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Machiaz[-te `n func\ie
de culoarea ochilor
Machiajul pleoapelor este
o art[ pe care reprezentantele
sexului frumos trebuie s[ o
st[p]neasc[ pentru a-;i pune
`n valoare ochii. ~nainte de a
trece la alegerea culorilor ar
fi foarte bine s[ alegem
instrumentele de machiaj,
care au un aport semnificativ
la reu;ita machiajului, dup[
cum spun speciali;tii.

Trecem mai departe la farduri.
Acestea pot s[ fie sub form[ de
crem[ sau pot fi tip pudr[. De
regul[, fardurile mate sunt sub
form[ de pudr[, pe c]nd cele
metalizate, sidefate, sunt tip
crem[. Nuan\a fardului o ve\i
alege `n func\ie de culoarea
ochilor, fie `n armonie, fie `n
contrast. Dac[ ave\i ochi alba;tri
se recomand[ nuan\ele calde pe
timp de zi, cum ar fi gri `nchis,
roz delicat, maro sau kaki. Femeile
cu ochi alba;tri `;i pot pune seara
farduri negre, turcoaz sau albastru
electric.
Doamnelor ;i domni;oarelor
cu ochi verzi li se recomand[
nuan\ele maro, auriu ;i violet, iar
celor cu ochi c[prui toate culorile
posibile.
Ioana V.

Pentru fardarea ochilor putem
folosi aplicatoare cu capetele din
spum[ sintetic[, pentru textura
dorit[, pensul[ cu peri naturali
c]nd dorim efecte de umbr[ sau
putem aplica fardul direct cu
degetul, cea mai des folosit[
procedur[ pentru estomparea
culorilor.

Ai grij[ de buzele tale
Fie var[, fie iarn[, buzele sunt
mereu expuse la temperatura ;i
vremea de afar[. Este adev[rat c[
buzele sufer[ cel mai mult atunci
c]nd afar[ se r[ce;te ori c]nd sufl[
v]ntul, diferen\a de temperatur[
dintre interior ;i exterior duc]nd
`n foarte multe cazuri la apari\ia
cr[p[turilor la nivelul buzelor. ~n
cazul `n care e;ti obi;nuit[ s[ `\i
lingi buzele este cu at]t mai grav.
Astfel, cel mai bine ar fi dac[ ai
`ncerca s[ protejezi buzele c]t mai
mult posibil. Exist[ c]teva remedii
simple care te ajut[ s[ ai buze moi,
hidratate. ~n primul r]nd, trebuie
s[ renun\i la prostul obicei de a\i linge buzele. Totodat[, e necesar

s[ folose;ti un balsam de buze,
care ac\ioneaz[ protector ;i
`mpiedic[ pierderea apei din piele.
Vara e bine s[ utilizezi un
balsam cu factor de protec\ie UV
mai mare de 15, c[ ;i buzele se
feresc de razele ultraviolete. Rujul,
aplicat zilnic, ori de c]te ori este
nevoie, protejeaz[ la r]ndul s[u
buzele de ac\iunea v]ntului,
soarelui sau a frigului, iar dac[
totu;i buzele au cr[pat, `ncearc[ s[
le protejezi cum ;tii mai bine, `n
sensul c[ ar trebui s[ evi\i
consumul de suc de portocale,
b[uturi alcoolice ;i alimente
s[rate.
Ioana V.

Fii imaginea salon
“Expressive”!

Salonul Expressive Eva Czikai
caut[ tineri (b[ie\i ;i fete)
s[tm[reni preocupa\i de imaginea
lor. Dac[ e;ti interesat ;i vrei s[
devii imaginea Salonului
Expressive Eva Czikai, pe o durat[
de 9 luni, trimite o fotografie

portret ;i una `ntreag[ pe e-mail
beauty.interna\ional@yahoo.com
sau vino la salon pe str. Mihai
Viteazu nr. 20 (curtea interioar[).
Dac[ vei fi selec\ionat pentru
a deveni imaginea salonului `n
cele 9 luni vei beneficia de tuns ;i
vopsit gratuit.
De asemenea vei primi
produse profesionale ;i pentru
`ngrijirea p[rului acas[. Din 6 `n
6 s[pt[m]ni, profesioni;tii
salonului `\i vor colora, tunde ;i
aranja p[rul gratuit. De asemenea
dac[ la sf]r;itul s[pt[m]nii vei
participa la petrecere sau alte
evenimente vei fi coafat gratuit.
~n schimbul acestor servici pe
durata a 9 luni, vei fi imaginea
Salonului Expresive Eva Czikai,
fotografiile tale realizate de
fotografi profesioni;ti vor fi
folosite pentru a prezenta moda `n
hair-styling.
Pentru mai multe detalii
sun[ la 0261.713.678 ori
acceseaz[ www.beautyinternational.ro.
Stela C[dar
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Scap[ de durerile
de urechi cu usturoi
Durerile de urechi sunt
cumplite ;i au tendin\a s[
apar[ `n timpul nop\ii. Pot fi
provocate de o infec\ie, de
prezen\a unui corp str[in, de
un dop de cear[ sau de
schimbarea brusc[ a presiunii.
De obicei nu repre-zint[ o
problem[ major[, `ns[ `n
anumite cazuri poate fi periculoas[.
Durerile de urechi pot avea cauze
multiple< o problem[ a urechii (otit[,
adic[ o inflama\ie sau o infec\ie a
urechii), sau dureri care se r[sfr]ng
asupra urechii, provenind `n fapt de
la organe apropiate. Otitele pot fi de
trei feluri, `n func\ie de partea
afectat[< externe, medii sau interne.
Durerile de urechi pot determina
complic[ri serioase, de la meningit[
p]n[ la surzenie complet[. De aceea,
`n caz de durere inexplicabil[ ;i
persistent[ a urechii, este recomandat[ consultarea medicului
orelist. Pentru ameliorarea durerilor
aplica\i pe ureche un s[cule\ cu sare
cald[.
-introduce\i 5 pic[turi de ulei de
lev[n\ic[ sau mu;e\el la jum[tate de
litru de ap[ clocotit[> inhala\i aburul
timp de 10 minute.
-pune\i 3 pic[turi din uleiuri de
lev[n\ic[ sau mu;e\el la 2 linguri\e de
ulei de migdale dulci ;i doar cu
c]teva pic[turi din acest amestec
masa\i u;or pielea urechii ;i a g]tului.
Riscul `mboln[virilor cu otit[
cre;te vara, dup[ sc[ldatul `n bazine
;i `n piscine. Iat[ c]teva tratamente
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naturiste pe care le pute\i folosi acas[.
Un c[\el de usturoi cur[\at se
introduce `n ureche ;i se \ine p]n[ la
apari\ia unei senza\ii de usturime,
dup[ care usturoiul se scoate ;i se
arunc[. Repeta\i acest lucru de 2 ori
pe zi.
Infuzia de ceai de mu;e\el sau de
urzic[ este bun[ pentru a calma
durerile de urechi. O alt[ modalitate
const[ `n amestecul din 3 linguri cu
ulei de mu;e\el ;i 3 linguri cu ulei de
cimbru, pic[turile se pun `n ureche,
de 3 ori pe zi. Se taie m[runt ceapa,
se presar[ cu zah[r, se pune `ntr-un
pahar acoperit ;i se \ine la c[ldur[.
Apoi se toarn[ 2-3 pic[turi din acest
con\inut `n urechea bolnav[, dup[
care se acoper[ cu un fular sau cu un
prosop cald.
Infuzie din amestec de flori de
g[lbenele, trifoi ro;u, coada;oricelului ;i frunze de salvie. O
lingur[ din acest amestec se pune `n
250 ml ap[ fierbinte ;i se infuzeaz[
10 minute. Se fac sp[l[turi calde ale
urechii bolnave.
D.T.
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Diete pentru
ochi s[n[to;i
Ochii sunt oglinda sufletului şi
reflectă sănătatea sau afecţiunile
corpului. Specialiştii sunt de părere
că prin consumul anumitor alimente,
sănătatea ochilor şi acuitatea vizuală
poate fi îmbunătăţită. E important să
avem ochii sănătoşi, deoarece
vederea este vitală pentru orice
activitate, indiferent că eşti la şcoală,
acasă sau la birou.
Mănâncă alimente bogate în
antioxidanţi şi acizi graşi esenţiali.
Alimentele care conţin antioxidanţi
precum< vitamina A, C, zinc, seleniu
şi aciză graşi, sunt esenţiale. Trebuie
să faci o selecţie variată de fructe,
legume şi seminţe. Încearcă să eviţi
mâncarea nesănătoasă, datorită
faptului că o dietă bogată în grăsimi
împiedică circulaţia normală a
sângelui în artere. Iar pentru a-ţi
îmbunătăţi circulaţia sângelui, e
nevoie să faci mişcare, care te ajută la
creşterea nivelului oxigenului în ochi
şi ajută la îndepărtarea toxinelor.
Este important să te odihneşti
bine noaptea, deoarece astfel îţi vei
menţine vederea în formă mult timp.
Trebuie să-ţi menţi mâinile curate
atunci când e vorba de ochii tăi,
deoarece pe mâini sunt microbi, iar
în momentul în care îţi atingi ochii,
toţi microbii de pe mâinile tale vor
ajunge pe suprafaţa oculară. Cel mai
întâlnit mod în care oamenii
contactează infecţii are loc prin
frecarea ochilor. Unii microbi aflaţi
pe mâinile tale pot provoca infecţii
oculare, cum este conjunctivita.
Renunţă la fumat pentru că riscul
apariţiei afecţiunilor oculare este mai

O femeie trebuie s[ aib[ mult[
grij[ ce `;i pune `n farfurie, risc]nd
dup[ ani ;i ani de zile `n care a
m]ncat nes[n[tos s[ se `ngra;e
nepermis de mult, s[ nu mai aib[
formele pe care le avea anterior.

Eşti obişnuit să stai ore întregi în
faţa calculatorului, fie la şcoală, acasă
sau la servici, iar la sfârşitul zilei
constaţi că ochii tăi sunt uscaţi şi ai
senzaţia de nisip în ochi, iată câteva
sfaturi utile...
-ecranul computerului tău
trebuie să fie la o distanţă de 50-60 cm
faţă de ochii tăi, iar partea de sus a
ecranului trebuie să fie uşor sub
nivelul ochilor
-micşorează distanţa dintre
ecranul calculatorului şi documentele
la care te uiţi în timp ce lucrezi
-reglează luminozitatea pentru a
diminua lumina puternică de pe
ecran
-clipeşte des
-ia o pauză la fiecare 15 minute
şi priveşte un obiectiv îndepărtat
D.T.

Efectul yo-yo

liposolubile, vitamina E r[m]ne
pu\in timp `n corp (se elimin[ pe
cale intestinal[, prin bila).
Vitamina E atenueaz[ senza\ia
de oboseal[, amelioreaz[ randamentul psihic, ajut[ organismul
s[ se recupereze dup[ un efort
continuu. Unele studii au indicat
faptul c[ vitamina E `mbun[t[\e;te memoria, reduce riscul
bolilor de inim[ ;i protejeaz[
`mpotriva cancerului.

Administrare

Vitamina E se poate administra nou-n[scu\ilor prematur,
femeilor `n caz de avort spontan,
anemii la copii, artrite, trom-

Cel mai expuse riscului de a se
`ngr[;a sunt femeile cu v]rsta
peste 30 de ani. De regul[, la
aceast[ v]rst[ reprezentantele
sexului frumos au deja o familie
`ntemeiat[ ;i poate chiar un copil
sau doi.
Kilogramele `n plus se pun ;i
din cauz[ c[ femeile g[tesc, gust[
m]ncarea pe care o prepar[ ;i, de
foarte multe ori, m[n]nc[ al[turi
de fiecare membru al casei. Ajuns[
`n situa\ia `n care ai trecut deja
prin nenum[rate regimuri, dar
toate cu efectul yo-yo, adic[ ;i
acele c]teva kilograme pe care leai dat jos `n timpul dietei s-au pus
rapid `napoi dup[ ce nu ai mai
\inut-o, te g]nde;ti desigur c[ ar
trebui s[ `\i schimbi stilul de via\[
alimentar.

Nu te `nfometa!
Schimb[rile de alimenta\ie ar
trebui s[ se fac[ treptat. Nu
renun\a la tot ceea ce `\i place ;i
nu te `nfometa. Nu s[ri peste
micul dejun, care ar trebui s[ fie
cea mai hr[nitoare mas[ de peste
zi. Pr]nzul poate s[ fie unul u;or,
const]nd `ntr-o salat[ asortat[ cu
pu\in ton, ou fiert sau legume
asezonate cu o por\ie mic[ de

carbohidra\i.
La cin[, `n cazul `n care iei
masa `n familie al[turi de so\ul ;i
copilul t[u, consum[ pu\in[
carne, p]ine, pe;te, legume ;i po\i
s[ gu;ti ;i pu\intel desert. Fiind
femeie, nu uita c[ trebuie s[
m[n]nci mai pu\in dec]t so\ul
t[u, deci ai grij[ c]t `\i pui `n
farfurie. Pe c]t posibil, redu por\ia
ta de m]ncare.
Liviu V.

L[m]ia - aliatul de n[dejde
`n cura de sl[bire

Vitamina E `mbun[t[\e;te memoria
Cunoscut[ ;i sub denumirea
de tocoferol, este un puternic
antioxidant, av]nd rol important
`n protejarea vitaminei A, a
carotenilor ;i a uleiurilor vegetale.
Este util[ `n asigurarea
func\ion[rii normale a glandelor
sexuale ;i a celor endocrine.
Tocoferorul asigur[ protec\ia
vaselor sanguine, a globulelor
ro;ii, a pl[m]nilor ;i a ficatului, a
hepatitei cronice ;i epidemice.
Aceast[ vitamin[ `nt[re;te
organismul fa\[ de infec\ii, este
insolubil[ `n ap[ ;i se stocheaz[ `n
\esutul adipos ;i ficat, dar spre
deosebire de alte vitamine
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Femeile peste 30 de ani
sunt cele mai expuse
riscului de `ngr[;are

ridicat la fumători. Foloseşte ochelari
de protecţie când efectuezi o
operaţiune riscantă pentru ochii tăi.
În plus este recomandat să-ţi
examinezi ochii o dată la 2 ani.

Cum îţi protejezi ochii
în faţa computerului?

Diet[
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bofiebite, ulcere varicoase,
afec\iuni reumatice inflamatorii
etc. Administrarea vitaminei E
amelioreaz[ diferite afec\iuni
cardiovasculare (mai ales durerile
cardiace ;i st[rile de sufocare) ;i
pre`nt]mpin[ formarea cheagurilor de s]nge.
Doza zilnic[ necesar[ de
vitamina E variaz[ `n func\ie de
v]rst[, sex, starea general[ de
s[n[tate ;i cantitatea de gr[simi
polinesaturate consumate `n
regimul alimentar.
Doza recomandat[ de vitamina E este de 15 mg de alfatocoferol pe zi.

Pentru o diet[ reu;it[ trebuie s[ ;tii c[ m]ncarea se
poate prepara `n a;a fel `nc]t s[
ui\i de gr[simi. Exact, nu ai
voie s[ pr[je;ti, dar cu ajutorul aparatelor electrocasnice po\i g[ti m]ncare bun[,
gustoas[ ;i `n acela;i timp
s[n[toas[.
Primul pas pe care trebuie s[ `l
faci `nainte de cura de sl[bire
propriu zis[ este s[ ai un cuptor
electric de g[tit cu vapori, un
blender ;i o tigaie de teflon. Le ai?
~nseamn[ c[ putem trece mai
departe. Umple frigiderul cu
legume ;i fructe ;i ai grij[ s[ nu
lipseasc[ l[m]ile, ierburile
aromatizate pentru a g[ti, br]nza de
vaci f[r[ gr[sime ;i o maionez[

light. Pentru a sl[bi
rapid trebuie s[
acidifiezi m]ncarea
pe care o consumi.
Astfel, c]teva pic[turi
de l[m]ie `n farfurie
au rolul de a reduce
indicele glicemic.
Pentru o diet[ de dou[
s[pt[m]ni, speciali;tii
recomand[ s[ consumi
la micul dejun un suc
de l[m]ie amestecat cu
ap[, un ceai sau o cafea
`ndulcit[ artificial, dou[
feliu\e de p]ine integral[
unse cu un v]rf de cu\it
cu unt ;i un iaurt f[r[
gr[sime. Micul dejun
poate s[ fie compus ;i
dintr-un bol cu lapte
b[tut ;i cu circa 30 de

grame de cereale
integrale, sau pu\in[ br]nz[ cu
procent de gr[sime mic, cu dou[
linguri de fulgi de
ov[z ;i o can[ de
fructe ro;ii. La
pr]nz prepar[ 150
- 200 grame de
pe;te sau pas[re, ori
o omlet[ din 3 ou[.
Consum[ 200 grame
legume verzi sau
vegetale, `n func\ie de
preferin\e. Cina trebuie s[ fie c]t se poate
de u;oar[, nu mai
t]rziu de ora 18, iar `n
timpul zilei consum[
c]t mai mult[ ap[ plat[.
Theodora Pop

Alimente de care
trebuie s[ ui\i
`n timpul curei
de sl[bire
~n timpul unei cure de sl[bire
trebuie s[ te `ncarci cu mult[, mult[
r[bdare ;i ambi\ie. Speciali;tii `n
domeniu spun c[ o persoan[ care
\ine regim pentru a sc[pa de
kilogramele `n plus trebuie s[ ;tie
`n primul r]nd c]t de periculoase
sunt unele alimente din magazine.
Silueta este pus[ `n pericol de
c]teva alimente pline de zah[r,
aditivi ;i multe alte astfel de
substan\e. ~n timpul curei de
sl[bire trebuie s[ uita\i de
consumul de gogo;i, de exemplu.
Acestea sunt pline de zah[r ;i
gr[simi, pr[jite fiind `n ulei vegetal.
O singur[ gogoa;[ poate s[ aib[
chiar ;i 300 de calorii, ceea ce este
nepermis `ntr-o cur[. Silueta e pus[
`n pericol ;i de sucurile
carbogazoase. Este mult mai bine
s[ consum[m ap[ plat[, eventual
cu c]te o feliu\[ de l[m]ie, `n loc de
sucurile pline de zah[r ;i, evident,
bombe calorice. ~n general, fiecare
aliment pr[jit con\ine cantit[\i
mari de gr[simi, astfel ar trebui s[
uita\i m[car pentru o vreme de
cartofii pai. Extrem de bogate `n
calorii ;i gr[simi sunt ;i chips-urile.
Ioana V.

Stilul de via\[
s[n[tos se `nva\[
prin diete
pe termen lung
Dietele extreme sunt c]t se
poate de periculoase pentru
s[n[tate, iar de cele mai multe ori,
de;i reu;im s[ sl[bim chiar ;i cinci
kilograme `ntr-o s[pt[m]n[, nu
facem lucrul cel mai bun.
Speciali;tii `n ale nutri\iei
recomand[ dietele pe termen
lung, care de fapt au rolul de a
deveni un stil de via\[ s[n[tos, cu
care ne putem obi;nui p]n[ la
urm[.
Pentru a urma o diet[ pe
termen lung trebuie s[ `ncepi
`ncetul cu `ncetul s[ `\i schimbi
obiceiurile culinare. Astfel,
renun\[ la ulei ;i la gr[simi, la
m]ncarea pr[jit[, la sucurile
carbogazoase ;i la dulciuri. Oric]t
de mult `\i dore;ti s[ m[n]nci o
pr[jitur[, `ncearc[ s[ o `nlocuie;ti
cu altceva, cum ar fi de exemplu
`nghe\ata dietetic[.
Ioana P.

Mod[
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Articole esen\iale `n aceast[
toamn[
Toamna
aceasta, mergi
la cump[r[turi
`n c[utarea c]tor va articole
vestimentare
pentru a fi sigur[
c[ nu pierzi pasul
cu trendurile. Botine stilate, gen\i
versatile, un trenci
elegant ;i o c[ma;[
alb[ simpl[ te vor
ajuta s[ mixezi \inutele
pentru a fi mereu la mod[ – ;i `;i
vor dovedi valoarea investi\iei.

O rochie petrecut[

Simpl[ ;i elegant[, o rochie
midi parte-peste-parte, `ntr-o
culoare uni, purtat[ cu o pereche
de pantofi clasici, poate fi \inuta
perfect[ pentru o zi la birou sau
un cocktail cu prietenele. Totul
depinde de cum o accesorizezi.

Botinele p]n[ la glezn[

O pereche de botine p]n[ la
glezn[, cu sau f[r[ platform[, dar
neap[rat cu toc, ;i decorate cu o
cataram[ ampl[, sau mai multe
catarame ajustabile. Poart[-le cu
perechea preferat[ de skinny
jean;i sau cu o fust[ `n tendin\e.

Balerini

Balerinii cu talp[ moale,
feminini ;i confortabili, se
`nc[p[\]neaz[ s[ r[m]n[ cu noi.
Diferen\a este c[ toamna asta,
v]rful rotund s-a mai alungit
pu\in, iar materialele sofisticate,
gen piele de ;arpe, sunt obligatorii
pentru o adev[rat[ fashionist[.

Trenci

Soare sau ploaie, un trenci
clasic, cu linii simple alungite ;i un
cordon `n talie `\i va flata formele
;i va ad[uga stil \inutei tale.

Pantofi decupa\i

Dr[gu\i ;i sexy, cu platform[
;i toc `nalt, pantofii decupa\i pot
fi purta\i cu o fust[ midi, o rochi\[
neagr[ sau o pereche de jean;i
evaza\i.

Pantalonii largi

O curea chic `n talie adaug[
stil unei perechi de pantaloni cu
piciorul larg, confortabili dar ;i
conservatori. Pentru un plus de
elegan\[, poart[-i cu o c[ma;[
alb[, simpl[.

Geanta pentru laptop

O geant[ versatil[, ca form[ ;i
func\ie, potrivit[ pentru laptopul

t[u dar suficient de elegant[
pentru a se
asorta

rochiior tale sexy. Nimeni nu va
;ti c[, al[turi de gloss ;i oglind[,
`n geanta ta se afl[ un laptop.

Fusta creion

O fust[ clasic[, neagr[, accentuat[ cu o curea sub\ire `n talie
este un must-have pentru orice
mediu office.
~n func\ie de c]t de permisiv
este locul t[u de munc[, po\i purta
fust[ cu buzunare frontale, o
fund[ mare aplicat[ sau accesorii
str[lucitoare.

C[ma;a

O c[ma;[ alb[ cu nasturi,
guler b[rb[tesc ;i linii c]t mai
simple `\i ofer[ o multitudine de
posibilit[\i, ;i se va dovedi `n scurt
timp o investi\ie inteligent[.

E;arfa u;oar[

E;arfele sunt accesoriul
potrivit oric[rui stil, fie c[ por\i
tocuri de 10 cm sau o pereche
confortabil[ de basche\i. Nu te feri
de culorile vesele sau modelele
`nflorate – chiar ;i o \inut[ sobr[
poate fi `nviorat[ de o e;arf[
boho-;ic.

Cosmetic[
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M[;tile cosmetice – ghid
de utilizare
M[;tile hidratante, m[;tile de
gomaj sau purificatoare, sub form[
de crem[, gel sau pelicule fac
miracole pentru tenul t[u. Iat[ tot
ceea ce trebuie s[ ;tii despre m[;tile
pentru ten.
“~mi pun o masc[!”, este
formula sinonim[ cu o mic[ pl[cere
feminin[, cu un moment de r[sf[\,
echivalent cu o evadare din
cotidianul stresant, agitat ;i
aglomerat `n care tr[im. O voluptate
narcisist[, care se gust[ `n solitudine,
pentru c[ oric]t ar fi de pl[cute ;i de
relaxante, momentele “cu masc[”
nu trebuie v[zute de nimeni.

Binefacere pentru piele
;i minte

M[;tile pentru fa\[ au darul de
a ;terge riduri, de a dezumfla
pungile de sub ochi, de a `nl[tura
cearc[nele, de a face tenul s[
str[luceasc[ ;i de a cur[\a ;i hr[ni
pielea agresat[. Rezultatele sunt
garantate cu o singur[ condi\ie folosirea regulat[. “Femeile care
aplic[ cel pu\in o masc[ (adecvat[
tenului) pe s[pt[m]n[ au o piele
mult mai s[n[toas[ dec]t cele care
nu au acest obicei de `ngrijire”,
spune Lionel de Benetti, director de
cercetare ;i dezvoltare la Clarins.
“Este foarte important ca femeile s[
;tie c[ timpul de aplicare al m[;tilor
nu este `nt]mpl[tor precizat pe
flacon. M[;tile au efect intens ;i
foarte activ asupra pielii, motiv
pentru care este foarte important ca
acestea s[ fie men\inute pe piele
exact timpul indicat. Nici mai mult,
nici mai pu\in”, ne sf[tuie;te Lionel.
Specialistul recomand[ `ns[ un
test, pentru a evita reac\iile alergice.
“Testul se face pe pielea de la
interiorul `ncheieturii m]inii, prin

Masca-gomaj

aplicarea produsului ;i l[sarea
acestuia s[ ac\ioneze dublul
intervalului de timp indicat de
produc[tor. Dac[ dup[ `ndep[rtare,
timp de 15-30 de minute, nu apare
nicio reac\ie advers[, masca poate fi
folosit[”.

Este recomandat[ tuturor
tipurilor de ten, chiar ;i celor
delicate. Rolul ei este acela de a
hidrata ;i revitaliza. Sunt m[;ti care
se aplic[ prin masarea pielii.
Combina\ia de aspru ;i cremos
`nl[tur[ celulele moarte cu bl]nde\e.
Masajul trebuie s[ fie cu mi;c[ri
circulare, care s[ insiste `n zonele
delicate ;i zona T ;i s[ dureze c]teva
minute, pentru a da posibilitatea
ingredientelor s[ ac\ioneze. Fa\a
trebuie cl[tit[ cu ap[ c[ldu\[. Acest
gen de masc[ este recomandat[ o
dat[ pe zi, seara la culcare, dar
trebuie urmat[ de un tonic pentru
ten ;i o crem[ hidratant[.

M[;tile crem[

Sunt recomandate tenurilor
dehidratate, obosite, uscate ;i
sensibile. Ele sunt absorbite de
epiderm[ ;i permit reconstituirea
rezervelor de ap[ ale pielii. Dup[
aplicarea m[;tilor, tenul r[m]ne
suplu ;i fin, iar ridurile sunt
estompate. ~n func\ie de compozi\ia
lor, au efecte antiinflamatoare, pot
calma zonele iritate sau cele afectate
de cuperoz[. Cele mai bune sunt cele
care au `n compozi\ie uleiuri
naturale sau extracte de fructe.
M[;tile crem[ trebuie l[sate s[
ac\ioneze un timp mai `ndelungat,
20 - 30 de minute, iar surplusul se
`ndep[rteaz[ delicat, f[r[ a sp[la
tenul cu ap[. Este foarte bine dac[
aplici masca crem[ concomitent cu
o baie cald[, care va activa circula\ia
s]ngelui ;i va favoriza absorb\ia
nutrien\ilor `n piele.
Evit[ contactul cu zona ochilor
;i cu p[rul ;i aplic[ masca pe tenul
foarte bine cur[\at `nainte. Este
recomandat[ o dat[ pe s[pt[m]n[.

Masca purificatoare

Este solu\ia perfect[ pentru
poluarea pe care e;ti obligat[ s[ o
`nfrun\i `n fiecare zi. Masca
purificatoare este recomandat[
tuturor tipurilor de ten, dar mai ales
celor cu tendin\[ de `ngr[;are, care
lucesc, dar ;i tenurilor acneice care
au puncte negre ;i albe. Este solu\ia
care combate ;i efectele fumului.
M[;tile de acest tip au rolul de

Masca pentru luminozitate

a elimina impurit[\ile ;i toxinele
acumulate `n straturile superficiale
ale pielii, o surs[ constant[ de co;uri
;i alte irita\ii. ~n urm[ r[m]ne o fa\[
str[lucitoare, curat[ ;i pl[cut[.
Masca purificatoare cur[\[ porii.
Este contraindicat[ tenurilor
sensibile, chiar ;i celor foarte
deshidratate, pentru c[ accentueaz[
deshidratarea.
Masca purificatoare con\ine
argil[, care absoarbe apa din \esut.
Se aplic[ doar pe fa\a foarte bine
cur[\at[. Dup[ masca purificatoare,
tenul trebuie hr[nit cu o crem[
hidratant[ care, pentru un plus de
eficien\[, trebuie aplicat[ pe fa\a ud[
(pulverizeaz[ pe ten ap[ mineral[).
Cur[\[ bine tenul de resturile de
masc[ ;i respect[ strict timpul de
aplicare. Este recomandat[ de dou[
ori pe s[pt[m]n[.

Recomandat[ tuturor tipurilor
de ten, `n general are `n compozi\ie
substan\e ceva mai agresive. De
aceea nu este recomandat[ a se
aplica mai des de dou[ ori pe lun[.
Trebuie respectat strict timpul de
aplicare. Exist[ produse care `;i
schimb[ culoarea, ca semn c[
trebuie `ndep[rtate.

M[;tile pentru conturul
ochilor

Realizate din ingrediente
speciale, f[r[ parfum, f[r[ coloran\i
sunt special destinate zonei foarte
delicate din jurul ochilor.
Favorizeaz[ evaporarea apei,
rezult]nd un efect reconfortant. ~n
plus, tonific[ \esutul, atenueaz[
ridurile fine ;i diminueaz[ pungile
de sub ochi. Aten\ie la durata de
aplicare, care trebuie respectat[ cu
stricte\e. ~ndep[rteaz[ masca cu
dischete ;i ap[ c[ldu\[, cu mult[
delicate\e. Se aplic[ la nevoie, `n
func\ie de propriul t[u ritm.

Hidratare pe baz[ de iaurt ;i dovleac
~n combina\ie cu miere ;i
iaurt, pulpa de dovleac este
excelent[ pentru tratamente
corporale. E drept c[ te cam
murd[re;ti, dar dup[ un du;
s[n[tos, pielea ta va ar[ta
impecabil. Ingredientele de care ai
nevoie sunt< o cea;c[ plin[ cu
iaurt, un sfert de cea;c[ de miere
natural[ ;i o cea;c[ ;i jum[tate de
piure de dovleac (copt ;i pasat).
Amestec[ ingredientele `ntr-

un bol de m[rime medie,
ad[ug]nd din c]nd `n c]nd pu\in[
ap[ cald[. Acoper[-\i fa\a ;i corpul
cu acest amestec ;i `ncearc[ s[ stai
nemi;cat[ timp de un sfert de or[.
Dup[ ce timpul de a;teptare a
trecut, f[ un du; ;i tamponeaz[\i apoi corpul cu un prosop.
Pielea ta va fi vizibil mai
hidratat[ ;i `n acela;i timp
tonifiat[, iar tu vei avea un tonus
pozitiv.

Familie
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Emo\iile negative folositoare ne
ajut[ s[ ne atingem scopurile
De;i la prima vedere am putea
spune c[ emo\iile negative trebuie
evitate, fiind nefolositoare ;i
bolnave de-a dreptul, iat[ c[
psihologii ne contrazic. Fiecare
dintre noi s-a confruntat cu emo\ii
negative, fie a sim\it m[car o dat[
c[ regret[ un lucru, fie c[ ;i-a certat
copilul pentru o fapt[ ;i probabil la mustrat prea tare, fie c[ s-a
`ngrijorat pentru vreo problem[
ivit[ `n cadrul familiei.

Cu ajutorul emo\iilor
ne adapt[m mediului
`n care tr[im

Potrivit psihologului C[lin
Secan, “de;i emo\iile negative nu plac
nimănui ;i avem cu to\ii tendin\a de
a le evita, nu toate trăirile neplăcute
sunt ;i dăunătoare. Unele dintre
acestea au rolul de a facilita adaptarea
noastră la mediul în care trăim.
Oamenii sunt mai ferici\i atunci când
`;i propun scopuri ;i luptă să le
atingă.
Scopurile sunt parte integrantă
a vie\ii noastre, asigurând un context
care determină modul în care
percepem ;i evaluăm evenimentele
prin care trecem. Încercând să `;i
atingă scopurile, oamenii întâlnesc
situa\ii care le facilitează sau le

blochează calea spre acestea,
caracteristică în func\ie de care sunt
evaluate ca pozitive sau negative. Ca
urmare, emo\iile trăite vor fi ;i ele
pozitive sau negative.

Copilul schimb[ regulile
`n familie
V[ `n\elege\i de minune ;i
crede\i c[ sunte\i familia perfect[,
iar familia `n care domne;te
armonia are ;i un al treilea
membru, evident, bebelu;ul. Din
momentul `n care vine pe lume
copilul totul se schimb[ `ntr-o
familie.
E totu;i important s[
continua\i s[ povesti\i, s[ v[ iubi\i
;i s[ nu ezita\i s[ v[ povesti\i unul
altuia tot ceea ce face\i peste zi.
Bebelu;ul are nevoie de dragoste,
iar o proasp[t[ m[mic[ va fi cu
siguran\[ derutat[ la `ntoarcerea
din maternitate, ne;tiind cui s[ `i
acorde mai mult[ aten\ie, so\ului
sau copilului. ~n primul r]nd,
partenerul de via\[ nu trebuie
`ndep[rtat. ~ncearc[ s[ `\i petreci

c]t mai mult timp cu el, s[ ie;i\i
`mpreun[ `n parc, `n ora;. Nu uita,
feminitatea nu trebuie s[ fie
umbrit[ de maternitate. F[ tot
posibilul s[ pari atr[g[toare, dute la cosmetic[, la coafor.
Theodora Pop

Nemul\umirea,
`ngrijorarea, regretul,
p[rerea de r[u

Printre emo\iile negative
folositoare se numără nemul\umirea,

îngrijorarea, părerea de rău, triste\ea
;i regretele. Nemul\umirea atrage de
la sine `ndr[zneal[ ;i hot[r]re `n a ne
sus\ine cu argumente, ne determin[
s[ ne implic[m `n activit[\i care
servesc scopurilor noastre.
~ngrijorarea are rolul de a acorda
o aten\ie sporit[ ;i pruden\[ adecvat[
`n tot ceea ce facem, o implicare
crescut[ pentru identificarea
solu\iilor la problem[. Cu triste\e
evalu[m gre;elile ;i analiz[m cauzele
ce au dus la e;ec, iar p[rerea de r[u
sus\ine acceptarea justificat[ a unor
penaliz[ri potrivite gre;elii f[cute.
Regret]nd accept[m iertarea oferit[
de cei c[rora le-am gre;it ;i
manifest[m o aten\ie sporit[ pentru
evitarea noilor gre;eli. Acestea sunt
emo\iile negative folositoare, adic[
acelea care ne ajut[ `n efortul nostru
de a ne atinge scopurile. Nu orice
emo\ie negativ[ trebuie evitat[ sau
schimbat[ imediat ce apare, pentru
c[ a;a cum durerea ne atrage aten\ia
c[ este ceva `n neregul[ cu trupul
nostru, tot a;a emo\iile negative
folositoare ne indic[ prezen\a unor
obstacole `n calea realiz[rii
obiectivelor pe care ni le-am propus”.
~n num[rul viitor al Suplimentului “S[n[tate&Frumuse\e”,
psihologul C[lin Secan ne va vorbi
despre emo\iile negative care pot s[
ne orienteze spre decizii eronate.
Ioana Pop Vladimirescu

Copiii sufer[ mult de pe urma
divor\ului p[rin\ilor
Sunt multe cupluri care, dup[
c]\iva ani de c[snicie `n care au
adus pe lume un copil sau chiar
mai mul\i, nu se mai `n\eleg ;i
ajung la desp[r\ire. De foarte
multe ori, din p[cate, cei care
sufer[ cel mai mult de pe urma
desp[r\irii sunt copiii.
Cuplurile care se despart, dar
continu[ s[ \in[ leg[tura, intr]nd
`n contact cu copilul chiar ;i dup[
divor\ reu;esc s[ aduc[ beneficii
copilului. Dac[ tocmai a\i trecut
de divor\, e momentul s[ pune\i
pe primul plan copilul, s[ `i
explica\i de ce a\i ajuns `n aceast[
situa\ie, desigur pe limba sa. Este
un lucru total gre;it s[ `i spune\i
copilului c[ el este vinovat de ceea
ce s-a `nt]mplat `n familie, el e
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Zacusc[ exotic[ cu ananas
Ingrediente<

(pt. 4-5 borcane)
- 30 gogo;ari de m[rime medie
- 2 cutii de ananas
- 400 g bulion
- 250 g zah[r
- 400 ml ulei
- 400 ml o\et
- foi de dafin
- sare ;i piper

Mod de preparare<

Gogo;arii se spal[, se cur[\[ ;i
se taie feliu\e. ~ntr-o crati\[ mare
se amestec[ uleiul, bulionul, o\etul

;i zah[rul. Se adaug[ foi de dafin,
sare ;i piper dup[ gust.
Se pune amestecul pe foc ;i,
c]nd d[ `n clocot, se adaug[
gogo;arii t[ia\i. Se las[ s[ fiarb[ 30
minute, amestec]nd mereu.
Ananasul t[iat cubule\e mici se
adaug[ cu 15 minute `nainte ca
zacusca s[ fie gata.
Amestecul se pune fierbinte `n
borcane , se leag[ cu dou[ r]nduri
de celofan sau se capseaz[.
Borcanele se acoper[ cu o p[tur[
;i se las[ s[ se r[ceasc[ p]n[ `n
ziua urm[toare.
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Gogonele picante
Ingrediente<

(pt. 2 borcane)
- 2 kg gogonele verzi
- 8 foi de dafin
- 4 cepe
- 8 ardei iu\i
- 2 linguri\e boabe de mu;tar
- 500 ml o\et
- 100 gr zah[r
- ap[
- sare grunjoas[ neiodat[

Mod de preparare<

Gogonele se spal[ bine, ceapa
se cur[\[ ;i se spal[. Se taie ceapa
felii ;i gogonelele mai mari `n
sferturi. Ardeii iu\i se toac[ felii
sub\iri. ~n borcanele preg[tite `n
prealabil se a;az[ frumos gogonelele, pres[r]nd printre ele feliile
de ceap[, condimentele ;i ardeii
iu\i.
Se prepar[ saramura< pune 1
lingur[ cu v]rf de sare ;i una de
zah[r `ntr-un litru de ap[. Se d[ `n

clocot, apoi se toarn[ fierbinte
peste gogonele. Se sterilizeaz[ `n
aburi, 25 de minute la foc mic.

Sirop de gutui

Peltea de gutui
Ingrediente<

(pt. 8 borcane a 250 ml)
- 2 kg de gutui
- 1 ½ litru ap[
- sucul de la 1 l[m]ie
- 1 kg zah[r gelifiant (1<1)

`n borcane cl[tite cu ap[ fierbinte
;i se `nchid ermetic.

Mod de preparare<

cauza divor\ului. Vorbi\i cu el ;i
nu b]rfi\i partenerul de via\[ de
care tocmai v-a\i desp[r\it.
Copilul va cre;te ;i `;i va da seama
singur de ce p[rin\ii s[i au ajuns
la divor\.
Ioana Pop

Cu un prosop curat se freac[
puful de la gutui> se spal[ fructele
;i se `ndep[rteaz[ codi\ele ;i
floarea. Se taie gutuile cuburi, cu
tot cu coaj[ ;i cotoare> se acoper[
cu ap[. Se adaug[ sucul de l[m]ie
;i se las[ s[ fiarb[ f[r[ capac 45
min.
Se tapeteaz[ o strecur[toare
cu o bucat[ mare de tifon. Se
toarn[ compozi\ia de gutui ;i se
las[ s[ se scurg[. Se m[soar[ 1 litru
de gutui reci ;i se amestec[
`mpreun[ cu zah[rul. Se d[ `n
clocot, ames-tec]nd ;i se las[ s[
clocoteasc[ 4 minute. Se toarn[

Ingrediente<

(pt. 3 sticle de 1 litru)
- 4 kg gutui
- 1 ½ litru ap[
- 400 g zah[r

Mod de preparare<

Se freac[ bine gutuile cu un
prosop de buc[t[rie, p]n[ se
`ndep[rteaz[ tot puful. Se spal[, se
cojesc ;i se taie `n felii sub\iri. Se
scot s]mburii ;i cotorul, astfel
`nc]t s[ r[m]n[ numai miezul.

Feliile de gutui se pun la fiert
la foc mic, `n ap[ cu zah[r ;i se las[
aprox. 50 de minute. Nu trebuie
l[sate s[ dea `n clocot.
Se iau de pe foc> se pune `ntro sit[ un prosop de buc[t[rie curat
;i se strecoar[ sucul `ntr-o alt[
oal[. Se pune din nou la foc mic
;i se las[ p]n[ `ncepe s[ clocoteasc[.
Siropul se toarn[ `n sticle
pre`nc[lzite, care se `nchid
imediat ermetic.
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Cindy Crawford< “Casa este sanctuarul meu”
~nc[ mai poate “electriza”
podiumul de prezentare, dar
la 43 de ani (s-a n[scut pe 20
februarie 1966), locul inimii ei
este `n casa din Malibu,
California. “Este ca o vindecare s[ tr[ie;ti aproape de
ocean. E locul perfect pentru o
plimbare cu so\ul meu ;i o
joac[ cu copiii mei. Nu te po\i
ab\ine s[ nu z]mbe;ti c]nd e;ti
pe plaj[.”
:i-a petrecut vacan\ele de var[
din adolescen\[ culeg]nd porumb
;i muncind `ntr-un magazin de
haine `n micu\ul or[;el DeKalb din
statul Illinois, `nainte de a-;i
dob]ndi faima interna\ional[ ca
fotomodel. ~n anii ’90 a prezentat
emisiunea de mod[ “House of
Style” pe MTV, l-a inspirat pe
Prince s[ scrie un c]ntec despre ea
;i s-a c[s[torit, apoi a divor\at de
actorul Richard Gere.
Mam[ a doi copii cu so\ul ei
Rande Gerber (proprietar de
cluburi)– fiul Presley de 10 ani ;i
fiica Kaia de 8 ani – Cindy vorbe;te
cu candoarea unei femei pe care ai
considera-o vecina ta. “Am celulit[“, spune ea r]z]nd, “Recunosc.
Dar c]teodat[ `mi spun ‘La naiba,
o s[ m[ `mbrac `n costum de baie.”
Cindy ;i-a transformat faima
ob\inut[ din modeling `ntr-o
afacere de success cu multe
contracte profitabile ca purt[toare
de imagine sau antreprenoare. Dar
cel mai mult apreciaz[ timpul
petrecut acas[ al[turi de familie. Iar
dup[ ce ;i-a decorat singur[ casele
de-a lungul anilor cu ajutorul
designerului Michael S. Smith,
Cindy ;i-a dezvoltat sim\ul pentru
ceea ce face o cas[ s[ devin[ un
c[min. Cu dou[ linii de mobilier
de succes, ea s-a asociat cu firma
JCPenney pentru a crea “Cindy
Crawford Style” – lenjerii de pat,
perdele, prosoape, tac]muri ;i
vesele. Ea vorbe;te despre toate
aceste lucruri `ntr-un interviu
acordat edi\iei din septembrie a
publica\iei americane “Redbook”.
Redbook< S[ `ncepem cu
povestea ta din copil[rie. Ai
crescut `ntr-o cas[ elegant[?
Cindy< Casa mea a fost pe c]t de
elegant[ ;i-a permis mama s[ o
fac[. Niciodat[ nu s-a pus problema
s[ ne schimb[m, de exemplu,
camera de zi. Ea n-a putut s[
mobilize toat[ camera deodat[. A;a
c[ am folosit canapeaua p]n[ s-a
uzat.

R< C]nd \i-ai descoperit prima
dat[ interesul pentru
decora\iunile interioare?
C< ~mi amintesc c]nd sora mea mai
mare s-a mutat ;i eu am primit
camera ei. Din primul meu salariu
din timpul liceului mi-am
cump[rat tapet – de culoarea
piersicii cu flori micu\e pe el. Apoi
mi-am luat o cuvertur[, draperii ;i
lenjerie de pat `n aceea;i culoare.
R< Deci `nc[ de pe-atunci te
pricepeai la a;a ceva?
C< A;a am crezut. Dar c]nd m-am
mutat `n primul meu apartament,

`n Chicago, am mers la un magazin
unde puteai alege forma ;i husa
canapelei> eram at]t de fericit[ avea chiar ;i un pat interior pentru
musafiri. Dar c]nd mi-au adus-o
acas[, n-a `nc[put `n holul de la
intrare, a;a c[ a trebuit s[ chem pe
cineva care mi-a t[iat unul dintre
capete. Nu ar[ta grozav, dar mi-a
amintit tot timpul c[ trebuie s[
m[sori totul `nainte de a merge la
cump[r[turi. Totu;i, am p[strat-o
;i `n celelalte apartamente `n care
m-am mutat `n New York ;i i-am
schimbat husa. A fost o canapea

foarte bun[.
R< Ce face ca o cas[ s[ devin[
un c[min?
C< Cel mai important lucru este
confortul. Casa mea trebuie s[ arate
frumos ;i s[ miroase bine. Vreau s[
reflecte oamenii care locuiesc `n ea.
Nimic `n casa mea nu este formal.
Facem temele la masa din
buc[t[rie.
R< Cum v[ distra\i acas[?
C< Chem[m prieteni la cin[, dar
totul e f[r[ preten\ii. De obicei port
jean;i ;i umblu `n picioarele goale.
So\ul meu se ocup[ de atmosfer[ -

muzic[ ;i lumini. Avem un gr[tar
afar[ pe teras[ pe care facem diferite
gust[ri. Deoarece majoritatea
prietenilor no;tri au copii, ne
organiz[m petrecerea `n jurul lor.
~ncepem mai devreme ;i `i punem
pe copii la un cap[t al mesei,
deoarece dup[ ce m[n]nc[ se duc
la joac[. Apoi adul\ii mai r[m]n
vreo or[-dou[ la mas[.
R< G[te;ti?
C< Nu sunt un buc[tar
experimentat, dar pot s[ preg[tesc
cina pentru 14 persoane. ~ncerc s[
g[tesc lucruri simple< somon, piure

de cartofi, spanac sote ;i salat[. Eu
fac ;i deserturile. Obi;nuiesc s[ fac
o pr[jitur[ cu cocos, care e destul
de simpl[, ;i o pr[jitur[ cu morcovi,
care e preferata so\ului meu. Asear[
am f[cut o competi\ie de tarte cu
fiul meu. El a f[cut re\eta mea cu
rubarb[ ;i c[p;uni, iar eu am
`ncercat o re\et[ nou[, cu piersici ;i
afine. Nu am spus cine a f[cut
tartele ;i am votat. Tarta lui a
c];tigat.
R< Cum e o sear[ tipic[ la tine,
c]nd e;ti doar tu ;i copiii t[i?
C< ~mi place s[ fac temele cu ei. Asta

nu pentru c[ mi-ar pl[cea mie, ci
pentru c[ lor nu le place. Cred c[ e
responsabilitatea mea s[-i ajut.
Lu[m cina `mpreun[, aproape `n
fiecare sear[, la masa din sufragerie.
De;i le place ;i la restaurant, se
plictisesc foarte repede.
R< Ce te streseaz[?
C< Nu suport s[ am prea multe
lucruri `n dezordine. Toat[ lumea
m[ invidiaz[ pentru c[mara mea
unde totul e organizat `n cutii
speciale.
Scopul meu e s[ fiu prezent[ `n
tot ceea ce fac. Dac[ sunt cu copiii

mei, nu-mi place s[ tastez pe telefon
pe sub mas[. ~ncerc s[-mi organizez
timpul `n a;a fel `nc]t s[ pot petrece
timp ;i cu copiii, dar ;i cu partenerii
de afaceri. Dac[ am un program
prea `nc[rcat, nu m[ simt niciodat[
bine, oriunde a; fi, deoarece m[
g]ndesc c[ ar trebui s[ fac altceva.
Mai exist[ o presiune, mai ales
aici `n Los Angeles… Eu cred c[
ar[t bine pentru v]rsta mea. Nu am
25 de ani. Am 43. Asta pare un
lucru stresant, mai ales c]nd o
publica\ie de scandal vrea s[-\i fac[
o poz[. Nu doresc s[-mi schimb
modul de via\[ din cauza unei astfel
de aten\ii. ~\i spui ‘Voi purta
costumul de baie ;i nu-mi voi pune
altceva peste’. Te preg[te;ti pentru
o poz[ mai pu\in grozav[.
R< E greu de crezut c[ exist[ vreo
poz[ mai pu\in grozav[ cu
Cindy Crawford?
C< ~ntotdeauna spun c[ nici chiar
eu nu m[ trezesc ar[t]nd ca Cindy
Crawford! Ceea ce oamenii v[d pe
coper\ile revistelor e un moment
care a fost perfect – v]ntul, lumina,
p[rul, machiajul. Acesta e un proces
de 2 ore. Oamenii se emo\ioneaz[
c[ o `nt]lnesc pe Cindy Crawford
din revista “Playboy” de acum 13
ani. Iar eu sunt acum mama a doi
copii.
R< Cum te relaxezi?
C< Exerci\iile fizice sunt un mod
excelent pentru a sc[pa de stres. La
fel ;i c]nd m[ `nt]lnesc cu
prietenele mele. ~mi place s[ citesc
`ntr-o camer[ special[ deasupra
dormitorului nostru. C]nd sunt la
parter `nseamn[ c[ sunt gata de
orice. Dac[ sunt la etaj atunci ‘Nu
m[ deranja dec]t dac[ ai nevoie de
ceva sau te-ai t[iat.’
R< Care crezi c[ sunt cele mai
mari provoc[ri pentru p[rin\i?
C< Eu i-am avut pe copii `nainte dea avea c]ini, iar c]nd mi-am luat
c]ine, dresorul mi-a spus “Trebuie
s[ te impui ca lider”. Mi-a; fi dorit
s[ ;tiu acest lucru `nainte de-a avea
copii. Chiar dac[ doresc ca ei s[
aib[ p[rerea lor, noi suntem cei care
decidem.
Uneori mai ridic ;i eu vocea la
ei. ~n zilele noastre ne str[duim at]t
de mult s[ fim mame perfecte.
Trebuie s[ g[sim echilibrul `ntre a\i ajuta copilul s[ aib[ succes ;i
dorin\a de a fi independents.
R< Ce te inspir[?
C< ~mi place s[ comunic. Fac acest
lucru `n mai multe aspecte ale
muncii ;i vie\ii mele, ca mam[ ;i ca
so\ie. Asta este pasiunea mea – s[
le comunic oamenilor ideile mele ;i
stilul meu.
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Exerci\ii pilates ca s[ ai
un trup perfect
Nu mai este o noutate faptul c[ pilatesul a devenit una
dintre cele mai `n vog[ modalit[\i de a sc[pa de kilogramele `n plus ;i de a\i sculpta un trup de vis. :i pe bun[
dreptate pilatesul este adorat
de femeile din lumea `ntreag[. Este elegant ;i te ajut[ s[
ai un abdomen plat, picioare
mai sub\iri, un posterior
apetisant, ba mai mult, vei
sc[pa ;i de inesteticul aspect
de coaj[ de portocal[!
Nu e nevoie de abonament la
vreo sal[ de sport, nici nu vei fi
nevoit[ s[ ie;i din cas[. ~mbrac[
ni;te haine lejere, pune muzica ta
favorit[ ;i `ntinde-te pe o saltelu\[.
Trebuie doar s[ execu\i exerci\iile
pe care \i le vom sugera noi, timp
de 20 de minute pe zi, trei zile pe
s[pt[m]n[ ;i `n scurt timp trupul
t[u va `ncepe s[ arate ca desprins
din reviste.

Coapse, ;olduri ;i fesieri

Stai pe spate cu m]inile sub cap.
~ncordeaz[-\i abdomenul ;i ridic[
partea superioar[ a corpului. Ridic[
picioarele 10 cm de la podea.
Men\ine pozi\ia, inspir[ ;i expir[

Mi;carea fizic[
este important[,
indiferent de v]rst[
~n cazul `n care urmezi o diet[,
cu siguran\[ nu e;ti uimit[ s[ auzi
c[ efectele dietei sunt m[rite de
exerci\iile fizice pe care le faci `n
timpul ei. E bine de ;tiut c[
nevoile `n ceea ce prive;te
exerci\iile fizice difer[ de la o
v]rst[ la alta. Astfel, dac[ la 20 de
ani fitness-ul trebuie s[ fie parte a
vie\ii tale, exerci\iile contribuind
foarte mult la modelarea corpului,
la 30 de ani prin sport reu;e;ti s[
impulsionezi metabolismul.
Trecut[ de 40 de ani, pentru a te
men\ine `n form[ trebuie s[ faci
exerci\ii zilnic. Mu;chii `ncep s[
`;i piard[ fermitatea, la fel ca ;i
pielea, astfel c[ doar sportul te
poate ajuta s[ ar[\i bine.
Ioana Pop

u;or. Ridic[ piciorul st]ng spre
tavan. Men\ine corpul `ncordat ;i
;oldurile stabile. Deseneaz[ cu
piciorul st]ng 4 cercuri `n sensul
acelor de ceasornic. Repet[ ;i `n
sens invers acelor de ceasornic de
4 ori. Coboar[ u;or ambele picioare
;i repet[ pentru piciorul drept.

Triceps, biceps, piept,
talie ;i fesieri

A;az[-te pe podea cu picioarele
perfect `ntinse. Pozi\ioneaz[

palmele pe podea `n spatele taliei cu
degetele orientate c[tre picioare.
Ridic[-\i corpul ;i \ine picioarele
`ntinse `nainte. ~ncordeaz[-\i
abdomenul ;i `ncearc[ s[ nu ridici
umerii. Ridic[ piciorul st]ng c]t de
sus po\i, apoi adu-l `n pozi\ia
ini\ial[. F[ c]te 4 repet[ri pentru
fiecare picior.

Triceps, biceps, piept,
spate, fesieri ;i talie

A;az[-te pe podea cu

genunchii `ndoi\i sub tine ;i cu
spatele pu\in curbat.
~ncordeaz[-\i abdomenul ;i
`ndoaie spatele, aduc]nd posteriorul spre piept. Ridic[ genunchiul st]ng 4cm spre piept. Men\ine
abdomenul `ncordat ;i adu
genunchiul drept c]t mai aproape
de piept. Apoi `mpinge piciorul
drept spre exterior ;i `ncordeaz[
mu;chii fesieri. Repet[ de 8 ori
pentru fiecare picior.
Laura Micovschi

Dac[ nu ai timp de mers la sal[,
f[ sport la tine acas[
Sedentarismul `;i pune
amprenta `n via\a noastr[ de zi cu
zi. Ori de c]te ori facem o cur[ de
sl[bire ne scuz[m c[ nu avem timp
de sport, de mi;care `n general, ;i
constat[m `n final c[ toate
regimurile noastre nu dau niciun
rezultat.
De cele mai multe ori ne
ascundem dup[ deget< “nu am timp
de mers la sal[“, “a; dori s[ fug `n
fiecare diminea\[, dar sunt prea
obosit[ ca s[ m[ mai trezesc” etc.
Dar, cine vrea poate. ~n cazul `n
care e;ti o persoan[ foarte ocupat[,
tot mai po\i “fura” ni\el din pu\inul
t[u timp liber pentru a face sport
chiar ;i acas[. Desigur, `n camera ta
nu e la fel ca `ntr-o sal[ de
antrenamente, dar orice exerci\iu
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Cartofii înl[tur[
oboseala ;i stresul
Cartofii provin din
America de Sud şi au fost
aduşi în Europa la începutul
secolului al XVI-lea. Cartoful
este una din cele mai consumabile legume din lume,
indiferent cum sunt aceştia
folosiţi< prăjiţi, copţi sau
făcuţi piure. În stare naturală,
cartoful este o legumă bogată
în vitamine şi minerale,
având numai 85 kcal la 100 g.
Cu toate acestea trebuie să
avem grijă la cartofii prăjiţi... Deşi
sunt foarte tentanţi, aceştia ne pot
afecta grav sănătatea dacă îi
consumăm în exces. Aceştia au un
efect oxidant asupra organismului
şi accelerează procesul de
îmbătrânire din cauza uleiurilor
nesănătoase pe care le conţin.
Specialiştii susţin că o porţie de
cartofi prăjiţi are un efect la fel de
nociv asupra organismului
nostru la fel ca şi o ţigară.
În plus există riscul de
apariţie a cancerului.
Cartofii şi alte produse prăjite
ar putea
provoca
leziuni
ale creierului, chiar
şi maladia Alzheimer.
În schimb, cartoful fiert este benefic organismului şi ajută la întărirea
sistemului imunitar. Cartofii
copţi, simpli, fără grăsimi sunt o
sursă de fibre care ne oferă
protecţie împotriva bolilor de
inimă, având şi foarte puţine
calorii.

Sursă de vitamine

fizic duce la ceva bun. De exemplu,
stai `ntins[ pe podea cu fa\a `n jos.
~ntinde bra\ele `nainte, deasupra
capului, cu palmele `ndreptate u;or
una spre cealalt[. ~ncordeaz[
mu;chii abdominali ;i ridic[

picioarele la c]\iva centimetri
deasupra podelei, iar simultan
ridic[ m]inile la aceea;i distan\[ de
podea ca picioarele. F[ mi;carea de
c]teva ori, dar f[r[ a te gr[bi.
Ioana V.

Bog[\iile toamnei

Cartofii sunt o sursă
importantă de vitamina B, mai
ales vitamina B1 care joacă rol
important în transmisia nervoasă
şi participă la transformarea
glucidelor în energie. Asigură 21%
din necesarul zilnic de vitamina
B6. Vitamina B6 din cartof asigură
protecţie împotriva afecţiunilor
cardiovasculare, ajută la funcţionarea mai bună a sistemului
nervos şi măreşte performanţele
sportive într-un mod natural.
Cartoful mai conţine şi
vitamina C, însă prin procesul de
gătire, acesta îşi pierde o mare

parte din această vitamină.
Cartofii conţin şi mult potasiu,
cupru şi fier. Pe lângă aceste
vitamine, mai conţin şi un
mineral de o mare importanţă,
magneziul, care ne ajută să
înlăturăm oboseala şi stresul. De
asemenea s-a descoperit că în
cartofi se află o mare cantitate de
carotenoizi şi de flavonoizi, care
protejează împotriva problemelor
respiratorii şi anumitor forme de
cancer. Pentru a beneficia de toate
proprietăţile nutritive din cartof,
acesta nu trebuie consumat prăjit
în ulei sau alături de alimente
bogate în grăsimi. Cercetătorii
britanici au descoperit faptul că în
cartof se găseşte o substanţă
numită kukoamină care poate
reduce tensiunea arterială.
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Sucul de
sfecl[ ro;ie
combate anemia

Leacuri naturiste

Migrenele dispar sau sunt
atenuate dacă aplicăm câteva
feliuţe de catrof pe frunte, ceafă şi
tâmple. Se pot fixa cu un
prosop şi se înlocuiesc după ce cartoful se încălzeşte şi se usucă.
Este indicată
o poziţie
de relaxare, într-o cameră întunecoasă.
Senzaţia de arsură
este şi ea înlăturată dacă aplicăm
local cartof crud, ras, folosit sub
formă de cataplasmă. Durerile în
talpa piciorului cauzate de mersul
pe jos pot fi înlăturate cu aplicaţii
de cartof crud (tăiat feliuţe sau
ras) pe picior până la jumătatea
pulpei. Sucul de cartofi calmează
mucoasele digestive, fiind
antispastic, diuretic şi emolient.
Cura în acest caz constă din
curăţarea unui cartof crud de
coajă, apoi se mixează cu
blenderul cu 5 ml apă şi se bea
dimineaţa pe stomacul gol. Sucul
de cartofi poate vindeca artrita,
hepatita, constipaţia, litiaza biliară
sau hemoroizii, amidonul din
cartof este un antiinflamator
pentru bolile gastrointestinale sau
intoxicaţiile cu substanţe toxice.
Cartofii sunt uşor de digerat
datorită conţinutului de carbohidraţi, fiind un aliment excelent
pentru bebeluşi, dar şi pentru cei
ce întâmpină dificultăţi în
digerarea mâncării.
Dana T.

Sfecla roşie are numeroase
beneficii asupra sănătăţii noastre,
sucul acestei legume conţine
foarte multe vitamine, îmbunătăţeşte metabolismul, combate
anemia şi are un efect de detoxifiere a ficatului, ajutându-l să
distrugă grăsimile.
Potrivit unui studiu realizat de
cercetători britanici, sucul de sfeclă
roşie consumat zilnic combate
hipertensiunea arterială şi creşte
rezistenţa fizică a organismului. O
echipă de cercetători de la
Universitatea din Exeter a
descoperit că nitratul conţinut de
sfecla roşie contribuie la reducerea
consumului de oxigen, astfel
exerciţiile fizice devin mai puţin
dureroase, prevenind totodată şi
apariţia bolilor de inimă. Sucul de
sfeclă roşie este benefic şi în cazul
celor care suferă de maladii
cardiovasculare, respiratorii sau
metabolice. Conţinutul de magneziu din această legumă este
recomandat de specialişti în
restabilirea echilibrului psihic.
Cercetătorii susţin că sfecla
odată gătită sau fiartă nu îşi pierde
din proprietăţile benefice, ca şi în
cazul celorlalte legume. Experţii
atrag însă atenţia diabeticilor, care
trebuie să evite consumul acesteia
deoarece sfecla are un conţinut
ridicat de zahăr. Includerea sfeclei
în dieta noastră zilnică, ajută la
reducerea riscului de apariţie a

dezechilibrelor cognitive, osteoporozei, dar şi afecţiuni cauzate
unui nivel ridicat al colesterolului.

Proprietăţi generale

Sfecla roşie este nutritivă,
energetică, răcoritoare, antianemică, mineralizantă, hipotensoare, stimulatoare a activităţii
ficatului. Sucul acestei legume este
recomandat în colite, enterite,
afecţiuni ale ficatului, anemii,
nevrite, tuberculoză, viroze,
afecţiuni renale, litiază urică, diateză
urică. În tratarea acestor afecţiuni,
cura recomandată constă în 100150 ml de suc pe zi, luat dimineaţa
pe stomacul gol. Sfecla roşie conţine
protide, hidraţi de carbon, enzime,
vitaminele A, B, C, PP sodiu,
potasiu, calciu, fosfor, fier, magneziu, zinc, brom. Sucul de sfeclă
roşie este indicat şi femeilor
însărcinate datorită conţinutului
mare de vitamine.

Cura în cazul bolilor
de plămâni, ficat
şi hepatita C

Se taie în bucăţi 1 kg sfeclă şi se
amestecă cu o legătură de pătrunjel,
o legătură de mărar, una de
leuştean, o căpăţână de usturoi şi o
linguriţă drojdie. Deasupra acestui
amestec se toarnă apă şi se lasă la
macerat la temperatura camerei. În
momentul în care lichidul este acrit,
se strecoară şi se poate consuma.
Se beau două pahare pe zi.
D.T.
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Vedetele ;i fixa\iile lor
stilistice
Uneori, vedetele poart[
acelea;i lucruri la nesf]r;it, p]n[
c]nd trendul, interesant ;i
agreabil la `nceput, `;i pierde orice
farmec.

E interesant c[ Gwen ;i-a creat
un brand vestimentar, ;i nu unul
de rujuri. E semn[tura ei stilistic[,
dar trebuie oare s[-l poarte chiar
;i `n parcul pentru copii, c]nd e
`mbr[cat[ `n trening? :i Victoria
Beckham a impus tunsoarea bob
ca trend, dar a renun\at la el, la un
moment dat.

Kristen Stewart – teni;ii

Ea ;i-a f[cut un renume de
rebel[. Este celebr[, dar nu vrea `n
ruptul capului s[ fie “div[“, s[
pozeze `n rochii Chanel ;i s[
`ncal\e ultimele sandale Manolo
Blahnik. Dar chiar s[ vin[ cu
teni;i Converse pe covorul ro;u ...
e pu\in exagerat.

Paris Hilton – benti\e

Lupt[ cu liniile fine de pe
m]ini cu m[;ti sau peeling cu alfa
hidroxi acid (sau AHA). Aceste
produse `ndep[rteaz[ pielea
moart[ ;i ajut[ la schimbarea
celulelor. Atunci c]nd celulele noi,
s[n[toase, ajung la suprafa\[, ofer[
pielii o textur[ mai neted[, f[c]nd
liniile ;i ridurile mai pu\in vizibile.
Lupt[ `mpotriva ridurilor fine
din jurul ochilor cu ajutorul
c]torva ingrediente esen\iale.
Primul este retinolul, un derivat
al vitaminei A, care reconstruie;te
nivelurile de colagen ;i ajut[ la
netezirea liniilor fine. Urm[torii
sunt antioxidan\ii precum ceaiul
verde ;i vitamina C, care ajut[
pielea s[ re\in[ colagenul.

Rihanna - unghiile ascu\ite

Unghii este un termen bl]nd,
gheare e mai corect spus. De la o
vreme `ncoace, Rihanna nu mai
scap[ de acest tip de manichiur[.
Se potrive;te pentru \inutele de
scen[ sau de videoclip, dar s[
trebuiasc[ s[ m[n]nci cu unghiile
astea?! E clar c[ Rihanna nu se
spal[ singur[ pe cap.

Lady Gaga - body-uri

Artista american[ are numai
fixa\ii stilistice. Ai v[zut-o
vreodat[ `mbr[cat[ normal? ~n
blugi, `n tricou, `n pantaloni? Sau
;tie cineva cum arat[ p[rul ei, de
fapt? Lady Gaga are o obsesie
pentru peruci, p[l[rii enorme ;i
hidoase, body-uri, ciorapi plas[
;i, mai nou, pentru m[;ti ca-n
filmele horror.

Fergie - blugii cu “pete”

Modelul este de dat[ recent[,
deci fixa\ia lui Fergie nu e chiar a;a
de stresant[. ~nc[.

Taylor Momsen - blugii
rup\i

Actri\a din “Gossip Girl” face

Timpul nu iart[ pe nimeni
;i, din p[cate, acesta este cel
mai dur cu tenul nostru. |ine\i v]rsta un secret cu aceste
trucuri de fru-muse\e antiaging.

Pielea moart[ de pe m]ini

A fost o vreme c]nd Paris
ap[rea `n fiecare zi cu c]te o
benti\[ nou[ pe cap. Indiferent de
loca\ie - la plaj[, pe covorul ro;u,
la shopping, la plimbare, la sal[.
Benti\e cu pietricele, benti\e
`mpletite, benti\e din piele, din
m[tase. S-a mai potolit, dar nu
b[g[m m]na `n foc c[ e definitiv.

parte din genera\ia actorilor
tineri, cu mai mult sau mai pu\in
talent. ~nc[ nu e clar de ce sunt `n
stare. Dar pentru c[ este ;i
c]nt[rea\[, Taylor are o sl[biciune

pentru stilul punk-rock. Mai rar
o vezi `n blugi f[r[ t[ieturi ;i g[uri.

Kim Kardashian – sacoul

Lung, p]n[ `n talie, cambrat,
drept, negru sau `n culori

deschise. Sacoul nu lipse;te din
garderoba lui Kim. Din fericire,
;tie cum s[-l asorteze `n a;a fel
`nc]t s[ nu par[ c[ se `mbrac[
`ntotdeauna `n acela;i stil.
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Ingrediente ;i trucuri Cosmeticele expirate,
pericol pentru
anti-`mb[tr]nire
Ridurile verticale `n jurul gurii
sunt `ntip[rite mecanic pe fa\a ta
de fiecare dat[ c]nd vorbe;ti, r]zi
sau m[n]nci. Nu po\i opri acest
lucru dar `l po\i `ncetini folosind
protec\ie solar[ cu regularitate ;i
un tratament cu colagen sau antirid `n jurul gurii `n fiecare zi.
~ncearc[ un produs ce con\ine acid
hialuronic (care umple liniile fine)
sau madecassozid (care repar[
daunele produse celulelor).
Buzele uscate arat[ mai sub\iri
;i mai ridate dec]t sunt de fapt.
Folose;te `ntotdeauna un balsam
de buze pentru a le reda hidratarea
;i a le men\ine moi ;i pline.
~ncearc[ un balsam, un tratament
de buze sau un gloss reparator cu
pigment de culoare.

Gwen Stefani - rujul ro;u

Frumuse\e
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Dac[ pielea ta este foarte
sensibil[, `nlocuie;te produsele cu
vitamina A cu peptidele – proteine
care stimuleaz[ cre;terea colagenului – deoarece acestea nu
provoac[ ro;eata ;i irita\iile pe care
le poate provoca retinolul.

s[n[tatea ta

Machiaj `mpotriva cearc[nelor
Nicio crem[ de ochi nu va
elimina cearc[nele odat[ ce pielea
`;i `ncepe traseul descendent. Dar
un machiaj aplicat cu `ndem]nare
le poate face mai pu\in vizibile.
Evit[ produsele cosmetice care
con\in SD-40, isopropil alcool, un
ingredient comun care poate irita
tenul acneic sau sensibil,
provoc]nd ro;eat[, usc[ciune ;i, `n
unele cazuri, pete maronii sau
`mb[tr]nire prematur[.

Nu exfolia `n exces
Multe produse din ziua de azi
au alfa hidroxi acizi pentru a
combate ridurile ;i liniile fine, dar
dac[ amesteci produsele prea mult
(spre exemplu, o crem[ hidratant[
pe baz[ de acizi ziua ;i o crem[
exfoliant[ seara), ri;ti s[ `\i
inflamezi tenul.
Produsele comerciale exfoliante nu vor mic;ora porii dar `i
pot face mai pu\in vizibili.
~ncearc[ un ser sau un peeling cu
acid salicilic – care cur[\[ chimic
murd[ria, sebumul ;i acumularea
de celule moarte – ;i acid glicolic
sau lactic pentru a `nmuia
suprafa\a.
Dormi suficient
Pielea se repar[ singur[ pe
timpul nop\ii ;i, dac[ te privezi
constant de somn, acest lucru se va
vedea pe tenul t[u.

Numai una din patru
femei ia `n considerare data
de expirare a produselor
cosmetice de\inute, potrivit
dailymail.co.uk. Celelalte `;i
pun s[n[tatea `n pericol
folosind cosmeticele timp de
c]\iva ani, chiar dac[ `ncep s[
miroase ciudat sau s[ se decoloreze, potrivit unui sondaj
realizat `n Marea Britanie.
Beauty analista Alexandra
Richmond a declarat pentru
dailymail.co.uk< “Nu este o simpl[
problem[ legat[ de faptul c[
produsele nu se mai ridic[ la
nivelul a;tept[rilor noastre.
Cosmeticele vechi sunt un
adev[rat pericol pentru s[n[tate.
La fel ca ;i alimentele, cosmeticele
expir[ ;i sunt periculoase dac[ le
folosim `n continuare”.
Acum patru ani, Uniunea
European[ le-a cerut produc[torilor de cosmetice care se pot
deteriora dup[ deschiderea
ambalajului, s[ ofere pe ambalaj
informa\ii referitoare la durata
maxim[ de folosire, de la data
desigil[rii. Cu toate acestea, data
de expirare este `n continuare
ignorat[ ;i numeroase femei
folosesc rimelul sau creioanele
dermatografe cu mult peste cele 6
luni recomandate de folosire.

Produsele organice, mai
pu\ini conservan\i
Cosmeticele naturale sau

organice con\in mai pu\ini
conservan\i sau nu con\in deloc,
ceea ce `nseamn[ c[ durata lor de
via\[ este mult mai mic[. Iat[ care
este perioada maxima de folosire
pentru cele mai utilizate tipuri de
cosmetice< rimel 3 - 6 luni> fard de
obraz 12 - 18 luni> ruj 18 luni> fond
de ten 6 luni> fard de pleoape 12
luni> Eyeliner lichid 3 - 6 luni>
;ampon 24 luni> gel de du; 24 luni.
Substan\ele chimice din
cosmeticele expirate `ncep s[ se
degradeze, iar rezultatul poate fi
extrem de d[un[tor. Cum femeile
folosesc aproximativ 20 de
produse de `nfrumuse\are pe zi,
combina\iile dintre diversele
substan\e con\inute de acestea,
unele dintre ele degradate, pot
avea efecte nocive.

Femeile nu citesc lista de
ingrediente
Dac[ folose;ti produsele de
machiaj zilnic, organismul t[u
poate absorbi prin piele peste dou[
kilograme de substan\e chimice pe
an, potrivit geniusbeauty.com.
Acela;i sondaj citat de
dailymail.co.uk a eviden\iat faptul
c[ femeile nu citesc lista de ingrediente a cosmeticelor. Numai una
din patru femei verific[ frecvent
ingredientele cosmeticelor pe care
le cump[r[, iar peste jum[tate
dintre femei nu consider[ necesar
s[ citeasc[ lista de ingrediente dac[
un produs este natural, potrivit
telegraph.co.uk.
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Contactul vizual
este cea mai bun[
metod[ de a flirta
Flirtul este folosit `nc[ de-o
ve;nicie pentru a atrage aten\ia
unei alte persoane despre faptul
c[ te intereseaz[. A flirta nu
`nseamn[ doar a vorbi `ntr-un fel
anume cu cineva, ci ;i a folosi
limbajul non-verbal `ntr-un mod
c]t se poate de subtil, dar cu
siguran\[ mult mai util uneori
dec]t replicile de ag[\at.
Ai mai auzit c[ o privire face
uneori mai mult dec]t o sut[ de
cuvinte. :tiai c[ un contact vizual
prelungit, mai lung de cinci
secunde reprezint[ una dintre cele
mai de succes tehnici de flirt?
Printr-o privire `i po\i da de `n\eles
c[ te intereseaz[, dar, `n acela;i
timp, acest gest poate fi ceva cu
totul ;i cu totul nevinovat. Dac[
`ns[ l-ai privit `n ochi pentru mai
mult timp ;i el a men\inut
contactul vizual, e semn c[ ceva,
ceva tot este `ntre voi. Pentru a-i
atrage aten\ia `\i po\i plimba m]n[
prin p[r, `\i po\i `ndrepta hainele
sau `\i po\i expune g]tul. ~n ceea
ce `i prive;te pe b[rba\i, ;i ei
folosesc cam acelea;i tehnici, doar
c[ ei `;i str]ng `n plus stomacul
sau respir[ ad]nc pentru a-;i m[ri
pieptul.
Laura M.

Umorul nu trebuie
s[ lipseasc[ dintr-o
rela\ie solid[
V[ sim\i\i foarte bine `mpreun[ ;i a\i vrea ca ;i peste mul\i
ani de zile rela\ia voastr[ s[ fie la
fel? Oare care sunt secretele unui
cuplu perfect? Se spune c[ nu se
poate defini cuplul ideal, dar totu;i
se pot urma c]teva sfaturi pentru
a v[ ajuta s[ continua\i s[ crede\i
`n cuplul perfect.
~n primul r]nd, doi oameni
care se iubesc nu ar trebui s[ uite
nici m[car pentru o clip[ s[
z]mbeasc[. ~ntr-o rela\ie, z]mbetul ;i umorul nu trebuie s[
lipseasc[. Cei doi parteneri trebuie
s[ fac[ haz de necaz ori de c]te ori
e nevoie. Al doilea sfat este ca
iubi\ii s[ nu renun\e la s[rut,
pentru c[ `n majoritatea cazurilor
s[rut[rile pasionale sunt prezente
doar la `nceputul leg[turii. Dac[ v[
imagina\i c[ ve\i r[m]ne pe veci
al[turi, discuta\i mereu despre
copii. ~n cuplu trebuie interzis[
minciuna ;i trebuie cl[dit[
`ncrederea.
Liviu Pop

Cuplu
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Un b[rbat sexy este un b[rbat
care are sim\ul umorului
;i este st[p]n pe situa\ie
Lec\ia de stil

Am auzit de nenum[rate
ori o femeie spun]nd despre
un b[rbat c[ este sexy sau am
spus-o chiar noi. Gusturile nu
se discut[ ;i fiecare consider[
sexy la un b[rbat anumite
lucruri. Totu;i, din discu\iile
cu mai multe reprezentante
ale sexului frumos am reu;it
s[ sumariz[m c]teva lucruri
care `l fac sexy pe un b[rbat.
A;a, ca s[ ;tie ;i ei c[ nu e
destul s[ aib[ un abdomen pe
care s[ po\i t[ia lemne pentru
ca s[ ne taie r[suflarea.
E adev[rat, ne plac b[rba\ii
frumo;i, care ne fac s[ ne `ntoarcem
capul dup[ ei ;i s[ vis[m cu ochii
deschi;i. ~ns[, cum superficialitatea
nu este tocmai una dintre
caracteristicile noastre, e nevoie de
mult mai mult. Avem nevoie de
b[rba\i care s[ fie `ntodeauna
st[p]ni pe situa\ie. Nu doar
frumuse\ea ne `nfioar[, ci ;i calmul
unui tip `n situa\ii de criz[. Ne face
s[ credem c[ lucrurile se vor
termina `ntotdeauna cu bine. :i
dac[ tot suntem la capitolul emo\ii,

nu trebuie s[ uit[m nici de b[rba\ii
care ne fac s[ r]dem. Nimic nu se
compar[ cu o glum[ bun[ sau cu un
gest care dovede;te c[ tipul din fa\a
noastr[ este `nzestrat cu sim\ul
umorului. De men\ionat este `ns[
faptul c[ nu se `ncadreaz[ `n aceast[
categorie a b[rba\ilor sexy cei care
`n\eleg ca prin umor s[ `i
batjocoreasc[ pe al\ii.

Extrem de sexy ni se pare ;i
atunci c]nd ne lua\i de m]n[ sau ne
m]ng]ia\i `n timp ce sunte\i la
volan. Ne place atunci c]nd
b[rbatul iubit `;i pune m]na pe
um[rul nostru ;i c]nd `;i exprim[
sentimentele `n cuvinte.
Dup[ cum spuneam, exist[
dou[ categorii de b[rba\i< cei care `;i
ating partenera `n timp ce conduc
ma;ina ;i al\ii care `;i \in ambele
m]ini pe volan ;i ochii `n fa\[. Cei
din prima categorie se calific[ `n
categoria sexy!
:i s[ trecem ;i la aspectul fizic,
care, bine`n\eles nu este cel mai
important, dar are locul lui frunta;.
Dac[ un b[rbat are grij[ de fizicul
s[u, este activ ;i merge la sal[, este
clar c[ pune mare pre\ pe s[n[tatea
sa. Unde mai pui c[, endorfinele
produse de corpul s[u `n timp ce
face mi;care `l ajut[ s[ `;i men\in[
un psihic ;i un fizic bun, deci e `n
stare s[ aib[ grij[ ;i de iubita sa. Iar
dac[ ;tie ;i cum s[ se `mbrace, are
stil ;i nu arunc[ pur ;i simplu pe el
o pereche de blugi ;i un tricou, e
clar c[ poate fi inclus `n categoria
b[rba\i senzuali ;i irezistibili.
Laura Micovschi

Ce faci c]nd te-ai `ndr[gostit
de cel mai bun prieten?
Mult[ lume consider[ c[ `ntre
un b[rbat ;i o femeie nu poate exista
o simpl[ rela\ie de prietenie. F[r[ s[
vrea, unul dintre cei doi va `ncepe la
un moment dat s[ dezvolte “altfel”
de sentimente pentru cel[lalt, iar din
acest moment prietenia nu va mai fi
nicic]nd ca `nainte.
A `ncepe o rela\ie amoroas[ cu
cel mai bun prieten are ;i beneficii,
dar ;i dezavantaje. Pe de o parte, `l
cuno;ti deja, `\i e apropiat, `i cuno;ti
gusturile ;i pasiunile, la fel ;i el \ie.
~n schimb, dac[ el nu te prive;te
dec]t ca pe o bun[ amic[, exist[
;anse ca prietenia voastr[ s[ se
destrame. Totu;i, lu]nd `n calcul
riscurile, cea mai bun[ solu\ie este
s[ fii sincer[ ;i s[ `i spui `n fa\[ c[ `l
prive;ti mai mult dec]t ca pe un
simplu amic. Poate nu ve\i fi
`mpreun[ imediat, dar te va scuti `n
primul r]nd pe tine de situa\ii

nepl[cute. ~i spui ce sim\i iar apoi te
por\i natural ;i la;i totul s[ decurg[
de la sine, f[r[ a for\a lucrurile.

Fii atent[ la gesturile lui

~nainte de a te arunca `n
dezv[luiri, fii atent[ la semnalele pe
care \i le transmite el. Ai grij[ `ns[,
deoarece `ntr-o adev[rat[ rela\ie de
prietenie gesturile de afec\iune sunt

ceva normal. Nu te l[sa p[c[lit[ de
imagina\ia ta bogat[ de femeie
`ndr[gostit[. Una dintre cele mai
bune variante ar fi ca s[ `i `ntrebi pe
prietenii vo;tri comuni dac[ ei au
observat ceva, dac[ el le-a f[cut vreo
confesiune legat[ de sentimentele
lui pentru tine.
Nu `n ultimul r]nd, las[-i timp
de g]ndire, iar apoi respect[-i
decizia. Dac[ el nu simte la fel ca
tine, dovede;te-i c[ po\i trata situa\ia
cu maturitate. Nu insista asupra
unei viitoare rela\ii, las[-l pe el s[ te
contacteze, dar atunci c]nd sunte\i
`mpreun[ uit[ de atitudinea de
amic[ ;i `ncearc[ s[ `l faci s[ se
`ndr[gosteasc[ de tine. :i, la urma
urmei, dac[ vreodat[ i-a trecut prin
cap c[ voi doi a\i putea un cuplu, fii
sigur[ c[ acum va l[sa ;i el aceste
sentimente s[ ias[ la iveal[.
Nicole Teodorescu
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Carier[
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Primul pas `n carier[ este
definirea scopului profesional
~n zilele noastre tot mai
mul\i s[tm[reni r[m]n f[r[
loc de munc[. Din acest motiv,
oamenii intr[ `n panic[ ;i
recurg la diferite metode ;i
tehnici de recuperare a jobului
sau pentru ob\inerea unui nou
loc de munc[.
Din acest motiv, am discutat cu
un consilier `n carier[ ;i construc\ia
viitorului, sociologul Olah Norbert.
Ca discurs introductiv, `n cele ce
urmeaz[, vom vorbi despre ce
`nseamn[ cariera `n sine ;i care sunt
cei trei pa;i principali de urm[rit
c]nd un individ dore;te s[-;i
construiasc[ o carier[ de succes.
Pentru cei care `;i doresc o
carier[, indiferent de domeniul ales,
primul pas ce trebuie efectuat este s[
se defineasc[ \inta< cine vreau s[ fiu?
unde vreau s[ fiu? ce vreau s[ fac? de
ce vreau s[ fiu a;a? ;i cum vreau s[
fiu? peste 10 ani. Dac[ ai definit
scopul, trebuie s[ a;terni necesit[\ile
prin care po\i atinge \elul dorit, adic[
s[ recuno;ti calit[\ile ;i aspectele pe
care trebuie s[ le ai. Un om care ;i-a
definit scopul profesional, e un om

carierist. De ce? Din moment ce un
individ ;i-a definit scopul, `nseamn[
c[ ;tie ce vrea ;i implicit `;i d[ seama
c[ pentru a ajunge la \el, trebuie s[
parcurg[ anumi\i pa;i ;i se consider[
`n stare pentru a efectua ace;ti pa;i.

Autoevaluarea ;i
recunoa;terea aspectelor

Dup[ definirea scopului
profesional ;i a aspectelor necesare,
urmeaz[ autoevaluarea. Acest lucru
`nseamn[ un test personal prin care

s[ definim 3 aspecte< care sunt
calit[\ile de care
am nevoie pentru
a ajunge la scopul
dorit? care sunt
calit[\ile pe care
deja le am? ;i care
sunt acele calit[\i
pe care trebuie s[
le dob]ndesc pentru a ob\ine ceea ce
`mi doresc. Astfel
`\i vei da seama de
ce ai nevoie `n
ansamblu, ce ai `n
prezent ;i ce `\i
lipse;te din “pachet”.
~n ceea ce prive;te auto-evaluarea
;i definirea calit[\ilor prezente ;i
calit[\ilor lips[, e bine s[ ;ti c[,
indiferent de cerin\ele personale,
acestea sunt de dou[ feluri< calit[\i
dob]ndite din na;tere, abilit[\i cu
care un om se na;te ;i care nu pot fi
`nv[\ate la ;coli (de exemplu vocea
bun[ pentru a c]nta sau talentele
actorice;ti deosebite) ;i calit[\i
dob]ndite pe parcursul vie\ii, adic[
lucruri `nv[\ate la ;coal[, acas[ sau de

~nclina\ia spre o anumit[ meserie
se formeaz[ din copil[rie
~n multe familii se `nt]mpl[ ca o meserie s[ fie tradi\ie.
Dac[ ambii p[rin\i sunt
avoca\i, ori medici, categoric
;i copilul va fi `ntr-un fel
“for\at de `mprejurimi” s[
p[streze tradi\ia. Acest lucru
trebuie evitat pe c]t posibil.
~n opinia sociologului, cel mai
bine e ca p[rin\ii s[ acorde o
deosebit[ aten\ie copilului `n
copil[rie pentru a observa care sunt
talentele pe care acesta le posed[,
care sunt abilit[\ile ;i `nclina\iile
spre care cel mic se `ndreapt[. Dac[
copilul are talent la pictur[,
fotografie, `n niciun caz s[ nu-l
obliga\i s[ c]nte sau s[ fac[ teatru.
Dac[ `i place domeniul ;tiin\elor,
nu `l for\a\i s[ dea la drept, de
exemplu. ~ncerca\i s[-i observa\i
talentele reale ;i s[ depista\i de la

cele mai mici v]rste spre ce are
`nclina\ii ;i s[-l sus\ine\i at]t moral,
c]t ;i financiar `n m[sura posibilit[\ilor.

Alege\i ;coala `mpreun[

Nu face\i gre;eala de a for\a
copilul s[ se `nscrie la o ;coal[ care
nu `i place. Dac[ are `nclina\ii spre
profiluri umane, sub nicio form[

nu-l `nscrie\i la biologie, matematic[ ori alte profiluri reale.
~n schimb, dac[ copilul dore;te
s[ urmeze cursuri suplimentare la
o alt[ ;coal[, de exemplu cursuri de
canto, dans, fotografie ori altceva
ce `l pasioneaz[, sus\ine\i-l. E
important s[ petreac[ timp f[c]nd
ceea ce `i place, altfel se va ur] de
;coal[ ;i va fi influen\at negativ.
Orice om are `nclina\ii spre
limbi str[ine, cel pu\in la un nivel
minim. Nu l[sa\i s[ treac[ copil[ria
f[r[ s[ `nve\e cel pu\in limba
englez[.
Mai nou, indiferent de domeniul `n care lucreaz[ un om, o
limb[ str[in[ constituie avantaj,
nemaivorbind de faptul c[ exist[
zeci de burse de studii, oportunit[\i
de lucru `n str[in[tate unde
cunoa;terea unei limbi de circula\ie
e obligatorie.
G.P.

la diferite cursuri (cum ar fi< o limb[
str[in[, capacitatea de a conduce un
vehicul etc).

|ine-te de scop pentru
a-l ajunge

~n momentul `n care \i-ai definit
scopul, elementele necesare ;i cele
care `\i lipsesc, nu `\i r[m]ne altceva
dec]t s[ te \ii de ceea ce \i-ai propus.
Dac[ e nevoie s[ mai `nve\i o limb[
str[in[, f[-o! Dac[ e nevoie s[ urmezi
cursuri sau o ;coal[ de specialitate
pentru a ob\ine jobul dorit, urmeaz[l! Dac[ e nevoie s[ te angajezi `ntr-o
companie pentru a dob]ndi
experien\[ pentru a putea avansa
peste c]\iva ani, angajeaz[-te! Dac[
;tii c[ tot ceea ce faci, faci cu un
anumit \el, nu te retrage, du-te cu
`ncredere `nainte.
Pentru cei care au `ntreb[ri
privind cele discutate sau propuneri
pentru subiecte pentru viitor, ne pot
scrie la intrebari.informatilei@gmail.
com. Sociologul Olah Norbert v[
r[spunde.
Pentru s[pt[m]na urm[toare
vom preg[ti articole despre tipuri de
cariere ;i sfaturi practice celor care `;i
doresc un job.
Gabriela Pu;ca;iu

Critica la momentul
potrivit este
constructiv[
Uneori este nevoie s[ critic[m pe
cineva. E un lucru nu tocmai u;or ;i,
pentru a putea sta fa\[ `n fa\[ cu o
persoan[ ;i a-i spune ce ne
nemul\ume;te la ea, trebuie s[ avem
c]\iva a;i `n m]nec[. Foarte multe
persoane, `ndeosebi cele cu stim[ de
sine sc[zut[, evit[ promov[rile la
locul de munc[ tocmai din cauz[ c[
nu pot s[ suporte perspectivele de a
fi autoritar ;i de a fi nevoite s[ critice
alte persoane. Dup[ cum ne
informeaz[ psihologul C[lin Secan,
oricine poate s[ `nve\e totu;i cum s[
critice atunci c]nd este nevoie.
Potrivit psihologului, primul aspect
care trebuie avut `n vedere este
men\inerea calmului. Critica trebuie
f[cut[ la momentul potrivit< “Nu
trebuie s[ a;tepta\i p]n[ deveni\i
furios sau sup[rat, deoarece `n acele
condi\ii nu pute\i g]ndi pozitiv.
Respira\i ad]nc ;i asigura\i-v[ c[
numai comportamentul este cel
criticat, nu ;i persoana”.
Theodora Pop

