului, 
as fi fost pe deplin satisfacuta daca Enard nu ar fi decis 
sa incheie atat de brusc cartea, daca ar mai fi insistat 
asupra anumitor aspecte din viata personalitatilor mai 
sus numite.

Un context istoric, doua puteri aflate in opozitie - 
puterea otomana si puterea italiana -, un suflet de artist, 
talent si sacrificii, o poveste de dragoste iesita din tipar, 
sudoare, munca si poeme, batalii, regi si elefanti, jocuri 
politice si tradari, iubire si moarte, emotii si candoare, 
intuneric si lumina. Toate acestea poarta un singur 

cuvant - capodopera. Vorbeste-le despre batalii, regi si 
elefanti, capodopera lui Enrad.

Mai presus de toate, cartea este o oda inchinata 
prieteniei si dragostei adevarate, sacrificiului facut din 
dragoste pentru fiinta mult iubita, dar si sacrificiului 
realizat in numele dragostei pentru arta si frumos.

Podurile sunt lucruri frumoase, daca dureaza; 
totul e trecator. Esti in stare sa ridici o pasarela 
de piatra, dar nu stii sa te lasi in voia bratelor 

care te asteapta.

O CARTE CARE NU TREBUIE SA 
LIPSEASCA CELOR CARE VOR SA 
AFLE MAI MULTE DESPRE ARTA, 

ISTORIE SI MARILE PERSONALITATI 
ALE LUMII ITALIENE SI TURCE.

Mathias Enard

“
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d ragi prieteni, bine v-am regasit in luna iulie. Povestim impreuna si descoperim  ca de obicei, cele mai noi aparitii 
editoriale ale autorilor straini, dar si ale autorilor romani. Calatorim in lumi create cu maiestrie, descoperind titluri 

celebre, romane science-fiction despre noi universuri, combinatii stralucite intre fantasy si science fiction, povesti 
incarcate de tensiune si mister, literatura erotica lipsita de prejudecati sau povesti emotionante de dragoste. Fictiune si 
non fictiune, romane premiate, biografii, titluri de exceptie, carti fascinante cu subiecte interesante, o magie a cuvintelor 
tesuta  la granita dintre real si ireal.

Literatura young adult perfecta insa pentru cititori de toate varstele, dar si literatura pentru copii scrisa chiar de copii 
intr-un proiect editorial inedit. Nu uitam nici de sectiunea poezie unde descoperim comoara versului romanesc, dar si 
poezia americana premiata.

Fiecare carte ascunde in paginile sale o lume diferita si VA INVIT SA O DESCOPERITI!

CRONICA UNUI EVENIMENT LITERAR

cu Roxana Negut

Dintre toate expresiile creativitatii umane, cartea este cea mai uluitoare si cea mai demna de atentie. In 
carti traiesc gandurile timpurilor trecute. Tot ceea ce a creat omenirea, tot ce a realizat, totul s-a pastrat prin 

minune in paginile cartilor.

Thomas Carlyle

A P A R I T I I L E  E D I T O R I A L E  A L E  L U N I I  I U N I E  2 0 2 1
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 FAHRENHEIT 451 | serie de autor, Ray BRadBuRy, editura Paladin

Descrierea cartii
Roman cheie al literaturii science-fiction
“Cartile sareau si dantuiau ca niste pasari puse pe jaratic, cu penele purpurii si galbene in flacari”.

In vremea aceea pompierii erau cei care declansau incendiile. Pompierului Guy Montag ii placea sa vada cum ardeau cartile. Apoi 
el a intalnit o fata care i-a povestit despre un trecut cand oamenii nu se temeau, si a intalnit un profesor care i-a povestit despre un 
viitor cand oamenii vor putea gandi. Si Guy Montag a inteles ce trebuia sa faca.
“Nu e nimic magic in carti; magic e doar ceea ce spun cartile si insusi faptul ca in ele peticele universului sunt insailate intr-un vesmant pe 
masura noastra.”
“Un roman clasic indispensabil.” The Times
“Dintre toate infernurile conformiste ale science-f ictionului, Fahrenheit 451 este cel mai iscusit realizat.” Kingsley Amis
“O istorie despre o lume in care cartile sunt proscrise si arse, dar in acelasi timp o poveste despre valoarea intelectului, importanta informatiei 
si experienta unica si de neinlocuit a citirii cartilor - ca obiecte f izice, palpabile si pretioase.” New York Times 
“Fahrenheit 451 este una dintre cele mai importante con tributii literare ale genului, combinand o metafora importanta despre libera 
exprimare cu un contrapunct cinic la SF-ul optimist care la precedat.” Kirkus Review

 UN NOU PAMANT - Roxana RuscioR, editura UP

Descrierea cartii
Prima colonie pe o alta planeta devine singurul refugiu al speciei umane, dupa ce Pamantul este distrus de impactul cu un asteroid. 

Dar fostii colonisti au cazut victime unui misterios virus extraterestru si nimeni nu stie ce se ascunde acum printre ruinele de pe Thor.
Ambasadorul trimis in recunoastere aduce vesti cutremuratoare: planeta care ar fi trebuit sa devina un nou Pamant este acum 

locuita de o civilizatie de mutanti cruzi, agresivi si extrem de periculosi.
Conflictul dintre cele doua specii este inevitabil, dar cine il va incepe si cine-l va castiga? Care sunt adevaratii dusmani ai 

pamantenilor si in cine pot avea ei incredere?

SCIENCE FICTION
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 TARAMUL CELOR FARA UMBRA - Hasan ali TopTas,  editura Curtea Veche
Premiul pentru Roman “Yunus Nadi” (1994)
Autor distins cu Premiul pentru Roman “Orhan Kemal” (2005), cel mai mare premiu literar al Turciei

Descrierea cartii
Intr-un sat anatolian guvernat de legi stravechi, oamenii incep sa dispara in mod inexplicabil. Poetic, enigmatic, pe alocuri 

cosmaresc, romanul lui Hasan Ali Toptas dizolva granitele naratiunii si construieste zone de trecere intre lumi si personaje, 
ademenindu-l pe cititor in spiralele unui vis.

Un sat uitat de lume din Anatolia. Parca desprinse de istorie, zilele se scurg ritmate de secrete si disparitii misterioase. Mai intai 
se face nevazut barbierul, Cingil Nuri. Iar peste ani, cand Nuri apare din senin fara sa stie precis pe unde a ratacit, se pierde fara 
urma Guvercin, cea mai frumoasa fata din sat. Strazile freamata de spaima, muhtarul si strajerul rascolesc toata asezarea si seamana 
teroare. Le trebuie un vinovat si il gasesc in persoana unui tanar cam bizar, fiul lui Cennet, care le devine tap ispasitor. Degeaba, insa. 
Muhtarul este cuprins de disperare, oamenii o iau razna si lumea lor pare sa isi iasa din matca.

Un oras fara nume, undeva, in Turcia. Pravalia unui barbier. Un barbat intra si isi asteapta randul la barbierit, observandu-i atent 
pe cei din jur. Aminteste de romanul sau neterminat, apoi ochii i se pierd in zare. Vocea ii renaste altundeva, intr-un sat indepartat, 
in pravalia altui barbier, pe nume Cingil Nuri ...
“Toptas poate f i considerat egalul lui Orhan Pamuk. Este un scriitor la fel de inzestrat.” The Sydney Morning Herald

 COPIII VIITORULUI - cRisTina dinu, editura Siono

Descrierea cartii
Aflat la intersectia dintre Fantasy si SF, ”Copiii viitorulu” poarta cititorul printr-o lume post-apocaliptica, dar diferenta fata 

de productiile clasice ale genului este uriasa. Omenirea nu s-a transformat intr-un panopticon, intr-un bestiar unde legea junglei 
primeaza, ci, cu un anumit pragmatism, cateodata cinic, dat de ratiune, s-a reconstruit pe ea insasi intr-o forma aproape optimizata.

Autoarea reuseste pe deplin sa creeze o Lume, infatisand, uneori cu o brutalitate insorita, daca putem spune asa, situatii, personaje, 
reactii intru totul credibile. In definitiv, cine poate sti ce se afla Dincolo sau daca acest Dincolo nu e de fapt langa noi si e doar una 
dintre multiplele posibile manifestari ale Multiversului?

FANTASY
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 URAGAN PE INSULA CAMINO - JoHn GRisHam, editura Rao

Descrierea cartii
Bine ati revenit pe insula Camino, unde se poate intampla absolut orice - inclusiv o crima in toiul unui uragan, ce se dovedeste a 

fi crima perfecta ...
In timp ce la libraria Books`s Bay se pregateste relansarea autorului de bestselleruri Mercer Mann, uraganul Leo se indreapta 

abrupt spre insula Camino. Furtuna este devastatoare: casele sunt nivelate, hotelurile si vitrinele sunt distruse, strazile inundate si 
nenumarati oameni isi pierd viata. Una dintre victime este Nelson Kerr, prietenul lui Bruce si autor de thrillere. Doar ca natura 
ranilor lui Nelson, respectiv loviturile suspecte de la cap, sugereaza ca nu furtuna a fost cauza mortii sale.

Cand Bruce incepe sa investigheze, ceea ce descopera este mai socant decat oricare dintre intorsaturile de situatie din complotul 
lui Nelson ... si mult mai periculos.

 VAMA VECHE - cosmin Baiu, editura Neverland

Descrierea cartii
Vama Veche, un sat pitoresc la malul marii si paradisul rockerilor din toate timpurile.
Pentru sapte studenti sositi in Vama in vacanta de vara, viata nu va mai fi niciodata la fel. In apele intunecate ale Marii Negre si-a 

facut aparitia o creatura din vremuri arhaice, ce poate lua forma celor mai crunte cosmaruri ale fiecarei victime cu care se hraneste.
Tinerii incep sa dispara, in timp ce localnicii isi vad in continuare netulburati de rutina lor zilnica.
Este timpul ca un grup de adolescenti sa-si riste viata si sa se confrunte cu cele mai ascunse frici individuale pentru a incerca sa 

invinga raul absolut.
Cosmin Baiu este autorul romanelor Interviul si Ultima noapte la Auschwitz, ce au cunoscut succesul si recunoasterea in 

randul iubitorilor de literatura thriller/horror.

THRILLER/ CRIME/ MYSTERY
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 MESAJ DE DEPARTE - nicHolas spaRks, editura Litera colectia Blue Moon

Descrierea cartii
Scumpa mea Catherine, imi este dor de tine, draga mea, asa cum imi este mereu, dar astazi mi-e deosebit de greu pentru ca oceanul 

mi-a cantat, mi-a cantat cantecul vietii noastre impreuna ...
Si asa incepe povestea despre o femeie care nu mai credea in dragoste si un barbat care a crezut ca nu va mai iubi niciodata - pana 

cand s-au gasit.
“Deosebit de emotionanta, scrisa frumos si extrem de romantica.” Booklist
“Puneti de ceai sau turnati-va un pahar de vin - ce va face placere. Si pregatiti-va pentru cea mai recenta carte a lui Nicholas Sparks ... 
v-a mai pregatit o bijuterie.” Oakland Press

 ISPITA CALUGARULUI - l.c. sima, editura LiterPress Publishing

Descrierea cartii
Destine incalcite, incercarea de a evada din tenebrele trecutului, tradare si iertare, aripi frante pe un cer al dorintelor poate prea 

inalt. Luca si Ema, doua personaje complexe. El, prea simplu si prea bun. Ea, prea sofisticata, prea tematoare. Dar cine se poate lupta 
cu chemarea destinului? Amandoi fac alegeri. Uneori dureroase. O lectura in care cititorii se pot regasi in framantarile personajelor. 
Finalul povestilor de iubire este ... neasteptat.
“Sa negi atractia interzisa sau sa i te subjugi orbeste, care dintre cele doua e cel mai de neiertat pacat?”
“O lectura incitanta. Un carusel de emotii. O poveste de dragoste incantatoare.” Literatura pe tocuri
“Ma gandesc la tine ca un borfas. Da-mi cu suspendare, dar da-mi o zi in celula celulelor tale! Fara apa, fara mancare, doar o bucatica, cea 
mai mica, de Iulie. Macar semnul acela din nastere, de la gatul tau- cheie sau ce o f i. Cheia ta! Cum detii tu toate cheile lacatelor sufletului 
meu si te opresti sa le folosesti!”
“Am invatat sa simt, am invatat sa vad cu sufletul, si-am fost asa, cumva fericit ca exista o lume in care nu trebuie sa-mi reprim zambetul, 
nu trebuie sa-mi sufoc inca din fasa plansul. In aceasta lume ambigua traiesc, acum, ca ai venit, totul a prins contur, cerul isi are limita lui, 
zambetul isi are substanta, iar plansul ma izbaveste de neputinta, cizelandu-ma, pentru ca eu asa cred, sufletul se cizeleaza prin iubire, el 
primeste noblete doar prin iubire, se salveaza pe sine, iubind.”
“Intr-o toamna ca asta, ne-am putea plimba pasii pe alei oarecare, privirile trecatorilor ar face abstractie de degetele noastre imbratisandu-
se, mainile noastre ar avea atunci propria lor viata, s-ar inclesta ca pentru totdeauna, cautand inf ierbantate sa vorbeasca in locul nostru. 
Te-as asculta cu linia vietii, mana mea chiromanta deslusind in palma ta linia iubirii, s-ar suprapune ca o alunecare subreda pana la 
contopire, asa incat, atunci cand ti-ai privi palma, ai vedea linia iubirii miscandu-se haotic, cautandu-ma. Stiu ca dupa, atunci in toamna, 
m-as simti dezradacinat, ma voi simti pustiu, ca voi incerca sa-mi fac sufletul liana peste timp, sa ajunga pana dincolo de lume. Si voi 
invata sa mor fara tine.”

ROMANE DE DRAGOSTE
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 DELTA LUI VENUS. POVESTIRI EROTICE - anais nin, editura Humanitas

Descrierea cartii
Un misterios colectionar de carti i-a oferit lui Henry Miller o suta de dolari pe luna ca sa scrie povestiri erotice. Miller a acceptat 

cu entuziasm, dar curand a abandonat ideea si i-a sugerat lui Anais Nin sa continue ea. Astfel au aparut prozele reunite in volumul 
Delta lui Venus, care se numara astazi printre cele mai de succes creatii ale literaturii erotice, ecranizat in 1995 de Zalman King sub 
acelasi titlu.

Cititorul care paseste in lumea imbibata de erotism a lui Anais Nin trebuie sa lase prejudecatile la intrare: autoarea incearca sa 
deschida acea cutie a Pandorei care este sexualitatea feminina, infatisand-o sub masti felurite, insa fara tuse clinice sau pudibonderii 
suspecte. Prostituate, voyeuri, frigide, lesbiene, hermafroditi, artisti, femei indragostite, barbati de o virilitate uluitoare - universul lui 
Anais Nin functioneaza dupa legea instinctului ridicat la rang de arta.
“Dintre toate femeile pe care le-am cunoscut, nici una nu se apropie de Anais Nin prin gratie si frumusete. O aristocrata. Dar si o scriitoare 
cu talent extraordinar. Ea apartine acum intregii lumi.” Henry Miller

 INFIDELII - daniela FauR, editura Quantum Publishers

Descrierea cartii
Continuarea bestsellerului Infidela
Te-ai intrebat vreodata cate poti face in numele dragostei? Cate principii poti calca in picioare, cate minciuni poti tese si ce secrete 

poti tainui doar pentru a-ti reclama dreptul la fericire? Ela si Sebastian sunt dovada vie ca iubirea nu vine usor. Infidelii se trezesc 
prinsi in cursa nebuna a destinului care pune pret pe dragostea implinita. Emotie pura, umor spumos, rasturnari de situatie, erotism 
delicios: e reteta perfecta pentru un final ... de poveste!
“Daniela nu a avut deloc mila de personaje. Le-a trecut prin toate starile posibile, de la suferinta la extaz. Le-a oferit lovitura dupa 
lovitura, pana le-a readus pe linia de plutire, ca apoi sa le inalte pe cele mai inalte culmi ale fericirii.” randurilevei.ro

ROMANE DE DRAGOSTE/ LITERATURA EROTICA
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 QUICHOTTE - salman RusHdie, editura Polirom
Roman nominalizat la Booker Prize 2019

Descrierea cartii
In America zilelor noastre, un spatiu divizat de conflicte sociale si rasiale, Ismail Smile se indragosteste de vedeta TV Salma R. 

Varstnicul domn Smile, un Don Quijote tragicomic al lumii contemporane, este originar din India, lucreaza ca agent de vanzari la 
firma de produse farmaceutice a varului sau, iar iubirea lui fara speranta il face sa porneasca intr-o calatorie initiatica, sa dea viata prin 
mijloace cvasimagice unui fiu imaginar, noul Sancho, si sa intre intr-o sarabanda de aventuri care il vor duce in cele din urma spre 
sfarsitul lumii. In paralel, misteriosul Autor al noilor aventuri quijotesti, ajuns la aceeasi varsta cu eroul sau, incearca sa-si puna ordine 
in viata si sa-si repare - la fel ca domnul Smile - marile greseli ale trecutului. Astfel se trezeste in miezul unei intrigi incalcite, in care 
sunt implicate serviciile secrete ale Statelor Unite si care seamana foarte mult cu romanele sale de spionaj. O lume se sfarseste - sau 
nu -, o iubire se implineste - sau nu -, un fiu e recuperat de parintele sau - sau nu ... Imaginatia lui Salman Rushdie se dezlantuie, 
construieste universuri si le demoleaza, parodiaza si emotioneaza, iar noul sau roman este un autentic tur de forta, in care jocul intre 
realitate si fictiune se impleteste cu o critica sociala acerba.
”Insa a raspuns bucuros la intrebarile Surorii si a fost incurajat de interesul ei pentru ce-i spunea. I-a povestit cum voia sa se rafuiasca 
cu cultura de doi bani a vremurilor lui, care distrugea si indobitocea, la fel cum Cervantes se razboise cu cultura de doi bani din epoca sa. 
I-a spus ca incerca sa scrie in acelasi timp si despre iubirea imposibila si obsesiva, despre relatiile dintre tati si f ii, despre certurile dintre 
frati si, da, despre lucruri de neiertat, despre imigranti indieni, despre rasismul la adresa lor, despre escrocii din randul lor, apoi despre 
spioni cibernetici, despre chestii stiintif ico-fantastice, despre intrepatrunderea realitatilor f ictionale si “reale”, despre moartea autorului si 
sfarsitul lumii. I-a mai zis ca voia sa includa si elemente de parodie, satira si pastisa.“ Salman Rushdie
”Poate ca in asta consta conditia umana: sa traiesti in interiorul unor f ictiuni create de neadevaruri sau de ascunderea adevarurilor. Poate 
ca viata omului era cu adevarat f ictionala in sensul asta - ca aceia care o traiau nu intelegeau ca nu e reala.“ Salman Rushdie
“Romanul lui Rushdie nu inseamna doar o repovestire a lui Don Quijote, ci si multe alte lucruri. Este o satira la adresa stirilor false, a 
post-adevarului, a momentului cultural Trump, in care insusi conceptul de realitate se destrama. Este un roman SF, un roman de spionaj, 
un roman al calatoriei, o mostra de realism magic. Este o parabola despre schimbarile climatice si o poveste cu imigranti intr-o perioada 
de accese antiimigratie. E o poveste de iubire ce se transforma intr-o drama de familie ... Personajele, istorisirile si lumile se ciocnesc si se 
sfarama spectaculos, iar Rushdie tine totul sub control intr-o maniera captivanta.” The Independent
“Un roman incantator, lipsit de sentimentalism si incarcat de sentimente... o reamintire a lucrurilor care mentin un oarecare echilibru in 
vietile oamenilor - un mod de a simti si un mod de a povesti. Iubirea si limbajul.” The New York Times Book Review

 CALEA VICTORIEI - cezaR peTRescu, editura Hoffman

Descrierea cartii
O carte de colectie, o dureroasa fresca a societatii din prima jumatate a secolului trecut, realizata de unul dintre clasicii literaturii 

romane. Volumul este o panorama a civilizatiei romanesti, careia scriitorul “nazuieste sa-i ridice plansa morala”. Diversele categorii 
sociale - tarani, politicieni, industriasi, anarhisti, aristocrati in decadere -, sunt puse perfect in scena prin cate un personaj tipic.
“Calea Victoriei se deschide cu o infrigurata asteptare din partea personajelor, sa ajunga mai repede in Bucuresti, ca intr-un liman al 
tuturor implinirilor ravnite. Fiecare spera, e incredintat ca va afla aici tot ce a cladit cu imaginatia in lungile luni de existenta provinciala. 
Din multimea care va invada curand peroanele, revarsata din tren, ochiul romancierului se opreste asupra familiei magistratului Lipan 
si asupra unui tanar cu veleitati de scriitor, Ion Ozun. Momentul cand incep sa se desfasoare intamplarile nu e lipsit de semnif icatie: 25 
septembrie 1925, deci cateva luni sau numai cateva saptamani dupa ce Intunecare, romanul care a precedat Calea Victoriei, se incheie cu 
sinuciderea disperata, tragica a lui Radu Comsa. Intentia succesiunii relativ stricte intre romanele sale se desprinde si de aici. In primele 
doua parti ale noului roman actiunea e dusa pana in primavara urmatoare a anului 1926; ultima face o bolta peste trei ani, pana in 
iarna 1928-1929. Ca si in cazul Intunecarii, “cronicarul veacului” prelungeste intamplarile, prin diferite artif icii de constructie, pana 
in momentul in care el insusi scria cartea respectiva sau pana in momentul cand aceasta aparea. Procedeul se va mentine si dupa Calea 
Victoriei - publicat in 1929 - in cele mai multe din romanele lui Cezar Petrescu” - Mihai Gafita

FICTIUNE
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 CUM AM DEVENIT DOAMNA MAO (editie de buzunar) - ancHee min, editura Polirom

Descrierea cartii
Anchee Min este autoarea bestsellerurilor Imparateasa Orhidee si Ultima imparateasa.
Dupa 27 de ani petrecuti in China comunista, Anchee Min isi asuma, prin intermediul romanului  Cum am devenit doamna 

Mao (2000), rolul pe care Nah, fiica cuplului dictatorial, a refuzat sa-l joace, si anume acela de biograf al doamnei Mao, femeia care 
vreme de 38 de ani a fost prima doamna a Chinei, promotoare a Revolutiei Culturale si purtatoare a “stindardului culturii proletare”. 
Situandu-se la granita fragila dintre fictiune si realitatea istorica, romanul lui Anchee Min oscileaza in permanenta intre naratiunea 
obiectiva, la persoana a treia, si vocea fictiva a doamnei Mao, ce da seama de adevarata natura a celei care in istoria Chinei este 
cunoscuta drept “demonul cu oase albe”. Prin inteligenta diabolica de care a dat dovada in timpul mariajului cu marele Mao Zedong 
si cruzimea cu care a ordonat moartea a mii de oameni, dar si prin frumusetea sa incontestabila, vointa de fier si notorietatea ca star 
de cinema, doamna Mao a scris o pagina marcanta in istoria comunismului, reinviata prin talentul celebrei Anchee Min.

 EU SI ATAT - auRa B. lupu, editura Siono

 Descrierea cartii
“O poveste inspirata din fapte reale.”
“Aura B. Lupu, o vara cu maci si o poveste tulburatoare.”

Traficul de persoane este o forma grava de criminalitate ... Aceasta practica genereaza un profit pentru autori care abuzeaza de 
vulnerabilitatile oamenilor si exploateaza cererea de servicii furnizate de victime. Acestea cauzeaza prejudicii ireversibile pentru 
victime. Mai mult de jumatate din traficul de persoane a avut drept scop exploatarea sexuala iar aceasta ramane forma cea mai 
raspandita.Una din primele cinci tari de unde provin victimele traficului de persoane este Romania. Raport al comisiei europene.
“Un roman tulburator, scris cu nuante de suflet, cu putere si tremur. “ Siono

NON - FICTIUNE
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 VREMURI GRELE - maRio VaRGas llosa, editura Humanitas
Premiul Umbral pentru cel mai bun roman al anului 2019

Descrierea cartii
Istoria mare si istoriile personajelor - protagonisti sau martori, calai sau victime - se intrepatrund intr-un nou roman emblematic 

pentru creatia lui Mario Vargas Llosa. Un roman profund si alert, bazat pe fapte si documente, care imbina meditatia lucida si amara 
asupra fortelor ce guverneaza istoria cu naratiunea plina de suspans si personajele memorabile, alcatuind un tablou fascinant si tragic 
al Americii Latine in a doua jumatate a secolului XX.

In anii ‘50, in Guatemala, interesele companiilor americane sunt amenintate de reformele presedintelui Jacobo rbenz. In urma unei 
lovituri de stat atent orchestrate cu sprijinul CIA si al dictatorului dominican Trujillo, guvernul democratic este dat jos de Carlos 
Castillo Armas, care instaureaza un regim de teroare si declanseaza un ciclu al violentei ce va marca nenumarate destine. Omul de 
incredere al lui Rafael Trujillo, maleficul Johnny Abbes Garcia, tortionarul prezent si in Sarbatoarea Tapului, va juca un rol-cheie 
in evenimentele din Vremuri grele, impartind scena centrala cu cel mai fascinant personaj al romanului, Marta Borrero Parra, zisa 
Miss Guatemala, care va deveni amanta presedintelui Castillo Armas si, la asasinarea acestuia, va fugi cu Abbes Garcia in Republica 
Dominicana.

 ZARAZA - andRei Ruse, editura Hyperliteratura

Descrierea cartii
O seara banala de toamna din 1928 se transforma pentru un tanar student la Conservator in momentul de gratie cand acesta urca 

pentru prima oara pe scena. Trei ani mai tarziu, la Berlin, el va inregistra unul dintre cele mai frumoase tangouri ale epocii, Zaraza, 
iar numele sau, Cristian Vasile, va fi cap de afis mai bine de un deceniu. Povestea adevarata a acestui cantec, dar mai ales povestea 
“ultimului trubadur”, de la glorie la decadere, intr-o alta seara banala, din 1947, este pusa in scena bucata cu bucata, dupa aproape 
trei ani de documentare si investigatie ale autorului, care s-au terminat odata cu gasirea mormantului fara nume si fara cruce al 
personajului sau.

O calatorie fascinanta in Bucurestiul interbelic, presarata cu povesti de dragoste, de prietenie, de tradare si de loialitate in vremuri 
tot mai tulburi, de rezistenta, devotament si mai ales libertate.

BIOGRAFII  /  MEMORIALISTICA/ ISTORIE
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 COLIBRI - sandRo VeRonesi, editura Litera
Premiul Strega 2020

Descrierea cartii
Marco Carrera, oftalmolog de profesie, este “colibri”, un om cu o capacitate aproape supranaturala de a ramane mereu pe loc, in 

timp ce lumea din jurul lui se afla in permanenta schimbare. Dar, la fel ca pasarea colibri, care are nevoie de saptezeci de batai de aripi 
pe secunda ca sa ramana acolo unde este deja, si Marco isi foloseste toata energia pentru a ramane in acelasi punct fix, iar efortul pe 
care-l presupune aceasta miscare-n nemiscare este mistuitor.

Pe masura ce infrunta provocarile vietii - trebuie sa faca fata mortii surorii lui si absentei fratelui; sa aiba grija de parinti cand li 
se apropie sfarsitul; sa-si creasca nepoata dupa ce mama acesteia, fiica lui Marco, nu o mai poate face; sa se impace in sufletul lui cu 
iubirea de-o viata pentru enigmatica Luisa -, Marco Carrera ajunge sa reprezinte eroismul tacit care ne marcheaza profund existenta 
cotidiana.

Un roman fascinant, despre nevoia de a privi cu speranta spre viitor si de a trai cu inflacarare pana la final.
“Magistral: un cabinet de curiozitati plin cu mici minunatii.” Ian McEwan
“Inflacarat, fascinant si ingenios pana in miezul sau.” Jhumpa Lahiri
“O realizare remarcabila, un adevarat dar oferit lumii.” Michael Cunningham

 MEXICAN GOTHIC - silVia moReno - GaRcia, editura Nemira
Castigator al PACIFIC NORTHWEST BOOK AWARD
Nominalizat la NEBULA AWARD & BRAM STOKER AWARD

“Romanul horror perfect!” Nerdist

Descrierea cartii
Declarat unul dintre cele mai bune romane din 2020 de The New Yorker, Vanity Fair, NPR, The Washington Post, Marie Claire, 

Vox, Mashable, Library Journal, Book Riot, Library Reads
Dupa ce primeste o scrisoare tulburatoare in care verisoara ei o implora sa o salveze de la moarte, Noemi Taboada pleaca spre 

Locul Inalt, resedinta acesteia dintr-o zona rurala a Mexicului. Desi nu pare, nici pe departe, o luptatoare neinfricata (e foarte 
eleganta si nu s-ar incumeta sa apara nicaieri fara o rochie sic si fara rujul sau marca Elizabeth Arden), Noemi nu duce deloc lipsa 
de curaj, nelasandu-se ingrozita nici macar de cosmarurile sale ingrozitoare. Asa ca nu se sperie nici cand descopera ca Locul Inalt 
ascunde multe secrete intunecate, caci verisoara ei s-a casatorit cu terifiant de carismaticul mostenitor al unui fost imperiu in 
domeniul mineritului, din a carui istorie de familie nu lipsesc episoadele de o violenta nebuna. Noemi se trezeste prinsa in ghearele 
fascinatiei si groazei intr-o casa imensa bantuita de fantomele trecutului.
“Un amestec de scene horror si elemente de gothic traditional, de parca Lovecraft si-ar f i dat intalnire cu surorile Bronte in America 
Latina.” The Guardian
“E ca si cum o putere supranaturala ne-ar indemna sa dam paginile acestui roman palpitant.” The Washington Post

ROMANE PREMIATE
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 LUMINA DIN ADANCURI - FRances HaRdinGe, editura Polirom
*Varsta recomandata 12+

Descrierea cartii
Cu zeci de ani in urma, invrajbiti, zeii s-au sfasiat unii pe altii pana n-a mai ramas nici unul in viata. Nimeni nu stie de ce. Atunci 

cand Hark, un baiat de paisprezece ani, gaseste pe fundul marii inima unei zeite si o simte batand inca in mainile lui, va risca totul 
ca s-o tina departe de contrabandisti, oameni de stiinta si fanatici religiosi. Cu ajutorul ei, incearca sa-l vindece pe Jelt, prietenul sau 
cel mai bun. Insa isi da seama in scurt timp ca inima divina il transforma incet-incet intr-un monstru. Impreuna cu batranul preot 
Quest si cu Selphin, fata sarutata-de-mare, Hark porneste intr-o misiune periculoasa in Abis, intr-un submarin din sticla. Va reusi 
el sa-si salveze prietenul?

 FOAMEA DE INTUNERIC, vol 3 Despre magie si alte secrete - cosTin neaTa, editura UP

Descrierea cartii
Infuenta maleficului Chao-Tenebris a fost eradicata definitiv, iar creaturile intunericului sunt pe cale de disparitie, ceea ce reprezinta 

un motiv de bucurie pentru OVP si, totodata, un nou inceput pentru omenire. Dar in momentul in care explozii energetice incep sa 
apara din neant, tinerii vanatori stiu ca misiunea lor nu a luat sfarsit. Aflati la locul nepotrivit, in momentul nepotrivit, acestia sunt 
prinsi intr-un razboi milenar, intr-o lume despre care stiu mult prea putine si pe care o credeau disparuta. Planeta se cutremura din 
temelii, iar totul pare sa se dezintegreze cat ai clipi.

Misiuni sinucigase si lupte sangeroase, dezbinari si sentimente ascunse, tradari si aliante secrete.
Oare vor reusi eroii nostri sa le faca fata cu bine sau vor fi inghititi de intuneric?
Intr-o lume nimicita de Haos, nimeni nu e ceea ce pare a fi ...

Despre seria despre magie si alte secrete
O carte cu si despre adolescenti, dar perfecta pentru cititorii de toate varstele.
Mihai, un adolescent de saisprezece ani, duce o viata normala si linistita in Bucuresti, pana cand parintii sai se decid, in mod 

subit, sa se mute in Brasov. Insa, in noul oras, Mihai gaseste viata la care se astepta cel mai putin. Patrunde intr-o poveste bizara in 
care simpla sa prezenta in cadrul unei misiuni poate face diferenta intre ordine si haos. O carte despre un tanar curios si devotat ce 
descopera tainele magiei si despre adevarul din spatele unor oameni pe care credea ca-i cunoaste in intregime. Dar, mai ales, o carte 
despre intelegere, devotament si alegerea de a-ti folosi talentele in scopuri bune.

LITERATURA YOUNG ADULT
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 CRO - UN EROU INARIPAT - cRisTian aposTol, editura Velvet Story

Descrierea cartii
Eroul imaginat de Cristian Apostol - Cro - este o cioara cu suflet mare, care duce o batalie inversunata impotriva unei bande de 

ciori condusa de maleficul Mix. Oare cine va invinge?

 CARLO - URLETUL STRABUNILOR - miRuna doBRea, editura Velvet Story

Carlo nu este un lup ca oricare altul. In el s-a intrupat “urletul strabunilor” care ii da o forta nebanuita. Atunci cand Carlo o 
salveaza pe Ghost din ghearele unei haite de lupi pusi pe rele, eroul nostru isi da seama ca va trebui sa continue lupta pentru binele 
tuturor lupilor si sa uneasca destinele haitelor.
“Proiectul “Copiii scriu carti pentru copii” a fost anuntat de editura Velvet Story la sfarsitul anului trecut, si iata ca, in preajma Zilei 
Copilului, acesta a prins contur. Miruna si Cristian au lucrat la cartile lor precum marii scriitori, investind timp si atentie f iecarui detaliu. 
Pe langa talentul lor de povestitori, cei doi copii au dovedit un talent deosebit si la desenat, ilustratiile ce insotesc povestile, cat si cele de pe 
coperta, f iind realizate chiar de ei.” Gandul

LITERATURA PENTRU COPII



32  www.famost.ro | iulie 2021

CULTURA

Ac e s t e A A u f o s t  d oA r o pA rt e  d i n t r e t i t lu r i l e  A pA r u t e i n  u lt i m A p e r i oA dA .  de s c r i e r i l e  c A rt i lo r 
A pA rt i n e d i t u r i lo r s A u A u to r i lo r .  in d i f e r e n t c e  c A rt i  v e t i  A l eg e ,  e u vA d o r e s c l ec t u r A p l Ac u tA s i 

s p e r  s A  g A s i t i  c e vA p e  g u s t u l  vo s t r u!
Pana data viitoare, va transmit multe ganduri bune si nu uitati dragi prieteni,

un cititor traieste o mie de vieti intr-una singura!

 NIMENI - pHilip scHulTz,  editura OMG Publishing House

Descrierea cartii
“Discursul lui Philip Schultz ma duce cu gandul la maestri modernisti precum Isaac Rosenberg sau Hart Crane. Un lucru pe care l-am 
admirat mereu la poezia sa este tandretea absolut sfasietoare, departe de un banal sentiment al milei, mai palpabila ca niciodata in volumul 
Nimeni. E ca si cum durerea noastra colectiva ii apasa intreaga f iinta.” Gerald Stern
“Poemele lui Philip Schultz si-au castigat demult locul binemeritat in poezia americana. Marcile sale stilistice sunt directetea emotionala, 
profunda, si diatribele inteligente tintite catre dumnezeu, cititor si el insusi. Un poet american lipsit in intregime de afectare, o poezie de 
o forta feroce.” Tony Hoagland
“Cand tanguitoare, cand jubilanta, muzica acestor versuri dizolva tot ce este intre sine si f irmament, subliniind abilitatea remarcabila a 
lui Schultz de a empatiza cu cei ce il inconjoara. Ca si in alte dati, determinarea sa de a exulta in fata singuratatii, a calamitatii, face din 
Nimeni o carte splendida.” Floyd Collins, The Gettysburg Review

 NECUPRINSELE SINGURATATI - miHai eminescu, editura Sedcom Libris

Descrierea cartii
14 iunie 1889. Mihai Eminescu mai avea de trait o singura zi. In buzunarul halatului vechi cu care era imbracat la Sanatoriul 

doctorului Sutu de pe Strada Plantelor din Bucuresti, tinea un carnetel cu poezii. Ultima dintre acestea era o versiune a “Stelelor-n 
cer”. Ultimele doua versuri - NECUPRINSELE SINGURATATI - dau si titlul acestui nou volum de poezii publicat in aceasta luna 
la Editura SEDCOM LIBRIS din Iasi.

Cartea are 426 de pagini, contine peste o suta dintre cele mai frumoase poezii scrise de Mihai Eminescu, este insotita de 39 de 
ilustratii si poate fi achizitionata prin comanda directa la Editura Sedcom Libris.
“Stelele-n cer/ Deasupra marilor/ Ard departarilor/ Pana ce pier./ Dupa un semn/ Clatind catargele/ Tremura largile/ Vase de lemn;/ Niste 
cetati/ Veghind intinsele/ Si necuprinsele/ Singuratati...”

Acestea ultime doua versuri dau si titlul acestui volum de poezii ca un semn al nemuririi si eternitatii lui Mihai Eminescu, Poetul 
National al Romanilor.
“... dar daca ne dorim sa aflam mai multe, nimic nu ne poate opri. Important este sa deschidem cartile si sa citim... Iubirea de Eminescu vine 
singura si se asaza f iresc in dreptul inimii. Acolo este locul ei.” Alina Hucai, Editura SEDCOM LIBRIS

POEZIE
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DETALII de STIL
cu ANDREEA POPESCU

C
U

M
 IN

TE

GRAM CULORILE PASTELATE IN
 V

E
STIM

EN
TATIA NOASTRA, IN ACEST SEZO

N

Asa cum am mai spus, prezentarile de moda sunt 
cele care traseaza directia stilistica, iar variantele 

vestimentare sunt  inedite si in acest sezon de vara.
In rubrica de luna trecuta am vorbit despre denim, iar in 
acesta rubrica vreau sa detaliem un trend folosit foarte 

mult in acesta vara, culorile pastelate.
Recomandarea mea pentru voi este sa va alegeti piesele in 
culori pastelate, tinand cont de  profesia voastra si stilul 

vostru personal.
Dupa cum stiti, moda si trend-urile joaca un rol 

important in construirea stilului vestimentar, prin 
urmare detaliem in aceasta rubrica cum sa integrati in 
vestimentatia voastra, piesele  vestimentare in culori 

pastelate, in acest sezon. . . .

Asa cum am mai spus, prezentarile de moda sunt 
cele care traseaza directia stilistica, iar variantele 

vestimentare sunt  inedite si in acest sezon de vara.
In rubrica de luna trecuta am vorbit despre denim, iar in 
acesta rubrica vreau sa detaliem un trend folosit foarte 

mult in acesta vara, culorile pastelate.
Recomandarea mea pentru voi este sa va alegeti piesele in 
culori pastelate, tinand cont de  profesia voastra si stilul 

vostru personal.
Dupa cum stiti, moda si trend-urile joaca un rol 

important in construirea stilului vestimentar, prin 
urmare detaliem in aceasta rubrica cum sa integrati in 
vestimentatia voastra, piesele  vestimentare in culori 

pastelate, in acest sezon. . . .

FUSTA PLISATA INTR-O 
CULOARE PASTELATA 

in aceasta vara, putem alege 
fusta intr-o culoare pastelata 

atunci cand ne propunem o iesire 
cu prietenii la terasa, pentru o 
aparitie cool.

Photo source : pinterest.com

1
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See you next time, Andreea

ROCHIA INTR-O CULOARE 
PASTELATA 

putem sa alegem o rochie 
intr-o culoare pastelata 

purtata  cu geaca din denim, 
atunci cand ne plimbam seara, 
pe malul marii.

SACOUL INTR-O CULOARE PASTELATA 

sacoul este o piesa vestimentara versatila,  de aceea 
va recomand sa va achizitionati un sacou intr-o 

culoare pastelata,  in acest sezon.

COSTUMUL INTR-O CULOARE 
PASTELATA 

in acest sezon va recomand sa optezi 
pentru un costum intr-o culoare 

pastelata, daca ai un stil office, pentru o 
aparitie remarcabila.

ACCESORII IN CULORI  PASTELATE 

daca nu esti adepta pieselor vestimentare in culori 
pastelate, in acest sezon poti sa apelezi la unele 

accesorii in culori pastelate, pentru un LOOK stylish.

2

3

4

5



38  www.famost.ro | iulie 2021

MODA

TU, IDEALA!

Mirela Novak
cu

F I I  I N D I V I D U A L A  S I  C U  U N  S T I L  P E R S O N A L !

I U B E S T E -  T E  P E  T I N E  C U  A J U T O R U L  H A I N E I !

C U N O A S T E - T I  C O R P U L  S I  I M B R A C A - T E  C O R E C T ! 

FORMA CORPULUI TAU

Pe parcursul anilor mei 
de munca, am observat 
ca multe femei traiesc o 
viata in corpul lor, dar nu 
se cunosc sau isi evalueaza 
ele singure forma corpului 
in mod gresit. Astfel, isi 
creeaza o imagine total 
gresita despre ea si foarte 
subiectiva. Am sa va dau 
un exemplu simplu, pentru a fi inteleasa si care sa fie practic si pentru voi: 

Atunci cand mergeti la sala si dupa antrenament atrageti atentia . . . cum multe 
femei avand un corp frumos, atunci cand se imbraca, arata mult mai voluminoase 
sau se imbraca incorect si au impresia ca au burta sau fundul prea mare! 😋 De fapt, 
haina este gresit aleasa pentru corpul ei . . . sau s-ar putea sa poarte un pantalon 
cu talie joasa care o dezavantajeaza! Pantalonul cu talie joasa nu avantajeaza toate 
siluetele. 

ALEGE HAINELE IN FUNCTIE DE FORMA CORPULUI TAU SI APELEAZA 
LA UN SPECIALIST! 

Stilul este in fiecare dintre 
noi! Da, iar haina nu ai nevoie 
de ea, doar ca sa te acoperi. Cu 
ajutorul hainei alese corect, 
poti evidentia calitatile tale, sa 
transformi defectele in atractie 
si mister, sa cresti pe plan 
profesional, sa fii admirata si 
apreciata de cei din jur, sa inveti 
sa te accepti si sa te iubesti!

Pentru a ajunge sa te iubesti 
si sa te cunosti prin haina, sa 

iti creezi un stil personal, e 
nevoie sa cunosti 
despre tine 
urmatoarele . . .

1
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Pentru ca, 
VA IUBESC 💗!

Pentru cele care nu vor sa apeleze la un specialist, se  pot ghida dupa cele 4 anotimpuri din 

teoria culorilor, pe care le gasiti explicate in rubricile mele din revista Famost! 

2

3

MODALITATEA DE CORECTIE A 
CORPULUI SI A FETEI

Toate suntem minunate si individuale, 
dupa corp si fata. Sa asociezi duritatea 
si seriozitatea, sensibilitatea si 
feminitatea nu este simplu, dar haina te 
ajuta sa faci acest lucru. 

Aici 100% , ai nevoie de un specialist. 
INVESTESTE IN TINE! 

SA CUNOSTI GAMA TA DE CULORI SI NUANTE!
 
Nuanta care te reprezinta pe tine este 
foarte important sa o cunosti! Eu o apreciez prin demonstratie 
in functie de “temperatura” corpului tau! Asa ii spun eu 😋 si nu 
dupa par! Am auzit acest sablon de multe ori si asta ma face sa 
zambesc! 

Pentru cele care nu vor sa apeleze la un specialist, se  pot ghida 
dupa cele 4 anotimpuri din teoria culorilor, pe care le gasiti 
explicate in rubricile mele din revista Famost! Am scris despre 
asta AICI! Cele care urmaresc rubricile mele, cu siguranta stiu 
despre ce vorbesc. 

Insa eu nu ma ghidez dupa aceasta teorie . . . este foarte 
generalizata si din experienta mea de designer, stiu ca multe 
persoane nu se incadreaza in niciun anotimp! 😋  Si atunci din 
nou ne lovim de idei gresite. 

Eu vorbesc din experienta si nu doar din 
studii, si atunci informatia este mult mai reala si cunoscuta.

Incepe cu acesti pasi si ideea ta despre tine de va schimba! Si 
DOAR atunci vei putea avea un stil personal. 

ADICA “PERSONAL” CARE CORESPUNDE STILULUI TAU 
DE VIATA SI IDEII TALE DE FRUMOS. 

https://famost.ro/articol/revista-famost-martie-2021#58
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Cum purtam 
matasea?

Matasea este una din cele mai potrivite materiale de 
purtat vara, datorita naturii sale usoare, aerisite, 

respirabile, fie ca o regasim in topuri cropate, fara umeri, 
fuste sau rochii fluide, accesorii. Iar in zilele toride, nimic 
nu este mai racoros si mai elegant decat matasea. Cu toate 
aceste avantaje, poate nu toata lumea stie cum sa poarte 
matasea, cum sa o combine, pentru a arata elegant, bine si 
pentru a evita anumite aparitii neinspirate.
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Versatilitatea matasii si textura acestuia, ne 
ofera posibilitatea ca aceeasi pereche de 

pantaloni de matase cu imprimeuri florale sa 
fie purtata atat ziua cat si noaptea, o salopeta 
de matase oferindu-ne un aer glam pe timp 
de noapte, iar geaca de matase (chiar daca unii 
vor ridica sprancenele!) este ideala pentru serile 
racoroase.

O buna optiune de a purta matasea este 
caftanul, deoarece se simte foarte bine in zielele 
calduroase, un material natural care lasa piela 
sa respire; in orice situatie, matasurile drapate 
sunt perfecte in anotimpul calduros. Machiajul 
poate fi unul simplu, fara efort, iar accesoriile - 
minimaliste pentru a pastra linia relaxanta.

Nota luxurianta pe care o da matasea (si aici 
conteaza mult culoarea si/ sau imprimeurile) ne 
obliga sa adoptam un outfit casual, relaxat. Iar 
daca ceva nu este ok la outfit, nu iti doresti sa 
transpiri si sa ai acel sentiment de disconfort.

Daca iti doresti un LOOK mai sofisticat din 
partea matasii, ai putea incerca sa combini 
doua piese vestimentare asemanatoare, ori ca 
nuanta, ori ca imprimeu. Un material excelent, 
care invinge temperaturile ridicate, pastrandu-si 
senzatia de lux.

Daca esti o iubitoare de produse eco, poti 
imbratisa matasea vegana, iar pentru a pastra 
totul la minim, mergi pe un top de matase, la 
care adaugi pantaloni scurti, jeansi decupati 
sau o fista midi cu imprimeu. Sau daca preferi 
pantalonii de matase, rezolvi partea de sus cu 
un tricou simplu; pentru zi, adaugi o pereche de 
papucei sau o incaltaminte cu talpa plata, iar 
pentru noapte, tocuri!

Daca esti o iubitoare de alb sau negru, stii cat 
de neplacut este sa ti se vada transpiratia! Asta 
pana la o camasa din matase cu bretele si umerii 
goi, asortabila perfect cu niste pantaloni scurti 
tot din matase, pentru un LOOK monocromatic 
si racoros.

1 Temperatura. Verifica temperatura! 
Incepe cu apa rece pentru a preveni 

contractia si decolorarea!

2 Spuma. Fa spuma intr-un lighean 
cu ajutorul unui detergent bland, 

Laundress Delicate Wash fiind o alegere 
foarte buna.

3 Inmuiere. Adauga piesa din matase 
in lighean, inmoaie-o bine si lasa-o 

scufundata in apa aproximativ 30 de 
minute.

4 Clatire si uscare. Dupa cele 30 de 
minute, apasa usor si delicat ca si 

cum ar fi miscari de masaj, clateste cat 
mai bine si intinde-le la aer uscat sau 
intr-o camera dedicata acestui scop!

CEL MAI BUN MOD DE A TINE CURATE SI 
PROASPETE PIESELE VESTIMENTARE DIN ACEST 
DELICAT MATERIAL: MATASEA!

CUM SPALAM MATASEAOPTIUNI ...
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O nuanta DOMINANTA

Toti iubim un outfit, o piese vestimentara care ne subtiaza si ne 
scoate in evidenta trasaturile fizice asa cum ni le dorim. Astfel de 

caracteristici le are imbracatul din cap pana in picioare intr-o singura 
nuanta. In plus, iti ofera un LOOK de lux, elegant, fara efort si intr-un 
fel sau altul, pacaleste privirea, o silueta avand aceeasi culoare, oferind 

un efect vizual de slabire. 

Iar daca esti deja cu gandul la piesele din dulap pentru a-ti alcatui un 
LOOK uni, mai ai putina rabdare, pana cand citesti urmatoarele!

I T I  D O R E S T I 
U N  O U T F I T  C U 

O  S I N G U R A 
N U A N T A ,  N U ?

Ce trebuie sa retii 
este faptul ca trebuie 
o combinatie de culori 
similare in texturi 
complementare, dar si mai 
important decat aceste 
aspecte este faptul ca 
nuantele neutre servesc 
scopului tau mult mai bine 
comparativ cu nuantele 
indraznete. Alb de iarna, 
nuante ale fulgilor de 
ovaz, accente de caramel, 
ciocolata maro, taupe. 
Tesaturile si nuantele 
diferite adauga profunzime 
si creeaza interes, astfel 
ca, nu trebuie sa ai vreo 
problema atunci cand 
amesteci bumbacul cu lana, 
pielea cu pielea intoarsa. 
Nuanta de aur completeaza 
tonurile de caramel, asa ca, 
daca optezi pentru aceasta 
nuanta, cauta accesorii 
metalice!
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Nuantele neutre 
sunt mult mai 

potrivite pentru un 
LOOK monocrom, 

comparativ cu 
nuantele indraznete. 

Tesaturile si nuantele diferite adauga 
profunzime si creeaza interes, ...
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Piele de lux

Daca doresti sa investesti in piese de piele de lux, care sa-ti 
serveasca acestui LOOK, o nuanta usoara si deschisa de bronz 
este perfecta! Daca adaugi si o pereche de pantaloni crem si 
un tricou alb, vei parea ca ai o tinuta de sute de mii de euro, 
daca si asta conteaza pentru tine! Nici nu trebuie sa porti 
tocuri, vreun machiaj deosebit sau parul sofisticat; o 
pereche de traineri, un chip curat si un coc dezordonat, 
este tot ce ai nevoie!

Adaugand detaliile ...

Cand imbracam o tinuta tonala, micile detalii 
fac diferenta, putina stralucire (sau mai 
multa) fiind esentiala, fie ca vorbim de aur 
sau diamante. Iar daca ti-ai impodobi o 
singura ureche cu un cercel cu un lantisor, vei 
da LOOK-ului acea atingere de lux pe care 
ti-o doresti, fie ca gasesti ceva pe gustul tau 
gata facut sau iti faci ceva personalizat!

Croitorie tonala

O modalitate usoara si eleganta de a adopta 
aceasta tendinta este imbracamintea croita, 
antidotul perfect dasca vrei sa te desprinzi 
de imbracamintea comoda purtata in timpul 
pandemiei. Ia in calcul perechea de pantaloni 
clasici de in, ca o investitie atemporala si 
adauga o geaca potrivita, un pulover sau un 
tricou complementar in nuante. Sau, adauga 
un hanorac si o pereche de traineri pentru 
un stil casual!

Dezbina si cucereste!

O centura intr-o culoare contrastanta sau 
textura diferita reprezinta detaliul perfect pentru 
“ruperea” tinutei tonale, detalii de aur ale unei curele 
putand fi exact ce ai nevoie pentru o atingere de lux. 
Pe de alta parte, galbenul cald si aurul roz preiau 
subtil tonurile de bej si maro, adaugand nota de lux 
cautata. O nuanta de maro inchis de piele este iarasi 
potrivita acestui LOOK!

Nu merge subtil!

Daca porti incaltaminte in tonuri pale intr-o tinuta pala, 
se va crea impresia ca picioarele tale nu exista! Pentru a evita 
acest inconvenient, poarta o incaltaminte de culoare mai 

inchisa, chiar si nuantele total aurii fiind o alegere inspirata 
pentru un LOOK statement. Talpa plata este iarasi o optiune 
buna daca iti doresti confortul.

Tonal, dar nu chiar totul!

A imbraca aceeasi nuanta da impresia de “prea mult”, 
de aceea nu trebuie sa o porti in fiecare piesa a tinutei! 

O camasa alba clasica sau un tricou obisnuit, te vor 
aduce in zona de confort, scotandu-te din monotonia 
unei singure culori, creand in acelasi timp un frumos 
contrast cu pielea ta.

Nuante asemanatoare

Pentru a evita un aspect unidimensional, 
joaca-te cu nuante, tonuri, avand aceeasi 
culoare. Daca doresti sa “rupi” nuanta de bej 

din cap pana in picioare, poti reusi acest lucru 
cu tonuri de caramel, crem, camila, ecru. In 
plus, o pereche de ochelari avand cadrul care 
imita carapacea de broasca testoasa, iti ofera 
un LOOK elegant spre lux.

Clasica esarfa

Un accesoriu care adauga textura si nuanta, 
te scoate din monotonie, iar daca materialul 
este ceea ce trebuie in tinuta ta, iti ofera 
atingerea de lux daca asta cauti. Si o esarfa 
din lana merinos, fina, va fi perfecta ori de 
cate ori o vei purta.

Basic

Pentru un aspect relaxat de zi, poti schimba 
blugii clasici cu o pereche de blugi pe tonuri 
neutre; iar pentru a-ti completa LOOK-ul 
tonal, fara efort, adaugi o camasa alba! Un 
LOOK versatil, care permite purtarea unei 
incaltaminte diverse, de la platforme cu 

toc pentru sezonul calduros, la cizme pana la 
glezne cand se mai raceste.

Accesoriile

Accesoriile sunt acele elemente esentiale dintr-o 
tinuta, reusind de multe ori sa o transforme dintr-una 
neinteresanta, monotona, intr-una cu un aspect de lux. 
O geanta de mana de culoarea untului, care are insertii 

aurii - fie ca vorbim de manere, lanturi sau logo-uri - iti 
ofera un LOOK sofisticat si elegant in acelasi timp.

O centura intr-o culoare contrastanta sau textura diferita reprezinta 
detaliul perfect pentru “ruperea” tinutei tonale ...

Accesoriile sunt acele elemente esentiale dintr-o tinuta, reusind de multe ori sa o transforme 
dintr-una neinteresanta, monotona, intr-una cu un aspect de lux. 
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TOTUL despre MODA cu DANIELA SALA
Designerul FLORIN BURESCU si-a lansat colectia capsula Vara 2021 FLORIN 

BURESCU “One”, dedicata femeilor dezinvolte. Colectia contine piese cool, moderne 
realizate din materiale ideale pentru sezonul estival, procurate din India. Colectia 

capsula “One” este disponibila pe https://florinburescu.ro/magazin.



45  www.famost.ro | iulie 2021

Usor, usor se ridica restrictiile si sunt 
convins ca toate femeile isi doresc ca 

prima lor aparitie sa fie una remarcabila 
si in trend. Fie ca alegi o petrecere pe 

plaja, un party in club sau pur si simplu 
o plimbare, colectia “One” se incadreaza 

perfect in alegerea ta. Am ales culori 
puternice, vibrante si materiale comode, 

usor de purtat si accesorizat, 

a spus FLORIN BURESCU. 

“



MODA

In aceasta colectie, care 
contine pantaloni, fuste sau 
topuri, puteti redescoperi 
stilul ce l-a consacrat pe 

designer.

Colectia se adreseaza 
persoanelor cu suflet tanar 

si nonconformist ce isi 
doresc sa fie cool vara 

aceasta.

Pentru aceasta colectie, designerul a folosit 
bumbac si matase aduse tocmai din India.

Am fost inspirat de dorinta fetelor de a da 
buzna la evenimentele de vara, iar pentru 

ca in perioada pandemiei au uitat de tocuri 
si probabil acum le este greu sa stea o seara 

intreaga pe ele, am ales modele ce pot fi 
purtate cu succes si cu incaltaminte sport.“

ASADAR, HAIDETI SA DAM 
STARTUL SEZONULUI 
ESTIVAL IN CELE MAI 
COLORATE CREATII!
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Brandul italian MIU MIU a facut echipa cu 
LEVI STRAUSS & CO. pentru a da o noua interpretare 

proaspata notiunii de imbracaminte “fresh”, o a doua sansa 
pieselor denim pentru a arata foarte bine.

Piesele sunt variate, din anii `80 si `90, geci trucker, jeansi, 
jeansi taiati, la care s-au adaugat manual piele, cristale si perle 
pentru ornamente. Au fost create piese unice, prin lupa jucausa 
si neobisnuita a brandului Miu Miu, care continua sa adopte o 

filosofie a hainelor durabile.

Piese ale colectiei se gasesc in anumite magazine fizice, dar si 
online pentru a fi accesibile tuturor.

MIU MIU & LEVI

foto : miumiu.com
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ANDREEA NEBUNU in dialog cu 
designerul vestimentar DRAGOS CRAITA

Buna, Dragos si bine ai venit in paginile revistei Famost. Spune-ne pentru inceput, 
cateva lucruri despre tine: ce pregatire ai, studii, cum ti-ai inceput cariera . . .

inca de mic copil am fost pasionat de arta. Am facut desen, sculptura, dans, ateliere 
creative, cumva am gasit mereu un refugiu in arta. In domeniul fashion, am terminat 

studiile de licenta la Universitatea Nationala de Arte Bucuresti, sectia Moda - Design 
vestimentar, urmate de un an masteral la sectia Sculptura, tot in cadrul Universitatii 
Nationale de Arte. Un lucru important in formarea mea ca designer a fost practica 
intr-un atelier de croitorie inca din primul an de facultate, care a durat 5 ani de zile, 
in urma careia am deprins multe skills-uri in croitorie. Cariera a inceput odata cu 
facultatea, intrucat am inceput usor usor sa creez si sa iau proiecte de design pentru 
diferiti artisti, iar acum 2 ani de zile a reusit sa imi deschis propriul atelier de creatie.
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Cand ai realizat ca vrei sa intri si sa activezi in 
industria modei? Ce te-a impulsionat?

Aici am o poveste foarte simpatica de 
impartasit. Cand eram copil, imi placea foarte 
mult sa construiesc lucruri, obiecte, diverse. Tin 
minte si acum ca ma lasa mama cu orele in curte, 
iar eu construiam orase din jucarii, cu drumuri si 
toate cele. Pe de alta parte, ma jucam si cu papusi, 
pe care le stilizam si carora le cream haine, pentru 
ca in mintea mea, hainele cu care erau imbracate 
erau ceva rau, lipsite de personalitate. Crescand, 
undeva pe la 11- 12 ani am avut declic. Nu gaseam 
haine pe care sa le cumpar si care sa-mi placa, 
simteam ca nu ma pot exprima decat in niste 
parametri seci, lipsiti de originalitate, cu hainele 
din comert. Moment in care mi-am spus: “oare ce-
ar fi daca mi-as face singur haine?” Si iata-ne astazi 
aici.

Ce inseamna moda pentru tine?

Moda pentru mine este viata, arta, un refugiu, 
o modalitate de exprimare libera si neconstransa 
de societate si parametrii ei ingraditi; moda imi 
este un prieten care ma intelege si care ma ajuta 
sa evoluez.
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Ce mesaj transmiti prin 
colectiile tale?

In general, hainele pe care le 
creez sunt niste manifeste. Au 
un puternic impact vizual si de cele mai multe ori au mesaje 
subliminale. Tin foarte mult la libera exprimare prin vesmant 
si imi doresc teribil sa sparg barierele impuse de societate in 
acest sens.

Cum arata ultima colectie?

Ultima mea colectie se numeste “OVERSIZE ME” series. 
*Oversize Me* este o serie de salopete ce sta la baza ideii 
actuale de smart design.

Salopeta este un produs foarte versatil, intrucat poate fi 
purtat in doua feluri:

1. Oversized, potrivita unui stil baggy, lejer, nonsalant.

2. Strans pe talie si in zona gatului, urmand linia corpului si 
punand in evidenta formele anatomice.

Ideea seriei ilustreaza practicabilitatea si versatilitatea unui 
produs, anume, posibilitatea de a fi purtata in mai multe 
moduri si stiluri, dar si faptul ca isi schimba aspectul si forma 
in functie de materialul ales.

Astfel, cu un singur model de produs, realizat din mai multe 
tipuri de materiale, acoperim toate zonele unde am putea 
purta produsul (zi de zi, seara, mall, festival, etc).

Care a fost primul articol creat si de ce 
l-ai creat? Ce te-a inspirat?

Vai, asta nu am sa uit niciodata. Cand 
am ajuns la Bucuresti si am inceput sa 
socializez si sa creez legaturi, evident 
ca am inceput sa ies la evenimente si la 
petreceri. Asa ca, prima creatie mi-am 
facut-o pentru o petrecere. Este vorba de 
o tunica arabeasca neagra, dintr-un jerse 
moale care flutura intr-un mare fel in 
timpul mersului.

Cine se ocupa de conceptul colectiilor?

Eu ma ocup de conceptul colectiilor, 
iar pe partea de costume de scena, 
designul il stabilesc impreuna cu artistul 
si stilistul acestuia.
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Care este cea mai frumoasa experienta de cand lucrezi in aceasta 
industrie?

Procesul de creatie in atelier pentru mine este fascinant. Cum 
pornesc de la o schita, apoi o dezvolt si o imbunatasesc si apoi iar 
o dezvolt si creste exact ca un copil. Deci da, as as putea spune ca 
procesul creativ este cea mai frumoasa experienta.

Cat despre experiente frumoase in industrie . . . hmm . . . sunt 
multe. Faptul ca pot lucra cu artisti, cantareti, performeri, cu 
oameni creativi, toate astea sunt o experienta si una frumoasa.
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Ce pregatesti pentru viitor?

Pe langa colectiile de sezon, am in plan un 
nou proiect care are la baza fashion extrem. 
Atat va pot spune pentru moment.

Unde te putem gasi pe tine si brandul tau si 
de unde putem achizitiona creatiile tale?

Momentan creatiile mele le puteti gasi pe 
instagram @constantinebydragosconstantine, 
urmeaza sa lansez si site-ul la care lucrez de 
jumatate de an si in doua pop up storuri in 
Constanta si in Mamaia.
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a new reality

ith the Pandemic, Covid, and 
general state of affairs in the world, 
digital shopping is unlikely to cause 

bewilderment at anyone. But even before the 
pandemic, store closings, the fashion industry 
crisis, and everything that happened over the 
past year or two, fashion brands began to build 
a new strategy.

Is virtual clothing a new reality?

Obviously, the fashion industry is no longer 
the same as it was 5-10 years ago. Now social 
networks run everything, and you can reach 
the attention of generation Z - only online. 
The creation of digital clothes, shoes, and 
accessories that exist only on the Internet is 
a reality.

LET’S REVIEW ONLY THOSE FACTS THAT I 
HAD A CHANCE TO DISCOVER! 

W

DIGITAL 
WARDROBE

1. Shock content - virtual 
blogger LIL MIQUELA. Aha, 

virtual blogger!
Do you know virtual blogger Lil 

Miquela? She is one of the most 
popular influencers and even 
starred in a campaign with Bella 
Hadid.
Can you imagine it? 



3. Digital dress by THE FABRICANT
Remember the Sims game? It seems like the 

game can come true now.
In 2019, the Scandinavian brand The Fabricant 

sold its digital dress for $ 9,500. The dress only exists 
online. It is not possible to buy it in real life.

The founders of the company are sure that fashion 
has long gone off the street on Instagram. Many 
influencers, it-girls, and fashion lovers buy clothes to 
be photographed in them for a new post. And then 
they return it to the store or clutter up the wardrobe 
and never wear these clothes again. As make a photo in 
one outfit is not fashionable and boring. Right, girls? 



2. Virtual wardrobe CARLINGS 
The Norwegian company Carlings 

has released a whole virtual collection. 
Any user can buy a wardrobe item and 
try it on in his photo. The price for this 
-  is ridiculous only 20 euros. The digital 
clothing line sold out in one week. Again, 
but can you imagine it? 



text :  OLGA SHEVTSOVA
photos :  PINTEREST ,  INSTAGRAM



55  www.famost.ro | iulie 2021



6. Application DREST
More recently, a gaming 

application Drest was launched 
where gamers are asked to dress 
realistic characters in clothes 
from new collections of leading 
brands. 

Moreover, they will be able 
to purchase all those things on 
Farfetch. Among the brands 
presented in the game: Prada, 
Gucci, Fendi, Stella McCartney, 
and others.

5. Louis Vuitton for the game 
LEAGUE OF LEGENDS

It would seem that this is just an 
“occupation” for startups. However, 
fashion industry veterans don’t 
think so. The collaboration with the 
world-famous online game League of 
legends was announced by creative 
director Nicolas Ghesquiere. And the 
designer went further: any player 
could purchase items from the new 
collection for their character in the 
game for only $ 10. And later go to a 
physical store, where real things from 
this collaboration were waiting for 
you. But there it costs starting $ 150 
for a bandana to $ 5,000 for a jacket.

4. Virtual clothing DRESSEX
In 2019, Daria Shapovalova and 

Natalia Mofdenova opened a new retail 
project in Los Angeles. They prepared a 
fundamentally new launch - not only for 
themselves but also for the industry. Dress-X 
is positioned as the first international 
platform for the sale of virtual clothing. 
It will be possible to place orders at any 
moment. Initially, the platform collected 
digital collections of five brands: Paskal, 
Ophelica, Nina Doll, Arnaud Pepin-Donat, 
Eva Sviridova - over time, the range will be 
replenished not only with the works of 3D 
designers but also with digitized collections 
of famous brands.

What do you think about all these changes? 

Of course, the interesting fact is that the creation of virtual clothing solves several problems at once:
To solve the overproduction in reality, when new trends appear every week. As digital clothes will make it 

possible to enjoy them without harm to nature and wallet.
 

Yes, digital clothes can easily help everyone who is stylish and fashionable to look more gorgeous, even if 
only in the digital world and on disposable photos on Instagram. Yes, many influencers have already accepted 
this fact and realized all the advantages. And yes, many businesses are already online. The next step  - is how 
fast we will all be adopted to this new option - to integrate our lives to online reality and be fashion at least 
50% of our time only online.

FOR SURE THE FASHION INDUSTRY MUST TO ADAPT TO THE ENVIRONMENTAL AGENDA, WHICH MEANS THAT 
THE RELEASE OF THINGS ON SUCH A SCALE IS ALREADY UNACCEPTABLE.

BUT IF “PART OF CLOTHING” GOES TO PRODUCTION - ONLINE, IT WILL HELP ALL OF US TO “SAVE” THE PLANET.
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Cum si cand a inceput povestea brandului tau?
NORIA ANIS a aparut in 2019, din dorinta mea de a face urmatorul pas 

pentru o pasiunea pe care o aveam de mult timp. De mica am fost atrasa de 
designul vestimentar, dar perspectivele unei profesii creative mi s-au parut 
nesigure si am ales sa ma indrept catre un alt domeniu. 

Eu am un master in Finante Corporative si o experienta de 7 ani intr-o 
multinationala din FMCG. Acolo am avut ocazia sa lucrez in mai multe 
departamente. Aceasta experienta m-a ajutat sa inteleg mai bine toate 
“palariile”  pe care trebuie sa le port, pentru a acoperi toate departamentele 
necesare functionarii unui business.

Daca partea de business nu imi era straina, tot ce a presupus domeniul 
modei a trebuit sa invat de la 0. Am urmat cursuri de la design vestimentar, 
la proiectare vestimentara si pana la cursuri de business in industria de 
fashion. 
De unde vine numele brandului?

Imi doream ca numele sa reflecte esenta brandului - feminitate si naturalete, 
iar Noria Anis a pornit initial de la o anagrama. Noria te duce cu gandul la 
visare si la ceva feminin, iar Anis (anise, anason in eng.) este sarea si piperul.
Care este sloganul pe care il transmite Noria Anis?
“Fii increzatoare in forta ta feminina!”

Esenta brand-ului Noria Anis este de a sustine si de a incuraja femeile sa 
fie increzatoare in forta lor feminina.

NORIA ANIS
de vorba cu GEORGIANA ROSCA, fondator
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Cum arata cea mai noua colectie?
Cea mai noua colectie se numeste “Imaginary Garden” si este inspirata 

de zona Provence si gradinile din acea regiune. Colectia este compusa din 
articole versatile, cum ar fi rochii-camasa, rochii lejere in clini si centuri 
asortate, rochii din bumbac brodate, dar si accesorii lucrate in totalitate 
manual. 

Din punct de vedere cromatic, colectia ”Imaginary Garden” propune 
tonuri si printuri feminine, care aduc o nota optimista, seninatate si liniste. 
Culoarea speciala este verdele menta, simbolizand armonie si relaxare.

Elementul de noutate este dat de o noua linie creativa, cea dedicata 
pieselor de cununie, adaptate pentru mireasa moderna, cu un LOOK relaxat, 
feminin si natural.
Cu ce materiale lucrezi?

Am mare grija in alegerea materialelor. Pe langa partea estetica si selectia 
acestora pentru a se potrivi pe schitele din colectie, am in vedere si partea 
functionala. 

Lucrez cu materiale premium pe care le import din Europa. Un procent 
semnificativ din colectiile Noria Anis este ocupat de materiale naturale, iar 
acum pentru vara, inul si bumbacul sunt vedetele.

CEA MAI NOUA COLECTIE SE NUMESTE “IMAGINARY 
GARDEN” SI ESTE INSPIRATA DE ZONA PROVENCE SI 

GRADINILE DIN ACEA REGIUNE.

“

DIN PUNCT DE VEDERE 
CROMATIC, COLECTIA 
”IMAGINARY GARDEN” 

PROPUNE TONURI SI PRINTURI 
FEMININE, CARE ADUC O 

NOTA OPTIMISTA, SENINATATE 
SI LINISTE. CULOAREA 

SPECIALA ESTE VERDELE 
MENTA, SIMBOLIZAND 
ARMONIE SI RELAXARE.

“
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Cum arata femeia care poarta Noria Anis? Unde poarta hainele tale?
Femeia care poarta Noria Anis pune pe primul loc calitatea versus 

cantitate, se gandeste la impactul pe care il are achizitia respectiva si stie ce 
implica un produs lucrat cu atentie la detalii. Stie sa imbine naturaletea cu 
eleganta si alege piese atemporale, care pot fi purtate sezoane la rand.

Piesele Noria Anis pot pivota usor de la birou la o iesire in oras. Femeile 
pot purta piesele Noria Anis la birou, la un pranz relaxat, la o cina in doi, 
la un eveniment, seara acasa sau in cadrul unor evenimente speciale, cum ar 
fi o nunta in gradina, pe o plaja, o aniversare la terasa, o iesire de weekend.
Cum arata experienta de shopping la Noria Anis?

Vreau sa ofer o experinta de shopping cat mai personalizata, de aceea am 
pornit cu showroom propriu inca de la inceput. Astfel, pe langa faptul ca pot 
proba tinutele si pot vedea culorile si texturile, beneficiaza si de consiliere 
din partea mea. 

“FEMEILE POT PURTA PIESELE 
NORIA ANIS LA BIROU, 
LA UN PRANZ RELAXAT, 

LA O CINA IN DOI, LA UN 
EVENIMENT, SEARA ACASA 

SAU IN CADRUL UNOR 
EVENIMENTE SPECIALE, CUM 
AR FI O NUNTA IN GRADINA, 
PE O PLAJA, O ANIVERSARE 

LA TERASA, O IESIRE DE 
WEEKEND.
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Care este piesa ta favorita?
Din cea mai noua colectie piesa mea favorita este rochia-vesta alba. Este o 

piesa atemporala ce avantajeaza toate siluetele si poate fi purtata in foarte 
multe ocazii.
Porti doar hainele create de tine?

Atunci cand gandesc o colectie, ma gandesc si la nevoile mele si ce piese 
as purta eu. Toate creatiile imprumuta din stilul si personalitatea mea si 
de aceea am piese Noria Anis in garderoba mea, insa port si piese ale altor 
designeri romani.
Unde putem gasi tinutele Noria Anis?

Piesele sunt disponibile online pe https://noriaanis.ro, in showroom-ul 
din zona Cotroceni, str. Nicolae Turnescu 15, dar si in magazinele partenere. 

TOATE CREATIILE 
IMPRUMUTA 

DIN STILUL SI 
PERSONALITATEA 

MEA ...

“

https://noriaanis.ro
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Cum arata ziua perfecta pentru Georgiana Rosca?
Ziua perfecta incepe cu timp pentru mine, facand jumatate de ora de 

Pilates sau ascultand un podcast. Apoi beau cafeaua si citesc presa, Business 
of Fashion e una dintre sursele mele preferate.

Ajung la birou in jur de ora 9:00 si am o scurta discutie telefonica cu 
doamnele din atelier. Planul este deja stabilit, insa pot aparea lucruri 
neprevazute. Verific un status al proiectelor in curs si agenda pe ziua 
respectiva. Pentru ca nu am alt asociat, activitatile mele pot fi destul de 
diverse, de la a cauta noi tesaturi, la a comanda materiale de marketing si a 
gandi continut si noi campanii pentru social media. Pe seara am intalnirile 
programate cu clientele. 

Plec de la birou in jur de 20:00, iar restul serii mi-l dedic mie, citind o carte 
sau petrecand timp cu sotul meu.
Cum ai descrie stilul tau vestimentar?

In viata de zi cu zi am un stil natural, casual. Pentru evenimente si timp 
liber, aleg tinute feminine si prefer rochiile. Nu tin cont de trenduri decat 
daca acestea se potrivesc cu personalitatea mea. 
Ce te inspira in schitarea hainelor?

Inspiratia poate aparea in vacante, atunci cand descopar locuri noi sau de 
la femeile pe care le intalnesc.
Ce nu-ti lipseste niciodata din geanta?

In afara de telefon, am mereu agenda pe care o folosesc pentru a-mi nota 
idei.
Cum arata vacanta ideala pentru tine?

Vacanta ideala este una in care descoperi locuri noi, ai experiente care 
rezoneaza cu tine si te incarca cu energie. Iau mereu cu mine cateva tinute 
Noria Anis pentru ca imi dau o stare de bine.
Cum recunoastem o femeie cu stil?

O femeie cu stil este o persoana care stie bine ce i se potriveste si transmite 
un mesaj chiar inainte sa se prezinte. Stilul nu tine de tendinte, ci de 
personalitatea ta si cat de bine te cunosti.
Ce mesaj ai pentru cititoarele noastre?

Le incurajez sa faca alegeri vestimentare care sa le reprezinte si care le 
evidentiaza feminitatea.

O FEMEIE CU STIL ESTE O PERSOANA CARE STIE 
BINE CE I SE POTRIVESTE SI TRANSMITE UN MESAJ 

CHIAR INAINTE SA SE PREZINTE.

PE CITITOARELE FAMOST, LE INCURAJEZ SA FACA 
ALEGERI VESTIMENTARE CARE SA LE REPREZINTE 

SI CARE LE EVIDENTIAZA FEMINITATEA.

“

“
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VERDELE LUMINOS

ULLA JOHNSON PRIMAVARA VARA 2021

ALBERTA FERRETTI PRIMAVARA VARA 2021

STAUD

TORY BURCH

PRADA

Imbratiseaza o nuanta luminoasa si racoroasa,
PERFECTA pentru zilele toride!

Completeaza-ti 
tinuta Cu ajutorul 
aCCesorilor neutre 

Calde, pentru un 
looK eChilibrat!

DRIES VAN NOTEN

BOSS PRIMAVARA VARA 2021
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Iti amintesti unde erai atunci cand l-ai vazut prima oara pe Kanye West purtand kilt-ul din piele neagra? Au trecut aproape 10 
ani de cand Kanye a debutat cu piesa iconica de la GIVENCHY in timpul turneului WATCH THE THRONE.
Si pana azi, ramane cel mai emblematic LOOK din evolutia notabila a stilului lui West. In deceniul de atunci, kilt-ul a aparut de 

mai multe ori in moda barbateasca sub diferite forme.

Piesa a fost vazuta in colectii pentru podium, in campanii de moda si chiar pe treptele 
MET GALA. In ultimul timp, kilt-ul (sau, mai bine zis - fusta pentru barbati) este in plina 
ascensiune.

Kilt-ul a renascut datorita unei asocieri de piese indraznete in urma pandemiei si 
a abordarii din ce in ce mai dese a stilului fara gen din partea designerilor. In ceea 
ce priveste originile gaelice ale kilt-ului, aceste interpretari moderne nu sunt intocmai 
traditionale. Sunt accentuate, indraznete si atrag atentia intr-un mod in care nicio 
pereche de pantaloni nu ar putea sa o faca vreodata.

Daca esti dispus sa intri in lumea kilt-urilor moderne, iata care sunt cele mai inspirate 
LOOK-uri ale renasterii kilt-ului. Dupa parcurgerea articolului, vei ramane cu o singura 
intrebare: ce vei purta pe dedesubt? 

MENSWEAR

MOVEMENT
SKIRT
Text : ALIN TEMELIESCU / Foto : GETTY IMAGES

1.
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www.instagram.com/p/CPDcJYMluwe 
Acum 10 ani, rapper-ul american A$AP Rocky a fost “steaua 

nordului” - acel reper calauzitor in privinta tendintelor pentru 
barbati. Recent, Rocky a apelat la “nasa” modei punk, VIVIENNE 
WESTWOOD, pentru tinuta sa cu fustanela, adoptand tartanul in 
estetica punk. Pentru a completa LOOK-ul, Rocky a purtat kilt-ul 
peste o pereche de pantaloni din piele semnat Loewe cu mai multe 
curele si asortati cu cizme negre chunky.

Lil Nas X, invitat recent in emisiunea lui Jimmy Fallon, a folosit, 
de asemenea, o pereche de bocanci chunky pentru a accentua 
inspiratia punk asupra kilt-ului. (Ar fi recomandat sa alegi bocanci 
de la DOC MARTENS daca ai de gand sa construiesti un LOOK 
punk.) Purtand un kilt si un blazer (fara camasa, bineinteles) 
din colectia LOUIS VUITTON pentru toamna acestui an, Lil Nas 
X a oferit un exemplu de luat in considerare in privinta utilizarii 
elementelor punk fara a arata costumat.

Aruncarea unui kilt peste 
o pereche de blugi a devenit 
una dintre miscarile initiale 
ale revolutiei moderne a 
kilt-ului. Casa de moda 
CELINE a fost un pionier 
al acestei abordari prin 
colectia destinata barbatilor 
pentru primavara acestui an, 
care, la fel ca Westbrook, 
a optat pentru o abordare 
casual prin asocierea kilt-
urilor cu hanorace si jachete 
tip colegiu. Cine ar fi crezut 
ca primii purtatori ai modei 
neutre sunt chiar sportivii?

Getty Images/ TheHapaBlonde
Nu exista o prezentare de moda la fel de importanta ca 

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION 2021. Aceasta 
afirmatie este dovedita de vedetele NBA, Russell Westbrook 
si Jordan Clarkson, care au aparut recent intr-un tricou 
supradimensionat, blugi negri taiati in genunchi, sneakersi si - un 
kilt senzational din tartan. Abordarea lui Westbrook asupra kilt-
ului este uimitoare pentru casualitatea tinutei.

CASUAL TAKE

2.

3.

4.

5.

PUNK-UL “MODERN”

http://www.instagram.com/p/CPDcJYMluwe 
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www.facebook.com/jockzonfrillo
Daca nu esti convins de asta, 

arunca o privire la unul dintre 
juratii Masterchef Australia, Jock 
Zonfrillo, care a purtat tartan 
printr-o abordare formala in 
finala sezonului. Zonfrillo a reusit 
sa arate impecabil asortand kilt-
ul cu cravata.

foto : vogue.com
Cand vine vorba de aducerea modei neutre in mainstream, nu 

poti contesta contributia lui Harry Styles. Anul trecut, Styles a fost 
primul barbat care a aparut solo pe coperta US Vogue, prezentand 
nu unul, ci doua LOOK-uri in kilt (printre o multime de fuste si rochii).

Primul LOOK a fost alcatuit dintr-un kilt si un blazer COMME 
DES GARCONS (din nou, fara camasa) asociat cu sosete albe si 
pantofi negri clasici. Al doilea LOOK a fost compus dintr-un tricou 
tricotat, fara maneci si un kilt in carouri din lana de la designerul 
britanic WALES BONNER, asortate iarasi cu sosete si pantofi. 
Ambele tinute au un aer preppy deconstruit, ca si cum ar fi fost 
extrase impreuna din uniformele scolare vechi.

Nu este prima oara cand ideea de uniforme si kilt-uri se ciocneste. 
THOM BROWNE isi trimite costumele tip uniforma de ani buni pe 
podium, in timp ce pionierul fustei, RICCARDO TISCI, a explorat ideea 
si in colectia de toamna destinata barbatilor pentru BURBERRY. Tisci a 
aratat o serie de kilt-uri usoare ca material, inclusiv o varianta ceva mai 
lunga maronie plisata care ar fi fost confundata cu tapiteria din musama 
a autobuzelor scolare daca nu ar fi atat de sic.

Toate aceste dezbateri 
despre modalitatile moderne 
de a purta un kilt sunt 
surprinzatoare, dar ce se 
intampla atunci cand vrei 
ceva mai formal? Poate 
ca asocierea kilt-ului cu 
un costum este cea mai 
potrivita alegere. Ai incredere 
ca aproape toata lumea 
apreciaza un barbat imbracat 
in kilt si piese formale.

6.

7.

8.

STILUL PREPPY DECONSTRUIT

STYLISH & CIZMAT

http://www.facebook.com/jockzonfrillo 
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GOING GREEN
TEXT&MODEL : Alin Temeliescu

FOTO : famost



OUTFIT OF THE MONTH
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V
erdele domina podiumurile si 

cucereste moda strazii. Vara a 

sosit, si impreuna cu paleta de 

culori indraznete, vine si verdele 

inchis al frunzelor si al ierbii 

fragede. Simbolizand renasterea si noile inceputuri, 

aceasta nuanta de verde ofera o legatura cu natura 

si libertatea. Dupa ce anul trecut maroul a fost 

culoarea statement, acum verdele castiga aderenta. 

De la moda, lifestyle si pana la arhitectura, influenta 

sa este din ce in ce mai vizibila. 

O pereche de pantaloni verde-inchis cu talie inalta 

ar putea fi modalitatea perfecta de a impresiona si 

de a te simti confortabil, atat in situatii casual, cat 

si in cele stylish. Pe langa inspiratia usor sporty a 

buzunarelor cu clapa imprumutate din stilul urban 

lejer, adauga ultimele detalii care pot face diferenta: 

o pereche de pantofi sport albi, respectiv o curea 

alba, asortate cu detaliile de la reverele camasii 

albastre-verzui inchis. Un lucru este sigur, verdele 

a ajuns sa fie unul dintre elementele cheie al celor 

mai puternice tendinte din ultimii ani.

TSCHUSS!

Shirt : ASOS

Trousers : ASOS

Shoes : BershkaO
U
TF
IT
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opiii de toate categoriile de varsta au fost alaturi in maratonul unei emisiuni 
dedicate lor! Am sarbatorit ziua de 1 iunie, ziua copilului, intr-o atmosfera 
aristocrata in inima orasului Bucuresti, gazda emisiunilor Star Art si Fun Art 
fiind Palatul Odeon Imperial Glamour.

Chiar si cei mari au simtit fie si pentru o zi ca mai sunt copii. Emisiunea eveniment a 
reunit 14 designeri si branduri, dar si foarte multi copii si tineri, intr-o poveste 
plina de culoare, un regal de frumusete si bucurie. Printre cei invitati au 
fost: KidsCorner Clothing, Svetlana Karahan, Beatrice Lianda Design, 
Copatiliu, Rebeca Groza, Yabee Bijou & Timeea Anisia, MAVARO, 
Natani, CORY’S, With You, Adis Effect by Adriana Mandreanu, L’atelier 
Couture, Atelier Vintage, CHARLEROI By Diana Bisinicu.

Fotograful oficial al emisiunii, Catalin Andrei asistat de Iulian 
Redean si Horia Bodeanu, au surprins minunate cadre. Make-up-
ul si hairstyle-ul au fost asigurate de Linda Salon by Beauty Future, 
pentru ca minunatele domnisoare sa fie adevarate papusi.

Din dragoste pentru copii si arta, pentru frumos si culoare, din 
dorinta de a sustine brandurile si designerii, a inceput o poveste. 
Povestea COLORFUL FASHION DAYS.

COLORFUL FASHION DAYSCOLORFUL FASHION DAYS

C

t ex t  :  BEATRICE LIANDA DINU
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DIN DRAGOSTE PENTRU COPII SI ARTA, PENTRU 

FRUMOS SI CULOARE, DIN DORINTA DE A SUSTINE 

BRANDURILE SI DESIGNERII, A INCEPUT O POVESTE. 

POVESTEA COLORFUL FASHION DAYS.

Am angrenat oameni, iar altii mi s-au alaturat in frumoasa calatorie pe parcurs. Am pornit 
de la cele doua emisiuni pe care le realizez la radio dedicate copiilor, tinerilor, persoanelor 
publice si lifestyle.

Adriana Ionita accesorii a oferit coroana lucrata manual celei care a avut cea mai importanta 
performanta. Designerii si brandurile au adus in atentie colectii pentru copii, adolescenti si 
mamici, colectii de bijuterii si accesorii, genti. Toate acestea in demersul catre promovarea 
artistilor artizani si industriilor creative, alaturi de toti partenerii media. 

Emisiunea eveniment s-a bucurat de parteneri media Radio, TV, publicatii diverse. Au fost 
alaturi de emisiune One TAKE pentru video, Radio Art FM, O femeie din Paris, Babilon, News 
National, Modernnews Italia, Tele 7 ABC, Casa de Productie Like You Records,UZPR, Famost.

Emisiunea a fost filmata fara public, cu respectarea prevederilor de distantare si acces 
limitat.

FELICITARI TUTUROR CELOR CARE PRIN AMBITIE, PASIUNE SI CURAJ
ISI URMEAZA VISURILE!



Intra pe WWW.FAMOST.RO pentru a fi la curent cu ultimele tendinte din moda si frumusete, 

evenimente, sfaturi din sanatate, stil de viata, cultura si multe altele!

FAMOST.ro

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST

Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale deosebite, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

pentru a fi la zi cu noutatile din 
moda, beauty, cultura!

Daca iti doresti sa apari in 
revista, ai sugestii, iti doresti sa 
iei legatura cu noi, trimiti-ne un 

email la
office@famost.ro

sau contacteaza-ne pe oricare 
din retelele sociale!

Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.

Avem nevoie sa fim la zi cu tot ce se 
intampla in mediul online, trebuie sa ne 

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


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

https://famost.ro/


In calitate de make-up artist, am primit de 
foarte multe ori intrebari legate de diferentele 
intre un machiaj de ocazie si unul de mireasa.
Astfel, vom elucida principalele asemanari si 
diferente in acest articol.

n ceea ce priveste etapele de 
realizare, produsele folosite, 
calitatea si rezistenta acestora, cele 

doua tipuri de machiaj nu difera prea mult, 
pot chiar sa nu difere deloc.

DIFERENTA MAJORA CONSTA, INSA, 
IN INTENSITATEA MACHIAJULUI.

Un make-up de seara va contine nuante 
mai puternice, texturi precum glittere si 
pigmenti, de asemenea mai intensi, culori 
vibrante, negru si gene false. Cu alte cuvinte, 
va fi mai strident, mai vizibil.

Machiajul de mireasa, pe de alta parte, 
trebuie sa fie unul delicat, diafan, luminos, 
proaspat.

Texturile folosite trebuie sa fie radiante, 
luminoase, lucioase, fine, perlate. Culorile 
proaspete, auriu, roz-piersiciu. El trebuie sa 
fie destul de natural, pentru a arata bine cu 
ochiul liber, in lumina zilei, dar totodata, 
suficient de intens pentru a arata bine si 
in luminile artificiale ale camerelor foto 
si video, dar si ale restaurantului unde se 
desfasoara petrecerea.

i

machiaj de mireasa

vs.
Text : MIHAELA ALEXANDU & ROLEA LILIANA | Model : ANCA MARIA M.
Machiaj seara : ROLEA LILIANA | Foto : OANA ARTEM
Machiaj mireasa : MIHAELA ALEXANDRU | Foto : FAMOST

machiaj de seara
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Enjoy!

Timpul de executie, este, de regula, mai mare la un 
machiaj de mireasa, intrucat este necesara acoperirea 
unor zone suplimentare, precum urechile sau decolteul, 
pentru a nu fi observabile diferente de textura a pielii 
la granitele fetei. De asemenea, emotiile si  agitatia 
miresei in ziua nuntii pot duce la intarzieri, datorate 
dificultatilor de efectuare a elementelor de precizie 
(linie de tus, buze etc).

Pentru a putea fi cat mai evidente trasaturile 
caracteristice, atat unui machiaj de mireasa, cat si ale 
unuia de ocazie, ce poate fi purtat la un eveniment de 
seara (nunta, petrecere, club etc), am realizat pentru voi 
doua ilustratii in acest sens.
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L`Oreal Paris Perfect Creamy Eyeshadow este 
disponibil in opt nuante foarte pigmentate ce contin 
ingrediente nutritive care permit o aplicare cremoasa, 
fiind destinat in mod deosebit femeilor peste 50 de ani. 
Cu ajutorul acestui produs deosebit, poti avea parte de 
ochi luminosi si un aspect vibrant, a carui imagine este 
celebra actrita Dame Helen Mirren.

O frumoasa colaborare intre 
modelul Kaia Gerber si Marc Jacobs, a 
dat nastere parfumului Daisy Water So 
Intense, inspirat de caldura soarelui, 
frumusetea orei de aur si prospetimea 
campului de margarete. Avand note 
de capsuni, pere, miere, vanilie, Daisy 
Water So Intense este luminos si vesel, 
amintindu-ne de frumoasele apusuri 
din copilarie. De retinut este faptul 
ca modelul Kaia Gerber este din 2017 
imaginea acestui parfum.

In cei 40 de ani de existenta, brandul de lacuri de unghii 
din California, OPI, le-a oferit celor ce il iubesc, povesti 
din intreaga lume, ducandu-i in Peru, Portugalia, Tokyo. 
Iar pentru a sarbatori cei 40 de ani de existenta, brandul 
face o incursiune in Malibu, o linie lansata in aceasta vara, 
avand 12 nuante, 6 neutre si 6 indraznete. Strawberry 
Waves Forever este un roz actualizat si luminos, o versiune 
care continua una din cele mai cunoscute si de succes oje 
ale brandului, Strawberry Margarita.

Sun Guardian de la Odacite este 
o crema de zi cu factor de protectie 
SPF 30, o formula mata care 
combina apa glaciara oceanica, aloe 
vera, vitamina E si ceaiul verde. Este 
o formula la care s-a lucrat timp de 
5 ani, reusindu-se imposibilul, acela 
de a se realiza o formula cu adevarat 
curata si ecologica. Este perfecta 
oricarui tip de piele, protejand-o 
de poluantii mediului inconjurator, 
lumina albastra si razele solare.

Paletele de farduri de ochi cu multe culori nu mai 
sunt de mult timp “la moda” pentru ca, pana la urma, 
cine are nevoie sau cine foloseste atat de multe culori? 
Fiecare are propriul stil de machiaj si foloseste in mare 
parte doar cateva nuante. Ombre 4 Couleurs de la 
Clarins iti ofera nuantele preferate de finsaje, catifea, 
poleiala, metalic si satin, imbogatite cu pudra de 
bambus pentru o aplicare ulta fina si fara a forma cute.

Le Male Pride Eau de Toilette 
este ultimul parfum Jean Paul 
Gaultier, o celebrare galagioasa 
si jucausa a libertatii, iubirii si 
a rasului. Un amestec exuberant 
de vanilie, lavanda si menta 
intr-o sticluta speciala in culorile 

curcubeului!

nou, ACUM! Imbratiseaza ultimele noutati din domeniul #beauty
si bucura-te de o vara minunata!
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SPLENDIDA

METODE DE INFRUMUSETARE 
PENTRU VIITOARELE MIRESE

Dr. Cobani recomanda

u reinceput  nuntile si  orice 
mireasa care isi doreste 
sa arate perfect intr-una 
dintre cele mai speciale zile 

ale  vietii  ei, este  tentata  sa  apeleze la 
diferite metode de infrumusetare. Nu 
toate insa sunt  recomandate cu scurt 
timp  inaintea  marelui pas  catre  altar, dar 
cateva proceduri noninvazive chiar pot face 
minuni fara sa lase urme vizibile!

Rejuvenarea faciala prin PRP sau Platelet 
Rich Plasma. Cunoscuta si sub denumirea de 
“Liftingul Vampirilor”, plasma imbogatita 
cu placute sangvine este ideala pentru 
imbunatatirea aspectului pielii, diminuarea 
ridurilor fine, redarea fermitatii in zona 
fetei, gatului, decolteului si mainilor. De 
asemenea, este una dintre putinele terapii, 
ce au efecte cu adevarat vizibile in zona 
ochilor, cearcanelor si in jurul gurii.

a
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spune DOCTOR OLTJON COBANI, medic specialist in chirurgie plastica, 
estetica si microchirurgie reconstructiva. Aceasta interventie poate fi asociata 
cu alte proceduri, precum injectarea de grasime proprie sau aminoacizi si 
vitamine pentru refacerea volumelor pierdute ale fetei si revitalizarea tenului.

“

“ “
Viitoarele mirese trecute de varsta de 25 de ani pot apela la tratamentul cu 

acid hialuronic care ajuta la tratarea ridurilor, venind in ajutorul proceselor 
naturale, atunci cand structura pielii isi pierde fermitatea. 

Cel mai adesea, acest tratament este destinat santurilor de langa nas si 
gura, cunoscute sub numele de liniile fumatorului. Tratamentul consta 
in injectarea unui gel la nivel cutanat si subcutanat, pentru a reda 
imediat volumetria zonei afectate. Ceea ce trebuie sa stiti este ca acidul 
hialuronic este o substanta ce exista in mod natural in piele si care ajuta 
la hidratarea acesteia si conferirea de volum. Se recomanda evitarea 
medicamentelor anti-inflamatorii cu cateva zile inainte de interventie 
pentru a evita sangerarile si aparitia vanatailor. Efectele secundare, 
precum roseata, eventualele dureri sau vanatai dispar in maximum 

cateva zile de la interventie,

spune doctorul COBANI.

Injectiile cu toxina botulinica au rolul de a paraliza musculatura ce produce 
ridurile din jurul ochilor, ridurile frontale, dar si ridurile dintre ochi, asa ca 
sunt recomandate celor care nu vor sa para incruntate la nunta lor!

Totusi nu trebuie injectata prea multa toxina 
pentru a nu produce efectul de masca.

In momentul in care substanta este injectata, 
aceasta inhiba impulsurile nervoase, producand 
relaxarea muschiului. Tocmai aceasta relaxare 
este solutia in diminuarea ridurilor, precum si 
in prevenirea acestora. Substanta are rolul de 
a paraliza musculatura ce produce ridurile din 
jurul ochilor, ridurile frontale, dar si ridurile 
dintre ochi. In momentul in care substanta 
este injectata, aceasta inhiba impulsurile 

nervoase, producand relaxarea muschiului.

PRP este plasma imbogatita cu un numar mult mai mare de placute 
sangvine, comparativ cu cele care se gasesc in mod normal in sange. 
Aceasta concentratie poate fi de 5 pana la 10 ori mai mare decat in 
mod normal, deci automat aduce o crestere a concentratiei factorilor 
cu rol de regenerare. Procedura presupune recoltarea unei cantitati mici 
din sangele pacientului intr-o eprubeta speciala, ce este apoi supusa 
unui proces de centrifugare (proces ce mareste concentratia plachetelor 
sangvine) si se extrage acea fractie activata de placute sangvine. Acest 
tratament prezinta un minim disconfort, acela asociat recoltarii sangelui 
si al injectarii substantei PRP. Tratamentul se face sub anestezie locala, 
fara a necesita timp de recuperare. Produsul final injectat este complet 
sigur si natural, neproducand reactii secundare sau alergii, tocmai 
datorita faptului ca este rezultat din prelucrarea unui tesut prelevat 
din corpul pacientului. Efectul acesteia se defineste in 3-7 zile de la 
injectare, iar caracterul este unul temporar (6-8 luni de la tratament) 
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adauga doctorul, dar avertizeaza ca augmentarea buzelor trebuie facuta 
treptat.

Cat despre alte interventii estetice, precum rinoplastii sau marirea 
sanilor, abdominoplastii sau remodelari corporale, sfatul doctorului 
OLTJON COBANI (www.doctoroltjoncobani.ro) este ca acestea sa se 
realizeze dupa nunta!

Orice viitoare mireasa isi doreste buze 
voluptoase. Injectarea buzelor cu acid 
hialuronic este indicata celor care au 
buze subtiri anatomic sau celor care si-au 
pierdut din volum odata cu trecerea anilor, 
dar trebuie evitat acel efect nedorit `bot de 
rata`.

Injectarea de substante pe baza de acid hialuronic are un 
caracter temporar (de 3 pana la 9 luni), insa rezultatul este 
unul imediat. Fillerele cu acid hialuronic asigura un aspect 
tonic, catifelat al pielii si sunt perfect tolerate de organism. Prin 
injectare se pot corecta fie volumul, fie conturul sau, la nevoie, 

ambele,

“

http://www.doctoroltjoncobani.ro


CEL MAI BUN

Parcurge urmatoarele randuri pentru a face 
cunostinta cu ultimele tehnologii in ceea ce 
priveste protectia solara si cum actioneaza ele! 
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A 
ne intelege pielea, indiferent de nuanta si tipul ei, alaturi de necesitatile 
sale - nevoia de a fi hidratata corespunzator, de a fi protejata de razele 
solare - ne ajuta sa aratam bine in continuare si sa avem parte de o 
viata constienta si frumoasa. Impreuna cu cresterea intelegerii noastre, 
a crescut si tehnologia de protectie a pielii, iar daca facem o analiza a 

industriei frumusetii de astazi, putem observa cu usurinta produse de infrumusetare si 
intretinere incluzive, cu multe beneficii si intr-o continua evolutie.

Multe branduri folosesc nanotehnologia pentru cresterea eficientei produselor, 
pentru a fi mai usor aplicate si absorbite. Oxidul de fier este un ingredient relativ 
recent folosit pentru a ajuta la corectarea culorii pielii, lucrand foarte bine cu 
melanina, totul pentru protectia impotriva hiperpigmentarii.

Iar cand trebuie sa alegem o protectie solara, trebuie aleasa cea care ofera cele mai 
multe beneficii pentru tipul tau de piele. Iar ca o regula generala, blocarea fizica este 
mult mai usoara pentru piele si ii ofera pielii un aspect mult mai estetic. Blocul fizic 
foloseste minerale ca oxidul de zinc si dioxidul de titan pentru respingerea si devierea 
razelor UV, in timp ce blocul chimic preia/ absoarbe razele UV, transformandu-le 
in caldura, ceea ce corpul poate elibera ulterior. Deoarece primul se afla pe partea 
superioara a pielii, este putin probabil ca porii sa se infunde sau sa provoace iritatii, 
ceea ce face din acesta - alegerea ideala pentru cei cu rozacee sau roseata, deoarece 
deviaza si caldura. Singurul dezavantaj ar fi acela de reaplicare frecventa, undeva la 
doua ore daca esti in aer liber sau expusa soarelui.

Iar cu ajutorul evolutiei tehnologice, cremele solare chimice tind sa apara in formule 
mai elegante, mai fine, facandu-le mai placute de aplicat. De asemenea, vin “la pachet” 
cu o gama larga de ingrediente ca avobenzona, oxibenzona si octinoxat. Exista de 
asemenea, urmand sa fie aprobat de FDA, un ingredient nou, cunoscut ca bemotrizinol 
sau BEMT, de care industria beauty este foarte entuziasmata si care are capacitatea 
de a bloca atat razele UVA cat si UVB. Doar ca, din nefericire, protectia solara 
chimica creeaza si iritatii, fiind predispuse in mod deosebit, persoanele cu afectiuni 
fotosensibile (cu lupus), care ar trebui sa imbratiseze blocul fizic. Aceste ingrediente 
pot de asemenea bloca porii, creand riscuri mai ales pentru persoanele cu acnee; in 
acelasi timp, cremele chimice sunt rezistente si la transpiratie si au si alte ingrediente, 
care ofera beneficii suplimentare pentru ingrijirea pielii.

Pana la urma, o informarea corecta, te va ajuta sa alegi crema de protectie solara de 
care ai nevoie si cu toate acestea, trebuie sa stii ca factorul de protectie trebuie sa fie 
minim 30, iar cremele si lotiunile sunt de preferat in detrimentul pulverizatoarelor. 
Amestecatul si masatul pe piele iti ofera garantia acoperirii complete a pielii si o mai 
buna absorbtie. In plus, a amesteca protectie solara concentrata cu diverse seruri sau cu 
hidratant sau fond de ten, este iarasi un lucru bun, doar ca trebuie mai multa frictiune 
in momentul aplicarii. Iar crema de protectie solara trebuie aplicata cu generozitate!

Expertii avertizeaza in schimb sa nu se cada in plasa produselor de machiaj care 
includ si SPF! In general, machiajul nu il aplici in straturi groase, din abundenta, iar 
eficienta factorului de protectie este cel putin discutabila in aceasta situatie!

In acelasi timp, de o importanta capitala sunt si antioxidantii, care ajuta la 
neutralizarea si repararea daunelor produse de radicalii liberi ai poluantilor din 
mediul inconjurator. Iar partea buna este aceea ca viitorul arata destul de bine in 
industria beauty, oferindu-ne posibilitatea alegerii tot mai multor produse din ce in ce 
mai eficiente si mai apropiate propriilor necesitati.

(1) (2) (3)

Pentru pielea uscata (1)
TISO SPF contine vitaminele 

C, E si ceramide. Este cremoasa, 
hidratanta si ofera o buna protectie 
solara. Nu lasa urme albe pe tonuri 
mai inchise ale pielii.

Pentru pielea mai inchisa la 
culoare (2)

ELEVEN este o protectie solara 
cu minerale, care distribuie usor 
o crema albicioasa si care dispare 
imediat ce este masata pe piele. Este 
minunata pentru orice tip de piele, 
o protectie solara de calitate.

Pentru piele sensibila/ 
predispusa acneei (3)

ELTA este o formula dedicata 
pielii sensibile, nu contine parabeni, 
parfum, coloranti. Nu are uleiuri si 
este noncomedogenic, ceea ce il face 
o alegere extrem de inspirata daca ai 
pielea predipsusa la acnee.
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Essie Nail Lacquer in “Tangerine Tease”
Unghii luminoase cu o oja de calitate, o culoare care 

poate deveni foarte usor vedeta verii, un portocaliu 
delicios, care ne ofera o mana de ajutor pentru a reveni 
la normal, intr-o nota optimista. Si fie ca mergem la 
salon sau ne facem unghiutele acasa (asa cum le-am 
facut in perioada de izolare), acest lac de unghii este 
perfect pentru aceasta perioada.

Elaluz Overnight Glow
Acesta este unul dintre cele mai inovatoare produse 

ale brandului, un bestseller in momentul de fata. Daca 
iti place sa stai la plaja si sa te bronzezi, dar vrei sa 
iti protejezi tenul, Overnight Glow te aduce la acelasi 
ton cu restul corpului, fara a-ti supune fata daunelor 
cauzate de razele soarelui. Iti ofera in plus si un miros 
de autobronzant, iar bronzul “se depune” treptat, 
hidratand si pielea in acelasi timp.

AJUNSI IN TOIUL VERII, AVEM NEVOIE, CA DE FIECARE DATA, SA ARATAM CAT MAI BINE SI MAI 

“FRESH” SI NU PUTEM FACE ACEST LUCRU DECAT CU AJUTORUL PRODUSELOR BEAUTY SI A PIESELOR 

VESTIMENTARE. E SI O PERIOADA IN CARE NE PUTEM RASFATA, FACAND CUMPARATURI USOARE, 

RELAXANTE, LUMINOASE SI CARE SA NE AJUTE SA REINTRAM IN NORMALITATEA MULT ASTEPTATA.

produse #beauty 
inovatoare,
pentru o vara
minunata
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Graydon Skincare Face Food Mineral Mist
Faceti cunostinta cu un produs beauty care iti 

hidrateaza chipul instantaneu, printr-o dubla actiune! 
Intai de toate, formeaza o bariera protectoare 
impotriva factorilor de stres ai mediului, poluarea si 
particulele fiind cele vizate, apoi hidrateaza pielea in 
timp ce creste eficienta produselor de ingrijire a pielii, 
gratie unor ingrediente speciale precum malachitul, 
cuprul, zincul.

Attitude Living Plastic-Free Mineral Sunscreen 
Stick SPF 30

De obicei, stick-urile minerale de protectie solara nu 
sunt cele mai bune, lasand de multe ori urme, doar ca 
nu ar trebui evitate in totalitate. Cele de la Attitude 
Living sunt disponibile in varianta fara parfum, 
parfum tropical si parfum de portocala, la care se 
adauga unul pentru copii; aluneca foarte usor datorita 
uleiului de cocos si a untului de karite din compozitie. 
Intra usor in piele si nu lasa urme, iar ambalajul este 
biodegradabil.

Gillette Venus Pubic Hair & Skin Razor & 2-in-1 
Cleanser & Shave Gel

Nu de foarte mult timp, Gillette a lansat o noua 
linie de produse special concepute pentru pielea si 
parul pubian. Gama include un ser zilnic de netezire, 
un cleanser + gel de ras 2 in 1, un aparat de ras 
special conceput pentru zona pubiana, un exfoliant 
de netezire a pielii. Aparatului de ras i s-a acordat o 
atentie deosebita, data fiind zona sensibila si complexa 
in care este folosit.

TopGlow Self-Tanning Serum
Un ser special, care te ajuta sa iti transformi crema 

hidratanta preferata intr-un autobrozant personalizat, 
o formula care contine vitamine C si E, maces, extract 
de castravete si sfecla rosie, plus active naturale de 
bronz pentru o stralucire naturala. Partea buna este ca 
acest ser poate fi aplicat pe tot corpul, o consistenta 
subtire, care patrunde usor in piele, oferindu-ti un 
bronz, natural, hidratant, fara urme.

First Aid Beauty KP Smoothing Body Lotion
Keratoza pilara poate fi una din cele mai frecvente 

afectiuni ale pielii, destul de sacaitoare. Iar daca vrei 
sa scapi de ea, acest produs are in formula sa 10% 
acid lactic pentru indepartarea usoara si eficienta 
a umflaturilor. Pe de alta parte, fulgii de ovaz si 
ceramidele coloidale, aflata in compozitia sa, hraneste 
si hidrateaza pielea dupa tratare.F
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A gasi produsele perfecte pentru ingrijirea ta, in mod personalizat, reprezinta cheia pentru a obtine un 
aspect mai proaspat si mai tanar al chipului! Cu toate acestea, multe persoane nu iau in serios ingrijirea 
pielii, pentru ca nu le cunosc bine si nu stiu ce este bine pentru ei. Iata in continuare cele mai intalnite 

probleme ale pielii si produsele adecvate!

TOT CE TREBUIE SA STII PENTRU UN TEN IMPECABIL, INDIFERENT CA TE INGRIJOREAZA 
RIDURILE, ASPECTUL DE HARTIE CREPONATA AL GATULUI SAU PIGMENTAREA

s s
INGRIJIREA PIELII
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Foloseste o lotiune care are vitamina C!

Vitamina C ajuta pielea sa se apere ea insasi impotriva 
factorilor daunatori din mediul inconjurator, dar cu toate 
astea, nu trebuie sa sari peste factorul de protectie solara. 
De asemenea, te ajuta la producerea colagenului pentru 
fermitatea pielii, care va diminua aspectul ridurilor sau 
pigmentarea. BalanceMe VitaMin c RepaiR SeRuM este un 
produs premiat, contine si acid hialuronic, astfel ca are un 
efect benefic si asupra pigmentarii inegale.

Include un ser cu peptide!

Peptidele sunt ingrediente care actioneaza ca niste 
mesageri chimici care pot influenta procesele biochimice 
in piele. Gasind produsul perfect cu ingredientele ideale 
care actioneaza pro necesitatile tale (exemplu: producerea 
colagenului), ai putea avea un rezultat grozav. Peptidele 
functioneaza foarte bine cu alte produse de ingrijire a pielii 
care au o influenta benefica pentru piele, vitamina C si 
retinoizii fiind exemple de luat in calcul. In mod particular, 
MatRixyl 3000 face o treaba foarte buna ca peptida. No7 
pRotect & peRfect intenSe adVanced SeRuM reduce liniile fine, 
facand exact ceea ce promite.

Protectie solara zilnica

O crema hidratanta cu protectie solara este o necesitate 
pentru fiecare zi, expunerea pielii la razele UV si la ecranele 
cu care ne intersectam zilnic, imbatranind-o si dandu-i un 
aspect nedorit. Protectia solara zilnica iti ofera siguranta ca 
ridurile si liniile fine se vor diminua si isi vor face aparitia 
tarziu. MuRad city Skin age defenSe BRoad SpectRuM Spf 50 
are un spectru larg de protectie, contine minerale si este 
placut de purtat, fara a avea un aspect calcaros pe pielea 
palida sau mai inchisa la culoare.

Retinoid noaptea pentru regenerarea pielii

Folosind o forma a vitaminei A poate avea un rol 
determinant, deoarece va fi stimulata productia de colagen, 
reducand in acelasi timp rata ca acesta sa se deterioreze. 
Retinoizii accelereaza viteza cu care se reinnoiesc celulele, 
avand un efect exfoliant asupra pielii. In plus, reduce si 
productia de ulei din piele, ceea ce reduce sansele ca porii sa 
se blocheze, reduce aparitia acneei, calmeaza productia de 
exces de pigment in piele. Toate acestea impreuna, ajuta la 
un aspect mai uniform al pielii, iar SkinceuticalS Retinol 0.3 
este o formula cu retinol, eficienta si foarte cunoscuta, un 
clasic popular eficient.

Ser cu acid hialuronic pentru o piele hidratata

Pielea uscata se increteste mai usor comparativ cu cea 

hidratata, astfel ca daca tenul sau pielea ta in general este 
uscata, incearca sa ai pielea mereu hidratata. Acest lucru 
trebuie facut inainte sau dupa vitamina C si ai putea incerca 
Vichy MineRal 89, un ser cu o formula minunata, usor de 
absorbit de piele.

Crema hidratanta

Crema hidratanta se aseaza peste straturile exterioare 
ale pielii si previne apa care se afla deja in piele sa “scape”  
in aer. Crema hidratanta pastreaza suprafata pielii moale 
si supla, ceea ce ajuta pielea sa functioneze ca o bariera. 
Noaptea, da-i retinoidului mai mult timp sa fie absorbit, 
specialistii recomandand jumatate de ora, dar chiar si 10-15 
minute sunt de ajuns decat deloc, apoi adauga peptide si la 
sfarsit crema hidratanta. Logica este urmatoarea: retinoidul 
poate avea tendinta sa faca pielea uscata, asa ca, folosind 
crema hidratanta, vei contracara acest lucru. Poti folosi 
oricare crema hidratanta doresti, doar sa te ajute sa pastrezi 
umezeala in piele.

eleMiS pRo-collagen MaRine cReaM este o crema hidratanta 
usoara si nutritiva, care a devenit un clasic modern, eficienta 
in reducerea profunzimii ridurilor.

Curatarea si motivele necesitatii sale

Tenul tau nu trebuie sa arate murdar pentru a fi curatat!

Nu trebuie sa faci exces de zel atunci cand cureti fata, 
bariera pielii putand fi afectata daca se insista in exces; 
uleiurile au fost eliminate, astfel ca pielea va incerca sa supra 
alimenteze cu si mai mult. Iar daca pielea ta este grasa, cu 
siguranta nu vrei mai mult ulei. Iar daca pielea ta nu poate 
produce acest ulei, ea va deveni si mai uscata!

Curatarea tenului se face dimineata si seara. Poate vei fi 
tentata sa dai doar cu putina apa pe chip, dar trebuie sa stii 
ca pe parcursul noptii, corpul transpira cam 0,5 l apa, iar 
glandele uleioase sunt peste tot, asa ca o curatere inainte de 
dus este necesara.

Pentru curatare, poti folosi orice produs iti place daca 
este eficient, iar formulele cu ulei sunt foarte bune. Sunt 
indicate pentru piele uscata, pentru orice tip de piele, chiar 
si pentru cea grasa, dhc deep cleanSing oil fiind o buna 
alegere.

De ce gatul imbatraneste atat de repede?

Lucrurile stau mai diferit aici, pielea gatului fiind mai 
subtire comparativ cu fata, astfel ca ea se alege mai usor 
cu riduri si aspect nedorit care arata imbatranirea. Faptul 
ca ni-l intoarcem mereu, in toate directiile si si pozitiile, la 
care adaugam si atentia mai putina acordata comparativ cu 
tenul, duce la aparitia semnelor imbatranirii.
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Pielea de pe gat are si anumite glande uleioase speciale 
care o mentine supla, dar, cand intervine menopauza, dar si 
datorita reducerii estrogenului, pielea devine mai uscata si 
isi pierde elasticitatea. Din nefericire, aspectul gatului este 
de multe ori in contrast cu cel al fetei, asa ca, cu cat incepi 
mai devreme sa-i acorzi atentia cuvenita, cu atat mai bine! 
Si poti incepe prin a-i acorda aceeasi atentie ca si tenului, 
dar daca vrei o crema separata si speciala pentru gat, ai 
posibilitatea sa gasesti exact ce ai nevoie!

pRai ageleSS thRoat & decolletage night cReMe este un gel 
care iti face pielea sa arate bine dupa doar o saptamana de 
utilizare. Iar noua formula, contine si retinol, ceea ce este 
un avantaj in plus.

StellaR de colletage VelVet ReStoRe Sleep coMplex are 
ingredienti activi, inclusiv o peptida complexa si acid 
hialuronic si este excelent pentru ingrijirea de noapte, 
reducandu-ti ridurile, liniile formate de la rasucire.

neoStRata tRiple fiRMing neck cReaM este un produs 
deosebit, cu o formula dedicata care ridica pielea, netezeste 
cutele si da un ton uniform pielii.

CUM REDUC SEMNELE DE PIGMENTARE SI PETELE 
DE VARSTA ...

Semnele de pigmentare de la pistrui, pete ce apar cu 
inaintarea in varsta pana la tonul pielii, reprezinta cele mai 
mari probleme de care se plang mult femei, partea buna 
fiind aceea ca exista solutii.

Alege un factor de protectie mare!

A folosi factor de protectie solara nu doar ca va preveni 
urmatoarele daune, dar le vor opri pe cele care au fost deja 
facute, sa se agraveze. Asta inseamna ca pe timpul iernii sa 
ai un factor de protectie 30, iar pe timpul verii, 50; trebuie 
aplicat din nou la pranz pentru o protectie cat mai completa, 
indiferent de culoarea pielii. Din momentul in care incepi sa 
observi pigmentarea si incepi sa faci ceva in acest sens, acest 
lucru devine un angajament pe termen lung; mai mult, nu poti 
renunta la tratament, pentru ca pigmentarea poate reveni.

Foloseste tratamente de decolorare a pigmentului!

Mergi pe ingrediente care opresc pielea sa produca 
pigment in exces, vitamina C, arbutinul, lemnul dulce, acidul 
kojic si acidul azelaic fiind printre cele mai importante care 
realizeaza asa ceva. Niacinamida si acidul tranexamic pot 
ajuta si ele. SkinceuticalS diScoloRation defenSe SeRuM este o 
buna optiune in acest sens. Sau, ai putea merge pe acizi alfa-
hidroxi, care au un efect de peeling asupra pielii incurajand 
eliminarea celulelor moarte, a stratului pigmentat, permitand 
pielii noi sa iasa la suprafata; alpha-h liquid gold.

ALPHA-H LIQUID GOLD

BALANCE VITAMIN C 
REPAIR SERUM

DHC DEEP
CLEANSING OIL

ELEMIS PRO-COLLAGEN 
MARINE CREAM

NEOSTRATA 
TRIPLE FIRMING 

NECK CREAM

MURAD CITY SKIN 
AGE DEFENSE 

BROAD SPECTRUM 
SPF 50

NO7 PROTECT & PERFECT 
INTENSE ADVANCED SERUM

PRAI AGELESS
THROAT & DECOLLETAGE 

NIGHT CREME

SKINCEUTICALS 
DISCOLORATION 
DEFENSE SERUM

SKINCEUTICALS 
RETINOL 0.3VICHY MINERAL 89

STELLAR DE 
COLLETAGE VELVET 

RESTORE SLEEP 
COMPLEX
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EROI AI FRUMUSETII
PE CARE TREBUIE SA II INTALNESTI!

EROI AI FRUMUSETII
PE CARE TREBUIE SA II INTALNESTI!
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Bobbi Brown Cosmetics Lip Balm SPF 15

Balsamul de buze este un erou al ingrijirii pieli si al 
machiajului, destul de subestimat! Cand buzele sunt crapate, 
uscate si te fac sa te simti incofortabil, un balsam de buze 
de calitate este tot ce ai nevoie! Este esential sa gasim un 
echilibru intre protectie si hidratare cand ne dorim sa il 
cumparam. Daca un produs este prea cremos, buzele pot 
deveni dependente de aceasta hidratare si, desi pot fi suple 
si moi, ele nu sunt protejate de daunatori. Daca balsamul este 
prea ceros, ai parte de protectie, dar pielea nu are parte de 
protectia de care are nevoie.

Acest balsam de la Bobbi Brown este complet, avand ca 
ingrediente ulei de masline si avocado, aloe vera, ceara de 
albine si factor de protectie 15.

SFAT: daca buzele sunt uscate sau crapate, exfoliaza delicat 
pielea cu o periuta de dinti sau discheta fina, pentru a elimina 
fulgii de pe piele, dupa care, mergi pe un balsam de buze luxos.

 Nair Hair Remover Brush On Cream

Indiferent de scopul pentru care trebuie sa arati impecabila 
din cap pana in picioare, trebuie sa te asiguri ca buzele arata 
foarte bine inainte de a aplica culoarea. Acest lucru include 
exfolierea buzelor, hidratarea, indepartarea anumitor fire de 
par din zona. Pentru ultima procedura este indicat sa folosesti 
Nair Hair Remover Brush On Cream: aplici pentru 3 minute 
si clatesti cu apa calduta! Nu trebuie sa lasi niciodata mai mult 
de trei minute si este indicat sa faci acest lucru seara inainte 
de culcare, pentru ca pielea sa aiba timp sa se recupereze peste 
noapte si fara machiaj.

Max Factor Colour Elixir Lip Pencil

Creioanele de buze pot fi folosite in multe moduri, 
putandu-l aplica pentru definirea buzelor sau chiar si ca o 
culoare de baza, umpland total buzele, inainte de a aplica 

culoarea dorita. La fel de bine poti folosi creionul dupa ce 
ti-ai aplicat culoarea, pentru a defini conturul asa cum ti-l 
doresti. Una peste alta, daca esti perfectionista si iti doresti 
un contur perfect pentru buze, trebuie sa mergi pe un creion 
de buze, avand nuanta cat mai apropiata de culoarea naturala. 
Evita din mai multe puncte de vedere - sa ai un creion de buze 
pentru fiecare din rujurile pe care le folosesti! Creioanele Max 
Factor Colour Elixir Lip Pencil vin intr-o gama stralucitoare 
de nuante, care dureaza mult si sunt foarte fine.

SFAT: pentru ca rujul sa tina cat mai mult, foloseste intai 
creionul de buze umpland buzele, apoi aplica rujul, fixeaza-l cu o 
pulbere de fata translucida si aplica din nou rujul!

Charlotte Tilbury Pillow Talk Lipstick

Gasirea rujului perfect este un lucru foarte personal, iar 
cel recomandat aici vine in trei nuante, roz-nud. O nuanta 
este pentru pielea normala (Original), alta nuanta mediu 
stralucitoare (Medium) este dedicata unui ton de piele 
masliniu, iar o nuanta mai intensa (Intense) este pentru 
tonuri ale pielii mai inchise si mai calde. Poti purta orice iti 
doresti, acestea sunt ca o regula generala, ele facandu-te sa 
arati foarte bine indiferent de alegerea ta! Pentru a gasi ce ti 
se potriveste, poti intra pe site-ul lor charlottetilbury.com, sa 
incerci sa gasesti o nuanta care poate arata foarte bine pentru 
tine.

Clarins Natural Lip Perfector

Acesta este unul din cele mai delicioase hidratante pentru 
buze, o alegere inspirata de fiecare data! Le poti purta singure 
fara nicio problema sau poti folosi ca topper pentru culoarea 
ta preferata de ruj. Sunt foarte usor de aplicat - neavand 
nevoie nici de oglinda si putand fi purtata intr-un buzunar 
sau intr-o gentuta mini. Gama cuprinde nuante pentru orice 
gust si dorinta, roz, nude, fructe de padure.
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SPLENDIDA

AI PIELEA CRAPATA? - ADAUGA NUCSOARA CREMEI TALE DE CORP ZILNICE! Continutul ridicat de vitamina A din 
acest condiment, creste productia de colagen pentru a-ti oferi o piele ferma in detrimentul celei lasate si a netezi liniile si 
ridurile.

Adauga doua lingurite de nucsoara macinata intr-o palma unde ai lotiune de corp si freaca usor pe ridurile pielii! Lasa 
pielea sa absoarba in voie!

PETE DE VARSTA? - ADAUGA RADACINA DE LEMN DULCE IN CREMA DE MAINI!
Compusii din radacina de lemn dulce descompun pigmentul care da nastere petelor, iar antioxidantii sai ajuta la 

prevenirea altora noi.
Amesteca doua picaturi de extract de radacina de lemn dulce cu putina crema de maini, maseaza/ freaca-te pe maini usor 

si lasa sa absoarba. Incearca Gaia Herbs Licorice Root!

PETE ASPRE? - ADAUGA ZAHAR BRUN CAND TE SPELI! Zaharul brun are abilitatea unica de a trage si bloca umezeala 
in piele, in timp ce cristalele desprind celulele moarte, uscate, lasand pielea sa se simta moale si supla!

Amesteca 2 linguri de zahar brun cu gelul de dus sau cu ce te speli tu si maseaza-te pe corpul umed in timp ce faci dus 
timp de 1 minut, apoi clateste-te!

ROZACEE? - ULEI DE MUSETEL PENTRU HIDRATARE FACIALA.
Uleiul derivat din plante are proprietati antiinflamatoare care usureaza iritarea, in timp ce compusii sai constrang vasele 

de sange pentru reducerea rosetii.
Adauga 2 picaturi de ulei esential de musetel intr-un sfert de cantitate de hidratant facial si aplica pe pielea iritata! Lasa 

sa absoarba! Incearca Aura Cacia Roman Chamomile Essential Oil!

MACHIAJ PENTRU A CASTIGA 10 ANI DE TINERETE!
PENTRU O STRALUCIRE PROASPATA

Combina o cantitatea de aloe vere de marimea unei boabe de mazare cu fondul de ten si aplica amestecul cu un burete de 
machiaj. Compusii din aloe vera hidrateaza si ofera o stralucire instantanee care amplifica luciul tenului.
PENTRU BUZE PLINE

Adauga doua picaturi de ulei esential de menta in tubul de luciu de buze si invarte bagheta pentru a amesteca. Apoi 
adauga un strat subtire pe buze! Mentolul in ulei stimuleaza fluxul si circulatia sangelui, umfland buzele si dandu-le un 
aspect instantaneu de plinatate.
FARA PLEOAPE LASATE

Amesteca putin jeleu de petrol cu o cantitate de marimea unei boabe de mazare de highlighter. Mergi cu amestecul de-a 
lungul fiecarei arcade! Acest mix lucios respinge lumina aducand osul fruntii in fata pentru un efect tineresc de ridicare a 
ochilor.

FIRE DE PAR SUBTIRI? - ADAUGA SARE EPSOM IN SAMPON!
Mineralele gasite in sarea Epsom precum magneziul si calciul, aduc umezeala in foliculi, umpland diametrul firelor de par 

din interior spre exterior. Astfel, parul este infuzat cu un efect natural de plinatate care dureaza.
Adauga 2 linguri de sare Epsom intr-o cantitate de sampon pe care o folosesti! Maseaza-ti parul umed de la radacini spre 

capete si lasa amestecul sa actioneze timp de 5 minute inainte de clatire!

TRANSFORMA-TI RITUALURILE ZILNICE IN ADEVARATE OAZE DE FRUMUSETE, 

FOLOSIND EROI NATURALI ANTI-IMBATRANIRE, CARE TE VOR FACE SA ARATI MAI 

TANARA INTR-UN TIMP FOARTE SCURT!

↘

↘

↘

↘

↘

↘
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AURA CACIA ROMAN 
CHAMOMILE 

ESSENTIAL OIL

GAIA HERBS 
LICORICE ROOT

FRUMUSETEA
INTR-UN TIMP SCURT
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SPLENDIDA

UN PAR TANAR SI SANATOS
DACA PARUL TAU ARE NEVOIE DE INTINERIRE, IATA CE AR TREBUI SA FACI!

Hershesons Almost Everything Cream este o minune care face multe lucruri benefice parului tau, sporindu-i 
stralucirea, definindu-i buclele, calmandu-i  tendintele de incretire. Aplica pe parul umed pentru a pastra si 
umezeala, sau pe parul uscat pentru a adauga textura si hidratare. Iar daca esti mereu pe fuga, tine-l in geanta 
si foloseste-l repede pentru a-ti netezi buclele.

Tratamentele saptamanale de hidratare a parului ii pot pastra acestuia luciul si aspectul vibrant. Dizziak 
Deep Conditioner este indicat fiecarui tip de par, chiar si parului afro, caruia ii da o stralucire aparte.

Incearca sa iti faci un obicei din a-ti usca parul cu un tricou de bumbac comparativ cu alte metode de uscare! 
Prosoapele prea aspre pot dauna parului, cuticulelor acestuia, incurajand incretirea si firele despicate.

In timp ce majoritatea uleiurilor si mastilor de par destinate refacerii acestuia doar acopera partile 
deteriorate imbunatatind temporar aspectul parului, exista Olaplex No.3 Hair Perfector, care lucreaza la 
nivel molecular pentru a repara capetele firelor de par despicate. Aplica acest tratament inainte de samponare 
de doua pe saptamana si bucura-te de un par minunat si mai puternic!

Daca iti vopsesti parul, una din dorintele tale este aceea ca parul sa isi pastreze culoarea cat mai mult. Josh 
Wood Blending Brush lucreaza foarte bine atunci cand trebuie sa acoperi firele rebele de alta culoare sau griul 
la radacini.

Cercetarile au aratat mai mereu ca lipsa zincului creste riscul caderii parului, iar mancarea precum stridiile, 
carnea rosie si semintele de dovleac, ne pot ajuta sa ne pastram parul pe o perioada cat mai lunga si cat mai 
sanatos.

Acizii grasi Omega-3 ne ajuta sa ne pastram articulatiile, ajuta la sanatatea creierului si ne pastreaza pielea 
sanatoasa. Dar are si efecte benefice asupra parului, asa ca, consuma peste, carne a animalelor care au consumat 
iarba, seminte de in, pentru un par stralucitor si un scalp sanatos.

Caldura este inamicul principal al unui par sanatos, asa ca este important sa aplici o protectie impotriva 
caldurii, fie ca vorbim de placa de indreptat, de incretire sau feon. Pulverizeaza cu TRESemme Care & 
Protect Heat Defence Spray peste par si perie usor pentru a fi sigura ca fiecare suvita este protejata. Un 
produs eficient, care actioneaza cu delicatete.

La fel ca pielea, si parul are nevoie de protectie impotriva soarelui si cum temperaturile devin din ce in ce 
mai mari, ai nevoie de o protectie adecvata, Aveda Protective Hair Veil oferindu-ti protectie UV. Contine 
vitamina E, depsre care s-a demonstrat ca protejeaza parul din interior.

Daca faci in fiecare zi un dus fierbinte, acest lucru iti poate afecta in mod inutil atat scalpul cat si parul. 
Asa ca, opteaza pentru o apa calduta, si daca il usuci cu uscatorul de par, mergi pe temperaturi reci, pentru a 
ajuta la etansarea cuticulelor.

O perna de matase este mult mai utila si benefica sanatatii parului. Suprafata neteda asigura un par mult 
mai elegant, stralucitor si previne incurcarea parului, atat de greu de descurcat dimineata si care are riscurile 
aferente.

Biotina este o vitamina B solubila in apa, iar daca nu o includem in alimentatia noastra, parul nostru va 
deveni din ce in ce mai fragil, existand si riscul caderii lui. Iar acest nutrient vital pentru sanatatea parului, il 
gasim in cereale integrale, ficat, soia, galbenus de ou.

Gratie evolutiei stiintei, avem o multitudine de seruri inteligente care pot revolutiona ingrijirea parului, 
introducandu-le in rutina zilnica cu mare succes. Inkey List Salicylic Acid Exfoliating Scalp Treatment este 
ideal pentru un par uleios, in timp ce Monpure Follicle Boost Hair Density Serum este dedicat parului subtire.

HERSHESONS ALMOST 
EVERYTHING CREAM 

DIZZIAK DEEP 
CONDITIONER

OLAPLEX NO.3 
HAIR PERFECTOR

JOSH WOOD 
BLENDING BRUSH
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Balsam care ajuta parul sa nu se incurce, ajutand in acelasi timp la netezirea lui si 
adaugandu-i stralucire, parului deteriorat.
Ai nevoie de:
✅ 500 ml apa
✅ 2 linguri seminte de in
✅ 1 lingura ulei masline usor, nu extra virgin
✅ 2 linguri otet de mere (optional pentru stralucire)
✅ 5 picaturi ulei esential de lavanda
✅ 1 recipient pulverizator de dimensiuni mici
✅ Sita captusita cu o carpa de muselina

Etape
1 Adauga apa si semintele de in intr-o cratita si fierbe-le timp de 15 minute pana 

cand amestecul se ingroasa!
2 Lasa amestecul sa se raceasca si toarna-l in pulverizator, strecurat prin panza 

de muselina!
3 Adauga uleiul de masline, otetul de mere si uleiul esential de lavanda! Fixeaza 

capacul si agita pana se amesteca! Dilueaza cu apa pana cand mixtura este suficient 
de subtire incat sa poate fi pulverizata!

4 Aplica pe parul umed, pulverizand liber de la jumatatea lungimii catre capete!
5 Pastreaza amestecul in frigider si utilizeaza-l timp de trei sapatamani! Trebuie 

agitat foarte bine inainte de pulverizare!D
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TRESEMME CARE 
& PROTECT HEAT 
DEFENCE SPRAY

AVEDA PROTECTIVE 
HAIR VEIL

INKEY LIST 
SALICYLIC ACID 

EXFOLIATING SCALP 
TREATMENT

MONPURE FOLLICLE 
BOOST HAIR DENSITY 

SERUM
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SPLENDIDA

Iti doresti o schimbare de LOOK? Fie ca este necesitate, plictiseala sau vrei sa fii in tendinte, iata in 

continuare un ghid necesar, care te poate ajuta sa obtii culoarea dorita!

Exista anumite lucruri care trebuiesc luate in calcul in momentul in care iti doresti o noua culoare ... cat 

de deschisa sau inchisa esti acum sau cat vrei sa fii? Exista fire albe pe care ti le doresti acoperite? Sunt 

multe? Iti doresti o nuanta calda sau rece?

TRECEREA DE LA O CULOARE LA 
ALTA A PARULUI



95  www.famost.ro | iulie 2021

BLONDA LA BRUNETA ...

Mergand de la luminos la intunecat este 
mai usor decat invers. Cand iti vopsesti 
parul acasa, nu ar trebui sa schimbi mai 
mult de doua nuante comparativ cu 
culoarea naturala. Ai putea merge pe 
Garnier Nutrisse Shade 4.3 (1) care este 
o nuanta maro-aur. Daca iti doresti sa 
mergi spre inchis, trebuie sa tii cont si 
de tonul pielii. Daca pielea ta este rece 
avand indicii de verde, o nuanta inchisa 
este cea mai buna optiune, iar daca 
tonul pielii este cald, ai putea merge 
pe o subtilitate de rosu. Living Proof 
Whipped Glaze (2), Authentic Beauty 
Concept Glow Cleanser (3).

BRUNETA LA BLONDA ...

Ia in calcul un balayage, intretinerea 
fiind una redusa, blondul aplicandu-
se doar in partea inferioara  a parului, 
astfel ca nu trebuie sa iti faci griji de 
cresterea radacinii. Pentru un efect 
total, mergi pe un “bronde” 😊 si ia in 
calcul inainte de toate, nuanta intiala 
a parului. Daca parul tau este de un 
mediu castaniu, alege tonuri mai reci 
decat blondul, iar pentru culori inchise, 
o nuanta mai aurie poate completa 
tonurile de maslin. Daca iti doresti sa 
ai parul cu doua nuante mai deschise, 
L`Oreal Preference Extreme Platinum 
Blonde Hair Dye (4), poate lumina cu 
pana la noua nuante. Pentru intretinerea 
de dupa, poti merge pe Redken Extreme 
Bleach Recovery Lamellar Treatment 
(5) si Charles Worthington Colourplex 
Ultra Violet Shampoo (6).

ARGINTIU ...

Exista in continuare multe femei care 
iubesc parul grizonat, iar acest lucru se 
vede fie ca adopta culoarea per total, 
fie merg pe suvite gri-argintii, care 
stralucesc sau ofera un impact vizual 
puternic; Schwarzkopf LIVEMetallic 
Silver Permanent Hair Dye (7). Daca iti 
doresti sa mergi pe gri in mod natural, 
mergi pe cateva suvite care sa iasa in 
evidenta doar usor, pentru ca firele gri sa 
fie mai putin vizibile! Pentru a intretine 
argintiul, mergi pe Josh Wood Colour 
Miracle Shot (8), Maria Nila Pearl Silver 
Colour Refresh Shampoo (9).

PARUL AFRO

Vopsitul poate fi o adevarata aventura, 
datorita susceptibilitatii de rupere; 
bineinteles ca acest lucru nu inseamna 
ca nu mai trebuie vopsit! Doar ca este 
obligatoriu sa folosesti un luminator 
si balsam de calitate pentru a intretine 
parul. In mod normal, ar fi sanatos sa 
o lasi mai usor cu schimbarea culorii 
parului si sa incerci sa te apropii mai 
mult cu tonuri apropiate nuantei 
naturale, decat sa mergi pe blond in mod 
direct. Este indicat sa alegi variante de 
sampon fara sulfati. Pentru intretinere, 
este indicat sa mergi pe Shea Moisture 
Raw Shea Butter Extra Moisture 
Retention Shampoo (10), Olaplex No 3 
Hair Perfector (11).

Asa ca, daca vrei sa faci trecerea (de) la ...

(1)

(2)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(3)

(4)
(5)

(6)

CONFORM UNOR SONDAJE 
IN RANDUL FEMEILOR, 62 

DE PROCENTE DINTRE ELE 
AU AFIRMAT CA PARUL 

REPREZINTA O MARE PARTE 
DIN IDENTITATEA LOR, 

78% DINTRE CELE CARE ISI 
VOPSESC PARUL, AFIRMA 

CA SE SIMT MULT MAI 
INCREZATOARE!



O
Fi i  conectat cu FAMOST, or iunde te-ai  af la!

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

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

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


TENDINTE, MODA, FRUMUSETE,
STIL DE VIATA, CULTURA ...
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O
Optimista, pozitiva si avand o stare de spirit mereu buna, DIANA CHAWI este medicul pe care ai vrea 
sa il intalnesti ori de cate ori ai merge la o consultatie, indiferent de problema. Naturaletea pe care 
o degaja, apropierea si empatia pe care o manifesta pentru fiecare pacient in parte, ii ofera acestuia 
relaxarea de a se simti in largul sau, bariera medic - pacient fiind practic, inexistenta.

Acesta este si motivul pentru care Dr. Diana Chawi se bucura de un succes sanatos ca medic 
stomatolog, la care se adauga dorinta si necesitatea de a fi la zi cu noutatile din domeniu, pentru a 
iesi in intampinarea celor mai exigente cerinte ale clientilor, cand vorbim deopotriva de sanatatea si 
infrumusetarea danturii.

Pe langa pasiunea principala - medicina - pe care o are de mic copil, Diana este si mama si sotie, 
indatoriri pentru care face toate eforturile sa le bifeze cu brio, chiar daca, zilele sunt foarte aglomerate, 
intense si scurte. Iubeste viata, calatoriile, marea si cititul, viata in general, ii place sa vada totul intr-o 
nota pozitiva si nu se lasa angrenata in lucruri marunte, care nu aduc nimic bun.

Va invitam in continuare sa o cunoasteti pe DIANA CHAWI, sa patrundeti in minunata lume a 
stomatologiei si a vietii de medic, prin intermediul unui frumos dialog, din care veti afla lucruri foarte 
utile si interesante, informatii unice, ce va vor oferi o alta perspectiva vizavi de stomatologie si de ce 
nu .. . ZAMBETUL PERFECT!

DIANA CHAWI

SECRETELE ZAMBETULUI PERFECT
despre
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INTERVIURI

Buna, Diana si bine ai venit in paginile revistei Famost! Ti-ai 
dorit de mica sa fii dentista?

Buna, bine v-am gasit! Daaa, cu stomatologia  a fost 
dragoste la prima vedere, a fost o pasiune care in timp s-a 
dovedit a fi realitatea mea zilnica.
Ce a cantarit cel mai mult in alegerea acestei profesii? Ai 
simtit atractie catre acest segment de activitate, ai fost in 
vreun fel influentata si indrumata de cineva?

Nu pot spune ca am fost indrumata, mai degraba fascinata 
de un medic stomatolog .. . si in momentul in care am vazut-o 
(o doctora da), mi-am spus : da, asa voi ajunge si eu intr-o zi!
In momentul in care te-ai intersectat concret cu meseria 
de dentist, a fost asa cum te asteptai? A fost mai greu, 
mai usor? Iti amintesti primul pacient? Cum a fost acea 
experienta? Au existat emotii?

Ooooooo, stomatologia pe care noi o invatam in facultate 
nu este nici pe departe ceea ce este in realitate. In facultate, 
am facut extrem de multa teorie si practica mai deloc, 
motiv pentru care in anul 5 m-am angajat pentru a acumula 
experienta si de a sti cum sa abordezi pacientii si cum sa ii 
ajuti in primul rand. La inceput, totul este greu, poate mai 
greu pentru mine - fiind o fire empatica si emotiva, dar usor 
usor, prin rabdare si munca, am pus bazele a ceea ce am 
devenit acum.
Cum a evoluat cariera ta ca medic stomatolog? Esti 
multumita in momentul de fata de evolutia ta profesionala?

Evolutia a fost sa spunem incet, dar sigura. Daca inainte nu 
imi placea deloc “era digitala”, acum pot spune ca nu mai pot 
fara aceasta digitalizare - a tot ce inseamna stomatologia. Da, 
imi place si sunt recunoscatoare absolut tuturor medicilor, 
care mai mult sau mai putin m-au sustinut in decursul 
evolutiei mele (Dr. Serban Augustin, Dr. Razvan Boberis), 
asistentelor mele fara de care nu mi-as putea duce la bun 
sfarsit etapele de tratament (Monica, Laura, Liliana), dar in 
primul rand, parintilor mei si sotului care au crezut in mine 
continuu.
Cat de mari sunt aspiratiile medicului Diana Chawi? Unde 
ti-ai dori sa ajungi din punct de vedere profesional? Care 
este visul tau?

Sunt perfect constienta ca mai am multe de invatat si 
perfectionat dar, hey! Abia sunt la inceputul vietii! 😂. Visul 
meu s-a implinit deja, vazand atatia pacienti fericiti carora 
le-am redat zambetul si as spune eu si increderea in sinele 
lor; nu mai imi trebuie nimic. Nu fac stomatologie comerciala, 
o fac din pura pasiune si daruire, chiar nu imi place reclama 
si nici postarile insistente pe retelele de socializare. Sigur ca 
trebuie sa ai si o abordare digitala, dar nu asta inseamna pana 
la urma medicina - medicina fara empatie este egala cu 0.

Parcursul tau ca medic pana in momentul de fata, a fost 
unul ascendent, fara dificultati? Iar daca au existat, care 
sunt cele mai delicate probleme si cum le-ai depasit? 

Au fost dificultati, mai ales la cazurile de reabilitare orala 
complexa, unde anumite manopere ma depaseau; dar cum 
lucrez in clinica multidisciplinara, acest impas l-am depasit 
cu succes. Au fost dificultati si la inceputul carierei mele cand 
habar nu aveam de unde sa incep si cum sa termin un caz, 
pentru ca eram “boboc” in stomatologie, dar cu rabdare am 
trecut .. .
Diana Chawi are un zambet minunat, sustinut de un 
chip frumos si o dantura care tinde spre perfectiune. Ce 
inseamna din punctul tau de vedere ZAMBETUL PERFECT? 
Care ii sunt componentele?

Ooooo .. . zambetul perfect se obtine greu, dar si cand ajungi 
sa il ai, il pretuiesti. Hai sa detaliem putin: in primul rand, 
orice pacient al meu trece prin igienizare (tartrul ascunde 
carii si contribuie la aparitia bolilor parodontale), apoi vorbim 
de modele digitale (pacientului i se scaneaza dintii si apoi 
pe aceste modele digitale, vedem unde vrem sa ajungem cu 
dintii: forma, culoare, incadrare in profilul facial, etc). Daca 
vorbim doar de implanturi, directionam pacientul spre echipa 
de chirurgie; sunt multe ramuri ale stomatologiei care sunt 
in co-dependenta .. . trebuie sa vedem asteptarile si dorintele 
pacientului.
Presupunand ca fiecare am avea o dantura sanatoasa, care 
ar fi rutina elementara de ingrijire pentru a ne o pastra 
astfel, fara a avea parte de mari probleme?

La orice dantura, fie ea naturala sau nu, trebuie si aici 
subliniez TREBUIE: periuta (electrica sau manuala, desi eu o 
prefer pe prima pentru ca eficientizeaza periajul), orice fel de 
pasta prefera pacientul, dus bucal, ata dentara si la final, apa 
de gura. Daca aceste etape se fac cu regularitate dimineata 
si seara, vizitele la medicul stomatolog vor fi mult rarite 😊.

La orice dantura, fie ea naturala sau nu, trebuie 
si aici subliniez TREBUIE: periuta (electrica 
sau manuala, desi eu o prefer pe prima pentru 
ca eficientizeaza periajul), orice fel de pasta 
prefera pacientul, dus bucal, ata dentara si la 
final, apa de gura.

“
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De cand practici aceasta profesie, pragul ti-a fost calcat 
de multi pacienti. Care sunt cele mai comune/ intalnite 
probleme pe care le-ai intalnit? Care sunt problemele 
specifice danturii romanilor?

Problemele romanilor cred ca uneori sunt si datorate lipsei 
finantelor, dar si neglijentei pe alocuri. Raportat la puterea 
de “cumparare” a noastra, tratamentele stomatologice sunt 
costisitoare mai ales daca ai dantura cariata, cu multe lipsuri 
(extractii multiple), peste care se mai adauga si o boala 
parodontala in urma careia pacientii care nu se trateaza, ajung 
sa isi piarda dintii. Cand ai o problema mica, stomatologia nu 
este scumpa, dar cand neglijezi pe parcursul a mai multor ani 
aceste probleme, in final, vei ajunge sa platesti bani multi.
Exista vreun anumit caz pe care ai refuzat sa-l tratezi din 
diverse considerente? Poate un caz dificil, unde nu puteai 
interveni?

Da, din pacate am refuzat si nu pentru ca nu stiam ce 
sa fac, ci pentru ca nu aveam unde. Am avut - si nu unul, 
mai multi pacienti cu tetraplegie, dar nu am putut sa le fac 
nimic pentru ca, aici in Romania, aceste cazuri de cele mai 
multe ori se trateaza in spital, sub anestezie generala: adica 
vine pacientul, il anesteziezi si ii faci tot ce se poate face in 
acele ore. Mi-a parut rau pentru ca parintii acelor copii si-au 
pus toata increderea in mine. Uite ca revin la visul meu: da, 
candva, as lupta sa fac un spital doar de stomatologie in care 
copiii defavorizati sau cei cu afectiuni multiple sa poate fi 
tratati corect, adecvat si costurile sa fie cat mai mici . . . mi ar 
place sa las ceva in urma mea, cu adevarat folositor.
Dintre serviciile pe care le oferi, fatetele ocupa un loc 
important. Cui se adreseaza ele?

Fatetele se adreseaza catre doua categorii de pacienti: 
pacienti care au deja dintii frumosi si sanatosi, dar doresc 
perfectiunea, si a doua categorie de pacienti, care vor sa 
trateze imperfectiunile sau mici disfunctionalitati intre 
culoare, forma, dimensiuni ale dintilor.
Este dureroasa aceasta procedura? Sau depinde de la 
pacient la pacient?

In procedura de realizare a fatetelor nu trebuie sa existe 
cuvantul durere si spun asta pentru ca acum, exista anestezice 
puternice si daca fiecare etapa de tratament pana sa ajungi 
sa cimentezi efectiv fatetele pe dinti - se face corect, atunci 
durerea nu exista.
Ce ar trebui sa stie cineva care si le doreste? Exista riscuri? 
Pot fi purtate de oricine?

Exista riscuri, categoric; ca si la o masina noua exista riscuri 
- nu poti afirma ca daca ai o masina noua nu poti face pana, 
dar riscurile sunt diminuate de cat de perfect sau aproape 
perfect a mers tratamentul. Riscurile cele mai frecvente sunt: 

sensibilizarea dintilor prin slefuire (dar daca post slefuire 
tu ca si medic ai facut coroane /fatete provizorii cimentate 
si adaptate perfect pe dinti) si daca la final cimentarea s-a 
realizat cu un material foarte bun, atunci riscurile aproape 
ca nu exista. Fatetele ar trebui privite ca niste bijuterii: adica 
purtate cu atentie, nu mai muscam fructele sau rontai fistic 
😁 exemplu.
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Fatetele au viata infinita sau trebuiesc schimbate la o 
anumita perioada? Protejeaza in plus dantura sau au doar 
rol estetic?

Fatetele protejeaza dantura, pot fi purtate de aproape 
oricine, cu mentiunea ca daca sunt pacienti bruxomani, li se 
face gutiera la finalul tratamentului ca sa nu sparga fatetele. 
Din pacate, au viata limitata si nu pentru ca materialul din 
care au fost facute cedeaza, dar cimentul, liantul intre fatete 
si dinte, cedeaza in timp: medie 10-12 ani.
Care este calitatea fatetelor cu care lucrezi tu? Este cea mai 
buna, se poate si mai bine?

Rolul lor estetic este imens; ar trebui filmati pacientii 
inainte si dupa ce se vad cu fatetele in gura! Si la final, nu 
ai cum sa nu te bucuri tu ca si medic, stiind ca ai contribuit 
macar putin.
Ai avut printre clientii tai vedete, persoane publice, oameni 
obisnuiti? Ne poti oferi cateva nume?

Pacientii mei sunt din toate paturile sociale, da, intr-adevar 
si persoana publice, dar nu le dezvalui identitatea, pentru ca 
nu le-am cerut acordul 😊.
Cum se situeaza Diana Chawi ca preturi atat in privinta 
fatetelor, cat si a procedurilor stomatologice obisnuite?

Preturile reflecta calitatea actului medical si aici cred ca 
am spus tot. Nu imi place sa fac compromisuri nici la timp in 
consultatie, nici la materiale, nici la cursuri/ mastere si daca 
vrei sa vezi pacienti multumiti, mai intai sa fii tu ca medic 
multumit de ceea ce stii si ceea ce practici! La mine nu exista 
“merge si asa”!
Ce presupune procedeul de albire a dintilor? Exista mai 
multe metode? Afecteaza in vreun fel sanatatea dintilor? Ce 
ai recomanda tu?

Albirea nu afecteaza dintii, cel mult ii sensibilizeaza pentru 
24 - 48h, se realizeaza (sfatul meu) doar in Cabinete/ clinici 
dentare destinate acestui procedeu. Nu costa mult, medie 
300 euro cu lampa UV, efectul dureaza pana la 2 ani, ca si 
culoare, se deschid 5-6 nuante.
Avand in vedere importanta gingiilor in sanatatea bucala, 
care sunt cele mai bune recomandari pe care ni le poti oferi, 
pentru a avea gingii sanatoase? Cum le intretinem?

Gingii sanatoase = mancare sanatoasa, nu junk food, 
rutina zilnica:  periat, dus bucal, ata dentara, apa de gura si 
igienizarea urmata de control bianual.

Preturile reflecta calitatea actului medical si aici cred ca 
am spus tot. Nu imi place sa fac compromisuri nici la timp 
in consultatie, nici la materiale, nici la cursuri/ mastere ...

Chiar daca pacientul stie ca vine 
la dentist, nu tot timpul trebuie 
sa-i amintim ca este pe un scaun 
stomatologic, deci sa fim mai putin 
conventionali!

“

“



De ce ar apelea cineva la serviciile Dianei Chawi? Ce aduci 
tu in plus din punct de vedere profesional? Ai servicii 
deosebite, proceduri unice? Care iti sunt atuurile?

Ce aduc eu unic? Nimic .. . au adus altii inaintea mea. Ce 
realizez eu unic? Totul despre dinti 😁. Fiecare caz se incheie 
cu un adevarat succes, fie ca pacientul isi doreste un MAKE 
OVER complet sau doar tratament local la anumiti dinti. Sa 
vorbim acum strict ce aduc eu nou: poate ca fatetele contact 
lenses.
Esti la curent cu tendintele si noutatile din domeniul 
stomatologiei? Preiei si tu din acestea?

Ca medic, daca nu te specializezi in continuu, esti practic 
out of order; ramai in urma si altii vor avansa cu o viteza 
ametitoare. Cum am spus si la inceput, cine nu va lucra digital 
in stomatologie, va pierde.
Care este cea mai mare satisfactie profesionala pana in 
momentul de fata?

Satisfactia = sa vad FERICITI, pentru ca au dintii pe care si 
i-au dorit mereu.
Exista vreun sfat bun/ pretios pe care l-ai primit de cand ai 
inceput sa practici stomatologia?

Sfat bun: da, cred ca este motto-ul meu acum. A venit din 
partea unui coleg, care ulterior mi-a devenit si prieten: “Fa 
treaba bine, corect, aproape de perfectiune si banii vor 
veni . . . incet, dar sigur”! Tks doc.
Cine are grija de dantura Dianei Chawi?

De dintii mei are grija cine poate! Nu, glumesc .. . am o mana 
de colegi care sunt super bine pregatiti si stiu ca fac cam cum 
as face si eu, asa ca din acest motiv, stau linistita.
De cand ti-a inceput cariera, a existat o anumita persoana 
sau mai multe, care sa te sustina neconditionat? Ce conteaza 
cel mai mult pentru tine in astfel de situatii?

MAMA a fost singura care mi-a soptit mereu in spate: “esti 
cea mai buna!”, “ai incredere in tine!”, “poti doar daca vrei 
cu adevarat!”, pentru ca mai apoi si sotul sa participe la 
aceasta crestere a mea.
Care crezi ca trebuie sa fie calitatile unui profesionist ca 
tine in acest domeniu, pentru a reusi sa se impuna si sa se 
mentina?

Inovatie, noutate, disciplina, corectitudine, empatie 
constanta. Chiar daca pacientul stie ca vine la dentist, nu tot 
timpul trebuie sa-i amintim ca este pe un scaun stomatologic, 
deci sa fim mai putin conventionali!
De unde iti iei energia pentru a profesa/ evolua si a avea 
continuitate cu aceeasi dorinta si entuziasm?

Faci bine, primesti bine!
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Ce o face fericita pe Diana Chawi?
Ma incita si ma tine mereu in priza rezolvarea de cazuri 

grele, unde am nevoie de o abordare multidisciplinara, dar 
ceea ce ma face fericita este viata insasi: imi place la nebunie 
sa imi traiesc viata frumos, sa iubesc si sa fiu iubita .. .
Care este filosofia ta de viata? Care sunt reperele tale si daca 
sunt aceleasi atat in viata personala, cat si profesionala? Ai 
un motto preferat?

“Traieste ca si cum ai muri maine. Invata ca si cum ai 
trai vesnic”, Mahatma Gandhi. Mi se potriveste de minune 
si dupa asta ma ghidez: daca traiesc in prezent, acum, 
aici, nu am timp de filozofeala gratuita, nici stari negative 
multiple, nici regresii. Cat despre filozofia in stomatologie: Fii 
arhitectul propriei inginerii! Este fraza mea si chiar asta 
cred .. . 😁😁😁
Ce inseamna imaginea pentru tine? Cat de importanta este 
ea?

Imaginea este importanta doar daca apar in anumite 
cercuri sociale si nu vreau sa fac nota discordanta; in rest, 
sunt un simplu medic, mama, sotie. Tin insa la imaginea mea 
medicala si de aceea nu-mi permit sa fac nici cele mai mici 
greseli sau chiar daca le fac, le repar fara repercusiuni. Nu imi 
plac etichetele (daca nu ai, nu esti . . .), nu imi plac tiparele!
Care este stilul vestimentar preferat in care te simti cel mai 
comod?

Stilul smart-casual; port haine simple in care ma simt bine; 
nu vreau sa epatez si nici sa simt disconfort.
Care sunt pasiunile Dianei? Ce iti place sa faci in timpul 
liber?

Imi place la nebunie sa citesc, dar si sa calatoresc: sa vad, sa 
simt istoria unui oras. Cel mai intim moment de relaxare este 
cand stau la malul marii si citesc o carte doar de mine stiuta!

Cum arata o zi obisnuita din viata ta?
O zi obisnuita? Glumesti?! N-am mai avut o zi obisnuita 

si usoara de cand sunt pe rand: medic, mama, sotie! Suna 
ceasul, pregatesc copiii pentru scoala si gradinita, merg la sala, 
clinica pana la o ora incerta 😂, casa si discutii prietenoase cu 
Youssef (sotul), copiii, povesti la ceas de seara si nani.
Dimineata perfecta pentru Diana Chawi trebuie sa aiba 
urmatoarele componente ...

Ahhhh .. . dimineata perfecta! Am si dimineti perfecte, cand 
imi fac cafeaua fara graba, ies pe terasa si savurez mirosul si 
gustul de cafea arabeasca, pentru ca mai apoi sa imi dedic 
momente de relaxare numai de mine stiute 😊.
Nu iti lipseste niciodata din geanta de mana ...

Ai sa razi, dar in ultimul timp rareori port o geanta, dar 
oricum oriunde as merge, nu imi lipseste telefonul.
Vacanta ideala pentru Diana Chawi este ...

Vacanta ideala este vacanta in care sunt cu Youssef 
oriunde, departe de tumultul vietii cotidiene, o vacanta in 
care sa amplificam emotiile, iubirea, prietenia care ne leaga 
pe amandoi, o vacanta in care sa nu aud telefonul, sa nu 
grabeasca nimeni nicaieri!
Ti-ar placea sa te vezi peste 5 ani, atat din punct de vedere 
profesional cat si personal ...

Nu vreau sa ma vad in viitor, pentru ca am spus ca eu 
traiesc in prezent, dar la cat si cum ma cunosc, o sa fiu bine, 
atat profesional cat si familial.
Daca nu ai fi practicat stomatologia, ti-ar fi placut sa ...

Cred ca daca nu as fi facut stomatologia as fi facut probabil 
neurochirurgie, deci tot ceva din medicina. Vezi tu, parintii 
mei sunt ingineri si mi-au insuflat si latura asta, iar in stoma 
trebuie sa fii si inginer, mai ales daca ne uitam la inserarea de 
implanturi, deci in final a invins stoma!
Te simti in momentul de fata o femeie implinita?

Daaaa, sunt o femeie implinita! Acum, in prezent, am exact 
ceea ce imi doresc, mai am vise, dar usor le realizez. Ce isi 
poate dori o femeie mai mult decat apreciere, iubire, caldura, 
sustinere (acasa) si apreciere, incredere, cerere (pacienti)!
Unde te pot urmari cei interesati de activitatea ta si cum 
pot lua legatura cu tine?

Am si INSTAGRAM si FACEBOOK: dr.dianachawi, unde 
postez cateodata cazuri inainte si dupa tratament, sau  la 
numarul de telefon 0730343342, raspund oricand cu mare 
drag.
Iti multumim pentru prezenta in revista si iti dorim mult 
succes in tot ceea ce faci!

Multumesc mult pentru invitatie, sunteti o echipa tare 
faina!

“Traieste ca si cum ai muri maine. Invata ca si 
cum ai trai vesnic”, Mahatma Gandhi. Mi se 
potriveste de minune si dupa asta ma ghidez: 
daca traiesc in prezent, acum, aici, nu am 
timp de filozofeala gratuita, nici stari negative 
multiple, nici regresii.

“
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Daaaa, sunt o femeie 
implinita! Acum, in prezent, 
am exact ceea ce imi doresc, 
mai am vise, dar usor le 
realizez. Ce isi poate dori 
o femeie mai mult decat 
apreciere, iubire, caldura, 
sustinere (acasa) si apreciere, 
incredere, cerere (pacienti)!

“
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ALEXANDRU LUNGU
este un judoka, luptator de arte martiale mixte si kickboxer roman. Sandu a luptat in diferite campanii 
precum Pride Fighting Championships, Cage Rage sau K-1, atat in MMA cat si in Kickboxing. In 1994 
a devenit campion mondial la U20, marcand cea mai mare performanta din istoria judo-ului romanesc. 
In 1996 a participat la Jocurile Olimpice din Atlanta. Este singurul roman care a luptat in Pride, cea 
mai mare promotie de MMA din 2000. Sportivul a luptat cu campioni mondiali din intreaga lume, 
printre care amintim James Thompsons, David Douillet, Bob Sapp, Mighty Mo. Sandu a participat la 
Campionatul Mondial din Egipt, unde a iesit campion mondial. A castigat meciul impotriva lui David 
Douillet (campion mondial si olimpic), l-a invins pe marele luptator Bob Sapp prin KO, a castigat meciul 
impotriva luptatorului Mighty Mo. Sandu Lungu are propria academie de arte martiale in Oradea.

PERSONALITATI 
DE TOP CU 
DANIELA SALA

Interviu 
Sandu 
Lungu O  C A R I E R A  D E  1 6  A N I !
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La ce varsta ai inceput sa activezi in acest domeniu? 
A fost greu sa te faci remarcat?

Am inceput la varsta de 6 ani lupte libere, dupa care 
la 10 ani am trecut la judo, sport care l-am practicat 
pana la 28 de ani. La 31 de ani am inceput MMA si 
kickbox, sporturi pe care le practic si in prezent.

Nu a fost greu sa ma remarc datorita seriozitatii si 
staturii mele.
Cum ti-ai dat seama ca asta este ceea ce vrei sa faci?

De mic am fost un copil caruia ii placea sa isi arate 
forta, care nu dadea inapoi de la o lupta sau bataie 
intre copii la scoala, asa ca mi-am dat seama usor ca 
asta ma reprezinta.
Ce amintiri ai de la inceputul carierei tale?

Au fost multe amintiri placute sau neplacute 
. . . de exemplu, odata, la varsta de 11 ani, eram in 
cantonament la mare; am avut la mine tenisi si o 
pereche de sandale pe care mi le-a furat cineva de pe 
plaja si am venit pe tren cu o pereche de tenisi a unui 
coleg cu 5 numere mai mare si aratam ca un clovn. 😅
😅😅

Ai avut un idol? Cine a fost acela?
Cand eram copil, il aveam ca idol pe Piedone, iar in 

adolescenta pe Bruce Lee si ArnoLd SchwArzenegger.
Care a fost cel mai fericit moment din cariera ta? 
Povesteste-ne cateva amanunte!

Cel mai fericit moment din cariera de judokan a 
fost cand am iesit campion mondial si din cariera de 
luptator MMA, cand i-am dat KO lui Mighty Mo.
Care a fost cel mai trist moment din cariera ta?

Cel mai trist moment din cariera mea pot sa zic ca 
a fost un accident rutier care mi-a afectat cariera si 
cred ca m-a tras mult in jos, pentru ca dupa aceea, nu 
am mai putut realiza tot ce mi-am dorit si m-a costat 
multe medalii importante.
Au fost momente in care ai vrut sa renunti la aceasta 
cariera?

Da, am renuntat la judo pentru ca nu mai aveam 
motivatie, dar m-am apucat de MMA

Ce inseamna aceasta cariera pentru tine?
Pentru mine, sportul inseamna totul. Sportul imi 

aduce fericirea si tristetea si adrenalina de care am 
nevoie. Este un stil de viata si daca as avea 10 vieti - 
as alege mereu acelasi drum.
A fost greu sa te mentii in topul preferintelor?

Nu este usor sa te mentii in top pentru ca in sport 
este o vorba “Orice cal de cursa ajunge o gloaba”, dar 
sunt intr-o cariera cu multe urcusuri si coborasuri; 
suntem oameni, nu roboti.
Ce amintiri ai de cand ai participat la Campionatul 
Mondial din Egipt? 

Am o amintire din liftul hotelului in care am fost 
cazat. La un moment dat, eram eu si unul dintre 
adversarii mei in lift, un brazilian de 2 m si cca 160 
kg. Cand l-a vazut liftierul, un arabut mic, bagator 
de seama, a zis “Sunt sigur ca vei castiga!” - cand l-a 
vazut asa mare. Atunci, am inghitit in sec si am tinut 
in mine pana a doua zi cand am castigat titlul si cand 
l-am vazut din nou pe liftier, i-am zis “Ai gresit ieri, eu 
am castigat titlul mondial nu brazilianul!”.
Ce amintiri ai de la Campionatul European din 
Bratislava? 

Imi amintesc ca au venit cativa prieteni apropiati 
sa ma sustina si cand au venit la mine in camera mi-
au zis foarte mirati: “Auzi Sandu, am venit in lift cu 
francezul David Douilet, campion mondial si olimpic, 
dar noi n-am stiut ca e asa mare .. . cred ca are 2 m, toti 
sunt asa mari? Tu cu astia lupti?  

- Am raspuns: da cu astia, eu sunt cam cel mai mic 
de inaltime din categoria super grea.” 😅😅😅

Pentru mine, sportul inseamna totul. Sportul imi 
aduce fericirea si tristetea si adrenalina de care am 

nevoie.



110  www.famost.ro | iulie 2021

INTERVIURI

In 1994, ai devenit campion mondial de Judo la 
U20, marcand cea mai mare performanta din istoria 
judo-ului romanesc. Ne povestesti mai multe despre 
aceasta experienta? 

Primul obstacol a fost ca federatia nu a vrut sa duca 
pe nimeni din lipsa de bani. Eu imi doream foarte mult 
sa merg, simteam ca am sanse si atunci am apelat la 
un prieten bun, fost halterofil oradean care era mai 
instarit, cuLici guSti era numele lui. L-am rugat sa 
ma imprumute cu 1000 de marci pentru a-mi plati 
deplasarea, iar el a zis : “Iti dau cu o conditie: daca 
obtii o medalie, nu mai trebuie sa imi dai banii inapoi, 
dar daca pierzi, mi-i restitui.” Dupa ce am castigat 
titlul mondial, din banii de premiere am venit sa ii 
dau datoria si el mi-a zis: “Ma jignesti, nu imi datorezi 
nimic; inca eu iti mai dau 1000 de marci premiu!”
L-ai invins pe campionul David Douillet. Ce ai simtit 
in acele momente? Cum a fost sa lupti impotriva lui?

Nu mi-a fost frica sa lupt cu nimeni niciodata; in 
acele momente, am stiut ca este o ocazie sa fac istorie, 
pentru ca el de 3 ani nu mai pierduse niciun meci, era 
neinvins. Inainte sa lupt cu el, eu eram inaintea lui si 
m-am intors cu privirea si l-am surprins ca ma analiza 
din cap pana in picioare; atunci mi-am dat seama, am 
realizat ca si el este om, si el are emotii . . . si nu este 
un supraom .. . Asta m-a determinat sa il inving! 💗🙏
Ce amintiri ai de cand ai participat la Jocurile 
Olimpice din Atlanta? 

Jocurile Olimpice reprezinta ceva unic, care nu se 
poate compara cu nimic .. . este ceva magnific, orice 
sportiv de performanta ar trebui sa treaca prin 
experienta asta. Acolo am dat mana cu cele mai mari 
legende din lumea sportului, muzicii si a filmului. 
Personalitati ca ArnoLd, ALi, Bruce wiLLiS, doLPh 
Lundgren, CArL LewiS sau KArerin, marele luptator. 
Erau printre noi la ordinea zilei multe alte zeci, chiar 
sute de personalitati si era o atmosfera de pace, de 
bucurie de nedescris .. . ma emotionez doar cand ma 
gandesc la acele clipe .. . 💗💗
Esti singurul roman care a luptat in Pride, cea mai 

tare promotie de MMA din anii 2000. Ce amintiri ai 
de atunci?

Pffff . . . a fost inca un moment unic din viata mea. 
Am luptat in fata a 50.000 de oameni cu un sportiv 
experimentat la acea vreme. Pentru mine, era prima 
lupta. Adversarul era la  a 17- a lupta. Cand am intrat 
in sala, ringul era un punct alb mic undeva in mijlocul 
salii . . . eu coborand pe niste scari de undeva din partea 
de sus a salii, simteam cum plutesc de emotii, parca 
visam si ma intrebam cum am ajuns aici si de ce nu am 
stat acasa cu familia. 😅😅😅
Povesteste-ne mai multe de la lupta impotriva lui 
Thompson!

A fost o lupta cu un istoric scurt si simplu, un 
luptator antrenat pe aceasta disciplina cu multe 
meciuri contra unui novice la prima lupta, care nu stia 
cu ce se mananca MMA-ul, plus ca m-am prezentat 
intr-o forma fizica slaba, cu multe kg in plus, fara 
antrenor, cu niste prieteni la colt.
Cum a fost meciul impotriva lui Bob Sapp? Ce 
amintiri ai de la acel meci?

Pentru mine, meciul impotriva lui Sapp a insemnat 
mult; el a fost luptatorul masiv pe care il vedeam la 
marele turneu de K1, luptatorul care m-a determinat 
sa cred ca pot participa si eu, chiar daca sunt foarte 
masiv. Am zis: daca el are succes, pot avea si eu; de 
atunci, am zis unui prieten: pe asta il bat oricand si asa 
s-a intamplat! L-am invins prin KO.
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Ai castigat meciul impotriva lui Mighty MO. Spune-
ne mai multe despre acel meci! 

La acea vreme, veneam dupa o infrangere, nimeni nu 
voia sa lupte cu el si atunci m-a intrebat promotorul:  
“Pot sa il aduc pe Mighty Mo .. . te lupti cu el? Pentru 
ca nu vrea nineni sa lupte cu el!”. Am zis da - ca doar 
nu am ce pierde; ultimul meci il pierdusem din lipsa de 
pregatire si am zis ca daca pierd lupta cu Mighty Mo, 
ma las de MMA ... iar daca voi castiga, o sa continui 
- asta a fost miza. Apoi, 3 luni de zile m-am antrenat 
intr-un stil spartanic, antrenamente dure combinate cu 
dieta si cu o vointa inumana; asa am reusit sa il inving. 
Intotdeauna am invins legende; asta era talentul meu: 
sa fiu motivat cand luptam impotriva unui nume mare!

A fost care pe care, el cu cea mai puternica lovitura 
de pumn, eu cu un cap de otel care nu a luat KO 
niciodata si cu o forta de strongmann, nu putea iesi 
decat o lupta intre titani.
Care sunt ingredientele succesului in acest  
domeniu?

Nu este niciun secret; seriozitate, pasiune, respect 
pentru antrenor si colegi, modestie si dorinta de a face 
ceva unic si de a iesi din tipar.
Ce sfaturi ai pentru persoanele care vor sa paseasca 
in acest domeniu?

Sfatul meu este sa isi doreasca mult si orice ar fi, sa 
nu deraieze de pe cararea care a pornit.
Ti-ai deschis la Oradea propria academie - Academia 
de lupte Alexandru Lungu. Cum te simti in calitate 
de mentor?

Da, am deschis acum 11 ani, pentru ca nu exista 
o scoala de genul, dar sincer, am avut foarte multe 
dezamagiri. Sunt vremuri diferite fata de cum am 
crescut eu, generatia actuala este cam egoista si nu 
stie sa respecte sau sa multumeasca mentorilor, plus 
ca nu mai este respect fata de oamenii mai in varsta 
sau fata de fostele glorii si pionierii sportului; pe mine, 
asta ma dezamageste.
Cat de importante consideri ca sunt imaginea si 
stilul vestimentar pentru o persoana publica?

Eu zic ca la un moment dat, cand ajungi la un nivel 
si esti urmarit, nu mai conteaza prea mult cum esti 
imbracat; oamenii te apreciaza pentru ce ai realizat sau 
realizezi. Cu cat esti mai simplu, cu atat sochezi mai 
tare si aprecierea creste.
Daca nu iti alegeai aceasta cariera, ce altceva ti-ar 
fi placut sa faci?

Sincer, prea multe optiuni nu aveam .. . probabil as 
fi ajuns sa fac cariera prin puscarii, pentru ca sunt un 
tip vulcanic, dar sportul ma linisteste si ma educa in 
continuare.

Jocurile Olimpice reprezinta ceva unic, care nu se poate compara cu nimic 
... este ceva magnific, orice sportiv de performanta ar trebui sa treaca prin 

experienta asta.
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Te-ai gandit vreodata sa te muti intr-o alta tara?
Nu mi-ar placea sa traiesc intr-o alta tara, dar daca 

as fi nevoit sa o fac, aceasta ar fi Japonia.
Ai activat vreodata in alt domeniu?

Da, am activat si in showbiz.
Ce te face fericit cu adevarat?

Sportul, familia si copii mei.
Te simti un barbat implimit?

Da, pot sa zic ca sunt implinit. Fac ce imi place, am 3 
copii, imi doresc sanatate mie si familiei mele si totul 
este ok.
Daca ai putea sa schimbi ceva, ce ai schimba?

As schimba mentalitatea unor oameni. In tinerete, 
in multe cazuri, as fi procedat altfel fata de cum am 
procedat si rezultatele ar fi fost mult mai bune.

Cum este relatia ta cu familia ta?
Am o relatie buna, tinand cont ca sunt un om dificil; 

ei ma accepta asa cu defectele mele si le multumesc 
pentru asta.
Cine esti tu, persoana din spatele ringului? Ce 
pasiuni ai si ce iti place sa faci?

Pfff . . . sunt un om simplu caruia ii plac filmele, 
muzica si sa se plimbe cu motocicleta de unul singur. 
Sunt un om care se multumeste cu putin, sunt fericit 
daca am atatia bani cat sa asigur nevoile elementare  
mie si familiei.
Care este cea mai mare teama a ta?

Sa nu pateasca nimic rau copii mei.
Care este cel mai mare regret pe care il ai?

Ca nu am muncit mai mult si nu am luat o medalie 
olimpica.
Cum arata o zi obisnuita din viata ta?

Ma trezesc, mananc putin cat sa nu imi fie rau la sala 
si pornesc spre primul antrenament, dupa care merg la 
birou, la firma, apoi acasa - ma odihnesc si seara merg 
la al doilea antrenament la scoala de MMA, dupa care, 
program acasa cu copii si somn.
Care este motto-ul tau in viata?

Nu conteaza de cate ori cazi, ci conteaza de cate ori 
te ridici.
Ce alte surprize ne pregatesti?

Mai am in plan cateva meciuri - daca sanatatea ma 
ajuta si probabil cateva proiecte in showbiz.

INTERVIURI

Sunt un om care se multumeste cu putin, sunt fericit 
daca am atatia bani cat sa asigur nevoile elementare 
mie si familiei.
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Pandemia ne-a schimbat stilul de viata inca de la inceputul anului trecut, afectand inclusiv felul in care ne 
planuim vacantele. Daca pana la inceputul anului 2020 ne uitam, preponderent la preturi si alegeam 
destinatiile ieftine inainte de orice, in prezent, cautam locuri izolate, cu putine cazuri de coronavirus si o rata 

ridicata a vaccinarii anti-COVID. 

Si cum suntem deja in vara si majoritatea romanilor aleg sa mearga in vacanta in aceasta perioada, m-am gandit 
sa vin cu cateva ponturi, pentru cei care aleg anul acesta sa mearga in vacanta in Romania.

Sugestiile mele sunt pentru cei care aleg sa mearga in vacanta fiind in siguranta in contextul actual, dar care isi 
doresc o vacanta in Romania in locuri minunate, pentru emotii si starea de bine in detrimentul zonelor arhicunoscute, 
super aglomerate si extrem de costisitoare.

Din fericire, traim intr-o tara extrem de frumoasa, care ne da posibilitatea sa ne bucuram de natura, de traditiile 
locului, de cultura, de oameni care inca se mai imbraca in portul popular.

VACANTA ... in ROMANIA!
text : Marta IozefIna Bencze
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Satul Breb se afla in partea central-nordica a 
Maramuresului, la baza muntilor Gutai, fiind situat la 
o distanta de 25 km de Sighetul Marmatiei si 52 km 
de Baia Mare. Impreuna cu Hoteni si Sat Sugatag, 
Brebul apartine de comuna Ocna Sugatag, aflata la 7 
km departare.

Brebul este un tinut bogat in traditii si obiceiuri 
vii de sute de ani, un sat vizitat de turistii straini, 
cuceriti de felul in care acesta este conservat, dar si 
de frumusetea cadrului natural in care este amplasat. 
Satul maramuresan i-a convins pe multi sa renunte la 
viata agitata de la oras pentru un trai linistit in mijlocul 
naturii. Romani si deopotriva straini s-au mutat in 
Breb pentru a duce o viata simpla la tara, intr-un colt 
de rai ferit de tumultul oraselor.

In Breb o sa gasiti satul traditional romanesc, cu 
strazi neasfaltate, mancare locala pregatita din 
ingrediente naturale, casute si porti din lemn, biserici 
vechi, traditii, mestesuguri, aer curat si oameni 
adevarati care inca se imbraca in portul popular. 

Asadar, daca esti in cautarea unei vacante linistite 
si visezi la momente de relaxare in mijlocul naturii, 
atunci, tinutul Mara-Cosau-Creasta Cocosului 
este ceea ce cauti. Zona aceasta a Maramuresului 
inseamna traditie, istorie si cultura.

Satul Lepsa si Rezervatia Naturala Cheile Tisitei 
(Vrancea) se afla la aproximativ 70 de kilometri 
distanta de Focsani, pe piciorul de plai descris in 
balada Mioritei, zona aceasta din Vrancea se prezinta 
ca o alternativa inteleapta la aglomeratia din Valea 
Prahovei. Traseul din Parcul Natural Cheile Tisitei 
imbina armonios partea forestiera, faunistica sau de 
peisaj, cu cea floristica si culmineaza cu privelistea 
Cascadei Putna.

Capra neagra, ursul brun, rasul, florile de colt sau teii 
salbatici sunt numai cateva exemple din multitudinea 
frumusetilor adapostite de aceste plaiuri. Este 
considerat un tezaur natural, iar pe alocuri are aspect 
de canion.

La 20 de kilometri pe directia nord-est, este 
statiunea Soveja, localitatea cu cel mai ozonat aer din 
Europa. 

Oradea este un oras cosmopolit, numit si capitala 
Art Nouveau a Romaniei datorita numarului mare 
de constructii ce apartin acestui stil. Este unul din 
cele mai dezvoltate orase din tara, cu foarte multe 
obiective turistice si o amplasare care il transforma 
intr-o destinatie de vizitat. Este cunoscut pentru 
bogata istorie multiculturala, arhitectura celebra art-
nouveau, restaurante bune, viata de noapte activa 
si statiuni termale de renume mondial. Cladirile 
fotogenice in stil baroc, renascentist, stilurile 
arhitectonice cu nume pompos sunt probabil la creme 
de la creme a acestui oras, dar nici curgerea Crisului, 
impreuna cu cladirile cu potential instagramic, 
precum a treia cea mai mare sinagoga din Europa, nu 
sunt de lepadat.

Lacul cu vartej (Vida), Luncasprie se afla la 
aproximativ o ora distanta fata de Oradea. Lacul pare 
desprins din poveste, isi schimba culoarea in functie 
de anotimp - culorile padurilor din jurul sau se reflecta 
in apele line, schimbandu-l de fiecare data, aidoma 
lacurilor exotice.

Zona ofera amatorilor de sporturi nautice, 
pescarilor, dar si alpinistilor - mediul perfect pentru 
intretinerea pasiunilor - zona localitatii Luncasprie, 
din muntii Padurea Craiului, fiind cea mai potrivita. 
Daca tot ajungi in zona, merita sa vizitezi si biserica 
din Luncasprie, considerata monument istoric sau 
Monumentul Eroilor din Dobroiesti, ridicat in cinstea 
ostasilor care s-au sacrificat in cele doua Razboaie 
Mondiale.

Cazanele Dunarii si Parcul National Domogled. 
Valea Cernei reprezinta un defileu lung de 40 de km 
pornind de sub Retezatul mic - Godeanu si mergand 
pana la Dunare. De jur imprejurul celor 40 de km pe 
care Cerna ii strabate prin munti oferind privelisti 
placute ochiului uman se afla Parcul National 
Domogled-Valea Cernei, parc ce numara 700 de 
pesteri, cca 24 de avenuri si intinse suprafete cu 
lapiezuri. Parcul National Domogled are nu mai putin 
de 32 de trasee turisice bine puse la punct de diferite 
niveluri de dificultate, peisaje superbe cu abrupturi 
calcaroase si verdele inchis al pinului negru de Banat.
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Judetul Hunedoara are cele mai multe obiective 
turistice din Romania, concentrate pe o raza de 100 
km, cetati dacice, fosile de dinozauri, legende, traditii, 
cetati si castele medievale, biserici de piatra, lacuri, 
cascade, munti si panorame de piatra. 

Daca de Castelul Corvinilor ai auzit si de 
Sarmisegetuza - fosta capitala a dacilor, iti recomand 
si Cetatea Devei unde poti sa te plimbi cu telecabina, 
ca-n copilarie, doar ca in mai multa siguranta. Iar 
daca te patrunde pasiunea pentru istorie, aproape se 
afla si baile termale romane de la Geoagiu, un loc care 
se pastreaza intact din Antichitate.

Rimetea, satul de sub Piatra Secuiului este un sat 
foarte mic, cu o organizare medievala, adica totul 
este construit in jurul unei piete cu o biserica veche si 
un spatiu verde cu un izvor. Satul este imprejmuit de 
o parte si de alta de munti, de unde pornesc cateva 
poteci turistice care ajung sus in varf. Numeroasele 
faleze ce alcatuiesc muntele au fost echipate cu 
trasee de escalada pentru toate nivelurile, dispuse pe 
mai multe sectoare.

Rimetea este singurul sat din Romania distins cu 
premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru 
conservarea patrimoniului cultural material. Este 
poate cel mai frumos sat din Transilvania, atat din 
punct de vedere al mediului inconjurator, cat si al 
constructiilor din sat. 

In Rimetea ai senzatia ca te-ai teleportat intr-o alta 
tara. Locul este de o frumusete rapitoare. Se spune 
ca aici soarele rasare de doua ori. Pentru inceput, din 
sat se observa cum soarele care a rasarit se ascunde 
imediat dupa Piatra Secuiului. Apoi, un pic mai tarziu, 
rasare din nou printre stanci pentru a lumina satul. 

Mila 23 este un sat aflat in inima Deltei, este 
accesibil doar cu barca, dupa un drum de doua-trei 
ore cu plecare din Tulcea. Este inconjurata in toate 
partile de apa, nu cunoaste asfalt sau roata de la 
masina; se strabate cap coada in maximum o ora, iar 
singurul mijloc de transport intr-un sat invecinat este 
barca, nelipsita din fata fiecarei case. 

Mai toate casele din acest sat sunt de origine 
lipoveneasca, construite din materiale naturale, 
vopsite in culorile traditionale ale lipovenilor, alb si 
albastru “siniliu”. Daca cei apropiati bisericii sustin ca 
aceasta culoare vine de la cea a cerului si simbolizeaza 
apropierea de Dumnezeu, localnicii sustin ca aceasta 
culoare este si o buna aparare impotriva tantarilor 
care nu suporta aceasta nuanta de albastru.

Pozitia favorizata a acestui loc, permite turistilor 
sa viziteze o mare parte a Deltei Dunarii. Astfel, se 
pot face excursii inspre zona Caraorman, cu trecere 
prin Crisa, in zona lacului Fortuna iesind din Mila 23 
pe canalul Sontea, in zona Matita - Merhei intrand 
dinspre Eracle - Lopatna, in complexul de lacuri Trei 
Iezere, Radacinos, Bogdaproste sau in zona grindului 
Stipoc unde se afla si manastirea Sf. Atanasie sau se 
pot face excursii de vizitare a Padurii Letea.

Colonia de pelicani din zona Rosca - Buhaiova, 
aflata la mica distanta de sat, ofera spectacole 
grandioase, stoluri mari de pelicani ce survoleaza 
satul si imprejurimile sunt o priveliste demna de 
fotografiile din National Geographic.

Alegerea unei vacante in Romania, in contextul 
actual, ne asigura ca nu ne lovim de impedimente 
precum zboruri anulate, destinatii schimbate, 
concedii amanate, emotii si bugete de calatorii 
afectate, iar lista poate continua.

Orice vacanta in Romania te impresioneaza, 
deoarece ofera peisaje si locuri minunate de vizitat, 
chiar daca sectorul turismului nu este atat de 
dezvoltat precum in afara granitelor. 

GLAMPINGUL este un nou trend care si-a facut 
aparitia in Romania, mai discret inca dinainte de 
pandemie, dar se pare ca a fost un timing bun. Este 
tot un soi de cort, doar ca mult mai mare si ofera 
conditiile unui dormitor: un pat, cateva piese de 
mobilier, un pres rustic si o mica terasa de lemn in 
fata unde iti poti savura din plin vacanta. Se regasesc 
atat la mare, cat si la munte sau in alte zone ale tarii si 
este intr-adevar o experienta foarte frumoasa.

ACUM CA AI DE UNDE ALEGE, FUGI SI PREGATESTE VALIZA PENTRU O VACANTA DE VIS ... IN ROMANIA!
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la finalul zilei
Daca ecouri ale zilei in curs, ale zilelor 

trecute sau ganduri ale zilelor ce urmeaza 
nu te lasa sa dormi, trebuie sa adopti o 
strategie in timpul zilei pe etape. Si acest 
lucru se poate intampla chiar cand stai 
la birou si reflectezi asupra zilei de lucru 
... poti intocmi un plan realist de actiune 
pentru urmatoarea zi. In acelasi timp, ai 
putea iesi la cina sau mai bine - ai putea 
gati ceva acasa cu cineva drag, actiune ce 
te va elibera de presiuni, fie ca vei aborda 
subiectul sau pur si simplu, o astfel de 
activitate placuta te va detensiona. A tine 
pe noptiera un pix si o hartie este iarasi un 
lucru inspirat, iar daca ai ceva urgent care 
nu iti da pace noaptea, scrie-l pe hartie, 
pentru a te calma si a adormi.
prieten imaginar

Nimic nu se compara ca cititul inainte 
de culcare si modul in care iti vine somnul 
... (sau poate chiar si un film adecvat!). 
Si conform studiilor, s-a demonstrat ca 
fictiunea ajuta creierul sa se odihneasca 
intr-o stare de transa placuta, doar 5-6 
minute de citit si rata inimii scade, iar 
ameliorarea tensiunii musculare scade 
pana la aproximativ 70 de procente. Alte 
studii au aratat de asemenea ca, citind o 
carte, poate ajuta la stimularea dispozitiei 
si a creativitatii, precum si imbunatatirea 
capacitatii noastre de a pastra o minte 
deschisa noilor informatii, o abilitate 
esentiala atunci cand iei decizii importante.
marea de somn

O astfel de simpla vizualizare poate 

ajuta corpul sa se relaxeze si mintea sa 
se calmeze. Aseaza-te in pat - important 
este ca acesta sa fie confortabil, intinde-te 
pe spate si inveleste-te cu ceva calduros. 
Inchide ochii si imagineaza-ti un val de somn 
care iti acopera picioarele. Nu este nici cald, 
nici rece, dar pe masura ce iti atinge corpul, 
acesta devine relaxat si greu. Imagineaza-ti 
acest val de somnolenta ca te cuprinde din 
ce in ce mai mult si ca revine intocmai ca o 
maree. Simti acest val pe dosul picioarelor, 
usurand orice durere, neliniste sau orice te 
nelinisteste. Vizualizeaza valurile in miscare 
spre cap, pana cand te simti relaxat, 
confortabil si gata de adormit ... asta daca 
nu ai adormit intre timp ...
curatare mentala

Daca meditatia nu este pentru tine, 
ordinea este ceea ce trebuie sa faci! 
Restabilind ordinea fireasca in camera, te 
poate ajuta sa ai parte de un somn calmant 
si linisteste creierul foarte activ. Pe masura 
ce iti pui lucrurile in ordine, acorda atentie 
fiecarui articol care iti trece prin mana! 
Concentreaza-te pe textura fiecaruia, 
culoarea si placerea de a-l atinge si bucura-
te de faptul ca este al tau! Si de fiecare data 
cand mintea se indeparteaza, revino usor 
la momentul de fata, bucura-te ca simti 
covorul la picioare sau ca iti simti papucii 
comozi, imbratiseaza senzatia impaturirii 
unui articol vestimentar sau a unui spray 
care iti place (fie personal sau de camera). 
Incearca sa faci acest lucru zilnic, pentru 
doar 5 minute si vei avea si un dormitor mai 
ordonat, dar si o minte mai linistita.

TE CHINUI 

DESTUL DE 

MULT SA TE 

LINISTESTI? 

DACA ITI 

FACI O 

RUTINA 

SANATOASA 

SI ATENTA 

PE 

PARCURSUL 

SERII, VEI 

PUTEA SA 

ITI CALMEZI 

GANDURILE, 

ANXIETATEA, 

SA ITI 

CALMEZI 

CORPUL SI 

SA AI PARTE 

DE UN 

SOMN  DE 

CALITATE.

momente de liniste
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NU POTI FI SI AVEA
MAI MULT DECAT CREZI!

Credintele limitative te impiedica sa prosperi!
E timpul sa le depasesti pentru a crea viata pe care o meriti!

cu IRINA KUHLMANN
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Un citat foarte folosit si care apartine lui Henry Ford 
spune asa: “Daca crezi ca poti, sau crezi ca nu poti, 

ai dreptate in ambele cazuri”. Tu ce crezi in general? Cat 
de repede esti tentat sa spui: “eu nu pot”?

Eram foarte tanara cand deja ma intrebam de ce exista 
atata diferenta intre oameni. 

Am crezut o vreme ca trebuie sa fii perfect ca sa obtii 
ce vrei, insa mi-am data seama ca oameni foarte dotati 
din toate punctele de vedere si care chiar munceau si se 
straduiau traiau esecuri mari in timp ce persoane mai 
putin dotate si mult mai relaxate in toate aveau succese 
incredibile ...

Cu timpul mi-am data seama ca pana si perfectiunea 
e relativa, in functie de perceptia si dorinta fiecaruia. Si 
apoi, nu trebuia sa fii perfect pentru a obtine ce doresti. 
DAR CARE ERA SECRETUL?

Am aflat multi ani dupa aceea, cand am inceput sa 
studiez despre minte si potentialul uman, despre lumea 
noastra interioara creata din ganduri si emotii.

Cu totii avem un potential nelimitat insa deseori 
rezultatele noastre nu reflecta asta. DE CE?

Deoarece credinte din subcontinentul nostru - de care 
nici nu stim ca exista - le saboteaza. 

Natura noastra este de a investi energia in ceea ce 
credem ca va genera/ produce rezultatele pe care le 
cautam. De aceea, cand credem ca ceva nu va merge sau 
nu vom putea obtine ne auto -  sabotam prin faptul ca 
implicarea noastra este doar cu jumatate de inima.

Asta duce la rezultate nesatisfacatoare, care aduc 
cu sine nesiguranta si credinte care ne descurajeaza, 
intarind in acelasi timp credintele limitatoare pe care 
le aveam deja. Ele pot suna cam asa: “mie nu imi iese 
niciodata”, “eu nu am dreptul sa fiu fericit”, “nimeni 
nu ma vrea”, “nu sunt bun de nimic”, etc. E un cerc 
vicios care se termina doar cand decidem sa facem o 
schimbare, pentru a obtine succesul dorit.

ASA ARATA CICLUL SUCCESULUI. Fiecare cuvant in 
parte are semnificatia lui, insa cand le asezam impreuna 
pentru a crea ciclul succesului intelegerea psihologiei 
succesului este mult aprofundata.

Cu cat avem mai multe credinte ce ne dau incredere 
in reusita, cu atat mai mult creste potentialul nostru, 
lucru care duce la actiuni mai grozave si care, la randul 
lor, duc la rezultate dorite. Insa, daca nu esti atent, ciclul 
succesului poate functiona si invers.

Unul dintre cei mai dragi mentori ai mei, Tony Robbins 
spunea: “credintele au puterea de a crea sau de a 
distruge.” Nimic mai adevarat.

DAR CE ESTE CREDINTA?
Un gand repetat devine credinta ...si cu cat crezi 

mai mult in el, cu atat credinta este mai puternica si se 
instaleaza mai bine in subconstientul tau, in asa fel incat 
te poate conduce in anumite momente intr-un mod 
automat catre actiuni chiar nedorite. 

Provocarea este ca multe din aceste credinte s-au creat 
in mod inconstient pe baza interpretarilor/ perceptiei 
experientelor placute sau dureroase din trecutul nostru. 

Insa este bine sa ne amintim tot mereu ca trecutul nu 
dicteaza prezentul ... doar daca traiesti inca in trecut. 
Putem gasi experiente/ actiuni ce sprijina aproape orice 
credinta, insa cheia este sa ne asiguram ca suntem 
constienti de credintele pe care le avem deja sau le 
cream.

Subliniez inca o data: un gand repetat creeza o 
credinta. Intreaba-te tot mereu daca ai un gand inaltator 
sau dimpotriva. 

Daca credintele tale nu iti dau putere si motivatie pentru 
a duce la indeplinire ce doresti, daca ele nu te umplu de 
resurse, atunci schimba-le cat mai repede. 

Sunt convinsa ca nu vrei ca niste credinte limitatoare 
sa-ti conduca in continuare viata si sa te impiedice sa 
obtii lucrurile ce ti le doresti atat de mult. Dimpotriva, 
cred ca vrei sa le schimbi in oportunitati pentru a crea 
ceva grozav in viata ta, indiferent daca este vorba despre 
o transformare in interiorul tau, legata de o relatie, de 
cariera sau familie.

Tot Tony Robbins scria la un moment dat: “Singurul 
lucru care te impiedica sa obtii ce doresti este povestea 
pe care ti-o spui”. Este vorba despre povestea ta despre 
tine, a ceea ce crezi ca esti si poti sa realizezi/ obtii. 

In articolul de luna trecuta am scris despre imaginea 
de sine si impactul ei miraculos asupra vietii tale. In 
imaginea de sine vei descoperi doar credinte: unele 
ce iti dau putere si energie iar altele care iti saboteaza 
fericirea.

In articolul acesta voi impartasi cu tine 10 dintre cele 
mai comune credinte limitatoare pe care le tot repetam 
la nivel constient si mai ales la nivel subconstient. 

Anticipand sau recunoscand ca deja le ai si schimbandu-
le, vei fi in stare sa creezi posibilitati /oportunitati pentru 
succes pe care multi altii care nu sunt constienti de asta 
le vor pierde.

POTENTIAL => ACTIUNE => REZULTATE => CREDINTE/ SIGURANTA. 
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Incep cu cateva credinte legate de SANATATE 
- valabile de altfel si in alte arii de viata 

- pentru ca sanatatea este fundamentala 
pentru a crea implinire in viata.  Asadar, in 
primul rand trebuie sa ne gestionam corpul - 
sanatatea noastra, energia, vitalitatea.

Din pacate, chiar daca stim cat de 
importanta este sanatatea pentru noi sunt 
inca foarte multi oameni care cedeaza 
credintelor limitatoare de mai jos, lucru ce ii 
opreste sa reuseasca vreodata o schimbare a 
stilului de viata.

 
“NU POT SA AM VOINTA” 

Puterea vointei - asa de importanta - nu ne nastem 
cu ea, ci o invatam pe parcurs. E un “muschi” al mintii 
pe care il putem antrena, un instrument ce ne ajuta sa 
obtinem rezultate dorite. 

Invinge aceasta credinta si inlocuieste-o cu o credinta 
care sa te intareasca, de exemplu “daca nu pot TREBUIE 
si daca TREBUIE, pot!”

 
“NU AM TIMP”

La fel ca si credinta anterioara este valabila si in alte arii 
de viata, nu numai legat de sanatate.

Fiecare dintre noi are acelasi numar de ore pe zi. Cum 
de unii oameni reusesc sa faca atatea intr-o zi si altii nu?

Cum unii prind orice moment sa faca ceva in timp ce 
altii folosesc in mod constant lipsa de timp ca scuza in a 
nu realiza ce si-au propus?

Este pentru faptul ca pentru unii oamenii a face sport, 
de exemplu, este un TREBUIE iar pentru altii un AR 
TREBUI. Cheia este ca sa-ti transformi “ar trebui”  in 
TREBUIE. 

Poti incepe prin a monitoriza cum iti foloseti timpul. 
Asta te va ajuta sa prioitizezi si sa-ti programezi 
activitatile in mod corespunzator. Incepe fiecare zi cu un 
plan bine definit al zilei si tine-te de el.

Fii hotarat asupra a ceea ce vrei de la ziua respectiva. E 
ceva ce TREBUIE si nu “ar trebui”.

“NU INTELEG” 
Cu o astfel de credinta nici nu este de mirare ca multa 

lume nici macar nu trece la actiune, pentru ca se opreste 
in aceste doua cuvinte. Poate un mic efort le-ar deschide 
oportunitati extraordinare.

”ESTE PREA SCUMP”
Am stat de vorba cu oameni care si-au schimbat dieta 

cu una mult mai sanatoasa si care mi-au spus ca nu este 
mai scump ... sau daca intrece bugetul, este cu putin. 
Este adevarat ca folosesc mai mult timp insa, pe de alta 
parte castiga acea energie si vitalitate de care are nevoie 
corpul, creierul functioneaza mult mai bine si drept 
urmare le creste eficienta in orice.

Asta cand vorbim doar despre momentul prezent, 
pentru ca daca ne gandim la viata in intregimea ei, a fi 
sanatos are o valoare inestimabila.  

Alte credinte limitative comune si foarte importante 
sunt legate de relatiile de iubire, care sunt cele mai intime 
conexiuni pe care le putem avea. De ce? Relatia de iubire 
intre doi oameni este locul in care “dansam intre dorinta 
si vulnerabilitate”. In relatii ne regasim in forma noastra 
cea mai pura si adevarata, in care emotionalul joaca un 
rol foarte mare. Prin urmare putem fi expusi la cele mai 
distrugatoare credinte limitatoare.

Daca esti deja intr-o relatie de iubire sau in cautarea 
uneia, nu lasa povestile sa-ti ameninte potentialul pentru 
povestea de iubire ce ti-o doresti.

Iata cateva credinte bine cunoscute. Aminteste-ti ca 
pot fi ascunse in subconstient si create in momente de 
viata trecute ce nici nu ti le mai amintesti.

“NU MERIT IUBIRE”
Aceasta credinta creeaza multa nesiguranta si este 

fatala pentru relatie. Lipsa de siguranta nu este usor de 
invins, mai ales ca trebuie sa o invingem atat in noi cat si 
in relatie.

Fiecare om merita sa traiasca  iubirea/ relatia de iubire 
pe care si-o doreste, insa ca sa gasesti si sa pastrezi 
iubirea este nevoie in primul rand sa depasesti credinta 
falsa ca nu esti demn de iubire.

De asemenea, ai in vedere faptul ca nesiguranta 
te duce la gelozie si te face sa pui la indoiala intentia 
partenerului, lucruri care duc la deteriorarea si pierderea 
relatiei. Trebuie sa intri in puterea intentiei pozitive, stiind 
ca indiferent ce zice si/ sau face partenerul tau, intentia 
lui este una pozitiva.
ASADAR, CULTIVA-TI O RELATIE SANATOASA CREAND 
NOI CREDINTE!

“CEI BUNI SUNT DEJA LUATI“
Traim intr-o lume plina de “singles” ... mai mult ca 

niciodata. O multime de femei si barbati considera ca a 
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atrage un partener ideal este un fel de mit modern. Cu 
alte cuvinte, imposibil de realizat - ceva ce se intampla 
doar in filme si nu in viata reala. Alimentati de aceasta 
credinta unii se pierd in relatii ocazionale ce le aduc 
placere de moment insa uneori multa dezamagire, 
pentru ca atunci cand le este cel mai greu nu au pe 
nimeni apropiat. Altii au si uitat cum arata un date.

A gasi pe cineva potrivit este posibil, insa cere sa fii real 
si sincer cu tine, sa stii cu adevarat ce vrei si sa devii ca 
persoana pe care o cauti, pentru a o atrage. Decide ce 
calitati vrei sa aiba si ce calitati sa nu aiba persoana pe 
care o cauti. Scrie-le! Fii specific! Si odata ce ai facut asta 
treci la actiune. Fii accesibil! Da sanse! Inceteaza a mai fi 
influentat de credinta ca vei fi poate ranit din nou. 

Cand crezi ca este posibil sa-ti gasesti perechea 
potrivita, ai o alta energie de cautare si sansele tale de 
a gasi cresc.

“MI-E TEAMA DE RESPINGERE”
Stiinta a dovedit faptul ca atunci cand esti respins 

ritmul tau cardiac scade semnificativ. Pupilele ti se dilata 
si corpul tau activeaza la nivel general starea de lupta 
sau fugi. Adevarul e ca respingerea este deseori doar o 
interpretare sau o perceptie a ta. 
OARE CHIAR TE-A RESPINS ACEA PERSOANA, SAU NU 
A FOST DISPONIBILA? Poate ca ceva de care tu nu stii se 
intampla cu ea.

Cheia este in a gasi o interpretare care sa-ti dea putere 
si nu sa ti-o ia in momentul in care crezi ca esti respins, in 
asa fel incat sa te ajute sa mergi mai departe.

Alte credinte extrem de importante sunt legate de 
cariera. In zilele noastre oamenii petrec cel mai mult timp 
la munca. De aceea este important sa te simti bine acolo, 
sa prosperi. Dar poti sa faci asta daca nu esti angajat in 
ceea ce faci? 
CARE ESTE SECRETUL SA TE SIMTI BINE LA SERVICIU?

Ciclul succesului arata ca pentru a-ti schimba rezultatele 
ai nevoie sa-ti schimbi credintele si prin urmare actiunile. 
Prin anticiparea si eliminarea credintelor limitative vei 
actiona si crea oportunitati pentru crestere ce te vor duce 
catre cariera visurilor tale.

“NU SUNT IN STARE/NU AS PUTEA SA FAC ASTA 
NICIODATA”

Teama de esec este cea mai comuna teama ce ne tine 
departe de succes. Adevarul este ca nu exista esecuri, ci 
doar rezultate. Teama ne distruge starea de bine si ne 
imobilizeaza cand vine vorba despre a actiona. Teama 

este bine integrata in fiecare om - nimic din ceea ce 
facem in timpul vietii noastre nu ne poate lua complet 
teama. Secretul este sa inveti cum sa o folosesti in loc sa 
te foloseasca ea pe tine. 

“OAMENII DE SUCCES SUNT NOROCOSI”
Daca exista un singur lucru pe care oamenii de succes 

il au in comun acela nu este noroc. In schimb ei toti au 
cateva caracteristici in comun: persistenta, motivatie, 
dedicare si pasiune. 

Cand lucrurile nu merg cum vrei tu gandeste-te ca 
victoria este deseori doar la un pas departare. Tot ce ai 
nevoie este o mica schimbare in psihologia sau strategia 
ta pentru a prinde momentul potrivit si rezultatele dupa 
care aspiri. 
AMINTESTE-TI CA UNDE ITI INDREPTI FOCUSUL/
ATENTIA, ACOLO MERGE SI ENERGIA TA!

“NU AM CE E NEVOIE PENTRU A REUSI”
Ca sa obtii rezultatele dorite trebuie in primul rand 

sa te angajezi in a face o schimbare si primul pas este 
sa-ti fixezi obiectivele. Ele iti vor da directie. CUM FACI 
ASTA? Pornesti de la cum ar fi ca ceea ce-ti doresti sa se 
fi indeplinit. Apoi afli ce iti trebuie sa ajungi acolo, dupa 
care vii in prezent si vezi ce ai deja care sa te duca acolo 
si ce mai ai nevoie. Vei fi surprins uneori sa realizezi ca nu 
este nevoie de prea mult.

Sper ca din exemplele date ai reusit sa-
ti formezi o imagine si mai clara asupra 

credintelor limitative si cum iti influenteaza 
ele viata. Nu este usor sa le inlocuiesti insa 
merita efortul ... crede-ma! In procesul de 
coaching este unul dintre subiectele de top 
abordate, pentru ca “credintele au puterea 
de a crea sau de a distruge.”

Sunt IRINA KUHLMANN, master coach 
international, si daca a venit timpul sa lucrezi 
cu tine si viata ta la nivel holistic, pot sa te ajut. 
Pentru mai multe informatii, poti accesa

www.irinakuhlmann.com

Cu drag si pe curand,
IRINA 
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http://www.irinakuhlmann.com
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COPILUL DIN TINECOPILUL DIN TINE

Fiecare dintre noi avem nevoie de un loc unde sa ne simtim protejati, in siguranta si 
bineveniti. Fiecare tanjeste dupa un loc in care sa se poata relaxa, sa se simta pe deplin 
ei insisi, iar in mod ideal, casa in care a crescut era un astfel de loc. Acolo era locul 

unde majoritatea ne-am simtit acceptati si iubiti de parinti, locul in care primeam caldura 
si dragoste. Iar acel sentiment din copilarie de a fi acceptat si binevenit, il interiorizam si il 
situam ca element fundamental, ca atitudine pozitiva, in viata de adult. Ne simtim in siguranta 
cu acea lume, cu acele sentimente si trairi pozitive, suntem increzatori in noi si in cei din jur.

Cu toate acestea, multi oameni asociaza copilaria cu experientele negative, chiar 
traumatizante; altii au avut o copilarie nefericita, dau au reprimat acele amintiri. Unii abia 
isi amintesc respectivele momente. Exista de asemenea, adulti care cred ca copilaria lor s-a 
incadrat intr-o anumita “normalitate” sau “copilarie fericita”, pentru ca ulterior, sa constientizeze 
ca, de fapt, s-au inselat. Si cu toate ca oamenii pot incerca sa reprime aceste ganduri si amintiri, 
sa minimizeze experientele de nesiguranta, neincredere, respingere, exista momente in viata 
de adult care le dezvaluie si care arata cu adevarat natura reala si personalitate a individului.

INTELEGEREA EXPERIENTEI COPILARIEI NE POATE AJUTA SA NE 
CONSTRUIM O VIATA SI RELATII MAI FERICITE.

Copilul interior, reprezinta suma impresiilor bune si 
rele, care ne-au format din copilarie, prin intermediul 

parintilor nostri si a altor figuri importante. 
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Cei cu o experienta mai putin pozitiva a copilariei, au probleme cu stima de sine si se indoiesc 
mereu ca sunt bineveniti acolo unde sunt (serviciu, casa) de catre colegi, prieteni, familie sau 
chiar partener. Ei nu se plac pe ei insisi atat de mult, de aici si sentimentul de nesiguranta; de 
multe ori se “zbat” in relatii, se afla intr-o lupta continua, in special cu ei. Sunt incapabili sa 
dezvolte o incredere de baza, lipsindu-le un sentiment de sprijin intern. In schimb, spera ca 
altii le vor furniza sentimente de securitate, protectie, stabilitate si acel sentiment de “acasa”; 
sunt intr-o continua cautare cu prietenii, colegii, partenerul si totul din nefericire, se termina 
prin a fi dezamagiti. Rare sunt cazurile in care exista persoane care ii fac sa se simta “ca acasa”, 
iar daca se intampla, este pentru o perioada scurta de timp. Si cei care nu se simt acasa in 
interior, nu o vor gasi niciodata in exterior.

Cand vorbim de aceste influente din copilarie care, impreuna cu structura noastra genetica 
ne definesc in mare masura caracterul si stima de sine, discutam de o parte a psihologiei, care 
poarta numele de “copilul interior”. Copilul interior, reprezinta suma impresiilor bune si rele, 
care ne-au format din copilarie, prin intermediul parintilor nostri si a altor figuri importante. 
in mod normal, nu constientizam majoritatea acestor experiente si cu toate acestea, ele 
sunt mereu acolo in constiinta. Iar copilul interior este fara discutie o parte importanta a 
inconstientului.

Exista temeri, ingrijorari, adversari pe care i-am experimentat, dar exista si partea pozitiva, 
influentele benefice ale copilariei. Doar ca, influentele negative afecteaza cel mai mult adultul, 
modul lui de a fi. In realitate, copilul interior din fiecare, lucreaza din greu pentru a nu trai si 
experimenta umilintele si suferintele din copilarie, dar in acelasi timp, acel copil inca tanjeste 
dupa sentimentele de siguranta si aprobare de atunci, asa putine si scurte cum au fost ele. 
Aceste frici si dorinte sunt active in adancurile constiintei noastre.

La nivel constient, suntem adulti independenti care ne traim viata. La nivel inconstient, copilul 
nostru interior, exercita o influenta semnificativa asupra perceptiei, asupra comportamentului 
nostru, al modului de a gandi si simti. Si in realitate, este mult mai puternic decat intelectul 
nostru. S-a dovedit stiintific ca inconstientul este o forta mentala incredibil de puternica, ce 
conduce si dirijeaza aproximativ 80-90% din experientele si actiunile noastre. Partea buna 
este aceea ca, din momentul in care ne-am imprietenit cu copilul din interiorul nostru, 
vom ajunge sa recunoastem dorintele profunde, cicatricile pe care la avem si le purtam in 
permanenta. Abia atunci putem accepta aceasta parte din noi si chiar putem incepe un proces 
de vindecare, iar drept rezultat, vom avea parte de o crestere a stimei de sine, iar copilul din 
noi va gasi in cele din urma o casa. Aceasta este o conditie esentiala, determinanta, pentru 
formarea relatiilor mai prietenoase, mai linistite si mai fericite. Este de asemenea, o premisa 
de a parasi relatiile care nu ne fac bine sau care nu ne sunt potrivite.

Inconstientul este o forta mentala incredibil de 
puternica, ce conduce si dirijeaza aproximativ 80-90% 

din experientele si actiunile noastre.
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EXISTA PERSOANE CARE AFIRMA CA CEL MAI BUN 

MEDICAMENT ESTE RASUL, ALTELE, MUZICA; CEL 

MAI SIGUR, AMBELE SUNT BENEFICE!

Oamenii se bazau pe samani in 
trecut pentru a le vindeca bolile si 

starile de suferinta, inainte de medici 
si medicamente, practica ce exista si in 
ziua de astazi. Samanismul este cea mai 
veche metoda de vindecare si depinde 
de comunicarea cu anumite spirite, 
samanii folosind cantecul si tobele ca 
ritualuri de vindecare, fiind practic primii 
care au introdus muzica in procesul de 
vindecare.

MUZICA SI PUTEREA EI VINDECATOARE
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MUZICA SI VINDECAREA

Cu mai bine de 2500 de ani in urma, Hipocrate, tatal 
medicinei moderne, folosea muzica pentru a-si trata 
pacientii bolnavi psihic. Celebrul filosof, matematician si 
muzician Pitagora, credea in puterea muzicii, afirmand ca, 
a asculta muzica zilnic face bine sanatatii unei persoane. 
Celebrii filosofi, Aristotel si Platon, au facut declaratii 
similare. Grecii antici recunosteau legatura dintre muzica si 
medicina, astfel ca zeul lor, Apollo, era zeul ambelor.

Au trecut apoi sute de ani pentru ca puterea muzicii 
pentru vindecare sa fie recunoscuta; la sfarsitul razboiului 
in anii `40, multi soldati l-au terminat raniti. Multi muzicieni 
au venit la ei in spital, medicii observand schimbari vizibile 
la nivel emotional si fizic dupa vizita acestora; ulterior, au 
fost anagajati muzicieni in mod regulat, terapia prin muzica 
castigandu-si locul bine meritat. Aceasta implica muzica 
pentru imbunatatirea starii fizice si emotionale a persoanei 
respective.

STUDIEREA TERAPIEI PRIN MUZICA

In 1944, Universitatea din Michigan, a fost prima institutie 
care oferea studii universitare terapiei prin muzica, ceea ce 
a fost ca un exemplu si pentru alte universitati. Acest curs 
de muzicoterapie implica o combinare intre psihologie 
si muzica, o ramura care s-a dezvoltat atat de mult, incat 
in 1950 a luat nastere NAMT (National Association for 
Music Therapy). Aceasta a creat si dezvoltat standarde 
educationale si cerinte de instruire pentru terapeuti, 
specialistii absolventi, trebuind sa sustina la sfarsit examen 
de licenta si sa lucreze pe teren.

Muzicoteraputii lucreaza in scoli, spitale, inchisori, 
asistenta sociala la domiciliu, ei proiectand sesiuni 
personalizate pentru pacienti, pe baza nevoilor acestora. 
Nu exista sesiune tipica, existand multe stiluri de muzica; 
unii asculta muzica, altii scriu cantece, canta la instrumente 
sau discuta versurile melodiei. Exista multe cercetari din 
domeniul muzicoterapiei inca de la inceputul ei, rezultatele 
fiind mai mult decat pozitive pentru tratarea multor afectiuni 
atat fizice cat si emotionale, starea de spirit crescand sau 
dupa caz, scazand nivelul stresului. Acesta este un motiv 
bineintemeiat ca muzicoterapia sa fie folosita pentru 
tratarea pacientilor care sufera de anxietate sau depresie. 
Studiile au aratat ca antidepresivele pot lucra mai eficient 
in cazul pacientilor care se bucura si de muzicoterapie in 
acelasi timp.

COPIII SI MUZICOTERAPIA

Copiii care au suferit traume sau au experimentat durere 
beneficiaza de asemenea de muzicoterapie. Sunt invatati 
sa-si exprime furia si durerea prin muzica si prin compunerea 
ei. Copiii cu probleme motorii au beneficiat de sesiuni de 
terapie in care sunt invatati sa cante la tobe sau tamburin, 
in timp ce copiii orbi au fost invatati sa-si imbunatateasca 
abilitatile de ascultare lucrand cu muzicoterapeuti. Copiii cu 
autism si-au imbunatatit abilitatile de comunicare.

Muzicoterapia poate fi folosita chiar si in cazul bebelusilor, 
multi sugari prematuri consumand mai mult atunci cand 
exista muzica, astfel ca ei castiga greutate mai repede, 
mancand mai mult. Muzica poate reduce de asemenea 
rata batailor inimii, ajutand in acest mod la un somn mai 
profund.

Si nu doar copiii si bebelusii pot beneficia de beneficiile 
muzicii, chiar si bolnavii de Alzheimer al caror creier se 
deterioreaza, sunt mai putin agitati si mai cooperanti cand 
este aplicata muzicoterapia. Pentru cei cu boala Parkinson, 
care afecteaza abilitatile motorii, cunosc imbunatatiri in 
echilibru si coordonare.

Terapia prin muzica ajuta oamenii de toate varstele sa 
se recupereze din leziunile cerebrale, studiile aratand ca 
muzica poate ajuta creierul sa creasca si sa lucreze eficient. 
De exemplu, dupa ce un pacient a invatat sa cante la pian 
pentru doar cateva saptamani, s-a observat o crestere in 
zona dedicata controlului mainii. Neuronii din creier de 
asemenea, reusesc sa comunice mult mai bine. Pacientii 
care sufera de cancer si boli cronice beneficiaza si ei de 
muzicoterapie, aria dedicata muzicoterapiei devenind tot 
mai larga.

ASA CA, BUCURATI-VA DE 

MUZICA ORI DE CATE ORI AVETI 

POSIBILITATEA, IAR DACA AVETI 

SI IMPULSURI IN A DANSA, 

FACETI-O FARA NICIO RETINERE!



128  www.famost.ro | iulie 2021

STIL DE VIATA 

Terapia cu animale ofera confort persoanelor care 
sunt triste, care sufera sau poate au nevoie de 
un prieten. Si indiferent ca vorbim de un azil de 

batrani, spital, scoala, loc de munca, cainii de terapie 
manifesta simpatie, intelegere si compasiune fata de 
persoanele ranite, ingrijorate, ajutand la indepartarea 
problemelor din mintea celor aflati in suferinta.

SI CONFORTUL OFERIT DE ACEASTA
TERAPIA CU ANIMALE
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DE CE ANUME ESTE NEVOIE PENTRU CA UN ANIMAL SA FIE POTRIVIT PENTRU O 
ASTFEL DE TERAPIE?

Trebuie ca animalul sa aiba un temperament bun, o personalitate 
calma si linistita si nu toate animalele pot indeplini astfel de cerinte. 
Animalele destinate terapiei, trebuie sa treaca anumite teste pentru a 
demonstra ca le place sa se intalneasca cu persoane de toate varstele, 
ca se simt confortabil cand sunt atinsi in toate zonele corpului si in mod 
special in zona urechilor si a cozii, stiu cum sa se comporte si nu se simt 
in vreun fel deranjati de anumite miscari sau reactii bruste si sunete 
puternice, plansul si anumite tipete intrand in aceasta categorie.

EXISTA DIFERENTE INTRE ANIMALELE DE SERVICIU SI CELE DE TERAPIE?
Un animal de serviciu este instruit individual pentru a ghida de 

exemplu o persoana care nu vede sau a proteja/ apara o persoana in 
diverse situatii. Animalul de serviciu nu este un animal de companie 
si nu poate fi atins decat de cel care il instruieste sau ii este stapan. 
Animalele de terapie nu sunt instruite la fel ca cele de serviciu, 
principala lor sarcina fiind aceea de a sprijini oamenii cand sunt stresati 
sau au probleme. Lor nu li se poate permite accesul in anumite locuri, 
unde animalele de serviciu pot merge.

CARE SUNT BENEFICIILE UNUI ANIMAL DE TERAPIE?
Mangaierea unui animal s-a dovedit ca poate oferi omului multe 

beneficii legate de sanatate. Sunt eliberati hormoni care fac omul sa se 
simta bine, in momentul in care animalele sunt amabile si prietenoase. 
Oamenii se pot relaxa, insasi presiunea sanguina putandu-se reduce, 
ceea ce reduce si medicamentatiile care trebuiesc luate. Durerea 
oamenilor este usurata in contact cu aceste animale, poate fi stimulata 
dorinta oamenilor de a face exercitii fizice, copii cu autism pot practica 
interactiunea sociala.

CE ANIMALE DE TERAPIE EXISTA?
Cainii sunt cele mai intalnite animale de terapie, ei fiind in toate 

formele si dimensiunile, putand lucra la un mall sau intr-un spital. In 
spitale, cainii si stapanii pot intra pentru cateva minute in camerele 
pacientilor, acestia mangaind animalele si intrebandu-i pe stapani 
despre acestea. Pisicile sunt utile celor ce se tem de caini si sunt 
frecvent folosite in caminele de batrani unde pot intra in camere, mai 
ales unde persoanele sufera de dementa. Caii sunt animale mari care 
necesita o atentie deosebita, ingrijirea lor ajutand oamenii sa ia pauza 
de la gandurile negative, fiind in acelasi timp ajutati sa devina mai 
rabdatori si increzatori. Calaretii invata sa isi gestioneze furia, iar daca 
un calaret nu respecta calul, nici acesta nu respecta calaretul, respectul 
fiind foarte important pentru un cal.

ANIMALE DE TERAPIE SURPRIZA?
Anumite specii de cai de dimensiuni 

mici pot vizita copii si adultii in 
spitale. Caii mici sunt dresati inca din 
copilarie sa fie obisnuiti cu prezenta 
oamenilor, dar si in situatii cum ar fi 
persoanele in scaune cu rotile sau 
diverse suprafete de mers. Exista 
situatii in care exista un purcelus 
care se gaseste in aeroport pentru 
o terapie de calmare, lamele care 
isi pot indoi gatul pentru a impinge 
oamenii aflati in scaune cu rotile.

Folosirea animalelor ca vindecatori 
si terapeuti, avantajeaza atat 
persoana care se bucura de terapie 
cat si animalul. Iar cand persoana sta 
ghemuita cu un catel in brate, fiecare 
are de castigat 😊!
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ORGANIZARE CAMERA
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In cazul multora dintre noi care au facut curatenie si ordine in casa, aceasta reprezinta o mica evadare 
mai ales intr-o perioada de incertitudine, fapt confirmat si de vanzarile considerabile a solutiilor de 
depozitare, de la dimensiuni mici la foarte mari. Pentru expertii din domeniu, acest lucru nu a fost 

surprinzator, deoarece ei cunosc faptul ca a face curatenie si ordine in casa, elimina de asemenea 
dezordinea mentala. Se considera ca daca ai spatiu liber in casa, ai spatiu liber si in minte.

De exemplu, cand cineva se intoarce acasa, care este pusa la punct din punct de vedere al curateniei 
si ordinii, acest lucru este unul de impact, facandu-i pe multi sa se simta ca detin controlul, dandu-le si 
un sentiment de implinire. Si fiecare casa are “zone negre” in care domina dezordinea si care ne fac sa 
ne simtim stresati. In plus, ne si incurca mult, drept dovada reprezinta un dulap aglomerat, care ne face 
cateodata imposibila misiunea gasirii unui articol vestimentar. O bucatarie in care nu gasesti ce ai nevoie, 
iti face greoaie misiunea de a gati ceva, iar o buna organizare in principiu, inseamna crearea unei vieti 
mai usoare.

Specialistii nu prea ar indica sortarea/ aranjarea dupa culori intr-un dulap! Daca pui toate articolele 
vestimentare dupa culoare, iti va fi si mai greu sa gasesti ceea ce cauti cand ai nevoie; in aceasta situatie 
este mult mai indicat sa ai tricourile la tricouri, camasile la camasi.

Dar inainte de a face ordine, rezerva-ti o zi intreaga pentru aceasta misiune, pentru ca apoi sa iti notezi 
ce anume din camera respectiva te streseaza cel mai mult. Daca lista este mai mare, pune in ordine - de 
sus in jos - tot ce te streseaza din camera respectiva. Dupa ce ai facut lista, apuca-te de treaba constiincios 
si solutioneaz-o, incepand cu cele mai stresante sarcini! Dupa ce ai facut primele 2-3 sarcini, totul va fi 
mai usor!

Cand ai ajuns la un dulap, inainte de toate, scoate tot ce ai in el si curata-l! Vezi ce mai pastrezi, ce 
arunci sau reciclezi, apoi pune totul la locul lui! Iar cand pui lucrurile in dulap, expertii sfatuiesc sa folosesti 
diverse containere sau cosulete, pentru a adauga o anumita structura si ordine mai distincta in dulap.

De asemenea, daca in bucatarie vrei sa iti pastrezi nuci, seminte, condimente, poti folosi din borcanele 
cumparate deja! Nu trebuie sa cumperi recipiente sau seturi specializate pentru niste lucruri banale!

Curatenie poti face si in telefon! Pastreaza-ti fotografiile care iti plac cele mai mult, inmagazineaza-le 
pe un stick USB sau creeaza un colaj si imprima-le! Iar daca vrei sa le ai la vedere, le poti inrama si aseza 
pe anumite rafturi! Ce fotografii nu iti sunt pe plac, le poti sterge fara nicio problema!

Bijuteriile si tot ce folosesti pentru machiaj (rujuri, perii, rimeluri), le poti pastra foarte bine in cutii 
specifice sau in gentute bombate si incapatoare, asta daca nu ai sertare disponibile. In acest mod, vei 
gasi mereu cu rapiditate orice cauti si ai nevoie. O modalitate foarte eficienta de a tine in ordine anumite 
categorii de lucruri sunt dispozitivele cu tavite suprapuse.

A AVEA O CASA BINE ORGANIZATA, IN CARE TOTUL ESTE IN 
ORDINE, NU ESTE UN LUCRU BUN DOAR PENTRU CASA, CI SI 

PENTRU STAREA TA DE BINE.
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CUM 
CUMPERI 
O MASA?

Cand vorbim de stiluri de masa din sufragerie, trebuie stiut ca 
exista ceva pentru toata lumea. La sfarsitul unei zile, ea trebuie sa 
functioneze ergonomic, sa ai spatiu pentru a te deplasa liber in jurul 
ei, dar trebuie luate in calcul si stilul casei si stilul tau de viata.

Pentru a elimina lucrurile neplacute, trebuie mentionat ca o masa din sticla 
si metal avand colturile ascutite, poate fi un dezastru daca ai copii mici; e 
doar o problema de timp pana cand se poate intampla ceva rau.

Daca stilul de acasa este rustic, lemnul ramane popular chiar daca exista 
intr-o maniera moderna, la care s-a adaugat si metal.

Daca vorbim de un stil modern al mijlocul secolului, acest lucru face referire 
la perioada cuprinsa intre anii 1930 si 1960, in care picioarele meselor erau 
subtiri, conice, rotunde. Acesta este un stil care functioneaza foarte bine atat 
in cazul traditional, dar si modern.

Exista si mesele care se strang din picioare incrucisate si un blat de lemn. 
Avantajul este ca poti strange masa si poti avea parte de un spatiu mai mare, 
dar in schimb, este compromis spatiul de la picioare in timpul mesei.
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VREI SA CUMPERI LA MANA A DOUA?
Mesele din lemn de calitate pot tine mult daca 

sunt pastrate si ingrijite corespunzator, putand 
trece de la generatii la generatii. Asa ca, daca 
esti o persoana care iubeste stilul clasic sau 
poate pur si simplu iti doresti sa cumperi o masa 
la mana a doua, iata ce ar trebui sa stii ...

Lemnul trebuie sa fie de buna calitate, de cele 
mai multe ori, ascuns sub straturi de vopsea 
sau lac. Stejarul, tecul sau imbuia pot fi slefuite 
pentru un aspect brut si poate fi mult mai ieftin 
comparativ cu un mobilier nou in serie. Iar daca 
deja l-ai cumparat, mergi pe un etansat pe baza 
de apa, decat lac sau ulei lucios!

Daca iti plac picioarele mesei, iar blatul este 
deteriorat, pune unul nou! Acelasi lucru este 
valabil si pentru picioare - pe care le poti inlocui 
cu picioare din otel pastrand blatul original din 
lemn, pentru un aspect industrial.

Asigura-te ca picioarele sunt destul de solide 
si nu incap doar scaune mici!

Cauta gauri mici prin lemn, pentru a avea 
siguranta ca nu exista vreo infestare. Si chiar 
daca poate fi solutionata, este mai bine sa 
cunosti acest aspect din timp.

Daca masa vine cu scaune, pune tesaturi 
frumoase pe scaune sau vopseste-le intr-o 
nuanta deosebita si adecvata spatiului, pentru a 
avea piese unice!

Mesele mici de inaltime pot fi excelente 
pentru cafea, daca te induri sa le tai picioarele!

FORME
Forma dreptunghiulara este cea mai comuna si 

functioneaza bine in orice spatiu. Latimea este discutabila 
si ajustabila in functie de necesitatile fiecaruia, iar 
lungimea este importanta atunci cand exista mai multe 
persoane sau vorbim de un eveniment.

Forma rotunda este ideala pentru spatiile mici, 
neexistand colturi ascutite, forma circulara fiind perfecta 
pentru a echilibra o camera patrata.

Formele patratoase mari sunt ideale pentru conversatii 
- comparativ cu cele dreptunghiulare, deoarece toti sunt 
mai apropiati intre ei, se pot vedea si pot comunica mult 
mai bine.

Mesele ovale sunt clasice si frumoase, versiunile 
vintage putand fi gasite la magazinele cu articole de 
mana a doua, in timp ce versiunile moderne se gasesc 
in magazine de mobila. Acest tip de masa necesita o 
camera mult mai larga.

MARIMEA POTRIVITA
☑ Trebuie sa lasi aproximativ 1 metru intre marginile 
mesei si pereti, lucru ce va asigura spatiu suficient pentru 
scaune.

☑ O masa trebuie sa aiba cel putin 1 - 1,2 m latime, mai 
ales daca oaspetii stau la capetele ei.

☑ Fiecare persoana trebuie sa aiba spatiu de aproximativ 
60 de cm pentru a putea manca confortabil.

☑ Ia in calcul o masa extensibila, perfecta pentru spatiul 
de zi cu zi, ce poate fi extinsa cand ai oaspeti sau petreceri.

Mese si scaune

Ca o regula de baza, scaunele nu trebuie neaparat sa se 
potriveasca! Poti avea texturi, stiluri, culori diferite, atat 
timp cat sunt functionale si confortabile.

TIPURI DE LEMN
In zilele noastre, lemnul este combinat cu otelul si alte 

materiale, in timp ce blaturile de sticla se bucura de o 
revenire serioasa, intr-un stil modern si actualizat.

Pinul este un lemn de calitate, durabil si care arata 
minunat in forma sa naturala.

Stejarul este de luat in calcul, fiind prezent atat in 
piesele de mobilier moderne cat si in cele vechi.

Cand alegi o masa care sta pe pavaj sau este destinata 
spatiului exterior, trebuie ca lemnul sa reziste, asa ca, 
atentia trebuie sa fie si mai mare (salcam, eucalipt, tec).
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transforma-ti spatiul!
TRANSFORMA-TI SPATIUL INTR-UN 
SANCTUAR IN CARE SA-TI GASESTI LINISTEA 
SI CONFORTUL, FARA A CHELTUI O AVERE!

Textura

Covoare tesute, tricotate, perne 
de plus ... stratificand o varietate 
de texturi, sunt imbunatatite 
dimensiunea si confortul. Cand te 
dai jos din pat si calci pe un covoras 
moale si simti ca te afunzi in el, 
sentimentul de linistire urmeaza 
relaxarii si confortului.
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Joaca-te cu modelele!

Un model luminos, in mod special 
cel mai mare din camera, atrage 
atentia asupra sa, ca si cum totul 
graviteaza in jurul sau. Iar cand vrei sa 
amesteci imprimeurile, lasa doar unul 
sa fie in centrul atentiei, iar celelalte 
sa il completeze. Daca de exemplu ai 
imprimeuri florale in centrul atentiei, 
lasa formele geometrice in jur, iar in 
privinta culorilor, poti repeta doua 
culori pentru armonizare.

Spatiu deschis

Oglinzile in camera reflecta lumina, 
facand camerele mai luminoase si 
aerisite, si dand impresia de mai 
mult spatiu. O oglinda rotunda care 
atarna deasupra capului ofera stil 
si o adancime spatiului, mai ales 
cand camera este micuta. Este 
recomandabil ca pozitionarea 
oglinzii/ oglinzilor in camera sa fie 
facuta astfel incat sa reflecte un 
alt element decorativ, o fereastra 
fiind ideala pentru cele mentionate 
anterior.

Adauga culoare!

Cand iti doresti o modificare 
a spatiului sau sa modernizezi 
mobilierul, cea mai ieftina varianta 
sta in var si vopsea! Poti da camerei 
un aspect nou, proaspat si il poti 
completa cu piesele de mobilier din 
camera sau cu elemente ca paturi, 
perne, pana la ramele unor tablouri, 
vase, veioze.
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O CASA 
SANATOASA

INGRIJESTE-TI CASA INTR-UN 
MOD EFICIENT, PENTRU CA OAZA 

TA DE LINISTE SA ITI OFERE  
CELE MAI SANATOASE CONDITII 

DE LOCUIT!

O casa sanatoasa si curata 
poate fi pastrata cu ajutorul 
ROIDMI RS60 Cordless 
Vacuum Cleaner, care dispune 
de o tehnologie de filtrare 
antibacteriala atat pentru 
eliminarea, cat si pentru 
reducerea raspandirii bacteriilor 
la minim, creandu-ti un mediu 
sanatos.

Elimina mirosurile si 
ucide germenii animalelor 
de companie din casa pe 
de asternuturi, cu ajutorul 
BE:FRESH Pet Spray! Utilizarea 
regulata previne acarienii si alti 
alergeni sa supravietuiasca in 
casa ta! Brandul nu foloseste 
plastic, iar produsele au rolul si 
de a reduce stresul animalelor 
de companie.

Folosirea fierului de calcat 
cand iti calci asternuturile, 
elimina acarienii, iar fierul 
de calcat foarte usor Funky 
Appliance Iron are o talpa 
ceramica ce aluneca usor, un 
cablu lung de 3 metri, un rezervor 
de apa de 450 ml si 45 grame pe 
minut de abur continuu.

Aerul din casa contine mai 
multe particule, inclusiv bacterii, 
virusuri, polen, mucegai, 
produse chimice, detergenti, iar 
inhalarea acestora poate duce 
la diverse afectiuni respiratorii. 
Partea buna este aceea ca exista 
Blueair Classic 205, despre care 
producatorul afirma ca elimina 
99,97% dintre particule.
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Hyggelight Growing Candles 
sunt lumanari luxoase, naturale, 
care se transforma ulterior 
in ghivece cu flori salbatice. 
Etichetele vin si cu seminte in 
etichete, asa ca, dupa ce s-au 
topit lumanarile, poti umple vasul 
cu pamant, in care plantezi ... 
eticheta.

blomus Fraga Scented 
Candles sunt lumanari delicate, 
naturale, care pleaca cu nuante 
din lemn de santal si smirna, 
pana la smochine si lenjerie 
moale. Iar recipientele sunt si ele 
foarte dragute, avand un aspect 
minimalist.

ELIMINA MURDARIA DE PE TASTATURA 
CU UN COCKTAIL CU VODCA!

Tastaturile se numara printre 
cele mai murdare suprafete cu 
care intram in contact, pentru ca, 
de fiecare data cand le atingem, 
transferam bacteriile care traiesc 
pe pielea noastra, unghii si maini. 
Amesteca jumatate de cana de vodca 
cu 10 picaturi de ulei esential de 
lavanda, umezeste o carpa si sterge 
tastaura! Proprietatile antibacteriene 
din solutie sterilizeaza instantaneu 
tastatura.

IGIENIZEAZA BURETII!
Pentru ca sunt umezi si la 

temperatura camerei, buretii 
reprezinta cel mai bun refugiu pentru 
salmonella si E.coli, iar pentru a nu 
avea parte de asa ceva, umezeste 
buretii si cuptorul cu microunde la 
maxim timp de 1 minut in fiecare zi. 
Acest lucru va ucide aproximativ 99 
de procente din bacterii. Intre aceste 
perioade, lasa buretii sa se usuce 
liber!

INDEPARTEAZA BACTERIILE DIN 
MASINA DE SPALAT CU UN CICLU DE 
OTET!

Bacteriile din haine pot persista 
in masina de spalat  mult timp, 
contaminand ceea ce vei spala mai 
tarziu. Pentru eliminarea germenilor, 
adauga 1 litru de otet in distribuitorul 
de detergent si ruleaza masina la o 
sarcina goala pe cea mai fierbinte 
setare (in cazul unui incarcator 
frontal, pune doar 3/4 otet)! Acidul 
acetic din otet ucide atat bacteriile 
alimentare, cat si cele fecale.

UCIDE BACTERIILE DE LA CHIUVETA 
INSTANTANEU CU BORAX!

Multe cercetari au aratat ca 
45% din chiuvetele din bucatarie 
adapostesc bacterii, deoarece 
germenii din vasele murdare se 
inmultesc in mediul umed. Pentru 
a dezinfecta fara prea mare efort, 
presara Borax pe fundul chiuvetei, 
apoi pulverizeaza otet! Lasa acest 
amestec sa stea timp de 1 ora, apoi 
clateste cu apa fierbinte! Boraxul 
elimina murdaria, in timp ce otetul 
ucide bacteriile.

Germenii exista si se 
dezvolta peste tot, astfel 
ca a cunoaste cat mai 

multe modalitati inteligente de 
eliminare a germenilor este un 
lucru bun pentru sanatatea si 
protectia noastra.

ELIMINA BACTERIILE!

Scentered De-Stress Home 
Aromatherapy Candle contine 
musetel pentru un efect calmant, 
neroli si mandarina pentru 
sustinerea sentimentelor de 
bunastare. Sunt realizate din 
ceruri naturale si uleiuri esentiale 
pure, pentru ca arderea sa fie una 
curata.

lumanari non-toxice



138  www.famost.ro | iulie 2021

SANATATE

Intepaturile dor, dar te impiedica sa te imbolnavesti! CUM FUNCTIONEAZA? Invatandu-ti corpul sa lupte impotriva 
germenilor. Anumite vaccinuri contin cativa germeni ai bolii respective, care au fost fie slabiti, fie distrusi, astfel ca ei 
nu iti vor da boala; multe vaccinuri moderne contin doar parti purificate ale germenilor. Corpul nostru are trilioane de 

celule albe din sange numite `celule B` care patruleaza, fiecare fiind programate sa recunoasca putin din ceva ce nu face 
parte din tine. Cand un germen intra in corpul tau si gaseste o potrivire, celula B devine activa. Se replicheaza pe sine si 
mii de celule B identice secreta molecule mari numite anticorpi. Anticorpii se leaga de germeni si ii distruge.

INTEPATURA 
IN BRAT
Cum functioneaza 
vaccinurile?
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Germenii se inmultesc foarte repede, un germen 
putand ajunge la 1 milion in doar cateva ore. Daca 
ai ghinion sau esti slabit, te poti simti rau, cedand 
infectiei in cele din urma. Intre timp, celulele B 
lucreaza din greu. De obicei, dureaza 1-2 saptamani 
pana se ajunge din urma tot numarul mare de 
germeni. In timpul bataliei, fiecare celula B activata 
poate produce mii de anticorpi intr-o secunda, lucru 
ce te face sa te simti mai bine.

Dupa ce germenii sunt invinsi, tu crezi ca revii 
asa cum ai fost inainte. Pe de o parte este asa, cu 
exceptia (buna, de altfel!) ca de acum, va sti cum 
sa lupte impotriva unor astfel de germeni, datorita 
celulelor B activate si a memoriei acestor celule.

Uneori, pot trai pentru tine intreaga viata, tinandu-
te in viata daca ai parte de o a doua infectie. Acesta 
este de fapt baza vaccinarii, vaccinurile continand 
germeni slabiti sau morti, care iti lasa corpul sa 
produca celule B si sa memoreze, fara a te imbolnavi 
deloc. Daca mai tarziu, te `intersectezi` cu acelasi 
germen, celula B este inarmata si gata de lupta, 
ea incepand imediat sa se reproduca si sa produca 
anticorpi. In mai putin de o saptamana, dusmanii 
sunt distrusi si incepi deja sa te simti mai bine sau 
probabil, nici nu ai apucat sa te simti rau.

Cand Edward Jenner a folosit varicela pentru 
a proteja oamenii de variola, el nu stia nimic de 
anticorpi sau celule B, doar ca el era atent si observa 
anumite lucruri/ simptome/ manifestari, urmandu-
si instinctele. Acum, noi stim ca varicele si variola 
sunt asemanatoare si ca anticorpii creati impotriva 
varicelei ucide pentru o perioada virusul variolei. Cu 
toate acestea, pentru a deveni imun pe tot parcursul 
vietii, trebuie sa suferi de variola sau sa beneficiezi 
de un vaccin modern.

O suta de ani mai tarziu dupa Jenner, Louis Pasteur 
a pus sistematic bazele vaccinarii, folosind un germen 
impotriva sa.

EDWARD JENNER (17 mai 
1749 - 26 ianuarie 1823) a fost 
un doctor englez, cunoscut pentru 
cercetarea si munca lui, introducand 
un vaccin pentru variola, o boala 
care a ucis milioane de oameni de-a 
lungul secolelor.

LOUIS PASTEUR (27 decembrie 
1822 - 28 septembrie 1895) a fost 
un om de stiinta francez, pionier in 
domeniul microbiologiei.

Impreuna cu colaboratorii sai, 
Pasteur pune la punct un vaccin 
impotriva holerei, pe care il aplica 
cu succes in 1881.

Pasteur isi incepe cercetarile 
sale asupra turbarii in 1880 si 
dupa multiple incercari de a obtine 
un preparat cu calitati de vaccin, 
dupa multe ezitari, el face prima 
incercare la un copil muscat de 
un caine turbat. La 6 iunie 1885, 
incepe prima serie de injectii si, trei 
luni mai tarziu, copilul este salvat.

De la Pierre Lamy Petit, French 
(Aups, France 1832 - 1909 
Paris, France) - Harvard Art 
Museums, Domeniu public, https://
commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=11218445

Edward Jenner by James Northcote
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NOOTROPELE

Conform studiilor, aproximativ 70 de procente dintre femeile care se afla in perioada perimenopauzei sau a 
menopauzei, au probleme cu memoria. Iar inainte de a-ti da verdicte singura, trebuia luat in calcul ca hormonii 
pot influenta acest lucru, partea buna fiind aceea ca memoria poate reveni la normal dupa menopauza. Cu toate 

acestea, problema principala este aceea de a minimiza aceste probleme in toata aceasta perioada de tranzitie, un 
raspuns acceptat de multi specialisti, avand un numitor comun: nootropele.

Estrogenul si progesteronul, cei doi hormoni feminini responsabili cu reglarea ciclului lunar, incep sa scada inainte, 
in timpul si dupa menopauza. Cu toate acestea, cei doi hormoni sunt implicati in si mai multe aspecte ale sanatatii si 
bunastarii femeilor, estrogenul jucand un rol esential in ceea ce priveste starea de spirit, sanatatea mentala si cat de 
complicate sunt amintirile tale.

DACA AI MOMENTE IN CARE TE SIMTI ABSENTA SAU TE AFLI CUMVA CU GANDIREA IN CEATA, E POSIBIL 

CA ASTFEL DE MANIFESTARI SA AIBA LEGATURA CU HORMONII! ASA CA, CITESTE IN CONTINUARE SI 

VEZI CE TREBUIE SA FACI PENTRU O MINTE AGERA SI LIMPEDE!
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Astfel ca, pe masura trecerii timpului, aceste cai incep sa se erodeze, ceea ce poate face ca creierul tau sa isi 
aminteasca mult mai greu anumite ganduri si/ sau amintiri. In plus, creierul produce o serie de substante chimice 
asemanatoare hormonilor, numite neurotransmitatori, care sunt direct responsabile de crearea sentimentelor si 
emotiilor. Serotonina este unul dintre ei si te face sa te simti relaxata si fericita. Cercetarile au aratat ca, atunci cand 
nivelurile de estrogen scad, celulelor creierului le este mai greu sa raspunda serotoninei, ducand la o stare de spirit 
scazuta sau chiar si depresie, ultima, des intalnita in cazul menopauzei.

Nootropele reprezinta un termen utilizat mai nou, doar ca substantele care intra in aceasta categorie exista de cand 
ne stim. Nootropele sunt in esenta nutrienti naturali sau extracte botanice, cu efect stimulator asupra creierului, 
imbunatatirea performantei cognitive, functionarea acestuia in parametri corespunzatori, amintirile memorate, 
claritatea mentala, motivatia, fluenta verbala si multe altele. In mod particular, cand vorbim de nootropele si 
menopauza, iata ce ar trebui sa stim .. .

Ginkgo biloba pentru o circulatie mai buna in creier
Cunoscuta ca una dintre cele mai vechi specii de 

copaci de pe Terra si singurul supravietuitor care 
apartine de plantele vechi, Ginkgo biloba contine 
multe ingrediente active, cunoscute ca terpenoide si 
flavonoide, care ajuta la stimularea functiei cerebrale si 
imbunatatirea circulatiei sangelui si a fluxului de oxigen 
spre creier. Ginkgo biloba este cel mai bine sa fie luat 
ca un extract standardizat, asa ca, fiecare isi poate 
asigura o cantitate decenta zilnica, care sa-i foloseasca 
propriilor necesitati.

Balsam de lamaie pentru memorie
Balsamul de lamaie contine diversi compusi activi, 

de amintit fiind acidul rozmarinic, flavonoidele, 
triterpenele, studiile aratand ca este imbunatatita 
starea de spirit si toleranta la stres, precum si 
imbunatatirea performantei cognitive. In plus, 
imbunatateste memoria si concentrarea, ajuta la un 
somn de calitate, lupta impotriva imbatranirii creierului, 
combate radicalii liberi si are un rol anti-viral.

Asa ca, ar fi indicat sa introduci in alimentatia de 
baza balsamul de lamaie, doar ca atentie sa citesti 
eticheta! Aceasta iti poate da informatii importante 
despre concentratii si ingrediente, iar tu, daca iti doresti 
o nutritie optima, trebuie sa alegi produse organice.

Coama leului pentru concentrare
Coama leului este o ciuperca fascinanta care are o 

istorie medicinala nootropa veche. Este venerata de 
nativii americani si culturile Asiei de Est, utilizata de 

calugarii budisti Shaolini in practicile de meditatie 
pentru imbunatatirea concentrarii si meditatiei. 
Studiile au aratat faptul ca coama leului imbunatateste 
memoria pe termen lung, claritatea mentala si 
sanatatea creierului. Este un nootropic ideal pentru o 
memorie confuza cauzata de menopauza si este usor 
de luat, fiind usor de adaugat in smoothie-uri, sucuri, 
iaurturi.

Adaptogeni pentru ameliorarea stresului
Adaptogenii sunt nootropici care iti ajuta mintea sa 

se descurce mai bine, sa ramai calma si echilibrata, sa 
te poti adapta si concentra in timpul situatiilor fizice, 
emotionale si mentale stresante. Una din principalele 
produse botanice adaptogene sunt rhodiola, ginsengul, 
ashwagandha si schisandra. Despre cea din urma, s-a 
constatat ca are un impact pozitiv asupra sistemului 
nervos central, precum si cu privire la nivelurile de 
stres, cu studii care arata reactii imbunatatite cand este 
vorba de stres psihologic cu reducerea cortizolului. De 
asemenea, cercetarile au aratat ca ajuta la reducerea 
simptomelor hormonale ale menopauzei.

Vitamina C pentru o stare de spirit buna
Nu doar imunitatea este imbunatatita de vitamina 

C, ci si starea de spirit, ea contribuind la normalizarea 
functiei psihologice, actionand ca un nutrient esential 
pentru productia neurotransmitatorilor. Alegerea 
vitaminei C lipozomale ca sfere lipozomale are beneficii 
in plus, fiind fabricate din fosfatidilcolina, ceea ce este 
extrem de important pentru membranele celulare.
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Conceptul de nootrop a 
fost introdus de doctorul 
CORNELIU E. GIURGEA 
prin juxtapunerea cuvintelor 
grecesti noos (spirit, minte) 
si trope (catre).

Nootropele sau 
substantele nootrope 
reprezinta medicamente 
sau suplimente alimentare 
(precum piracetam, 
piritinol, pramiracetam, 
lecitina, extractele de 
Ginkgo biloba si altele), 
diferite ca structura 
chimica, care amelioreaza 
procesele metabolice 
neuronale in leziunile 
cerebrale hipoxice, toxice, 
traumatice sau involutive. 
Ele mai sunt numite si 
neurotrope, neurodinamice 
sau activatoare ale 
metabolismului cerebral. 
De asemenea, termenul 
de nootrop se foloseste 
si ca adjectiv cu sensul 
de conceptul de nootrop 
sau efect nootropic al 
substantelor mai sus 
mentionate.

Folosirea medicatiei 
neurotrope a starnit 
controverse asupra eticii 
utilizarii acesteia, in situatia 
in care disponibilitatea si 
prescrierea medicamentelor 
de acest tip nu ar fi 
reglementate.

foto Giurgea https://
ro.wikipedia.org/w/index.
php?curid=1325582

Viridian Peak Focus contine 
extract de balsam de lamaie care 
ajuta la mentinerea functiei cognitive 
si extract de salvie, cu rol important 
pentru pastrarea bunastarii 
mentale optime, inclusiv memoria si 
concentrarea. In plus, este organic, 
vegan, nu contine cofeina.

A.Vogel Ginkgo Biloba Drops 
contine frunze proaspete din arborele 
Ginkgo biloba pentru crearea acestei 
tincturi de plante.

Altrient Vitamin C contine 
1000 mg vitamina C per plic. Creat 
printr-o tehnologie de ultima 
generatie, aceasta ofera absorbtie 
care depaseste cu mult standardele 
normale ale diferitelor forme de 
vitamina C.

Lion`s Mane Mushroom Powder 
contine ingrediente active, inclusiv 
derivati de cian, hericenone si 
erinacine, care lucreaza impreuna 
pentru a sustine creierul la cresterea 
neuronilor. Poate fi consumat 
prin adaugarea la iarturi, sucuri, 
smoothie-uri.

EQUI London Lean Formula 
contine schisandra, alaturi de un 
complex de 50 de vitamine, minerale, 
ierburi, probiotice si superalimente, 
pentru a sustine hormonii si glandele 
suprarenale. In plus, ajuta la scaderea 
usoara in greutate.

Incearca!
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1 Bucura-te de aceasta perioada! Zilele sunt 
mai lungi, asa ca o ideea buna este aceea de 

a iesi afara! Fie ca mergi intr-un parc, o padurice 
sau pe langa o apa, o astfel de plimbare placuta 
nu doar ca te ajuta sa lasi stresul in spate, dar iti 
ofera si o stare fizica buna. Incearca o plimbare 
matinala in care sa te bucuri de expunerea la 
lumina diminetii ce iti reseteaza ritmul circadian!

2 Planteaza ceva! Gradinaritul are un rol foarte 
terapeutic, asa ca te poti bucura de multe 

plante atat la pervazuri cat si in gradina, in 
functie de locuinta ta. Iar daca iti faci un obicei 
in a planta cate ceva de-a lungul timpului, te poti 
bucura de o abundenta de plante pe tot timpul 
anului; in plus, despre verdeata se stie ca ne 
elibereaza de stres.

3 Bucura-te de spatiu! E timpul sa elimini din 
dulap si sifonier lucrurile pe care nu le mai 

porti de ceva timp. Tu tot le-ai schimbat locul 
de-a lungul timpului, dar parca nu s-au potrivit 
niciodata unei tinute, asa ca e timpul sa scapi de 
ele! Astfel, vei avea si un dulap mai spatios, dar 
vei putea face si un bine, dand din haine unor 
prietene sau chiar donandu-le.

4 Da-i un aer proaspat garderobei! Dupa ce 
ai facut curatenie in dulap, eliminand ce nu 

mai porti, e timpul sa ii faci un update cu piese 
vestimentare actuale dar care poate sa iti ofere 
si continuitate anul viitor. Accesoriile sunt iarasi 
indicate, iar piata mai mult decat ofertanta, tu 
trebuie doar sa iti cunosti stilul, sa cercetezi 
piata si sa iei ce ai nevoie, iar internetul e un bun 
prieten si in aceasta situatie.

5 Incearca sa renunti la alarma ceasului sau 
telefonului! Daca seara te culci la o ora 

rezonabila, nu trage draperiile si lasa lumina 
naturala sa patrunda in camera si sa te trezeasca! 
Te vei trezi treptat, te vei simti mai putin obosita 
si in ton cu tine insati.

6 Stimuleaza-te digestia! O cana cu apa 
calda, la care adaugi putina lamaie si miere 

de albine, iti va trezi usor digestia si ii va da un 
impuls bun sistemului imunitar.

7 Faptele bune. Fie ca faci o fapta buna ajutand 
pe cineva sau faci parte dintr-o asociatie de 

voluntariat, iti ofera sansa sa te simti mai bine cu 
tine insati si sa reduci stresul asimilat.

D E  A  D E P A S I  S T R E S U L  I N  A C E A S TA  P E R I O A D A !
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PRO BI
O TICELE

PROBIOTICELE SUNT ALIMENTELE SAU SUPLIMENTE CARE CONTIN TULPINI DE BACTERII VII CE 
POT IMBUNATATI SANATATEA INTESTINELOR. BENEFICIILE DEMONSTRATE DE A LUA IN MOD 
REGULAT PROBIOTICE, INCLUD IMUNITATE CRESCUTA, ARMONIE HORMONALA, PIERDERE IN 
GREUTATE. IAR UNA DIN INTREBARILE ESENTIALE SI JUSTIFICATE ESTE ACEEA DACA TOATE 
PROBIOTICELE SUNT EGALE CA BENEFICII SI EFECTE; TOCMAI DE ACEEA TREBUIE SA PARCURGI 
URMATOARELE RANDURI, PENTRU A STI CE PROBIOTIC SA ITI ALEGI.
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PROBIOTICELE NU POPULEAZA INTESTINUL
Contrar opiniei generale, probioticele, de fapt, 

nu colonizeaza in vreun fel intestinele, ele ajuta la 
imbunatatirea sanatatii intestinului pe masura ce 
trec prin tractul digestiv. Poti cataloga probioticele 
ca niste chiriasi temporari, care te ajuta sa elimini 
bacteriile rele care cauzeaza diverse probleme de 
sanatate; ajuta de asemenea bacteriile rezidente sa 
transforme alimentele fribroase in nutrienti sanatosi 
“postbiotici”, benefici sanatatii.

PROBIOTICELE AJUTA LA SUSTINEREA SISTEMULUI 
IMUNITAR

Este o veste buna, mai ales ca necesitatea si 
constientizarea de a avea un sistem imunitar este 
o dorinta crescanda in aceasta perioada, datorita 
pandemiei. Cercetarile arata ca probioticele pot 
oferi asistenta, ajutand intestinul sa se refaca 
dupa dezechilibre, prin reducerea inflamatiei si 
a permeabilitatii intestinului. Acest lucru este 
important pentru sanatatea imunitatii, deoarece 
poate opri scurgerea agentilor patogeni daunatori 
din intestin in sange. Iar studile au confirmat acest 
lucru: a lua probiotice, scade riscul de a fi infectat cu 
Covid-19!

INTR-O LUME PERFECTA, NU AVEM NEVOIE DE 
SUPLIMENTE PROBIOTICE

Este preferabil sa ai parte de nutrienti si tot 
ce are nevoie organismul, din alimente, in special 
cele fermentate (chefir, varza acra, kimchi), iar 
necesitatea de a lua suplimente sa nu existe. Doar 
ca, viata de astazi si incercarile la care este provocat 
intestinul (stres, antibiotice, lipsa miscare si somn, 
conservanti, pesticide), face din suplimentele 
probiotice o necesitate daca iti doresti un sistem 
imun performant. In timp ce alimentele fermentate 
au o gama larga de bacterii, nu contin la fel de 
multe bacterii bune ca un probiotic “specializat”. 
De asemenea, trebuie stiut ca nu toate alimentele 
fermentate sunt bine tolerate de organism, de aceea 
un probiotic atent formulat reprezinta o optiune 
mult mai buna.

NU TOATE PROBIOTICELE SUNT EGALE
Cand cumperi un probiotic este necesar sa stii ca 

sursa de fabricatie este una sigura si ca respecta 
anumite standarde internationale certificate. La 
fel de importanta este perioada de valabilitate! 
Umezeala este dusmanul bacteriilor vii, iar un bun 
probiotic este de obicei bine ambalat si pastrat fara 
a avea parte de umiditate. Astfel ca nu este nevoie 
sa fie refrigerat si de obicei, un astfel de supliment 
trebuie tinut la frigider pentru a-i pastra calitatile.

CU CAT MAI MULT, CU ATAT MAI BINE
Un bun probiotic trebuie sa contina cat mai multe 

celule bacteriene pentru a avea un efect benefic 
in intestinele noastre, calatoria prin interiorul 
tractului digestiv fiind toxic pe alocuri. Iar pastilele 
probiotice trebuie sa poata rezista acestui mediu, 
iar pentru a te asigura de aceasta, trebuie sa verifici 
numarul CFU care se traduce ca “unitate de formare 
a coloniei” si este evaluata la microscop, fiindu-i 
numarate bacteriile. Un termen mai nou, mai precis 
si mai sugestiv este BLB, care se traduce ca “miliarde 
de bacterii vii”. Aceasta se masoara prin citometrie, 
care are parte de mai multa acuratete, numarand 
doar celulele vii si viabile. Si ca regula generala, cu 
cat exista mai multe celule bacteriene individuale 
intr-un supliment probiotic, cu atat acesta este mai 
eficient.

Trebuie sa cauti unul care contine 10 miliarde sau 
mai multe celule pe doza/ capsula, probioticele care 
sunt ieftine continand de obicei mult mai putine, 
astfel ca reprezinta o risipa de bani. Si nu in toate 
situatiile, cu cat e mai mult, cu atat e mai bine! 
Un bun supliment probiotic poate fi formulat pe 
baza cercetarilor care arata ca un anumit numar de 
bacterii pot avea efecte benefice asupra intestinului 
in mod particular. Iar a lua mai mult decat doza intial 
recomandata, poate sa nu aiba efectele dorite sau 
dimpotriva - sa iti cauzeze si probleme digestive. Cel 
mai bine este sa alegi un probiotic de calitate si sa 
iei doza recomandata pe eticheta.
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DESPRE TULPINI
Suplimentele probiotice variaza foarte mult, in 

anumite situatii ele fiind facute pentru un scop 
specific, alteori fiind concepute pentru a imbunatati 
functia intestinala intr-un mod mai general. Tulpinile 
pot fi clasificate astfel: Lactobacillus si amestecuri 
de Bifidobacterii; Saccharomyces boulardii (o 
drojdie buna); si bazata pe sol, amestecuri de bacil: 
Lactobacillus si Bifidobacterium.
1  Lactobacillus si Bifidobacterium

Exista multe cercetari pentru sustinerea folosirii 
acestor tulpini, care au aratat ca ajuta afectiuni din 
cele mai variate, de la cele vaginale, carii dentare, 
prediabet, sindrom de intestin iritabil, pana la 
depresie.
2  Saccharomyces boulardii

Acest probiotic este folosit de obicei pentru a trata 
candida, parazitii, infectiile fungice in intestin. Un 
studiu a aratat ca ajuta la linistirea balonarii asociate 
sindromului de intestin iritabil, dar si la reducerea 
severitatii diareei cauzate de antibiotice.
3  Amestecuri de Bacillus pe baza de sol

Acestea au avut parte de mai putina cercetare 
comparativ cu precedentele, dar in mod particular, 
ele pot dezvolta spori care pot coloniza intestinul. 
Se pare ca pot ajuta in cazul sindromului de intestin 
iritabil, consistenta scaunului si poate reduce 
inflamatia si permeabilitatea intestinului.

Este mai dificil cand ai parte de astfel de multe 
informatii cu privire la radacinile bacteriilor, 
informatii ce pot crea multa confuzie. Ca o regula 
generala, conform studiilor, probioticele cu multe 
tulpini de bacterii au mai multe rezultate bune 
comparativ cu cele cu o singura tulpina. Daca iti 
doresti suplimente de calitate, Biotic Complex de la 
Newson Health sunt ideale, lucrand pentru a-ti intari 
intestinul, a energiza sanatatea si are miliarde de 
bacterii vii (20 BLB).

CONSISTENTA ESTE IMPORTANTA
A lua un probiotic zilnic are un efect mult mai 

bun decat atunci cand luam unul doar cand ne este 
rau. Acest lucru se datoreaza faptului ca bacteriile 
nu colonizeaza intestinul si trebuie completat in 
mod regulat pentru cele mai bune rezultate. Trebuie 
sa consumi multe alimente bogate in fibre, care 
pot ajuta la sustinerea probioticelor noastre, la 
imbunatatirea sanatatii intestinului.

PASTREAZA LA RECE!
A incalzi un probiotic, ucide bacteriile vii, de aceea 

este esentiala depozitarea probioticelor intr-un loc 
racoros ferit de lumina soarelui, si cand il consumi, 
evita alimente calde si/sau lichide. Daca este sub 
forma de capsula, inghite-l intreg, sau amesteca-l in 
apa rece sau calduta daca este sub forma de pulbere.
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Dupa cum deja stii, vitamina D este esentiala pentru sanatatea oaselor si dintilor, doar ca, recent 
i s-a dat si mai multa atentie datorita faptului ca ofera beneficii in sprijinul imunitatii. Si un rol 

surprinzator este acela ca ajuta la sanatatea intestinului, complexitatea microbiomului din intestin 
avand legatura cu nivelul *activ al vitaminei D.

Majoritatea testelor efectuate nu masoara vitaminele active, astfel ca de cele mai multe ori, multe 
din persoanele care iau suplimente, nu “culeg” beneficiile la maxim.

*activ in aceasta situatie, inseamna ca organismul tau a metabolizat vitamina intr-o forma utilizabila.

VITAMINA D - EROUL SANATATII INTESTINULUI
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Creierul tau munceste non stop in fiecare zi, in fiecare minut, astfel ca are si el nevoie de mai multa atentie, 
avand in vedere importanta pastrarii sanatatii sale. Majoritatea cunoastem importanta alimentatiei pentru 
sanatatea noastra generala si cu toate acestea, de cele mai multe ori, nu facem mare lucru in aceasta 

privinta. Neglijam importanta anumitor nutrienti care sunt esentiali unui creier sanatos si ager, vitaminele B6, 
E, C, acidul folic si seleniul, fiind doar cateva. Iar a consuma o varietate de fructe, legume, diverse boabe, cereale 
integrale, nuci, seminte, proteine slabe, alimente neprelucrate, te vor ajuta sa ii asiguri creierului o aprovizionare 
buna si constanta a acestor neuro-nutrienti.

Iar acest mod sanatos de a manca este specific alimentatiei mediteraneene, despre care se stie ca este 
una dintre cele mai sanatoase si in mod specific, iti ajuta creierul sa performeze mai bine si sa scada riscul 
bolii Alzheimer. Si acest lucru poate fi o consecinta a faptului ca multe fructe si legume proaspete au multi 
antioxidanti care ajuta la scaderea inflamatiei, ceea ce in plus, protejeaza celulele creierului.

Si cum 60 de procente din creier este grasime, este important sa incluzi in alimentatie grasimi sanatoase 
monosaturate si polinesaturate, in special acizi grasi omega-3, care pot fi gasiti in pesti uleiosi, seminte de in, 
dovleac, seminte si nuci.
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MANCARE ADECVATA

CREIER AGER
pentru un
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Daca iti doresti cresterea puterii creierului,

trebuie sa stii ca el functioneaza cel mai bine cand este hidratat corespunzator. Indicata este apa, dar daca iti 
doresti extrabeneficii, ceaiul de menta poate fi un plus, datorita faptului ca contine luteolina, un antioxidant 
flavonoid care protejeaza creierul. Ginkgo biloba este o alta planta minune, un remediu traditional impotriva 
uitarii, un studiu recent aratand ca a lua aceasta planta, imbunatateste memoria. Se crede ca acest lucru se 
intampla fie din cauza cresterii debitului de sange, fie ca Ginkgo biloba contine un antioxidant neuroprotector. 
Alte vesti bune vin din partea consumului de cacao, despre care s-a constatat ca ajuta la cresterea fluxului de 
sange pana la creier, asa ca, ajuta-ti creierul consumand ciocolata calda! Cercetatorii italieni au aratat ca adultii 
sanatosi in varsta de 50-69 de ani care au consumat o data pe zi timp de trei luni cacao, au aratat imbunatatiri 
impotriva scaderii de memorie. Iar pentru cele mai bune rezultate, calitatea primeaza, astfel ca, continutul de 
cacao trebuind sa fie cat mai mare.

Pentru reintinerire si protectie,

este necesara adaugarea in consumul zilnic a frunzelor verzi, un studiu apartinand UNIVERSITATII RUSH din 
CHICAGO, aratand ca o portie zilnica de consum de frunze timp de 4,7 ani imbunatateste varsta creierului cu 
aproximativ 10 ani.

Imbunatatirea creierului are legatura se pare cu vitamina K, luteina, azotatul, fosfatul, folatul, vitamina B6, 
gasite in frunze verzi; in plus, folatul ajuta corpul sa scape de homocisteina, un aminoacid ce are legatura cu 
cresterea bolii Alzheimer.

Legumele verzi ca broccoli, kale, spanac (in mod deosebit cele bogate in folat), sunt deosebite pentru creier 
si pentru a-l ajuta sa sfideze varsta. In plus, poti consuma cereale integrale, nuci, lapte, oua, carne, ficat, fructe, 
iar daca consideri ca ai deficiente, poti incerca suplimente ale complexului de vitamina B. Mai mult decat atat, 
cercetarile au aratat ca persoanele cu niveluri sanguine mai ridicate de vitamina B6 si folat, pot avea un nivel 
scazut de declin cognitiv, in timp ce vitaminele C si E, la fel ca seleniul, protejeaza impotriva daunelor oxidative, 
un factor cheie in dezvoltarea declinului cognitiv.

Esentiale pentru creier

Legumele verzi inchise precum kale sunt hranitoare si contin o varietate larga de nutrienti, benefici sanatatii 
creierului.

Uleiul de peste gasit in macrou, somon, hering sau sardine si consumat saptamanal, te ajuta sa iti completezi 
nivelurile de omega-3.

Afinele si murele si in mod deosebit cele de culoare inchisa, sunt foarte bune pentru sanatatea creierului.
Turmericul contine curcumina, un antioxidant puternic care ajuta la prevenirea degenerescentei cerebrale, 

aducand beneficii si in ceea ce priveste imbunatatirea memoriei.
Uleiul de masline extravirgin sau mai bine spus, grasimile continute de acesta, ajuta la prevenirea asimilarii 

toxinelor in creier. 
Legumele ̀ crocante` ca telina, morcovul, tulpina de telina sau o felie de ardei rosu, reprezinta o buna modalitate 

de a obtine mai multa protectie cu ajutorul luteolinei.
Nucile ajuta creierul sa functioneze corect, in mod special cu ajutorul uleiurilor bogate in omega-3.
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OBEZITATEA LA NIVEL GL   BAL

Obezitatea este o consecinta a unui cumul de multi factori, bauturile carbogazoase, mancarurile 
pline de grasimi, stilul de viata sedentar, fiind doar cativa din cei vinovati. Si daca stiam ca Statele 
Unite domina in topul persoanelor obeze, iata ca aceasta problema devine una serioasa pentru 

multe tari, chiar si pentru cele aflate in curs de dezvoltare. Obezitatea a devenit o problema cu care este 
dificil sa te lupti, o situatie pe care nu o poti ignora.

In momentul in care 
creste nivelul de trai al 
tarilor si al oamenilor 
in sine, mersul pe jos 

este inlocuit cu masina, 
calculatoarele inlocuiesc 

sportul, mancarea de 
acasa este inlocuita cu 
cea de tip fast food, .. .
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OBEZITATEA AFECTEAZA LUMEA
Conform worLd heALth orgAnizAtion (WHO), 2 din 

3 persoane sunt supraponderate si obeze si traiesc 
in tarile in curs de dezvoltare, printre care India, 
China, tarile africane, locuri in care exista numeroase 
probleme sociale, foametea fiind printre cele mai 
importante. India de exemplu, este una din tarile cu 
cel mai mare numar de subnutriti, o alta problema aici 
fiind numarul crescand al persoanelor obeze. In SUA, 
numarul obezilor este de 40 de procente din populatia 
adulta, dar sunt afectati si copii; numarul copiilor obezi 
s-a dublat din anii `60. Pe de alta parte, in Thailanada, 
tara in curs de dezvoltare, obezitatea copiilor cu varste 
cuprinse intre 5 si 12 ani, a crescut cu aproximativ 12 
procente in doar doi ani. Si cum obezitatea a devenit o 
problema atat de raspandita, WHO (sau OMS la noi) 
a incadrat-o la epidemie globala.

O MARE PROBLEMA
Poate ca multe persoane se intreaba ce este 

obezitatea, in mod obisnuit ea fiind definita ca un 
indice de masa corporala (IMC) de peste 30 kg/ mp. 
Aceasta inseamna ca atunci cand greutatea persoanei 
in kilograme este impartita la patratul inaltimii sale 
in metri, rezultatul este mai mare de 30; IMC poate 
fi calculat folosind si kilograme si centimetri. Din 
nefericire, obezitatea poate da nastere problemelor 
grave: diabet de tip 2, boli de inima, presiune crescuta 
a sangelui si chiar anumite forme de cancer. Cresterea 
ratei obezitatii a atras cu sine si o crestere a bolilor 
conexe, toate acestea ingrijorand oficialii tarilor celor 
mai afectate.

DE CE SE CRESTE IN GREUTATE?
Cauzele obezitatii pot fi la fel de diverse intocmai ca 

cei care sunt afectati, dar progresul este cel care are 
un rol determinant aici. In momentul in care creste 
nivelul de trai al tarilor si al oamenilor in sine, mersul 
pe jos este inlocuit cu masina, calculatoarele inlocuiesc 
sportul, mancarea de acasa este inlocuita cu cea de 
tip fast food, toate per ansamblu, reducand cumulul 
de miscari si alimentatia sanatoasa. Tarile dezvoltate 
ca SUA s-a confruntat si inca o face cu aceasta 
problema - locuri de munca la birou si mancare tip 
fast food, multi specialisti sugerand ca tarile in curs de 
dezvoltare se pot confrunta cu provocari speciale cand 
vine vorba de obezitate.

Spatiul este o astfel de problema, cel mai elocvent 
exemplu fiind China, unde multe persoane au parasit 
zona rurala si s-au indreptat spre zona urbana, unde 
cartierele aglomerate si locuintele nu permit spatiu de 
miscare, la care se adauga comoditatea aferenta. Acest 
stil de viata, elimina necesitatea activitatii fizice, ceea 
ce este evident un minus pentru fiecare persoana in 
parte. In anumite tari din Africa, cultura este cea care 
incurajeaza cresterea in greutate, acesta fiind un semn 
al bogatiei, un tel spre care aspira multe persoane. 
Oamenii de stiinta sugereaza ca persoanele din tarile 
in curs de dezvoltare pot fi si mai predispuse cresterii 
in greutate, deoarece corpurile lor s-au obisnuit cu 
conservarea hranei atunci cand aceasta a fost rara, 
acum existand probleme cu arderea alimentelor cand 
aceasta exista din abundenta.

CE SE POATE FACE PENTRU CA LUMEA SA 
SLABEASCA?

Anumite tari iau masuri serioase, Africa de 
Sud, indrumata de strategia WHO numita gLoBAL 
StrAtegy on diet, PhySicAL Activity, And heALth, a 
lansat programul “Move for heALth dAy” in luna 
mai 2005, Brazilia a publicat primele recomandari 
ale unei alimentatii sanatoase, in Spania, din partea 
unor voluntari, s-a lansat un cod pentru o educatie 
sanatoasa a reclamelor cu privire la alimentatie, 
special pentru copii.

De asemenea si marile companii incearca cumva sa 
se alinieze acestor tendinte sanatoase, existand cateva 
care furnizeaza informatii nutritionale pe alimente 
chiar si in tarile unde nu este necesar, diverse aplicatii 
prin care clientii vad informatiile nutritionale de pe 
smartphone.

CE AI PUTEA FACE TU?
A combate obezitatea la nivel global incepe cu 

combaterea obezitatii la nivel local! Asa ca, poti incepe 
prin a-ti incuraja prietenii sa adopte un stil alimentar 
sanatos, sa faca sport, te poti implica sau organiza 
chiar tu diverse campanii/ miscari de constientizare a 
acestei probleme din ce in ce mai serioase. S I  C I N E 
S T I E ?  P O AT E  L U M E A  D I N  J U R U L  TA U 
S E  VA  S C H I M B A  I N  B I N E  D AT O R I TA  T I E !
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I N  M A I  P U T I N  D E  U N  M I N U T

ANALGEZICANALGEZIC
DIVERSELE PROBLEME DE SANATATE CAUZATE DE MISCARI REPETATE, POT FI 
SOLUTIONATE FOARTE RAPID, IN MARE PARTE, PRIN MISCARI ASEMANATOARE.

Gat inflamat? Apasa si intinde!
Muschii gatului lucreaza din greu cand te uiti 

in jos la o carte sau la telefon, 76% dintre noi 
simtind o durere. reMediere: apasa ferm locul in 
care te doare, apoi incet intinde si incordeaza 
la maxim dintr-o parte in alta pana cand simti 
ca se intareste zona la maxim. Stai asa timp de 
40 de secunde, apoi revino. Oamenii de stiinta 
canadieni spun ca activarea unui muschi in timp 
ce este aplicata presiune, relaxeaza spasmul, 
calmand durerea.

Dureri la incheieturile mainii? Baga mainile in 
apa!

Miscarile repetitive tripleaza riscurile de a 
avea dureri la incheieturile mainii. Cercetarile 
PHYSICAL THERAPY afirma ca scufundand 
incheieturile intr-o chiuveta cu apa rece timp 
de 60 de secunde in timp ce deschizi si inchizi 
palmele, ofera usurarea durerii. Scaderea brusca 
a temperaturii calmeaza nervii iritati, in timp ce 
miscarea blanda relaxeaza muschii incordati.

Durere de spate? Stai in prag!
Condorm studiilor apartinand ARCADIA 

UNIVERSITY din Pennsylvania, intinderea 
omoplatilor slabeste muschii si indeparteaza 
inflamatia declansatoare de durere in doar 1 
minut! Stai in cadrul unei usi cu mainile pe cadru 
la nivelul ochilor! Fa un pas inainte pana simti o 
durere in piept si stai asa timp de 10 secunde! 
Paseste apoi inapoi pana cand simti o tragere in 
partea superioara si stai astfel tot 10 secunde! 
Repeta aceasta procedura de doua ori! Acest 
lucru poate chiar preveni durerea, deoarece 
muschii relaxati, fac postura mai usoara.

Solduri stranse? Intinde-te in pat!
A sta jos rigidizeaza muschii mari ai coapselor, 

dubland riscul de incordare a soldului si a durerii. 
Incearca sa stai pe pat cu picioarele pe podea, 
apoi intinde-te pe spate, astfel incat sa simti 
intinderea din fata a coapselor. Oamenii de stiinta 
britanici afirma ca facand aceasta miscare timp 
de 60 de secunde, poate reduce durerea cu pana 
la 70 de procente, daca o faci de trei ori pe zi.

Rasuceste-te!
Rasucindu-te regulat in scaunul pe care stai la birou, poate reduce riscul durerii si rigiditatii la jumatate! 
Oamenii de stiinta de la UCLA spun ca orice miscare elibereaza muschii de tensiune inainte de a se 

acumula si a declansa spasme dureroase.
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Bacteriile bune te fac minunata!
Prebioticele pe baza de planta hranesc bacteriile 

bune in corp si iti aduca tinerete in par, dinti si piele.

Eczema
Aceasta stare uscata a pielii se poate extinde fara 

o cantitate suficienta de bacterii bune. Mergi pe 
un hidratant cu extract de ovaz, un prebiotic care 
alimenteaza bacteriile sanatoase de pe suprafata 
pielii si previne eczema. Aveeno RestoRAtive skin 
theRApy CReAm (1)

Albire dinti
Bacteriile rele din gura atunci cand sunt in exces, 

slabesc smaltul, predispunand dintii la pete. O 
pasta de dinti care contine inulina prebiotica ajuta 
la inflorirea bacteriilor bune pentru fortificarea 
smaltului, care are drept consecinta, dinti mai 
stralucitori. tom`s of mAine pRebiotiC toothpAste (2)

Recrestere par
O lipsa a bacteriilor sanatoase de pe scalp cauzeaza 

inflamatie, astfel ca este limitata si impiedicata 
cresterea firelor de par. Un tratament de par cu 
frunze de urzica si ghimbir, revitalizeaza bacteriile 
bune si promoveaza regenerarea sanatoasa. 
CuRlsmith supeR slip pRe-biotiC pRimeR (3)

Compusii din ceaiul verde si 
negru calmeaza inflamatia, iar 
cateva picaturi de suc de lamaie 
tripleaza absorbtia.

(1)

(2)

(3)
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Intra pe WWW.FAMOST.RO pentru a fi la curent cu ultimele tendinte din moda si frumusete, 

evenimente, sfaturi din sanatate, stil de viata, cultura si multe altele!

FAMOST.ro

FASHION SPLENDIDA MONDEN MODELLING CULTURA REVISTA FAMOST

Promovam si sustinem moda autohtona, 
evenimente internationale si culturale.

Sfaturi beauty, tendinte, 
editoriale deosebite, noutati.

Galerii foto, interviuri, articole 
exclusive in revista Famost.

Urmareste-ne pe platformele 
sociale pe care ne regasim, 

pentru a fi la zi cu noutatile din 
moda, beauty, cultura!

Daca iti doresti sa apari in 
revista, ai sugestii, iti doresti sa 
iei legatura cu noi, trimiti-ne un 

email la
office@famost.ro

sau contacteaza-ne pe oricare 
din retelele sociale!

Tendinte, evenimente 
exclusive, educatie, moda.

Avem nevoie sa fim la zi cu tot ce se 
intampla in mediul online, trebuie sa ne 

reinventam in continuu.
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