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R[sfa\[-\i p[rul cu tratamente special
concepute pentru anotimpul toamna

Toamna ;i-a intrat `n drepturi.
Dup[ o var[ c[lduroas[ `n care ne-
am bucurat de apa s[rat[ a m[rii, de
piscin[, de razele astrului fierbinte
a sosit iat[ vremea s[ ne aplec[m
asupra `ngrijirii p[rului nostru,
aceast[ perioad[ fiind propice pen-
tru a-l trata cum se cuvine. Despre
tratarea firului de p[r dup[ sezonul
cald ne vorbe;te hair - stylist Eva
Czikai, reprezentanta Salonului
Expressive Satu Mare<

:ocul termic scade 
rezisten\a firului de p[r

"Toamna este indicat s[ oferim
o aten\ie sporit[ at]t firului de p[r,
c]t ;i pielii capului. ~n sezonul cald,
firul de p[r poate s[ sufere de o des-
hidratare acut[. Astfel p[rul devine
uscat, ̀ ;i pierde luciul, devenind mat,
se decoloreaz[ repede dup[ vopsit ;i
nici coafura nu mai rezist[ la fel de
bine ca `nainte. Este foarte impor-
tant s[ ne preg[tim p[rul pentru se-
zonul rece, mai ales c[, dup[ cum
prea bine ;tim, nici coafura nu este
tocmai rezistent[ `n acest sezon.
:ocul termic, indiferent c[ este cald
ori rece, nu ajut[ la men\inerea
s[n[toas[ a firului de p[r sau a pie-
lii capului. Astfel, recomand ca `n
aceast[ perioad[ s[ ne odihnim mai
mult, s[ ne r[sf[\[m cu diverse te-
rapii pentru p[r ;i scalp, tocmai pen-
tru a intra cu dreptul `n iarn[.

Tratamentul de reparare
a firului de p[r dureaz[ `n
medie 6 s[pt[m]ni

Indicat este s[ color[m p[rul cu
o nuan\[ sau dou[ mai `nchis[. La
ob\inerea nuan\elor medii sau ̀ nchi-
se nu trebuie s[ folosim un oxidant
puternic. Cel mai bine este s[ ne co-
lor[m p[rul cu o vopsea care nu
con\ine amoniac, care d[ o nuan\[
;i un luciu firului de p[r. Toamna es-
te de mare ajutor la firul de p[r, `n
sensul c[ nu mai avem parte de un
soare puternic. Se poate opta pentru
un tratament de reparare a firului de
p[r, care dureaz[ `n medie ;ase
s[pt[m]ni. A\i putea profita ;i de o
terapie a scalpului ̀ n cazul ̀ n care nu
ave\i probleme grave sau diverse
anomalii. 

Iarna, problemele precum
exces de sebum sau
m[trea\[ gras[ 
se agraveaz[

~n perioada tratamentelor nu se

va folosi plac[, ondulator, usc[tor la
temperatur[ ridicat[. Dac[ p]n[
acum nu a\i ajuns la coafor, indicat
ar fi s[ trece\i pragul unuia c]t mai
cur]nd, `ndeosebi pentru a tunde
v]rfurile despicate. Pornind de la
surs[ `n\elegem c[ nu putem avea un
fir de p[r s[n[tos ;i rezistent `n ca-
zul `n care nu avem un scalp s[n[tos
;i un organism la fel de s[n[tos ca-
re s[ hr[neasc[ r[d[cinile firului. ~n
perioada de iarn[ problemele de ge-
nul exces de sebum sau m[trea\[
gras[ se agraveaz[, deci e important
s[ le \inem sub observa\ie, s[ le
trat[m, iar `n cazul `n care se agra-
veaz[ s[ schimb[m tratamentul fo-
losit. 

C]nd c[derea p[rului
toamna ar trebui s[ ne
dea de g]ndit...

~n cazul `n care vara ne-am ali-
mentat s[n[tos, adic[ am consumat
din plin fructe ;i legume proaspete,
organismul este `nc[rcat precum o
baterie, cu vitamine, minerale, nu-
trien\i ce se p[streaz[ o anumit[ pe-
rioad[ de timp. Dup[ iarn[ `ns[,
c]nd valorile acestor vitamine scad,
vom observa o c[dere mai puternic[
a p[rului. ~n cazul unora dintre
persoane chiar ;i toamna se poate
observa o astfel de c[dere a p[rului.
~n situa\ia ̀ n care aceast[ c[dere ac-
centuat[ dureaz[ mai mult de 4 - 6
s[pt[m]ni sunt recomandate tera-
piile de scalp, care \in ̀ n general 6 -
12 s[pt[m]ni, iar `n cazul unor
probleme grave pot dura `ntre 3 ;i
6 luni de zile. Aceste terapii sunt re-
comandate de c[tre hair - styli;ti spe-

cializa\i ori de c[tre un medic der-
matolog. 

Nout[\i revolu\ionare 
`n domeniul tricologiei

~n ultima perioad[ au ap[rut o
serie de nout[\i `n domeniul trico-
logiei. Una dintre acestea este
apari\ia fiolelor pe baz[ de celule
stem vegetale, care reactiveaz[ din

r[d[cina firului de p[r celulele stem
ale noastre, `mb[tr]nite, pun]nd
`n func\iune motora;ul ;i contri-
buind la `ntinerirea r[d[cinilor fi-
rului de p[r. O alt[ noutate este blo-
carea unei enzime ̀ n organism, ca-
re `n cazul a 40% dintre b[rba\i pro-
voac[ alopecia androgenetic[, che-
lia ereditar[", ne spune `n `ncheie-
re hair-stylist Eva Czikai.

„Anul acesta a fost 
unul plin de dragoste 
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“Suntem ap[ de mare 
superior organizat[”

S.C. Calsa Comimpex SRL Satu
Mare ̀ n colaborare cu Ola Was, in-
structor aplicare unghii `n cadrul
Companiei Euro Fashion ;i
Akademia Paznokcia, va organiza, ̀ n
perioada 26 - 28 octombrie 2010, di-
ferite cursuri pentru decorarea un-
ghiilor. Acestea sunt< pictur[ pe
unghii cu vopsele acrilice - tehnica
ONE STROKE, decora\iuni 3D din
acril ;i design cu geluri color. Fiecare
curs ̀ n parte cost[ 300 de lei ;i va du-
ra o zi, a c]te 8 ore, cu o pauz[ de
mas[ oferit[ de organizatori.
Persoanele participante vor avea
asigurate toate produsele pentru
cursuri, deoarece acestea sunt in-

cluse `n pre\. ~n plus, pe durata ce-
lor trei zile, 26, 27 ;i 28 octombrie,
persoanele participante vor putea
achizi\iona produse din magazinul
Calsa cu 10% reducere, astfel parti-
cip]nd la tombol[. Premiile const[
`n produse pentru manichiur[.

La finalul evenimentului, orga-
nizatorii vor oferi diplome de par-
ticipare.

To\i cei interesa\i de detalii ;i cei
care doresc s[ se `nscrie o pot face
la sediul magazinului din Satu Mare,
de pe strada Corvinilor, nr. 13, sau
la numerele de telefon< 0361.310.314,
0744.810.199.

Mirela Maria Filimon

S.C. Calsa Comimpex SRL organizeaz[ cursuri 
pentru decorarea unghiilor false

Spunea celebrul explora-
tor şi cercetător Yves Cous-
teau.  Organismul uman gă-
seşte `n apa de mare rezo-
nanţe terapeutice ancestrale,
misterioase, `nc[ insuficient
elucidate. Apa de mare are
puteri extraordinare de vin-
decare, fiind un medicament
al naturii. 

:tim cu to\ii c[ apa de mare
poate fi folosit[ ̀ n terapia naturist[
at]t `n tratamente externe, c]t ;i
interne. Este o ap[ mineral[ care
con\ine clor, sodiu, magneziu ;i
sulf – o combina\ie benefic[ pen-
tru organismul uman. Pe l]ng[
aceasta mai con\ine oligoelemen-
te (zinc, titan, cobalt, iod, crom, li-
tiu, aur, argint, etc.). ~n ultimul
timp, se acord[ o aten\ie deosebit[
administr[rii apei de mare ca pro-
tector al c[ilor respiratorii, at]t la
copii, c]t ;i la adul\i.

Se ;tie c[ mucoasa c[ilor aerie-
ne superioare are un rol fiziologic
esen\ial `n umidificarea ;i purifi-
carea aerului inspirat. Aceasta tre-
buie men\inut[ intact[ pentru a
bloca proliferarea germenilor ;i
dezvoltarea procesului inflamator
la acest nivel.

Studiile efectuate au ar[tat c[
pacien\ii care au folosit solu\ia ma-
rin[ au ̀ nt]mpinat mai pu\ine pro-
bleme cu nasul ̀ nfundat, scurgeri-
le nazale, durerile de g]t, tusea ;i
obstruc\ie nazal[, dec]t cel[lalt

grup tratat cu medicamente stan-
dard. Irigările nazale cu soluţii spe-
ciale pot ameliora simptomele în
alergiile de primăvară. Astfel de
proceduri pot fi eficiente în prima
fază a alergiilor, deoarece ajută la
eliminarea alergenilor ;i a secreţii-
lor din nas. Instila\iile nazale se fo-
losesc `n diferite afec\iuni, cum ar
fi rinita atrofic[, atunci c]nd, din
diferite cauze, mucoasa din nas nu
mai are func\ionalitate. Irig[rile de
acest gen ajut[ la eliminarea crus-

telor formate ̀ n nas. Sprayurile na-
zale pe baz[ de sare de mare sunt
utile `n cazul anosmiei (dispari\ia
mirosului) ;i a astmului bron;ic.
Pentru a preveni ;i trata afec\iuni-
le de mai sus, LABORATOARELE
MEDICA v[ PROpun gama NA-
ZOMER cu urm[toarele produse
noi<

Nazomer< Alergo Stop 
(50 ml) – combate 
alergiile!

Solu\ie hipoton[ de ap[ de ma-
re filtrat[ microbiologic cu extrac-
te din plante “reci” cu efecte “cor-
tizon-like”, antiseptice ;i antiinfla-
matoare, benefice pentru lavajul
mucoasei nazale cu `ndep[rtarea
alergenilor. Poate fi utilizat[ pen-
tru men\inerea confortului at]t
profilatic, c]t ;i curativ.

NAZOMER JUNIOR (30/50
ml) – special creat pentru copilul
t[u! Are la baz[ solu\ie marin[ hi-
potona (0,7g/l). Favorizează cu-
răţarea foselor nazale prin înde-
părtarea mucozităţilor şi a cruste-
lor> produce hidratarea mucoasei
nazale protejând-o astfel de pă-
trunderea microorganismelor pa-
togene. 

Reduce şi calmează fenomene-
le asociate intervenţiilor locale fa-
vorizând astfel respiraţia, îndeo-
sebi la nou-născuţi şi copii.

Spray-uri cu solu\ie 
marin[ hiperton[

NAZOMER (15/30/50 ml) -
Poate fi utilizat şi în cazul copiilor
şi sportivilor cu probleme la nive-
lul foselor nazale> `n cazul persoa-
nelor cu teren atopic (predispuse la
alergii)> protejează eficient mu-
coasele în zone cu aer condiţionat,
cu mult praf, poluare sau de tem-
peraturi extreme şi ajută la o res-
piraţie mai uşoară.

NAZOMER HA (30/50 ml) -
Adaosul de acid hialuronic `n so-
luţia marină, filtrată microbiolo-
gic, potenţează efectele benefice ale
apei de mare, asigurând gradul op-
tim de hidratare, susţinând buna
funcţionare a celulelor ciliate (cilii
au o mobilitate mai mare împiedi-
când intrarea bacteriilor şi cres-
când apărarea organismului)>
menţine elasticitatea şi integrita-
tea mucoasei nazale> folosit `n ca-
zul rinitelor alergice caracterizate
prin secre\ii nazale apoase.

Produsul este de ajutor pentru
menţinerea funcţiei normale de fil-
trare a aerului la nivelul mucoasei
nazale. Poate reduce inflamaţiile şi
efectul iritativ al alergenilor la acest
nivel. HIDRATEAZĂ, REDUCE
INFLAMAŢIILE şi GRĂBEŞTE
REFACEREA LEZIUNILOR MU-
COASEI NAZALE! 

Pentru mai multe detalii sau co-
menzi v[ rug[m s[ sunaţi la 

num[rul 021.351.47.77 sau s[ 
accesaţi site-urile noastre<

www.medicalab.ro 
;i www.pronaturashop.ro.

Informa\ia zilei 3Miercuri 20 octombrie 2010 Familie

Descoperi\i drumul
c[tre o c[snicie fericit[!

C[snicia este f[r[ doar ;i
poate un pas important al re-
la\iei. Ea nu trebuie l[sat[
prad[ rutinii sentimentale ;i
grijilor de zi cu zi deoarece
astfel se poate foarte u;or
ajunge la un divor\. 

Psihologii sunt de p[rere c[ o
c[snicie este sortit[ e;ecului
atunci c]nd `ntre so\i nu exist[
comunicare, sentimentele sunt
trecute cu vederea ;i certurile de-
vin tot mai dese. 

Solu\ionarea 
problemelor... `n doi

Totu;i, so\ii pot `nv[\a care
sunt solu\iile pentru rezolvarea
problemelor ap[rute `n c[snicie
deoarece partenerii unui cuplu
sunt obliga\i s[ se adapteze ne-
voilor, iar drumul c[tre o c[snicie
fericit[ nu este chiar a;a de greu
de g[sit.  

C[snicia poate fi catalogat[ ca
o uniune `ntre suflete f[cut[ pe
vecie, al\ii zic c[ de fapt c[sniai
este o singur[ h]rtie semnat[ de
doi. Oricare ar fi defini\ia c[s[to-
riei, este sigur c[ atunci c]nd doi
oameni se iubesc ;i pornesc pe
acela;i drum ̀ ;i doresc s[ aib[ par-

te de o via\[ de cuplu superb[.

Critica se face cu
dr[g[l[;enie ;i nu 
pe un ton ridicat

Via\a ne ofer[ ;i bune ;i rele,

iar tocmai din aceast[ cauz[ este
bine s[ ;tim c]t de mult ne dorim
s[ avem o c[snicie fericit[ ;i cum
putem s[ ne canaliz[m toate efor-
turile ̀ n acest scop, mai ales c[ de-
a lungul anilor, cercet[torii au
f[cut o sumedenie de studii,
ajung]nd la concluzia c[ se pot

face multe lucruri pentru a avea
c];tig de cauz[ ̀ n c[snicie. V[ pre-
zent[m `n cele ce urmeaz[ c]teva
din rezultatele unor studii ̀ n acest
sens. 

Speciali;tii sus\in c[ nu e bine
ca partenerii s[ se enerveze de-
odat[, deoarece conflictele nu
sunt deloc bune ̀ n via\a de cuplu.
De asemenea, atunci c]nd vre\i s[
v[ critica\i partenerul de via\[,
`ncerca\i s[ adopta\i o atitudine
dr[g[la;[ ;i nu un ton prea ridi-
cat.   

Secretul c[sniciei fericite
depinde de dorin\a 
partenerilor

Dup[ ce a\i spus “da” `n fa\a
ofi\erului de stare civil[ nu v[ mai
g]ndi\i la trecut, l[sa\i fostele
gre;eli `n urm[, undeva departe.
Dac[ ̀ n timpul zilei v[ mai certa\i,
`nainte de a merge la culcare re-
zolva\i conflictul. Totodat[, atunci
c]nd a\i gre;it, recunoa;te\i ;i ce-
re\i-v[ scuze. 

Nu uita\i c[ pentru ca o ceart[
s[ porneasc[ este nevoie de dou[
persoane. Secretul unei c[snicii
fericite depinde cel mai mult de
dorin\a celor doi. 

Ioana Pop Vladimirescu

Nu l[sa anii s[ `;i pun[ amprenta
pe via\a de cuplu

Indiferent dac[ sunte\i
c[s[tori\i de o s[pt[m]n[, un
an, zece sau dou[zeci, pentru
partenerul de via\[ trebuie s[
r[m]ne\i o so\ie atr[g[toare.
Din p[cate, studiile arat[ c[
tot mai multe femei, dup[ ce
se c[s[toresc, sunt prinse `n
grijile de zi cu zi, uit]nd c[
trebuie s[ arate bine pentru
partenerul lor de via\[. 

Iat[ cum po\i rezolva
problema pentru a nu ajun-
ge mai t]rziu ca so\ul t[u s[ se uite
`n continuu dup[ alte femei! ~n pri-
mul r]nd, alege tocurile `nalte, ca-
re te vor face s[ ar[\i chiar sexy.
~ncearc[ s[ `\i surprinzi partenerul
de via\[ cu o atmosfer[ romantic[
atunci c]nd acesta se `ntoarce de la
serviciu. Trimite-i mesaje incitan-
te `n vreme ce e la serviciu, ca s[-l

faci s[ ard[ de ner[bdare s[ ajung[
la tine acas[. Un alt aspect impor-
tant care d[ roade ̀ n via\a de cuplu
este silueta, de care nu trebuie s[ te
plictise;ti nici tu. Ai grij[ de tine ;i
cel pu\in o dat[ pe s[pt[m]n[ ie;i\i
la o plimbare sau la cin[ `n ora;.
Comunica\i tot timpul, spun]ndu-
v[ ce ave\i pe suflet. 

Ioana V.

Pasiunea alung[ monotonia
rela\iilor de lung[ durat[

Se ;tie prea bine c[ ̀ ntr-o rela\ie
de lung[ durat[ poate foarte u;or s[
apar[ plictiseala ;i monotonia. Toc-
mai pentru a nu risca, partenerii ar
trebui s[ aduc[ mai mult[ pasiune
`n rela\ia lor. 

Exist[ foarte mul\i factori care
contribuie la problemele ce apar `n
c[snicie, ̀ ns[ pierderea pasiunii dis-
truge sigur rela\ia. Un prim pas pe
care ̀ l ave\i de f[cut este ca ̀ n cazul
`n care vre\i cu orice pre\ s[ v[ sal-
va\i mariajul s[ depune\i tot efortul
necesar pentru a readuce pasiunea
de la `nceput. Astfel, sta\i am]ndoi
la mas[ pentru a discuta ;i ̀ ncerca\i
s[ face\i un angajament unul altu-
ia. ~n c[snicie, s[rutul nu trebuie s[
lipseasc[ nicio zi, astfel, oferi\i-i par-
tenerului de via\[ momente de tan-
dre\e c]t mai des, `mp[rt[;indu-v[
unul altuia fanteziile. Readucerea

pasiunii ̀ n rela\ie nu trebuie s[ pre-
supun[ un efort ie;it din comun.
Astfel, trebuie s[ fi\i aten\i dac[ par-
tenerul de via\[ ̀ ;i dore;te sau nu s[
reaprind[ flac[ra iubirii. ~n cazul ̀ n
care acesta nu vrea a\i putea lupta
degeaba.

Theodora Pop 
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Jachetele ;i paltoanele 
sezonului

Frigul de afar[ ne duce cu
g]ndul la un model nou de
palton c[lduros, pe care s[-l
`mbr[c[m ;tiind c[ ofer[ at]t
confort, c]t ;i un stil deosebit
`n orice ocazie. Iat[ tendin\ele
vestimentare pentru toamn[-
iarn[ 2010/2011.

Mantoul perfect pentru acest
sezon vine `ntr-o nuan\[ clasic[,
reinventat[ acum de c[tre designeri
- maro camel. Nuan\ele calde de ma-
ro sau bej ;i materiale ca stofa de
l]n[, ca;mir sau chiar p[r de c[mil[
apar `n colec\iile semnate de Michael
Kors, Zac Posen ;i Alexander Wang,
pentru a stabili trendul f[r[ echivoc.

Un astfel de palton, fie el cu gu-
ler tunic[, guler ascu\it sau supra-
dimensionat, prins `n talie cu o cu-
rea sau nu, este incredibil de elegant
;i versatil. Poart[-l ̀ n aceast[ toamn[
cu dresuri tricotate sau cu pantalon
pan[ ;i botine `mbl[nite, a;a cum
apare `n colec\ia Chloé.
Paltonul negru

Clasicul palton negru cu guler
ascu\it ;i cordon `n talie a fost ;i el
transformat pentru noul sezon.
Acum apare `mpodobit cu \inte `n
partea de sus, cu mici pete de vop-
sea delicate `n partea de jos sau cu-
rele din ce `n ce mai `ndr[zne\e. 
*Stilizarea vechiului palton

Atunci c]nd bugetul `\i permi-
te achizi\ionarea doar a unui singur

palton, caut[ s[ schimbi look-ul
paltonului din sezonul trecut prin
mici trucuri. ~i po\i schimba nastu-
rii simpli cu unii metalici aurii ma-
sivi ̀ n dou[ r]nduri – trendul mili-
tary. Apeleaz[ la un croitor pentru
a-i modifica lungimea, a-i transfor-
ma m]necile clasice `n m]neci trei
sferturi sau gulerul ascu\it ̀ ntr-unul
r[sfr]nt elegant. ~n ceea ce prive;te
aplica\iile, exist[ nenum[rate idei
pentru tine, u;or de realizat acas[.
Jacheta aviator

A dominat podiumurile de
mod[ anul trecut, dar a devenit
mult mai ;ic `n acest sezon. Se
poart[ din nou blana de oaie, ̀ ns[ ̀ n
varianta scurt[ de jachet[, cu guler
ascu\it XXL. Cum? Cu o fust[ sau
rochie lung[ tricotat[, cu jean;i sau
pantalon pan[ din piele ;i neap[rat
accesorii foarte elegante.

Nu ignora nici modelele de in-

spi-
ra\ie
hip-
pie din
blan[ de oaie, cu o lun-
gime medie, cordon ;i aplica\ii de
blan[ la m]neci, guler ;i termina\ie.
Astfel de paltoane, ceva mai u;oare
dec]t cele purtate de mamele noas-
tre `n anii ‘70, devin foarte ;ic pen-
tru \inutele casual de iarn[, atunci
c]nd nu te po\i g]ndi la alte \inute
dec]t cele cu jean;i ;i cizme f[r[ toc.
Tricotaje cu modele 
norvegiene

D&G ;i Jean-Paul Gaultier ne
propun jachetele lungi sau scurte tri-
cotate, cu modele tradi\ionale nor-
vegiene. Las[-te inspirat[ de ne-
num[ratele tipare de tricotaj ;i co-
cheteaz[ cu ideea unui palton cu li-
nie clasic[, dar tricotat din cea mai
fin[ l]n[ `n culori puternice.

Culori tari
Dac[ `nc[ nu ai ̀ n dulap un pal-

ton sau o jachet[ `ntr-o culoare
aprins[, `n acest sezon este absolut
necesar s[ o achizi\ionezi. Indiferent
c]t de u;or de asortat este clasicul
palton negru sau noul must-have
paltonul maro camel, un model
ro;u, fuchsia, verde m[r, albastru co-
balt sau galben atrage instantaneu
privirile.
Look-ul military nu 
dispare nici `n acest an

~n aproape toate colec\iile de
toamn[ apar jachete ;i paltoane la
dou[ r]nduri cu butoni metalici,
`mpodobite cu \inte sau blazoane ar-
my. Dac[ un astfel de palton este
prea mult pentru tine, `ncearc[ s[
adop\i stilul minimalist army, ̀ n ca-
re singurele indicatoare sunt ume-

rii supradimensiona\i ;i mici
aplica\ii metalice. 
Forma siluetei

~n acest sezon
este la mare pre\ din
nou, a;a c[ jacheta sau
paltonul t[u trebuie s[
aib[ o curea, un cordon
sau o centur[ din piele la
mijloc pentru ca silueta s[
r[m]n[ feminin[.
Nu uita nici de haina

scurt[ sau lung[ din blan[
veritabil[ sau artificial[ ;i
capa, dou[ op\iuni extrem
de confortabile ;i rafinate
pentru iarna 2011.
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Descoper[ frumuse\ea
dansului cu Loga Dance School

Exist[ un stil de dans fer-
mec[tor care te cucere;te la Lo-
ga Dance School! 

Dac[ `l la;i prea aproape de
tine te vr[je;te pe via\[, dac[ ̀ l \ii
la distan\[, te molipse;ti de un
sentiment fantastic.

Toate aceastea pot s[ devin[
o parte a vie\ii cu Loga Dance
School, las[-ne doar, s[-\i
ar[t[m lumea dansului!

Exist[ un loc, unde po\i fi
ceea ce ai vrut ̀ ntotdeauna s[ fii.
Unde nu este important cine e;ti
;i de unde ai venit, pentru c[
doar muzica ;i dansul conteaz[!

Aici la Loga Dance School
g[se;ti noi prieteni, pentru c[ te

leag[ un sentiment fermec[tor.

..un sentiment fermec[tor, ca-
re te `nva\[ s[ tr[ie;ti ;i s[
z]mbe;ti..

..un instrument, cu care po\i
ar[ta cine e;ti cu adev[rat..

..un “partener”, care te bine-
dispune, ;i te face s[ te sim\i bi-
ne..

C]nd dansezi \i se elibereaz[
inima ;i sufletul, dansul poate s[-
\i fie sursa fericirii, un tratament
pentru sup[rarea ta, exprimarea
dorin\elor tale, totul, ceea ce tu
`nsu\i e;ti.

Loga Dance School este o

;coal[ de dans `nfiin\at[ `n Satu
Mare `n 2007, cu specializare `n
dansurile standard ;i latino, de la
`nfiin\are a reu;it s[ fac[ s[
`ndr[geasc[ dansul peste 1.000 de
persoane, juniori ;i seniori
`mpreun[.

Loga Dance School aduce cei
mai buni mae;tri de dans care v[
ini\iaz[ `n lumea dansului.
Orele de dans sunt \inute doar de
mae;trii de dans certifica\i ;i sunt
traduse `n limba rom]n[.

Valorile Loga Dance
School<

* Loialitate fa\[ de sportivi>

* Preocuparea minu\ioas[ pentru
fiecare sportiv, indiferent de ni-
velul de specializare la care se afl[>
* Oferirea unor servicii de calita-
te care s[ aduc[ valoare adaugat[
activit[\ii sportivilor.
* Suntem hot[ri\i s[ continu[m
eforturile noastre comune de a
realiza o politic[ prin care punem
sportivul pe primul loc, prin ofe-
rirea unor servicii de calitate.

Prin aceste eforturi dorim s[
construim rela\ii de `ncredere ;i
de lung[ durat[ cu sportivii no;tri!

Pentru mai multe detalii accesa\i
www.logadance.ro sau prin tele-

fon la num[rul 0722 53 83 17.
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Soia, un remediu `mpotriva
cancerului mamar

Fiind perioada de recolta-
re a soiei, o plant[ legumi-
noas[ care prin consumare
confer[ o serie de avantaje
pentru organismul uman,
moment ̀ n care v[ pute\i pro-
cura boabele miraculoase, v[
prezent[m c]teva din efecte-
le benefice ale acesteia.

Soia este o plant[ cu numeroa-
se propriet[\i terapeutice. Alimen-
tele din soia reprezint[ o surs[ bo-
gat[ de proteine ;i un aliat `n lupta
`mpotriva kilogramelor, sus\in oa-
menii de ;tiin\[. Produsele pe baz[
de soia pot suplini cu succes efec-
tele renun\[rii la consumul de car-
ne. 

Potrivit cercet[rilor anterioare,
vinovat pentru cre;terea `n greuta-
te ;i excesul de gr[sime abdominal[,
situa\ie frecvent[ mai ales la femei-
le `n postmenopauz[, este nivelul
redus de estrogen. De;i terapiile de
substitu\ie hormonal[ pot reduce
efectul de ̀ ngr[;are, acestea pot avea
efecte secundare. Soia con\ine fito-
estrogeni, substan\e vegetale
asem[n[toare estrogenilor, put]nd
`nlocui cu succes terapiile de sub-
stitu\ie hormonal[. 

O diet[ bogat[ `n produse de
soia reduce greutatea corporal[.
Studiul a fost efectuat pe cobai,

urm]nd s[ se analizeze ;i efectele
asupra femeilor. “Speram ca acest
studiu s[ ajute la dezvoltarea unui
tratament natural `mpotriva obe-
zit[\ii pentru femeile ̀ n postmeno-
pauz[. 

Av]nd ̀ n vedere num[rul mare
de persoane care sufer[ din cauza
obezit[\ii, orice tratament natural
care ajut[ la men\inerea unei
greut[\i s[n[toase este binevenit,” a
declarat coordonatorul studiului,
dr. Michelle Murphy. Acest studiu
arat[ c[ este nevoie de mai multe
studii axate pe beneficiile fitoestro-
genilor la oameni pentru a stabili
care sunt efectele pe termen lung

ale unei diete bogate `n produse de
soia, adaug[ cercet[torii.

Soia poate preveni recidiva
unor forme de cancer 

Prevenirea recidivei unor for-
me de cancer este un beneficiu im-
ens descoperit de cercet[tori. Fe-
meile care au suferit de cancer la
s]n `;i pot spori ;ansele de supra-
vie\uire cu ajutorul produselor din
soia. 

Potrivit unui studiu efectuat re-
cent, un consum ridicat de soia poa-
te reduce riscul recidivei cu 32%. S-

a descoperit c[ soia reduce riscul de
deces provocat de cancerul mamar
c]t ;i de recidiv[. Cercet[torii au
analizat datele adunate de la peste
5.000 de pacien\i care au supra-
vie\uit cancerului mamar ̀ n China.
Femeile cu v]rste cuprinse `ntre 20
;i 75 de ani au fost monitorizate pe
o perioad[ de 4 ani. ~n acest timp,
444 de femei au decedat ;i au fost
`nregistrate 534 de recidive.

Studiul a ar[tat c[ participante-
le la studiu care au consumat soia
`n cantit[\i mai mari au prezentat
un risc cu 29% mai mic de deces ;i
o reducere de 32% de a suferi o re-
cidiv[. Rezultatele studiului au
ar[tat c[ beneficiile erau influen\ate
;i de cantitate, astfel `nc]t cu c]t o
femeie consuma mai mult[ soia, cu
at]t ;i protec\ia cre;te.

Printre alte efecte benefice ale
consumului de produse din soia
men\ionate de speciali;ti sunt<
sc[derea nivelului colesterolului ;i
astfel reducerea riscului de boli car-
diovasculare> reducerea inciden\ei
osteoporozei ;i men\inerea den-
sit[\ii osoase odat[ cu ̀ naintarea ̀ n
v]rst[> atenuarea simptomelor pre
;i post-menopauzale> sc[derea in-
ciden\ei unor forme de cancer, `n
special a cancerelor de prostat[ ;i de
colon.

Text selectat ;i prelucrat de 
Ioan A.

Lavanda ;i salvia au grij[ de picioarele tale
Chiar dac[ uneori nu pri-

mesc aten\ia cuvenit[, pi-
cioarele noastre au momente
`n care “strig[“ dup[ ajutor.
Dup[ o alerg[tur[ continu[
de mai bine de 8 ore pe to-
curi, este mai mult dec]t ne-
cesar s[ urm[m un tratament
relaxant, oric]t ar fi el de sim-
plu.

Tuturor ni se `nt]mpl[ ca, la
sf]r;itul zilei s[ sim\im o oboseal[
`n picioare, p]n[ la degete sau la
c[lc]ie. Prin urmare, am c[utat o
modalitate prin care s[ sc[p[m de
inflama\ii, ro;ea\[, disconfort sau
durere.

Pentru a te sim\i ca nou[, po\i
folosi tratamentul cu lavand[ ;i sal-
vie. Este u;or de preparat chiar

acas[ la tine. Pune la foc mic `ntr-o
oal[ acoperit[ urm[toarele ingre-
diente< dou[ c[ni cu ap[, flori uscate

de lavand[ ;i salvie proasp[t culeas[
;i t[iat[ m[runt. 

Dup[ 20 de minute, con\inutul

se poate strecura, la care se pot
ad[uga c]teva pic[turi de ulei de
lev[n\ic[. Dup[ ce ai amestecat
foarte bine solu\ia, aceasta se va
aplica pe picioare cu ajutorul unui
tampon, repet]ndu-se ori de c]te
ori este nevoie.

B[i reci pentru picioare 
`ngreunate

Un alt tratament minune este ;i
o baie rece la picioare, pentru cele
`ngreunate. ~n apa `n care te speli
po\i ad[uga c]teva petale de flori ;i
c]\iva stropi de lev[n\ic[. Nu numai
c[ te vei sim\i mai bine, dar te va
ajuta s[ te relaxezi. F[c]nd asta `n
fiecare sear[, vei avea resursele ne-
cesare pentru a putea alerga iar[;i
pe tocuri f[r[ oprire.

Mirela Filimon
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Pui la cuptor cu ciuperci ;i sm]nt]n[

Tort de cafea ;i rom

Baghete cu dovleac

Ingrediente<
- 800 gr piept de pui (sau mu;chiu-
le\ de porc)
- 400 gr ciuperci champignon
- 400 ml sm]nt]n[ (`ntre 12-25%
gr[sime)
- 2 g[lbenu;uri
- 2 linguri f[in[
- 3 ro;ii potrivite
- pu\in cimbru
- sare, piper

- ulei
- pesmet
Mod de preparare<

T[iem pieptul de pui buc[\ele,
`l condiment[m cu sare, piper ;i
pu\in cimbru. Ciupercile le t[iem
`n sferturi dac[ sunt mai mici.
Amestec[m `ntr-un bol g[lbe-
nu;urile cu f[ina, sm]nt]na, apoi
ad[ug[m buc[\elele de pui ;i ciu-
percile. Ungem un vas termore-
zistent cu pu\in ulei, tapet[m cu
pesmet ;i turn[m amestecul.
Deasupra punem ro;iile crestate ̀ n
patru. Coacem `n cuptorul
pre`nc[lzit la 200ºC p]n[ scade li-
chidul l[sat. Se poate coace 30 de
minute cu folie deasupra ;i 15
f[r[. Servim cu pu\in ca;caval ras
deasupra.

Ingrediente<
Blat<
- 150 gr unt
- 3 ou[
- 150 gr zah[r
- 2 plicule\e zah[r vanilat
- 150 ml cafea natural[, tare
- 150 gr f[in[
- 30 gr cacao
- 2 linguri\e praf de copt
- sare
- un pahar lichior-crem[ de whisky
Crema<
- 500 ml lapte
- 6 foi gelatin[ sau 12 gr gelatin[ alb[
- 100 gr ciocolat[ alb[
- 1 baton vanilie
- 5 g[lbenu;uri
- 50 gr zah[r pudr[
- 50 ml rom alb
- 300 ml fri;c[
Glazur[<
- 400 ml cafea
- 50 ml rom
- 2 plicule\e glazur[ de tort
- 30 gr zah[r
- inimioare din bezele sau fructe exo-
tice pentru decor
Mod de preparare<

Pre`nc[lzi\i cuptorul la 175ºC.
Bate\i spum[ ou[le cu sare, zah[r tos
;i zah[r vanilat, 8-10 minute. Topi\i
untul, prepara\i cafeaua ;i l[sa\i-o la
r[cit. Cerne\i ;i amesteca\i f[ina cu
praful de copt> amesteca\i-le apoi cu
cacaua. ~ncorpora\i untul ;i ca-
feaua ̀ n compozi\ia
spumoas[ de ou[.
~ngloba\i ameste-
cul uscat. Turna\i
blatul ̀ ntr-o form[
de tort (ø 26 cm)
tapetat[ cu h]rtie
de copt. Coace\i
blatul aprox. 30 de
minute> l[sa\i-l
apoi s[ se r[ceasc[.

~nsiropa\i bla-
tul cu crema de

whisky (`n\epa\i, din loc ̀ n loc, bla-
tul cu o scobitoare, pentru ca “siro-
pul” s[ intre bine ̀ n blat). Pune\i foi-
le de gelatin[ la ̀ nmuiat ̀ ntr-un bol
`nc[p[tor (`n ap[ mult[). Proceda\i
la fel ;i dac[ folosi\i praf de gelatin[.

Crema< Freca\i bine g[lbenu;uri-
le cu zah[rul pudr[ ;i romul.
~nc[lzi\i laptele. Cresta\i p[staia de
vanilie, scoate\i miezul ;i ad[uga\i-
l ̀ n lapte (pute\i ad[uga esen\[ de va-
nilie). ~ngloba\i laptele aromat `n
masa de g[lbenu;uri. Repune\i
amestecul pe foc. M[run\i\i cioco-
lata> topi\i-o la microunde sau pe
aburi ;i ad[uga\i-o compozi\iei de
lapte ce se afl[ pe foc (amestecul nu
are voie s[ dea `n clocot). Scurge\i
gelatina ;i ad[uga\i-o `n crem[,
amestec]nd continuu.

Lua\i vasul de pe foc ;i l[sa\i to-
tul s[ se r[ceasc[, amestec]nd din
c]nd `n c]nd. Bate\i spum[ fri;ca.
Imediat ce crema ̀ ncepe s[ se ̀ nche-
ge, ̀ ncorpora\i fri;ca. L[sa\i-o apoi
la frigider, cca. 1 or[, timp ̀ n care se
va face foarte spumoas[ ;i aerat[.

Fixa\i un inel de tort ̀ n jurul bla-
tului ;i turna\i crema de vanilie,
dup[ ce `n prealabil a\i amestecat-
o. Da\i totul la rece pentru minim 3
ore sau peste noapte. Prepara\i gla-
zura de cafea ;i apoi turna\i-o pes-
te crema de fri;c[. Da\i-l la rece ;i
`nainte de servire orna\i-l cu beze-
le sau fructe exotice.

Ingrediente<
- 500 gr f[in[
- 12 gr drojdie proasp[t[
- 150 gr piure de dovleac
copt
- 50 gr ulei m[sline
- 170 ml ap[
- 1 linguri\[ miere
- 2 linguri\e sare
- susan
- mac
Mod de preparare<

Punem `ntr-un vas
f[ina. Ad[ug[m ̀ n centru 70 ml ap[
`n care am dizolvat drojdia ;i o lin-
guri\[ mic[ de miere. Amestec[m
pu\in cu o lingur[ de lemn dup[ ca-
re ad[ug[m restul apei, piureul de
dovleac copt ;i uleiul de m[sline.
~ncepem s[ fr[m]nt[m aluatul p]n[
devine elastic. Dac[ mai cere f[ina,
mai ad[uga\i o lingur[ sau dou[, iar
c]nd aluatul se desprinde de pe
m]ini sau de pe paleta robotului,
atunci este gata.

Acoperim aluatul cu folie de
plastic ;i `l l[s[m la crescut 90 mi-

nute, ̀ ntr-un loc c[ldu\ ;i ferit de cu-
ren\i de aer rece (pute\i ̀ nc[lzi cup-
torul la 200ºC pentru maxim 1 mi-
nut, ̀ l stinge\i ;i b[ga\i vasul cu aluat
`n cuptor).

Rupem mici buc[\ele de aluat
(cam 30 gr are o buc[\ic[), o rul[m
pe masa de lucru pudrat[ cu mac sau
susan, p]n[ ob\inem un sul lung de
aprox. 25 cm ;i 1-2 cm diametru.

Punem baghetele `n tava de
cuptor tapetat[ cu h]rtie de copt. Le
coacem ̀ n cuptorul pre`nc[lzit la 200
ºC pentru 10-15 minute sau p]n[ se
rumenesc.

Gula; din carne de oaie

Ingrediente necesare< 1 kg.
carne de oaie, 500 grame de zar-
zavat asortat (morcovi, p[trunjei,
p[st]rnac, gulie ;i o ceap[), 500
grame de cartofi, 25 mililitri de
ulei, o leg[tur[ mic[ de m[rar
verde, sare, piper.

Modul de preparare< Carnea
se cur[\[ de pieli\e, se spal[ ;i se
taie `n buc[\i m[runte, inclusiv
osul pe care este carnea, dup[ ca-
re se pune la scurs. Se cur[\[ zar-
zavaturile, se spal[ ;i se taie ron-
dele, mai pu\in ceapa care se ta-
ie m[runt. 

Zarvazaturile se pun la pr[jit
`n uleiul ̀ ncins ;i se pr[jesc p]n[
ce primesc o culoare u;or maro-
nie, dup[ care se adaug[ carnea

;i se pr[jesc `mpreun[. 
C]nd s-a `nmuiat pu\in car-

nea se adaug[ apa cald[ `n care
vor fierbe ingredientele. Spre fi-
nalul fierberii c[rnii se adaug[
cartofii cur[\a\i, sp[la\i ;i t[ia\i ̀ n
cubule\e de un centimetru. 

Se fierb p]n[ ce devin sticlo;i,
dup[ care se adaug[ m[rarul ca
s[ dea un clocot. Se potrive;te de
sare ;i piper, mai d[ un clocot ;i
se poate consuma.

T[ie\ei cu nuc[

Ingrediente necesare< o
pung[ de t[ie\ei, 300 grame de
nuc[ m[cinat[, dou[ linguri mari
de zah[r, sare.

Modul de preparare< t[ie\eii
se fierb `n ap[ cu pu\in[ sare. Se
strecoar[ ;i se scurg. Se adaug[
nuca ;i zah[rul dup[ gust. ~i pu-
te\i consuma calzi sau reci.

Ioan A.

Meniu de criz[



8 Informa\ia zilei Miercuri 20 octombrie 2010 Miercuri 20 octombrie 2010Vedete Informa\ia zilei 9Vedete

Kylie Minogue< „Anul acesta a fost unul plin de dragoste ;i bucurii”
De-a lungul carierei sale

extraordinare (mai bine de 23
de ani petrecu\i `n bran;[),
c]nt[rea\a `n v]rst[ de 42 de
ani s-a transformat `ntr-un
pop-icon global, influen\]nd
o mul\ime de tineri arti;ti ;i
lans]nd trenduri peste tren-
duri.

Este una dintre cele mai de
succes artiste pop ale momentu-
lui, cu peste 68 de milioane de al-
bume v]ndute, 50 de hituri - `\i
aminte;ti desigur de “Can’t Get
You Out Of My Head”, “Love At
First Sight”, “Slow” sau “Come
Into My World” (care a ;i c];ti-
gat premiul Grammy), o gr[mad[
de premii ;i onoruri interna\io-
nale (`n mai 2008 a fost “`ncoro-
nat[“ Chevalier Dans L’Ordre des
Arts et Lettres, cel mai distins pre-
miu cultural oferit de francezi,
pentru ca dou[ luni mai t]rziu s[
fie onorat[ de c[tre Regina Elisa-
beta a Marii Britanii cu premiul
OBE).

A decis că în via\a sa a 
venit timpul unei 
schimbări

Artista a achizi\ionat o nouă
locuin\ă `n Londra, pe care o va
împăr\i cu iubitul ei, modelul spa-
niol Andrés Velencoso (32 de
ani). 

Kylie `;i strigă fericirea în gu-
ra mare. 

“Mă simt excelent. Anul aces-
ta a fost unul plin de dragoste ;i
bucurii. Andrés ;i cu mine ne-am
cumpărat o casă nouă, mai mare,
iar acum ne concentrăm asupra
ultimelor retu;uri”, a spus ea pen-
tru publica\ia “The Sun”. 

Vedeta a adăugat< “Este ca un
nou început pentru mine. Mă
gândeam de foarte mult timp să
mă mut, aveam însă nevoie de un
impuls. Acum totul este perfect.”

Cum se men\ine `n 
form[

La cei 42 de ani ai s[i ̀ i face s[
viseze at]t pe b[rba\i, c]t ;i pe fe-
mei. Ten str[lucitor, impecabil,
corp tonifiat. De cur]nd, ea a
dezv[luit edi\iei fran\uze;ti a re-
vistei „Elle” care `i sunt secretele.

A;a cum b[nuiam, Kylie mer-
ge la sal[. Fie pentru fitness, fie
pentru Pilates. Din c]nd `n c]nd,
`;i acord[ ;i r[sf[\ul unui masaj. 

Nu neglijeaz[ nici orele de

somn. 
Respect[ cu sfin\enie cele 8

ore pe noapte, iar dup[-amiaza
`;i face siesta, ̀ ntins[ ̀ n ̀ ntuneric
;i o lini;te absolut[.

Nu sare peste micul 
dejun

Este o vorb[ popular[ chinez[<
“Micul dejun ia-l singur, pr]nzul
`mparte-l cu prietenul, iar cina
trimite-o du;manului.” :i Kylie
este adepta ei. Micul dejun este
cea mai consistent[ mas[ a zilei.
Const[, de cele mai multe ori,
`ntr-o omlet[ cu ;unc[ ;i p]ine
integral[. Nu uit[ nici de cafeaua
preparat[ `ntr-o cafetier[ italie-
neasc[.

C]nt[rea\a sus\ine c[ nu \ine
niciun regim anume `ntruc]t es-
te o gurmand[. Nu se poate lipsi
de un p[tr[\el de ciocolat[ neagr[
pe zi. ~ns[ nici nu face excese –
gust[ din toate.

C]nd este `n turneu, meniul
ei este unul fix< micul dejun –stil
brunch, pe la ora 11, o salat[ cu
legume pe la 4<30 dup[-amiaza,
`nainte de repeti\ii, paste `nainte
de a urca pe scen[ (carbohidra\ii
dau energie), sup[ ̀ nainte de cul-
care. 

C]t despre mi;care, simte ne-
voia mai ales dup[ orele lungi pe-
trecute `n studio. 

Nu-i place s[ alerge, pentru c[
o plictise;te. Ador[, ̀ n schimb, s[
joace golf, s[ fac[ Pilates ;i s[ se
plimbe. 

Iar diminea\a un pic de stret-
ching ̀ n fa\a televizorului o ̀ nvio-
reaz[ `ntotdeauna. 

:i dac[ ne g]ndim numai la
coregrafiile solicitante cum e cea
din noul videoclip “All the Lo-
vers” sau la c]t danseaz[ pe to-
curi ̀ n timpul concertelor, nu pu-
tem s[ spunem c[ nu face mi;ca-
re. 

Kylie nu uit[ c[ e nevoie 
;i de relaxare

Ea se relaxeaz[ st]nd acas[,
ascult]nd muzic[ ;i citind. Nu se
sfie;te nici s[-;i prepare singur[
produse cosmetice. 

De pild[, `;i face o crem[ cu
uleiuri esen\iale de trandafiri cu
care `;i hidrateaz[ `ntregul corp.
De asemenea, este o consuma-
toare `nr[it[ de ulei de argan. 

~n prezent, Kylie face repeti\ii
pentru noul ei turneu, „Les Fo-
lies”, care este programat s[
`nceap[ `n februarie 2011.
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Sl[be;te m]nc]nd
s[n[tos!

Pentru c[ a sl[bi nu este deloc
u;or, nutri\ioni;tii s-au g]ndit s[
fac[ o list[ cu alimentele care au ro-
lul de a ajuta organismul s[ scape de
kilogramele `n plus. Gustoase ;i `n
acela;i timp s[n[toase, alimentele
de mai jos sunt pe placul oricui.

Fructe ;i legume c]te vrei!

C]nd vrei s[ m[n]nci ceva dul-
ce ai din ce alege< mere, pere, gra-
pefruit ori afine. Merele ;i perele
sunt o bun[ surs[ de pectin[ care
previne constipa\ia, grapefruitul
`ncurajeaz[ eliminareacelulelor
ro;ii bolnave ;i ajut[ la p[strarea ni-
velului admis de colesterol, iar afi-
nele contribuie la detoxifiere. :i
ananasul ajut[ digestia. Se spune c[
usturoiul este antibioticul natural.
Trebuie s[ ;ti\i c[ e bun la cura de
sl[bire. Verde\urile de orice fel sunt
;i ele bogate `n antioxidan\i ;i vita-
mina C, iar ridichile stimuleaz[ di-

gestia.

Cereale la micul dejun

Alimentele pe care le con-
sum[m la diet[ ar trebui s[ ne fac[

s[ ne sim\im s[tule, s[ ne ajute la
echilibrarea zah[rului `n s]nge, s[
ne diminueze poftele ;i s[ ne sti-
muleze func\iile metabolice astfel
`nc]t corpul nostru s[ ard[ c]t mai
multe calorii. Ai putea astfel con-
suma zilnic un pahar de orz deco-
jit care are 6 grame de fibre, mai
pu\in de un gram de gr[simi ;i mai
mult de 40 de grame de carbohi-
dra\i. 

Fasolea neagr[ are la r]ndul s[u
pu\ine gr[simi ;i con\ine 15 de gra-
me de fibre la o can[. E foarte
s[\ioas[ ;i se diger[ u;or. Nevoia de
dulce o po\i satisface cu pepenele
galben, la r]ndul s[u s[rac `n calo-
rii. Un alt aliment ideal la diet[ es-
te morcovul. O can[ de morcovi are
doar 52 de calorii. Cercet[torii au
mai descoperit c[ ;i cerealele fac
minuni, iar persoanele care con-
sum[ cereale la micul dejun,
m[n]nc[ mai pu\in la pr]nz ;i la
cin[.

Ioana Pop 

Aromaterapia ;i cura de sl[bire
Sl[birea ;i aromaterapia au multe ̀ n
comun. Uleiurile ;i aromele utili-
zate contribuie la pierderea kilo-
gramelor. Trebuie doar s[ ;tim ce ;i
cum folosim. Fiecare ulei e caracte-
rizat de  o combina\ie unic[ a com-
ponentelor cu propriet[\i terapeu-
tice diferite.

Energie de la piperul 
negru!

De exemplu, lavanda contribu-
ie la calmare. Piperul negru are scop
de energizare, `mbun[t[\ind circu-
la\ia ;i ac\ion]nd `mpotriva r[celii,
gripelor ;i infec\iilor. Acesta se po-
trive;te cu rozmarinul, lavanda ;i
santalul. Uleiul de cedru era folosit
de egipteni la producerea cosmeti-
celor, parfumurilor ;i medicamen-
telor. 

La diet[ f[r[ sentimente
de vinov[\ie

Fiindc[ ̀ ntr-o cur[ de sl[bire ai sen-
za\ia la un moment dat c[ nimic nu
merge cum ar trebui ;i apar senti-
mentele de vinov[\ie, pun]ndu-\i
mereu ̀ ntrebarea cum ai reu;it s[ te
`ngra;i at]t de mult, aromaterapia
contribuie la calmare. Iasomia de

exemplu ajut[ la eliberarea senti-
mentelor reprimate ;i e `mpotriva
sentimentului de vin[. Uleiul de la-
vand[, datorit[ mirosului s[u
proasp[t ;i dulce, poate fi folosit `n
mod tradi\ional pentru balansarea

emo\iilor. 
Uleiurile sunt deseori aplicate

pe piele direct, cu ajutorul masaju-
lui, `ns[ uneori, din cauza concen-
tra\iei mari, se diluez[ `n ap[.

Theodora Pop

Alimenta\ia
s[n[toas[ previne
apari\ia celulitei

Celulita d[ mari b[t[i de cap
multor reprezentante ale sexului
frumos. Din ce cauz[ se produce?
Excesul de alcool, tutun, lipsa
exerci\iului fizic, ereditatea, nevoi-
le energetice ale corpului nostru ne-
coordonate cu cantitatea de hran[
introdus[ `n organism sunt c]teva
din cauze.

Tocmai pentru a nu avea celu-
lit[ ar trebui s[ avem aten\ie ce ;i
mai ales c]t m]nc[m. Excesul de li-
pide se stocheaz[ ̀ n celule ̀ nalt spe-
cializate. Acestea reprezint[ \inta
tratamentului cosmetic de reduce-
re a gr[similor. Celulita se concen-
treaz[ pe pulpe, ;olduri, abdomen
;i alte zone. Nutri\ioni;tii sus\in c[
persoanele care au o alimenta\ie
s[n[toas[ bazat[ pe consumul de
fructe, legume proaspete, beau su-
ficient[ ap[ zi de zi, nu fac excese ;i
nu tr[iesc cu alimente bogate `n
gr[simi nes[n[toase au ;anse sc[zu-
te de a face celulit[. Astfel, mare
aten\ie ce m]nca\i! A sc[pa de ce-
lulit[ nu este nici m[car at]t de sim-
plu precum a sc[pa de kilogramele
`n plus.

Ioana V.

Ro;iile ne scap[
de kilogramele 

`n plus
Sucul de ro;ii face minuni la

siluet[. Aceast[ idee o sus\in foar-
te multe persoane care au `ncer-
cat diete bazate pe consumul de
ro;ii ;i derivatele sale. 

Ro;iile abund[ `n s[n[tate ;i
contribuie mult la men\inerea
greut[\ii noastre. Evident, consu-
mate ca atare ;i nu al[turi de alte
alimente grase sau de bombele
calorice. 

Ro;iile au un aport caloric
sc[zut, fiind astfel indicate ̀ n die-
tele alimentare. O ro;ie are ̀ n me-
die doar 22 de calorii ;i ne ajut[
s[ sc[p[m destul de repede de
senza\ia de foame. 

Totodat[, vitamina C con\in-
ut[ de ro;ii ne ajut[ s[ absorbim
mult mai bine nutrien\ii din ali-
mente, ;i anume fier, calciu etc. 

Ro;iile sunt ;i o surs[ exce-
lent[ de fibre, care ne ajut[ s[
sc[p[m de constipa\ie, de pro-
blemele digestive, scade coleste-
rolul din corp, controleaz[
zah[rul din s]nge ;i ajut[ la pro-
cesul de sl[bire.

Theodora V.
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Calculatorul 
î\i provoac[ riduri

Pune-\i buzele 
`n valoare

Nu numai rujul sau gloss-ul
ales este important, ci ;i îngrijirea
;i aten\ia pe care le acorzi buzelor
tale. Iat[ câteva mici trucuri ce te
vor ajuta să ai buze senzuale.
Hidratare perfectă 

Hidratează-\i buzele folosind
un balsam special conceput pentru
buzele uscate. Aplică balsamul ;i
lasă-l să ac\ioneze timp de jumătate
de oră. Folose;te apoi periu\a de
din\i pentru a îndepărta pielea
moartă, care odată înmuiată de
balsam, se exfoliază rapid. Aplică
iar[;i balsamul sau rujul tău
preferat, care trebuie să fie de
asemenea cremos ;i hidratant. 
Mai mult volum, fără
interven\ii estetice 

Botoxul ;i colagenul sunt
solu\iile chirurgiei estetice pentru
buze cu mai mult volum. Dar dacă
nu e;ti dispusă să cheltui o mică
avere pe astfel de interven\ii sau î\i
este teamă, trebuie să ;tii că po\i
apela la produsele cosmetice cu
efecte asemănătoare, dar nu la fel
de vizibile. Un exemplu este gloss-
ul cu extrat de mentă, care
"inflamează" u;or buzele ;i le
măre;te volumul. 
Contur semipermanent 

E;ti adepta conturului de buze?
Dacă î\i pierzi ceva timp zilnic
trasând conturul buzelor tale, po\i
apela la machiajul semipermanent,
care te scute;te de acest efort mult
timp după realizare. Î\i po\i face un
contur semipermanent în saloanele
de înfrumuse\are, efectele fiind
imediate, dar ;i ireversibile pentru
aproximativ cinci ani.

Î\i petreci ziua în fa\a cal-
culatorului? Nu e;ti singura!
Din păcate, riscăm să ne ale-
gem cu riduri pe frunte ;i cu
bărbie dublă din cauza
pozi\iei în care stăm ore în ;ir. 

Ve;tile proaste vin de la un chi-
rurg estetician american care spu-
ne că majoritatea pacientelor sa-
le sunt femei ce lucrează toată zi-
ua la calculator. El nume;te feno-
menul „computer face”, spunând
că efectele calculatorului se v[d pe
fa\a tuturor utilizatorilor, dar mai
ales la femei. 

Dr. Michael Prager, specialist
în injec\iile cu Botox, ne averti-
zează că multe femei au tendin\a
să se încrunte ;i să mijească ochii
când privesc ecranul calculato-
rului. După ani de lucru la birou,
efectele sunt u;or de bănuit - riduri
verticale pe frunte ;i riduri ori-
zontale în col\ul ochiului, a;a nu-
mitele „laba g];tii”. 

O oglindă pe birou 
previne ridurile 

Chirurgul spune că `;i sfătu-

ie;te clientele să \ină permanent o
oglindă lângă monitor. Din când
în când trebuie să arunci câte o pri-
vire în oglindă ca să vezi dacă stai
încruntată sau \ii ochii miji\i. E po-
sibil să te uimească ;i pe tine figura
încruntată, aparent mânioas[ pe
care o vei surprinde în oglindă, da-
torată stresului sau faptului că te
gânde;ti intens la ceva. 

|inând ochii miji\i te alegi nu
numai cu riduri, ci ;i cu dureri de
cap. Pentru a scăpa de acest reflex
nu ar strica să faci un control of-
talmologic. Ochelarii de vedere,
dacă ai nevoie de ei, sau cei cu fil-
tru pentru calculator ar putea să te
ajute. 

O altă problemă legată de cal-
culator este bărbia dublă cu care te
po\i alege din cauză că prive;ti tot
timpul în jos, către monitor. În
timp, mu;chii gâtului se scurteză
;i devin lăsa\i, după spusele dr.
Prager. Ce putem face? Să luăm câ-
te o pauz[ din când în când, timp
în care ne putem întinde mu;chii
gâtului. 

O genera\ie cu riduri
Doctorul avertizează că pro-

blemele vor fi ;i mai accentuate în
cazul genera\iei următoare.
„Femeile pe care le consult astăzi
folosesc computerul de maxim
10 ani. 

Dar cele care au acum 20 de
ani au crescut în fa\a calculatoru-
lui ;i îl folosesc pentru orice, aca-
să ;i la serviciu. Pentru ele, pro-
blemele vor fi ;i mai grave”, spu-
ne chirurgul estetician. Deloc sur-
prinzător, el recomandă ;i in-
jec\iile cu Botox celor care au ten-
din\a să se încrunte în fa\a moni-
torului. Paraliza\i de toxina injec-
tată, mu;chii nu se mai pot în-
corda, deci nici ridurile nu mai
apar atât de repede. 

C[tina 
`n cosmetic[

Cremele cu extract de c[tin[
dezinfecteaz[ pielea atacat[ de ec-
zeme ;i infec\ii. Dac[ te-ai ars, po\i
unge locul cu pu\in ulei de c[tin[
pentru a calma irita\ia.

Extractul de c[tin[ se folose;te
`n cosmetic[ pentru combaterea
ridurilor. Po\i combina 50
pic[turi ulei de c[tin[ cu o crem[
din plante ;i vei ob\ine un ungu-
ent care ̀ \i protejeaz[ tenul de ra-
zele ultaviolete, frig ;i de
`mb[tr]nirea precoce.

Arta de aplicare a genelor false

Ochii no;tri spun multe, iar
pentru a-i face seduc[tori avem
numeroase trucuri la `ndem]n[.
Privirea de vedet[ o po\i avea cu
ajutorul genelor false. Milioane de
femei se folosesc de genele artifi-
ciale pentru a fi seduc[toare.

Metamorfozeaz[ privirea

Genele false trebuie montate

cu mult[ delicate\e. Rolul lor este
s[ metamorfozeze privirea. Sunt
lungi, pufoase, negre, dese, deci
au toate calit[\ile pentru a te face
s[ ar[\i atr[g[toare. Montarea ge-
nelor false este o art[. Dac[ p]n[
acum nu ai `ncercat niciodat[ s[
`\i aplici singur[ genele false, `\i
oferim c]teva sfaturi care dove-
desc c[ tehnica aplic[rii genelor
false nu este una dificil[. Totul
`ncepe cu machiajul propriu-zis.
aplic[ fondul de ten, pudra, tu;ul
de ochi, fardul ;i rimelul. Apoi,
a;eaz[ genele false, f[r[ a le lipi,
peste genele naturale ;i ajusteaz[-
le lungimea `n func\ie de genele
tale naturale folosindu-te de o for-
fecu\[. cu ajutorul unui aparat
special care nu trebuie s[ `\i lip-
seasc[ din trusa de machiaj, cur-
beaz[ genele. 

Aplic[ apoi lipiciul special
\in]nd genele la mijloc cu degete-
le unei m]ini, iar cu cealalt[ m]n[

apas[ pe col\urile acelora;i gene.
Lipiciul este f[cut astfel `nc]t se
`nl[tur[ u;or ;i este ca un elastic,
iar perechea de gene false poate fi
folosit[ chiar ;i de mai multe ori.

Ioana Pop Vladimirescu
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Kerekes Emoke te invit[ s[ `\i lucrezi
trupul cu un nou set de exerci\ii Pilates!

Continu[m ;i ̀ n acest num[r
al Suplimentului “S[n[ta-
te&Frumuse\e” cu un nou
grup de exerci\ii Pilates. Bi-
nef[c[toare pentru s[n[tate
;i adev[rate prietene ale si-
luetei, exerci\iile Pilates au
beneficii care apar `ntr-un
timp relativ scurt.

Privi\i imaginile ;i antrena\i-v[
al[turi de Kerekes Emoke, antre-
noarea noastr[ de la Centrul de ae-
robic Fitland situat ̀ n Satu Mare pe
strada R]ndunelelor nr. 3.

1. Culcat dorsal, bra\ele dep[rtate
lateral, `n sus. Ridic[m deodat[
bra\ul st]ng ;i piciorul drept (im-
aginea 1), dup[ care bra\ul drept ;i
piciorul st]ng. Repet[m acest
exerci\iu de 32 de ori. 
2. ~n ;ezut, apropiat, cu picioarele
`ntinse ;i bra\ele `nainte (imaginea
2). Ducem bra\ul drept `n spate ;i
`ntoarcem trunchiul spre dreapta
(imaginea 3). ~n cazul `n care nu
putem \ine spatele drept avem po-
sibilitatea de a ̀ ndoi genunchii (im-
aginea 4). Revenim `n pozi\ia
ini\ial[ ;i execut[m exerci\iul ;i pe
partea cealalt[. Vom face o serie de

10 - 10 repet[ri. 
3. Culcat costal, bra\ul st]ng ̀ ntins,
capul pe bra\, piciorul st]ng `ndoit
la genunchi (imaginea 5). Ridic[m
piciorul drept ;i `ndoim lateral
trunchiul, ̀ n timp ce bra\ul drept es-
te dus spre piciorul drept (imaginea
6). Repet[m exerci\iul de 16 ori, iar
apoi `l execut[m ;i pe cealalt[ par-
te, tot de 16 ori. 
4. Sprijin culcat costal, cu bazinul pe
sol (imaginea 7). Ridic[m bazinul
de 10 ori. Acela;i lucru `l facem ;i
pe cealalt[ parte a trupului. 
5. Culcat costal, bra\ul st]ng ̀ ntins,
capul pe bra\, picioarele `ntinse,

apropiate (imaginea 9). Ridic[m
ambele picioare de 16 ori (imaginea
10). Execut[m exerci\iul de 16 ori
;i pe cealalt[ parte.

Ne-am mi;cat, ne-am antrenat,
ne sim\im minunat! Vrei s[ afli ca-
re este setul de exerci\ii benefic pen-
tru tine? Ai vrea s[ sl[be;ti, s[ scapi
de gr[simea care ̀ \i d[ b[t[i de cap?
Vrei o modelare a trupului cu aju-
torul mi;c[rii? Intr[ pe www.fit-
land.ro ;i afl[ mai multe, iar apoi
opteaz[ pentru ;edin\ele oferite de
Centrul de aerobic Fitland Satu Ma-
re.

Ioana Pop Vladimirescu
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Catifeaua, 
ghid de bun[ purtare

A fost adus[ pe pia\a de
textile de c[tre negustorii din
Ca;mir, aceia;i care au pro-
dus ;i l]na de ca;mir. De aici
a durat c]teva secole p]n[ ce
a ajuns ̀ n Europa anilor 1500,
`n zone precum Vene\ia, Flo-
ren\a sau Geneva. A devenit
foarte repede simbolul nobi-
lit[\ii, fiind materialul de
baz[ din care erau croite tre-
nele regilor ;i rochiile regi-
nelor.

Catifeaua este f[cut[ din mai
multe tipuri de materiale de baz[ -
m[tase, l]n[ sau bumbac - dar ;i
din textile sintetice, fiind o \es[tur[
care prezint[ pe fa\[ fire dese, per-
pendiculare pe suprafa\[. Catifeaua
f[cut[ numai din m[tase este ;i cea
mai scump[, ajung]nd chiar la
pre\uri de sute de euro pe metru.

~n acest sezon rece, catifeaua
ocup[ locul frunta; `n tendin\e, fi-
ind \esatura care construie;te cele
mai interesante piese vestimentare
;i cele mai feminine \inute. Fiind
mai greu de asortat, speciali;tii Di-
va Hair ne prezint[ un ghid de pur-
tare a catifelei, care include at]t ten-
din\ele, piesele vestimentare `n ca-
re merit[ s[ investe;ti, c]t ;i cele

mai importante sfaturi pe care tre-
buie s[ le urmezi c]nd le por\i. 

Pantalonii din catifea
Este neap[rat necesar s[ ai `n

garderob[ o pereche de pantaloni
din catifea. Tot ce trebuie s[ ;tii es-
te c[ se poart[ at]t pantalonii pan[
c]t ;i cei str]m\i, `n nuan\e de ne-
gru, gri ;i maro. Dac[ e;ti mai cu-
rajoas[, po\i s[ alegi ;i culori mai de-
osebite precum bej, crem sau al-
bastru.

Fiind extrem de versatili, pan-
talonii de catifea se pot asorta cu
u;urin\[ la orice. Trebuie doar s[
fii atent[ s[ nu dep[;e;ti grani\a
spre sport, s[ te men\ii ̀ n \inute ca-
sual-;ic. Astfel, asorteaz[-i la mate-
riale delicate precum m[tasea sau
construie;te contraste cu blan[ sau
piele. Po\i s[ formezi ;i \inute de zi,
cu jachete ecosez sau reiate. Totu;i,
pantalonii din catifea ̀ ncarc[ silue-
ta, a;a c[ dac[ nu e;ti mul\umit[ de
pulpele sau aripioarele tale ̀ ncearc[
s[-i evi\i ;i s[ alegi alte piese vesti-
mentare din catifea. 

Fustele din catifea
~n aceast[ zon[ lucrurile sunt

mai simple. Fustele din catifea tre-
buie s[ fie negre sau cel mult maro
`nchis, ̀ n form[ clo; sau stilou (pen-
tru \inute elegante) sau trei sferturi

(pentru \inute casual). 
Aici se aplic[ acelea;i sfaturi de

la pantaloni, asortarea cu materia-
le delicate cu blan[ sau piele. ~ns[
po\i s[ mai adaugi ;i detalii tricota-
te. Aten\ie - topul e bine s[ fie ori
`n aceea;i culoare, ori ̀ ntr-o nuan\[
c]t mai contrastant[.

Rochiile din catifea
Elegante, u;or nonconformiste

;i foarte feminine, rochiile din ca-
tifea sunt prezente pe toate podiu-
murile. Reg[sim at]t modele de zi,
c]t ;i de sear[. Se poart[ modelele
simple, ̀ ncadrate ̀ n talie de o curea,
pentru zi. Iar pentru sear[ reg[sim
modele mai complicate `n croial[
;i neap[rat `n nuan\e puternice de
ro;u, albastru sau verde.

Rochia de catifea se comport[
ca orice alt[ rochie de zi, fiind `ns[
mai potrivit[ pentru un mediu bu-
siness dec]t pentru o ie;ire cu prie-
tenii. 

Alege un model negru cu o cro-
ial[ liniar[, c[reia s[-i adaugi o cu-
rea ̀ n talie simpl[ pentru birou sau
o curea cu strasuri pentru o petre-
cere elegant[. Dac[ alegi o rochie de
sear[ formal[, atunci trebuie s[ o
asortezi neap[rat la accesorii clasi-
ce - pantofi cu toc cui, un plic mic
dreptunghiular sau bijuterii delica-
te. 

Sacourile din catifea
Inspirate `n aceste sezon de sa-

courile de smoking ;i de uniform[
francez[ cu dou[ r]nduri de nas-
turi, sacourile de catifea sunt foar-
te feminine ;i aduc o not[ distinct[
unei \inute. Se poart[ orice fel de
nuan\[, de la negru la bej, la albas-
tru ;i gri. Sacourile cambrate `n ta-
lie sunt `ns[ pe primul loc `n ten-
din\e.

Po\i s[ formezi cu u;urin\[ o
\inut[ clasic[ dar deosebit[, cu pan-
taloni din stof[, c[ma;[ ;i un sacou
din catifea. ~ns[ partea fascinant[ a
unui sacou din catifea este c[ poa-
te fi extrem de cameleonic, in-
tegr]ndu-se perfect `n \inute non-
conformiste formate de cizme Ugg
;i colan\i, de o fust[ casual ;i teni;i
sau peste o rochie romantic[ din
dantel[. 

Cea mai bun[ investi\ie 
Costumele din catifea cu pan-

taloni sunt o investi\ie sigur[ `n
acest sezon. ~n primul r]nd c[ se
poart[ ca `ntreg ;i pot fi o \inut[
foarte elegant[ pentru birou sau
pentru un cocktail cu accesoriile po-
trivite. ~ns[ po\i construi ;i mai
multe \inute cu cele dou[ piese ves-
timentare luate separat urm]nd sfa-
turile de mai sus. 
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C]teva dintre atribu\iile ;i
calit[\ile necesare unui lider

Liderii se nasc sau se formeaz[
`n timp? Este posibil s[ `nve\i s[
fii un lider apreciat ̀ ns[ speciali;tii
sunt de p[rere c[ o persoan[ are
nevoie de anumite calit[\i, pen-
tru a-;i putea ̀ nsu;i ̀ n mod natu-
ral anumite deprinderi de condu-
cere, indiferent de cadrul sau sco-
pul ̀ n care ̀ ;i desf[;oar[ activita-
tea.

Un lider adev[rat reu;e;te
s[ ...

`i fac[ pe ceilal\i s[ se simt[
importan\i. Fiecare membru al
echipei trebuie s[ fie tratat cu
aceea;i importan\[, pentru ca ei s[
nu-;i piard[ interesul ;i entuzias-
mul `n munca pe care o depun.

promoveze scopul final al ac-
tivit[\ii. Cei pe care `i conduci au
nevoie s[ ;tie care este \elul pe ca-
re ̀ l urm[resc ca de altfel ;i r[spla-
ta pe care o vor primi c]nd ̀ ;i vor
`ndeplini sarcinile.

respecte regula de aur< tra-
teaz[-i pe ceilal\i a;a cum vrei tu
s[ fii tratat de ei. 

Un lider abuziv ;i exagerat nu
va reu;i s[-;i atrag[ prea mul\i
adep\i.

recunoasc[ atunci c]nd
gre;e;te. Toat[ lumea gre;este, dar
dac[ cei pe care `i conduci te sus-
pecteaz[ c[-\i acoperi propriile
gre;eli vor `ncepe ;i ei s[-;i as-

cund[ gre;elile, ;i astfel `ntreaga
ta activitate decizional[ va avea
de suferit din cauza lipsei unor in-
forma\ii.

`i critice pe al\ii `n particular.
Lauda ;i aprecierea exprimate `n
public `i `ncurajeaz[ pe cei viza\i
s[ continue cu munca excelent[,

`n schimb, critica de fa\[ cu cole-
gii genereaz[ o stare conflictual[.
De aceea repro;urile trebuie adu-
se numai persoanei care gre;este,
departe de urechile celorlal\i.

Fie `n mijlocul celor pe care `i
conduce. Un lider apreciat este
acela care se implic[ al[turi de
echip[, chiar dac[ singurul lucru
pe care `l face este s[ supraveghe-
ze activitatea. 

Prezen\a `n miljocul ac\iunii
este un indiciu c[ liderul respec-
tiv este disponibil s[ ofere sfaturi,
s[ ajute atunci c]nd echipa nu se
descurc[ ;i s[-i motiveze s[
reu;easc[.

transforme un proiect ̀ ntr-un
joc-competi\ie. Competi\ia poate
fi un instrument foarte valoros,
dac[ este folosit[ corespunz[tor.
Liderul este cel care are datoria de
a transforma munca de echip[
`ntr-o competi\ie controlat[, ast-
fel ̀ nc]t fiecare membru s[-;i do-
reasc[ s[ c];tige prin rezultatele
pe care le ofer[.

V. S. 

B[d[r[nia la locul de munc[
Un studiu publicat de o

prestigioas[ publica\ie med-
ical[ din Marea Britanie aver-
tizeaz[ `n privin\a efectelor
negative asupra productiv-
it[\ii, ̀ n cazul ̀ n care mojicia
este tolerat[, `n orice fel de
companie.

Conform rezultatelor studiu-
lui, dac[ un coleg sau ;ef se poart[
ur]t cu un angajat, riscul ca aces-
ta s[ fac[ diverse gre;eli la locul de
munc[ este mult mai mare. Un an-
gajat timorat are ;anse mai mari s[
nu se ridice la nivelul a;tept[rilor.
Chiar ;i cei mai echilibra\i ;i mai
con;tien\i dintre ei dac[ aud zilnic
c[ nu sunt buni de nimic, vor ce-
da psihic sau `;i vor pierde a-
bilit[\ile prin timorare continu[.

~n cadrul unui experiment
subsidiar studiului, un profesor ;i-
a insultat ;i umilit `n mod repetat
suden\ii la cursuri, pentru a anal-
iza modul `n care atitudinea

b[d[r[neasc[ afecteaz[ capaci-
tatea de memorare a studen\ilor.

Glumele deplasate 
pot s[ devin[ stresante

Mitoc[nia ;i ironiile gratuite
creeaz[ un stres puternic la nivel
emo\ional, stres care duce la
pierderea capacit[\ilor cognitive
care ne ajut[ ̀ n reglarea proceselor
emo\ionale. S-a demonstrat c[
leg[tura evident[ `ntre perfor-
man\[ profesional[ ;i mitoc[niile
`ndreptate ̀ mpotriva unui angajat
are efecte foarte puternice ;i poate
s[ implice chiar modific[ri se-
rioase ale st[rii de s[n[tate. 

S-a mai constatat, de aseme-
nea, c[ `n blocurile operatorii ale
spitalelor de urgen\[, agresivi-
tatea verbal[ a rudelor pacientu-
lui, duce `ntotdeauna la dimin-
uarea performan\elor echipei de
medici care urmeaz[ s[ intre `n
opera\ie.

V.S. 
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A face dragoste nu este
echivalent cu a face sex

Majoritatea oamenilor
confund[ ideea de a face dra-
goste cu aceea de a `ntre\ine
un act sexual. ~ns[, aceste
no\iuni nu sunt nici pe de-
parte confundabile.

~n modul cel mai sec posibil,
am putea afirma c[ a face sex,
`nsemn[ doar un act fizic derulat de
doi indivizi `n vederea satisfacerii
unor nevoi biologice, iar a face dra-
goste, al[turi de aceasta necesit[ ;i
implicarea sentimental[ a partene-
rilor. ~ns[, dragostea ̀ n sine este un
sentiment destul de complex ;i nu
este resim\it[ `n egal[ m[sur[ de
ambii parteneri. 

Dar de data aceasta, f[c]nd abs-
trac\ie de acest lucru, vom vorbi
doar despre cum o resimte fiecare,
din punctul propriu de vedere. 

Dup[ cum afirm[ speciali;tii ̀ n
domeniul sexologiei, dorin\a se-
xual[ rezult[ dintr-un ansamblu
subtil de stimuli senzuali, afectivi ;i
intelectuali, lega\i de senza\ii fizice
reale ;i imaginare. Dragostea
r[spunde unei necesit[\i ad]nci re-
sim\ite de fiecare dintre noi. Fieca-
re simte nevoia de a iubi, iar felul

`n care iube;te, `mbrac[ forme ex-
trem de diferite. Pentru unii, con-
tactul fizic ;i atingerile intime sunt
extrem de importante, o condi\ie
indispensabil[ a unei rela\ii, pentru
al\ii sunt la fel, importante, ̀ ns[ nu
`nsemn[ chiar totul, iar pentru cea
de a treia categorie conteaz[ doar
sentimentele, pe care, dup[ cum
declar[, le pot tr[i la maxima in-
tensitate, chiar ;i f[r[ cea mai mic[
atingere fizic[. 

De men\ionat, c[ intensitatea

tr[irilor psihice nu sunt m[surabi-
le, deci raportul `ntre nevoia de
contact fizic ;i satisfac\ia psihic[
oferit[ de sentimentul resim\it se
poate stabili doar pe baza relat[ri-
lor celor care le simt.

C]nd faci dragoste, toate
momentele sale sunt 
importante

~ntre\inerea unui act sexual se

rezum[ doar la atrac\ia fizic[ ;i la
`ncercarea de a satisface necesit[\ile
fiziologice, `n timp ce a face dra-
goste `nseamn[ a fi receptiv la do-
rin\ele sexuale ;i emo\ionale ale
partenerului ;i a le acorda mai
mult[ aten\ie dec]t celor proprii.
Astfel, dragoste trupeasc[ nu exist[
f[r[ cea psihic[, ea reprezent]nd o
d[ruire total[ celui de l]ng[ tine. 

C]nd faci dragoste, nu mai arzi
de ner[bdare s[ treci peste prelu-
diu, acesta fiind o parte la fel de pa-
sional[ a actului, ca ;i contactul `n
sine. ~n timpul actului sexual, nu te
g]nde;ti s[ ajungi c]t mai repede la
orgasm, ci ̀ \i dore;ti s[ prelunge;ti
c]t mai mult clipele fericite. ~\i do-
re;ti s[ le transformi `n momente
eterne. 

Dup[ consumarea actului se-
xual, nu te gr[be;ti s[-\i aprinzi
\igara, ci ai vrea s[ \ii `n bra\e c]t
mai mult persoana respectiv[ ;i s[
te contope;ti cu ea. 

~n schimb, c]nd faci sex, totul
se rezum[ la actul `n sine ;i de cele
mai multe ori, la acea jum[tate de
or[ petrecut[ `mpreun[, care cu-
prinde p]n[ ;i timpul de dezbr[ca-
re-`mbr[care, dup[ care fiecare
pleac[ la casa lui.

C[utarea performan\elor sexuale stric[ pl[cerea
Conform datelor statistice,

63% dintre b[rba\i sunt mai in-
teresa\i de propriile perfor-
man\e sexuale, dec]t de pl[cerea
ejacul[rii, afirm]nd c[ satis-
fac\ia este complet[ doar dac[
;tie c[ el este cel mai bun.

Gre;eala major[, c]nd vine vor-
ba de a face o femeie s[ ating[ or-
gasmul o reprezint[ concentrarea
asupra tehnicilor, f[r[ s[ se acorde
aten\ia necesar[ st[rii generale de
relaxare, a te l[sa s[ fii perfect rela-
xat ;i a-\i ajuta partenerul s[ se re-
laxeze ;i a-i abate g]ndurile de la
orice altceva. Starea ta de spirit, ;i
cea a partenerului t[u pot ̀ ntr-ade-
var s[ fac[ sau s[ strice ;ansele de a
avea orgasm, respectiv de a resim\i
cu adev[rat pl[cerea satisfac\iei se-
xuale.

Teama de a nu fi destul 
de bun `n pat tensioneaz[ 
atmosfera

Se mai `nt]mpl[ s[ te implici

`ntr-o partid[ de sex doar cu g]ndul
de a provoca partenerului t[u un
orgasm. Abordarea aceasta nu este
tocmai una de succes. Niciodat[ nu
vei oferi aceea;i pl[cere atunci c]nd
vrei s[ fii cel mai bun, ca ;i atunci
c]nd vrei s[ v[ sim\i\i c]t mai bine
`mpreun[. Dragostea, ;i mai ales

cea fizic[, necesit[ ;i pu\in egoism.
Pl[cerea ta este la fel de important[
partenerului t[u, ca ;i satisfa\ia lui
pentru tine. 

Deci trebuie s[ vrei s[ te sim\i
bine ;i tu. E important s[ cau\i s[ v[
sim\i\i c]t mai bine am]ndoi. Aces-
ta este misterul pl[cerii sexuale.

Teama de a nu reu;i s[ fii suficient
de performant nu face altceva dec]t
s[ tensioneze atmosfera, iar dac[
stresul ;i presiunea sunt prea mari,
unul dintre voi (sau poate chiar
am]ndoi) poate s[ r[m]n[ nesa-
tisf[cut. 

Probabil c[ sun[ cam parado-
xal, dar, cu toate c[ at]t tu, c]t ;i
partenerul t[u vre\i s[ ajunge\i la
orgasm, nu trebuie s[ v[ concen-
tra\i asupra acestui lucru. Ba chiar
mai mult, dac[ ̀ ncepe\i actul sexual
cu acest g]nd, probabil, cel pu\in
unul dintre voi nu va atinge satis-
fac\ia. C[uta\i s[ nu v[ mai con-
centra\i la nimic. L[sa\i-v[ aten\ia
s[ se piard[ `n momentele care v[
ofer[ pl[cere.

Actul sexual nu este un proces
standard, deci nu `ncerca s[ aplici
;abloane. ~n acest caz stereotipiile
nu func\ioneaz[. Acord[ aten\ie
semnelor emise de partener, iar
pl[cerea sa o vei resim\i ;i tu. Ast-
fel vei putea descoperi ;i o lume
nou[ a propriilor tale pl[ceri.


