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Ce pedichiuri sunt
la mod[ vara aceasta?

Le-a\i ̀ ncercat pe toate? Nu mai
;ti\i ce s[ face\i `mpotriva c[derii
p[rului ;i a\i tot auzit de implantul
de p[r? V[ propunem s[ citi\i `n ce
cost[ acest implant ;i la ce ne ajut[.
Implantul de p[r este o tehnic[
destul de nou[ ;i se face cu 3re de
p[r ale pacientului, a;ezate `ntr-o
zon[ a capului unde r[m]n, din
punct de vedere genetic, pe
parcursul `ntregii vie\i. Rezultatul
const[ `n faptul c[ nu exist[ niciun
risc ca aceste implanturi s[ 3e
eliminate, iar aspectul nu este deloc
arti3cial. ~n cazul unei astfel de
interven\ii chirurgicale este
necesar[ o anestezie local[, opera\ia
desf[;ur]ndu-se `n trei etape<
cur[\area zonei `n care urmeaz[ s[
3e f[cut implantul, separarea 3relor
de p[r p[str]ndu-se structura
folicular[ ;i reimplantarea 3relor
de p[r ̀ n zonele neacoperite. Durata
opera\iei variaz[ `n func\ie de
dimensiunea mai mic[ sau mai
mare a por\iunii neacoperite de p[r.
~n general, o astfel de opera\ie se
realizeaz[ ̀ ntr-un interval orar ̀ ntre
dou[ ;i patru ore, timp `n care pot
3 implantate ̀ ntre 2.000 ;i 5.000 de
3re de p[r.

Marius V.

Implantul de p[r,
solu\ia `mpotriva
c[derii p[rului

Dac[ \i-ai preg[tit corpul
;i su$etul pentru var[, nu
trebuie s[ ui\i de picioare,
pentru c[ ele au stat ̀ nchise ̀ n
cizme o iarn[ `ntreag[. Ca s[
zburde libere `n sandale ele
au nevoie acum de toat[
aten\ia. Nu uita, c[lc]iele
cr[pate ;i unghiile exfoliate
nu atrag privirea. Ce se
poart[ vara aceasta ̀ n materie
de pedichiur[, cum s[ avem
picioare frumoase cu unghii
pe m[sur[, ne spune ast[zi
Maria Pop - salonul Magnetic
Nail. 

La salonul de pedichiur[ clienta
va bene3cia de tratamentul potrivit
pentru `nfrumuse\area pielii
piciorului ;i a c[lc]ielor. Defectele
unghiilor vor 3 mascate, iar prin
ornarea potrivit[ ele vor ob\ine un
aspect deosebit de atr[g[tor. ~n
urma tratamentului cu para3n[ ;i
spa pielea piciorului va deveni
moale ;i catifelat[. Specialistul poate
reda un aspect estetic ;i unghiilor cu
defecte, cum ar 3 unghiile cr[pate,
exfoliate, afectate de ciuperci,
nedezvoltate corespunz[tor pe
degetul mic. Este foarte important
de ;tiut c[ afec\iunile unghiilor
necesit[ tratament medicamentos
;i supravegherea unui medic,
tratarea lor 3ind de lung[ durat[.
Sarcina pedichiuristului este aceea
de a reda un aspect pl[cut chiar ;i
unghiilor bolnave.

Gelurile sunt disponibile
`n mai multe nuan\e

Defectele unghiilor de la
picioare pot 3 mascate perfect cu
ajutorul pedichiurii cu gel. Pentru
unghiile de la picioare au fost create
geluri speciale care sunt mai
4exibile fa\[ de gelurile de
manichiur[, ele se mi;c[ `mpreun[
cu suprafa\a unghiilor, au o
durabilitate m[rit[. Gelurile pentru
pedichiur[ sunt disponibile `n mai
multe nuan\e - `n func\ie de
culoarea natural[ a unghiilor de la
picioare, `n vederea ob\inerii unui
efect natural se poate alege gelul de
construc\ie cu cea mai apropiat[
nuan\[. 

:i pentru femeia de afaceri
solu\ia potrivit[ este gelul. Femeia
de afaceri este mereu gr[bit[, iar

gelul se usuc[ aproape instantaneu,
astfel ̀ nc]t dup[ aplicare doamnele
pot p[r[si salonul chiar `n panto3
`nchi;i - pedichiura nu va avea de
suferit. 

Uscarea lacului necesit[ timp,
astfel c[ pentru o client[ gr[bit[ nu
este recomandat[ l[cuirea. Sunt
mult mai potrivite ornamentele
efectuate din gel sau acryl, care
rezist[ timp de 3-4 s[pt[m]ni, chiar
;i pe ̀ ntreaga durat[ a concediului. 

Pedichiura fran\uzeasc[ este `n
continuare la mod[. Prin aplicarea
de pietricele pedichiura
fran\uzeasc[ va dob]ndi un aspect
deosebit. Ornamentele la mod[
sunt modelele 4orale, efectuate
chiar ;i ̀ n 3D. Lacurile ro;ii sunt de
asemenea totdeauna la mod[.
Culorile cu sclipici sunt populare
`n r]ndul tinerilor. 

Stela C[dar 

Realizeaz[ un machiaj de sear[ perfect
Tocmai ai a4at c[ peste c]teva

ore ie;i la un club `n plin centrul
ora;ului? G]ndul `\i sare automat la
vestimenta\ie ;i la machiajul de care
te vei folosi s[ apari ca ;i cea mai
frumoas[ fat[ din club. 

Iat[ care sunt pa;ii pe care trebuie
s[ `i urmezi pentru a avea machiajul
de sear[ perfect. ~n primul r]nd
trebuie s[ ai tenul curat, hidratat.
Odat[ trecut[ peste acest pas vei
continua cu aplicarea bazei. Ai nevoie
de un fond de ten, un fard corector
;i un anticearc[n. Fondul de ten
trebuie s[ aib[ o nuan\[ apropiat[ de
cea a pielii tale. Aplic[ fondul de ten
prin tamponare cu degetele sau cu un
bure\el. Fardul corector se aplic[ sub

ochi ;i pe imperfec\iunile fe\ei.
Pentru a 3xa fondul de ten, aplic[ cu
ajutorul unei pensule o pudr[ pulbere
sau compact[, prin mi;c[ri circulare.
~n machiajul ochilor se `ncepe cu
spr]ncenele. Dup[ ce le-ai aranjat
po\i trece la machiajul ochilor. La
mare mod[ este fardul negru, mov
sau albastru. Pentru a da profunzime
privirii, accentueaz[ culoarea spre
col\ul exterior al ochiului, iar pe
arcad[ aplic[ un fard str[lucitor, 3n.
Fardul de obraz se aplic[ sus pe
pome\i ;i se pierde u;or spre t]mpl[.
Pe buze aplic[ un ruj ro;u sau `n
culori naturale, dup[ ce `n prealabil
le-ai conturat. Ultima etap[ este
fardarea genelor. 
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Tu c]t timp te ui\i zilnic la televizor?
C]t timp aloc[m zilnic

televizorului? Studiile spun c[ noi,
europenii, ne uit[m la televizor, `n
medie, 3 ore ;i 37 de minute pe zi,
`n timp ce consumul TV la nivel
interna\ional este de 3 ore ;i 8
minute zilnic. Cercet[rile au fost
realizate de compania Eurodata
TV Worldwide/Mediametrie, la
t]rgul TV Discop East 09 de la
Budapesta.

Cel mai mult se uit[ la televizor
popula\ia din America de Nord,
respectiv 4 ore ;i 32 de minute,
urmat[ de europeni - 3 ore ;i 37 de
minute - ;i de persoanele din Asia
- 2 ore ;i 38 minute.

I.M.

Vergeturile reprezint[
co;marul oric[rei femei. Ce
sunt ele de fapt, cum arat[ ;i
de ce apar ve\i a-a `n cele ce
urmeaz[. Vergeturile sunt
leziuni ale pielii care apar ca
rezultat al deterior[rii ;i
ruperii ,brelor elastice ;i al
reducerii sintezei colagenului
pe suprafa\a \esutului cutanat
unde se g[sesc.

Profunzimea lor atinge, de cele
mai multe ori, toate straturile pielii,
fapt care explic[ de ce tratamentul
le poate doar ameliora aspectul, `ns[
nu le poate `ndep[rta complet.

Zonele cel mai des afectate de
vergeturi sunt abdomenul, s]nii,
fesele, ;oldurile, gambele ;i bra\ele.
Vergeturile sunt de dou[ feluri<
imature, care au p]n[ la 6 - 12 luni,
sunt ro;u-violacee ;i evolueaz[ `n
dimensiuni ;i form[ ;i vergeturi
mature, cele care au peste 12 luni,
sunt albe-sideEi ;i nu `;i mai
modiEc[ aspectul.

Cauzele sunt ,ziologice

Vergeturile reprezint[ o form[
de cicatrizare a pielii, ap[rut[ `n
urma oric[rei schimb[ri bru;te a
volumului corporal `ntr-o perioad[
scurt[ de timp. De cele mai multe
ori cauzele sunt Eziologice ;i const[
`n schimb[rile rapide ale corpului
ap[rute la pubertate, cre;terea `n
greutate din timpul sarcinii sau un

regim alimentar drastic. P]n[ la 80
la sut[ din femeile `ns[rcinate fac
vergeturi. Sunt ;i c]teva afec\iuni
ce pot duce la apari\ia vergeturilor,
cum ar E obezitatea ori bolile de
piele care presupun folosirea
`ndelungat[ a cremelor cu
corticosteroizi. Exist[ ;i persoane
predispuse s[ fac[ vergeturi, acestea
av]nd un colagen “mai slab”. De
exemplu, dac[ mama a f[cut
vergeturi `n timpul sarcinii, este
foarte posibil s[ vi se `nt]mple ;i
dumneavoastr[.

Ioana P.

Insomnia poate
duce la diabet
A\i auzit probabil de o mul\ime

de mituri despre somn. Uneori
suntem f[cu\i s[ credem diferite
lucruri despre somn, care ne
inFuen\ează modul în care
gestionăm acest comportament sau
problemele legate de somn. Iat[
câteva din cele mai frecvente opinii
despre somn ;i explica\iile ;tiin\iEce
privind adevărul lor, oferite de
psihologul C[lin Secan< “Exper\ii
spun c[ avem nevoie de 7 - 9 ore de
somn zilnic, pentru a E s[n[to;i ;i
a avea performan\e optime. C]nd
nu dormim suEcient acumul[m o
restan\[ pe care este greu s-o
recuper[m. Deprivarea de somn
duce la probleme de s[n[tate ca
obezitatea ;i hipertensiunea,
dispozi\ie negativ[, performan\[
sc[zut[, riscuri la volan, la slujb[
sau acas[.

Un alt mit se refer[ la situa\ia `n
care dac[ d[m drumul la radio,
deschidem geamul sau aerul
condi\ionat, reu;im s[ r[m]nem
treji `n timpul condusului. Aceste
metode nu sunt eEciente ;i pot
deveni periculoase pentru o
persoan[ obosit[ la volan. Cel mai
bun lucru este s[ opri\i ma;ina ;i s[
dormi\i 15 - 45 de minute. Cofeina
poate reduce starea de somnolen\[,
dar efectul ei apare dup[ 30 de
minute. Cea mai bun[ metod[ de a
E treaz la volan este un somn bun
`n noaptea dinaintea c[l[toriei.

Cel de-al treilea mit spune c[
insomnia se caracterizeaz[ prin
diEcultatea de a adormi. Practic,
aceast[ diEcultate de a adormi este
unul din cele patru simptome
asociate cu insomnia, trezirea prea
devreme ;i imposibilitatea de a
adormi la loc, treziri frecvente sau
trezirea cu sentimentul c[ nu v-a\i
odihnit. Cercet[rile au mai
demonstrat c[ somnul insuEcient
afecteaz[ capacitatea organismului
de a utiliza insulina, lucru care poate
duce la diabet, obezitate. Se mai zice
c[ atunci c]nd `mb[tr]nim avem
nevoie de mai pu\in somn. Chiar
dac[ obiceiurile legate de somn ale
persoanelor în vârstă se schimb[,
cantitatea de somn necesar[
r[m]ne constant[, de 7 - 9 ore.
Corpul se odihne;te `n timpul
somnului, dar mintea r[m]ne
activă, se re`ncarc[ ;i controleaz[
`n continuare multe din func\iunile
organismului, inclusiv respira\ia.

Ioana Pop
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Sexualitatea - subiect `nc[
neglijat `n cultura rom]neasc[

Conform speciali;tilor din
domeniul clinic, termenul de
depresie descrie o suită de ma-
nifestări extrem de eterogene
;i paradoxale.

O persoan[ depresiv[ se simte
cople;ită ;i încetează să se mai
implice în rezolvarea problemelor
sale. Lucrează la jumătate din
capacitate când ar E cazul să facă mai
mult, are diEcultă\i în a-;i aminti
problemele cotidiene, dar nu poate
uita evenimentele neplăcute din
trecut, are diEcultă\i majore de
concentrare ;i totu;i se concentrează
surprinzător de bine când e vorba de
propriile-i defecte. Resimte o
oboseală ciudată, `n sensul c[ face
mai pu\in, dar este tot mai obosită.
Odihna o obose;te ;i mai tare, dar în
ciuda epuizării nu poate dormi.

Dup[ cum aF[m de la psihologul
C[lin Secan, modul de func\ionare al

unei persoane depresive este diferit
de restul indivizilor, aceste diferen\e
Eind eviden\iate ;i în interac\iunea cu
partenerul de via\[, dar ;i în cre;terea
;i educa\ia copiilor.

Bărba\ii sunt mai pu\in
deprimaţi

“Vom `ncepe cu primul caz.
Statutul marital este una dintre
caracteristicile care se asociază cu
prezenţa sau absen\a unor tulburări
psihice, printre care ;i depresia.
Astfel, persoanele singure, cele
necăsătorite, divor\ate, văduve sau
separate, au mai frecvent depresie în
compara\ie cu persoanele căsătorite.
Func\ia protectivă a căsătoriei
împotriva depresiei func\ionează mai
mult la bărba\i decât la femei, ace;tia
Eind mai pu\in deprimaţi decât cei
necăsători\i. În cazul femeilor,
persoanele căsătorite sunt mai
deprimate decât cele necăsătorite ;i

decât bărba\ii căsători\i. S-ar părea că
rolurile tradi\ionale asumate în
cadrul căsătoriei facilitează
dependen\a femeilor ;i activarea
credin\elor speciEce depresiei.

În general, stilul de interac\iune
din familie, precum ;i conFictele
apărute, devin factori activatori
pentru gândirea disfunc\ională a
unuia sau a ambilor parteneri.
Declan;area trăirilor depresive ;i
comportamentele ineEciente care le
înso\esc fac gestionarea situa\iilor
problematice diEcilă, contribuind
mai departe la accentuarea unui
climat stresant, fapt care între\ine
emo\iile nesănătoase. În consecin\ă,
rezolvarea problemelor afective ale
ambilor parteneri este o condi\ie
importantă în ini\ierea procesului de
armonizare a comunicării ;i în
dezvoltarea ;i exersarea unor
modalită\i eEciente de abordare ;i
rezolvare a problemelor de via\ă”.

Ioana Pop Vladimirescu

Femeile c[s[torite sunt mai deprimate

:tim prea bine cu to\ii c[
omul este o ,in\ă sexuală, care
manifestă nevoia sexuală la fel
ca nevoia de socializare,
dezvoltare sau de rela\ionare.
Via\a de cuplu implică ;i o
via\ă sexuală care in-uen\ează
semni,cativ buna func\ionare
a căsniciei.

Sexualitatea este un subiect încă
neglijat în cultura românească, dar
această neglijare nu înseamnă că nu
există sau nu generează probleme.
Vizavi de acest aspect am discutat cu
psihologul Gyorgy Gaspar din cadrul
Asocia\iei Multiculturale de
Psihologie ;i Psihoterapie, care ne-a
declarat<

“O prim[ cauz[ a perturb[rii
dezvolt[rii armonioase a vie\ii
sexuale este aceea c]nd p[rin\ii sunt
hiperautoritari. Acest gen de p[rin\i
induc atitudini culpabilizatoare ;i
restrictive copiilor lor `n perioada
adolescen\ei, inFuen\]nd perso-
nalitatea viitorilor adul\i, care pot
adopta o conduit[ erotic[ ;i sexual[
anxioas[, rigid[ ;i inhibat[. Regulile
;i teoriile părin\ilor sunt adesea atât
de marcante încât la vârsta adultă ele

încă persistă ;i se activează din plan
incon;tient. Deseori ajungem astfel
`n situa\ia de a nu în\elege din ce
cauză so\ul sau so\ia nu este suEcient
de dezinhibat([), sau care este
motivul pentru care manifestă o
re\inere în a ini\ia contactul sexual.
Adesea, aceste persoane rămân Exate
imatur în cadrul rela\iilor lor
parentale, cu conFicte psihice
nerezolvate privind identiEcarea,
individualizarea ;i deta;area matur[
a eului, asumarea unui rol biologic ;i
psihic neadecvat vârstei ;i situa\iei.

Imaturitatea afectivă dezvoltată
datorită unui sistem educa\ional
gre;it pare să Ee unul din marile
impedimente în calea viitoarei
adaptări la via\a de cuplu sub toate
aspectele ;i în special din punct de
vedere sexual ;i procreativ.

~nc[ mai exist[ părin\i
pasivi

Mai exist[ ;i părin\i pasivi, o
categorie de părin\i care tratează
subiectul sexualitate ca pe un proces
în care lucrurile se petrec de la sine,
instinctual, ceea ce femeilor le creează
un sentiment neadecvat de supunere,
datorie sexuală, pudoare, culpa-
bilitate ;i un comportament de
reticen\ă, condi\ionând adesea
apari\ia frigidită\ii. Bărba\ii, în special
cei foarte tineri, lipsi\i de experien\ă
sexuală ;i erotică anterioară
căsătoriei, manifestă de asemenea un
comportament neadecvat< stângăcie,
inhibi\ie ;i Exa\ia anxioasă pe erec\ie
;i ejaculare constituind impedimente
în via\a sexuală. În ceea ce prive;te
manifestarea tandre\ei ;i a jocului
erotic, majoriatea nu manifestă
creativitate ;i ini\iativă, cultura lor
afectivă Eind slab dezvoltată.

Nivelul experien\ei ;i culturii

afectiv-sexuale este inFuen\at
fundamental ;i de calitatea primelor
rela\ii sexuale. Trăirile primei rela\ii
sexuale trasează drumul psihologic
de mai târziu al sexualită\ii conjugale,
de aceea importan\a evenimentului
nu este deloc neglijabilă, nici pentru
adolescen\i ;i nici pentru părin\ii
acestora. Transmiterea unor
informa\ii corecte despre sexualitate
este un element pozitiv, care fere;te
adolescentul de confuzii, dar primele
raporturi sexuale vor inFuen\a
identitatea sexuală ;i gradul de
implicare în rela\ia sexuală. Astfel,
primele raporturi sexuale reu;ite
asigură adolescentul asupra
aptitudinilor ;i func\ionării sale,
întărindu-i con;tiin\a ;i ideea că el se
făure;te singur. În concluzie, fericirea
vie\ii sexuale a unui cuplu este
inFuen\ată de mai mul\i factori care
nu fac obiectul unui act voit de
neimplicare sexuală. Partenerii
trebuie încuraja\i să discute cât mai
mult despre starea afectivă ;i trăirile
manifestate în via\a de cuplu ;i să
utilizeze creativitatea personală
pentru a dezvolta o via\ă sexuală
autentică”, ne sf[tuie;te inter-
locutorul.

Ioana Pop Vladimirescu
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E;ti invi-
tat[ la o nun-
t[ pe plaj[,
`ntr-o gr[di-
nă sau `n curtea unui
castel? Nimic mai spec-
taculos, `ns[ trebuie s[
;tii cum s[ `\i adaptezi
\inuta unei astfel de
petreceri.
Pe plaj[

Doar pentru c[ o
nunt[ are loc la plaj[
nu `nseamn[ c[ te
po\i `mbr[ca casual
sau `n pantaloni -
\ine cont de stilul
nun\ii ;i analizeaz[
invita\ia. Dac[ este
una elegant[ sau
nu, sau eventual dac[
este speci4cat dress code-
ul pentru marea petre-
cere.

Dac[ nunta are loc `n
timpul zilei ;i se speci4c[ un
stil elegant, e;ti a;teptat[ s[
por\i o rochie lung[ de gal[.
Dac[ `ns[ petrecerea este tip

cocktail ;i are loc dup[
ora 6, alege o rochie cu
bretele ;i cu o lungime
medie.
Pont< Pentru o petrecere
`n timpul zilei alege o
rochi\[ medie albastr[
dintr-un material sim-
plu. Accesorizeaz[ cu
bijuterii simple, din
scoici sau perlu\e mici.
~n gr[din[
Rochi\ele cu impri-
meuri 5orale sunt foarte

potrivite pentru o astfel
de petrecere.

Caut[ o rochie care s[ 4e
`ntre elegant ;i casual, una
p]n[ la genunchi este foarte
potrivit[.
Nu purta tocuri `nalte, dar

nici nu `ndr[zni s[-\i iei ;lapii
de var[. R[m]i elegant[ ;i
ra4nat[ chiar ;i `n aer liber.
O nunt[ clasic[ `n aer
liber

Este adev[rat c[ o nunt[
poate 4 un loc excelent `n
care s[ cuno;ti persoane

importante, `ns[ nu epata. Las[-
\i acas[ cerceii supradimensiona\i,
fusta scurt[, tocurile `nalte. Poart[

un machiaj natural, asortat cu
ocazia.

Kate Moss, Mischa Barton ;i
Lindsay Lohan s-au îndrăgostit

iremediabil de gen\ile cu franjuri.
De fapt Mischa Barton a ;i lansat

o linie de gen\i, printre care
unele modele prezintă ;i
franjuri.

Dacă în se-
zonul rece vă
spuneam că ciz-
mele ;i gecile
cu franjuri
sunt `n trend,
acum a venit
rândul gen-
\ilor să 4e ar-
ticolul vede-
tă din se-
zonul
cald.

Alexander
McQueen ;i Alberta Ferretti s-au
lăsat la rândul lor fascinaţi de
inspira\ia western, încorporând
franjurii în crea\iile lor. Nu

trebuie să vă panicaţi,
pentru că nu numai
designerii mari au creat

astfel de
gen\i. Există
multe mo-
dele de gen\i
cu franjuri ;i
la pre\uri
accesibile.
Chiar dacă

e vorba de o
geantă mare
pentru zilele

de shop-
ping, sau
o po;etă

mică pentru o
ocazie specială, o astfel de geantă
nu numai că este frumu;ică, dar
este ;i foarte u;or de asortat la
haine.

Cum te `mbraci la o nunt[
`n aer liber?

Gen\ile cu franjuri,
articolul vedet[ `n sezonul cald
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Periatul zilnic
al p[rului este foarte

important
Nu doar c[ `i confer[ un aspect

mai pl[cut ;i mai ordonat, dar are
;i un rol 4ziologic bine determinat.
Cum s[ nu `l distrugi `n timpul
perierii? Ce tip de pieptene s[
folose;ti? Ai mai jos c]teva sfaturi.

Binefacerile periatului
~n primul r]nd, mi;c[rile

repetate ale periei pe p[r permit
repartizarea uniform[ a uleiurilor,
care `l vor hr[ni ;i `i vor conferi
str[lucire. De asemenea, periatul
stimuleaz[ micro-circula\ia de la
nivelul pielii, `nl[tur[ celulele
moarte ;i impurit[\ile, totul `n
timp ce `l aerise;te ;i `i confer[
volum. ~n plus, periatul relaxeaz[
scalpul, stimuleaz[ cre;terea,
`mbun[t[\e;te elasticitatea 4relor
de p[r ;i faciliteaz[ absorb\ia
produselor de `ngrijire.

Modalitatea ideal[
de a-\i peria p[rul

Cel mai bine este ca durata
periatului s[ 4e de un minut ;i s[
4e efectuat de dou[ ori pe zi,
diminea\a ;i seara. Peria trebuie
trecut[ cu delicate\e prin 4rele de
p[r ;i nu agresiv. Toat[
opera\iunea trebuie f[cut[ treptat,
dup[ ce eventualele noduri au fost
desc]lcite. ~ntr-un 4nal, o bun[
periere se face la 4ecare me;[ `n
parte de la r[d[cini ;i p]n[ la
v]rfuri. Dac[ ai p[rul umed evit[
s[ `l piepteni, pentru c[ este mai
fragil ca niciodat[ ;i ri;ti s[ `l rupi.

Totul despre ;amponare
Periaz[-\i p[rul `nainte de a-l

;ampona, pentru a descurca 4rele
de p[r ;i a le preg[ti pentru
`ngrijirile ulterioare. Foarte
important este s[ folose;ti un
;ampon speci4c tipului t[u de p[r,
iar de preferat este s[ nu 4e prea
puternic.

Nu te baza pe spum[. Mai
mult, este un semn de agresivitate
;i nu de cur[\are> astfel, cu c]t un
;ampon este mai spumant, cu at]t
este mai agresiv.

Este inutil s[ te ;amponezi de
dou[ ori sau cu dou[ ;ampoane
diferite. Al doilea `\i va sensibiliza
inutil scalpul ;i `\i va face ;uvi\ele
mai electrizate.

Cl[tirea p[rului este de o
importan\[ primordial[ ;i trebuie
s[ `i acorzi c]t mai mult timp
posibil, pentru a elimina toate

urmele de ;ampon. ~n cazul `n care
ai neglijat aceast[ etap[, trebuie s[
;tii c[ p[rul t[u va 4 mai vulnerabil
`n fa\a polu[rii> `n plus, va deveni
tern ;i murdar mult mai repede.

Dac[ ai curaj, `ncheie procesul
de cl[tire cu ap[ rece, lucru ce `\i
va face p[rul mai neted, mai
str[lucitor ;i mai puternic. ~n plus,
pentru p[rul gras, apa rece previne
dilatarea glandelor sebacee,
moder]nd astfel produc\ia de
sebum.

Cele mai bune
instrumente pentru p[r

Pentru a-\i descurca 4rele de
p[r, opteaz[ pentru un pieptene cu
din\ii largi. Alege-i `n special pe cei
cu peri naturali, ideali 4ind cei din
p[r de porc. Din\ii metalici rup
4rele de p[r ;i zg]rie pielea capului,
pe c]nd cei din plastic duc la
apari\ia v]rfurilor despicate ;i
confer[ un aspect electrizat
p[rului.

|ine cont ;i de lungimea
p[rului t[u c]nd `\i alegi peria sau
pieptenele. Astfel, dac[ ai p[rul
lung, o perie larg[ ;i plat[ este
ideal[ pentru tine> pentru p[rul
scurt ai nevoie de o perie mai mic[,
tot plat[, iar dac[ ai p[rul cre\ ar 4
bine s[ folose;ti o perie ceva mai
mic[ ;i rotund[.

Nu `mprumuta nim[nui peria
ta de p[r, pentru c[ este un obiect
de uz personal, ;i nu uita s[ o cure\i
periodic, `n ap[ c[ldu\[ `n care ai
ad[ugat pu\in bicarbonat de sodiu.

Ceara de albine
`n industria
cosmetic[

Albinele se hr[nesc cu nectarul
5orilor, pe care `l transform[ `n
miere. Ele consum[ `ns[ ;i miere,
pe care, prin intermediul unor
glande speciale, o transform[ `n
cear[. Apoi albinele mestec[ ceara,
iar combinat[ cu secre\iile din
cavitatea lor bucal[ aceasta devine
moale ;i `;i schimb[ culoarea.
Ceara de albine cap[t[ alt[ culoare
;i datorit[ trecerii timpului sau a
folosirii ei ca loc de depunere a
mierii. Astfel, ea poate 4 alb[,
galben[, portocalie, ro;ie sau
maro.
Multitudinea utiliz[rilor
cerii de albine

Utiliz[rile cerii de albine sunt
prea multe pentru a le enumera,
dar acestea includ fabricarea de
lum]n[ri, creioane, lustruirea
mobilei ;i pentru impermea-
bilizare. Ceara de albine este `ns[
un ingredient folosit ;i `n multe
produse ;i tratamente cosmetice.
Balsamurile pentru buze, cremele
de fa\[ ;i corp, ceara pentru
epilare, unele proceduri dentare ;i
unele opera\ii reconstructive
folosesc ceara de albine.

Prelucrarea cerii de albine
depinde de 4ecare produs `n parte.
Ea se tope;te la aproximativ 80ºC,
dar este moale ;i 5exibil[ ;i la
temperaturi mai sc[zute.
De ce s[ alegi ceara de
albine pentru pielea ta?

Multe creme ;i lo\iuni pentru
m]ini, picioare ;i fa\[ con\in cear[
de albine. Deoarece acestea con\in
;i alte uleiuri, cum ar 4 cele
minerale sau de m[sline, rezultatul
este un emolient care face o treab[
excelent[ pentru catifelarea ;i
hr[nirea pielii. ~n plus, ceara
protejeaz[ pielea ;i datorit[
propriet[\ilor sale rezistente la ap[.

Cu toate acestea, este doar un
mit faptul c[ ceara de albine
cauzeaz[ sau agraveaz[ acneea. Ea
este o component[ at]t de sigur[
;i u;oar[, `nc]t multe produse
pentru copii o con\in. Lanolina ;i
para4na sunt mai ie8ine dec]t
ceara de albine, dar nu sunt at]t de
bene4ce pentru piele.
Minunat[ pentru p[r

Produsele de `ngrijire a p[rului
precum ;ampoanele, balsamurile,
produsele de coafare, care dau
rezisten\[, volum ;i str[lucire,
precum ;i produsele pentru
repararea p[rului, con\in cear[ de
albine.

Aceasta are `n mod natural un
miros pl[cut, dar ;i un agent de
`ngro;are care o face un produs
ideal dac[ vrei s[ adaugi volum
p[rului t[u. Din acela;i motiv,
ceara de albine face p[rul mai u;or
de aranjat atunci c]nd vrei s[-l
coafezi. P[rul t[u este astfel mai
s[n[tos, pentru c[ ceara de albine
`l protejeaz[ ;i de factorii nocivi
din mediul `nconjur[tor.
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Rozmarinul
combate febra

;i problemele uterine

Frunzele coac[zelor
sunt antireumatismale

renumite

Coac[za face parte din
familia Saxifragaceae,
subfamiliaRibesoideae. Sunt
dou[ feluri de coac[ze, ;i
anume coac[za neagr[ ;i cea
ro;ie. Coac[za neagr[ se
nume;te Ribes Nigrum, iar
coac[za ro;ie Ribes Rubrum.

Ace;ti arbu;ti fructiferi se
cultiv[ pentru fructele sale foarte
valoroase din punct de vedere
alimentar ;i terapeutic. Fructele se
consum[ pu\in `n stare proasp[t[,
dar sunt prezente prelucrate sub
form[ de produse cum sunt< sucuri,
siropuri, compoturi, marmelade,
vinuri tonice.

Din frunze, v]rfuri de l[stari ;i
fructe se prepar[ medicamente,
ceaiuri calmante recomandate `n
afec\iuni ale inimii, afec\iuni
hepatobiliare.

Coac[zul este o specie care
cre;te prin pădurile de la munte, în
locuri neapărat umede, mlă;tinoase
sau măcar umbroase, de-a lungul
pâraielor răcoroase, unde cre;te
coacăzul negru, zis ;i cassis (ribes
nigrum), unul dintre campionii
aborigeni ai plantelor
vitaminizante, ale cărui fructe,
negre ca păcura ;i globuloase, se coc
vara târziu, când muntele este încă
viu. Se culeg frunzele în perioada
de înBorire ;i coacăzele coapte.
Frunzele se folosesc pentru ceai.
Frunzele au ac\iune diuretic[, iar
fructele sunt aperitiv, digestiv, tonic,
r[coritor, laxativ, astringent,
depurativ, hemostatic. Elimin[
acidul uric în exces ;i purinele, este

hipotensor. Sinergismul dintre
vitamina C ;i antocianozide le
comunic[ proprietatea de a preveni
accidentele vasculare ;i a m[ri
acuitatea vizual[.

~n Rom]nia s-au
eviden\iat 571 ha

Frunzele sunt antireumatismale
renumite. ~n prezent produc\ia
mondial[ de coac[ze este `n medie
de 5 tone anual. |[rile mari
produc[toare din Europa sunt
Polonia, Germania, Slovacia ;i
Austria.

~n Rom]nia, `n urma ultimului
recens[m]nt agricol s-au eviden\iat
571 ha `n cultur[ intercalat[ de
coac[z negru ;i ro;u.

Compozi\ie chimic[< fructele
con\in< 7-10 g% zah[r, substan\e
proteice - 1,2 -3,6 g%, acizi organici,
s[ruri minerale, vitamina C (150
mg%), vitaminele B1, B2.

Particularit[\i biologice<
coac[zul este un arbust cu 15-25
tulpini de diferite m[rimi (4-7 ani)
`nalte de 1,0-1,5 m, cu sistem
radicular superAcial ;i bine
ramiAcat.

Tulpinile cresc viguros `n primii
ani dup[ plantare, dup[ care
intensitatea cre;terii se reduce
treptat. Tulpinile tr[iesc 10-20 ani,
dar durata de via\[ rentabil[ este
doar de 4-5 ani la coac[zul ro;u ;i
de 3-4 ani la coac[zul negru.

InBorescen\a este un racem cu
5-22 Bori la coac[zul ro;u, respectiv
cu 5-10 Bori la coac[zul negru.

Text selectat de Ioan Ani\a;

~\i dore;ti s[ ai acas[ toate
bun[t[\ile pentru o piele frumoas[,
pentru un ten superb, dar `ncerci
din r[sputeri s[ evi\i produsele
cosmetice din magazine? Iat[ c[
exist[ totu;i produse naturale pe
care le po\i folosi acas[ ;i le po\i
transforma `n produse cosmetice
naturale ;i sut[ la sut[ ecologice.
Dac[ ai `n curte trandaAri `\i po\i
prepara ap[ de roze, care este un
tonic excelent. ~ntr-un litru de ap[
distilat[ ai nevoie de 500 grame de
petale de trandaAr. Spal[ petalele
de trandaAri `n ap[ rece, curat[ ;i
las[-le pe un prosop s[ se scurg[
bine. Pune apa distilat[ la Aert ;i,
c]nd clocote;te, adaug[ petalele.
Las[ apa s[ ajung[ din nou la
temperatura de Aerbere, d[ imediat
deoparte ;i acoper[ etan;. Infuzia se
las[ la rece vreme de trei sau patru
zile, se Altreaz[ ;i apoi se \ine tot la
rece. Este un tonic pentru tenul
sensibil ;i o po\i folosi diminea\a ;i
seara, dintr-un pulverizator, pe fa\[,
g]t, decolteu ;i umeri.

�eodora V.

Apa de roze este un tonic
pentru tenul sensibil

~n \[rile orientale, condimentele
;i ierburile sunt foarte utilizate.
Acest lucru se datoreaz[ nu numai
gustului minunat pe care `l dau
m]nc[rurilor, dar ;i datorit[
propriet[\ilor lor medicinale.

Vegetalele sunt folosite `n
special pentru a da gust
m]nc[rurilor. BeneAciile lor
dep[;esc `ns[ acest aspect, deoarece
ele contribuie ;i la `ntre\inerea
s[n[t[\ii noastre.

Exist[ trei mari categorii de
vegetale folosite `n buc[t[rie.
Primele sunt mirodeniile (piperul),
cerealele (susanul) ;i ierburile
(p[trunjelul). Atunci c]nd sunt
consumate proaspete ;i crude, ele
sunt mult mai savuroase ;i mai
eAcace pe plan medicinal.

Este recomandat ca aceste
mirodenii s[ le ob\inem prin cultur[
biologic[, tradi\ional[. Le putem
cultiva la noi `n gr[din[ ;i s[ le
folosim pentru preparatele culinare,
`n infuzii, uleiuri de masaj, `n
compozi\ie cu o\etul sau chiar
mestecate crude pentru a avea

mereu o respira\ie proasp[t[.
Una dintre ierburile cu

propriet[\i medicinale este
tarhonul. El este folosit pentru
probleme de digestie, de pierdere a
apetitului, parazitoze ;i ciclu
menstrual dureros.

DaAnul este bun contra
Batulen\elor, reumatismului,
insomniei ;i gripei.

Menta este considerat[ un
stimulent al sistemului imunitar
nervos, faciliteaz[ digestia,
neutralizeaz[ fermenta\iile
intestinale, evit[ voma ;i combate
tusea.

Oregano este un antispasmodic
;i un stimulent al digestiei, combate
insomniile, reumatismul, dar ;i
migrenele ;i gripa.

Rozmarinul este un stimulent
al c[ilor respiratorii, combate febra
;i problemele uterine. Este
considerat[ cea mai bun[ plant[
pentru Acat ;i vezica biliar[.

Cimbrul este considerat un bun
antitusiv.

Alina Cre\
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Ciuperci cu legume

File umplut cu mere ;i cartofi noi

Ingrediente<
- 300 g ro;ii
- 2 ardei mici
- 12 ciuperci mari
- 1 ceap[
- 1 c[\el de usturoi
- 2 linguri ulei
- 250 g mozzarella
- sare, piper
- c]te ½ leg[tur[ busuioc ;i
cimbru
- 800 ml lapte
- 150 g m[lai instant
- 2 linguri crem[ de br]nz[
Mod de preparare<

T[ia\i ro;iile `n patru, iar
dovleceii buc[\i. Cur[\a\i ciuper-
cile, rupe\i-le codi\ele ;i t[ia\i-le
m[runt, ca ;i ceapa ;i usturoiul.

~ncinge\i uleiul ;i pr[ji\i acolo
ciupercile. A;eza\i-le apoi `ntr-o
form[ de suBeu cu deschiderea `n
sus. ~ncinge\i cuptorul la 200º C.

T[ia\i mozzarella m[runt ;i
amesteca\i-o cu restul legumelor.
S[ra\i-le ;i pipera\i-le. Umple\i
p[l[riile ciupercilor cu amestecul
rezultat ;i l[sa\i-le cca. 20 de
minute la cuptor.

~ntre timp preg[ti\i verdea\a ;i
toca\i-o. Da\i laptele `n clocot,
`ncorpora\i m[laiul instant ;i
preg[ti\i m[m[liga cu lapte.
~nainte de servire, `ncorpora\i
verdea\a ;i crema de br]nz[.
Condimenta\i totul cu sare ;i
piper. Servi\i ciupercile cu
m[m[lig[.

Pe;te pr[jit dulce-picant

Tort de zmeur[ cu iaurt

Ingrediente<
- ½ leg[tur[ m[rar
- 3 Are p[trunjel
- 6 linguri pesmet
- 4 Aleuri de pe;te
- sare, piper
- 1 ou
- 3 linguri f[in[
- 3 cepe
- 2 mere
- 1 ardei iute
- 4 linguri ulei
- 2 linguri unt
- 2 linguri\e miere
- 2 linguri zeam[ de l[m]ie
- 4 linguri suc de mere
Mod de preparare<

Se pun deoparte c]teva Are de
m[rar pentru ornat> restul
verde\urilor se toac[ ;i se
amestec[ `mpreun[ cu pesmetul.
Pe;tele se taie buc[\i, se d[ cu sare
;i piper. Se bate oul. Pe;tele se
t[v[le;te mai `nt]i prin f[in[, apoi
prin ou ;i `n cele din urm[ prin
pesmet.

Se spal[ merele, se cur[\[ de
cotoare ;i se taie rondele. Se cur[\[
de semin\e ardeiul iute ;i se taie
rondele. Se `ncinge uleiul `ntr-o
tigaie ;i se pr[je;te pe;tele pe
ambele p[r\i. Se c[le;te pu\in
ceapa `n unt> se adaug[ merele,
ardeiul iute ;i se pr[jesc pu\in. Se
adaug[ mierea, zeama de l[m]ie,
sucul de mere, sare ;i piper. Se
a;az[ pe farfurii pe;tele al[turi de
amestecul de mere ;i ceap[. Se
orneaz[ cu frunzuli\e de m[rar.

Ingrediente<
- 50 g ciocolat[ am[ruie
- 2 ou[
- 90 g zah[r
- 20 g amidon alimentar
- 40 g f[in[
- 1 lingur[ cacao
- ½ linguri\[ praf de copt
- 15 g gelatin[ granulat[
- 80 g miere Buid[
- 2 linguri zeam[ de l[m]ie
- 1 linguri\[ coaj[ ras[ de l[m]ie
- 400 g iaurt cremos
- 200 ml fri;c[
- 300 g zmeur[
- 4 linguri fulgi de ciocolat[
- 2 linguri zah[r pudr[
Mod de preparare<

Se `ncinge cuptorul la 180ºC.
Se tope;te ciocolata. Se separ[
ou[le> g[lbenu;urile se bat cu 60
gr zah[r ;i se `nglobeaz[ ciocolata
topit[, apoi f[ina amestecat[ cu
amidon ;i cacao. La Anal se
`nglobeaz[ u;or albu;urile b[tute
spum[. Compozi\ia ob\inut[ se
toarn[ `ntr-o form[ de tort (ø 20
cm) tapetat[ cu h]rtie de copt ;i
se coace 25 min. Blatul se
desprinde de form[, se las[ la r[cit
;i apoi se taie `n dou[.

Unul dintre blaturi se a;az[ pe
un platou ;i se monteaz[ `n jurul
lui inelul formei de copt. Se
`nmoaie gelatina `n ap[ rece.
Mierea se `nc[lze;te `mpreun[ cu
sucul, coaja de l[m]ie ;i 30 gr
zah[r. Aten\ie! Nu se las[ s[ Aarb[.
Se dizolv[ `n miere gelatina ;i se
adaug[ iaurtul. Fri;ca se bate ;i se
`nglobeaz[ `n crema de iaurt,
`mpreun[ cu zmeura.

Se a;az[ crema peste blatul din
form[ ;i se acoper[ cu blatul
superior. Tortul se d[ la frigider
cca 4 ore. ~nainte de servire se
decoreaz[ cu fulgi de ciocolat[,
zah[r pudr[ ;i zmeur[.

Ingrediente<
- 600 g cartoA noi
- 4 linguri ulei de m[sline
- 600 g Ale porc
- 2 mere
- 8 crengu\e salvie
- 2 c[\ei de usturoi
- 6 felii bacon (kaiser)
- sare, piper
Mod de preparare<

~ncinge\i cuptorul la 180º C.
Preg[ti\i cartoAi, t[ia\i-i `n jum[tate
sau `n patru. Amesteca\i 2 linguri
de ulei de m[sline cu sare ;i piper.
Da\i cartoAi prin acest amestec ;i
a;eza\i-i pe o tav[ uns[ cu ulei sau
tapetat[ cu folie de aluminiu.
Coace\i-i cca. 25 de minute.

~ntre timp sp[la\i carnea de
porc, usca\i-o cu un ;ervet de
buc[t[rie, apoi cresta\i-i un
buzun[ra; pe lung. Sp[la\i merele,
t[iati-le `n patru, `ndep[rta\i-le
semin\ele ;i t[ia\i-le felioare sub\iri.
Toca\i salvia m[runt ;i pune\i
jum[tate din aceasta peste jum[tate
din cantitatea de mere, apoi pisa\i
usturoiul ;i ad[uga\i-l. Amesteca\i
totul. Umple\i carnea cu acest
amestec. ~nf[;ura\i-o cu ;unca,
s[ra\i-o ;i pipera\i-o. Pres[ra\i
restul salviei ;i al felioarelor de mere
peste cartoAi din tav[. Turna\i
restul uleiului de m[sline, a;eza\i
carnea, turna\i pu\in[ ap[ ;i da\i
totul la cuptor `nc[ 20 de minute.
Orna\i cu verdea\[.
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Jenny McCarthy< “M[ simt mai bine acum dec]t la 20 de ani”
Actri\a, activista ;i scriitoarea

Jenny McCarthy (36 de ani) a
dezv[luit `n num[rul din mai al
revistei “Shape” modul `n care ;i-a
“detoxi?cat” via\a, adopt]nd un stil
de via\[ s[n[tos, alung]nd negati-
vismul ;i g[sindu-;i adev[rata
chemare.

A devenit celebr[ dup[ ce a
pozat pentru “Playboy” `n 1993, iar
`n anul urm[tor a fost numit[
Playmate of the Year. A intrat `n
televiziune prezent]nd emisiunea
“SingledOut”depeMTV,dup[care
aap[rut `nc]teva serialeTV;i?lme
artistice ca “Scream 3” sau “Scary
Movie 3”.

Schimbareaeide imagineavenit
`n 2002, c]nd a dat na;tere ?ului ei
Evan. Iar dup[ ce a f[cut public
faptul c[ Evan a fost diagnosticat cu
autism a ob\inut ;i credibilitate ca
mam[.

Pe l]ng[ schimb[rile legate de
persoana public[ Jenny McCarthy,
eaamai f[cut ;i alte schimb[ri, toate
acestea ajut]nd-o s[ se men\in[ cu
picioarele pe p]m]nt `n via\a ei din
ce `n ce mai agitat[. Cea care
urmeaz[ s[-;i publice ceade-a ;asea
carte, “Vindecarea ;i prevenirea
autismului”, a vorbit cu jurnalista
revistei “Shape” despre modul `n
care reu;e;te s[ le fac[ pe toate.
Cheia< “S[ tr[ie;ti c]t mai pur
posibil”, spune Jenny. Iat[ cele cinci
principii pentru a-\i detoxi?ca via\a
;i care, spune ea, te vor ajuta ;i s[
g[se;ti armonia.
F[-\i propriile
reguli de diet[

De;i nu \i-ar trece prin capdac[
te ui\i acum la ea (are 1,70 m
`n[l\ime), actri\a c]nt[rea 105 kg
c]ndadatna;tere. „M-amg]ndit c[
am vreo 85 de kilograme, dar nu,
aveam100!”Eadatoreaz[pierderea
kilogramelor regimului Weight
Watchers. “M-au `nv[\at s[-mi
controlez por\iile de m]ncare ;i s[
?u con;tient[ de ceea ce m[n]nc.”

Dup[ceEvana fostdiagnosticat
cu autism la v]rsta de 3 ani, Jenny
;i-a adaptatpropriadiet[ la regimul
b[ie\elului ei - f[r[ gluten ;i lactate
- lucru care a ajutat-o s[mai piard[
c]teva kilograme ;i s[ `mbun[-
t[\easc[ starea b[iatului.

Acum,ozi obi;nuit[dinvia\a ei
includeomlet[dintr-unalbu;deou
la micul dejun, fructe ;i legume
proaspete (pe care le face piure
pentru a crea diferite supe) cu pe;te
la pr]nz ;i la cin[, iar gust[rile sunt
mici pache\ele de nuci.
~ncearc[ s[ meditezi

~n ?ecare diminea\[, `nainte ca
Evans[se trezeasc[, Jenny `;i acord[

timpdoarpentru ea `ngarajul casei,
pe care l-a amenajat ca un studio de
yoga. “Nu trebuie s[ merg la ore de
yoga. Mi-am cump[rat CD-uri
yoga, le-am pus `n iPhone-ul meu,
pe care l-am conectat apoi la boxe.

Cele 90 de minute de medita\ie te
schimb[ complet.”
Men\ine vie dragostea

Cu patru ani `n urm[, Jenny a
`nceput o rela\ie cu actorul Jim

Carrey. “S[?u `npreajma lui este ca
;i cum a; avea bilet `n primul r]nd
la cea mai bun[ pies[ posibil[, `n
?ecare zi.”

Este fericit[ c[ Jim se `n\elege
minunat cu Evan. “El vorbe;te un

limbaj pe care Evan `l `n\elege, iar
copilul se simte `n siguran\[ `n
preajma lui.” Jenny a recunoscut c[
a respins ini\ial ideeadea-lprezenta
pe Jim ?ului ei. “A fost intrigat. A
pus multe `ntreb[ri. Totu;i, mi-au

trebuit c]teva luni de zile p]n[ m-
am decis s[ i-l prezint.”

Pentru a mai face o schimbare
dinc]nd `nc]nd,actri\aorganizeaz[
seri de poker `n living-ul lor ;i sper[
s[ reu;easc[ s[-l conving[ pe Jim s[

se apuce ;i el de yoga. “L-am v[zut
cum tr[gea cu ochii la bra\ele mele
toni?ate. ~i dau ;ase luni p]n[-l fac
s[ se `nv]rt[ ca un covrig.”
F[ munc[ voluntar[

C]nd vine vorba de cariera ei,
Jenny pare s[ aib[ energie nesecat[
pentru toate ocupa\iile ei (deja
plani?c[s[mai scrieocarte ;i `ncepe
?lm[rile la produc\ia TV “Santa
Baby 2”).

Dar ceea ce-i d[ putere este
dorin\a de a deschide ;coli pentru
copii auti;ti `n toat[ \ara, la fel ca
cea pe care a fondat-o ea.

Ea petrece multe ore la telefon
zilnic, oferindu-le sfaturi p[rin\ilor
cucopii auti;ti, `ncadrulorganiza\iei
de caritate “Generation Rescue”,
fondat[ tot de ea. “S[-i ajut pe ace;ti
copii este scopul meu `n via\[.”
Ai `ncredere `n propriul
instinct

Dup[ cum ea singur[ recu-
noa;te, Jennya fosto“fat[bun[care
urma `ntotdeauna regulile”. Dar
dup[ ce l-a v[zut pe Evan `n stop
cardiac, ceva s-a schimbat. “Singura
diferen\[dintreEvan;i JettTravolta
(?ul actorului John Travolta care a
murit la sf]r;itul anului trecut ;i a
c[rui familie a negat c[ ar ? avut
autism) este c[ noi am reu;it s[-l
readucem la via\[ pe Evan”, spune
Jenny.

“C]nddoctoriimi-auspusc[nu
mai exist[ nicio speran\[ am decis
s[-mi ascult instinctulm[car o dat[
`nvia\[.Am;tiut c[vomputea lupta
`mpotriva acestei afec\iuni.” :i de
atunci are total[ `ncredere `n ea.
“Vreau doar s[ continui s[ spun
povestea mea ;i s[-i `nv[\ ;i pe al\i
p[rin\i. Oricine dore;te s[ m[
asculte, este minunat, iar cine nu,
asta e. Merg mai departe.”
A dezv[luit c[ recurge
la injec\ii cu botox
pentru a ar[ta mai bine

Prezent[ `ntr-o emisiune a lui
Oprah, Jenny a recunoscut c[
“botoxul face parte din via\a ei”. Ea
s-a declarat de acord cu aceast[
metod[ de `ntre\inere, at]ta vreme
c]tnuseexagereaz[< “M[ducodat[
la2 luni. Secretulmeueste c[-mi fac
doar pu\in `n frunte.” De ce nu
dore;te s[ ;tearg[ toate ridurile?
“Trebuie, totu;i, s[mai?i `n stare s[
ai riduri de expresie. Eu `nc[ pot s[
ar[t furioas[”.

C]t despre c[s[torie, nici nu
poate ? vorba. ~n 2008, Jenny ;i Jim
au anun\at c[ s-aumutat `mpreun[
;i sus\in c[ nu au planuri de
c[s[torie,deoarece“nuavemnevoie
de o foaie de h]rtie care s[ ne ateste
rela\ia”.

Cu toate acestea, referindu-se la
el, Jenny `l nume;te so\ul ei. “Asta
pentru c[ suntem de foarte mult
timp `mpreun[ ;i ne iubim la
nebunie”, explic[ vedeta.
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O diet[ de weekend
te revigoreaz[

Multe femei, ;i nu numai,
se confrunt[ cu oboseala
acumulat[ din timpul
s[pt[m]nii. Ce e de f[cut
pentru a sc[pa de zilele gri,
munc[, oboseal[ ;i stres?

Noi avem solu\ia pentru a te
re`nc[rca cu energie pozitiv[ ;i
pentru a acumula putere pentru
noua s[pt[m]n[. Iat[ deci 3 pa;i
magni8ci spre s[n[tatea trupului ;i
su9etului t[u,

Consum[ cele trei mese
pe zi `ntr-un mod mai
mult dec]t s[n[tos

Diminea\a, de preferin\[ la ora
8.00, bea un pahar de suc proasp[t
stors de portocale. Dup[ 20 de
minute bea ;i unpahar de ceai verde
(cupu\in[miere, subnicio form[ cu
zah[r). Acest lucru `\i va porni
procesul de detoxi8ere.

Pentru pr]nzm[n]nc[ amestec
de legume cu carne de pui sau pe;te
pr[jit u;or. Dac[ de fel e;ti
gurmand[, po\i consuma ;i un
desert u;or< salat[ de fructe cu
pu\in[ miere.

Pentru cin[ consum[ 150 gr de
carto8 8er\i u;or, cu pu\in[ sare ;i
p[trunjel pres[rat. Po\i prepara
l]ng[ carto8 un sos light ce `i va da
un gust senza\ional. Amestec[ 100
ml iaurt slab cu pu\in p[trunjel
tocat ;i alte condimente (dup[
preferin\[).

Ce poate 8 mai satisf[c[tor
pentru o femeie obosit[ dec]t un
somn s[n[tos? Ei bine, s[n[tos nu
`nseam[ 10-12 ore de somn
continuu. :tii proverbul< ce-i prea
mult stric[, ce-i pu\in nu ajunge.
Dac[ te culci la 10 seara, te po\i trezi

lejer la 8 pentru a-\i `ncepe dieta de
weekend. Seara, dup[ cin[ cu
aproximativ o or[, ie;i\i cu fetele la
sport. ~n func\ie de obiceiurile
voastre de p]n[ acum, pute\imerge
la tenis, jogging sau orice v[ place
vou[.

O baie relaxant[ `ncheie
ziua perfect

Cum se poate `ncheia mai
frumos o zi de odihn[ dec]t cu o
baie relaxant[ `n spumant pufos de
baie? Alege aroma preferat[,
aprinde 5 lum]n[ri ;i a;az[-le `n

baie dup[ preferin\[, las[ ap[ `n
van[ ;i `nchide-te pentru 40 de
minute `n camera ta secret[.Ascult[
muzic[ la un volum c]t mai mic ;i
relaxeaz[-te. Ca s[-;i fac[ baia
efectul mai bine, ia-\i g]ndul de la
tot ce `\i d[ `nmod normal b[t[i de
cap ;i vei vedea c[ astfel de
momente facminuni, at]t trupe;te,
c]t ;i su9ete;te.

Dac[ practici acest weekend de
cel pu\in dou[ ori pe lun[, vei vedea
c[ stilul t[u de via\[ va 8 unul mult
mai echilibrat.

Gabriela Pu;ca;iu

Secretele siluetei Adrianei Lima
Una dintre femeile frumoase ;i

celebre, bine`n\eles posesoare aunui
trupperfect, estemodelul brazialian
AdrianaLima. ~nnum[rul de azi `\i
vom dezv[lui care sunt secretele ei.

Pentru a-;i men\ine silueta de
model, Adriana folose;te controlul
por\iilor, dar practic[ ;i sportul, ;i
anume Capoeira, arte mar\iale
braziliene combinate cu dans,
aerobic ritmat ;i jocuri de lupt[ cu

coregra8e. Alte dou[ secrete ale
frumuse\ii sale sunt consumul a
foarte mult[ ap[ ;i odihna. ~n
privin\a alimenta\iei, Adriana a
declarat c[ m[m]nc[ orice, nu este
adepta renun\[rii la alimentepentru
a sl[bi, dar compenseaz[ cu mult[
activitate8zic[. Iat[ care estemeniul
supermodelului pentru o zi<

Micul dejun< ou[ 8erte, cereale
sau musli cu iaurt ;i miere, o cafea

sau un pahar cu lapte.
Pr]nz< o por\ie de carne (carne

ro;ie, pe;te sau pui) cu multe
legume.

Gustare< castrave\ii ;imorcovii
sunt favori\ii ei. Din c]nd `n c]nd
`;i permite o buc[\ic[ de ciocolat[
sau o linguri\[ de miere.

Cina< o salat[ de dimensiuni
mici.

Laura M.

Trucuri extrem
de simple pentru

a avea un trup de vis
Uneori, oric]t efort depunem ;i

oric]t de mult ne str[duim, avem
impresia c[ nu putem sub nicio
form[ s[ sc[p[m de kilogramele `n
plus. Iat[ c]teva trucuri extrem de
simple care `\i vor 8 un aliat de
n[dejde `n diet[ sau care te vor ajuta
s[ `\i men\ii silueta.

Cel mai important< nu uita de
micul dejun!Dac[ sari peste aceast[
mas[ `\i va 8 foame spre sear[. Un
mic dejun echilibrat este un bun
`nceput pentru 8ecare zi. ~n plus,
are bene8ciul c[ dizolv[ gr[simea
care se depune dup[ somnul de
noapte.Un alt secret al dietelor este
trezitul de diminea\[. S-a constatat
c[ persoanele care iau micul dejun
`ntre 7.30 ;i 8.00 diminea\a ardmai
multe calorii dec]t cele care se
trezescmai t]rziu.Mi;care,mi;care
;i iar mi;care! Dac[ nu ai timp s[
faci sport, m[carmergimult pe jos.
Alege sc[rile `n locul li:ului ;i
plimb[-te prin parc oridec]teori ai
ocazia. Ammai spus-o ;i o vommai
spune< beamulte lichide!Ceai, sup[,
ap[, asigur[-te c[ sunt cel pu\in doi
litri pe zi. Iar `n ceea ce prive;te
m]ncarea,m]n[nc[ pu\in, dar ceea
ce `\i place. A;a `\i vei putea p[stra
optimismul ;i nu vei 8 afectat[ de
faptul c[ e;ti la diet[. Ai po:[ de
ceva dulce? Dec]t s[ te ab\ii, mai
bine m[n]nc[ o buc[\ic[ de
ciocolat[.

Laura Micovschi
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Exerci\iile Tae Bo
te ajut[ s[ ai
un bust frumos

Sfaturile Madonnei
pentru un trup
mereu t]n[r

Orice femeie `;i dore;te
s]ni frumo;i ;i fermi care s[
o fac[ atr[g[toare. Ideale
pentru ridicarea ;i `nt[rirea
s]nilor sunt exerci\iile Tae
Bo.

Iat[ c]teva exerci\ii care te vor
ajuta s[ ai un bust de invidiat.
Pentru `nc[lzirea care nupoate lipsi
din nicio sesiune de antrenament
execut[ 20 de rotiri de bra\e `nainte
;i apoi 20 `napoi, 20 de rotiri de
antebra\e spre interior, 20 spre
exterior ;i 30 de forfec[ri rapide `n

plan orizontal ;i apoi `n plan
vertical. A;az[-te `n genunchi, pe
palme, care trebuie s[ 8e apropiate.
Execut[ c]teva 9ot[ri, l[s]ndu-\i
pieptul c]t de jos po\i. Nu \ine
coatele `ntinse, 9exeaz[-le spre
exterior.

Coatele nu se vor \ine
`ntinse

La toate mi;c[rile gen 9otare,
`n Tae Bo coatele se vor 9exa spre
exterior. La niciuna dintre mi;c[ri
coatele nu se vor \ine `ntinse. F[
acelea;i exerci\ii, dar \in]ndpalmele

dep[rtate, astfel `nc]t `ntre bra\ ;i
um[r s[ se formeze un unghi de 90
de grade. ~ncearc[ s[ faci trei serii a
c]te zece repet[ri. Pentruurm[torul
exerci\iu stai `n picioare, cu
picioarele lipite. Apleac[-te `n fa\[
;i sprijin[-te pe m]ini. ~ncepe ca `n
exerci\iile de mai sus cu 9ot[ri, dar
\ine picioarele `ntinse, astfel ca `ntre
trunchi ;i picioare s[ se formeze un
unghi de 90 de grade. F[ c]te 15
repet[ri a c]te ;apte serii.Nuuita de
respira\ie, care este foarte
important[, mai ales pentru
lucrarea adecvat[ a mu;chilor.

Pentru urm[torul exerci\iu vei

avea nevoie de un scaun.
Pozi\ioneaz[-te cu spatele la el ;i
a;az[-\i m]inile pe marginea
interioar[ a scaunului, cobor]nd
su8cient picioarele, care sunt lipite
;i `ntinse, astfel `nc]t s[ ai o pozi\ie
relativ comod[.

~ndoaie apoi bra\ele, cobor]nd
trunchiul c]t de jos po\i, lent, `n
decurs de 10 secunde, apoi r[m]i `n
aceast[ pozi\ie dou[ secunde.
Urcarea se va face tot lent, p]n[
numeri zece secunde. F[ 20 de
repet[ri. La 8nalul acestor exerci\ii
`ntinde-te pe o saltea ;i ascult[ o
melodie relaxant[.

Laura M.

Una dintre vedetele cu un trup
de invidiat, `n ciuda v]rstei pe care
oricumnu ;i-o arat[, esteMadonna.
La o v]rst[ la care multe femei
renun\[ a mai avea grij[ de ele,
Madonna are un trup atletic, bine
`ntre\inut ;i sculptat prinmulte ore
de sport. Care sunt secretele divei?
Iat[-le `n num[rul de azi<

Madonna `;i `ncepe programul
`n 8ecare zi la 8 diminea\a. Dac[ s-
a culcat mai t]rziu nu sare peste
orele de sport, ci le `ncepe la 10.30.
Sfatul num[rul 1< stabile;te-\i un
program, dar 8i 9exibil[. Investe;te
;i `n echipamentul de sport. Chiar
dac[ e mai la `ndem]n[ s[ folose;ti
tricouri mai vechi sau adida;i pe
care nu `i mai por\i, este motivant
s[ ar[\i bine chiar ;i c]nd transpiri
`n timpul orelor de sport. Sfatul
num[rul 2< cump[r[-\i un
echipament de sport care s[ te
motiveze. Nu l[sa rutina s[ se

instaleze `n antrenament.Madonna
prefer[ s[ nu fac[ dou[ zile la r]nd
acela;i sport. Dac[ mersul la sal[ te
plictise;te, f[-\i un abonament cu
mai pu\ine ore ;i alterneaz[-l cu
alergatul `n parc saumersul pe role.
Sfatul num[rul 3< variaz[. Iar pentru
a nu te plictisi prea tare, ia cu tine
o prieten[ sau chiar mai multe. Nu
numai c[ te va motiva, dar vei avea
cu cine s[ schimbi dou[ vorbe, astfel
timpul va trece mai repede, iar
antrenamentul \i se va p[rea mult
mai pl[cut. Sfatul num[rul 4< f[
sport `mpreun[ cu prietenii. Dup[
cum spune Madonna, este
important ;i timpul pe care `l aloci
zilnic sportului. Vedeta nu face
sport mai mult de 45 de minute pe
zi, iar acest ritm transform[
antrenamentul `n unul pl[cut ;i
relaxant. Sfatul num[rul 5< nu
exagera.

Laura Micovschi
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Baia de aburi
`\i r[sfa\[ tenul

Este alegerea perfect[ atunci
c]nd vrei s[ ai o piele a tenului
mai t]n[r[ ;i plin[ de prospe\ime.
Aburii te ajut[ la `nl[turarea
oboselii ;i a stresului.

Pentru a ob\ine o baie de aburi
de vis ai putea folosi uleiuri din
petale de tranda@r, l[m]ie,
mu;e\el, lavand[, lemn de santal.
Trebuie s[ ;tii c[ este important
ca uleiurile s[ @e naturale ;i s[ nu
folose;ti o cantitate `n exces,
pentru c[ ar putea produce irita\ii.

Cum se procedeaz[?
Pentru baia de aburi ai nevoie

de un prosop mare ;i un vas.
Primul lucru pe care `l faci este
cur[\area tenului ;i aplicarea unui
strat de crem[ `n jurul ochilor.
~ntr-un recipient se pun doi litri
de ap[ clocotit[ ;i apoi cam dou[
pic[turi de ulei. Apoi `\i acoperi
capul cu prosopul peste bolul cu
ap[ @erbinte.

Fa\a trebuie s[ stea la o
distan\[ de 30 cm de vasul cu ap[,

45 cm pentru persoanele cu ten
sensibil. Stai cam 15 minute cu
ochii `nchi;i, apoi te speli cu ap[,
de preferat la temperatura ca-
merei pentru a se `nchide porii
mai u;or. E bine ca acest lucru s[
se fac[ seara `nainte de culcare,
pentru a se evita aplicarea ime-
diat[ a machiajului.

Speciali;tii recomand[ ca
aceast[ baie de aburi s[ se fac[ o
dat[ pe s[pt[m]n[ pentru o
persoan[ cu ten normal, timp de
5-7 minute, iar pentru o persoan[
cu ten gras de trei ori pe s[p-
t[m]n[, timp de 15 minute.
Pentru persoanele cu ten mixt
aceast[ baie se poate face la dou[

s[pt[m]ni timp de 10 minute.
Dac[ nu ai ulei de mu;e\el, \i-

l po\i prepara la tine acas[. Re\eta
este urm[toarea< iei 10 linguri de
Aori pe care le umeze;ti cu o
lingur[ de alcool. Se las[ c]teva
ore ;i apoi se adaug[ 100 ml de
ulei de Aoarea-soarelui, apoi se
`nc[lze;te pe baie de abur, timp
de 3 ore, p]n[ la evaporarea
alcoolului. Se amestec[ uleiul
incontinuu, dup[ care se strecoar[
;i se p[streaz[ `n sticle colorate, la
rece. Uleiul de mu;e\el este
recomandat a se folosi ;i `n arsuri
ale fe\ei.

Dup[ o asemenea baie este
recomandat s[ folose;ti o masc[
preparat[ din amestecul a doi
carto@ @er\i ;i sf[r]ma\i cu o
linguri\[ de ulei de m[sline ;i
glicerin[. Aceast[ past[ se a;az[
pe un tifon ;i se aplic[ pe fa\[,
acoperind-o cu un ;erve\el
compact. Dup[ un sfert de or[
tenul se spal[, iar pe g]t se aplic[
o crem[ hidratant[.

Roz electric pe buzele vedetelor
E greu de spus cum a reu;it

aceast[ culoare caracteristic[
anilor ’80 s[ revin[ `n actualitate,
`ns[ unele dintre cele mai mari
vedete interna\ionale prefer[
rozul electric ;i nu se tem s[ ne
arate acest lucru. Katy Perry, Lady
Gaga, Beyoncé, Christina
Aguilera ;i Rihanna au fost v[zute
cu ruj de culoarea rozului aprins.

Se pare c[ aceast[ culoare nu
discrimineaz[ pe nimeni,
deoarece se potrive;te ;i tenului
măsliniu (cum este cel al lui
Beyoncé), dar ;i tenului alb ca
z[pada (cum este cel al
Christinei).

Jake Bailey, make-up artist-ul
care a lucrat cu Katy Perry la
ultimul s[u videoclip, “Waking
up in Vegas”, spunea< “Katy Perry
iube;te culorile str[lucitoare ;i
feminine. Rujurile curajoase din
colec\ia Max Factor Vivid Impact,
`n special culorile Ms. Understood
;i Pin-Up Pink, `i completeaz[
stilul tineresc ;i amuzant.”
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Corai - un
altfel de roz

De;i e o declinare
a rozului, coraiul
poate deveni intens -
e undeva `ntre roz-
oranj ;i roz cire;iu.

Aceast[ nuan\[
vesel[ ;i fresh se po-
trive;te de minune ;i
blondelor, ;i ro;ca-
telor, dar cel mai bine
le vine brunetelor. Un
costum de baie corai
se va asorta perfect cu
pielea bronzat[ ;i te va
face mai sexy ca
oric]nd.

Este o nuan\[ care
poate @ asortat[ cu o

multitudine
de culori<

bleumarin,
kaki, nisipiu, alb,

portocaliu, galben
solar, cafeniu (caBe
latte), gri foarte
deschis, verde kiwi,
bleu aqua.

Rujul `n nuan\e
corai este, de
asemenea, la mare
c[utare, pentru ;edin-
\ele de cump[r[turi,
ie;irile romantice `n
ora; sau chiar ;i
pentru nop\ile dez-
l[n\uite din cluburi.

:lapii, mai
periculo;i dec]t
tocurile `nalte

:tiin\a se preocup[ din ce `n ce
mai mult de calitatea vie\ii noastre
cotidiene. Cercet[rile continue ne
dau informa\ii despre lucruri pe
care le facem `n @ecare zi, `n mod
incon;tient, f[r[ s[ ;tim dac[ ne
fac bine sau nu. Recent, s-a
desf[;urat un studiu `n ceea ce
prive;te papucii de var[ f[r[ toc.

Toat[ lumea ador[ s[ poarte
acest gen de `nc[l\[minte pe timp
de var[, deoarece sunt con-

fortabili, colora\i, se potrivesc cu
blugii ;i cu hainele de zi cu zi.
Studiile arat[ totu;i c[ nu sunt at]t
de buni pe c]t par. Pedologii spun
c[ aceste t[lpi sunt vinovate de
mai multe dureri corporale ;i
probleme de s[n[tate dec]t
tocurile `nalte.

Speciali;tii spun c[ atunci
c]nd avem ace;ti papuci `n

picioare ne stres[m coloana
deoarece ne chinuim s[-i \inem
ca s[ nu ne alunece din picioare
;i avem tendin\a s[ ne `mpiedic[m
`n degete. Chiar postura corporal[
se modi@c[, spatele drept se
curbeaz[, devenind astfel o povar[
imens[ pentru coloan[ ;i g]t.

Medicii spun c[ ;ocurile se
absorb `n spatele c[lc]iului ;i dac[
suprafa\a dintre c[lc]i ;i p[m]nt
nu este sus\inut[ de ceva, atunci

c[lc]iul nu poate absorbi ;ocul
at]t de bine. :ocurile neabsorbite
se transform[ `n tendinite,
probleme de spate, genunchi,
;olduri ;i picioare,

Nimeni nu spune s[ renun\i
de@nitiv la ;lapi, ci s[-i folose;ti
doar acolo unde sunt necesari ;i
cu scopul pentru care au fost
crea\i, ;i anume la plaj[.
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Pentru a avea succes
munca trebuie

s[ aib[ prioritate
Fiecare dintre noi `;i dore;te s[

fac[ o impresie bun[ la locul de
munc[. Lucr]nd `ntr-un birou, e
foarte clar c[ at]t colegii, c]t ;i
superiorii te vor aprecia dac[
respec\i anumite reguli nescrise. La
locul de munc[ trebuie s[ 9i mereu
atent[ la modul cum vorbe;ti, la
gesturile pe care le utilizezi ;i la
felul cum te `mbraci ;i te machiezi.
Bunele maniere ;i \inuta potrivit[
`\i asigur[ de la bun `nceput
aprecierea celor din jur.

Trebuie s[ delimitezi din timp
;i c]t se poate de bine \inuta de
birou de cea de acas[. Gre;eala este
ceva 9resc, astfel, `n cazul `n care

gre;e;ti, recunoa;te, nu a;tepta s[
se g[seasc[ vinovatul.

Încearc[ s[ evi\i pe c]t posibil
discu\iile contradictorii ;i abor-
darea unor subiecte delicate, mai
ales c[ dac[ vei 9 mai discret[
colegii nu vor avea s[ `\i repro;eze
vreodat[ ceva. La serviciu trebuie s[
9i ;i e9cient[, normal, astfel c[
munca se repartizeaz[ `n a;a fel
`nc]t s[ nu r[m]i niciodat[ `n urm[
cu proiectele ;i s[ nu `i faci pe
ceilal\i s[ a;tepte dup[ tine. ~n acest
mod, colegii te vor aprecia ;i
superiorii `;i vor da seama c[ `\i faci
treaba cum trebuie.

�eodora Pop

Dac[ tocmai te-ai desp[r\it de
iubitul t[u, cu siguran\[ te sim\i
foarte prost. Desp[r\irile sunt
extrem de dureroase ;i asta mai ales
dac[ `n ziua urm[toare nefericitului
eveniment trebuie s[ te mai duci ;i
la serviciu ;i s[ z]mbe;ti vreo opt
ore la r]nd colegilor, ;e9lor ;i celor
cu care ai de discutat. Dac[
desp[r\irea ;i circul a \inut toat[
noaptea, v-a\i certat ore `ntregi, mai
mult ca sigur c[ nu ai chef s[ mai
vezi pe cineva diminea\[ la prima
or[. Ce simplu ar 9 dac[ nu ar mai
trebui s[ ridici telefonul, s[ vorbe;ti,

s[ ascul\i… Evident, nu este a;a. La
serviciu trebuie s[ 9i vesel[, cu chef
de lucru, a;a c[ ar trebui s[ te apuci
de proiectele la care munceai ;i s[
nu te mai g]nde;ti la fosta rela\ie. ~n
primul r]nd, nu este recomandat s[
`\i iei c]teva zile libere, pentru c[ te
vei g]ndi la fosta rela\ie ;i asta nu e
deloc bine. Te mai ;i rupi de
treburile cotidiene ;i `\i ie;i din ritm.
Mergi la serviciu ;i munce;te cu
drag, vei uita de fostul iubit ;i, ie;ind
cu colegii, cine ;tie, poate `\i vei g[si
un altul.

Marius Pop

~nva\[ s[ separi via\a
profesional[ de cea personal[

Job-urile part-time,
solu\ia pe timp

de criz[
În plină criză (nanciară

un venit suplimentar prinde
bine oricui. Ai un serviciu ;i
totu;i banii nu îți ajung? E
timpul pentru încă un job,
unul part-time. Ce ai putea
alege să faci?

Po\i să lucrezi în vânzări, în
asigurări, în call-center, în
distribu\ie sau în domenii precum
organizare de evenimente. Înainte
de a începe să candidezi pentru
un job cu jumătate de normă
trebuie să ;tii exact care e cel mai
potrivit, la ce te pricepi cel mai
bine. Ai putea alege să devii
organizator de petreceri sau, de
ce nu, curier, asta dacă î\i place să
te deplasezi cu bicicleta ;i e;ti o
persoană con;tiincioasă.

Agent de asigur[ri
este o alt[ op\iune

Î\i plac produsele cosmetice ;i
comanzi în 9ecare lună câte ceva?
Atunci, de ce nu încerci să devii
chiar tu distribuitor de cosmetice?
Po\i de asemenea să vinzi prin
telefon sau să dai rela\ii clien\ilor.
Agent de asigur[ri este o alt[
op\iune, 9ind un job part-time
f[r[ program 9x. Mai po\i activa
ca promotor, s[ `mpar\i pliante
sau s[ prezin\i produse noi `n
marile magazine.

Dac[ e;ti prezentabil[,
amiabil[ ;i comunicativ[ po\i opta
pentru a 9 hostess, un job u;or
care presupune s[ prime;ti
invita\ii de la o petrecere sau de la
un eveniment. Dac[ `\i plac copiii
po\i ajunge bon[, iar dac[ iube;ti
animalele po\i c];tiga bani serio;i
av]nd grij[ de ele.

Ioana Pop

E var[ ;i e perioada
concediilor de odihn[. Dac[
urmeaz[ s[ ai ;i tu parte de o
vacan\[ nu uita c[ trebuie s[ la;i
totul bine preg[tit la serviciu, asta
dac[ nu vrei s[ te deranjeze colegii
ori superiorii cu telefoane pe
timpul concediului. E important
s[ `\i la;i acas[ telefonul de
serviciu, pentru a nu 9 mereu
stresat[ ;i a nu vorbi non-stop la
el. Nu uita< nu toat[ lumea ;tie c[
e;ti `n vacan\[ ;i chiar vrei s[ te
relaxezi. Speciali;tii recomand[ s[
ai parte de 2 s[pt[m]ni de
concediu vara ;i dou[ iarna.
~nainte de a pleca `n vacan\[ las[
totul `n ordine la locul de munc[,
9nalizeaz[ proiectele pe care le-ai
`nceput, las[ actele `n perfect[
regul[ ;i explic[-i unui coleg cum
te poate `nlocui pe timp de
vacan\[.

�eodora V.

~nainte de a pleca `n
vacan\[ las[ totul

`n ordine la serviciu
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Fii direct[ atunci
c]nd vrei ceva
de la un b[rbat

Gesturile simple
sunt sarea ;i piperul

`ntr-o rela\ie

De ce consider[ unele
femei c[ un b[rbat `nsurat e
mai sexy dec]t un burlac? Ei
bine, noi am c[utat ;i am a)at
urm[toarele lucruri.

B[rbatul `nsurat e mult mai
responsabil dec]t burlacul, altfel nu
ar 9 avut curajul s[ se-nsoare.

Din moment ce e `nsurat,
evident devine “teoretic intangibil”,
iar imposibilitatea de a-l avea le
`nnebune;te pe femei mai mult ca
orice.

Experien\a sexual[ de care un tip
`nsurat (mai matur ca altul solo) d[
dovad[ este cu totul alt[ treab[.

Un b[rbat cu un copil la bra\ e
mult mai “sexy” dec]t unul cu berea
sau mingea de fotbal.

Experien\a... uneori
conteaz[, alteori nu

Exist[ femei c[rora le plac
b[rba\ii mai maturi, nu neap[rat
`nsura\i, deoarece ace;tia dovedesc o
experien\[ a;a-zis “profesional[” `n
via\[. Ace;tia sunt mai maturi ;i mai
cu capul pe umeri, ceea ce le d[ pe
spate pe majoritatea femeilor. ~n pat
sunt mai aten\i, stau la crati\[ ;i fac
un mic dejun sau o cin[, pe c]nd

b[ie\ii liberi...
Ei bine, treaba cu burlacii st[ `n

felul urm[tor< sunt la mod[ `n r]ndul
adolescentelor, p]n[ la v]rsta de
maxim 21-22 de ani, ;i de la v]rsta
de 40 `n sus. De ce? P[i fetele prea
tinere nu au curajul de a “`ncerca” un
b[rbat `n toat[ 9rea, de aceea se
plimb[ de m]nu\[ cu tinerei. ~n ceea
ce prive;te femeile trecute de 40, e
clar< au nevoie de re`mprosp[tare
continu[ ;i “consum de carne
proasp[t[”.

De ce `i iubim?
Cartea lui Mircea C[rt[rescu

“De ce iubim femeile?” a f[cut furori.
Dac[ s-ar scrie o carte despre sexul
opus, c[ut]nd r[spuns la aceea;i
`ntrebare, cu siguran\[ am ajunge la
concluzia comun[ c[ ne plac
z]mbetele pe sub furi;, tandre\ea cu
care ne “atac[” sau, din contr[, stilul
lor impun[tor ce ne cucere;te,

pentru c[ au un farmec aparte de a
ne privi, de a ne `mbr[\i;a ;i de a ne
;opti vorbe dulci.

Acestea sunt printre pu\inele
motive care `l fac pe b[rbatul
c[s[torit mai atr[g[tor dec]t
burlacul.

Gabriela Pu;ca;iu

B[rba\ii `nsura\i, mai sexy ca burlacii?

Toate femeile ar trebui s[ ;tie
c[ b[rba\ilor nici c[ le plac aluziile,
dar nici c[ le `n\eleg. A;a c[ nici nu
te obosi s[ vii cu ocoli;uri sau cu
sugestii. Vrei ceva de la el, dar nu
;tii cum s[ `i ceri? Iat[ c]teva
sfaturi.

Ne-am `n\eles deci c[ b[rba\ii
prind mai greu aluziile noastre,
a;adar, dac[ vrei ceva, cea mai
simpl[ cale de a ob\ine este s[ `i
spui verde `n fa\[. Speri ca de ziua
ta s[ `\i d[ruiasc[ un anumit
parfum sau pantofii aceia la care
visezi? Spune-i direct. Nu de alta,
dar ri;ti s[ te treze;ti cu cine ;tie ce
cadou care s-ar putea s[ nu `\i fac[

pl[cere. Sim\i nevoia s[ fie mai
tandru cu tine? F[ tu primul pas.
Poate el este preocupat sau stresat
din cauza serviciului ;i nu `;i d[
seama la ce te g]nde;ti tu. Pe de alt[
parte, c]nd are el astfel de porniri
romantice, arat[-i c]t de mult
apreciezi tandre\ea lui. A;a vei avea
garan\ia c[ se va mai repeta. Fii
foarte atent[ ;i la gesturile ;i la
micile servicii pe care \i le face. Se
ofer[ s[ te duc[ acas[ cu ma;ina?
S-ar putea s[ fie mai mult dec]t un
gest de amabilitate. Poate, `n mod
indirect, `ncearc[ s[ `\i transmit[ c[
vrea s[ aib[ grij[ de tine.

Laura Micovschi

~ntr-o rela\ie, 9e ea cu vechime
sau doar la `nceput, conteaz[ foarte
mult detaliile, lucrurile m[runte. S[
;tii s[ `l faci pe partener s[
z]mbeasc[, s[ 9e fericit l]ng[ tine
este un secret imbatabil pentru un
cuplu de invidiat. De aceea e
important s[ pui accent pe lucrurile
care ;tii sau care crezi c[ i-ar smulge
partenerului un z]mbet.

Nu uita s[ `i spui “Bun[
diminea\a” c]nd v[ trezi\i. Fii prima
persoan[ care `l binedispune ;i `l
`nt]mpin[ cu un z]mbet cald atunci
c]nd deschide ochii ;i cu siguran\[
vei 9 cea pe care `;i va dori s[ o aud[
spun]nd “Noapte bun[”. Iar dac[ ai
timp s[ `i preg[te;ti micul dejun, va
9 ;i mai fericit. A;teapt[-l `n
buc[t[rie cu m]ncarea preparat[ ;i
cu o cafea aromat[. Po\i s[ 9i sigur[
c[ va aprecia gestul. Ba mai mult,
poate `\i va `ntoarce favoarea la
r]ndul lui. Surprinde-l `n timpul
zilei, c]nd este la serviciu, cu mesaje
dulci, de dragoste. Spune-i c[ `\i este
dor de el, c[ abia a;tep\i seara ca s[
v[ revede\i. Un alt gest care `l va
surprinde este s[ `i la;i bile\ele `n
diverse locuri< `n baie, `n ma;in[, `n
buzunarul de la hain[. Aminte;te-i
c]t este de important pentru tine ;i
c]t de mult `l apreciezi.

De multe ori cuvintele sunt

mult mai romantice dec]t orice gest
sau atingere tandr[. Nu e neap[rat
nevoie s[ 9\i `n dormitor pentru a-
i spune vorbe dulci. :opte;te-i ceva
frumos la ureche `ntr-un moment
c]nd nu se a;teapt[. ~l vor bucura
;i mici cadouri pe care i le faci, f[r[
a 9 vreo ocazie special[. Nu trebuie
s[ 9e lucruri scumpe, el va aprecia
inten\ia ta. De exemplu, ai putea s[
`l surprinzi cu lenjerie intim[.
Pentru el, nu pentru tine. Dac[ p]n[
acum l-ai obi;nuit s[ `l surprinzi cu
desuuri din dantel[ sau satin, de
aceast[ dat[ surpinde-l cu lenjerie
intim[ pentru el. Cump[r[-i ceva cu
imprimeuri haioase ;i z]mbi\i
`mpreun[. Chiar dac[ toate aceste
gesturi par aparent banale, ele pot
9 sarea ;i piperul `n rela\ia voastr[.

Laura Micovschi


