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De ce avem pielea uscat[?
Pielea noastr[ poate deveni
uscat[ din mai multe motive.
O dat[ ce vom afla cauzele,
vom ;ti cum putem s[ ne
`ngrijim mai bine. Factorii de
mediu precum frigul, v]ntul,
ploaia ;i umiditatea sc[zut[ nu
pot fi total evita\i, dar exist[
modalit[\i s[-i combatem.

multe ori c]t de important este s[
folosim o crem[ cu factor de
protec\ie. :i nu ne stric[ s[ mai auzim
`nc[ o dat[. Aceasta previne arsurile
atunci c]nd soarele este prea puternic
;i `mpiedic[ uscarea pielii.Chiar ;i pe
timp de iarn[ fa\a ;i m]inile au nevoie
de protec\ie.

Oare suntem pe deplin
con;tiente c]t de mult ni se poate
usca pielea iarna din cauza c[ldurii
din cas[? Dac[ nu avem un aparat
electric de umidificare a aerului,
punem c]teva boluri cu ap[ pe
calorifere ;i avem grij[ s[ le
reumplem de fiecare dat[ c]nd
aceasta se evapor[.

Apa spal[ stratul de sebum,
l[s]nd pielea uscat[. Sp[larea mai
mult de o data pe zi, mai ales cu ap[
fierbinte usuc[ pielea. De asemenea
folosirea bure\ilor de baie ;i ;tergerea
cu prosopul fac mult r[u pentru c[
`ndep[rteaz[ stratul de sebum. Cel
mai bine este s[ aplic[m lo\iunea
hidratant[ direct pe pielea umed[.

Protec\ie ;i iar protec\ie

Ceapa ;i usturoiul sunt
benefice

Dar mai este mult p]n[ la iarn[
;i multe dintre noi `nc[ st[m la soare
s[ ne bronz[m. Am auzit de foarte

Majoritatea consum[m cantit[\i
mult mai mici de vitamina A, B, C ;i

sulf dec]t este recomandat.
Problema poate fi rezolvat[ cu
ajutorul suplimentelor care ajut[
pielea s[ creasc[ s[n[tos. De
asemenea alimentele ce con\in sulf,
cum este ceapa ;i usturoiul, sunt

benefice.
Pe m[sur[ ce `mb[tr]nim,
produc\ia de sebum scade, l[s]nd
astfel pielea expus[ la probleme.
Odat[ cu trecerea anilor trebuie s[ o
`ngrijim cu produse specifice.
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Plumbul – du;manul ascuns din ruj
“Mai mult de jum[tate din
rujuri con\in plumb!” - este
titlul unui mail care a circulat
foarte des pe internet.
Se pare c[ lucrul acesta nu este
doar un zvon. ~n octombrie 2007,
un grup de cercet[tori americani a
realizat un studiu care
demonstreaz[ c[ 61% dintre cele 33
de m[rci de rujuri testate con\in
plumb la un nivel de 0,03 - 0,65
unit[\i pe milion. Tot `n 2007,
cercet[torii americani au testat
produse f[cute din materiale care
ar putea con\ine plumb, mai ales
cele care au por\iuni vopsite sau
pictate. S-au g[sit cantit[\i peste
limita admis[ `n produse precum

vasele de buc[t[rie, bijuterii ;i
capace de lipici.

Ce este ;i unde se g[se;te
plumbul?
Plumbul este un metal greu,
toxic pentru organismul uman. Este
un metal care `n t[ietura proasp[t[
are luciul cenu;iu-alb[strui, care
dispare `n aer curat c]nd metalul se
acoper[ cu un strat sub\ire cenu;iu
de oxid de plumb ;i `n aer umed,
c]nd se acoper[ cu un strat alb de
carbonat bazic de plumb.
Conform
specialistului
topsanatate.ro, apa de b[ut care
con\ine carbonat acid de calciu ;i
sulfa\i, formeaz[ pe suprafa\a

& Frumuse]e

plumbului o p[tur[ sub\ire ;i dur[
de carbonat ;i respectiv sulfat de
plumb, ce `mpiedic[ dizolvarea
plumbului mai departe. Pe aceast[
proprietate se bazeaz[ utilizarea
plumbului la confec\ionarea
conductelor de ap[, f[r[ pericol de
intoxicare.

Ce caut[ plumbul `n ruj?
Prezen\a plumbului `n ruj este
legat[ de rezisten\a acestuia,
aderen\a rujului fiind asigurat[ de
plumb. Coordonatorul studiului,
Stacy Malkan, a declarat c[
produc[torii din industria
cosmetic[ trebuie s[ modifice
compozi\ia rujurilor, deoarece
aceast[ substan\[ nu trebuie s[
apar[ `n produsele cosmetice,
`ntruc]t este extrem de d[un[toare.
~ntr-un comunicat al Asocia\iei
fabrican\ilor de produse cosmetice
din SUA se arat[ c[ plumbul nu este
ad[ugat inten\ionat `n cosmetice,
mai ales c[ FDA (The Food and
Drug Administration) a impus
limite stricte pentru nivelul de
plumb din rujuri.

Efectele plumbului
asupra organismului
Odat[ aplicat pe buze, rujul este
ingerat. Astfel, dac[ are `n
compozi\ie plumb, acesta va ajunge

`n organism. Efectul nociv al
plumbului a fost descoperit abia de
un secol. La femei ingerarea
acestuia, chiar ;i `n cantit[\i mici de
compu;i, duce la sterilitate.
Plumbul ;i toate combina\iile
sale produc intoxica\ii grave numite
"saturnism". La astfel de intoxica\ii
sunt expu;i muncitorii tipografi ;i
cei care vin permanent `n contact cu
acestea.
Este cunoscut[ afectarea
temporar[ sau definitiv[ a unor
aparate ;i sisteme `n cadrul
intoxica\iei cronice cu plumb<
sistemul nervos, sistemul osteoarticular, s]ngele, aparatul renal,
aparatul digestiv.
De asemenea, a fost stabilit[
dependen\a mortalit[\ii oamenilor
din cauza afect[rii vaselor
creierului, nefritelor cronice ;i
nivelului de poluare a mediului
ambiant cu plumb. Schimb[rile `n
comportamentul nou-n[scu\ilor ;i
a copiilor de v]rst[ mic[ sunt
condi\ionate de influen\a
plumbului prin intermediul
organismului mamei `n perioada
dezvolt[rii intrauterine ;i al[pt[rii.
Speciali;tii recomand[ s[ nu se
consume produse cump[rate de pe
marginea drumului - fructe ;i
legume - pentru c[ acestea pot fi
afectate de poluare. Odat[ intrat `n
organism, plumbul se elimin[ foarte
greu. Consumul zilnic al laptelui
poate fi considerat un antidot real.

„Dieta
vegetarian[ `mi
d[ str[lucire”
pa gi ni l e

8-9

Nr. 204

miercuri

02.09.2009

2 Informa\ia zilei

Codeina, fatal[
pentru unii copii
Administrarea de codeină, un
analgezic puternic, după
îndepărtarea amigdalelor poate să
conducă la deces în cazul unora
dintre copiii care au suferit această
interven\ie chirurgicală, potrivit
unui studiu apărut în revista
medicală New England Journal of
Medicine.
Medicul Gideon Koren,
pediatru ;i profesor de toxicologie
la Universitatea Western Ontario
din Toronto, a descoperit acest
lucru în urma decesului unui copil
în vârstă de doi ani, după o
interven\ie chirurgicală de rutină
prin care i s-au extras amigdalele.
Inflamarea amigdalelor se
tratează, în general, cu antibiotice,
iar extragerea lor devine necesară
în cazurile în care pacien\ii suferă
de sindromul de apnee în somn.
Copilului operat de medicul
Gideon Koren i-a fost administrată
codeină, o substan\ă alcaloidă,
împotriva durerilor. În cea de-a
doua noapte după interven\ia
chirurgicală, el a făcut febră ;i a
fost găsit mort în diminea\a
următoare. Ancheta a stabilit că
mama lui i-a administrat dozele de
sirop de codeină prescrise. Gideon
Koren a descoperit că acest copil
era purtătorul unei gene care
accelerează metabolizarea codeinei
în organism. Această anomalie are
ca rezultat producerea de către
organism a unei cantită\i prea mari
de morfină, ce poate fi fatală în
unele cazuri.
Oamenii de ;tiin\ă cred că 1%
dintre persoanele albe sunt
purtătoare ale acestei varia\ii
genetice. În cazul persoanelor de
culoare, însă, acest procent ajunge
la 30%.
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t, ului SatuMare

S[n[tate

Miercuri 02 septembrie 2009

Strugurii vedetele sezonului
Acum, c]nd toamna se
apropie cu pa;i repezi, e
momentul s[ v[ facem
cuno;tin\[ cu fructele vedet[
din acest sezon. Ca la fiecare
`nceput de anotimp, intr[ `n
mod[ anumite fructe care `;i
au beneficiile asupra
organismului uman. Acum
v[
prezent[m
strugurii
;i
efectele
lor
benefice asupra
organismului uman.
Despre struguri se
;tie c[ nu sunt
recomanda\i pentru
cure de sl[bire, ca
multe alte fructe, `ns[
are o mul\ime de
beneficii
asupra
vezicii biliare, a
digestiei,
hipertensiunii etc.
De exemplu, pentru
cei cu boli hepatice, li se
recomand[ cel pu\in o
cur[ de struguri pe an, iar cei cu
hipertensiune, strugurii pot fi
colacul de salvare, `ns[ e
contraindicat consumul celor, cu
hipertensiune mare. Desigur de

multe ori ;i digestia are nevoie de
efectele benefice ale strugurilor.

C]nd se
consum[?

Pentru o digestie lent[ se
recomand[ consumul de struguri

cu minim 30 de minute `nainte de
mas[, aten\ie `ns[ ca ace;tia s[ nu
fie prea dulci. ~n cazul afec\iunilor
biliare, se recomand[ strugurii
pentru tratarea dispepsiei, al
colecistitei ;i pentru
profilaxia ;i tratamentul
litiazei biliare `n forme
u;oare.
O alt[ problem[ pentru
care strugurii reprezint[ o solu\ie
este constipa\ia. Fructul
stimuleaz[ digestia, coaja de la
boabele de struguri
ac\ioneaz[ asupra
colonului elimin]nd
materiile reziduale.
O alt[ boal[ asupra
c[reia are efect pozitiv
este guta. Strugurii, `n
cantitate mare elimin[
acidul uric, cur[\]nd
organismul. Exist[ ;i
c]teva cazuri `n care
nu se indic[
consumul de
struguri.
Contraindica\iile
se aplic[ `n cazurile `n care
sunt bolnavi de diabet, cei
cu probleme renale grave sau cu
diaree cronic[.
G.P.

Spal[ bine fructele ;i legumele
`nainte s[ le m[n]nci!
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P]n[ acum am tot vorbit
de plante ;i de minunea ce
produc ele `n organismul
nostru, `ns[ ceea ce nu ;tim
este c[ unele plante, a;a zis
s[n[toase, pot avea ;i efect
cancerigen.
Cu to\ii ;tim foarte bine c[ cea
mai bun[ metod[ pentru a lupta
`mpotriva apari\iei diferitelor
forme ale cancerului este o cur[ de
verde\uri. E bine s[ ne protej[m
organismul consum]nd alimente
cu multe vitamine, fier, potasiu ;i
toate celelalte s[ruri utile
organismului, `ns[ e bine s[ ;tim
c[ plantele, pe l]ng[ faptul c[ sunt
s[n[toase, pot avea ;i efecte

cancerigene asupra organismului
uman.
Cu siguran\[ a\i mai auzit c[
fructele ;i plantele se men\in
frumoase ;i s[n[toase datorit[
solu\iei protectoare, aplicat[ de
agricultori, `mpotriva viermilor ;i
altor insecte. Ceea ce `ns[ nu e un
lucru foarte popular, e faptul c[
plantele elimin[ o solu\ie proprie,
produs[ cu scopul de a se
autoproteja. Aceast[ substan\[
con\ine alcaloizi care, de;i
protejeaz[ `mpotriva viermilor,
asupra organismului uman au
efect foarte negativ. Desigur
cantitatea din aceast[ substan\[ e
foarte mic[ ;i pentru a produce
tumoarea cancerigen[ e nevoie s[
consumi legume ;i fructe `n

cantit[\i industriale, totu;i e bine
s[ fii con;tient[ ce m[n]nci.
Sfat< spal[ bine orice legum[
sau fruct `nainte s[ le consumi
deoarece, pe l]ng[ substan\a
proprie ;i cea aplicat[ de om,
acestea con\in p[m]nt, diferite
particule ;i `ngr[;[minte
nes[n[toase pentru organism.
Aten\ie! Dac[ ai sp[lat o dat[
fructele sau legumele ;i nu ai
apucat s[ le m[n]nci `n maxim 23 ore, ar fi indicat s[ nu le mai
consumi deloc. ~n momentul `n
care le speli, acestea `ndep[rteaz[
stratul sub\ire, protector ;i `ncep
s[ se `nmoaie, s[ capete culori
maronii ;i `;i pierd ;i din
consisten\[.
Gabriela Pu;ca;iu

Wellness
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Creeaz[ la tine acas[
propriul salon Spa
Saloanele Spa reprezint[
visul oric[rei femei. Relaxare,
r[sf[\, locul perfect pentru
eliminarea stresului zilnic.
Partea proast[ `ns[ e c[ ele nu
sunt accesibile oricui, datorit[
pre\urilor piperate. Sau cel
pu\in a;a se crede. De ce s[
mergi `ntr-un salon Spa, c]nd
po\i s[ ai unul propriu, chiar
la tine acas[?
Sunt c]teva detalii esen\iale care
nu pot lipsi din propriu t[u col\i;or
de rai. Asigur[-te c[ ai la dispozi\ie
muzic[ ambiental[, uleiuri
parfumate ;i spumenate speciale.
Adaug[ practici de aromaterapie ;i
amenajeaz[-\i `nc[perea cu gust ;i
vei vedea c[ totul va decurge
perfect.

Culoarea `nc[perii este
foarte important[

covora;ele din baie, care trebuie s[
fie pufoase, `ntr-o nuan\[ discret[
care s[ se asorteze cu mobilierul ;i
prosoapele.
:i apropo de prosoape. Pune-\i
la dispozi\ie prosoape mari, albe,
pufoase ;i `nf[;oar[-te `nntr-unul
dup[ ce ai ie;it din cad[. R[m]i a;a
c]teva minute, vei sim\i cum toat[
tensiunea acumulat[ peste zi va
disp[rea `ncet, `ncet.

~n primul r]nd, amenajeaz[-\i
baia. Pune toate produsele la un loc
al lor, bine stabilit, `n a;a fel `nc]t
s[ nu fie o `nc[pere `nc]rcat[ ;i
obositoare. Foarte important[ este
;i lumina, pentru a te putea relaxa
complet. C]teva spoturi discrete,
a;ezate deasupra oglinzii sunt
suficiente. ~n schimb, dac[ dispui de
o baie mare, cu mult[ lumin[
natural[, po\i apela la terapia prin
plante. Alege o plant[ mare, f[r[

flori, care s[ reziste la umiditate ;i
a;eaz[-o la fereastr[. Pentru ;i mai
mult efect, po\i a;eza l]ng[ ghiveci
pietricele decorative, care s[ `\i
`nc]nte ochiul ;i sufletul numai
c]nd le prive;ti.
Un mare impact asupra st[rii
tale o are culoare b[ii. Dac[ vei alege
prea multe culori, agresive ;i
stridente, te vei sim\i obosit[ ;i
ap[sat[. Alege o singur[ culoare,
mat[ ;i discret[. Nu uita nici de

Uleiul de iasomie reduce sentimentele de gelozie
Uleiurile
esen\iale
reprezint[ secretul unei seri
perfecte. Chiar dac[ a devenit
celebr[ `n ultimii ani,
aromoterapia era folosit[
`nc[ `n Antichitate, de c[tre
romani, greci, arabi.

Pe l]ng[ efectele relaxante,
uleiurile esen\iale fac minuni `n
tratarea unor afec\iuni precum
bron;itele, r[ceala, dezechilibre
psihice. Mai putem ad[uga ;i
efectele anti-stres, analgezice,
antiinflamatoare, energizante ;i
purificatoare.

Cum alegem uleiul
esen\ial?
Alege-l pe cel care `\i place mai
mult sau pe cel care \i se
potrive;te. Po\i s[ faci ;i
combina\ii, `ns[ ai grij[ s[ nu pui
`n ap[ mai mult de zece pic[turi.
Nu uita de rolul de relaxare al
acestei b[i. Nu folosi s[pun sau
gel de du; `n timpul curei de
aromoterapie, este indicat s[ faci
acest lucru `nainte. Iat[ c]teva
uleiuri esen\iale ;i efectele pe care
le au.
Uleiul de iasomie este
stimulator, calmant, sedativ,
antiseptic, anti-inflamator,
antidepresiv,
afrodiziac.
Relaxeaz[,
revigoreaz[,
stimuleaz[, u;ureaz[ na;terea,
m[re;te lacta\ia ;i este tonic

sexual. Uleiul de iasomie este
recomandat pentru medita\ie ;i
reduce efectele energiilor negative
din mediul `nconjur[tor. Induce
o stare de s[n[tate bun[,
optimism, `ncredere de sine ;i
creaz[ o stare de lini;te interioar[.
De asemenea, este benefic `n
cazuri de anxietate, depresie, tuse,
crampe, dureri musculare.
Reduce sentimentele de gelozie,
de frustrare ;i culpabilitate.
Uleiul de lavand[ (lev[n\ica)
are
efect
antidepresiv,
antiinflamator, dezinfectant,
antiseptic, energizant ;i calmant.
Este lini;titor ;i reduce migrenele.
Este benefic `n cazuri de
insomnie, r[ceal[, grip[, laringit[,
sinuzit[, astm, bron;it[, tuse,
hipertensiune,
palpita\ii,
tahicardie ;i dureri reumatice.
Combate stresul, depresia,
agita\ia, nervozitatea, starea
psihic[ proast[, panica, teama ;i
nesiguran\a. Red[ un sentiment
de protec\ie, dragoste ;i calm. De
asemenea, relaxeaz[ mu;chii,
regleaz[ respira\ia, echilibreaz[
emo\ional, relaxeaz[ ;i tonific[.
Laura M.

Preg[te;te totul `n cele
mai mici detalii
Nu uita de spumantul cu arom[
de lev[n\ic[ sau ment[, trandafiri,
rozmarin. Fiecare constituie o
arom[ perfect[ pentru ;edin\ele tale
de spa ;i vor substitui uleiurile
esen\iale nelipsite dintr-un salon
specializat. Pentru o atmosfer[ de
vis a;eaz[ pe marginea c[zii ;i a
chiuvetei mici lum]n[ri parfumate
;i petale de trandafiri.
Laura Micovschi

Be\i;oarele
parfumate,
antidepresive

O foarte bun[ component[ a
unei aromoterapii reu;ite sunt
be\i;oarele parfumate. Ele se ob\in
din r[d[cin[ de Boswellia, ce are `n
componen\[ elementul chimic
numit "incensole acetate". Aceast[
component[ are efect antidepresiv
;i anti-anxietate, u;ur]nd astfel
adoptarea unei st[ri de relaxare, at]t
`n timpul somnului, c]t ;i `n timpul
servirii unei b[i lungi ;i spumoase.
Aten\ie, `nainte s[ folose;ti
be\i;oarele, aerise;te bine `nc[perea,
altfel mirosurile se vor aduna ;i
efectul benefic va disp[rea.
G.P.

Mod[

4 Informa\ia zilei

Miercuri 02 septembrie 2009

New York< Tendin\e
toamn[-iarn[ 2009/2010
S[pt[m]na modei de la
New York a avut toate
ingredientele unui spectacol
de succes. Colec\ii pline de
culoare, extrem de multe
tendin\e care se men\in din
sezoanele trecute ;i care sunt
reinterpretate sub diverse
forme, manechine care ;i-au
f[cut timid debutul pe podium
dar ;i nume consacrate deja.
Din multitudinea de colec\ii
prezentate v[ prezent[m
c]teva tendin\e majore pentru
sezonul de toamn[-iarn[
2009/2010.

de roz ;i oranj.

Masculin
Trendul masculin se men\ine ;i
`n noul sezon, iar formele `n care
este interpretat merit[ trecute `n
revist[. Nu v[ g]ndi\i c[ este ceva
cu totul spectaculos. Mai mult
b[rba\ii preiau elemente din moda

m]nec[ scurt[ ;i gulere `ncre\ite,
iar fustele albe cu volane create de
Jill Stuart sunt combinate cu topuri
cro;etate din l]n[ cu ochiuri mari.
De asemenea, reg[sim volane `n
colec\iile Marc by Marc Jacobs
(fuste cu volane, c[m[;i cu bolero
etc) ;i Matthew Williamson (volane
mici aplicate pe rochii mini de
sear[).

Metalic
Predomin[ auriul ;i argintiul.
Lucrurile nu se opresc doar la paiete
brodate sau la lurex. ~n prim plan
sunt aduse costumele din saten,
amestecul de brocart cu fir

Militar
Fie c[ este vorba despre cape,
sacouri, geci din piele (Temperley
London), mantouri trei sferturi sau
pantaloni, trendul militar este `nc[
`n vog[, dovad[ c[ designerii
continu[ s[-l adopte. Philip Lim
spre exemplu, prefer[ mantourile
trei sferturi ;i combina\iile alb negru. Reg[sim mantouri albe cu
nasturi dispu;i `n stil militar pe
fond negru, combinate cu rochii
vaporoase albe dublate de un voal
negru brodat.
Un mantou `n stil militar ce
poate fi purtat ;i seara? De ce nu?
Colec\ia Marc by Marc Jacobs
prezint[ c]teva astfel de piese
confec\ionate din l]n[ `n amestec
cu fir str[lucitor ;i combinate cu
dresuri opace cu dungi colorate,
jambiere ;i pantofi din velur cu toc.

Blocuri de culoare
Chiar dac[ vorbim despre
colec\iile de toamn[-iarn[, care
prezint[ de regul[ o palet[
cromatic[ axat[ pe tonuri `nchise
(gri, negru, indigo etc), nu trebuie
s[ excludem din ecua\ie factorul
culoare.Ca ;i `n toamn[-iarn[
2008-2009, nuan\ele intense, neon
pot fi reg[site sub forma blocurilor
de culoare `n colec\ii semnate de
designeri precum Marc Jacobs,
Narciso Rodriguez sau Jason Wu.
La Marc Jacobs putem vorbi de
mantouri fuchsia ;i galben neon
combinate cu dres mat negru ;i
botine asemenea. Jason Wu ;i TSE
accentueaz[ formele feminine prin
rochii ce se muleaz[ pe corp sau
pulovere lungi cu glug[ `n nuan\e

vorbit sezonul trecut dat fiind c[ a
fost unul dintre trendurile majore.
Ei bine, nu v[ gr[bi\i s[ arunca\i
din dulap hainele `n carouri, pentru
c[ acestea revin `n for\[. Din nou
reg[sim imprimeul ecosez, carouri
de dimensiuni mici ;i combina\iile
de culori ro;u-negru, galben-maro
sau alb-negru.
Mantourile `n carouri se vor
purta ;i `n noul sezon, fiind
confec\ionate `n special din stof[
bouclé. DKNY propune mantouri
`n carouri `n tonuri de alb, negru,
verde ;i ro;u purtate cu dres mat
negru, m[nu;i din catifea ;i botine
cu ;iret. Carourile predomin[ ;i `n
colec\ia Marc by Marc Jacobs, `n
special atunci c]nd vorbim despre
fustele clo;.

Rock
"It’s rock & roll time" par a
spune \inutele din colec\iile
ADAM, Charlotte Ronson sau Jill
Stuart. Trendul de inspira\ie rock
este unul puternic ;i `;i face loc de

feminin[ dec]t noi femeile din cea
masculin[. La Trovata reg[sim
combina\ia de c[ma;[ alb[ din
m[tase natural[, pantalon drept
b[rb[tesc ;i bretele `nguste viu
colorate.
Sacoul b[rb[tesc este ;i el
prezent `n colec\iile William Rast,
Davidelfin ;i Diesel Black Gold, fie
c[ este realizat din stof[, catifea sau
bumbac satinat. Poate fi combinat
cu jean;i skinny, rochie tip c[ma;[,
fust[ mini sau pantalon drept.

Volane
Se poart[ f[r[ `ncetare de c]teva
sezoane bune ;i se pare c[ nu vor
ie;i din mod[ prea cur]nd. Le
reg[sim ata;ate la bluze din m[tase,
la rochii, fuste ;i la man;etele
c[m[;ilor sau topurilor. Anna Sui
nu renun\[ nici `n sezonul toamn[iarn[ la rochiile din m[tase `n
carouri cu volane ;i la dresurile
colorate cu motive geometrice>
Jason Wu propune topuri cu

str[lucitor sau materialele speciale
cu reflexii metalice.
Carolina Herrera propune
costume argintii cu pantaloni
skinny ;i taior ce amine;te de
t[ietura unui smoching.
Combina\ia argintiu cu negru este
foarte potrivit[ at]t pentru dup[amiaz[, c]t ;i pentru sear[.
Combina\ia top alb cu m]nec[
scurt[ ;i fust[ aurie din paiete este
poate cea mai simpl[ dintre toate.
Derek Lam a mizat pe acest lucru
iar rezultatul este un lux mai pu\in
opulent.

Carouri
Despre carouri ;i ecosez s-a tot

c]teva sezoane bune `n colec\iile
designerilor interna\ionali. Pe de o
parte avem jachete din piele cu
fermoare (Miss Sixty), capse sau
aplica\ii de \inte, colan\i din piele
;i centuri late perforate. Pe de alt[
parte reg[sim trench-uri cu o linie
feminin[, cizme din velur cu capse
;i platform[ sau m[nu;i scurte
decupate la degete.

Cosmetic[

Miercuri 02 septembrie 2009

Informa\ia zilei 5

Mituri despre
cearc[ne
Exist[ o gr[mad[ de
leacuri ;i creme speciale care
promit s[ fac[ cearc[nele s[
dispar[ `ntr-un timp minune.
Totu;i, mul\i din cei care leau folosit se pl]ng c[ nu au
avut efect ;i caut[ o solu\ie de
`ncredere, demonstrat[
;tiin\ific.

hormonilor din s]nge ;i s[-\i faci
un set complet de analize fiindc[
cearc[nele se pot datora unei boli
care `\i deregleaz[ organismul f[r[
s[ se manifeste ;i altfel. Cearc[nele
pot fi o form[ de eczem[. Nu
trebuie s[ ne alarm[m, se
`nt]lne;te foarte rar.

Nu e adev[rat ce se spune

De obicei, cearc[nele sunt
foarte vizibile la oboseal[ fiindc[
mu;chii care \in pielea se las[,
cre]nd efectul de pung[> acela;i
lucru se `nt]mpl[ ;i din cauza
reten\iei de ap[, care d[ aspectul
umflat. Responsabile de reten\ie
pot fi medicamentele pe care
tocmai ai `nceput s[ le iei sau cina
foarte s[rat[ de asear[.

Nu sunt cearc[ne de fapt

Se ;tie c[ cearc[nele apar dup[
o noapte nedormit[ sau `n timpul
unei boli, de aceea e foarte simplu
s[ dai un sfat – f[-\i somnul de
frumuse\e ;i cearc[nele vor
disp[rea. Dermatologii sus\in `ns[
c[ oboseala nu are nicio leg[tur[
cu cearc[nele. Cel mult aceea;i
leg[tur[ pe care o are o noapte
nedormit[ cu nivelul de hidratare
al pielii. Una foarte ocolit[.

Crem[, anticearc[n sau
medicamente?

Vinovatul..
... pentru aspectul vine\iu e ce
se afl[ sub piele - vasele de s]nge
care atunci c]nd sunt iritate de
c[ldur[, soare, cofein[ ;i chiar
m]ncare picant[, reac\ioneaz[
dilat]ndu-se. Pielea din zona
ochilor e foarte sub\ire, de
jum[tate de milimetru, de aceea
un aflux mai mare de s]nge se
obser v[ imediat sub forma
cearc[nelor `ntunecate.
Ce poate provoca un aflux de
s]nge `n zon[? Congestia
organelor de vizavi, `n primul
r]nd nasul. ~n perioadele `n care
nasul este obstruat, str[nu\i sau
tu;e;ti mult o s[ apar[ ;i
cearc[nele.
Alergenii au acela;i efect,
umfl[ vasele de s]nge fiindc[ re\in
apa. Dac[ dup[ ce ai tratat alergia,
umbrele bucluca;e de sub ochi
dispar, ai aflat cum s[ scapi de ele
de acum `nainte.

Fiecare cu cearc[nele
familiei lui
Pentru mul\i dintre noi,
p[rin\ii sunt de vin[. :i bunicii! :i
str[bunicii! Cearc[nele se
transmit genetic. Mai precis,
pigmentul `nchis al pielii de sub
ochi ;i gradul de transparen\[ al
pielii. Oare p[rin\ilor t[i li se
punea aceea;i `ntrebare pe care o

tot auzi diminea\a "n-ai prea
dormit `n noaptea asta, nu-i a;a?".
~n cazul acesta te poate ajuta
fondul de ten sau corectarea pielii
cu ajutorul laserului. Gena
cearc[nelor `nc[ nu s-a
descoperit.

Au ap[rut din senin

Ai trecut de prima tinere\e ;i
`\i aminte;ti c[ `nainte nu aveai
cearc[ne? Nu e doar nostalgie
dup[ anii trecu\i. Ai dreptate. ~n
timp, din cauza modific[rilor `n
piele ;i organism, se schimb[
aspectul exterior. Inclusiv
cearc[nele. Totu;i, e bine s[
verifici la medic nivelul

Ei bine, dac[ vii dintr-un
concediu `n care te-ai bronzat
frumos ;i te temi de invidia
colegelor, tocmai cearc[nele te pot
salva. La unele persoane pielea de
sub ochi se bronzeaz[ accentuat.
Un fond de ten mai deschis te
poate ajuta temporar.
Cremele speciale pentru
cearc[ne nu au un efect imediat,
`ns[ men\in hidratarea ;i
elasticitatea pielii, printr-o ac\iune
asem[n[toare cu a cremelor
speciale pentru zona ochilor, deci
sunt bune pentru prevenire. ~n
plus, unele creme au efect
antiinflamator local deci
protejeaz[ zona de inflama\iile
u;oare care cresc fluxul sangvin.
La farmacie caut[ cremele care
con\in vitamina C, alfa hidroxi
acid ;i kinetin.
Efectul de "albire" e
satisf[c[tor c]nd anticearc[nul
sau crema con\in microparticule
iluminatoare, care reflect[ lumina,
la fel ca un iluminator pentru
spr]ncene sau buze.
Medicamente? Unguente
farmaceutice? Exist[ unguente
care con\in hidrochinon[, o
substan\[ care depigmenteaz[
pielea, o albe;te. Sigur, albirea e o
solu\ie c]nd cauza cearc[nelor e
pielea hiperpigmentat[ genetic
sau `n timp. Pentru pielea excesiv
de transparent[ prin care se v[d
vasele de s]nge se face terapie cu
laser.

Diet[
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~ntoarce-te
din concediu
cu o silueta de vis
Majoritatea femeilor
pierd c]teva kilograme `n
timpul verii, mai ales datorit[
consumului mare de legume
;i fructe proaspete. Nu putem
`ns[ generaliza, deoarece nu
tuturor ne sunt pe plac aceste
alimente. Din p[cate, uneori
ne `ntoarcem din concediu cu
c]teva kilograme `n plus. Iat[
c]teva trucuri care `\i vor fi
de folos `n a profita la
maximum de vacan\[ f[r[ a
pune pe tine niciun gram `n
plus!
Chiar dac[ e;ti `n concediu ;i
e;ti ocupat[ cu plaja, ai grij[ s[ nu
ui\i de cele trei mese esen\iale `ntro zi. Sub nicio form[ nu uita de
micul dejun complet. Cele trei
mese, servite la ore regulate sunt
indispensabile pentru a-\i \ine sub
control senza\ia de foame. :i dac[
tot vorbim de mese regulate,
trebuie s[ amintim de ispitele
dulci numite gust[ri. Dac[ vei
reu;i s[ te ab\ii de la "ron\[it", vei
diminua considerabil luarea `n
greutate. Un alt mare du;man al
siluetei o reprezint[ b[uturile
dulci, datorit[ aportului caloric
ridicat. Dac[ e;ti invitat[ la un
bufet suedez, opteaz[ pentru
b[uturi f[r[ alcool, `n combina\ie
cu toast-uri ;i batona;e cu surimi,
creve\i. Un alt plus pentru a-\i
men\ine silueta sunt fructele ;i
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Cinci ceaiuri
ce te ajut[
la nevoie

sucurile naturale. O alt[ pl[cere a
concediului o reprezint[ ie;irile
la restaurant. Foarte bine ;i foarte
pl[cut, ai grij[ `ns[ s[ nu abuzezi.
Evit[ m]nc[rurile grele ;i
limiteaz[ servitul mesei `n ora; la
cel mult de dou[ ori pe
s[pt[m]n[.

Paste la tigaie cu ;unc[
Ingrediente<

- 1 dovlecel
- 1 ceap[
- 2 felii bacon
- 250 gr paste sub\iri
- 5 linguri parmezan ras
- 1 lingur[ p[trunjel tocat
- 8 linguri ulei de m[sline
- 4 ou[
- sare ;i piper

le ;i pe partea cealalt[ `nc[ 3 minute,
`ntr-o lingur[ de ulei, p]n[ c]nd
partea inferioar[ cap[t[ o culoare
maronie, `n vreme ce mijlocul este
moale.
Pr[ji\i restul pastelor `n restul de
ulei. T[ia\i-le felii ;i pres[ra\i-le cu
parmezanul r[mas. Merge bine cu
o salat[ de legume proaspete.

Mod de preparare<

T[ia\i cubule\e dovlecelul ;i
ceapa, iar ;unca f];ii. Fierbe\i
pastele `n ap[ cu sare, scurge\i-le ;i
pres[ra\i-le cu 3 linguri de
parmezan. Ad[uga\i dovlecelul,
ceapa, ;unca, p[trunjelul ;i dou[
linguri de ulei. L[sa\i totul s[ se
r[coreasc[. Bate\i ou[le cu sarea ;i
piperul ;i amesteca\i-le cu pastele.
~ncinge\i 2 linguri de ulei `ntro tigaie mare. R[sturna\i acolo
jum[tate din cantitatea de paste ;i
pr[ji\i-le cca. 3 minute p]n[ c]nd se
pot desprinde de pe tigaie. Pune\ile pe o farfurie mare cu o palet[
pentru cl[tite, r[suci\i-le ;i pr[ji\i-

Bucur[-te de fructe ;i
legume
Acum este momentul s[
profi\i din plin de beneficiile
sezonului. Nu ezita s[ incluzi `n
alimenta\ia ta vinetele, dovleceii,
ro;iile, pepenele. Nu doar c[ `\i
vei men\ine s[n[tatea, dar vei fi ;i
`ntr-o form[ de zile mari. Fiind
slabe `n calorii, le po\i savura din
plin, f[r[ team[! Cu siguran\[ nu
lipsesc din meniul t[u salatele. :i
la acest capitol po\i `ns[ c[dea `n
capcane. Dac[ le consumi ca atare,
f[r[ dressing ;i alte sosuri speciale,
nu ai de ce s[ `\i faci griji. ~n caz
contrar, ai grij[ la dressingul pe
care `l alegi. O linguri\[ de ulei
echivaleaz[ cu 100 calorii, a;adar
evit[ s[ consumi sos la fiecare
mas[! ~nlocuie;te-l cu suc de
l[m]ie, legume proaspete, sosuri
light pe baz[ de br]nz[ alb[ sau
iaurt. :i bine`n\eles, nu uita de
ve;nica hidratare. Consum[ c]t
de mult[ ap[ po\i, pentru a
preveni deshidratarea ;i senza\ia
intens[ de foame.
Laura M.

Re\ete
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:tii deja c[ exist[ sute ;i mii
de re\ete dietetice, legume,
fructe, m]nc[ruri ;i b[uturi,
`ns[ nimeni nu \i-a spus c[ `n
afar[ de ceaiurile dietetice din
farmacii ;i cele naturale te pot
ajuta la nevoie.
Ei bine, iat[ 5 ceaiuri care pot
fi aliatul t[u `n vreme de "r[zboi".
Ceaiul de ment[ ajut[ la t[ierea
poftei de m]ncare. Se recomand[
maxim 3 c[ni pe zi pentru a nu
provoca ac\iuni inverse, ;i anume
constipa\ie. Nu doar pofta de
m]ncare `\i taie gustul de ment[,
dar ;i organismul \i-l cur[\[ capcoad[. E recomandabil s[ urmezi o
cur[ s[n[toas[, f[r[ zah[r ;i al\i
`ndulcitori.
Ceaiul negru are rolul de a
intensifica metabolismul ;i de a
favoriza arderea gr[similor.
Recente cercet[ri au demonstrat c[
ceaiul negru con\ine dou[
substan\e, teaflavina ;i tearubigina,
care se comport[ asem[n[tor
insulinei ;i pot controla nivelul
glicemiei.
Ceaiul de soc este cel mai
recomandat pentru o cur[ de
sl[bire reu;it[. Socul elimin[

toxinele, este un bun diuretic ;i
u;or laxativ. Cel mai recomandabil
e s[-l consumi cu o feliu\[ sau dou[
de l[m]ie. E indicat s[ nu-l
`ndulce;ti, pentru un efect c]t mai
sigur, mai ales c[ floarea de soc `i
d[ ceaiului o arom[ pl[cut[.
Ceaiul de urzic[ ajut[ `n special
la eliminarea toxinei `n exces din
organism. Odat[ cu eliminarea
apei, desigur se elimin[ ;i
substan\ele toxice. E recomandabil
s[ consumi ceai de urzic[ zilnic,
timp de 60 de zile ;i cu siguran\[
vei rena;te.
Ceaiul de anghinare este un
foarte bun tonic hepatic. Timp de
30 de zile consum[ c]te dou[ c[ni
pe zi, f[ o pauz[ de 14 zile ;i reia
cura. Este bogat `n calciu ;i
vitamine ;i totodat[ foarte benefic
omului.
Pont< pentru ca aceste ceaiuri
s[-;i fac[ foarte bine efectul, trebuie
s[ ai grij[ ;i la alimenta\ie. Nu
trebui s[ te `nfometezi, `ns[ nici s[
m[n]nci numai gr[simi, m]ncare
uleioas[ ;i pr[jeli. Pune accent pe
legume ;i fructe, carne fiart[ ;i
p]ine pr[jit[, indiferent c[ urmezi
sau nu vreo diet[. ~n rest po\i
m]nca de toate.
Gabriela Pu;ca;iu

Pentru blat<
- 500 gr biscui\i
- 1 esen\[ de rom
- 2 ou[
- 200 gr unt
- 100 gr zah[r
Pentru crem[<
- 500 ml fri;c[ lichid[
- 4 ou[
- coaja ;i sucul de la o l[m]ie sau
portocal[
- 2 plicuri zah[r vanilinat
- 100 gr zah[r
Pentru decor<
- 1/2 tablet[ ciocolat[ ras[
- fri;c[
- fructe

Mod de preparare<

Sfarm[ biscui\ii. Bate oul spum[
cu zah[rul, amestec[ bine cu untul
topit ;i adaug[ esen\a de rom.
Amestec[ biscui\ii cu crema
ob\inut[ ;i toarn[ compozi\ia
`ntr-o tav[ de tort tapetat[ cu folie
de aluminiu sau folie de plastic.
Preseaz[ cu o lingur[ p]n[ se
formeaz[ o foaie sub\ire ;i d[ la
cuptor p]n[ se rumene;te. Apoi
las[ foaia la r[cit. Crema< Bate
bine fri;ca ;i d[-o la rece. Freac[
bine g[lbenu;urile cu zah[rul

File de porc `n stil italian
Ingrediente (1 por\ie)<

- 150 gr file de porc
- 1 tulpin[ de p[trunjel
- busuioc, cimbru
- 1 lingur[ migdale m[cinate
- 1 lingur[ ceap[ tocat[
- 2 linguri rase cu pesmet
- 1 lingur[ unt topit
- sare, piper
- 1 lingur[ ulei de m[sline
- 125 gr ro;ii mici
- 1 lingur[ o\et balsamic

Mod de preparare<

Toca\i verdea\a m[runt.
Amesteca\i cu migdalele, ceapa,
pesmetul ;i untul. Condimenta\i
cu sare ;i piper.
Sp[la\i fileul de porc, usca\i-l
pe un ;ervet de buc[t[rie ;i t[ia\il felii groase de 2 cm. Pr[ji\i-le `n
uleiul `ncins c]te 2 minute pe
fiecare parte. Condimenta\i-le cu

Tort de `nghe\at[
cu biscui\i
Ingrediente<
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vanilinat ;i cu 100 gr zah[r, p]n[
devine o crem[ dens[ ;i pufoas[.
Bate albu;urile bine cu un praf de
zah[r. Amestec[ fri;ca ;i
g[lbenu;urile, coaja de l[m]ie ;i 2
linguri\e suc de l[m]ie (sau
portocal[).
La urm[, adaug[ albu;urile
b[tute ;i amestec[ u;or p]n[ se
omogenizeaz[. Peste blat toarn[
crema ;i pune la congelator 3-4
ore. Presar[ ciocolat[ ras[ ;i
orneaz[ cu orice fructe ai la
`ndem]n[.

sare ;i piper.
Pune\i fileurile
`ntr-o form[ termorezistent[.
Pune\i deasupra verdea\a.
Pres[ra\i ro;iile sp[late ;i pune\i
totul pe gr[tar cca. 5 minute.
Condimenta\i ro;iile dup[ gust ;i
stropi\i-le cu o\et balsamic. Orna\i
cu frunze de busuioc.

Cupol[ cu zmeur[
;i mango
Ingrediente<

Pentru `nghe\ata de zmeur[<
- 400 gr zmeur[
- 3 ou[
- 100 gr zah[r
- 1 lingur[ zah[r vanilinat
- 250 ml fri;c[
Pentru ;erbetul de mango<
- 1 mango mare, copt
- 4 linguri suc de l[m]ie
- 2 linguri zah[r
- 1/2 linguri\[ scor\i;oar[
Pentru `nghe\ata de iaurt<
- 500 ml iaurt
- 125 gr zah[r
- 1 pachet zah[r vanilinat
- 1 albu;
- 200 gr zmeur[
- 2 mango coapte

Mod de preparare<

Pentru `nghe\ata de zmeur[
pasa\i zmeura, oprind c]teva
boabe pentru ornat. Separa\i
ou[le. Bate\i spum[ g[lbenu;urile
cu zah[rul vanilinat. L[sa\i
amestecul s[ se `nchege `ntr-un
castron metalic, la frigider. Bate\i
separat albu;urile ;i fri;ca ;i
`ncorpora\i-le `n piureul de fructe.
L[sa\i `nghe\ata la rece cca. 3 ore
s[ se `nchege, dar nu complet.
Amesteca\i din c]nd `n c]nd.
Pentru ;erbet pasa\i fructul de
mango cu sucul de l[m]ie ;i 2
linguri de ap[. Ad[ugati zah[rul
;i scor\i;oara, apoi l[sa\i s[ se

`nchege.
Pentru `nghe\ata de iaurt
bate\i iaurtul cu zah[rul ;i zah[rul
vanilinat. Bate\i albu;urile ;i
`ncorpora\i-le. Turna\i totul `ntrun castron metalic ;i l[sa\i-l 3 ore
la congelator. Amesteca\i din
c]nd `n c]nd.
Turna\i, pe r]nd, `nghe\ata de
mango ;i zmeur[ `ntr-o form[
semisferic[, ad[uga\i apoi
`nghe\ata de iaurt, netezi\i ;i l[sa\i
3 ore la rece. ~nainte de servire,
l[sa\i-o s[ se dezghe\e pu\in ;i
r[sturna\i-o. Pres[ra\i-o cu
zmeur[ ;i migdale.
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Alicia Silverstone< „Dieta vegetarian[ `mi d[ str[lucire”
personajul
Cher,
interpretat de ea `n produc\ia
„Clueless” („Liceenele din
Beverly Hills”) ar fi foarte
m]ndr[. La 14 ani dup[ ce
Alicia (32 de ani) i-a f[cut pe
adolescen\i
s[
se
`ndr[gosteasc[ de ea, actri\a
accept[ o nou[ provocare –
educarea femeilor `n leg[tur[
cu alimenta\ia s[n[toas[.

nudit[\ii?
A< Cred c[ a venit odat[ cu
sentimentul de siguran\[ fa\[ de
propriul corp - ;i de la prietenii mei
grozavi. Aveam obiceiul s[-mi
petrec timpul cu Woody Harrelson
care nu se ru;ina s[ umble gol.
Fiind `n preajma lui, a so\iei lui ;i
a copiilor lor mi-am dat seama c[
acesta e doar corpul meu, nu e un
lucru `nsp[im]nt[tor.
H< Ai ;i sl[bit cu ajutorul dietei tale
vegetale. A folosit ;i mi;carea?
A< ~nt]i dieta ;i apoi exerci\iile
fizice. Mi;carea e fantastic[ ;i c]nd
trebuie s[ ajung la o anumit[ form[
rapid, `mi suplimentez exerci\iile
cu plimbatul c]inlor mei ;i cu yoga.
H< Am auzit c[ vei lansa produse
cosmetice eco-friendly.
A< Da! E vorba de truse cosmetice
;i perii special create de EcoTools
din materiale reciclate, bambus ;i
c]nep[.
H< :i Casa Alb[ are o gr[din[ de
legume organice. Ai vreun sfat
pentru Michelle Obama?
A< ~ngr[;[mintele naturale.

~ntr-un interviu acordat edi\iei
din septembrie a revistei „Health”,
Alicia a oferit c]teva detalii despre
prima ei carte, „The Kind Diet”,
care con\ine sfaturi despre
alimenta\ia s[n[toas[, diete ;i
multe re\ete de m]nc[ruri
s[n[toase. Ea a mai vorbit ;i despre
traiul eco ;i modul `n care acest
lucru `\i aduce o str[lucire special[.

Health< Cartea ta va ap[rea luna
viitoare. Ce te emo\ioneaz[ cel mai
mult?
Alicia< Sunt foarte emo\ionat[ s[
prezint publicului ceva care te poate
face s[ te sim\i ;i s[ ar[\i uluitor.
Dac[ e;ti informat, po\i fi delicat cu
propria persoan[ oferindu-\i toate
darurile pe care via\a le are de oferit
– claritate mental[ ;i vitalitate –
chiar `n timp ce faci planeta s[ se
simt[ mai bine.
H< Crezi c[ vei mai scrie ;i alte c[r\i?
A< Da. Dar vreau s[ a;tept p]n[ voi
avea copii ;i s[ scriu o carte pentru
ei. Am multe de spus ;i despre
copii, dar nu cred c[ lumea vrea s[
aud[ a;a ceva de la cineva care nu
are copii. A;a c[ `mi doresc copii pe
care s[-i nasc pe cale natural[.
H< Ai v[zut documentarul lui Ricki
Lake „The Business of Being Born”?
A< Da! E minunat. Eu `mi doresc
copii `nc[ de c]nd aveam 2 ani. :tiu
c[ vreau s[ fiu mam[ ;i c[ so\ul
meu (muzicianul Christopher
Jarecki) va fi un tat[ grozav. Dar
apoi intervine realitatea, `n care mai
am ;i alte pasiuni, a;a c[ nu
`ncerc[m `nc[. Cred c[ poate voi fi
preg[tit[ anul viitor.
H< Ai avut probleme legate de
s[n[tate `n familia ta care te-au
inspirat s[ tr[ie;ti s[n[tos?
A< :tiam c[ sunt multe cazuri de
diabet `n familia mea. Dar nu am
luat aceast[ decizie din cauza unei
boli. Aveam 21 de ani c]nd am
devenit vegetarian[. Iar c]nd cineva
`mi spunea c[ trebuie s[ tr[iesc mai
s[n[tos credeam c[ de fapt `mi
spuneau c[ trebuie s[ sl[besc. Iar eu
`i `njuram.
Totu;i, c]nd privesc fotografiile

Ce m[n]nc[ Alicia?

din acea perioad[ `mi dau seama c[
eram mai durdulie. E ciudat c[
acum la 32 de ani m[ simt ;i ar[t
mai t]n[r[. Ce m-a salvat a fost
dragostea mea pentru animale.

Imediat dup[ ce am trecut pe o
diet[ bazat[ pe vegetale, oamenii
`mi spuneau „Ce-ai f[cut?
Str[luce;ti.”
H< Ai declarat `ntr-o publica\ie

britanic[ c[-\i place s[ te ocupi de
gr[din[rit `n pielea goal[, s[ `no\i
goal[ ...
A< E adev[rat. Probabil acest obicei
a `nceput odat[ cu interesul meu

pentru a-mi `ngriji gr[dina. Era
foarte cald ;i mi-am scos toate
hainele, dup[ care mi-am continuat
gr[din[ritul. Apoi am s[rit `n
piscin[ ;i am `notat. ~ntotdeauna

intru goal[ `n piscina casei mele,
mi s-ar p[rea absurd s[ `mi pun
costum de baie. Dar nu sunt
nudist[. Sunt foarte timid[ ;i
niciodat[ nu am ap[rut goal[ `n

vreun film. Nu vreau s[ m[ pozeze
nimeni goal[. Dar `n casa mea, `n
gr[dina mea, este altceva, m[ simt
foarte bine.
H< Ai fost `ntotdeauna un fan al

Ea nu folose;te pentru
prepararea „bucatelor alese”
aragazul, nici cuptorul. Dieta
modernă folose;te blenderul ;i
storcătorul de fructe. Cu ajutorul
acestora, actri\a prepară mâncare
delicioasă în doar 10-15 minute. Ea
folose;te ca ingrediente legume ;i
fructe proaspete, nuci, semin\e,
alune, cereale ;i multe mirodenii.
Doar că aceste preparate sănătoase
;i delicioase trebuie consumate
repede, tocmai pentru a-;i păstra
proprietă\ile nutritive, enzimele ;i
vitaminele necesare organismului.
Iată o re\etă preferată de Alicia
- Supa spaniolă Gaspacho. Pune\i
într-un blender ;i amesteca\i până
ob\ine\i o pastă fină< două ro;ii
decojite, un castravete fără coajă,
trei linguri ulei de măsline, două
linguri suc de lămâie, pu\ină sare,
un că\el de usturoi. Turna\i pasta
într-un bol în care adăuga\i legume
tăiate mărunt – ro;ii, ardei, ceapă,
castrave\i. Vara se serve;te cu
ghea\ă pisată.
Dieta ei mai include ;i algele
marine, bogate `n calciu ;i
vitaminele din grupul B. „~\i face
tenul minunat ;i `\i `nt[re;te firele
de p[r. Una dintre re\etele din
cartea mea este cu foi\e de alge nori.
Indiferent de ingredientele pe care
vreau s[ le folosesc `ntr-o m]ncare
le iau ;i le `nf[;or `n foi\e nori. E
delicios!”

10 Informa\ia zilei

Fitness

Miercuri 02 septembrie 2009

Talie de invidiat
cu doar 4 exerci\ii simple
O mare problem[ cu care ne
confrunt[m noi, femeile, o
reprezint[ “pernu\ele” de \esut
adipos adunate `n jurul taliei. Ce
putem face ca s[ sc[p[m de ele
sau s[ prevenim apari\ia lor?
Mult[ mi;care, o alimenta\ie
echilibrat[ ;i s[n[toas[ ;i un
consum mare de lichide.
Iat[ c]teva exerci\ii care fac cu
siguran\[ minuni `n ceea ce
prive;te gr[simea acumulat[ `n
jurul taliei. ~n plus, practicarea
acestora `\i vor `nt[ri ;i mu;chii
abdominali, precum ;i pe cei ai
spatelui.
1. St]nd cu picioarele dep[rtate
;i cu bra\ele `ntinse lateral, se
`ndoaie trunchiul spre dreapta, o
dat[ cu trecerea bra\ului st]ng
deasupra capului ;i a bra\ului
drept oblic `n jos. F[ patru serii a
c]te opt repet[ri. Este recomandat

s[ insi;ti pe `ndoirile laterale,
pentru a presa surplusul de
gr[sime dintr-o parte ;i pentru a
`ntinde partea opus[ a corpului.
2. La al doilea exerci\iu, stai
culcat[ pe partea dreapt[, cu

Mi;c[ri pentru gambe ;i glezne
Dac[ p]n[ acum ai muncit s[\i \ii `n form[ picioarele, bra\ele ;i
mai ales abdomenul, acum e
momentul s[ fii atent[ la detalii.
Fitnessul ;i aerobicul nu doar
pentru sl[bire ;i modelare sunt
recomandate, ci ;i pentru
`ntre\inerea `ncheieturilor. Iat[
c]teva idei practice pentru a-\i

men\ine gambele `n cea mai bun[
form[<
- ~ntinde-te pe spate ;i
relaxeaz[-te. ~ntinde-\i bra\ele
deasupra umerilor ;i ridic[-\i
picioarele la 90 de grade. Mi;c[ u;or
gambele, `n sistem circular. 8 la
st]nga, 8 la dreapta, de c]te 4 ori cu
schimbul. Repet[ mi;carea zilnic
imediat dup[ trezire.
- Dac[ nu \i-e tare lene, `nainte
de culcare f[ dou[ ture a c]te 30 de
genoflexiuni cu pauz[ de 3 minute.
Dac[ rezi;ti ;i-\i place efortul,
dubleaz[ cantitatea. Repet[ timp de
dou[ s[pt[m]ni, `n fiecare sear[ ;i
vei sim\i diferen\a.
- Ai auzit de "joc de glezn[" de
la orele de educa\ie fizic[? Ei bine,
ce mai a;tep\i? La mi;care! De 3 ori
pe s[pt[m]n[, timp de 4 s[pt[m]ni,
ie;i la jogging. Aplic[ mai mult
metoda "joc de glezn[" ;i alearg[
`ncet dar intens pe partea inferioar[
a picioarelor.
- Apas[ cu palmele de perete,
`ndep[rteaz[-\i picioarele la 1 metru
distan\[ de perete ;i `ncepe
exerci\iul< `ndoaie, apoi `ndreapt[
piciorul drept de 16 ori apoi
schimb[. Repet[ mi;carea de 2 ori,
f[ o pauz[ de 2 minute ;i reia tura.
Pentru a te men\ine `n form[ repet[
exerci\iul zilnic, timp de 18 zile.
G.P.

picioarele `ntinse, bra\ul drept
`ntins sub cap, iar bra\ul st]ng
`ndoit, cu palma la ceaf[. Ridic[
simultan trunchiul ;i piciorul
st]ng ;i revino la pozi\ia ini\ial[.
Execut[ mi;carea ;i pentru partea

cealalt[. Se repet[ patru serii a c]te
opt repet[ri pe fiecare parte. Se
men\ine perfect pozi\ia culcat
lateral, deoarece presiunea pe talie
este astfel mai puternic[.
3. Din culcat pe partea dreapt[
cu picioarele `ntinse ;i fixate,
bra\ele `ntinse pe l]ng[ urechi,
ridic[ trunchiul o dat[ cu bra\ele,
apoi revino `n pozi\ia ini\ial[. Se
execut[ ;i pe partea st]ng[, patru
serii a c]te opt repet[ri. 4. Din
pozi\ia culcat pe partea dreapt[,
cu picioarele ;i bra\ele `ntinse
fixate, se ridic[ picioarele cu
men\inerea pozi\iei culcat lateral.
Se execut[ patru serii a c]te opt
repet[ri pe fiecare parte.
~ncordeaz[ c]t mai mult
musculatura spatelui precum ;i
mu;chii fesieri, iar astfel, talia ta va
ap[rea din nou ;i aripioarele vor
disp[rea.
Laura Micovschi

Balansul bra\elor `n timpul
mersului, economie de energie

Noi oamenii avem un obicei
ciudat ;i necontrolat. Nu ne d[m
seama de multe ori, `ns[ `n timpul
mersului ne balans[m bra\ele
destul de vizibil. Un grup de
cercet[tori americani au
descoperit, `n urma unui studiu
efectuat pe zece oameni, c[
mi;carea bra\elor din timpul
mersului economise;te energie
fa\[ de mi;carea lor `ntr-o pozi\ie
sta\ionar[.

Cum?

~n momentul `n care ne
balans[m bra\ele c]nd sta\ion[m
`ntr-o pozi\ie, ne `ncord[m

mu;chii ;i depunem un efort
pentru a face mi;carea bra\elor.
~n schimb, c]nd ne afl[m `n
pozi\ia mersului, bra\ele se
balanseaz[ concomitent cu
picioarele, st]ngu' cu st]ngu',
dreptu' cu dreptu'. Astfel,
adopt[m o pozi\ie relaxant[, f[r[
a depune vreun efort, ba chiar din
contr[, economisim chiar ;i
energie.
Pentru a te convinge, `ncearc[
;i tu s[-\i balansezi m]inile f[r[ s[
fii `n mi;care, apoi c]nd te aflii `n
pozi\ia mersului, apoi trage
concluzia. Cum e mai obositor?
Ana Toth
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S[n[tate

S[ prevenim
gripa porcin[ cu produse
naturiste!
V[ vine s[ crede\i sau nu,
gripa porcin[ se poate
preveni cu produse naturale,
ne informeaz[ Mircea
Georgescu specialist `n
produse naturale.
Dup[ cum se ;tie, gripa
porcin[ este o maladie
respiratorie specific[ porcilor
din cresc[torii, un virus
gripal de tip A. Acest tip de
virus necunoscut sistemului
imunitar uman, ar putea avea
caracteristicile necesare
pentru a declan;a o pandemie
de grip[. Exist[ un vaccin
`mpotriva acestei boli pentru
porci, nu ;i pentru om
deocamdat[. ~n a;teptarea
vaccinului, se prescrie
Tamiflu, care este un aniviral
puternic dar care nu este
recomandat gravidelor ;i
copiilor mici.
Respistim Plus tablete este un
supliment alimentar, produs
natural recomandat pentru
protejarea ;i `nt[rirea sistemului
imunitar, `n special `naintea
perioadelor c]nd exist[ risc de
`mboln[vire cu virusuri gripale.
Produsul are urm[toarele efecte<
- cre;te capacitatea de rezisten\[
a organismului `mpotriva
infec\iilor respiratorii virale>
- previne sau atenueaz[
infec\iile bacteriene secundare, ca
urmare a unei `mboln[viri virale a
sistemului respirator>
- stimuleaz[ sistemul imunitar
al persoanelor care lucreaz[ `n
mediu cu risc crescut(spitale, medii
toxice, radia\ii) sau celor care se
afl[ sub tratament cu citostatice
`mpotriva cancerului, etc>
- datorit[ capacit[\ii sale
imunostimulatoare ;i antioxidante
Respistim Plus ajut[ mult ;i `n
tratamentul complex al astmei,
rinoconjunctivitei alergice,
eczemelor
atopice
sau
psoriazisului.
Sistemul imunitar joac[ un rol
esen\ial `n protejarea organismului
nostru
`mpotriva
microorganismelor, parazi\ilor
prin faptul c[ are capacitatea de a
recunoa;te organismele str[ine ;i a
le ataca cu succes. Respistim Plus
con\ine un complex patentat

imunostimulator precum ;i un
spectru complet de vitamine ;i
micronutrien\i
necesari
organismului. Produsul este
rezultatul mai multor ani de
cercet[ri din cadrul Centrului de
Boli Infec\ioase din Sofia ;i este `n
prezent folosit de armata bulgar[ ;i
este exportat `n multe \[ri din
Europa ;i America de Nord.

Respistim Plus este
recomandat a se consuma
ca supliment alimentar
Respistim Plus se g[se;te pe
pia\[ `n dou[ variante una pentru
adul\i ;i una pentru copii. Este
recomandat a se consuma ca
supliment alimentar cu mult timp
`naintea sezonului gripal. Diferitele
circumstan\e (boli diverse,
administrare de medicamente,
substan\e chimice, alimenta\ie
dezechilibrat[,
obiceiuri
nes[n[toase, expunere la radia\ii,
stres) determin[ reac\ii exagerate
alergice ;i autoimune. Produsul
con\ine
un
coplex
imunostimulator provenit de la
tulpini bacteriene selectate, care
cresc activitatea r[spunsului imun.
Este dovedit c[ acest complex, din
punct de vedere clinic, duce la
cre;terea ap[r[rii nespecifice la

pesoanele afectate de cancer, HIV,
etc.
Vitaminele E,C, betacaroten ;i
microelementele zinc, seleniu,
crom pe care le co\ine au o
influen\[ biologic[ benefic[ asupra
sistemului imunitar. Cea mai mare
parte a componentelor exercit[ o
ac\iune antioxidant[, consolidat[
de prezen\a substan\elor active din
semin\ele de struguri ;i din
extractul de ceai verde. Pentru acest
produs nu exist[ contraindica\ii,
precau\ii sau reac\ii adverse.
Femeile gravide ;i mamele care
al[pteaz[ trebuie s[ consulte
medicul personal `nainte de a lua
orice medicamente sau suplimente
alimentare.
Recomand[ri de utilizare< un
comprimat, diminea\a pe stomacul
gol. Copiii `ntre 3 ;i 14 ani vor
utiliza Respistim Plus pentru copii.
Pentru o imunostimulare optim[,
Respistim Plus trebuie administrat
`n cure anuale de 3-6 luni. Pentru
a ob\ine maxim de avantaje ;i efecte
benefice, produsul este recomandat
a se administra `n perioadele
septembrie-noiembrie ;i februarieaprilie. Acest produs dar ;i multe
altele precum ;i informa\ii
suplimentare pute\i cere la Sediul
din Pia\a Libert[\ii num[rul 12 sau
la telefon 0721.202.752
Viorica Shibata
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Sedentarismul
la locul de munc[
d[uneaz[
Persoanele care petrec foarte
mult timp stând pe scaun, fie la
birou, în fa\a computerului, fie în
ma;ină, pot dezvolta afec\iuni ale
mu;chilor ;i ligamentelor coloanei
vertebrale, potrivit speciali;tilor
cita\i de presa britanică.
De asemenea, efortul depus
pentru a citi cuvinte foarte mici sau
stresul de a termina un proiect la
timp pot cauza dureri puternice de
cap ;i ale mu;chilor gâtului.
"Senza\ia de ochi obosi\i provine
de la încordarea mu;chilor din jurul
ochilor", a explicat medicul britanic
Rob Hicks.
Durerile lombare se întâlnesc
frecvent la persoanele care stau
foarte mult pe scaun. Astfel,
ligamentele care sus\in coloana
sunt supuse unei tensiuni majore ;i
de lungă durată, existând riscul ca
acestea să se inflameze.
Potrivit medicilor speciali;ti,
pentru a preveni durerile
musculare ;i afec\iunile coloanei
vertebrale, persoanele care î;i petrec
cel mai mult din timp pe scaun
trebuie să adopte o pozi\ie corectă<
coloana trebuie să fie dreaptă, iar
genunchii la acela;i nivel cu
;oldurile. Totodată, medicii sus\in
că pauzele de relaxare atât a min\ii,
cât ;i a corpului sunt necesare.
Speciali;tii mai recomandă ca
persoanele care lucrează în fa\a
unui calculator să stea la cel pu\in
30 cm distan\ă de monitor, iar
încheieturile mâinilor trebuie să fie
drepte pe tastatură, nu îndoite.

Jessica Alba meniul zilei
Mereu ne `ntreb[m cum oare
reu;esc vedetele de la Hollywood s[
arate at]t de perfect ;i s[ aib[ trupuri
demne de invidiat. Una dintre
starurile care arat[ incredibil, cu toate
c[ a devenit m[mic[, este Jessica
Alba. V[ dezv[luim cum reu;e;te
vedeta s[ fie at]t de str[lucitoare.
Jessica Alba a declarat c[ este
foarte atent[ la regimul s[u alimentar
;i `ncearc[ s[ m[n]nce s[n[tos, f[r[
gr[simi, colesterol, p]ine sau
pr[jituri. Iat[ cum arat[ meniul unei
zile din via\a frumoasei actri\e<
Micul dejun< omlet[ ;i fructe sau
o felie de br]nz[ de vaci ;i o piersic[.
Pr]nz< salat[ de crudit[\i.
Cin[< o por\ie de legume fierte `n
aburi ;i gr[tar, de pe;te sau de pui.
Gustare< fructe uscate, o tablet[
de ciocolat[ sau iaurt de c[p;uni.
Nicole Teodorescu

Frumuse\e
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Culorile vorbesc
despre tine
Chiar dac[ purt[m un
portocaliu vibrant sau
pa;nicul albastru, preferin\ele
noastre `n materie de culori
sunt cheia `n\elegerii
personalit[\ii noastre. Azi e;ti
romantic[, `n mod clar te vei
`ndrepta c[tre culori calde,
vesele. E;ti trist[, vei alege
culori `nchise. Vrei s[ pari
sexy, alegi culori ;i materiale
provocatoare. Cu alte cuvinte,
culoarea spune ce stare te
domin[ sau vrei s[ sugereze ce
tip de persoan[ e;ti.
Alb
Este simbolul purit[\ii, al
inocen\ei ;i al naivit[\ii. Albul are
puternice conota\ii ale tinere\ii ;i
purit[\ii. Dac[ cel care o poart[ nu
este o persoan[ t]n[r[, preferin\a
pentru alb poate indica o dorin\[
c[tre perfec\iune ;i c[tre idealuri
imposibile, poate chiar o `ncercare a
rec[p[t[rii tinere\ii pierdute. De
asemenea, poate simboliza o tendin\[
c[tre simplitate.

Roz
Aceast[ culoare scoate `n
eviden\[ calit[\ile gentile ale ro;ului,
simboliz]nd dragoste ;i afec\iune f[r[
pasiune. Femeile care prefer[ roz,
tind s[ fie materne, au nevoie de
protec\ie, tratament special ;i o via\[
sigur[. Au nevoie de afec\iune ;i le
place s[ se simt[ iubite ;i `n siguran\[,
ap[r]nd ca ni;te persoane delicate ;i
fragile. Sunt persoane fermec[toare
;i gentile.

Portocaliu
Este culoarea luxului, a
persoanelor care doresc ambunden\[
`n tot ;i iubesc mediile sociale `nalte.
Aceste persoane tind s[ dramatizeze
pu\in pentru a fi

sociabile, dar care prefer[ pacea cu
orice pre\. Aceste persoane sunt de
asemenea ;i eficace, modeste,
r[bd[toare care ajung s[ fie
exploatate de ceilal\i. Rafinate,
civilizate ;i cu o reputa\ie bun[, exact
descrierea celui mai bun prieten.

Albastru
Atent, comp[timitor ;i afectuos,
albastrul este culoarea pruden\ei ;i
introspec\iei, conservatorismului ;i
datoriei. R[bdare, perseveren\[,
con;tiinciozitate, sensibilitate ;i
autocontrol. Cei care poart[ bleu,
doresc s[ fie admira\i pentru
caracterul puternic ;i inteligen\[.
Sunt fideli, dar sunt domina\i uneori
de convingeri inflexibile ;i pot fi
extrem de

Stil
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Toamna aceasta se
poart[ machiajul
`n stilul anilor ‘80
Cei care poart[ mov sunt
individuali;ti, spirituali ;i sensibili,
cu o dorin\[ puternic[ de a fi unici ;i
diferi\i. Temperamentale, expansive
;i cu sim\ artistic, aceste persoane pot
deveni uneori distante ;i sarcastice
c]nd nu sunt `n\elese. Dac[ alegi mov,
tinzi s[ fi neconven\ional, tolerant ;i
vrei s[ ob\ii respect, chiar s[ ocupi o
pozi\ie cu mult[ autoritate.

Buze `n culoarea fructelor
de p[dure ;i gene false
inferioare - acestea sunt doar
dou[ dintre tendin\ele `n
machiaj care s-au remarcat pe
podiumurile de prezentare ale
caselor de mod[ pentru
toamna lui 2009.

Maro

1. Atitudine `ndr[znea\[

Persoanele care poart[ maro au
mult[ energie ;i r[bdare, tinz]nd s[
fie extrem de robuste, con;tiincioase,
demne de `ncredere, cu picioarele pe
p[m]nt ;i conservatoare. Nu sunt
persoane impulsive, sunt prietenoase
;i sincere. Dac[ alegi maro, fii atent[
s[ nu ai o tendin\[ c[tre a fi
`nc[p[\]nat[
;i

Obrajii roz aprins, veseli, s-au
remarcat la prezent[rile Anna

4. Multe spr]ncene

Spr]ncene bine definite, pline,
;i uneori alungite, ce `i confera fe\ei
un look u;or masculin, se observ[
la Gianfranco Ferre ;i Tuleh.
Umple-le cu pudr[, renun\[ la
eviden\ierea lor cu rimel ;i creion.

5. Buze eviden\iate

De la portocaliu la vine\iu,
buzele `ndr[zne\e apar la
prezent[rile Giorgio Armani,
Dolce & Gabbana ;i Lanvin. Rujul
super-`ndr[zne\ este puternic ;i
dr[gut, dau nu uita s[ renun\i la
machiajul ochilor.

2. Gene seduc[toare

Ro;u
Este culoarea puterii, a s[n[t[\ii
;i vitalit[\ii. Aceast[ nuan\[ este
aleas[, de cele mai multe ori, de o
persoan[ sociabil[, agresiv[,
viguroas[ ;i impulsiv[ – sau cineva
care vrea s[ fie a;a. “~mbrac[” o
persoan[ ambi\ioas[, dar cei care o
aleg sunt de cele mai multe ori extrem
de exigen\i, determina\i s[ ob\in[ tot
`n via\[ ;i se gr[besc s[ judece
oamenii.
Cei care poart[ ro;u sunt de cele
mai multe ori oameni optimi;ti ;i nu
suport[ monotonia, sunt persoane
energice ;i reac\ioneaz[ rapid, de
aceea uneori nu sunt con;tien\i de
reac\iile lor acide. Le este dificil s[ fie
obiectivi ;i `i condamn[ pe cei care
fac gre;eli.
Oamenii lini;ti\i care prefer[
ro;u `;i doresc s[ fie persoane mai
puternice ;i s[ exceleze `n via\[ sau
`;i interiorizeaz[ sentimentele ;i
p[rerile. Ro;u este ales de obicei de
persoane care au o natur[ deschis[,
extrovertite ;i care `;i tr[iesc via\a la
maxim.

Galben
Este culoarea fericirii, a
inteligen\ei ;i imagina\iei. Este o
nuan\[ aleas[ de persoane care se
aventureaz[ mental, care caut[ s[ se
`mplineasc[ ;i s[-;i cl[deasc[
caracterul. Galbenul este purtat de
regul[ de persoane cu o personalitate
deschis[, strategic[ `n afaceri ;i cu un
bun sim\ al umorului. Este nuan\a
intelectualilor ;i a tuturor lucrurilor
care au str]ns[ leg[tur[ cu mentalul.
Cei care poart[ galben sunt de regul[
persoane care sunt precise ;i care au
o bun[ p[rere despre capacit[\ile lor
mentale ;i au idealuri `nalte.

Verde
Este culoarea armoniei ;i a
echilibrului. Verde simbolizeaz[
speran\[, rena;tere ;i pace.
Persoanele care poart[ verde sunt de
obicei extrem de sincere, iau decizii
care avantajeaz[ mai multe persoane,

precau\i ;i suspicio;i asupra
comportamentelor anumitor
persoane.

Turcoaz
Complex, cu mult[ imagina\ie ;i
original. Cei care poart[ aceast[
nuan\[ sunt extrem de duri cu ei ;i
`n spatele acelei aparen\e de persoan[
extrem de vesel[ se poate ascunde o
personalitate extrem de tulburat[.

Lavand[
Aceast[ nuan\[ este aleas[ de
obicei de o persoan[ care tr[ie;te la
standarde `nalte, care nu observ[
nimic sordid ;i e extrem de capricios
c]nd vine vorba de \inut[. Ador[
lucrurile rafinate ale vie\ii ;i le place
s[ se implice `n cauze caritabile dar
s[ nu fie necesar s[ se murd[reasc[
pe m]ini. De cele mai multe ori e
creativ[, fermec[toare ;i civilizat[.

Mov

inflexibil[.

Poate o s[ \i se par[ un pic cam
ciudat acest trend, dar moda e
mod[. Acum se poart[ genele
inferioare eviden\iate cu rimel sau
cu orice altceva ai la `ndem]n[
(accesorii, sclipici, gene false).
Acest look este misterios ;i poetic.

Gri

3. Naturale\e

Culoarea
precau\iei
;i
compromisului. Aceast[ persoan[
caut[ st[p]nirea de sine ;i pacea, iar
de regul[ munce;te din greu f[r[
r[splat[. Celor mai `n v]rst[ le place
via\a lini;tit[, f[r[ sui;uri ;i
cobor];uri. Cei mai tineri par mai
retra;i ;i `;i reprim[ personalitatea.
Persoanele Gri au o abilitate bun[ `n
afaceri ;i au tendin\a s[ munceas[
foarte mult.

Negru
Demni ;i impresionan\i f[r[ s[
fac[ prea mult efort. Cei care poart[
negru vor s[ dea impresia c[ sunt
persoane misterioase, dar `n
"preferin\ele" lor pot include
reprimarea dorin\elor ;i \inte
materiale, suger]nd o personalitate
introvertit[.

Scap[ de celulit[
prin masajul
cu bambus

de maro-nud. Tendin\a aceasta a
fost adoptat[ pentru noul sezon de
Burberry, Vera Wang ;i MaxMara.
Doar buzele trebuie s[ fie un pic
rozalii, c[ci buzele nude arat[ un
pic `nfior[tor.

Sui sau
Stella McCartney. Pentru un look
mai natural, ca de fa\[ ars[ de v]nt,
prelunge;te blush-ul p]n[ la linia
p[rului.

observate, dar de
regul[ sunt sociabile ;i populare.
Pot p[rea snoabe ;i inaccesibile, dar
depun eforturi s[ par[ agreabile.
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Se poart[ din nou conturul
monocromatic al ochilor, `n
special `n nuante

6. Look metalic

Se men\ine `n continuare
machiajul `n nuan\e metalice, ca o
prelungire a verii, la casele Miu
Miu, Donna Karan ;i Alessandro
Dell'Acqua. Nuan\ele cuprate ;i
aurite te protejeaz[ de toamna gri.
Revine puternic machiajul
anilor ’80 la Roberto Cavalli ;i
Versace, care presupune
definirea `n totalitate a ochilor
cu eyeliner negru, cu codi\e
`ntinse spre t]mple, ce subliniaz[
fardul de pleoape multicolor ;i
puternic (nuan\e de verde
`nchis, argintiu metalic, prun[).

Simbol tradi\ional al
fericirii, bun[st[rii ;i s[n[t[\ii
`n cultura asiatic[, bambusul
se folose;te, printre altele, ;i
pentru masaj.
Bambusul este una dintre
plantele care cresc cel mai mult `n
timpul unei zile, unele specii
put]ndu-se `n[l\a chiar ;i cu 30 cm
pe zi. Pentru cultura asiatic[ are
profunde semnifica\ii culturale,
simboliz]nd rezisten\a ;i duritatea,
dar ;i economice - bambusul este
folosit ca materie prim[ `n
construc\ii, textile etc. Iat[ c]teva
`ntrebuin\[ri ale acestei plante<
- lujerii de bambus sunt
comestibili, se folosesc frecvent `n
buc[t[ria chinez[ ;i japonez[>
- ceaiul de bambus, pentru care
se folosesc doar frunzele tinere,
`ndep[rteaz[ senza\ia de sete. Nu
con\ine tein[ ;i de aceea este
recomandat ;i pentru copii>
- fibrele de bambus sunt folosite
`n special pentru confec\ionarea
prosoapelor ;i ;osetelor, fiind de
patru ori mai absorbante dec]t
bumbacul>
- poate fi folosit ;i ca obiect
decorativ.

Bambusul `n tehnica
masajului
Acest tip de masaj are ca scop
ob\inerea unor efecte de relaxare,
calmare, `ntindere, reactivare,
precum ;i ob\inerea unor rezultate
`n tratarea celulitei. Masajul se poate
efectua at]t pe masa de masaj, c]t ;i
pe saltea, `n ambele cazuri fiind

nevoie de o intens[ participare a
tehnicianului. Este un masaj
viguros, cu puternice caracteristici
de bio-stimulare ;i reactivare,
special creat pentru corp ;i fa\[.
Poate fi f[cut fie pe por\iuni
localizate, `naintea unui tratament,
sau ca ;i un tratament complet (cu
o durat[ de aproximativ o or[).
Protagonistele acestui masaj sunt
be\ele de bambus. Acestea au
diferite dimensiuni ;i se ruleaz[ pe
corp pentru a `ndep[rta senza\ia de
tensiune a corpului ;i pentru a
elibera energia. Be\ele trebuie s[ fie
m]nuite cu mi;c[ri speciale ale
m]inii. Se fac `n principal mi;c[ri
din `ncheietur[, printr-o tehnic[
diferit[ de altele folosite `n masaj, ;i
anume mi;c[ri de rota\ie repetitive
(rota\ie - alunecare).
Este un tratament ideal at]t
pentru b[rba\i, c]t ;i pentru femei
;i `n special pentru sportivi, datorit[
stimul[rii musculaturii.

Produse ;i accesorii
Ulei de Masaj Bamboo,
revitalizant, cu efect de sub\iere ;i
anti-vergeturi, con\in]nd extracte
de bambus ;i ulei de trandafiri (Rose
Hip oil), bogat `n Omega-3
Be\e Bamboo – be\e de bambus
netezite special, de diferite m[rimi
(2 mici pentru fa\[ ;i 2 mici pentru
picioare, unul mare ;i dou[ de
m[rime
medie
pentru
corp).Masajul complet include ;i
faza ini\ial[ de exfoliere termal[. Se
recomand[ o atmosfer[ pl[cut[,
utiliz]nd pentru aromaterapie
lum]n[ri speciale de bambus.

Cuplu
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B[rba\ii ;i ve;nica
lor team[
de rela\iile serioase
Am tot auzit c[ b[rba\ii se
tem de rela\ii serioase, ca s[
nu mai vorbim de c[s[torii.
Unii sus\in sus ;i tare c[ nu
este nimic mai dulce dec]t
via\a de burlac, cu tot ce
`nseamn[ ea< o cas[ numai ;i
numai a ta, ie;iri cu b[ie\ii
c]nd dore;ti ;i o via\[ sexual[
picant[.
Ca femeie, nu voi putea ;ti
niciodat[ care este adev[rul din
spatele acestui fapt. Se tem sau nu
se tem? Sunt reguli generale sau
doar excep\ii? Cred c[ este de fapt
o chestiune legat[ de influen\a
social[. To\i (sau aproape) b[rba\ii
sunt microbi;ti. Greu g[se;ti unul
s[ recunoasc[ faptul c[ el de fapt
nu `;i poate explica nici lui ce
`nseamn[ un off-said, dar[mite s[ `\i
spun[ \ie. A;adar, probabil la fel se
`nt]mpl[ ;i `n cazul c[s[toriei. Cum
mai to\i spun c[ iubesc via\a de
burlac, doar nu s-o g[si tocmai el s[
se laude `n gura mare c[ abia
a;teapt[ s[ `;i pun[ pirostriile. Poate
\i-o va spune, dar numai \ie. Ai grij[
`ns[ s[ fie ;i sincer.

Cercurile masculine
sus\in celibatul
A;adar, fii atent[ la anturajul
s[u. Cum cercurile masculine sus\in
`n principiu celibatul, e normal ca

acest lucru s[ `l influen\eze ;i pe el.
La fel cum femeile sunt predispuse
spre a-;i dori stabilitate, c[s[torie,
rela\ii serioase. Un reprezentant al
sexului masculin mi-a mai
`mp[rt[;it c[ b[rba\ii au o anumit[
"oroare" de rela\iile serioase pentru
c[ se tem s[ nu fie invada\i. A
`mp[r\i via\a cu cineva `nseamn[ a
`mp[r\i obiceiurile zilnice, aten\ia ;i
toat[ via\a intim[. De multe ori
b[rba\ii au o team[ general[ de
acest lucru, fiind `nv[\a\i cu spa\iul
numai ;i numai al lor ;i nefiind
preg[ti\i pentru a renun\a la acest
lucru.
Nesiguran\a poate fi ;i ea un
mare impediment `n via\a
sentimental[ a unui b[iat. Poate e
mare cuceritor pe dinafar[, `ns[ `n
sufletul s[u nu dore;te s[ fie r[nit.
Poate s-a ars `n rela\iile anterioare
sau poate experien\a sa familial[.
De cele mai multe ori mentalitatea
p[rin\ilor o influen\eaz[ enorm pe
cea a copiilor. Dac[ p[rin\ii spun
mereu c[ o c[snicie nu aduce nimic
bun, atunci cu siguran\[ de acolo i
se trage teama pentru rela\iile
serioase.
Ba
mai
mult,
responsabilit[\ile pe care le
presupune o familie pot fi uneori
prea mari fa\[ de dorin\ele lui de
moment. Ata;area excesiv[ de
familie sau de mam[, precum ;i
posibilele influen\e negative ale
acesteia privind "eventuala" nor[ `l
`ndep[rteaz[ de iubit[.
Laura M.
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Dac[ un tip te place,
`\i va da
de `n\eles

Am v[zut recent un film
al c[rui subiect m-a pus pe
g]nduri. Era vorba despre
rela\ia dintre b[rba\i ;i femei,
despre semnele pe care le
interpreteaz[ femeile, total
gre;it, doar pentru confortul
lor psihologic.
Din teama de a nu fi r[nite,
femeile g[sesc tot felul de scuze
pentru a nu recunoa;te c[ de fapt,
un b[rbat nu este interesat de ele.
S[ fie oare chiar a;a? Ideea e c[ o
femeie nu ar trebui s[ treac[ prin
tot acest proces de `ntreb[ri ;i
r[spunsuri,
a;tept[ri
;i
fr[m]nt[ri. Ori sun[, ori nu. Ori
e interesat de tine, ori nu. Crezi c[
ai f[cut o pasiune zdrobitoare
pentru el, dar el parc[ nici nu ;tie
c[ exi;ti? Nu are rost s[ mai cau\i
explica\ii. Capul sus, e;ti o femeie
puternic[, treci mai departe.
Prima ;i cea mai frecvent[
`ntrebare pe care ;i-o pun femeile<
de ce nu m[ sun[? De aici `ncepe
un lung dialog interior, `ncerci s[

`i g[se;ti scuze. Apoi treci la
discu\ii cu prietenele tale, care le
r]ndul lor `ncearc[ s[ te
`mb[rb[teze ;i `\i spun c[ te va
suna cu siguran\[. S[ fim seriose,
c]te dintre noi suntem `n stare s[
`i spunem `n fa\[ unei prietene c[
e clar c[ tipul nu e interesat de ea?
Se pare c[ suntem "programate" ;i
`nv[\ate de cei din jur s[ facem
acest lucru `nc[ din copil[rie, de
la primul b[iat care ne-a picat cu
tronc ;i ne-a respins. Nu te sun[
pentru c[ e plecat din ora;, pentru
c[ e ocupat, pentru c[ poate \i-a
pierdut num[rul de telefon. Hai s[
fim serioase. Dac[ vrea s[ te
g[seasc[, te va g[si `n cele din
urm[, chiar ;i dac[ vei sta ascuns[.
Cea mai bun[ solu\ie e s[ la;i
telefonul din m]n[. :tiu, vei spune
c[ azi societatea a evoluat ;i nu
mai e regul[ c[ b[rbatul trebuie s[
sune primul. Dac[ e interesat de
tine, p]n[ te g]nde;ti tu s[ `l suni,
o va face el cu siguran\[. Tot acest
comportament ne-ar scuti de o
serie `ntreag[ de suferin\e.
Laura Micovschi

Un b[rbat `ndr[gostit simte nevoia
de a petrece c]t mai mult timp cu tine
Majoritatea b[rba\ilor tind s[
fac[ pe durii ;i s[ `ncerce s[ `;i
ascund[ sau m[car s[ `;i tempereze
sentimentele. :i atunci, c]nd avem
de-a face cu un astfel de tip, cum ne
putem da seama dac[ este
`ndr[gostit? Dup[ c]teva semne ;i
seturi de comportamente.
Unul din semnele subtile de
`ndr[gostire ale unui b[rbat este
nevoia de conexiune. Atunci c]nd
sentimentele unui b[rbat trec de la
simpatie la dragoste, el va dori s[
petreac[ mai mult timp cu tine ;i va
`ncerca din r[sputeri s[ fie `n

preajma ta. De asemenea, po\i s[ `\i
dai seama c[ un b[rbat se simte mai
ata;at emo\ional de tine atunci c]nd
cheltuie bani pentru a\i satisface
toate dorin\ele. Aceast[ regul[
func\ioneaz[ totu;i ceva mai greu ;i
este mai dificil s[ `i descifrezi
sentimentele atunci c]nd tipul este
generos de la natur[. Cu toate
acestea, dac[ e;ti cu un b[rbat care
se pl]nge constant c[ nu are
suficient de mul\i bani ;i a;teapt[
adesea ca tu s[ pl[te;ti, atunci ar
trebui s[ analizezi mai bine situa\ia.
Nicole Teodorescu
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Carier[

Cum `\i formezi
o echip[ `nving[toare?

Ca manager, ;ef de echip[
ori ;ef de departament, e;ti
nevoit[ s[ `nfiin\ezi o
strategie de lucru pentru ca
echipa ta s[ avanseze.
Desigur exist[ persoane dornice
s[ realizeze aceste performan\e ;i\i vor fi de ajutor la realizarea ;i
`mplinirea strategiei. Dar ce se
`nt]mpl[ dac[ echipa e lene;[ ;i
nemotivat[? Ce e de f[cut `n acest
caz? Iat[ 5 super idei pentru a forma
o echip[ de valoare.

Aten\ie la optimismul
personalului
1. ~nc[ de la angajare, ori
selectarea membrilor pentru echipa
ta, fii atent[ la caracterul persoanei.
Dac[ vei angaja din start o persoan[
ambi\ioas[, dinamic[ ;i dornic[ s[
se afirme, vei avea de c];tigat.
G]nde;te-te c[ nu va trebui s[ te
ocupi tu ;i de partea moral[ a
persoanei. Ai grij[ `ns[ s[ \ii
persoana respectiv[ l]ng[ tine. Dac[
e prea optimist[ ;i exagereaz[, s-ar
putea ca `n dou[ luni s[ schimba\i

rolurile `n echip[.
2. Ai `ncredere `n echipa ta.
Acord[ sarcini fiec[rui membru. Ai
`ncredere `n performan\ele fiec[rui
membru. Acord[-le sarcini, la
`nceput mai mici, iar pe m[sura
seriozit[\ii cu care ei trateaz[
cerin\ele tale, po\i s[ le acorzi
`ncredere.

nu exagerezi cu laudele, s-ar putea
ca unora s[ li se urce la cap.
Unii lideri consider[ c[ laudele
nu fac dec]t r[u la un angajat, `ns[
s[ ;tii c[ 8 din 10 angaja\i sunt mai
optimi;ti ;i plini de energie dup[
un cuv]nt de laud[ de la ;efu sau
;efa, deoarece a;a se resimte faptul
c[ nu muncesc degeaba.

3. Obi;nuie;te-i cu munca `n
echip[. Dac[ acorzi sarcini, `ncearc[
s[ le `mpar\i la c]te 2 chiar 3
persoane. Astfel, vor fi nevoi\i s[
munceasc[ `mpreun[. C]nd dai
`ns[ a doua ;i a treia sarcina, ai grij[
ca echipele s[ mearg[ `n rota\ie,
pentru a nu se crea bisericu\e ;i
dispute cu timpul. Dac[ vei vedea
c[ munca `n grup merge, cea `n
echip[ va fi "floare la ureche".

5. Ofer[ premii celor care
avanseaz[ foarte mult. La multe
firme se aplic[ metoda< premiu
pentru angajatul lunii. Ei bine, dac[
nu este posibil s[ oferi c]te-un
premiu sau c]te-o m[rire de salariu
celor care sunt a;a-numi\ii "best of
the month", ofer[-le m[car titlul de
"cel mai harnic muncitor" sau de ce
nu, chiar titlul de "angajatul lunii".
Va fi un motiv pentru care acel
angajat va munci `n continuare
pentru a-;i p[stra "statutul" ;i
pentru a nu te dezam[gi ca ;ef[.
Dac[ `ns[ firma `;i permite s[
ofere mici aten\ii sau m[rire de
salariu sau diferite bonus-uri, po\i
opta pentru aceast[ solu\ie. L[s[m
la latitudinea ta s[ decizi cum
recuno;ti performan\ele angajatului
t[u preferat.
Gabriela Pu;ca;iu

Motiveaz[-\i oamenii s[
munceasc[
4. Laud[ performan\ele, `ns[ nu
exagera. Atunci c]nd unul sau mai
mul\i membrii ai echipei realizeaz[
performan\e frumoase, po\i s[ mai
scapi c]te-un "Felicit[ri!" sau
"Frumoas[ treab[!". Ai grij[ `ns[, s[
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Fii optimist[
`n c[utarea jobului
ideal!
Ca proasp[t absolvent[ a liceului,
facult[\ii sau a studiilor de masterat,
;i f[r[ experien\[ `n munc[, e mai
greu s[ `\i g[se;ti de lucru. De ce?
Fiind student[ p]n[ acum nu ai avut
prea multe griji pentru a-\i g[si un loc
de munc[. Acum `ns[ c[ ai absolvit
o institu\ie de `nv[\[m]nt, e
momentul s[-\i g[se;ti calea spre
independen\[. Iat[ pa;ii importan\i
ce trebuie s[-i urmezi pentru a nu
r[m]ne ";omer[" din start.
1. Cump[r[ ziarele de specialitate
;i urm[re;te zilnic posibilit[\ile de
munc[. Dac[ ceva `\i atrage aten\ia,
nu ezita s[ telefonezi ;i s[ aplici CVul pentru post. S-ar putea ca 1 din 10
s[-\i ias[, s-ar putea `ns[ ca abia 1 din
50 sau 100 s[-\i fie cu noroc. Ideea e
s[ r[m]i optimist[ ;i s[ faci suficiente
copii dup[ CV.
2. |inte;te c]t mai sus. Dac[ ai
studii `n domeniul comunic[rii, de
exemplu, nu t]nji dup[ un job
oarecare. Nu te angaja ca v]nz[toare
din prima. Aplic[ la posturi potrivite
studiilor tale, fie `n domeniul mass
mediei, a marketingului, PR sau
publicitate fie vorbim de drept,
finan\e-b[nci ori administra\ie.
Important e s[ nu te devalorifici. E;ti
o persoan[ inteligent[, cu studiile
f[cute pentru a fi puse `n valoare.
3. Nu renun\a cu niciun pre\.
Indiferent c]t de greu e s[-\i g[se;ti
ceva `n domeniu, nu te l[sa. Dac[ ai
epuizat ziarele, sau de ce nu, chiar ;i
`n paralel, apeleaz[ la toate
cuno;tin\ele pe care le ai. Niciodat[
nu se ;tie de unde sare iepurele.
~ntreab[ `n st]nga-n dreapta ;i la un
moment dat vei vedea c[ efortul d[
roade.
4. Dac[ g[se;ti un job pe placul
t[u, `ncearc[-l. Indiferent dac[
salariul este mic sau suficient pentru
a te mul\umi, nu trebuie s[ ratezi
nicio ocazie. Ca proasp[t absolvent[
f[r[ pic de experien\[, trebuie s[
accep\i ;i s[ `ncerci provoc[rile. Vei
vedea c[ dup[ c]teva luni, jobul
pl[cut cu salar mic se poate
transforma sau ramifica `n ceva nu
doar pl[cut ;i interesant, dar ;i bine
pl[tit. Dac[ te vei `nv]rti `n cercurile
potrivite, chiar dac[ doar la margine,
vei cunoa;te oameni ;i posibilit[\ile
se vor ivi, iar tu vei profita de ele la
maxim.
Ana Toth

