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Tratamentul cu
laser, op\iune pentru
tratarea vergeturilor
Fiecare dintre noi ;tie c[, din
p[cate, odat[ ce ;i-au f[cut apari\ia
vergeturile, nu mai putem sc[pa de
ele niciodat[. Ele pot fi cel mult
estompate, iar cele mai bune
rezultate se ob\in `n faza `n care
leziunile sunt de culoare roz ro;iatice. Produsele cosmetice au o
eficien\[ limitat[.
Ingredientele active sunt, `n
general, vitaminele A, D, colagenul,
elastina, alfa ;i beta hidroxi-acizii,
care `nl[tur[ straturile superficiale
ale pielii ;i stimuleaz[ regenerarea
celular[. Aceste produse nu dau
rezultate `n cazul vergeturilor
mature. Tratamentul laser e o alt[
op\iune. Principiul este distrugerea
\esutului afectat, care se va reface `n
mod normal. Este o alternativ[
eficient[ `n stadiile incipiente,
av]nd rezultate mai slabe `n cazul
vergeturilor deja albe. Peelingurile
chimice sau mecanice ac\ioneaz[ pe
acela;i principiu al `ndep[rt[rii
straturilor superioare ale pielii ;i
vindecarea acesteia `n mod
controlat. O alt[ solu\ie ar fi excizia
chirurgical[, aceasta fiind indicat[
atunci c]nd exist[ zone `ntinse cu
piele flasc[ ;i vergeturi multiple, a;a
cum se `nt]mpl[ dup[ na;tere sau
dup[ o sc[dere important[ `n
greutate. Excizia poate fi limitat[ la
abdominoplastie sau extins[ la un
lifting corporal total. Ultima
propunere a speciali;tilor este `n
materie de ultrasunete, care ajut[
`ntr-o anumit[ m[sur[ la refacerea
fibrelor conjunctive, cu rol `n
sus\inerea pielii.
T. Pop
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Michael Jackson, cea mai
grandioas[ `nmorm]ntare
din istorie
~n urm[ cu aproape dou[
s[pt[m]ni, `n 25 iunie, presa
din `ntreaga lume afi;a un
titlu pe c]t de sumbru, pe at]t
de incendiar< “Michael
Jackson a murit!”. Informa\ia
era greu de perceput `n prim[
faz[. La o prim[ impresie
p[rea chiar imposibil.
Datorit[ hiturilor sale
Michael Jackson p[rea
nemuritor. :i `ntr-adev[r a;a
;i este. Supranumit regele
muzicii pop, acest etern copil
absolut genial nu va fi uitat
nicic]nd, la fel cum nu va
pieri `n negura timpului nici
`nmorm]ntarea grandioas[
de care a avut parte.

~nmorm]ntarea regelui pop a
avut loc ieri, la Los Angeles, la ora
8 (ora Americii) ;i ora 18 a
Rom]niei. Michael Jackson a fost
`nmorm]ntat, `n cadrul unei
ceremonii private, `n cimitirul
Forest Lawn din Los Angeles.
Cimitirul se afl[ `n apropierea
studiourilor Disney, Universal ;i
Warner ;i g[zduie;te mormintele
mai multor vedete, precum Bette
Davis, David Carradine, Ray
Brown, Andy Gibbs etc. Presa din
America speculeaz[ `ns[ c[ acesta
va fi un loc de veci temporar, dac[
familia va reu;i s[ rezolve mutarea
sicriului la Neverland.
La dou[ ore distan\[ s-a
def[;urat ceremonia memorial[
public[, care a fost a;a cum `;i
dorea megastarul - “cel mai mare
show de pe p[m]nt”. Aceasta a
avut loc la Staples Center, sala `n
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Timp de dou[ s[pt[m]ni a
curs mult[ cerneal[, iar
televiziunile au vuit pe marginea
acestui subiect. :i cum altfel, c]nd
Michael Jackson este un adev[rat
brand, un nume care nu are
nevoie de nicio introducere, nici
m[c[r `n cel mai `ndep[rtat ;i uitat
de soart[ col\ al lumii? ~i ;tim cu
to\ii m[car o melodie, `i avem `n
plan
mental
celebrul
“Moondance”, pletele, p[l[ria,
m[nu;a care `i era at]t de drag[ ;i,
de ce nu, tenul din ce `n ce mai alb.

Ceremonia memorial[
a fost urm[rit[ de peste
un miliard de oameni

i
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care Michael Jackson `;i f[cea
repeti\iile pentru seria de concerte
pe care urma s[ le sus\in[ `n
Londra. Evenimentul a putut fi
urm[rit de peste un miliard de
oameni, fiind transmis `n direct de
televiziuni de pe `ntreg mapamondul.

Arti;ti cunoscu\i
i-au c]ntat melodiile
Cotidianul The Sun anun\a
prezen\a la ceremonie a unor
staruri precum Mariah Carey,
Usher, Stevie Wonder si Lionel
Richie, dar ;i Jennifer Hudson,
Smokey Robinson, Magic
Johnson, Kobe Bryant, reverendul
Al Sharpton, Brooke Shields, John
Mayer. “Vrem s[ celebr[m via\a
lui Michael ;i s[ `l facem m]ndru,
iar cea mai bun[ modalitate de a
face asta este s[ aducem arti;ti pe
care i-a iubit ;i i-a respectat ca s[
`i c]nte melodiile. Vor fi `n jur de
zece arti;ti care vor interpreta cele

mai mari hituri ale sale. Sunt cu
to\ii oameni despre care Michael
a vorbit `n ultimele luni ;i care vor
ar[ta care erau gusturile sale
muzicale la momentul decesului.
Aşa cum Michael a spus deja, va
fi cel mai mare show de pe
p[m]nt”, declara o surs[
apropiat[ familei Jackson pentru
The Sun, `nainte de ceremonie. ~n
ceea ce o prive;te pe actri\a
Elizabeth Taylor, una dintre cele
mai apropiate prietene ale lui
Michael, aceasta a anun\at c[ nu
va participa la ceea ce a numit un
“circ public”. Au participat la
grandioasa ceremonie 11.000 de
fani, ale;i prin tragere la sor\i.
Pentru al\i 6.500 de fani
ceremonia a fost transmis[ pe un
ecran gigant, `n sala vecin[ a
Nokia Theatre. Ceremonia
omagial[ s-a `ncheiat printr-un
moment `n care familia ;i prietenii
starului ;i-au dat m]inile ;i au
c]ntat hitul s[u din 1992, “Heal
the world”.
Laura Micovschi

cea m ai gran dioas[
`nm orm ]nt aredin i sto rie
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Din\ii trebuie peria\i
la fiecare 12 ore
Sunt multe persoane care au
probleme cu petele de pe din\i. Ei
bine, acelea `;i doresc din\i mai
str[lucitori `n mod natural. Petele
pot da impresia unei igiene orale
precare, dar cauzele pot fi cu totul
altele. Iat[ c]teva dintre posibilele
cauze ale apari\iei petelor<
consumul a mai mult de dou[ ce;ti
de cafea pe zi, consumul frecvent
de vin ro;u, fumatul, afec\iunile
gingivale, infec\iile ;i igiena oral[
precar[. E bine s[ ;ti\i ce e de f[cut
`mpotriva din\ilor p[ta\i. ~n
primul r]nd reduce\i cantit[\ile de
cafea, vin ro;u ;i tutun consumate.
~ncerca\i s[ consuma\i c]t mai
multe crudit[\i, acestea reprezent]nd o gustare s[n[toas[ ;i
ajut]ndu-v[ ;i la cur[\area
danturii. C[p;unele au efect
natural de albire ;i sunt bogate `n
vitamina C. Folosi\i a\a dentar[
zilnic ;i peria\i din\ii la fiecare 12
ore. Periu\a de din\i trebuie ;i ea
schimbat[ c]t mai des. Un alt
remediu natural `l constituie
frecarea din\ilor cu frunze de
dafin, de dou[ ori pe s[pt[m]n[.
Bicarbonatul de amoniu ajut[ nu
numai la `ndep[rtarea petelor, ci
;i la distrugerea bacteriilor care
cauzeaz[ plac[.
Marius Pop
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Cum lup\i `mpotriva
arsurilor solare?
Fiind var[, nu prea st[m pe
g]nduri c]nd vine vorba de plaj[. Ce
nu ;tim `ns[ este cum s[ alegem
lo\iunea de plaj[. Solu\ia protectoare se poate alege `n func\ie de
intervalul orar la care te expui la
soare ;i bine`n\eles de tipul de piele.

Crema trebuie aplicată
cu 30 minute înainte
de expunere

trebuie aplicată cu 30 de minute
înainte de a vă expune la soare,
pentru a avea timp să ac\ioneze la
suprafa\a dermei.

Ave\i grij[ de cei mici
Persoanelor cu pielea foarte
albă, blonde sau ro;cate, cu ochii
verzi sau alba;tri, care se ard
imediat la soare, le sunt
recomandate cremele cu FPS 50.
Pentru persoanele ;atene, care se
ard u;or la soare ;i se bronzează cu

dificultate li se recomand[ utilizarea
cremei cu FPS 45. ~n ceea ce prive;te
persoanele cu pielea mai pu\in
sensibilă, care nu se ard după
expuneri scurte la soare, ele pot
utiliza crema cu FPS 30, iar
brunetelor, cu ochi negri sau c[prui
;i pielea m[slinie care nu sufer[
arsuri, o crem[ cu FPS 15 le poate
fi de mare folos. Aten\ie la copii!
Pentru cei mici oamenii de ;tiin\[
au creat o gam[ de produse speciale
cu FPS mare plus al\i componen\i
care s[ protejeze pielea de arsuri.
Gabriela Pu;ca;iu

S-a descoperit o nou[ metod[
de fertilizare `n vitro
Pe viitor cuplurile infertile care
apeleaaz[ la clinici de fertilitate ar
putea avea un copil `ntr-un timp
mult mai scurt, iar costurile
procedurii ar fi ;i mult mai mici.
Descoperirea noii metode de
fertilizare `n vitro este a speciali;tilor americani de la Societatea
de Reproducere Asistat[ Tehnologic. Procedura const[ `n
eliminarea unui pas din cadrul
tratamentului obi;nuit, ;i anume
ciclu de inseminare intrauterin[
cu gonadotropin[, un hormon
care stimuleaz[ foliculii. La
realizarea studiului au participat

Sexualitate

Prezervativul este cea mai
sigur[ metod[ de contacep\ie
;i prevenire a BTS
Ne re`nt]lnim cu dr.
Anamaria Szatmari, coordonatoarea Centrului de Planificare Familial[ ;i Contracep\ie din Satu Mare, din
Pia\a Eroii Revolu\iei, care
vine de aceast[ dat[ cu
informa\ii deosebit de utile
pentru adolescen\i.

Cu to\ii ne confrunt[m cu
razele solare. Vara este cel mai
periculos anotimp, deoarece
razele sunt cele mai puternice
;i ne afecteaz[ cel mai mult
pielea.

Produsul ales pentru protec\ie
trebuie să ne protejeze atât de razele
ultraviolete de tip A (UVA), cât ;i de
cele de tip B (UVB). Ultravioletele
de tip A afectează cel mai mult
pielea - ele distrug fibrele de colagen
;i elastina, fiind responsabile pentru
accelerarea îmbătrânirii. Razele
UVB provoacă arsuri solare, iar
UVC, de;i au capacitatea de a
distruge pielea, nu ne ating pentru
că sunt absorbite de stratul de ozon.
Dac[ pleci la mare ;i stai la plaj[,
e recomandabil s[ reaplici crema
ori solu\ia dup[ fiecare baie sau în
func\ie de valoarea factorului, după
o expunere de 80 minute (FPS 8), de
100 de minute (FPS 10), de 150 de
minute (FPS 15) sau chiar un timp
mai îndelungat. În plus, crema
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503 cupluri `mp[r\ite `n dou[
grupe. Femeile din prima grup[
au urmat etapa insemin[rii
intrauterine a gonadotropinei, pe
c]nd cele din grupa a doua au s[rit
peste aceast[ etap[. Rezultatele
arat[ c[ femeile care au urmat
tratamentul accelerat de fertilizare
`n vitro au ob\inut o sarcin[ dup[
opt luni, comparativ cu celelalte
femei care au r[mas `ns[rcinate
dup[ 11 luni sau chiar mai mult.
Cercet[torii sus\in c[ noua
procedur[ reduce ;i riscul unei
sarcini multiple.
I.M.

“A venit vacan\a. Trece ;i
perioada examenelor, dup[ care
adolescen\ii pot beneficia din plin
de o vacan\[ binemeritat[. Unii vor
merge la munte, al\ii la mare, unii
vor face sex, al\ii vor face dragoste.
To\i au nevoie de informa\ii legate
de modul `n care se pot proteja de
o sarcin[ nedorit[ ;i de o boal[ cu
transmitere sexual[ (BTS). Aceste
informa\ii ar trebui s[ le aib[ `nainte
de `nceperea vie\ii sexuale, dar
niciodat[ nu este prea t]rziu. Am s[
prezint `n cele ce urmeaz[ o
clasificare a metodelor de
contracep\ie ;i de prevenire a BTS.

Clasificarea metodelor
de prevenire a BTS
Metode naturale< metoda
calendarului, metoda temperaturii
bazale, metoda mucusului cervical,
metoda simptotermal[, metoda
amenoreei de lacta\ie, metoda
coitului `ntrerupt.
Metode moderne< pilule, injec\ii, implante, dispozitive intrauterine, prezervative, diafragm[,
spermicide, definitive, sterilizarea
chirurgical[.
~ntruc]t grupul \int[ c[ruia
doresc s[ `i ofer cele mai multe
informa\ii este cel al adolescen\ilor,
am s[ `ncep prin a sublinia c[ cea
mai bun[ metod[ de prevenire a
sarcinilor nedorite ;i a BTS este
folosirea prezervativului. De altfel,
prezervativul este singurul care
ofer[ protec\ie `mpotriva BTS, toate
celelalte metode enumerate sunt
doar de contracep\ie. Prezervativul
formeaz[ o barier[ fizic[ `ntre vagin
;i penis. El este un cilindru de
aproximativ 15-20 cm lungime ;i
3-3,5 cm grosime, deschis la unul
dintre capete, ;i se pozi\ioneaz[ pe
penisul `n erec\ie. Prezervativul sar p[rea c[ dateaz[ din timpurile
romane, c]nd intestinele animalelor
erau folosite pentru a preveni
r[sp]ndirea BTS. ~n secolul al
XVIII-lea, prezervativul a fost
utilizat pentru prevenirea sarcinilor.
Marea Britanie a fost prima \ar[
care a comercializat prezervativul.

Anamaria Szatmari, coordonatoarea Centrului de Planificare Familial[
;i Cotracep\ie din Satu Mare
Eficien\a prezervativului, `n cazul
folosirii corecte ;i constante, este
de aproximativ 97%. |in s[ precizez
c[ metoda de 100% protec\ie este
doar abstinen\a. Prezervativul este
o metod[ imediat reversibil[.

Principalul efect secundar
este alergia
Utilizarea prezervativului are
avantajul c[ este o metod[ eficient[,
reversibil[ ;i sigur[. Protejeaz[
`mpotriva BTS care se transmit prin
secre\ii, cum ar fi SIDA, gonoreea,
sifilisul, chlamydia, hepatita B ;i
altele. Totodat[ protejeaz[ `mpotriva BTS care se transmit prin
contact piele-piele< herpesul genital,
virusul papilomatos uman,
afec\iunile produse de BTS,
respectiv boala inflamatorie
pelvin[, cancerul de col uterin,
infertilitatea.
Dezavantajele sunt pu\ine.
Dintre ele amintesc urm[toarele<
necesit[ colaborare `ntre parteneri,
poate s[ scad[ sensibilitatea,
ruptura (12%), latexul poate fi
deteriorat de raze ultraviolete,
lumin[, umiditate, alergie.
Principalul efect secundar este

alergia, dar cele mai multe “alergii”
sunt scuze ale unuia dintre
parteneri.
Ca ;i indica\ii, prezervativul
poate fi folosit de oricine, oric]nd
;i pentru orice tip de contact sexual.
Este singura metod[ care ofer[ `n
acela;i timp protec\ie contraceptiv[ ;i protec\ie `mpotriva BTS.
Pentru adolescen\i este cea mai
indicat[ metod[, dar din p[cate nu
;i cea mai folosit[. Situa\ii care pot
limita folosirea prezervativului sunt
inacceptabilitatea psihologic[ sau
b[rba\i care nu pot men\ine erec\ia.
Exist[ c]teva mituri legate de
prezervative, mituri care bine`n\eles
nu sunt reale. ~n consecin\[,
prezervativele masculine nu `l fac pe
b[rbat impotent ;i nici infertil, nu
scad dorin\a sexual[, nu se pot
pierde `n corpul femeii, nu cauzeaz[
`mboln[viri din cauz[ c[ spermatozoizii “dau `napoi”, nu sunt
destinate doar rela\iilor extraconjugale. Despre modul corect de
utilizare, conduita `n caz de
“accidente” legate de utilizare ;i
informa\ii despre prezervativele
feminine v[ voi vorbi `n materialul
urm[tor. P]n[ atunci, iubi\i-v[
frumos ;i cu prezervative.”
A consemnat Irina Maier
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Sfatul psihologului
pentru p[rin\ii
absolven\ilor
~n timpul examenelor de
admitere `n `nv[\[m]ntul superior nu doar candida\ii simt
emo\ii, ci ;i p[rin\ii lor. ~n ideea
de a venit `n sprijinul p[rin\ilor
afla\i `n aceast[ situa\ie, l-am rugat
pe psihologul Gyorgy Gaspar s[
ne ofere c]teva sfaturi bune
pentru p[rin\i, care s[ `;i ajute
copiii s[ aib[ o mai bun[ atitudine
vizavi de examene.
“P[rin\ii trebuie `n primul
r]nd s[ se asigure c[ locul de
studiu al copilului este unul
comod ;i propice, s[ accepte,
totu;i, faptul c[ unii adolescen\i
pot repeta ;i `nv[\a mai bine pe
fond muzical sau cu televizorul
aprins. Copilul trebuie sprijinit,
indiferent de rezultatul studiului
s[u, iar p[rintele trebuie s[ se
asigure c[ acesta are toate instrumentele necesare examenului, de
la pixuri, creioane, p]n[ la odihna
de dinainte de examen. Dup[
fiecare examen p[rin\ii ar fi
normal s[ `l asculte pe copil, s[ `l
`ncurajeze ;i s[ `l determine s[ se
g]ndeasc[ cu entuziasm la
urm[torul examen.
La sf]r;it, c]nd toate probele
s-au `ncheiat, copilul merit[ un
program deosebit, o recompens[.
Dac[ nu reu;e;te la examen,
p[rin\ii trebuie s[ fie calmi, s[
g]ndeasc[ pozitiv, pun]nd totul
`n perspectiv[< `ntotdeauna se mai
poate da `nc[ o dat[ examenul.”
Theodora V.

Psihologul Gyorgy Gaspar

Mod[
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Influen\ele indiene,
noile tendin\e ale sezonului
Rochii, gen\i, amulete ;i cercei
poart[ accentele acestei teme
deosebite. Materialele devin mai
transparente, texturile sunt
extrem de comode, iar stilul
hainelor este inspirat `ntocmai din
detaliile porturilor tradi\ionale
indiene.
Designerul Angelo Marani a
prezentat `n colec\ia sa o serie de
\inute extrem de feminine. El ;ia propus s[ reinventeze conceptul,
pun]nd `n eviden\[ talia, bustul ;i
picioarele.
Acesta a combinat fustele,
pantalonii ;i vestele din denim cu
bluze brodate ;i dantele pre\ioase
largi croite cu volane.
Pe marginile pantalonilor au
fost aplicate \inte, iar sandalele cu
tocuri ;i platform[ `nalt[ au
conturat imaginea unei femei
romantice ;i `ndr[zne\e.

Modele de ochelari de soare `n vog[
Istoria ochelarilor de soare este
una complex[,
ace;tia dateaz[ din
secolul XV (`n
Europa), iar `n China
de prin secolul XIII.
Pe atunci, alunecau de
pe nas ;i trebuiau
sus\inu\i cu un be\i;or
fin, de aur, `n timp ce
doamnele priveau o pies[ de teatru
`ntr-o sal[ prea `ntunecoas[.
Ast[zi ace;tia sunt disponibili
oricui, iar vara a adus cu ea ;i o
mul\ime de modele. Trebuie s[
;ti\i c[ pre\ul unei perechi de

ochelari nu este un
indicator de
calitate. Iat[ 4
modele care se
poart[ ;i dup[
care te po\i orienta atunci c]nd mergi
la cump[r[turi<

Cum diminuezi durerea
epil[rii?

Dup[ epilarea cu cear[ sau cu
epilatorul, pot ap[rea chiar 2-3
fire de p[r din acela;i folicul.
Aceste fire multiple pot face
epilarea dureroas[. Pentru a
diminua durerea, exfoliaz[ pielea
regulat. Unele femei folosesc
ghea\a ca anestezic, dar aceasta
are dezavantajul c[ `nchide porii
;i firele de p[r se smulg mai greu,
deci va durea la fel de tare ca ;i f[r[
ghea\[.

Ce tip de cear[ este
adaptat[ fiec[rei zone
corporale?

Firele de p[r de sub bra\, de pe
fa\[ ;i de la linia bikinilor sunt
mai dese dec]t cele de pe picioare,
deci e necesar[ o cear[ diferit[,
una care s[ fie mai c[ldu\[ ;i s[ se
poat[ aplica cu spatul[, nu `n
benzi, pentru a evita irita\iile.

Cum `\i preg[te;ti pielea
de epilare?

~n primul r]nd, e necesar un
gomaj pentru eliminarea celulelor
moarte ;i pentru scoaterea la
suprafa\[ a perilor prin;i sub piele.
Zona se dezinfecteaz[ cu un gel
antiseptic sau cu alcool sanitar.
Nu trebuie s[ aplici crem[ sau
ulei, c[ci ceara nu se va lipi de
piele.

Ochelarii tip sport

~n diferite culori, ace;tia sunt
potrivi\i persoanelor cu fa\a oval[.

Ochelarii vintage

Inspira\i din perioada disco a
anilor de mult apu;i, plini de
strasuri ;i metale str[lucitoare,
ace;tia fac o declara\ie de unicitate.
Sunt potrivi\i persoanelor cu fa\a
rotund[.
Persoanele cu fa\a p[trat[ sau

Acas[ sau la salon, nu e
`ntotdeauna u;or s[ faci alegerea
bun[ ;i s[ adop\i gesturile corecte
c]nd vine vorba de epilare. Iat[
c]teva sfaturi de la profesioni;ti<

Durerea scade, `ntr-adev[r,
dup[ epil[ri multiple, `ns[
irita\iile pot disp[rea sau nu, `n
func\ie de tipul de piele.

Ideali pentru persoanele cu
fa\a `n form[ de inim[ sau pentru
cele cu fa\[ mare, ochelarii de
aviator sunt g[si\i aproape `n toate
magazinele care se respect[. ~\i vor
da un aer androgin, misterios ;i
provocator.

Ochelarii
supradimensionali

Trucuri pentru
o epilare cu cear[
reu;it[

Durerea ;i irita\iile
caracteristice epil[rii
se estompeaz[ `n timp?

Ochelarii tip
aviator

Cum ;tii ce tip de cear[
este adaptat pielii tale?

mai mic[ ;i-au g[sit perechea
potrivit[ de ochelari. Nu evita

movul sau kaki-ul, se poart[
culorile tari.

Cosmetic[

Miercuri 8 iulie 2009

Dac[ ai pielea sensibil[, e mai
bine s[ aplici o cear[ care nu e
foarte fierbinte (ceara fierbinte
risc[ s[ smulg[ ;i din pielea
sensibil[). Femeile care au
probleme de circula\ie trebuie s[
foloseasc[ cear[ rece, iar cele care

au obiceiul s[ se epileze cu lama
trebuie s[ opteze pentru o cear[
mai dens[, care s[ smulg[ mai
bine firele de p[r `ngro;ate.
Putem face ceva pentru a
`nt]rzia procesul de cre;tere a
firului de p[r?
Da, exist[ creme anti-cre;tere,
care se aplic[ dup[ epilare, ;i sunt
destul de eficace.
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Stai cu picioarele
`n sus
Pentru a-\i `mbun[t[\i aspectul pielii ;i tonusul picioarelor
de la genunchi `n jos, `ncearc[ s[
stai cu picioarele deasupra
nivelului capului cel pu\in 10
minute pe zi. Te va ajuta s[-\i
revigorezi circula\ia ;i fluxul
sangvin.

~ntinde-te pe podea cu
picioarele pe scaun, stai pe
canapea cu picioarele sprijinite de
unul din bra\ele ei laterale c]nd te
ui\i la televizor sau trage chiar un
pui de somn `ntins[ `n pat cu
picioarele sprijinite pe c]teva
perne.

Ce tip de epilare
se recomand[ pentru
prima dat[?

E bine s[ se apeleze la serviciile
unei profesioniste, c[ci acas[ e
cam greu s[-\i faci curaj s[
folose;ti ceara de una singur[.
Prima epilare e ;i foarte stresant[,
iar stresul m[re;te durerea.

Ce precau\ii se iau dup[
epilare?

Dup[ epilare apar puncte mici
;i ro;ii pe piele, un fenomen c]t se
poate de normal. Trebuie s[
a;tep\i c]teva ore ca s[ treac[
`nro;irea, iar `n acest timp e
interzis[ expunerea la soare. De
asemenea, e bine s[ a;tep\i 24 de
ore `nainte de exfoliere, pentru a
l[sa pielea s[ se odihneasc[. Nu
uita s[ aplici o crem[ hidratant[
dup[ epilare.

~nva\[ cum s[ maschezi
imperfec\iunile tenului
Tenul sufer[ adesea diferite
afec\iuni superficiale, de tipul
petelor de culoare maro sau
ro;iatic[. Acestea nu sunt neap[rat
periculoase, dar sunt inestetice.
O pat[ poate fi cauzat[ de
pistrui, pori bloca\i, o irita\ie sau
cicatrice. ~n loc s[ te sim\i inconfortabil din cauza imperfec\iunilor
tenului t[u, p[streaz[ la `ndem]n[
c]teva produse cosmetice de
machiaj pentru a corecta micile
imperfec\iuni.
~nainte de a te apropia de fa\a
ta `ns[, spal[-te pe m]ini. Murd[ria
sau uleiurile de pe piele nu vor face
dec]t s[ agraveze irita\ia.
Alege un baton corector
potrivit pentru culoarea ;i tipul
imperfec\iunii pe care dore;ti s[ o
maschezi. Corectorul este un
produs de machiaj cu textur[
cremoas[ ;i un plus de pigmen\i
specifici pentru anumite p[r\i ale
fe\ei tale. Alege un corector `n
nuan\[ de galben pentru a ascunde
petele de culoare ro;iatic[ ;i un
corector ceva mai deschis dec]t
nuan\a tenului t[u pentru semnele
`nchise la culoare.
Folose;te un camuflaj pentru a

ascunde problemele mai proeminente ale tenului, precum
cicatricile mici r[mase de la acnee,
pistrui sau iregularit[\i ale pielii.
Aplic[ corectorul sau camuflajul pe zona cu probleme
folosindu-\i degetele, o perie pentru
fard de ochi sau un burete. ~ntindel ;i pe zona din jur folosind o
mi;care circular[ – `ncearc[ s[ faci
`n a;a fel `nc]t s[ nu se observe
diferen\a `ntre zona corectat[ ;i
restul tenului.
Dup[ ce ai terminat, aplic[ o
baz[ de machiaj f[r[ gr[simi pe
`ntreaga fa\[ ;i finiseaz[ totul cu
pudr[ pentru un aspect mat ;i
catifelat.
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Sm]nt]na este
un remediu pentru
arsurile solare
Te-a ars soarele? Cremele
din comer\ nu te ajut[ ;i pielea deja \i se decoje;te. E timpul s[ urmezi sfaturile practice de la buna de-acas[.

Remedii naturiste

7 sfaturi practice
`mpotriva ciupercilor
de la picior

1. Dac[ ai stat prea mult timp
la soare sau pur ;i simplu nu te-ai
protejat potrivit, `ntinde-te pe burt[
;i roag[ pe cineva s[-\i aplice un
strat de sm]nt]n[ pe spate ;i umeri.
Stai `ntins[ 15-20 de minute ;i vei
vedea cum ro;ea\a trece ;i pielea
nu \i se va decoji ca `nainte.
2. Se g[sesc produse speciale
pentru dup[ plaj[ sub forma unui
gel. Noi recomand[m produsele pe
baz[ de aloe vera ;i/sau alge marine.
Dau o senza\ie extra-r[coroas[
corpului t[u ;i `n maxim 30 de
minute senza\ia de arsur[ va
disp[rea.

Consult[ medicul
dermatolog
3. Dup[ plaj[ e bine s[ faci un
du; u;or. Aten\ie `ns[! Oric]t de
cald `\i este, apa rece nu te ajut[. Da,
te r[core;te pe moment, `ns[ nu e
s[n[tos s[ pedalezi `ntre o
temperatur[ foarte ridicat[ ;i una
foarte sc[zut[. E bine s[ faci du; c]t
mai cald pentru a r[m]ne cel pu\in
la temperatura normal[ a corpului
t[u. Dac[ `ns[ nu rezi;ti la du; cald,
f[ cel mult unul cu ap[ c[ldu\[, `n
niciun caz nu rece. Apa c[ldu\[ te
va lini;ti ;i vei putea aplica lini;tit[
sm]nt]na ori gelul r[coritor.
Aten\ie! Dac[ arsurile sunt prea
puternice, e;ti mai mult ro;ie dec]t
bronzat[, ori dac[ toate cele trei
metode nu te calmeaz[ deloc,
consult[ c]t mai repede un medic
specialist dermatolog.
G.P.

Motivul apari\iei ciupercilor la nivelul picioarelor
este bacteria Tinea Pedis.
Buc[t[ria de acas[ `\i poate
oferi solu\ii optime, f[r[ a
cheltui o gr[mad[ de bani
pentru tot felul de solu\ii.
1. Bicarbonatul de sodiu `\i
calmeaz[ irita\iile ro;ii ;i m]nc[rimile. Amestec[ o por\ie cu ap[,
p]n[ se formeaz[ o past[ cremoas[,
dup[ care `ntinde pe zona cu
probleme, mas]nd u;or. Cl[te;te cu
ap[ c[ldu\[, apoi ;terge p]n[ ai
uscat `n totalitate.
2. Ceaiul e cel mai bun calmant
;i antiperspirant pentru picioare.
Calmeaz[ venele umflate ;i
protejeaz[ picioarele. Pune ap[ la
fiert, adaug[ 5 plicule\e de ceai de
mu;e\el, tei ori ment[ ;i las[ lichidul
s[ se r[ceasc[ p]n[ e c[ldu\. A;eaz[
picioarele `n solu\ie ;i relaxeaz[-te
timp de 10-15 minute.
3. Acidophilusul din iaurtul
natural ajut[ imediat picioarele cu
probleme. ~ntinde pur ;i simplu
iaurtul pe zona afectat[, las[ s[ se
usuce, dup[ care cl[te;te cu ap[
c[ldu\[.
4. Adaug[ ulei sau pudr[ de
mu;tar `ntr-o c[di\[ cu ap[ cald[.

Relaxeaz[-te timp de 30 de minute
`mbib]nd picioarele `n solu\ia
ob\inut[.

Lev[n\ica este o plant[
antibacterian[
5. Uleiul din flori de tei
amestecat cu un gel ce con\ine aloe
vera poate fi de mare folos `n cazul
`nt[riturilor ;i b[t[turilor de pe
picioare. Amestec[ 3/4 ulei de flori
de tei cu 1/4 gel cu aloe vera ;i
`ntinde pe b[t[turi. Continu[
tratamentul timp de 6-8 s[pt[m]ni
pentru un efect 100% pozitiv.
6. Lev[n\ica este o alt[ plant[
antibacterian[ ce determin[ dispari\ia ciupercilor. Amestec[ o
linguri\[ de zeam[ de lev[n\ic[ cu
una de ulei vegetal ;i maseaz[ zilnic
zona cu probleme.
7. Floarea de cactus reprezint[
un remediu incontestabil `mpotriva
ciupercilor. De ani de zile se
folose;te la tratarea lor. Amestec[
uleiul din cactu;i cu crem[ pentru
picioare achizi\ionabil[ din
farmacii. Aplic[ atent pe picioare,
mai ales `ntre degetele picioarelor.
Fii o bun[ gospodin[ ;i prepar[-\i
singur[ solu\iile acas[, din dulap.
Gabriela Pu;ca;iu
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Vi;inele regleaz[
tensiunea arterial[
~n aceast[ perioad[ `n care
avem la discre\ie fructe cu adev[rat benefice pentru s[n[tatea
noastr[, ar fi anormal s[ nu
profit[m de ele. Tocmai pentru a
ne sim\i bine, pentru a avea parte
de s[n[tate, speciali;tii ne
recomand[ s[ consum[m cu mare
`ncredere fructele de sezon<
vi;inele. Pe l]ng[ gustul lor dulceacri;or, vi;inele sunt apreciate ;i
pentru calit[\ile curative pe care
le posed[.
Bogate `n vitamine (A, B1, B2,
B3, C, E, PP, K), minerale (fier,
calciu, fosfor, magneziu, potasiu,
sulf ), vi;inele nu pot fi dec]t
deosebit de binevenite `n meniu.
Haide\i s[ afl[m care sunt
beneficiile pe care vi;inele le aduc
organismului nostru. ~n primul
r]nd, vi;inele m[resc acuitatea
vizual[, `ntre\in \esuturile,
regleaz[ func\iile hepatice, mineralizeaz[ organismul, combat
oboseala ;i anemia. Vi;inele sunt
un excelent depurativ ;i detoxifiant pentru organism, au efect
diuretic, sunt laxative ;i sunt un
excelent adjuvant `n cura de
sl[bire. Sunt benefice ;i pentru c[
regleaz[ tensiunea arterial[.
Trebuie s[ ;ti\i c[ prin
consumul de vi;ine ve\i reu;i s[ v[
`nt[ri\i dantura sl[bit[ ;i s[ v[
trata\i unele afec\iuni ale cavit[\ii
bucale. Gustul acri;or al vi;inei
combate ;i afec\iunile respiratorii,
distrug]nd viru;ii. Fiind bogat[
`n vitamine, vi;ina fortific[
sistemul imunitar ;i trateaz[
guturaiul.
Ioana Vladimirescu

Re\ete
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Rulade din curcan cu umplutur[ de coac[ze
Ingrediente<

Legume colorate la tav[
Ingrediente<

- 4 felii de carne de curcan
- 100 g br]nz[ dulce de vaci
- 2 linguri suc de l[m]ie
- 100 g coac[ze ro;ii
- 3 crengu\e de cimbru
- 1 lingur[ unt
- 300 ml sup[
- 50 ml suc de coac[ze
- sare, piper

- 1 ceap[ mare
- 2 c[\ei de usturoi, toca\i
- 3-4 cartofi noi
- 2 dovlecei
- 3 ro;ii mari
- 1 v]n[t[
- sare ;i piper
- cimbru
- ½ cea;c[ de ca;caval ras (parmezan)

Mod de preparare<

Sp[la\i carnea, usca\i-o pe un
;ervet de buc[t[rie, bate\i-o ;i
condimenta\i-o. Amesteca\i
br]nza de vaci cu sucul de l[m]ie,
sarea ;i piperul. Decoji\i fructele
;i toca\i cimbrul. Amesteca\i-le pe
am]ndou[ cu br]nz[ de vaci.
~ntinde\i amestecul rezultat peste
buc[\ile de carne, rula\i-le ;i fixa\ile.
Pr[ji\i ruladele `n ulei, pe
ambele p[r\i. Ad[uga\i supa ;i
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Mod de preparare<
sucul de coac[ze, acoperi\i cu un
capac ;i fierbe\i `n[bu;it cca. 40 de
minute. Lua\i ruladele de pe foc.
Fierbe\i `n continuare totul la foc
mare ;i condimenta\i.
Pont< Pentru ca feliile de carne
s[ se ruleze bine, trebuie s[ fie
sub\iri. Pentru asta, a;eza\i carnea
`n folie alimentar[ ;i bate\i-o p]n[
se aplatizeaz[.

Pre`nc[lzim cuptorul la
temperatur[ mare. ~ntr-o crati\[
punem pu\in ulei ;i c[lim 4-5

minute ceapa t[iat[ buc[\i mai
mari. La sf]r;it ad[ug[m ;i
usturoiul tocat.
~ntr-o tav[ cu pere\i gro;i
punem pu\in ulei ;i pres[r[m
ceapa ;i usturoiul c[lit. T[iem
legumele felii mai groase ;i le
a;ez[m `n tigaie `ntr-un singur
strat, altern]ndu-le dup[ bunul
plac. Pres[r[m deasupra sare,
piper ;i cimbru. Punem pu\in ulei,
acoperim cu o folie de aluminiu ;i
b[g[m la cuptor timp de 30
minute. Se ia folia, se presar[
ca;cavalul ;i se mai las[ 10 minute
la cuptor.

Tart[ cu crem[ de coac[ze

Tort r[coritor cu afine
Ingrediente<

Ingrediente<

- 125 g margarin[
- pu\in[ sare
- 100 g zah[r pudr[
- 1 ou
- 200 g f[in[
- 200 g migdale m[cinate
- 1 linguri\[ scor\i;oar[ m[cinat[
- 600 g coac[ze ro;ii
- 4 albu;uri
- 1 linguri\[ suc de l[m]ie
- 3 linguri amidon alimentar
- 200 g zah[r

Mod de preparare<

Pune\i `ntr-un castron
margarin[, 1 v]rf de cu\it de sare
;i 90 g din zah[rul pudr[ cernut
;i fr[m]nta\i totul cu mixerul.
Ad[uga\i ;i oul. ~ncorpora\i f[ina,
50 g migdale ;i ½ linguri\[
scor\i;oar[. Forma\i o sfer[ din
aluat, `nf[;ura\i-l `n folie
alimentar[ ;i l[sa\i-l cca. 1 or[ la
frigider.
~nc[lzi\i cuptorul la 180º C.
~ntinde\i aluatul pe o suprafa\[

pres[rat[ cu f[in[, form]nd un
cerc (ø 30 cm). Tapeta\i cu el o
form[ de sufleu (ø 26 cm). Presa\i
marginea bine. ~n\epa\i blatul de
mai multe ori. A;eza\i peste el
h]rtie de copt ;i boabe uscate de
maz[re sau fasole. Coace\i-l cca.
20 de minute, pe al doilea nivel al
cuptorului.
~ntre timp desprinde\i 500 g
coac[ze de pe ciorchine. Bate\i
albu;urile cu 1 v]rf de cu\it de sare
;i sucul de l[m]ie. Ad[uga\i
`nt[ritorul, turna\i zah[rul `n
ploaie ;i bate\i `n continuare `nc[
5 minute, astfel `nc]t amestecul
s[ devin[ spumos ;i aerat.
~ncorpora\i 150 g migdale, ½
linguri\[ de scor\i;oar[ ;i
coac[zele preg[tite.
~ndep[rta\i h]rtia de copt ;i
boabele uscate, `ntinde\i bezeaua
peste blat ;i coace\i pr[jitura 60 de
minute. ~nainte de ser vire,
pres[ra\i-o cu zah[r pudr[ ;i
orna\i-o cu restul de coac[ze.

Pentru blat<
- 4 ou[
- 4 linguri f[in[
- 4 linguri zah[r
- 1 lingur[ ulei
Pentru crem[<
- 1 iaurt mare cu fructe de p[dure
(375ml)
- 500 ml sm]nt]n[ pentru fri;c[
- 20 g gelatin[
- 3 linguri de zah[r ;i 2 linguri
pentru afine
- 150 g afine
Pentru `nsiropat blatul<
- 100 ml ap[ fierbinte
- 1 plic zah[r vaniliat
Pentru decor<
- 500 g afine
- 1 plic gelatin[ ro;ie

Mod de preparare<

Blatul< se bat albu;urile
spum[, apoi se adaug[ treptat
zah[rul ;i se mixeaz[ bine p]n[ se
tope;te. Se adaug[ treptat g[lbenu;urile amestec]nd bine dup[
fiecare. Apoi ad[ug[m f[ina lingur[ cu lingur[, amestec]nd.
Punem compozi\ia `ntr-o form[
(ø 24 cm) uns[ cu pu\in[ gr[sime
;i coacem la foc potrivit. Scoatem
blatul, `l l[s[m s[ se r[ceasc[, `l
t[iem `n dou[ ;i `l `nsirop[m.

Crema< amestec[m iaurtul cu
3 linguri de zah[r ;i l[s[m s[ stea
c]teva minute. Punem gelatina `n
3 linguri de ap[ rece . Batem fri;ca.
~ntr-o cr[ticioar[, `nc[lzim 5
linguri de ap[, iar c]nd `ncepe s[
fiarb[ oprim focul ;i ad[ug[m
gelatina dizolvat[ `n ap[ rece.
Amestec[m bine ;i ad[ug[m la
iaurt. Se `ncorporeaz[ fri;ca.
Topingul de afine< punem
`ntr-o cr[ticioar[ 150 g afine,
ad[ug[m cele 2 linguri de zah[r,
zdrobim pu\in cu furculi\a ;i
ad[ug[m 3 linguri de ap[. Punem
apoi afinele la foc ;i l[s[m s[ fiarb[
5 minute, ad[ug[m gelatina
dizolvat[ ;i amestec[m bine.
~n forma de tort se pune prima
jum[tate de blat, o `nsirop[m ;i
ad[ug[m crema, din care mai
l[s[m 3 linguri. Peste crem[ se
pun, din loc `n loc, cu o linguri\[,
afinele cu tot cu suc ;i amestec[m
u;or cu un be\i;or de lemn.
Punem deasupra ;i cealalt[
jum[tate de blat ;i o acoperim cu
crema l[sat[. Punem ;i cele 500 g
de afine ;i d[m la congelator.
Prepar[m gelatin[ conform
instruc\iunilor de pe plic, o l[s[m
s[ se r[coreasc[ 1 minut ;i apoi o
turn[m pe tort. Se d[ la rece
pentru minim 3 ore.

DVD. “The Comeback, un serial
HBO, este genial. Am urm[rit fiecare
episod ;i am fost trist[ c]nd a fost
anulat. Lisa Kudrow este
incredibil[.”

Nu poate tr[i f[r[…

Emisiune TV. “Cutlery Corner, o
emisiune de shopping dedicat[
cu\itelor de tot felul. N-am v[zut
niciodat[ a;a ceva. Am auzit c[ mul\i
telespectatori urm[resc emisiunea
doar pentru gazda ei, Tom O’Dell.”
Designer. “Am descoperit-o pe
creatorea japonez[ Tsumori Chisato
cu cinci an `n urm[, `ntr-o c[l[torie
la Tokyo, ;i de atunci sunt
`nnebunit[ dup[ crea\iile ei.
Produsele ei se g[sesc destul de greu
`n Statele Unite ;i sunt un pic mai
scumpe. Dar merit[.”
Gustare. “Migdale Marcona –
migdale spaniole cu ulei de floarea
soarelui ;i sare de mare - ;i un m[r.”
Muzic[. “Piesele lui Mike Viola “Just
Before Dark” ;i “Lurch”. Prietena
mea Inara mi-a f[cut cuno;tin\[ cu
el ;i am ajuns s[ scriem `mpreun[
cel mai recent album al meu.”

Vedete

Pilates de 3-4 ori pe s[pt[m]n[ sau
;edin\e de acupunctur[. “Am ajuns
s[ iubesc acupunctura. Este at]t de
reconfortant[.” Ea merge, de
asemenea, ;i la psiholog, lucru pe
care l-a `ncercat pentru prima dat[
cu un an `n urm[. “Te duci
g]ndindu-te c[ nu prea ai ce s[
vorbe;ti `n ora care urmeaz[. :i
`nainte s[-\i dai seama timpul s-a
scurs. Nu trebuie s[-i mai `mpov[rez
pe prietenii mei cu acelea;i lucruri de
fiecare dat[ ;i e fascinant s[ ai un
punct de vedere neutru, s[ nu sim\i
c[ cineva te judec[. Te sim\i eliberat.”
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nu am nevoie de ea.” De unde aceast[
deziluzie? Anul trecut, dup[ 30 de
ani de c[s[torie, p[rin\ii ei au
divor\at. “Te zdruncin[ o asemenea
chestie. N-am luat decizia de a m[
c[s[tori foarte u;or.”
Tinerii c[s[tori\i locuiesc `n Los
Angeles, `n casa cump[rat[ de
Mandy cu ;apte ani `n urm[. Le place
s[ mearg[ la cump[r[turi `n cartier,
iar serile ;i le petrec vizion]nd
documentare. Ryan se ocup[ de g[tit,
iar Mandy de cur[\enie. “Suntem
ni;te oameni lini;ti\i care duc o via\[
normal[ ;i plicitisitoare.” Lor li se
al[tur[ Joni, un terrier de 1 an ;i
jum[tate, pe care artista l-a adoptat
de la un ad[post.
C]nd vine vorba de hr[nirea
trupului ;i a sufletului, Mandy merge
dup[ instinct. “~ncerc s[ am un
echilibru `n via\a mea ;i s[ am grij[
de mine.” Asta presupune drume\ii,
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mult, cu at]t `\i r[m]ne mai pu\in
pentru tine”), nu se poate ab\ine s[
`l numeasc[ pe Ryan cel mai bun
prieten al ei, “cineva pentru care am
un mare respect”. Cei doi s-au
c[s[torit `ntr-o capel[ din Savannah,
dup[ doar o lun[ de logodn[ ;i f[r[
s[-i aib[ al[turi pe p[rin\i sau
prietenii lor. “Ne-am g]ndit «Da, de
ce nu? Hai s-o facem». Nu s-a pus
problema niciodat[ ca nunta s[ fie
altceva dec]t eu ;i partenerul meu. O
ceremonie mare n-a fost niciodat[
ceea ce mi-am dorit.”
Totul a fost organizat at]t de
repede, `nc]t n-a apucat s[ duc[
verigheta la bijuterie pentru a fi
ajustat[. Nu cu mult timp `n urm[,
lui Mandy nici nu-i trecea prin cap
c[ va avea un inel pe degetul
respectiv. “Nu ;tiam dac[ mariajul
era o chestie foarte important[
pentru mine. M-am g]ndit c[ poate

Vedete

Cu 10 ani `n urm[, c]nt[rea\aactri\[ ap[rea pe scena muzical[ cu
piesa “Candy”, la doar 15 ani. Au
urmat roluri `n filme ca “A Walk to
Remember”, “License to Wed” sau
“Because I Said So”.
:tie c[ oamenii au p[reri diferite
legate de persoana ei sau despre ceea
ce face ea. “Mi se pare ciudat c[
oamenii nu `n\eleg c[ am crescut”. :i
muzica ei a evoluat. “Amanda
Leigh”, cel de-al ;aselea album al ei,
este plin de c]ntece despre
descoperirea de sine ;i dificult[\ile
unei rela\ii de iubire.
Din fericire, via\a ei amoroas[
este excelent[. C[s[toria ei cu
rockerul Ryan Adams a fost o
surpriz[ pentru toat[ lumea. Mandy
pare s[ fi g[sit o `mplinire at]t pe
plan profesional, c]t ;i muzical. Cu
toate c[ este foarte protectiv[ cu
mariajul ei (“cu c]t dezv[lui mai

Mandy Moore – fosta
prin\es[ pop a crescut
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Migdalele
previn durerile
musculare
Vara cel mai recomandat sport
este joggingul. Dac[ `ns[ sim\i c[
alergatul de sine st[t[tor nu `\i
completeaz[ `mbun[t[\irea organismului, iat[ care sunt alimentele
complementare sportului t[u de
sezon.
Migdalele au con\inut ridicat de
vitamina E. Principala lor calitate
este puterea de a preveni durerile
musculare, iar proteinele ;i fibrele
ce se afl[ `n con\inutul lor tonifiaz[
musculatura abdominal[. Consum[
migdale mai ales la micul dejun ;i
`n timpul zilei `n cantit[\i mici ;i
dese.
Portocalele, bogate `n vitamina
C, gr[besc procesul de vindecare a

musculaturii afectate `n timpul
alergatului. De asemenea ajut[ ;i la
absorb\ia fierului `n organism,
elementul de baz[ pentru prevenirea oboselii. Sunt recomandate 2
portocale pe zi, fie sub form[ de
fruct, fie varianta de suc.
Cartofii dulci sunt boga\i `n
carbohidra\i ce dau un plus de
energie ;i `n beta caroten, magneziu
;i potasiu. Este recomandat
consumul a c]te unui cartof de dou[
sau trei ori pe s[pt[m]n[.
Tonul ajut[ la recuperarea
mu;chilor for\a\i la alergat. Pute\i
m]nca ton, aproximativ 100 g pe
s[pt[m]n[, pentru atingerea limitei
necesare.
G.P.
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Premierea c];tig[toarei
concursului de sl[bit
Se termină concursul de slăbit,
iar câştig[toarea va fi premiată cu
un abonament de aerobic nelimitat,
care va fi valabil până la sfârşitul
anului 2009.

Abonamente la pre\ redus
~n perioada 16 iulie - 16 august,
abonamentele de aerobic vor fi la un
preţ redus cu 20%.

Diet[

Informa\ia zilei 11

Sl[be;te
~ncearc[ dieta care te ajut[ s[
`n pas de dans dai jos gr[simea din jurul taliei
~n ziua de azi femeile sunt din
ce `n ce mai ocupate, fie cu locul de
munc[, fie cu familia, fie cu
am]ndou[. E greu s[ mai g[sim
timp pentru a face sport ;i pentru a
ne modela corpul. Cu toate acestea,
trebuie s[ ;tim c[ mi;carea nu poate
s[ lipseasc[ din via\a noastr[,
pentru a fi frumoase ;i s[n[toase.
Mersul la sal[ sau practicarea a
diferite sporturi nu sunt singurele
modalit[\i de a sc[pa de kilogramele
`n plus. Noi `\i propunem dansul. Ai
nevoie doar de muzica ta preferat[
;i un spa\iu `n care s[ te desf[;ori.
Dansul face parte din categoria
exerci\iilor cardiovasculare, despre
care \i-am vorbit deja de
nenum[rate ori. :tii deja c[ aceste
exerci\ii sunt aliatul num[rul unu `n
lupta cu kilogramele `n plus.
Exerci\iile cardio sunt activit[\i
sus\inute, care `\i solicit[ `ntreg
corpul ;i m[resc ritmul cardiac. De
ce sunt at]t de eficiente? Pentru c[
determin[ organismul s[ consume
din rezervele de gr[sime acumulate.
Alte exemple de exerci\ii
cardiovasculare sunt alergatul,
mersul pe biciclet[ ;i `notul.
Fii `ns[ atent[, nu orice fel de
dans poate fi considerat cardio.
Mi;c[rile trebuie s[ fie legate, s[ fie
efectuate f[r[ pauze prea mari `ntre
ele ;i s[ solicite corpul suficient de
mult pentru a determina cre;terea
ritmului cardiac. Dansul trebuie s[
fie structurat pe mi;c[ri precise,

Ce trebuie s[ faci `nainte
s[ `ncepi acest regim

astfel `nc]t s[ solicite c]t mai mult
organismul. Dansul are nenum[rate beneficii. Printre acestea se
num[r[ reducerea stresului,
cre;terea rezisten\ei fizice, nivel
ridicat de energie, tonifierea
musculaturii, `mbun[t[\irea
coordon[rii mi;c[rilor, `mbun[t[\irea structurii oaselor, sc[derea
tensiunii arteriale ;i bine`n\eles
men\inerea unei greut[\i adecvate.
A;adar, nu mai sta pe g]nduri. D[
drumul muzicii ;i pa;ilor de dans.
Laura Micovschi

Promo\ie de var[ la Fitland
A venit vara, fii TU cea
mai invidiată domnişoară de
pe plaja! FITLAND te ajută
să fii în formă maximă!
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Tombola
Cumpără abonament de
aerobic la preţ redus şi automat
participi la tombolă, unde poţi
câştiga premii (abonament aerobic,
solar şi saună, tricouri Fitland,
şedinţe de masaj şi manichiură,
creme solar). Noul abonament va fi
valabil după expirarea celui început
deja.

Fidelity card
Cumpără abonament de minim
8 ocazii, iar după 6 abonamente
consecutive primeşti 20% reducere
la fiecare (cu condiţia să păstrezi
continuitatea).

Program special
de aerobic
Ora 10.00 - step aerobic începători
+ abdomen.
Ora 16.00 - gimnastică preventivă
pentru coloana vertebrală.
Ora 17.00 - modelarea corpului.
Ora 18.00 - arderea grăsimilor.
Ora 19.00 - step aerobic începători.
Ora 20.00 - retro dance party.
Dacă ai chef, ia pe tine ceva ce
s[ ne aduc[ aminte de anii 70-8090. Şi dacă te-am obosit prea tare,
te poţi relaxa în saună sau chiar la
masaj... toate acestea fiind gratuite
în această zi.
Te aşteptăm cu drag!
Echipa FITLAND

Vrei s[ scapi de kilogramele `n plus, dar parc[ nu
ai vrea s[ dai jos de pe coapse
;i s]ni, ci numai de pe abdomen?
Este dorin\a multor reprezentante ale sexului frumos. Iat[ c[
nutri\ioni;tii au perfectat o diet[

exact `n acest sens.
Este vorba de o diet[ de tip
mediteranean, cu 1.600 de calorii
pe zi, ;i care i\i permite s[ m[n]nci
aproape orice.
Dieta promite o pierdere de 6
kilograme `n 32 de zile, baz]ndu-se
pe un sistem de mese care s[ nu
dep[;easc[ 1.600 de calorii zilnic.

~n schimb, dieta permite
consumul de fructe, legume, cereale
integrale, fasole, semin\e ;i carne
ro;ie, aceasta din urm[ o dat[ pe
lun[. ~nainte de a `ncepe dieta de 28
de zile va trebui s[ urmezi un
program de patru zile `n care vei
consuma `ntre 1.200 ;i 1.400 de
calorii ;i vei bea cel pu\in 2 litri de
ap[ aromat[ cu mirodenii, l[m]i ;i
castravete, pentru c[ are efect
asupra senza\iei de foame, dar sunt
;i un bun remediu pentru balonare
;i constipa\ie. Consum[ la micul
dejun biscui\i de orez, lapte
degresat, ananas ;i semin\e de
floarea-soarelui, la pr]nz ton,
morcovi, br]nz[, iar la cin[ piept
de pui cu ciuperci ori orez. ~n cele
28 de zile de diet[ trebuie s[ ai patru
mese pe zi< mic dejun, pr]nz, cin[
;i o gustare peste zi, fiecare a c]te
400 de calorii. Dieta te va ajuta s[
pierzi gr[simea din jurul taliei
m]nc]nd s[n[tos.

Grapefruit ;i ui\i de Apa cu l[m]ie, aliatul
kilogramele `n plus t[u pe timp de var[
Una dintre cele mai bune diete,
adic[ av]nd rezultatele dorite, este
dieta cu grapefruit. Acest fruct `l
g[sim pe pia\[ ;i `n magazine tot anul,
`n orice lun[ ;i la orice or[. Se spune
c[ acest fruct este considerat un
inamic al gr[simii, scade nivelul de
insulin[, ceea ce ajut[ la transformarea alimentelor `n energie ;i nu
`n gr[sime, este bogat `n fibre ;i un

bun[ ar fi s[ ai cu tine ap[ oriunde
ai merge, c]te un flacon de 500 ml
la birou, `n ma;in[, acas[. Dac[ vrei
totu;i o diversificare, consum[ apa
cu l[m]ie. Pe l]ng[ ap[, consum[
multe fructe ;i legume, renun\[ la
pr[jituri, gogo;i ;i produse de tip
fast-food.
Ioana P.

ajutor `n reglarea metabolismului.
Conform unor studii `n domeniu,
oamenii care consum[ regulat
grapefruit sl[besc. Se recomand[ ca
`naintea mesei, mic dejun, pr]nz sau
cin[, s[ consuma\i c]te o jum[tate
de grapefruit. Desigur, nici mesele
nu trebuie s[ fie copioase, iar cina nu
mai t]rziu de ora 18. ~n plus, sportul
v[ va ajuta ;i el foarte mult.

Vara e în toi ;i te sim\i prost c[
nu ai reu;it s[ sl[be;ti c]t `\i doreai?
Exist[ totu;i c]teva trucuri pentru
a mai sc[pa de kilogramele `n plus
pe ultima sut[ de metri. Ar trebui
s[ renun\i de azi la sucuri, b[uturi
carbogazoase. Spune nu acestor
delicatese, bombe calorice, ;i
consum[ mult[ ap[. O solu\ie foarte

Tendin\e
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Hollywood trend Rochia mini
cu m]nec[ lung[
Cu c]t se lungesc m]necile
rochiei, cu at]t se scurteaz[ tivul ei.

Jennifer Lopez

Rochia mini este sexy prin
defini\ie> dac[ mai e ;i de culoare
ro;ie cu siguran\[ vei `ntoarce
capete. |inutele monocrome
au nevoie de un accesoriu
contrastant. Dac[ ai ;i pantofii
tot ro;ii, alege o po;et[ de alt[
culoare, a;a cum a f[cut
Jennifer, sau bijuterii
voluminoase.

Sienna Miller

Rochia Siennei nu este
mulat[ sau decoltat[
(dec]t la spate), dar este
sexy pentru c[ `i descoper[ picioarele ;i `i
pune `n valoare tenul ;i
culoarea p[rului. Paietele transform[
rochia `n \inuta
ideal[ pentru club
sau o petrecere
nocturn[.

Sarah Jessica
Parker
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Bleumarine,
prim[var[-var[ 2009

Ca o deschiz[toare de drumuri
care se respecta, actri\a din “Totul
despre sex” purta rochii mini cu
m]neci lungi `nc[ din 2008 ;i
`ntotdeauna g[sea un accesoriu
care s[-i fac[ \inut[ ;i mai
sexy.

Frumuse\e
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Creme anticelulitice - chiar
func\ioneaz[?
Guarana, planta antirotunjimi

Cafea, ceai verde, uleiuri esen\iale, guarana - oare acestea chiar
sunt eficace `mpotriva celulitei?
Care sunt efectele lor reale asupra
siluetei? Iat[ adev[rul despre
cremele miraculoase<

Aceast[ plant[ prezent[ `n
numeroase creme pentru sl[bit
poate facilita arderea gr[similor.
Semin\ele de guarana con\in 4%
cafein[, deci ea este cea care
ac\ioneaz[. Guarana este recunoscut[ pentru faptul c[ stimuleaz[
organismul ;i previne st[rile de
oboseal[ care `nso\esc adesea
dietele.

Cafeaua distruge par\ial
gr[simile

Eva Longoria

Rochiile cu paiete sunt
ideale pentru evenimentele de sear[. Dac[
sunt prea `nchise `n fa\[,
de obicei au spatele
decoltat, ceea ce adaug[
\inutei un plus de sexappeal.

Cafeina con\inut[ `n cafea
activeaz[ lipoliza, adic[ mecanismul de distrugere a gr[similor.
Cafeina stimuleaz[ deci organismul, care arde mai multe calorii,
deci gr[simi. Din cauza riscurilor
cardiovasculare, se recomand[ s[
nu dep[;e;ti 3 ce;ti/zi.

Jennifer Connelly

Exist[ alimente care ard
gr[simile?

Varza, vinetele, p[trunjelul,
\elina sau grapefruitul faciliteaz[
tranzitul, calmeaz[ senza\ia de
foame, `ns[ nu ard gr[simile.

Uleiuri esen\iale care
accelereaz[ lipoliza

Dac[ vrei s[ fii cu
adev[rat `n tendin\e,
alege rochia mini cu
m]neci lungi ;i umeri
largi. Detaliile de inspira\ie
milit[reasc[ sunt la mare
c[utare. ~n plus, umerii largi
adaug[ volum `n partea
superioar[ a corpului ;i `\i
fac talia ;i coapsele s[ par[
mai sub\iri.

roz, violet, indigo, verde crud ;i
galben arat[ extrem de bine pe
m[tasea fin[. Ai senza\ia c[ te afli
`ntr-o gr[din[ plin[ cu flori, din
care nu mai vrei s[ pleci.
Mai sunt ;i pantalonii cu
man;et[ ;i talie `nalt[ pe care se
str]ng centuri cu accente de
culoare care subliniaz[, apoi
c]teva aplica\ii de m[rgele - unele
tot florale, dar le remarci pe cele
care se a;az[ ca un colier pe
decolteu. ~n plus, drapajele care
`nv[luie curbele feminit[\ii ;i
c]teva funde.

Rochiile creatoarei Anna
Molinari par s[ `;i hot[rasc[ linia
la genunchi, dar pe c]nd s[ o iei
drept definitiv[ Anna te invit[ la
o succesiune de rochii negre lungi
;i fluide, apoi c]teva din voaluri
diafane `n degrade ;i uni, rochii de
sear[ pline de feminitate care te
cuceresc. Reg[sim materiale
fluide, croiuri simple, broderii
atent realizate ;i o palet[
cromatic[ foarte vie.
Rozul sidefat nu a ar[tat
nicic]nd mai subtil `n combina\ie
cu galben sau cu bej, iar
imprimeurile florale `n tonuri de
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Unele uleiuri esen\iale m[resc
lipoliza bazal[. Folose;te uleiuri
esen\iale de cedru, anason sau
l[m]ie. Maseaz[ rotunjimile de
dou[ ori pe zi cu un amestec format
din aceste uleiuri esen\iale ;i un pic
de ulei de m[sline.

Ceai verde contra
rotunjimilor abdominale

Deoarece este bogat `n cafein[,
polifenoli ;i catehine, ceaiul verde

activeaz[ arderea gr[similor.
Cafeina favorizeaz[ distrugerea
gr[similor, iar polifenolii scad
absorb\ia digestiv[ a gr[similor. Un
studiu a demonstrat c[ ceaiul verde
duce la reducerea masei grase de la
nivelul abdominal. Bea dou[ ce;ti
pe zi de ceai verde.

Omega-3, arma
anti-lipide?

Potrivit unui studiu american
publicat `n 2006, DHA-ul (un acid
din familia omega-3) inhib[
formarea de celule grase ;i reduce
acumularea lor `n organism. Cu
alte cuvinte, gr[simile bune
reprezentate de omega-3 le
`nlocuiesc pe cele rele (saturate),
care favorizeaz[ cre;terea `n
greutate.

Po\i s[ ai `ncredere `n
cremele de remodelare
corporal[?

Deoarece sunt, `n general,
compuse din cafein[, cremele de
remodelare sunt eficace, cu
condi\ia s[ le aplici zilnic pe piele,
s[ le folose;ti pe o perioad[ minim[
de 2 luni, s[ ai o alimenta\ie
echilibrat[ ;i s[ ai o activitate fizic[
regulat[.

Nu ignora p[rul uscat
Podoaba ta capilar[ este uscat[,
tern[, lipsit[ de str[lucire, iar cea
mai mic[ atingere pare c[ o
deterioreaz[ ;i mai tare? Nu o
ignora, cu at]t mai mult pe timp de
var[, c]nd soarele, marea, v]ntul ;i
c[ldura atac[ filmul de sebum ce
garanteaz[ protec\ia firelor de p[r.
Afl[ ce trebuie s[ faci pentru a-i
reda vitalitatea.
P[rul uscat poate fi u;or
recunoscut dup[ aspectul s[u
nes[n[tos, de cele mai multe ori
electrizat. C]nd este periat se
`ncurc[ foarte tare ;i de cele mai
multe ori se rupe. Asta `n primul
r]nd pentru c[ secre\iile glandelor
sebacee sunt insuficiente pentru a
hidrata `ntreaga suprafa\[ capilar[.
Dac[ mai ad[ug[m ;i tratamentele
agresive la care `l supui, precum
decolorarea, vopsirea, `ndreptarea,
uscarea cu foehnul, ondularea, este
clar c[ nu `i d[m nicio ;ans[ pentru

a fi s[n[tos.

Ce s[ faci ca s[ `i redai
m[car o parte din
s[n[tatea de care `l
privezi?

Ai grij[ ce ;ampon folose;ti.
Opteaz[ pentru unele mai pu\in
agresive, dar mai hr[nitoare,
eventual bio, cu Ph neutru. Dedic[
un timp mai `ndelungat
procesului de ;amponare,
mas]ndu-\i
firele de
p[r pe
toat[ suprafa\a lor,
pentru o bun[ absorb\ie a
particulelor nutritive.
Renun\[ sau

cel pu\in r[re;te utilizarea
produselor de coafat precum placa
de `ndreptat, ondulator, usc[tor, iar
atunci c]nd le folose;ti seteaz[-le la
o temperatur[ moderat[.
Folose;te `ntotdeauna un
balsam pentru p[r. Nu s[ri peste
aceast[ etap[, mai ales c[ nu
dureaz[ mai mult de 10 minute.
O dat[ pe s[pt[m]n[,
aplic[-\i o masc[ - nu
sub jetul de ap[, ci
acoperit[ cu o folie
de aluminiu ;i
l[sat[ s[ ac\ioneze toat[ noaptea. Po\i folosi `n
acest scop ulei de
m[sline, eventual
amestecat cu ulei
de ricin sau g[lbenu; de ou.
Adopt[ o
alimen-

ta\ie c]t mai echilibrat[ - proteine,
minerale, fibre. Banana este `n mod
particular foarte bun[ pentru p[r,
a;a c[ nu ezita s[ m[n]nci 4 sau 5
pe s[pt[m]n[. Pentru a completa,
po\i face o cur[ de drojdie de bere
- le g[se;ti sub form[ de capsule `n
farmacii sau magazine cu produse
naturiste. Periaz[-\i `ntotdeauna
p[rul ;i protejeaz[-l `mpotriva
razelor solare care `l usuc[ ;i mai
tare. Folose;te un dispozitiv pentru
masaj capilar. Din ce `n ce mai
multe persoane se declar[ `nc]ntate
de ac\iunile benefice ale acestuia
asupra `ntregului organism. Nu
doar c[ stimuleaz[ circula\ia
sanguin[ de la nivelul capului,
`mbun[t[\ind aspectul ;i starea de
s[n[tate a p[rului, dar calmeaz[ ;i
sistemul nervos cu ajutorul
electricit[\ii statice, reduce sau
chiar `nl[tur[ durerile de cap ;i este
un bun factor anti-stres.

Cuplu
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Dirty Dancing 2,
filmul ideal pentru
un cuplu pasional
Nu e om pe p[m]nt c[ruia
s[ nu `i plac[ filmele. Fie ele
de groaz[, romantice, pentru
adolescen\i ori de aventur[.
Un film bun te d[ pe spate, `n
adev[ratul sens al cuv]ntului.
Dac[ ;tii ce-\i place ;i la ce te
ui\i cu pl[cere ;i ce nu-i place
iubitului t[u, alege filme
haioase, romantice, `ns[ nu
exagerate, dar totu;i pe placul
vostru.
Mariaj de Vegas (What
Happens in Vegas) - un film deloc
plictisitor `n care Joy (Cameron
Diaz) ;i Jack (Ashton Kutcher) sunt
doi tineri care se cunosc dintr-o
pur[ gre;eal[ la Vegas. Ea e genul
de femeie ordonat[, cu \el `n via\[
;i mult optimism, iar el un loser
care tr[ie;te de pe o zi pe alta. Se
cunosc, se distreaz[ `mpreun[ ;i
dup[ mult alcool se c[s[toresc. El
c];tig[ la jackpot folosind fisa ei la
automat ;i `ncepe distrac\ia. Fiind
c[s[tori\i trebuie s[ `mpart[ banii,
cu o singur[ condi\ie< s[ dea
dovad[ `n 6 luni de zile c[ mariajul
lor chiar func\ioneaz[. Un film plin
de haos, comedie ;i romantism
ascuns, f[cut pentru tine ;i iubitul
t[u.

Alege\i o comedie
Epoca de ghea\[ 3< Apari\ia
Dinozaurilor - dac[ nu sunte\i

adep\ii filmelor romantice, alege\i
o comedie, o anima\ie de excep\ie
este seria “Epoca de ghea\[“, `n
spe\[ episodul 3 care v[ va da pe
spate... de r]s. E un tărâm plin de
pericole, creaturi masive, plante
mâncătoare de mamifere, o
nevăstuică neînfricată, o pereche
;ireată ;i romantică pentru Scrat,
numită Scratte, ;i zone cu nume ca
Prăpastia Mor\ii sau Plăcile
Durerii. Un film plin de umor va fi
alegerea ideal[ pentru tine ;i iubitul
t[u dac[ sim\i\i c[ `n decursul
s[pt[m]nii a\i acumulat prea mult
stres ;i e momentul s[ v[ relaxa\i.
Dirty Dancing 2< Havana
Nights este filmul ideal pentru un
cuplu pasional. Dac[ tu ;i iubitul
t[u sunte\i genul de cuplu plin de
pasiune, ve\i savura mai mult ca
orice filmul regizat de Guy Ferland.
Katey Miller (Romola Garai) se
mut[ din SUA `n Havana, Cuba,
`mpreun[ cu p[rin\ii ei, cu pu\in
`nainte s[ izbucneasc[ Revolu\ia.
P[rin\ii ei vor ca fata s[-;i fac[
prieteni `n cercurile din `nalta
societate, dar ea `i sfideaz[ `ndr[gostindu-se de Javier (Diego Luna),
un osp[tar care este ;i un dansator
fantastic. Cei doi se `nt]lnesc `n
secret `ntr-un club de noapte din
Havana ;i exerseaz[ pa;ii de dans
pentru un prestigios concurs
na\ional de dans. Plin de pasiune
;i romantism, trebuie savurat
numai `n cuplu.
Gabriela Pu;ca;iu
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Capacitatea partenerilor
de a se recrea este
secretul fericirii lor

Carier[

Miercuri 8 iulie 2009
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Interviul de grup
vs. interviul personal
Multe companii aleg s[
\in[ interviu `n grup pentru
un singur post. Acest lucru
se poate `nt]mpla fie din lips[
de timp, fie ca tactic[ de
eliminare.

Mai mult ca sigur că v-a\i gândit,
măcar o dată, ce enigme ascunde
via\a în doi. Ce înseamnă această
via\ă în care nu face un partener
nimic f[r[ ;tirea celuilalt? Potrivit
psihologului Gyorgy Gaspar din
cadrul Asocia\iei Multiculturale de
Psihologie ;i Psihoterapie, enigmele
vie\ii în doi nu pot fi dezv[luite decât
pornind de la premisele uniunii
erotice ;i ulterior conjugale, alegerea
partenerului ;i motiva\iile sale
profunde, autentice.
“Orice angajament personal, ;i
în primul r]nd cel conjugal, rezultă
dintr-o alegere con;tientă, deliberată,
dar emană în cea mai mare parte din
dorin\ele ;i afinită\ile incon;tiente
reperate din persoana celui ales.
Sistemul de trebuin\e, de rela\ionare
;i de comunicare erotică, sexuală,
valorică ;i morală care caracterizează
un partener se poate afla în raporturi
de concordan\ă ;i consens mutual cu
sistemul de trebuin\e al partenerului
ales. Atrac\ia în raport cu partenerul,
preferin\a, simpatia, admira\ia,
sentimentele de dragoste ;i uneori
chiar pasiunea se conturează ;i se
consolidează treptat în decursul
interac\iunii ;i intercunoa;terii
mutuale, prin raportarea continuă la
cheia motiva\ională a fiecărui
partener, cu alte cuvinte la
trebuin\ele, aspira\iile ;i expecta\iile
sale proiectate în cuplu.

Un răspuns la întrebările cât se
potrivesc cei doi, în ce măsură sunt
ei compatibili din punct de vedere
psihologic, nu poate fi formulat decât
pe baza unei analize atente a
motiva\iilor reale ;i aparente privind
parteneritatea erotică ;i conjugală, a
trebuin\elor ;i aspira\iilor con;tiente
în raport cu celălalt, precum ;i a
disponibilită\ilor de a intra ;i accepta
rolul partenerului a;teptat, dorit ;i
căutat. Satisfacerea reciprocă a
sistemelor de trebuin\e privind
parteneritatea sub toate aspectele ei
conferă cuplului durabilitate ;i sens,
asigurând echilibrul psihic ;i fizic al
celor doi parteneri. Experien\a vie\ii
ne relevă nenumărate observa\ii
privind stabilitatea ;i longevitatea
unor rela\ii de cuplu deosebit de
furtunoase ;i dinamice ;i, uneori,
dizarmonice sub aspectul rela\iilor
conjugale, constituite din parteneri
diferi\i mai ales sub aspect
temperamental.
Unul din secretele fericirii unui
cuplu pare să fie capacitatea partenerilor de a se crea ;i recrea continuu,
ca o unitate duală în interiorul căreia
cele două personalită\i angajate se
afirmă, se dezvoltă ;i se satisfac una
prin intermediul celeilalte, ceea ce
conferă în final sens ;i valoare uniunii
conjugale”, `ncheie psihologul
Gyorgy Gaspar.
Ioana Vladimirescu

Afl[ dac[ rela\ia ta are viitor
Ai un iubit de ceva vreme ;i \i-ar
plăcea să ;tii dacă el este alesul? Te
gânde;ti la durabilitatea rela\iei
voastre `n ultima perioad[ foarte
mult? Un semn bun `n durabilitatea
rela\iei voastre e acela c[ ave\i timp
unul pentru cel[lalt. Dac[ iubitul t[u
g[se;te c]teva momemte pentru a fi
afectuos ;i pentru a-\i demonstra c]t

de mult te iube;te, atunci cu siguran\[
ave\i ;anse la un viitor `n care s[ fi\i
`mpreun[ ;i de nedesp[r\it. Dac[
ave\i ;i v]rste apropiate, cu at]t mai
mult ve\i r[m]ne `mpreun[. ~n cazul
`n care iubitul t[u a avut `n trecut
rela\ii de lung[ durat[ ;i nu a fost un
aventurier este posibil s[ ave\i ;i voi
o rela\ie lung[.

Se `nt]mpl[ ca pe un post, la o
anumit[ companie, s[ existe 4-5
sau mult mai mul\i candida\i. ~n
acest caz angajatorul poate alege
`ntre a intervieva pe toat[ lumea cu
r[bdare ;i interviul comun, de
grup.
Dac[ interviul decurge regulat,
angajatorul fie are r[bdare infinit[
de a povesti cu fiecare candidat, fie
e ner[bd[tor ;i acord[ c]te 10
eventual 15 minute, ori e varianta
a treia< dac[ timpul `i permite, `i
programeaz[ `n zile diferite.
Interviul de grup are ;i avantaje,
dar ;i dezavantaje. Avantajul e c[ de
la bun `nceput `i po\i demonstra
angajatorului c[ personalitatea ta e
mult mai puternic[ dec]t a
celorlal\i. ~n al doilea r]nd ai ;anse
ca eventualele gre;eli pe care le faci
s[ fie reflectate de gre;elile
celorlal\i. Dezavantajul interviului
`n grup poate fi eventual timpul
acordat fiec[rei persoane `n parte.

Dac[ ai o personalitate complex[ cu
activitate bogat[ la zi, po\i fi
dezavantajat prin prisma faptului
c[ nu vei avea suficient timp pentru
a fi `n\eleas[ de c[tre angajator.

Sfaturi practice
Ai grij[ la interviul individual,
sau personal, s[ `ncerci s[ sco\i `n
eviden\[ toate calit[\ile pe care le ai

;i ce-\i pot fi de folos la locul de
munc[.
~ncearc[ s[ fii direct[ ;i sincer[,
ocoli;urile nu duc spre bine
niciodat[, iar minciuna mereu are
picioare scurte.
La interviul de grup `ncearc[ s[
`\i eviden\iezi strict acele calit[\i de
care angajatorul are nevoie pentru
a te chema la un al doilea interviu
individual ori pentru a te angaja
direct, f[r[ cusur. Fiind mai mul\i

la acela;i interviu, s-ar putea s[ nu
apuci s[ te deschizi `n totalitate ;i
angajatorul s[ nu-\i cunoasc[ latura
pozitiv[.
Nu te b[ga `n gura celuilalt.
Daca angajatorul a `nceput o
oarecare discu\ie cu altcineva, nu te
b[ga. Dac[ `i `ntrerupi, de;i spui
un lucru avantajos pentru tine, ar
ie;i mai ur]t simplul fapt c[ i-ai
`ntrerupt.
Gabriela Pu;ca;iu

Cum s[-\i p[strezi serviciul `n criza financiar[
E criz[ financiar[ ;i o ;tim
deja cu to\ii. La nivelul pie\ei
muncii au avut loc restructur[ri ;i `n \ara noastr[.
Fiecare ne p[zim spatele ;i
sper[m s[ nu fim noi
urm[torii. ~n loc s[ ne l[s[m
cuprin;i de disperare, ar fi
mult mai bine s[ ne g]ndim
ce am putea face ca nu cumva
s[ se iveasc[ ;i pe la noi o
concediere, o demisie for\at[.
Chiar dac[ se ;tie c[ vor fi
p[stra\i angaja\ii cei mai valoro;i,
nu e cazul s[ `ncerci s[ `\i
dep[;e;ti atribu\iile ;i s[ faci pe
eroul, c[z]nd la datorie. Nu
`ncerca s[ pari omul f[r[ de care
;eful t[u nu ar putea supravie\ui.
~n primul r]nd `\i vei atrage
antipatia colegilor. ~ncearc[ s[ fii

cel mai bun, dar f[r[ s[ te dai `n
spectacol. Un alt sfat< fii Elve\ia!
Nu te apuca s[ formezi alian\e ;i
bisericu\e. Uit[ de simpatii ;i de
antipatii, fii c]t mai `mp[ciuitor
;i nu te pl]nge pe la toate col\urile
de greut[\ile pe care le ai. Toat[
lumea este `n aceea;i situa\ie, iar
poate vei avea ;i ghinionul ca cel
pe care azi nu `l supor\i s[ `\i
devin[ m]ine ;ef. :i crede-m[, nu
\i-ai dori acest lucru.

Vino la munc[ `naintea
;efului t[u
E clar, `n perioada de criz[ nu
te vei culca pe o ureche. Vino la
munc[ `naintea ;efului t[u ;i
pleac[ dup[ el. Nu `\i prelungi
degeaba pauza de mas[, `ns[ nu
e cazul nici s[ sari peste acest
moment. Trebuie s[ dai un

randament c]t mai bun `n
propriul t[u domeniu ;i `ncearc[
s[ pari c]t mai optimist. Nu uita
nici de zicala c[ “omul c]t tr[ie;te
`nva\[“. Chiar dac[ ai o anumit[
vechime `n firm[, nu te baza doar
pe acest lucru. Nu `ntotdeauna se
aplic[ “ultimul venit, primul
plecat”.
Particip[ la conferin\e, la
workshop-uri, implic[-te `n
programe de perfec\ionare ;i
arat[-\i disponibilitatea de a
`nv[\a mereu ceva nou. Un alt
sfat< p[streaz[ mereu un as `n
m]nec[. Dac[ sim\i c[ p[m]ntul
pe care calci se cam clatin[, ar fi
cazul s[ iei `n calcul ;i
posibilitatea unei reprofil[ri
profesionale, dar f[r[ a te
`ndep[rta de domeniul `n care ai
ceva experien\[.
Laura Micovschi

