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Cel mai des `nt]lnite idei preconcepute
legate de probleme ale p[rului
Prinde vopseaua `n
timpul ciclului
menstrual?

Fiecare dintre noi `;i dore;te din
suflet s[ aib[ un p[r bogat, frumos
;i prin urmare, s[n[tos. De mici
copii auzim fel ;i fel de zvonuri,
de idei preconcepute vizavi de
probleme legate de c[derea p[rului, de vopsirea acestuia `n anumite perioade.
Ce este drept ;i ce nu afl[m `n
cele ce urmeaz[ de la hair - stylist
Eva Czikai din cadrul Salonului
Expressive Satu Mare.

lui este `ncetinit[. s~n sezonul rece e chiar indicat s[ protej[m capul ;i prin urmare p[rul cu o

Doamnele ;i domni;oarele au
auzit probabil c[ `n perioada ciclului menstrual vopseaua de p[r
nu prinde. Vopseaua de p[r coloreaz[ firul printr-un proces chimic. Prima dat[ `l decoloreaz[,
dup[ care depune `n fir pigmen\ii
artificiali, form]ndu-se astfel cu-

culoarea. Se mai spune c[ dac[ `n
copil[rie tundem des p[rul sau
chiar ne radem `n cap reu;im s[
`ndes[m planta\ia. Fals. Suntem
programa\i cu un num[r de
r[d[cini de fir de p[r. De-a lungul vie\ii un num[r se atrofiaz[.
Al\ii zic c[ de de la tratamentele
naturale cre;te p[rul mai repede.
P[rul este format din celule moarte. Ciclul lor de via\[ ;i cheratinizarea firelor se petrece `n bulb.

:amponul nu cauzeaz[
c[derea p[rului
“~ntr-adev[r, sunt foarte multe idei preconcepute vizavi de problemele scalpului sau ale firului
de p[r. V[ propun s[ le trec `n revist[ pe r]nd ;i m[ voi opri la prima ;i poate cel mai des `nt]lnit[.
Unii oameni cred c[ una din cauzele c[derii p[rului este provocat[
de ;ampon.
Ei bine, nici dac[ folosim un
produs care nu e bine ales, m[ refer aici la ;ampon, care nu este bine ales `n func\ie de tipul p[rului
nu putem cauza c[derea acestuia.
Putem eventual provoca un exces
de sebum, m[tra\[ sau irita\ii ale
pielii, dar nicidecum ;amponul
nu cauzeaz[ c[derea p[rului.
Acesta cur[\[ suprafa\a pielii
;i firul de p[r, `ns[ nu ajunge la
r[d[cini, care sunt `ntr-un strat
mai ad]nc al pielii. Recomand
c[utarea cauzelor care provoac[
aceast[ c[dere. De asemenea, ca
un sfat, nu v[ sp[la\i p[rul cu ;ampoane alcalice, alcaline cu un PH
mai mare de 7, pentru c[ acesta
poate irita sau usca puternic pielea ;i firul de p[r.

Purtarea p[l[riei produce
r[rirea p[rului - fals
O a doua idee preconceput[
este aceea c[ purtarea ;epcu\elor
ori a p[l[riilor cauzeaz[ r[rirea
ori c[derea p[rului. Este un lucru
fals. ~ns[, dac[ ;apca ori p[l[ria
sunt prea str]nse, circula\ia s]nge-

;apc[, dar mare aten\ie la `ngrijirea acesteia, la fel ca p[rul ;i ;epcu\a ori p[l[ria se spal[ regulat. O
a treia idee pe care unii o sus\in este aceea c[ cu c]t un ;ampon este
mai gros cu at]t are un efect mai
bun. Este total fals s[ credem a;a
ceva.
Densitatea produsului nu denot[ o calitate superioar[ sau o
concentra\ie mare a elementelor
active din ;ampon. C]nd
achizi\ion[m un ;ampon eu sus\in
c[ trebuie s[ fim aten\i la culoare,
miros, v]scozitate, acestea fiind
elementele importante. ~l pute\i
`ncerca `n palm[. Unele guri spun
c[ cu c]t frec[m mai puternic pielea cpului ;i p[rul c]nd ne sp[l[m
pe cap, cu at]t `l cur[\[m mai profund ;i mai repede. Trebuie s[ ;ti\i
c[ ;amponul dizolv[ chimic depunerile ;i impurit[\ile, iar cu un
masaj u;or ajut[m ca `ntre porii
pielii ;i `ntre firele de p[r s[ ajung[
agen\ii activi ai ;amponului.
~nainte de a cl[ti p[rul dup[ masarea cu ;ampon e necesar s[
treac[ 2 - 3 minute. La fiecare
sp[lat eu recomand ;amponarea
de dou[ ori, mas]nd scalpul 2 - 3
minute.

loarea. Acest proces chimic `l putem ob\ine indiferent de lungimea firului, indiferent de tunsoare, c[ e lucrat ca me;[, peruc[ sau
adaos, indiferent dac[ e `n cre;tere. Firul de p[r este alc[tuit din
lan\uri de albumine cheratinizate, deci nu mai tr[ie;te, astfel starea noastr[ nu afecteaz[ firul deja crescut. Singura problem[ care
poate s[ apar[ `n timpul color[rii
p[rului este aceea c[ persoana
transpir[, dizolv]nd vopseaua ;i
astfel rezultatul poate deveni mai
slab. Recomand colorarea p[rului oric]nd este necesar.

~ntinz]nd p[rul natural
cre\ reu;im s[ `l facem
s[ creasc[ drept?
Unii zic c[ dac[ `\i `ntinzi sau
`\i `ncre\e;ti mereu p[rul `\i va
cre;te `ntins sau cre\ de la
r[d[cin[. Nu este nici acest lucru
adev[rat. Structura p[rului se formeaz[ `n bulb. Cu diverse procedee schimb[m structura p[rului
deja crescut, pe lungimea existent[. Niciodat[ nu vom putea
schimba structura din bulb ;i nici

Tratamentele le aplic[m pe firul deja format. Cu c]t firul este
mai s[n[tos, cu at]t e mai vizibil[
cre;terea lui. Tunsul capetelor regulat nu las[ p[rul s[ se rup[, astfel este recomandat ;i `n cazul
clien\ilor care vor s[ aib[ un p[r
mai lung s[ se asigure de s[n[tatea lui.
~n `ncheiere v[ mai spun c[ alte persoane sus\in c[ cu c]t l[s[m
mai mult tratamentele de p[r pe
cap, cu at]t efectul e mai puternic.
Fiecare produs are tipul s[u optim
de ac\ionare, care trebuie respectat”, ne spune hair - stylist Eva
Czikai.
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7 sugestii pentru a \ine
ame\eala sub control
Se `nt]mpl[ uneori s[ auzim pe cineva spun]nd, c[ sufer[ de ame\eal[ sau de tulbur[ri de echilibru. Ame\elile sunt des `nt]lnite `n cazul
unui organism obosit, dar
acestea pot semnala ;i unele
probleme foarte serioase de
s[n[tate.
De exemplu, anemiile sau varia\iile alarmante ale tensiunii arteriale. Cuv]ntul ame\eal[, dup[ cum
explic[ literatura de specialitate
descrie o varietate de senza\ii
`ncep]nd de la u;oara lips[ de echilibru p]n[ la un vertij puternic,
c]nd persoana respectiv[ are `mpresia c[ se `nv]rte lumea `n jurul ei.
Medicii neurologi explic[ c[ unele
probleme ale urechii interne precum leziunile, infec\iile virale, inflama\ia, reziduurile din urechea
intern[ ;i s]ngerarea pot cauza un
vertij.
~ns[ pot exista ;i alte cauze pentru care o persoan[ sufer[ de
ame\eli. Poate fi consecin\a unei circula\ii proaste, a efectelor secundare ale medicamentelor sau a unei
st[ri numit[ hipotensiune postural[. Adic[ atunci c]nd presiunea
arterial[ scade temporar c]nd st[
`n picioare sau dup[ ce se ridic[
brusc. Mai sunt oboseala, stresul,
mi;c[rile bru;te, dieta nes[n[toas[,
sc[derea glicemiei, lipsa hidrat[rii,
varia\iile tensiunii arteriale sau unele medicamente - toate pot fi cauze
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ale ame\elilor. Prin urmare, un remediu general valabil care s[ v[ scape rapid de aceste probleme, nu
exist[. Important este ca la primele simptome s[ merge\i la medic.
De obicei starea de vertij este
cauzat[ de sc[derea brusc[ a tensiunii `n arterele care transport[
s]ngele la creier. Astfel, creierul prime;te mai pu\in s]nge oxigenat ;i

de aici senza\ia de ame\eal[.
~n cele mai multe cazuri
ame\eala dispare de la sine, dar poate avea consecin\e pe termen lung,
`ndeosebi dac[ duce la o pierdere a
echilibrului ;i la c[deri.

Iat[ ce ne recomand[
speciali;tii pentru a \ine
ame\eala sub control

S[ sta\i lini;tit atunci c]nd
sim\i\i c[ sunte\i pe cale s[ ame\i\i
;i s[ nu mi;ca\i capul.
Dac[ v[ ia ame\eala c[uta\i un
punct de sprijin, un dulap, o mas[,
o bibliotec[ ori sp[tarul unui scaun.
Dac[ ave\i hipotensiune postural[, s]ngele tinde s[ se adune `n picioare ;i `n labele picioarelor. Speciali;tii explic[ c[ acest lucru duce
la o diminuare a fluxului sangvin
spre creier, de unde rezult[ ame\eala. A;adar, mi;ca\i picioarele `nainte de a v[ ridica.
Diminea\a c]nd v[ trezi\i nu
s[ri\i brusc din pat. Lua\i-o u;or.
Cobor]\i `nt]i picioarele peste marginea patului ;i ridica\i-v[ `ncet `n
pozi\ie ;ez]nd[.
Tot pentru siguran\a dumneavoastr[ pune\i bare de sprijin `n
`nc[perile din baie. Astfel reduce\i
din riscul de a c[dea.
~n privin\a dietei este recomandabil s[ be\i mult[ ap[ ;i s[ diminua\i consumul de sare. Medicii
spun c[ sim\ul setei scade odat[ cu
v]rsta. Chiar ;i o u;oar[ deshidratare poate cauza sc[deri `n presiunea s]ngelui, care duc la ame\eli
ocazionale. A;adar `ncerca\i s[ be\i
8 - 10 pahare de ap[ pe zi ;i s[
m]nca\i hiposodat.
Ca leac din c[mara naturii este
recomandat ghimbirul. O feliu\[ de
ghimbir sau o infuzie pot s[ v[ amelioreze starea de r[u care `nso\e;te
ame\eala.
:tefania C.

Sucul de sfecl[ ro;ie, benefic `mpotriva
hipertensiunii arteriale
Potrivit unui studiu publicat `n
revista medical[ american[ Hypertension, sucul de sfecl[ ro;ie, bogat
`n nitra\i, are efecte benefice `n cazul pacien\ilor suferind de hipertensiune arterial[.
Autorii acestui studiu au remarcat o sc[dere a tensiunii arteriale `n cazul persoanelor suferind
de hipertensiune, `ntr-un interval
de 24 de ore, dup[ ce acestea au b[ut
suc de sfecl[ ro;ie. Concluziile acestui studiu sugereaz[ faptul c[ medicii vor putea beneficia, `n viitorul
apropiat, de o abordare “natural[“
pentru a pune la punct noi terapii
de sc[dere a tensiunii arteriale.

Nitra\ii se g[sesc `n special `n
legume. Cercet[torii britanici
afirm[ c[ nitra\ii din sfecla ro;ie se
transform[ `n organism `n mono-

xid de azot. Acest gaz contribuie la
relaxarea vaselor de s]nge ;i
men\ine tensiunea arterial[ la cote
sc[zute.S-a constatat c[ o cantitate
de 250 de mililitri de suc de sfecl[
ro;ie consumat[ zilnic este suficient[ pentru a sc[dea considerabil
tensiunea arterial[. Fructele ;i legumele consumate zilnic au efecte
benefice asupra s[n[t[\ii sistemului
cardiovascular. Dintre legume,
l[ptucile ;i sfecla ro;ie sunt cele mai
indicate pentru a sc[dea riscul de
declan;are a atacurilor cerebrale,
datorit[ cantit[\ilor mari de nitra\i
anorganici pe care le con\in.
Ramona B.

Familie
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Cum putem avea un copil
ascult[tor ;i nu supus?
Oricare familie `;i dore;te din
suflet s[ aib[ un copil cuminte, care s[ asculte de vorba p[rin\ilor, s[
nu fac[ prostii ;i s[ nu `i pun[ pe
cei din jur `n situa\ii st]njenitoare.
Chiar se poate spune c[ un copil
neast]mp[rat este un co;mar at]t
pentru p[rin\i, c]t ;i pentru cei care `;i petrec timpul al[turi de el.

schimb nu f[r[ limite. Unii p[rin\i,
de fric[ s[ nu `;i inhibe copiii `n exprimare, evit[ s[ `i `ntrerup[. P]n[
la v]rsta de 4 ani, psihologii sus\in
c[ e indicat s[ l[s[m copilul s[ se
exprime. Dup[ ce copilul
st[p]ne;te fluent limba, p[rin\ii
trebuie uneori s[ `l opreasc[ din
vorbit, mai ales c]nd se bag[ `n discu\iile celorlal\i, `ntrerup]ndu-i.

Pierderea controlului
P[rin\ii spun c[ o criz[ de furie a copilului `n magazin, refuzul
de a-;i face temele sau impolite\ea
`n public sunt inacceptabile. ~n
aceast[ situa\ie, copilul trebuie s[
fie f[cut s[ `n\eleag[ de ce trebuie
s[ asculte. Controlul asupra copilului se pierde `ndeosebi `n cazul `n
care cuplurile parentale se despart,
iar solidaritatea `n fa\a copilului
dispare.
P[rin\ii trebuie s[ ;tie c[ un copil e nevoie s[ asculte, nu s[ se supun[. Acesta este, conform speciali;tilor, un punct esen\ial `n dezvoltarea lui ;i `n educa\ia pe care io ofer[ adul\ii. Totodat[, copilul
poate fi ajutat ca s[ devin[ ascult[tor.

Prin joac[ se `nva\[ multe
reguli

Explic[-i pentru a te face
`n\eles
Atunci c]nd `i cerem copilului
s[ ne asculte este obligatoriu s[ `i
oferim ;i o explica\ie prin care s[

motiv[m de ce e important s[ asculte sfaturile celor mari. Explica\ia
trebuie s[ fie considerat[ un act de
mul\umire a p[rintelui fa\[ de copilul s[u, care a fost ascult[tor. De
asemenea, atunci c]nd copilul vorbe;te trebuie ascultat, asta `n

F[r[ doar ;i poate, educa\ia necesit[ timp. Prin urmare, p[rin\ii
trebuie s[ se `ncarce cu foarte mult[
r[bdare, s[ nu `;i ias[ din fire pentru a ajunge mai apoi s[ fac[ crize
la fel ca ;i copilul lor. Timpul necesar educa\iei este pur ;i simplu
imposibil de compactat,
num[r]ndu-se `n ani de zile. Din
educa\ie face parte ;i ascultarea.
Oric]t e de mic copilul, dup[ 4 ani
de zile, acesta este capabil s[ poarte o discu\ie cu p[rin\ii s[i. Este
normal ca acesta s[ fie `nv[\at s[ asculte, iar cea mai simpl[ metod[
prin care un copil `nva\[ este prin
joac[.
Ioana Pop Vladimirescu

Semnele infidelit[\ii partenerilor, demne de luat `n considerare
C]nd doi oameni se c[s[toresc
`n via\a lor domne;te iubirea. Totul pare mai mult ca perfect, `ns[
dup[ c]\iva ani de zile, dragostea ;i
fericirea pot s[ se transforme `ntro simpl[ obi;nuin\[.

te p[strarea distan\ei.
So\ului care are o amant[ `i este extraordinar de dificil s[ se implice emo\ional ;i acas[ la so\ie ;i la
noua lui iubit[. Astfel, devine distant.

B[rbatul cu amant[ nu
vrea s[ se despart[ nici de
familie

Con;tiin\a `nc[rcat[ se
trateaz[ cu... teatru

Sunt nenum[rate cazuri `n care so\ul `ncearc[ `ntr-un fel sau altul s[ `;i refac[ via\a, f[r[ a da cu piciorul la c[snicia sa, totu;i. Atunci
alege s[ `;i `n;ele so\ia, care de cele
mai multe ori `;i poate da seama c[
de fapt `n via\a de cuplu ceva nu
merge bine. Speciali;tii au trasat
c]teva semne care ar putea s[ le trezeasc[ b[nuieli so\iilor.
Ace;tia sus\in c[ un b[rbat care `;i schimb[ dintr-o dat[ stilul s[u
vestimentar f[r[ a avea motive s[ o
fac[ poate s[ aib[ o aventur[. Semnul num[rul unu al infidelit[\ii es-

Se poate `nt]mpla ca so\ul s[
calce str]mb ;i `n ciuda acestui aspect s[ `;i sufoce so\ia cu cuvinte de
dragoste, manifest]ndu-;i exagerat
afec\iunea ;i acas[, `n sensul c[ poate s[ `i fac[ nevestei cadouri, complimente, s[ ajute la treburile gospod[re;ti. ~n acest caz, semnele denot[ nu un so\ grijuliu, ci unul a
c[rui con;tiin\[ este mult prea
`nc[rcat[.
Un alt semn este acela c[ vorbe;te la telefon mult timp, so\ia nu
;tie cu cine discut[, are uneori telefonul mobil `nchis, f[r[ niciun motiv, e plin de secrete c]nd so\ia `l

`ntreab[ cu cine a vorbit, se `ncurc[
`n explica\ii.
Infidelitatea poate fi semnalat[
;i de lipsa rela\iilor sexuale, fiindc[
dac[ un so\ respinge avansurile
so\iei s-ar putea s[ `;i satisfac[ nevoile sexuale `n
alt[ parte.

Comunicare
;i iar
comunicare
Lipsa
comunic[rii
dintre
so\i este
un
alt
semn, iar
c]nd partenerul

devine defensiv, este foarte clar c[
un lucru nu e la locul lui. ~n principiu, so\ul ;i so\ia ar trebui s[ se
str[duiasc[ mult pentru ca rela\ia
lor s[ nu se ofileasc[ `n timp.
Theodora Pop

Mod[
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Colec\ia Hermes toamn[-iarn[
2010/2011
De;i folose;te accente masculine precum melonul, monoclul ;i
vesta, colec\ia renumitei case de
mod[ franceze este c]t se poate de
feminin[ ;i senzual[.
Designerul Jean-Paul Gaultier
propune \inute androgine, `n care
predomin[ detaliile specifice vestimenta\iei b[rb[te;ti - cravate,
monocluri, meloane ;i jobenuri.
Pielea este folosit[ at]t pentru haine - fuste, sacouri, veste – c]t ;i
pentru accesorii – m[nu;i, cravate, gen\i, curele - purtate toate `n
aceea;i \inut[.
Paltonul p]n[ la glezne, creat `n
`ntregime din piele, poate p[rea
mai degrab[ impun[tor dec]t elegant. Dar fiind purtat cu \inute
mini, cap[t[ un plus de senzualitate.

Melonul ;i jobenul
De;i sunt p[l[rii b[rb[te;ti, ele
se integreaz[ perfect `n colec\ia
Hermès, care se adreseaz[ femeilor dispuse s[ includ[ `n \inutele lor
accesorii mai pu\in feminine, dar

Divertisment
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Distreaz[-te de Halloween cu
echipa de la Loga Dance School
La data de 30 Octombrie
de la ora 22.00, Loga Dance
School te invit[ cu mare drag
s[ participi la petrecerea de
Haloween. Organizatorii
promit o sear[ incendiar[, cu
multe surprize ;i momente
vesele. Singurul lucru pe care
trebuie s[ `l faci este s[ te
`ncarci cu energie ;i bun[ dispozi\ie. De restul se ocup[
gazdele evenimentului.

nu mai pu\in ;ic.

Costumul cu vest[
Cu toate c[ a `ncetat demult s[
fie un articol vestimentar dedicat
exclusiv b[rba\ilor, vesta e folosit[
pentru a sublinia caracterul masculin al costumelor, fie ele cu pantaloni sau cu fust[.
Umbrela ocup[ un loc impor-

tant `n colec\ia Hermès ;i `nc]nt[
prin varietate. Modelul este acela;i
– m]ner ;i v]rf ascu\it - dar unele
umbrele au `nvelitoarea din piele,
altele din blan[ sau material cu imprimeu.
Singurul imprimeu folosit este cel leopard. El se reg[se;te at]t
pe haine c]t ;i pe umbrele. De ma-

re efect este combina\ia acestui tip
de imprimeu cu piele sau blan[.
Cromatic, colec\ia Hermès st[
sub semnul culorilor folosite de regul[ `n sezonul rece. Noutatea vine din `mbinarea nuan\elor, punctarea \inutelor monocrome cu accente de culoare strident[ (portocaliu) sau cu imprimeu leopard.

Miranda Kerr, `ns[rcinat[ `n 5 luni, a defilat pe podium
pentru Balenciaga
Fotomodelul a defilat `n cea
mai recent[ prezentare Balenciaga, ce a avut loc `n seara de 30 septembrie la Paris Fashion Week.
So\ul ei, actorul Orlando Bloom,
a admirat-o din primul r]nd de
spectatori.
Frumoasa australianc[ este
`ns[rcinat[ `n luna a cincea, dar jachetele propuse de Nicolas Ghesquière pentru sezonul prim[var[var[ 2011 pot fi purtate ;i de femei cu forme, astfel c[ burtica ei
nu a fost eviden\iat[. Materialele
folosite p[reau umede, iar Ghesquière a declarat c[ a vrut ca efectul s[ fie de “plimbare dup[ ploaie”.
~n aceea;i prezentare a defilat
;i Gisele Bündchen, care a purtat
o \inut[ alb[ ce a f[cut furori datorit[ fustei transparente. Al[turi
de Orlando Bloom, printre spectatorii show-ului au fost prezente actri\ele Charlotte Gainsbourg
;i Salma Hayek.
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Primul Halloween organizat de
Loga Dance School a avut loc anul
trecut. A fost un proiect `n care 17
organizatori (membri ai ;colii de
dans), l-au conceput de la A la Z ;i
l-au finalizat cu un succes pe
m[sur[. Organizatorii s-au preg[tit
la miezul noptii cu un moment surpriz[ pentru invita\i, un dans `n
grup - Thriller de la Michael Jackson. Videoclipul este expus pe
YouTube cu numele de “Halloween 2009 la Loga Dance School”
~n acest an 15 organizatori se
preg[tesc intens pentru Halloween
2010. Cei 15 dansatori care vor avea
grij[ s[ ias[ totul c]t mai perfect
sunt< Bran Tekla, Csaki Robert, Illyes Benjamin, Illyes Dalma, Ilonczay Tekla, Kala Evelyn, Kardos Karoly, Kiss Bertalan Cristian, Loga

Hajnalka, Loga Lorant, Lozan Tamas, Lupsica Diana, Pop Zoltan,
Vajda Edina,Varga Csenge

C]teva detalii din culise
La fel ca ;i anul trecut, ;i `n acest

an se va dansa coreografia Thriller.
Potrivit organizatorilor este cel mai
potrivit dans pentru acest eveniment. Cu siguran\[ dansul va
r[m]ne `n tradi\ia Halloween Loga
Dance School.
Sala de dans se va transforma
`ntr-un loc “`nsp[im]nt[tor” de la
intrare, pe hol unde lumina va fi
stins[ toat[ noaptea, lum]n[rile
aprinse vor `ndruma dansatorii spre
sala de dans unde aproximativ 20 de
imagini horror vor fi expuse sub felinarele cu lumini ro;ii. Mumiile,
liliecii, p[ianjenii ;i cimitirul vor reda o senza\ie ;ocant[. Mai mult,
pentru a intensifica adrenalina `n
acest an vor fi ;i sicriuri, iar cei mai
curajo;i vor putea face poze `n ele.
Este o senza\ie pe care niciodat[ nu
o po\i “retr[i” tocmai de aceea `\i
spunem - ~ncearc[!!! Iar dac[ este
Halloween ;i suntem `mbr[ca\i to\i
`n zombi, de ce s[ nu `ncerc[m?
Dup[ miezul nop\ii cei 15 organizatori vor p[r[si o or[ sala de
dans ;i vor merge `n 1-2 cluburi unde vor fi a;tepta\i s[ prezinte dansul Thriller. Deocamdat[ doar
at]tea detalii putem s[ v[ d[m Restul r[m]ne s[ fie surpriz[ pentru
toat[ lumea `n seara de Halloween.

De unde s[ ne procur[m
costuma\ii?
Pentru Halloween este nevoie
de cel mai mic buget posibil< ni;te

haine vechi pe care oricum nu le
mai purta\i. Cu ajutorul foarfecii
pute\i s[ le t[ia\i cum dori\i. Nu pute\i gre;i la t[iere pentru c[ oricum
`l t[ia\i va ie;i foarte bine. Mai ave\i
nevoie de c]teva pic[turi ro;ii de
cerneal[ pe c[ma;[ pentru a imita
c]t mai viu s]ngele, pu\in fond de
ten ;i unu sau dou[ creioane colorate pentru ten. Folosindu-v[ de
aceste ustensile pute\i singuri s[ v[
transforma\i `n cei mai tari mon;tri
sau zombi posibili.

Condi\ii de participare
~n cei 20 de RON ai pre\ului de
intrare este inclus[ consuma\ia nelimitat[ de r[coritoare ;i vin.
Oricine poate participa, ;i persoanele str[ine din afara Loga Dance
School.
Rezerv[rile de locuri ;i `nscrierile se fac p]n[ la data de 25 Octombrie 2010 la recep\ia ;colii de
dans situat[ pe strada Martirilor
Deporta\i Nr. 30 (`n incinta fostei
tipografii Some;ul).
Cele trei condi\ii de baz[ pentru `nscriere ;i participare< v]rsta
minim[ 14 ani> pantofi cu talp[ din
piele (pantofi de dans sau balet)>
\inut[ de Halloween.
Pentru detalii accesa\i site-ul
;colii www.logadance.ro sau prin
telefon la num[rul 0722 53 83 17
(Lorant)

Remedii naturiste
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Hameiul un leac pentru unele
boli genitale
nale, insomnii, gut[, calmarea excita\iilor sexuale.
Uz extern< vaginit[, trichomoniaz[
calmant nervos
O linguri\[ ;i jum[tate de conuri la 200 ml ap[ clocotit[ (se bea
frac\ionat în 3 reprize, în cursul unei
zile). Dac[ se dore;te a fi folosit ca
somnifer se infuzeaz[ doar o linguri\[ de conuri la 200 ml ap[ clocotit[ c]teva ore ;i se bea seara înainte de culcare.

Hameiul cre;te spontan,
ag[\at de arbori, la marginea
p[durilor, `n poienite. Prefer[
regiunile bogate `n precipitaii, soluri cu textura mijlocie,
profunde, bogate `n calciu.
Hameiul este o plant[ care se
aga\[ de garduri sau de arbu;tii pe
care-i `nt]lne;te `n cale. ~n scopuri
medicinale se folosesc conurile numite ;tiin\ific Strobili Lupuli.
Acestea au un miros puternic,
pl[cut aromat, iar gustul amar-astringent.
Principiile amare (lupulona ;i
humulona) dau conurilor de hamei
propriet[\i tonice stomahice,
m[rind pofta de m]ncare prin stimularea secre\iilor gastrice. Ceaiul
de hamei are ;i `nsu;iri ana-frodisiace (calmant al excita\iilor sexuale).
Unii autori `l recomand[ ca diuretic, aduc]nd efecte binef[c[toare
`n gut[, reumatism ;i boli de ficat.
Cercet[rile mai noi atribuie hameiului propriet[\i bacteriostatice, `n
special `n tuberculoz[. Infuzia din
10 g conuri de hamei la 100 g ap[
folosit[ sub forma de sp[l[turi vaginale ajut[ la distrugerea protozoarului Trichomonas vaginalis.

Pentru uzul extern<

Hameiul intr[ `n compozi\ia ceaiului calmant ;i sedativ. Pentru combaterea acneelor ;i seboreei tenului
se recomand[ comprese cu o infuzie de 4%.

Uz intern<

~n cazul seboreei ca ;i a acneei
se prepar[ astfel< 4-5 g de plant[ la
100 ml ap[ clocotit[. Se las[ s[ se
r[coreasc[ acoperit, apoi se aplic[
sub form[ de comprese.
Pentru sp[l[turi vaginale se recomand[ ca infuzia s[ se prepare
din 8 g de plant[ la 100 ml ap[ clocotit[. Se folose;te infuzia c[ldu\[.
În popor hameiul se utilizeaz[
sub forma de cataplasme contra durerilor, care se realizeaz[ din flori ;i
foi, florile adunate toamna se pun
în saltelele celor care nu pot dormi,
cu flori ;i frunze se fac l[utori contra rofiilor ;i a altor bube pe cap.

~n anorexie, tuberculoză, u;urarea activit[\ii digestive, afec\iuni re-

Text selectat ;i prelucrat de
Ioan A.

Varza - un medicament al naturii
Varza sau Brassica oleracea, dup[ cum `i este denumirea ;tiin\ific[, este o legumă comestibilă verde, una din
cele mai vechi legume cunoscute de om, pe care alchimi;tii o credeau materia
primă a alimentelor. Sucul
verzei ro;ii poate să se întrebuin\eze ca indicator pH.
Mai mult ca sigur c[ `n alimenta\ia nostr[ cea de toate zilele
includem ;i varza, deoarece este la
`ndem]na tuturor consumatorilor.
Bogat[ `n vitamine ;i oligoelemen\i, varza con\ine cantit[\i
`nsemnate de vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina PP, vitamina C, potasiu, calciu, magneziu, fosfor ;i sulf.
Tocmai de aceea este indicat[
`n curele de sl[bire ;i recomandat[
cu c[ldur[ de c[tre medici femei-

lor `ns[rcinate.
De asemenea, are un con\inut
bogat de fier, mangan ;i cupru. Se
spune c[ rivalizeaz[ chiar ;i cu antibioticele, deoarece con\ine o anumit[ substan\[ bactericid[ ce reduce mul\i germeni.

Propriet[\i
Con\inutul de
sulf din
frunze le
atribuie
acestora o

ac\iune
dezinfectant[ ;i tonifiant[
`n ac\iunile bronho-

pulmonare, `n cazul eczemelor ;i a
seboreei, protej]nd pielea. Clorofila fixeaz[ calciul `n organism, stimuleaz[ producerea hemoglobinei
;i combate anemiile.
Varza acr[ are efecte excelente
asupra s[n[t[\ii. Prin fermen\ii pe care `i
con\ine, aceasta contribuie la digestia celulozei ;i a gr[similor.
Efectele acesteia asupra organismului nu se
opresc aici. Ea
se poate administra `n diverse moduri, inclusiv pe cale extern[. Varza este
folosit[ `n popor
drept un remediu
extrem de eficient `n
tratarea diferitelor

afec\iuni, prin aplicarea unor comprese.
Ea trateaz[ diferite afec\iuni
precum pl[gile u;oare sau mai grave, durerile reumatismale, nevralgiile u;oare, cefaleea, ulcerele gambei, flegmoane ;i multe altele.

Indicat[ `n profilaxia
cancerului
Oamenii de ;tiin\[ au descoperit c[ varza este bun[ ;i `n profilaxia cancerului. Consumat[ pe cale
intern[, ca salat[, fie sub form[ de
suc proasp[t sau fiart[ `n[bu;it,
varza poate trata cu succes afec\iunile aparatului digestiv ;i nu numai. De asemenea, s-au ob\inut rezultate `ncurajatoare ;i `n tratarea
ulcerelor gastrice, a cirozelor, a ascitei, anemiei sau chiar `n combaterea alcoolismului.
Mirela Maria Filimon
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Tart[ cu miere ;i dovleac
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Toc[ni\[ de dovleac cu cartofi

Ingrediente<

Ingrediente<

Blat<
- 250 gr f[in[
- 1 lingur[ zah[r
- sare
- 125 gr unt rece
- 1 ou
- 1 ½ linguri o\et
de mere
Umplutur[<
- 500 gr pulp[ de
dovleac ras[
- 50 gr unt
- 6 linguri miere
- praf de cui;oare
- scor\i;oar[
- nuc;oar[
- 100 ml lapte
- 3 ou[
- 50 gr zah[r
- 4 linguri fri;c[
- 40 gr praf budinc[ de vanilie

- 1 dovleac mare (1,2 kg)
- 400 gr cartofi
- 1 fir de praz
- 3 c[\ei de usturoi
- 1 lingur[ unt
- 500 ml sup[ de vit[
- 100 gr cubule\e de ro;ii
- sare ;i piper
- boia iute
- p[trunjel verde tocat

Mod de
preparare<
Se amestec[ f[ina cu zah[rul ;i
pu\in[ sare pe plan;et[. ~n mijloc
se face o gropi\[ pe marginile
c[reia se pun buc[\ele de unt. Se
toarn[ o\etul, oul ;i 50 ml ap[
cald[. Se amestec[ p]n[ ob\inem
firimituri, apoi aluatul se
fr[m]nt[. Se modeleaz[ o bil[ care se `nf[;oar[ `n folie de plastic
;i se las[ la frigider cca. 30 min.
Se `ncinge untul ;i se c[le;te
dovleacul> se adaug[ scor\i;oar[,
c]te un v]rf de cu\it de nuc;oar[
;i cui;oare m[cinate. Se pune mierea ;i laptele, se acoper[ cu un ca-

Mod de preparare<

pac ;i se `n[bu;[ pe foc 10 min.
p]n[ se `nmoaie compozi\ia. Se
las[ s[ se r[ceasc[.
Se `ncinge cuptorul la 200ºC.
Se `ntinde o foaie de aluat ;i se
a;az[ `ntr-o form[ de tart[ (ø 28
cm) uns[ cu unt. Se ridic[ marginile ;i se `n\eap[ foaia `n mai multe locuri cu furculi\a.
G[lbenu;urile se `nglobeaz[ `n pireul de dovleac, cu zah[r, fri;c[ ;i
praful de budinc[. Se `nglobeaz[
albu;urile b[tute spum[ `n prealabil dup[ care toat[ compozi\ia se
a;az[ pe blat. Se coace 30-40 min.
Se serve;te rece, cu `nghe\at[ de
nuci.

Se taie capacul dovleacului. Se
scot cu lingura semin\ele ;i miezul moale. Pulpa tare se desprinde `n buc[\i c]t se poate de mari,
care se taie apoi cuburi. Se decojesc cartofii ;i se taie jum[t[\i. Se
taie prazul rondele ;i se toac[ usturoiul.
Se `ncinge untul, se c[le;te usturoiul> se adaug[ apoi cuburile
de dovleac, cartofii ;i prazul> se
c[lesc. Se stinge cu sup[, se d[ `n
clocot ;i se las[ s[ fiarb[ la foc

Meniu de criz[
Sup[ de conopid[

- 250 gr spaghete
- 250 gr ciuperci champignon
- 2 cepe
- 4 linguri ulei de m[sline
- 300 ml sos de ro;ii
- 1 c[\el de usturoi
- sare ;i piper
- 125 gr ca;caval/mozarella

Mod de preparare<
Fierbe\i pastele `n ap[ cu sare
conform instruc\iunilor de pe pachet. T[ia\i ciupercile `n patru ;i
ceapa inele fine. Pune\i pastele
`ntr-o strecur[toare, turna\i ap[
rece peste ele, apoi amesteca\i-le
cu 2 linguri de ulei.
~ncinge\i cuptorul la 200ºC.
Pune\i 1/3 din sosul de ro;ii `ntro form[ termorezistent[. Forma\i
3 cuiburi din paste ;i a;eza\i-le `n
form[. C[li\i ciupercile `n restul
uleiului. Cur[\a\i usturoiul ;i pisa\i-l peste ciuperci, ad[uga\i ;i

ceapa ;i c[li\i `nc[ 2 minute amestec]nd continuu. Condimenta\i
cu sare ;i piper.
Umple\i cuiburile din spaghete cu amestecul de ciuperci,
apoi turna\i ;i restul de sos. Mozarella (ca;cavalul) se taie cubule\e ;i se presar[ peste paste. Se
coace cca. 25-30 minute.

Zacusc[ de fasole
Ingrediente necesare< 1-1,5 litri de
fasole boabe necoapt[ (jenghes),
1,5-2 kilograme de ardei gras ;i gogo;ar `n amestec, de preferat s[ fie
ro;ii, 1 kilogram de ceap[, 1-1,5
litri de suc de ro;ii, 2-3 foi de dafin, 700-800 mililitri de ulei de floarea-soarelui, sare, piper.

Cuiburi de spaghete cu ciuperci
Ingrediente<

moale cca. 20 min. Se condimenteaz[ cu sare, piper ;i boia iute. Se
adaug[ ro;iile ;i se las[ s[ fiarb[
la foc moale cca. 3-5 min. Se mai
condimenteaz[ dup[ gust.
Toc[ni\a se a;az[ `n carcasa
golit[ a dovleacului. Se presar[
p[trunjelul verde, se acoper[ cu
capacul dovleacului ;i se serve;te.

Ingrediente necesare< o conopid[
de aproximativ un kilogram, o
leg[tur[ de zarzavat (op\ional), 200
mililitri de sm]nt]n[, 20 de grame
de f[in[ alb[ de gr]u, sare, piper,
eventual ardei iute la servit.
Modul de preparare< conopida se
spal[ `ntreag[ sub un jet puternic
de ap[, dup[ care se desfac inflorescen\ele ;i se aleg acelea care au
eventuale defecte, dup[ care se pun
la fiert. Dup[ preferin\[ zarzavaturile s[ fie t[iate rondele. ~n vreme ce conopida ;i zarzavaturile
fierb `n ap[ cu pu\in[ sare, se
preg[te;te `ngro;eala din f[in[ ;i
sm]nt]n[. Se amestec[ bine pentru a evita cocolo;ii. ~ngro;eala se
adaug[ `n oal[ atunci c]nd ingredientele celelalte sunt fierte `n propor\ie de 90%. Apoi se mai fierbe
supa cinci minute. Se poate consuma rece sau/;i cald[, eventual cu
folosirea unui ardei iute.

Modul de preparare< fasolea boabe se fierbe separat `n ap[ cu sare.
Ardeii se spal[, se scoate miezul ;i
semin\ele, dup[ care se trec prin
ma;ina de tocat carne ;i se pun la
pr[jit `n 350-400 mililitri de ulei,
p]n[ ce se `nmoaie bine. La fel se
procedeaz[ ;i cu ceapa, care se
c[le;te `n diferen\a de ulei, p]n[ ce
devine sticloas[. Fasolea boabe
`ntregi sau tocat[ se amestec[ `ntrun vas mai mare cu ceapa, ardeii ;i
cu sucul de ro;ii. Se adaug[ sare, piper ;i foile de dafin. Se fierb
`mpreun[ p]n[ ce se observ[ c[
uleiul iese la suprafa\[. Se poate
consuma ca atare, sau se poate conserva pentru iarn[. Din cantit[\ile
de mai sus se pot ob\ine aproximativ 4 kilograme de zacusc[.
Desertul poate r[m]ne ;i acum
mustul proasp[t.
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Brooklyn Decker< “Sunt prea dr[gu\[ pentru prezent[rile de mod[“
zent[ri ;i salutam pe toat[ lumea cu
un z]mbet mare, to\i m[ priveau ;imi spuneau c[ sunt prea dr[gu\[.
De multe ori mi s-a spus c[ trebuia s[ m[ `ncadrez `ntr-un anumit
standard dac[ doream s[ prezint
mod[. Iar „ei” nu vor schimba acel
standard pentru mine. Dar imediat
ce m-am acceptat a;a cum sunt, au
`nceput s[ apar[ contractele de colaborare.”

Fotomodelul de 23 de ani a
avut un an plin. ~n februarie a
ap[rut pe coperta edi\iei de
costume de baie “Sports Illustrated”, al[tur]ndu-se altor
modele ca Tyra Banks, Heidi
Klum ;i Bar Rafaeli. ~n luna
mai a `ncheiat film[rile la primul ei film („Just Go with It”
`n care joac[ Jennifer Aniston
;i Adam Sandler). Iar `n iunie,
cititorii revistei „Esquire” au
ales-o „Cea mai sexy femeie pe
2010”. Brooklyn a devenit ;i
imaginea DVD-ului „Elle” de
fitness ;i frumuse\e.
Apoi mai este ;i c[s[toria ei cu
juc[torul de tenis Andy Roddick,
care a remarcat-o `n edi\ia de costume de baie „Sports Illustrated”
din 2007 ;i i-a cerut impresarului
s[u s-o contacteze. Cei doi s-au
c[s[torit `n 2009.
Cu tot succesul s[u, Brooklyn ar
dori s[ evite aten\ia care i se acord[
;i s[ se ocupe de designul noii case
din Dumbo, Brooklyn. Ea ;i Andy
au cump[rat un apartament aici `n
ianuarie ;i s-a `ndr[gostit pe loc de
acest cartier ;i de `mprejurimi.
~nainte de a se muta aici, Brooklyn a locuit `n Manhattan timp de
5 ani. „Dup[ ce m[ `ntorceam acas[
auzeam tot timpul claxoanele
ma;inilor, a;a c[ a trebuit s[ m[
mut din Manhattan. Avem ;i un
c]ine care avea nevoie de mai mult
spa\iu.
Am crescut `n statul Carolina,
iar acum eu ;i Andy petrecem mult
timp `n Austin, Texas, a;a c[
Brooklyn este un loc unde venim cu
pl[cere. Ai Manhattan-ul `n apropriere, dar sim\i aerul de cartier.
De fiecare dat[ c]nd aterizam pe
aeroport `n New York eram stresat[, dar acum sunt foarte fericit[
s[ merg acas[ `n Dumbo.
De;i ar fi o poveste frumoas[
ca numele fotomodelului s[ vin[
de la cartierul new-yorkez, ea ;i-a
primit numele dup[ un cal. „Cea
mai bun[ prieten[ a mamei avea
un cal pe nume Brook, iar ei i-a
pl[cut `ntotdeauna numele, a;a c[
eu am devenit Brooklyn. Eram
foarte hot[r]t[ s[ nu m[ mut aici
deoarece am considerat c[ ar fi ridicol ca eu Brooklyn s[ locuiesc `n
Brooklyn. Mi-am dat `ns[ seama c[
iubesc prea mult cartierul. Dar c]nd
am mers la cafenea ;i mi-am scos
cartea de credit, v]nz[torul a crezut c[ era o glum[.”
Andy a cerut-o `n c[s[torie `n
martie 2008, iar `n aprilie 2009,
c]nd Brooklyn avea 22 de ani ;i An-

“Am fost sceptic[ `n
leg[tur[ cu yoga”
Pentru a se men\ine `n form[,
Brooklyn merge la sala de fitness de
5 ori pe s[pt[m]n[. :edin\ele de o
or[ sunt alc[tuite din exerci\ii cardio (alergare, spinning sau aparatul eliptic), abdomene ;i greut[\i. ~i
place foarte mult s[ fac[ mi;care `n
aer liber, iar film[rile din Hawaii
au fost un prilej minunat de a face
drume\ii ;i a merge cu caiacul.
~nregistr[rile la DVD-urile
„Make Better” i-au dat ocazia s[ cunoasc[ beneficiile exerci\iilor yoga,
fa\[ de care a fost sceptic[ la `nceput. Dar luna petrecut[ al[turi de
antrenoarea Tara Stilles a f[cut-o
s[-;i schimbe p[rerea. „N-am ;tiut
c[ yoga e at]t de eficient[. La
sf]r;itul unei astfel de ;edin\e simt
c[ am muncit, dar `n acela;i timp
sunt mai relaxat[.”
Brooklyn este la fel de disciplinat[ ;i c]nd vine vorba de alimenta\ie. Micul dejun e format de obicei dintr-o omlet[ din albu; de ou
cu feta, sparanghel ;i broccoli sau
iaurt degresat grecesc cu afine.
Pr]nzul – pui cu o salat[, iar cina –
carne slab[ sau ton cu legume.
Gust[rile din timpul zilei sunt batoane de müsli, morcovi ;i conopid[ sau hummus. Nu renun\[
nici la dulciuri, preferatele ei fiind
ciocolata ;i `nghe\ata. „A; putea renun\a pentru totdeauna la m]ncarea pr[jit[, dar nu la dulciuri.”

:i-a dorit `ntotdeauna
s[ joace `n filme

dy 26, s-au c[s[torit `ntr-o ceremonie restr]ns[ la casa lui din Austin. Printre invita\i s-a aflat ;i Andre Agassi. Iar muzica a fost „asigurat[” de Elton John.

Nu consider[ c[
s-a c[s[torit prea devreme
„Mama s-a m[ritat la 19 ani, la
fel ;i p[rin\ii so\ului meu. To\i sunt
`nc[ `mpreun[ ;i foarte ferici\i. Suntem noroco;i c[ am avut aceast[ in-

fluen\[ pozitiv[ `n via\a noastr[.
De;i am]ndoi aveam cariere de
succes ;i veniturile noastre proprii,
asta ne-am dorit. Nu mi-am pl[nuit
niciodat[ s[ m[ m[rit t]n[r[.”
~i place s[ `mbrace buldogul `n
h[inu\e ciudate ;i apoi s[ ias[ cu el
la plimbare, deoarece ;tie c[ Andy
este st]njenit de aceast[ situa\ie.
„Acesta este motivul pentru care
fac acest lucru. Este cu adev[rat hilar. Cred c[ secretul unui mariaj fe-

ricit este s[ r]zi `mpreun[ cu partenerul t[u.”
~nalt[ `nc[ de la o v]rst[ fraged[ („~n clasa a V-a purtam aceea;i
m[rime la pantofi ca mama mea –
39), Brooklyn a fost `ntotdeauna o
sportiv[. ~n gimnaziu a jucat fotbal,
iar la liceu a fost majoret[ ;i a concurat la competi\ii de atletism. „Am
s[rit ;i garduri, dar m-am `mpiedicat de multe ori ;i mi-am distrus genunchii.”

P[rin\ii ei au fost foarte
stric\i
„N-aveam voie s[ m[ uit la televizor – nici vorb[ de VH1 sau
MTV. Ei au vrut ca eu ;i fratele meu
s[ petrecem mai mult timp `n natur[. Vacan\ele noastre constau
`ntotdeauna `n activit[\i ca mountain biking sau drume\ii. Familia
mea a fost `ntotdeauna activ[ ;i m[
bucur. Copiii ar trebui s[ ;tie de

mici c[ mi;carea face bine.”
~n 2002, c]nd avea doar 16 ani,
s-a `nscris la o agen\ie de modeling
la insisten\ele prietenelor ;i a devenit imaginea unei case de rochii
de absolvire, Mauri Simone. Trei
ani mai t]rziu, dup[ absolvirea liceului, s-a mutat `n New York ;i a
semnat un contract cu Marilyn Model Management. ~n anul urm[tor
a ap[rut pentru prima dat[ `n
„Sports Illustrated” `ntr-un costum

de baie cu buline. De atunci a
ap[rut `n fiecare an pe coperta renumitei reviste.
Totu;i, c]nd vine vorba de prezent[rile de mod[, Brooklyn nu pare s[ fi avut acela;i noroc. „La `nceputul carierei mi-am dorit s[ fiu o
fat[ slab[ potrivit[ prezent[rilor
marilor case de mod[, dar nu am
fost niciodat[ suficient de slab[. Am
s]ni. Sunt prea „american[”. ~n
plus, c]nd mergeam la unele pre-

Dup[ campaniile Gap ;i Victoria’s Secret a urmat o apari\ie `n serialul „Betty cea ur]t[ din New
York”. Brooklyn a `nceput s[
mearg[ la audi\ii ;i a participat la
patru astfel de audi\ii `nainte de a
ob\ine rolul iubitei lui Adam Sandler `n „Just Go with It”.
Ea `nc[ simte nevoia s[ fie amabil[ cu cei din jur, poate pentru c[
oamenii ar a;tepta ca cineva ca ea
s[ fie altfel. „Ca s[ fiu sincer[, cu tot
succesul de p]n[ acum vine ;i
mult[ vinov[\ie. E ca ;i cum nu a;
merita. Cu modelingul \ine mult ;i
de noroc. Simt c[ tocmai de aceea
trebuie s[ muncesc mult, s[ simt c[
merit acest succes.”

Cosmetic[
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F[ o baie dulce –
cu ciocolat[
Proteinele ;i aminoacizii din
cacao reu;esc s[ hr[neasc[ optim
celulele ;i epiderma, fiind un
adev[rat cocteil de energie pentru
pielea uscat[ ;i obosit[.
Pentru c[ activeaz[ circula\ia
s]ngelui, alege pentru du; un exfoliant fin pe baz[ de cacao ;i folose;te-l pentru masajul delicat al
pielii.
Dac[ preferi b[ile lungi,
adaug[ `n apa cald[ din cad[ dou[
linguri de ciocolat[ neagr[ topit[
;i dou[ pic[turi ulei de santal.
Pentru ca `ngrijirea s[ fie ca la carte, aplic[ la finalul b[ii un lapte de
corp tot pe baz[ de ciocolat[.
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Trucuri pentru a ar[ta
impecabil diminea\a
Faci parte dintre femeile care se
trezesc cu “fa\a ;ifonată” ;i care au
nevoie de ore de pregătire pentru
ie;irea din casă? Nu-i nimic. Există
câteva trucuri de îngrijire care te
vor ajuta să ară\i impecabil diminea\a.

nurile care irită ;i usucă tenul. Speciali;tii recomand[ folosirea săpunurilor cu un ph apropiat de cel al
pielii.

Hidratează-te
Înainte de culcare, dar ;i diminea\a la trezire, bea câte un pahar
mare de apă pentru a asigura hidratarea de care are nevoie corpul
tău. De asemenea, încearcă să limitezi consumul de băuturi alcoolice
pentru că acestea favorizează deshidratarea.

Demachiere înainte de
culcare
Cură\area fe\ei în fiecare seară
î\i va asigura un ten proaspăt ;i curat în fiecare diminea\ă. Nu contează cât e;ti de obosită, acordă 5
minute ritualului de îngrijire a fe\ei<
demachiere, tonifiere ;i hidratare.
Optează pentru o cremă puternic
hidratantă, pentru că în timpul
nop\ii pielea o absoarbe mai u;or.

Dormi pe spate
Dermatologii avertizează că
obiceiul de a dormi în anumite
pozi\ii poate duce la formarea unor
“cute de somn” pe fa\ă, care nu dispar multă vreme după ce te-ai trezit. Astfel, în cazul în care obi;nuie;ti să dormi pe o parte e;ti mai
predispusă la riduri la nivelul obrajilor ;i bărbiei.

Limitează consumul de
carbohidra\i
Ai grijă la ce mănânci seara.
Pentru un ten proaspăt diminea\a,
evită pe cât posibil carbohidra\ii ;i
pregăte;te-\i o cină bogată în proteine. Consumă somon ;i alte feluri
de pe;te de ap[ rece pentru că sunt

Renun\ă la \igări!
o sursă importantă de proteine ;i
acizi gra;i esen\iali, nutrien\i importan\i pentru men\inerea tinere\ii pielii ;i pentru reducerea ridurilor.
De asemenea, asigură-te că din
dieta ta zilnică nu lipsesc fructele ;i
legumele. Con\inutul bogat de antioxidan\i redă pielii aspectul tânăr
;i o protejează. Nu uita că ultima
masă trebuie servită cu cel pu\in 34 ore înainte de culcare.

Nu exagera cu spălarea
fe\ei
Dacă î\i speli fa\a foarte des, vei
ob\ine o piele uscată, mai ales dacă
folose;ti de fiecare dată un alt produs pentru cură\are. Îndepărtând
bariera naturală a pielii vei favoriza formarea ridurilor. Evită săpu-

Dacă urmezi acest sfat nu numai că vei reduce riscul de apari\ie
a numeroase afec\iuni, dar ;i aspectul tău fizic se va îmbunătă\i.
Cercetătorii au descoperit că fumatul accelerează procesul de îmbătrânire al pielii, determinând
apari\ia ridurilor.

Optează pentru cremele
hidratante
Femeile tind să pună accent pe
produsele anti-îmbătrânire ;i de înfrumuse\are ;i uită să folosească
creme hidratante. Pielea hidratat[
are un aspect mai frumos, iar liniile ;i ridurile fine devin mai greu de
observat.

~n ceea ce prive;te alegerea
produsului, forma aplicatorului
este foarte importantă ;i ar trebui
aleasă în func\ie de rezultatele pe
care le dore;ti.

Peria curbată
O mascara cu aplicator curbat
este ideală pentru cele care `;i doresc gene arcuite, fără folosirea
aparatului. La aplicare, plasează
peria astfel încât să se muleze pe

linia genelor tale.

Peria flexibilă, din cauciuc
Periile din cauciuc sunt ideale
dacă vrei mai mult volum, dar sunt
destul de greu de controlat pentru
că se pot îndoi la fiecare atingere,
ceea ce poate îngreuna aplicarea.

Aplicator cu peri scur\i
Dacă ai genele scurte,
aplicatorul cu fire scurte
este cel mai potrivit. Te
po\i apropia foarte
mult chiar ;i de zonele ceva mai incomode ale ochilor. Cu
cât perii sunt mai
mici, cu atât ai un control mai bun al aplicării.

Aplicator-pieptene
Un astfel de aplicator face minuni în ceea ce prive;te lungimea

Diet[

Struguri ro;ii ;i dovlecel,
combina\ie gustoas[
;i s[n[toas[
Toamna este anotimpul strugurilor, aceste minunate fructe fiind pe c]t de delicioase pe at]t de
s[n[toase. Raw food chef Ramona Pop ne vorbe;te `n cele ce urmeaz[ despre beneficiile strugurilor, oferindu-ne ;i re\eta unei
b[uturi din struguri ro;ii ;i dovlecel.

caz de febr[, oboseal[, astm, dureri de cap ori reumatism.

S[ trecem la preparat!
Con\inutul caloric al strugurilor difer[ de la un soi la altul, variind `ntre 60 ;i 90 de calorii pe
suta de grame. V[ propun s[ v[
preg[ti\i o delicioas[ b[utur[ din
struguri ro;ii `ntregi ;i dovlecel.
Ave\i nevoie de 400 grame struguri ro;ii, un dovlecel crud ;i
mititel, undeva la 360 de grame,
;i op\ional ghimbir sau anason
stelat. Strugurii sco;i de pe ciorchine, cu 250 ml ap[, se pun `n
blender pentru a zdrobi astfel
semin\ele. Dup[ ce mustul este
gata vom ad[uga dovlecelul
sp[lat bine, cu extremit[\ile t[iate, `ns[ cu coaj[ cu tot. Pentru rafinament putem pune ;i ghimbir proasp[t. Mix[m p]n[ ce
produsul se omogenizeaz[ complet ;i ob\inem un litru de
b[utur[ minunat[“, spune `n
`ncheiere raw food chef Ramona Pop. Mai multe re\ete pe
www.alegorie.wordpress.com.
Ioana Pop Vladimirescu

Beneficii
“Este binecunoscut faptul c[
dietele bazate pe struguri sunt recomandate pentru `mbun[t[\irea
st[rii generale de s[n[tate, fiind
bune ;i `n cazul unor afec\iuni.
Strugurii sunt surs[ de fibre, vitamine ;i minerale, elemente din
grupa non-nutri\ionalelor. Strugurii ro;ii ca `ntreg, adic[ pulp[,
semin\e ;i pieli\[, au o mul\ime
de beneficii. Antioxidan\ii pe care `i con\in lupt[ `mpotriva unor
forme de cancer. Contribuie totodat[ la buna func\ionare a rinichilor ;i ajut[ la eliminarea calculilor biliari. Efectele lor detoxifiante se reg[sesc la ficat ;i la piele. Alte efecte recunoscute sunt `n
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Nu-\i for\a
stomacul `nainte
de a face sport!
To\i speciali;tii spun c[ o cur[
de sl[bire se \ine `n paralel cu
;edin\ele de sport. Pe stomacul gol
nu este indicat s[ facem ore `n ;ir
de exerci\ii sportive, astfel c[ v[ recomand[m s[ \ine\i cont de ce
m]nca\i `nainte de a merge la antrenamente.
~nainte de a merge la antrenamente po\i m]nca fructe. U;or de
digerat ;i f[r[ a for\a stomacul sunt
bananele. Acest fruct e de altfel preferatul sportivilor. ~n cazul `n care
nu `\i plac bananele alege mere,
portocale, piersici sau ananas. Bun
combustibil `l constituie ;i fulgii de
ov[z. Ace;tia con\in multe fibre ;i
se diger[ mai greu. Bogat[ `n fibre
;i carbohidran\i este p]inea integral[. Ea suprim[ foamea pe termen lung ;i ofer[ mult[ energie. O
alt[ gustare care confer[ energie
este ;i iaurtul. Bogat `n magneziu,
iaurtul este util `n metabolizarea
proteinelor ;i carbohidra\ilor. Putem s[ ne facem plinul de energie
;i cu un smppthie sau cu un baton
energetic de sl[bit, `ns[ acesta din
urm[ nu trebuie s[ devin[ un obicei. Masa se serve;te cu cel pu\in 30
de minute `nainte de a trece la
exerci\iilor fizice.
Theodora V.

Relaxează-te!
Ai un anumit parfum care î\i
place? Adu-l în camera ta ;i te va
ajută să te relaxezi în timpul somnului ;i să te treze;ti binedispusă.

Aplicatorul de rimel se alege `n func\ie de rezultatele dorite
Genele lungi, întoarse ;i
foarte bine definite reu;esc să
schimbe complet privirea. De
aceea, de cele mai multe ori ne
este greu să ne imaginăm un
machiaj al ochilor care să nu
includă ;i aplicarea rimelului.
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;i definirea genelor. Secretul este
să îndepărtezi surplusul de solu\ie
cu un ;erve\el, pentru a preveni încărcarea ;i lipirea genelor.

~nva\[ s[ faci alegerea potrivit[ `n dieta zilnic[!
~n timpul dietelor de sl[bire trebuie s[ ;tim c[ nu vom reu;i nimic
dac[ nu ne `narm[m cu ambi\ie ;i
dac[ nu ;tim cu exactitate ce e bine
;i ce nu e bine s[ m]nc[m. Este indicat s[ facem alegerea potrivit[ `n
dieta zilnic[.

Evit[ patiseriile ;i
fast-food-urile!
Prima schimbare esen\ial[ este
s[ evit[m restaurantele de tip fast food, patiseriile ;i cofet[riile. Asta
`nseamn[ c[ ne `ndrept[m tot mai
mult spre m]ncarea adus[ de acas[.
Tradi\ionalul pache\el este mai
s[n[tos, nu este o bomb[ caloric[ ;i
este ;i gustos `n acela;i timp. Totodat[, `ncearc[ s[ evi\i cafenelele.
Op\iunea ideal[ este ceaiul verde
ori cel negru dat fiind faptul c[ are
cantit[\i mai mari de antioxidan\i ce
ofer[ mai mult dec]t energie, contribuind la s[n[tatea arterelor ;i
prevenind cancerul. ~ncerca\i s[
m]nca\i zilnic afine, fiindc[ sunt
s[n[toase ;i de patru ori mai boga-

te `n fibre dec]t c[p;unile, de exemplu. ~n cura de sl[bire nutri\ioni;tii
ne spun s[ consum[m zilnic fructe, c]t mai multe.

Fructele proaspete con\in
peste 80 la sut[ ap[
Tot speciali;tii sus\in c[ fructele proaspete sunt mai s[n[toase ca
;i cele uscate. De ce? Simplu< pentru c[ fructele proaspete con\in pes-

te 80 la sut[ ap[, fiind astfel s[\ioase ;i cu pu\ine calorii. Dac[ trebuie s[ alegi `ntre suc ;i fructe, alege
`ntotdeauna fructele. La diet[ este
recomandat s[ bem c]t mai mult[
ap[, fiind cu zero calorii ;i \in]nd
mult[ vreme de foame, s[ evit[m
pe c]t posibil zah[rul, s[ consum[m
c]t mai mult[ salat[, c]t mai multe
legume ;i s[ facem pe deasupra zi
de zi mi;care.
Ioana V.

M[n]nc[ savur]nd
fiecare buc[\ic[
Este demonstrat c[ dietele fulger prin `nfometare nu sunt solu\ia
ideal[ pentru a sc[pa de kilogramele `n plus. Nutri\oni;tii ne recomand[ s[ `ncerc[m s[ adopt[m un
stil de via\[ s[n[tos pentru a sl[bi
`ncet ;i sigur ;i pentru ca mai apoi
s[ nu lu[m `n greutate.
~n principiu, trebuie s[ diferen\iem foamea de pofte. Pofta e
considerat[ ca fiind o reac\ie senzorial[ sau psihologic[, iar foamea
e nevoia fiziologic[ de a m]nca.
C]nd m]nc[m nu e indicat s[ o facem `n fug[. Trebuie s[ `i d[m timp
creierului s[ `n\eleag[ c[ de fapt corpul s-a s[turat. Dietele restrictive
dau gre; tocmai din cauz[ c[ alimentele consumate f[r[ pl[cere nu
\in de foame. ~n loc s[ renun\[m la
m]ncarea preferat[ putem `ncerca
s[ g[tim ceva gustos ;i cu pu\ine calorii. Creierul nostru are nevoie de
20 de minute pentru a primi mesajul de sa\ietate trimis de stomac.
Vom m]nca savur]nd fiecare
buc[\ic[.
Th. P.
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Accesorii

V]rf ascu\it sau rotund
- ce tip de pantofi por\i
sezonul acesta?
Noul sezon este foarte
ofertant la capitolul tendin\e
vestimentare, regul[ de la care nu fac excep\ie nici pantofii. Noutatea cea mai important[ adus[ anul acesta de
marile case de mod[ `n materie de pantofi este reintroducerea `n tendin\e
a botului ascu\it.
De;i nu a ie;it niciodat[ din mod[,
acest tip de pantof a
fost, mai degrab[,
o prezen\[ retras[ ;i discret[ `n
ultimii
ani.

Majoritatea colec\ionarelor s-au reorientat `n acest timp
c[tre pantofii cu bot rotund, foarte c[uta\i ;i promova\i de produc[torii de specialitate.
Cum succesiunea tendin\elor
presupune de cele mai multe ori
;i o re`ntoarcere `n timp, anul
acesta zona de inspira\ie a anilor
‘50 a oferit prilejul revenirii acestui model. Miu Miu, Louis Vuitton, Christian Louboutin, Jimmy
Choo, Prada, Lanvin ;i Isabel Marant, sunt doar c]teva dintre brandurile celebre care au optat pentru botul ascu\it `n colec\iile lor.
~n r]ndul celebrit[\ilor, Victoria
Beckham, Rihanna, Blake Lively,
Dita von Teese
sunt exemple care
au adoptat deja
acest nou trend.
Sexy ;i sofistica\i, pantofii cu botul ascu\it ;i-au
rec];tigat locul `n topul tendin\elor `n
mod[ ;i promit atragerea c]t mai multor
adepte. Pentru a alunga monotonia vestimentar[, po\i varia `ntre \inutele la care asortezi un pantof cu botul ascu\it, cu cele `n care optezi
pentru o pereche cu botul rotund

;i platform[ supradimensionat[.

Iluzii optice<
pantof ascu\it
vs. rotund
Pantofii cu botul rotund vor
crea iluzia unui
picior mai mic.
Astfel vor fi
avantajate persoanele care
poart[ un num[r
mare sau cele care
au piciorul pu\in mai
lat. ~n aceste cazuri,
acest tip de pantof se
va dovedi ;i mai comod dec]t cel cu bot
ascu\it.
~n schimb,
pantofii cu botul ascu\it creeaz[ impresia de
alungire a piciorului, sub\iind
`ntreaga siluet[. Te vor avantaja `ndeosebi dac[ `\i dore;ti acest
efect optic.
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Gen\ile
noului sezon
Obsesia „animal print” a invadat toate domeniile modei - o
regăsim în colec\iile marilor case
de modă, în machiaj ;i chiar `n
manichiur[. Gen\ile din materiale luxoase, ce imită coloristica animalelor sălbatice, sunt la mare
căutare. Pe podium, asortate \inutelor somptuoase, modelele au
purtat gen\i pre\ioase cu animal
print. Fie din blană naturală sau
eco, fie din material textil, cu cadru, lan\uri aurite, cu clape sau
curele, important este să aibă gra-

În ton cu piesele vestimentare propuse pentru sezonul rece,
D&G ;i Burberry aduc în prim
plan accesoriile realizate din material textil, cro;etate dar ;i gen\ile
din piele colorată, împodobite cu
\inte, nituri ;i detalii metalice.
Gen\ile încăpătoare, cu mânere
scurte, confec\ionate dintr-un
melanj de materiale (piele cu lână, bumbac cro;etat, velur, mohair), cu mici accesorii precum
un portofel haios sau fermoare cu
breloc, sunt ideale pentru zilele

Fitness
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Pentru cele care doresc s[ fie frumoase
;i s[n[toase< exerci\iile Pilates!
5

1
2

6

4

Un stil de pantof pentru
un stil de \inut[
Ambele tipuri de pantofi sunt
potrivite at]t ziua, c]t ;i seara.
|ine `ns[ cont c[ un pantof stiletto
cu botul ascu\it poate p[rea
uneori prea mult pentru \inutele
de zi, astfel `nc]t `i po\i reduce
efectul glamour prin alegerea unui
toc mediu.
Ca s[ profi\i pe deplin de tendin\ele vestimentare ale acestui
sezon, combin[ pantofii cu botul
ascu\it cu o pereche de pantaloni
lungi clasici din stof[, foarte la
mod[ anul acesta. Dac[ `\i dore;ti
o \inut[ feminin[, opteaz[ pentru
o fust[ clo;, de tipul celor prezentate `n colec\ia toamn[/
iarn[ Louis Vuitton.
Pantofii cu botul rotund
vor merge de minune cu
o rochie vaporoas[
din m[tase. Te po\i
orienta ;i c[tre o
pereche de pantaloni scur\i,
din stof[ sau
din piele.
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fic[ animal print. Mulberry, D&G
;i Armani promovează acest curent.

Gen\i din blană sau pene
Dac[ aruncăm o privire `n
prezent[rile D&G, Etro ;i Fendi,
observăm modele superbe de
gen\i, confec\ionate din juxtapuneri de bl[nuri ;i textile. Se remarcă detaliile etno, ciucurii roiali, accentele metalice ;i pielea
moale, catifeaua nobilă, blana
vopsită, penele ;i fulgii colora\i.
Nu ezita să î\i achizi\ionezi o
geantă cu blană sau chiar `n totalitate din blană!

Gen\i cro;etate ;i cu \inte

friguroase de iarnă. Totodată se
poartă po;etele bărcu\ă, cu un aer
rock. Culorile indicate sunt camel, maro-ro;cat, trufă, bej, nude
;i, bineîn\eles alb ;i negru

Modele deosebite
Femeilor îndrăzne\e, cărora le
place să iasă în eviden\ă, le sunt recomandate gen\ile speciale, ce nu
respectă tipare ;i care devin chintesen\a unei \inute. Moschino
plusează ;i de data aceasta ;i propune gen\i-spectacol, ce au un aspect inedit. Plicurile agendă au făcut furori, iar gen\ile metalice, cu
cercuri în loc de mânere, cu iz futurist au atras aten\ia tuturor.

Seria exerci\iilor Pilates
continu[ ;i `n aceast[
s[pt[m]n[ cu o mul\ime de
nout[\i `n materie de mi;care pentru s[n[tate. Antrenoarea Kerekes Emoke de la
Centrul de aerobic Fitland
Satu Mare situat pe strada
R]ndunelelor nr. 3 a reu;it s[
conving[ numeroase cititoare ale Suplimentului “S[n[tate&Frumuse\e” c[ doar cu
ajutorul sportului pot ob\ine
o siluet[ de invidiat.
Haide\i s[ milit[m pentru

mi;care! Mult spor ;i reu;it[ `n punerea `n practic[ a exerci\iilor de
mai jos.
1. Culcat costal, capul sprijinit pe
palm[, picioarele `ntinse, piciorul
st]ng adus `nainte, iar dreptul `n
spate (imaginea 1). Ducem piciorul st]ng c]t mai `n spate, iar dreptul c]t de `nainte putem (imaginea
2). Revenim `n pozi\ia ini\ial[ ;i repet[m exerci\iul de 16 ori. Facem
acela;i lucru ;i pe cealalt[ parte, tot
de 16 ori.
2. A;ezat, cu picioarele `ndoite ;i
ridicate, gambele prinse pe dinafar[. Efectu[m mici b[t[i ale picioarelor, de trei ori (imaginea 3),

apoi facem o rulare `n spate ;i la fel,
3 b[t[i cu picioarele (imaginea 4).
Revenim `n pozi\ia de pornire. Repet[m exerci\iul de 10 ori.
3. Culcat costal, bra\ul st]ng `ntins,
capul pe bra\, piciorul st]ng `ntins,
iar dreptul `ndoit ;i adus `naintea
celuilalt, talpa piciorului drept pe
sol (imaginea 5). Ridic[m piciorul
st]ng de 24 de ori (imaginea 6), iar
apoi repet[m exerci\iul tot de 24 de
ori ;i pe partea cealalt[.
4. Culcat costal, bra\ul st]ng `ntins,
capul pe bra\, picioarele apropiate
;i `ntinse (imaginea 7). Ridic[m piciorul drept de 16 ori astfel `nc]t
talpa dreapt[ s[ fie paralel[ cu solul (imaginea 8). Exerci\iul va fi re-

petat ;i pe partea cealalt[ de 16 ori.
5. Culcat dorsal, bazinul ridicat, picioarele `ndoite, t[lpile pe sol,
bra\ele `ntinse l]ng[ trunchi (imaginea 9). Ridic[m piciorul st]ng
(imaginea 10).
Revenim `n pozi\ia ini\ial[ dup[
care facem la fel ;i cu cel[lalt picior.
Repet[m exerci\iul de c]te 10 ori pe
ambele p[r\i.
Acestea fiind spuse ;i ilustrate,
ne r[m]ne s[ v[ invit[m pe site-ul
centrului s[tm[rean, www.fitland.ro, pentru a-l vizita ;i a v[ informa cu privire la tot ce \ine de antrenamente, program, instructori ;i
beneficiile mi;c[rii.
Ioana Pop Vladimirescu
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Cuplu
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Sexul joac[ rol ;i `n
men\inerea st[rii de s[n[tate
Func\iile reconfortante ale unei vie\i sexuale regulate sunt indiscutabile,
at]t din punct de vedere
fizic, c]t ;i psihic.
Experien\ele efectuate `n ultimele decenii de c[tre speciali;ti au dovedit c[ este una
dintre cele mai pl[cute ;i mai
eficiente metode de a arde caloriile, reduce considerabil efectele stresului, ;i nu `n ultimul
r]nd, joac[ un rol extrem de important `n consolidarea cuplului. Toate acestea se pun pe seama hormonului numit oxitocin[, `ns[, dup[ cum arat[ ultimele afirma\ii medicale, actul
sexual poate avea importan\[ major[ ;i `n men\inerea s[n[t[\ii.
S-a dovedit c[ persoanele care
`ntre\in un act sexual, sau dou[ pe
s[pt[m]n[ au un nivel mai ridicat
al imunoglobulinei A (IgA), un anticorp care ofer[ organismului o
protec\ie ridicat[ `mpotriva r[celii,
gripei ;i a infec\iilor. Dup[ cum relateaz[ o revist[ de specialitate, cercet[torii de la Universitatea Wilkes
au luat probe de saliv[, care
con\inea IgA, de la 112 liceeni voluntari.
Pentru a evita eventualele
r[spunsuri derutante, testul s-a
desf[;urat anonim. Dup[ luarea

probelor, subiec\ii au fost invita\i
s[ completeze un scurt test, una dintre `ntreb[rile acestuia referindu-se
la frecven\a actului sexual. Subiec\ii
au fost `mp[r\i\i `n patru grupe< abstinen\ii> cei care `ntre\in rela\ii sexuale mai rar de o dat[ pe
s[pt[m]n[> 1-2 ori pe s[pt[m]n[>
sau foarte des, de 3 ori sau mai multe ori s[pt[m]nal. Studiul a dovedit
c[ cei care `ntre\in rela\ii sexuale o
dat[, de dou[ ori pe s[pt[m]n[,
aveau un nivel mai mare al imunoglobulinei A dec]t to\i ceilal\i.

Protejeaz[ `mpotriva
infarctului ;i a cancerului

de prostat[
Numeroase studii au ajuns la
concluzia c[ sexul previne `ntr-o
oarecare m[sur[ ;i `mboln[virile
cardiace. Una dintre ultimele cercet[ri efectuate `n acest sens de medicii englezi pe un e;antion de 1.000
de b[rba\i a ar[tat c[ `n r]ndurile
celor care fac des sex (mai mult de
3-4 ori pe s[pt[m]n[), nu s-a `nregistrat nici un infarct. Un alt grup
de medici a f[cut un studiu
asem[n[tor pe 2.400 de b[rba\i, din
care a reie;it c[ `n r]ndurile celor care au avut cel pu\in 3 ejacul[ri pe
s[pt[m]n[, riscul de a suferi o

afec\iune cardiac[ sau un atac
cerebral, s-a redus la jum[tate
fa\[ de cei care au `ntre\inut rela\ii sexuale mai rar.
S-a dovedit de asemenea ;i
faptul c[ abstinen\a, mai ales `n
cazul b[rba\ilor poate avea efecte dintre cele mai periculoase,
afect]nd at]t func\ionarea sistemului nervos, c]t ;i s[n[tatea
aparatului genital.
Ejacul[rile frecvente, `n special `n cazul b[rba\ilor tineri,
reduc riscurile mai t]rzii ale
apari\iei cancerului de prostat[.
Sperma produs[ ;i neeliminat[
poate cauza inflama\ii, cu repercusiuni `n timp. Medicii australieni au ar[tat c[ b[rba\ii care au ejaculat de 8-10 sau mai
multe ori pe lun[ `n tinere\e ;i-au
redus cu o treime riscurile de cancer de prostat[. Eliminarea frecvent[ a lichidului spermic este recomandat[ pe toat[ perioada poten\ei masculine, adic[ a producerii sale.
O cercetare similar[, a ajuns la
concluzia c[ `n cazul b[rba\ilor care au ejaculat de cel putin 21 de ori
`ntr-o lun[, riscul de producere a
cancerului de prostat[ scade la
jum[tate. Aten\ie! Prin exerci\ii fizice, prin sport se consum[ surplusul de energie, dar efectele nu sunt
similare cu cele ale satisfac\iei sexuale.

Compatibilitatea `n cuplu se arat[ doar `n timp
Succesul pe termen lung al unei
rela\ii de cuplu este direct propor\ional cu compatibilitatea partenerilor. Ea poate fi determinat[
prin observarea mai multor aspecte ale unei persoane sau ale unei rela\ii. Determinarea ;i compararea
aspectelor specifice ale compatibilit[\ii cu poten\ialul partener poate
fi de mare ajutor `n descoperirea ;i
men\inerea unei rela\ii de succes.

Comunicarea `n cuplu
Un rol extrem de important `n
acest sens joac[ comunicarea, care
le permite cuplurilor s[ `;i exprime
dorin\ele, visele ;i \elurile. Dincolo
de un simplu dialog, ansamblul tuturor formelor de comunicare permit cuplurilor s[ se cunoasc[, s[ se
obi;nuiasc[, s[ se acomodeze unul

cu cel[lalt. Compatibilitatea fizic[
este atrac\ia fizic[ a unui partener
fa\[ de cel[lalt, precum ;i persisten\a `n timp a acestui sentiment.
Satisfac\ia sexual[ reciproc[ face
parte din categoria compatibilit[\ilor fizice, dar nu este factor
unic. Tot din aceast[ categorie fac
parte ;i o serie `ntreag[ de al\i factori, mult mai banali, ca de exemplu obiceiurile de somn, capacitate
de convie\uire, sau orice alte
asem[n[ri sau diferen\e fizice existente `ntre cei doi parteneri, respectiv agreerea, sau tolerarea acestora de c[tre cel[lalt.
La fel, ;i dragostea este doar o
mic[ parte a compatibilit[\ii psihice. Conservarea sentimentelor, respectiv procesul de transformare
prin care trec acestea sunt cu mult
mai importante dec]t senza\ia de
moment.

Compatibilitatea
Flac[ra de debut a iubirii `n majoritatea cazurilor este extrem de
puternic[, dar `n timp, pe m[sur[ ce
partenerii `ncep s[ se cunoasc[ din
ce `n ce mai profund, intensitatea sa
se reduce, iar c]nd lumina sa devine mai pu\in orbitoare, incompatibilit[\ile `ncep s[ se contureze din
ce `n ce mai puternic, deci aceste
fenomene se \in lan\. ~ns[, dac[ cei
doi sunt suficient de compatibili,
chiar ;i flac[ra mai bl]nd[ a iubirii
`nc[lze;te `n mod pl[cut. Atunci se
poate vorbi despre o adev[rat[
compatibilitate `ntre parteneri,
c]nd am]ndoi, chiar ;i dup[
`ncerc[rile timpului simt nevoia
companiei celuilalt, accept]nd f[r[
obiec\iuni, at]t calit[\ile, c]t ;i defectele celuilalt.
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Organizeaz[-\i biroul pentru
mai mult[ eficien\[
timp ce pentru restul, sertarele mai
greu accesibile sunt potrivite.

Speciali;tii au elaborat
ideea c[ o mai bun[ organizare a spa\iului de lucru te
ajut[ s[ te concentrezi mult
mai u;or la ceea ce ai de f[cut,
`\i ridic[ moralul ;i `\i confer[ o imagine pozitiv[ `n
ochii celorlal\i. Totodat[, un
birou ordonat ;i aerisit presupune ;i mai mult confort `n fond, petreci mai mult
timp la serviciu dec]t acas[,
nu?
Avantajele pe care le ai, odat[ ce
`\i pui `n ordine ustensilele de lucru
;i nu numai, pot fi mai numeroase
dec]t ai crede< vei g[si mult mai repede ceea ce te intereseaz[, f[r[ a
irosi timp ;i energie c[ut]nd un lucru care - culmea! - va fi de neg[sit
exact atunci c]nd ai mai mare nevoie de el.
Vei fi mai productiv[ ;i te vei
concentra mai u;or, vei face impresie bun[ at]t conducerii c]t ;i colegilor sau chiar clien\ilor care viziteaz[ firma.
Te vei sim\i mult mai energic ;i
pus pe fapte mari `n momentul `n
care te va `nt]mpina un birou curat
;i organizat diminea\a, la `nceputul
unei noi zile de munc[. Vei \ine praful la distan\[ mult mai u;or, mai

Arunc[ obiectele vechi
sau nefolositoare
H]rtii cu diverse noti\e pe care nu
le mai folose;ti, agende vechi, diverse materiale “expirate”, instrumente de scris care nu mai sunt bune- toate acestea ocup[ spa\iu ;i `\i
“`ngreuneaz[“ biroul. Arunc[-le!
Dac[ alegi s[ `nlocuie;ti foarte multe dintre obiectele de lucru vechi cu
unele noi, este esen\ial s[ nu `\i
`ncarci prea mult masa de lucru,
rafturile sau sertarele.

Col\i;orul t[u
de...”crea\ie”
ales dac[ e;ti alergic.
~n cazul `n care te `ncadrezi `n
categoria persoanelor ale c[ror birouri arat[ ca “dup[ r[zboi” ;i
`nt]mpini dificult[\i `n a te concentra din cauza acestui lucru, iat[
c]\iva pa;i c[tre o mai bun[ organizare ;i implicit, eficien\a la locul
de munc[.

Cur[\enie... pe categorii
~n primul r]nd, debaraseaz[ tot ceea

ce se afl[ pe sau `n biroul t[u. Cur[\[
toate suprafe\ele ;i sertarele ;i pe
m[sur[ ce aranjezi documentele sau
diverse obiecte, le po\i ;terge de
praf.
Aranjeaz[-\i documentele `n
func\ie de c]t de des le folose;ti. Este foarte important ca acum s[ decizi care dintre acestea constituie o
prioritate pentru tine ;i s[ iei `n considerare acest lucru.
Cele folosite frecvent vor sta `n
sertarele care se afl[ la `ndem]n[ `n

Evit[ s[ `ncarci foarte mult locul cu tot felul de fotografii, postere, calendare sau alte lucruri. |ine
minte c[ fiecare obiect cu care alegi
s[ `\i personalizezi biroul vorbe;te
despre tine. Astfel, dac[ ai pe birou
fotografii cu cei dragi, `nseamn[ c[
ai prefera s[ petreci mai mult timp
cu ace;tia, iar dac[ ai tot felul de
mascote sau chiar dulciuri,
`nseamn[ c[ e;ti o persoana foarte
prietenoas[, dispus[ s[ socializeze
cu ceilal\i.
V. S

Cum s[-\i g[se;ti motiva\ia la serviciu
Nu cu foarte mult timp `n urm[,
p[rea s[ fie slujba visurilor tale<
condi\iile de munc[ erau
satisf[c[toare din toate punctele de
vedere, ai reu;it s[ te integrezi foarte bine `n colectiv ;i lumea p[rea s[
fie a ta.
~ntre timp `ns[, lucrurile s-au
schimbat... ;i `\i este din ce `n ce mai
greu s[-\i reg[se;ti entuziasmul ;i
cheful de lucru de odinioar[.

Redescoper[ ce `\i place la
locul t[u de munc[
~ntr-o bun[ zi, vei realiza c[, din
punct de vedere profesional, tr[ie;ti
numai pentru ziua de salariu ;i pentru week-end-uri. ~n aceste condi\ii,
nici nu este de mirare c[ o avansare sau o m[rire de salariu tind s[ devin[ o utopie.
Bine`n\eles c[ ideal ar fi s[ nu

ajungi `n aceast[ situa\ie, dar se poate `nt]mpla. La urma-urmei, foarte
pu\ine sunt locurile de munc[ unde nu intervine rutina p[str]nd propor\iile, am putea spune c[ este ceva asem[n[tor c[sniciei sau unei rela\ii de lung[ durat[.
~n cazurile acestea, nu-i a;a c[
e;ti preg[tit[ s[ faci tot ceea ce depinde de tine pentru a remedia problema? La fel ar trebui s[ procedezi
;i `n ceea ce prive;te aceast[ chestiune de ordin profesional.
Cum ai putea face acest lucru?
Ei bine, pentru `nceput, ar fi bine
s[ `\i g[se;ti noi oportunit[\i ;i s[ `\i
asumi noi provoc[ri. Proced]nd
astfel, ai ;ansa de a redescoperi ce
`\i place la acest loc de munc[ ;i s[
`\i reg[se;ti cheful de lucru. Oportunit[\ile exist[ `ntotdeauna, trebuie doar s[ fii dispus[ s[ le vezi ;i
s[ profi\i de ele.

Fii motivat!
~n aceast[ situa\ie,este recomandat s[ te analizezi ;i s[ te
g]nde;ti care sunt lucrurile care te
pot motiva din
nou. Dac[ ajungi
la concluzia c[
vrei s[ c[l[tore;ti `n interes
de serviciu, reflecteaz[ `n ce
mod po\i s[
ob\ii asta ;i
treci la
treab[.
Un
salariu mai
mare?
Ia s[ am
ni;te
ini\iative

;i apoi s[ cer o m[rire. Numai
lupt]nd pentru un scop, av]nd o
\int[ precis[, apare motiva\ia. Poate c[ un curs nou sau un proiect comun cu alte departamente te-ar salva din aceast[ situa\ie. Important
este s[ faci ceva ;i s[ nu a;tep\i ca
lucrurile s[ se rezolve de la sine.
V. S

