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Stilul Retro intr[ din nou
cu putere în mod[
Reinterpretarea temelor
retro a intrat cu putere anul
acesta în majoritatea crea\iilor. Amprenta l[sat[ de trecut
asupra designerilor se reflect[
în „operele de art[ care
înv[ulie podiumurile interna\ionale de mod[.

i
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cu Info
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Anul VII

Marisa
Miller

Moda anului 2012 cu siguran\[
se axeaz[ doar pe tendin\ele din
anii 1920 ;i 1950.
Serialul Mad Men este unul care le-a stârnit interesul multor creatori, în special femeilor care au
f[cut o adev[rat[ pasiune pentru
stilul ultra-feminin al anilor 60.
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un topmodel
pasionat
de surfing

Stiluri
Anii 20
Unul dintre stilurile reprezentative pentru acea perioad[ ar fi
cel flapper, anii 20 fiind cunoscu\i
drept perioada Art Deco. P[l[riile
cloche ;i tunsorile bob erau doar
câteva accesorii preferate de femeile din acea perioad[. Îmbr[c[mintea se axa pe rochii care nu scoteau
în eviden\[ talia ;i coborau pân[
la jum[tatea gambei. Coco Chanel
este una dintre creatoarele care se
bucura de dulcele succes, datorit[
stilului androgin pe care îl adopta
în crea\iile ei.
Anii 30
Datorit[ recesiunii economice
;i a r[zboiului mondial, stilul anilor 30 a fost influen\at în mare parte de ace;ti factori. Hainele create
în acea perioad[ erau menite s[
acopere tot corpul ;i s[ dea un rol
func\ional ;i utilitar. Perioada anilor 30 este marcat[ de celebrul fermoar care este introdus pentru prima dat[ în vestimenta\ie de c[tre
Elsa Schiaparelli.
Anii 40
Revenirea caselor haute couture a fost un pas important al anilor
40. Christian Dior a creat istorie
prin colec\ia lansat[ ”New Look”
iar fustele ;i sacourile scurte au fost
introduse pentru prima oar[ în
mod[. Silueta feminin[ care a fost
distrus[ în perioada anilor 30, a
fost din nou readus[ la via\[ prin
jachetele cu umeri fal;i ce marcau
talia ;i prin fusta creion.
Anii 50
Christian Dior, Hubert de Givenchy ;i Coco Chanel sunt cei

care s-au impus în aceast[ er[
având la picioare o sumedenie de
variante.
Introducerea crea\iilor feminine dup[ terminarea celui de-al
doilea R[zboi Mondial a fost primit[ cu încântare de c[tre femeile
care au fost silite pe parcursul anilor 40 s[ se adapteze stilului
b[rb[tesc.

Glam-ul anilor 50 a fost fusta
creion care era purtat[ de c[tre
toate femeile, sco\]nd în eviden\[
talia extrem de sub\ire.
Anii 60
Pentru prima dat[ în istorie,
moda este revolu\ionat[ de c[re
tineri. Linia feminin[ a anilor 50
se p[streaz[, îns[ iau na;tere

schimb[ri importante.
Formele geometrice sunt introduse ;i î;i pun amprenta asupra
crea\iilor feminine. Elementele romantice precum dantela sau paietele sunt complet scoase din peisaj iar stilul minimalist este construit pe liniile clare ;i arhitecturale.
Flavia C[l[ianu
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Comunicarea dintre medic
;i pacient `n homeopatie
Homeopatia este o form[
de medicin[ complementar[,
al[turi de acupunctur[, osteopatie, fitoterapie, gemoterapie, etc.
Pentru a fi un bun homeopat,
medicul trebuie s[ aib[ cuno;tin\e
temeinice de medicin[ alopat[, s[
fie un bun practician ;i un fin psiholog. Homeopatia este o alternativ[, fiecare pacient `;i define;te
singur tipul de medicin[ care i se
potrive;te ;i fiecare pacient `;i are
medicul s[u fa\[ de care are afinit[\i ;i `n care are `ncredere.

Particularit[\ile
consulta\iei `n
homeopatie
Anamneza (interogatoriul) `n
homeopatie este cea mai important[ etap[. Pacientul trebuie s[
se `narmeze cu r[bdare ;i cu disponibilitatea de a r[spunde la
`ntreb[ri privind modul de via\[,
de a g]ndi, cum doarme, ce viseaz[, ce frici are, cum reac\ioneaz[ `n situa\ii de stres, dac[ este
c[lduros sau friguros, cum este
apetitul, setea, ce preferin\e alimentare are sau fa\[ de ce are aversiuni, sau la `ntreb[ri de-a dreptul
intime cum ar fi via\a lui sexual[.
Sinceritatea `l va ajuta cel mai mult
pe medic s[-i g[seasc[ remediul.
Adesea simptomele cele mai ne-

Cotidian al judetului
Satu Mare
,
www.informatia-zilei.ro

semnificative din punct de vedere
homeopat sunt disimulate pentru
c[ sunt judecate ca lipsite de importan\[ de c[tre pacient, fiind cel
mai greu de ob\inut din partea lui.
Ceea ce pare nesemnificativ pentru pacient reprezint[ adesea caracteristica esen\ial[ a bolii ;i contribuie la alegerea remediului potrivit.

Ce trebuie s[ fac[
pacientul
Remediile homeopatice trebuie administrate cu o jum[tate de
or[ `nainte sau la 2 ore dup[ mas[.
Este recomandat[ utilizarea unei
linguri\e de plastic sau administrarea direct din c[p[celul ambalajului. Pentru copiii mici sau sugari se recomand[ diluarea remediilor `n ap[ plat[, agitarea flaconului ;i administrarea sub form[
de `nghi\ituri sau cu o sering[ direct `n cavitatea bucal[. Este interzis[ atingerea remediilor cu
m]na. Pacientul trebuie s[ utilizeze o past[ de din\i nementolata
(Etera-se g[se;te `n magazinele de
produse naturiste, hipermaketuri
sau farmacii). Nu este indicat consumul de produse mentolate, ceai
de mu;e\el, tei, ment[, o\et, cu 2
ore `nainte ;i dup[ administrarea
remediului. De asemenea, aten\ie
la consumul de cafea, ceai negru
sau verde, ciocolat[, ment[ sub
orice form[ (bomboane, gum[ de

mestecat, past[ de din\i). ~n
func\ie de tipul de remediu indicat, lista ar putea continua.Trebuie
s[ v[ asculta\i medicul, care este
aliatul dumneavoastr[.

Remediile homeopatice
Remediile homeopatice sunt
dilu\ii dinamizate din ticturi
mam[ de origine vegetal[ (Arnica
montana, Belladonna, Lycopodium, Drosera, Digitalis, Hypericum), animal[ (Apis melifica, Sepia, Lachesis mutus), mineral[
(Argentum nitricum, Arsenicum
album, Calcarea carbonica, Platina).
Remediile homeopatice nu
sunt toxice pentru organism, ele
nu determin[ reac\ii adverse. Re-

mediile stimuleaz[ capacitatea organismului de ap[rare(for\a vital[), deci sistemul imun, aflat `n
str]ns[ interconexiune cu sistemul neuroendocrin. Prin dilu\ie
;i dinamizare, ac\iunea terapeutic[ a remediului cre;te.
Homeopatia nu trateaz[ boli
genetice, neoplasme `n stadii
avansate, diabet zaharat de tip 1,
anomalii mecanice, situa\ii chirurgicale. Dar `n mai toate afec\iunile poate aduce cel pu\in ameliorarea simptomelor. Pentru mai
multe informa\ii ;i consulta\ii la
clinica Sf ]ntul Anton, tel<
0261713333.
Dr. Szatmari Annamaria,
medic de medicin[ intern[
cu competen\[ `n homeopatie
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De luni p]n[ vineri `ntre orele 8.00 - 20.00,
s]mb[t[ `ntre orele 8.00 - 14.00
- fizioterapie
- fitness neasistat
- kinetoterapie
- masaj de relaxare
- masaj medical
- fitness asistat
- masaj de remodelare corporal[
-saun[
- Gimnastic[ pentru gravide< mar\i ;i joi 17.30 - 19.00
( 0745.02.12.66
- Masaj pentru gravide. ( 0361.88.28.22
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Cum motivezi ;colarul
s[ înve\e?
Exist[ câteva modalit[\i
de a-i trezi copilului interesul
pentru cunoa;tere ;i
motiva\ia de a înv[\a.
Manifest[ tu însu\i interes pentru cunoa;tere. Vorbe;te-i copilului despre lucrurile noi pe care leai aflat sau le-ai înv[\at ;i întreab[l ;i pe el ce cunoa;te despre subiectul respectiv. Este important
ca cel mic s[ vad[ entuziasmul cu
care înve\i lucruri noi.
Discut[ cu copilul t[u despre
ce a înv[\at. În loc s[ îl întrebi ce
note a luat la ;coal[ po\i începe
prin a-l întreba ce a înv[\at în ziua
respectiv[ la ;coal[. Încurajeaz[-l
s[ î\i explice un concept nou
înv[\at ;i, dac[ nu ;tii destul de
multe despre subiectul respectiv,
spune-i c[ vrei s[ afla\i împreun[
mai multe.
Arat[-i modalit[\i distractive
de înv[\are. De multe ori, copiii
refuz[ s[ înve\e sau s[ î;i fac[ temele pentru c[ lec\iile li se par pur
;i simplu plictisitoare. Indiferent

care este motivul pentru care copilului nu îi plac temele, îl po\i ajuta dac[ îi oferi modalit[\i ;i alternative de înv[\are< jocurile bazate
pe cuno;tin\e, experimente
;tiin\ifice pe care le poate realiza
acas[.
Încurajeaz[-\i copilul s[ î;i exprime p[rerile, sentimentele, atitudinile tr[ite atunci când e implicat într-o sarcin[. Doar astfel

vei ;ti când anume curiozitatea lui
a fost satisf[cut[ când dorin\a de
explorare ;i descoperire a atins
vârful, când se simte plictisit, dezam[git ori neputincios.
Ajut[-l s[ î;i organizeze timpul. Cine ar fi motivat s[ realizeze
o activitate solicitant[ atunci când
simte c[ nu are suficient timp pentru odihn[ sau relaxare? Managementul timpului este esen\ial pen-

tru ca cel mic s[ î;i formeze o atitudine pozitiv[ fa\[ de înv[\are.
Recomand[-i s[ ia pauze atunci
când înva\[ ;i s[ se odihneasc[
pu\in înainte de a începe temele.
Manifest[ entuziasm atunci când
copilul t[u reu;e;te s[ fac[ ceva
prin propriile sale eforturi ;i cu o
implicare minim[ din partea ta.
Orice reu;it[ a copilului t[u este
bine s[ reprezinte o reu;it[ ;i pentru tine fiindc[ cel mic tocmai a
urcat o treapt[ pe scara cunoa;terii. Orice obstacol dep[;it reprezint[ la fel, un pas înainte, iar bucuria dep[;irii lui s[ fie o bucurie
pentru to\i membrii familiei.
Academia P[rin\ilor te înva\[
cum s[ procedezi astfel încât s[
reu;e;ti s[ motivezi copilul, s[-l
încurajezi pentru a-i trezi interesul
pentru cunoa;ere, te înva\[ s[ dezvol\i o rela\ie armonioas[ cu el,
bazat[ pe comunicare, în\elegere,
acceptare. Pentru detalii ;i înscrieri poate fi contactat[ persoana
care a avut aceast[ ini\ativ[< psiholog Ramona Grad (www.psyad0742.707.468,
lerian.com,
0770.589.991)

Rolul psihoterapiei de cuplu pentru o via\[ mai bun[
~n r]ndurile care urmeaz[
v[ invit[m s[ v[ imagina\i un
mic scenariu, propus de psihologul Gyorgy Gaspar ;i inspirat evident de fapte reale.
Nu `n\elege\i de ce e nevoie
de psihoterapie de cuplu?
Ei bine, afla\i `n cele de mai jos,
sursa materialului nostru fiind blogul specialistului, gyorgygaspar.blogspot.com.

Scenarii din via\a
de zi cu zi...
Ea< “Obi;nuiam s[ ne distr[m
mult, s[ petrecem, s[ avem invita\i
la cin[... Vreau pu\in[ veselie”. El<
“Are impresia c[ suntem un sac f[r[
fund. Cheltuie, cheltuie, cheltuie...
Cump[r[ tot felul de lucruri inutile<
haine, c[r\i, chestii de buc[t[rie. Nu
realizeaz[ c[ risipim o gr[mad[ de
bani”. Ea< “Nu mai este interesat de
sex. Vine `n pat dup[ ce adorm ;i se
treze;te `naintea mea. :tiu c[ am
pus c]teva kilograme dup[ ce am

n[scut copiii, dar....”. El< “Nu vrea s[
m[ asculte. Totul trebuie s[ fie a;a
cum vrea ea. Ea are mereu dreptate...”. Ea< “Este at]t de nervos `n ultima vreme... Nu-l mai mul\ume;te
nimic”. Ea< “Nu este niciodat[ acas[.
E toat[ ziua la birou sau iese cu
b[ie\ii ori `;i repar[ ma;ina. :i c]nd
e aici, nu ascult[ nimic din ce `i spun.
E mereu absent, `n lumea lui...”.
Dac[ aceste exemple v[ sun[ cunoscute, iat[ ce spune psihologul
Gyorgy Gaspar< “Acestea sunt
pl]ngeri, foarte frecvente pe care le

aud `n cabinetul de consiliere.
Lucr]nd de mul\i ani cu familii ;i
cupluri din diverse medii, aud de
numeroase ori partenerii
critic]ndu-;i jum[tatea pentru fel
;i fel de lucruri, cum ar fi c[ nu e bine c[lcat[ c[ma;a, unul sau altul a
cump[rat o p]ine de proast[ calitate, nu au prieteni sau au prieteni
prea apropia\i.

Convingerile nocive
pentru rela\ia de cuplu
~nainte de toate v[ spun c[ un

partener perfect, o persoan[ ce m[
completeaz[, iubirea f[r[ sf ]r;it
sunt c]teva dintre convingerile cele
mai nocive pentru rela\ia de cuplu.
Ce ne r[m]ne de f[cut? S[ investim
;i mai mult[ iubire `n rela\ia ce nu
corespunde cu aceste convingeri? E
;i asta o alternativ[, dar nu cea mai
recomandat[. Obiectivul nostru este
s[ construim cea mai eficient[
rela\ie pentru noi, cea care s[ coincid[ cu limitele realit[\ii.
E o rela\ie `n care putem ac\iona
cu iubire, putem aprecia ceea ce partenerul ne poate oferi, putem `nv[\a
s[ accept[m diferen\ele interpersonale. Indiferent de decizia luat[ facem o alegere. Putem alege s[ tr[im
`ntr-o rela\ie de cuplu ce nu ne
mul\ume;te sau putem alege s[ renun\[m la ea, dar `nainte de acest
din urm[ pas e bine s[ `ncerc[m s[
facem tot posibilul pentru starea de
bine a cuplului ;i a familiei”, ne spune psihologul Gyorgy Gaspar.
A consemnat Ioana
Pop Vladimirescu

Re\ete
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Cl[tite de post

100 g de soia granule, 2 linguri
de pesmet, 2 linguri de f[in[, 45 c[\ei de usturoi, o lingur[ de
boia de ardei, sare, piper, delicat,
ulei pentru pr[jit.

Mod de preparare<
Granulele de soia se fierb `ntrun litru de ap[ cu delicat. Se las[
s[ se r[ceasc[ ;i se strecoar[ surplusul de ap[. Se adaug[ pesmetul,
f[ina ;i condimentele, dup[ gust,
tocmai ca la chiftelu\ele din carne.

~n cazul `n care compozi\ia pare
prea seac[ ;i nu se poate forma bine, se adaug[ pu\in ulei. Cu m]na
umezit[ cu ap[ se formeaz[ bilu\e,
sau se modeleaz[ `n form[ de
p]rjoale. Se pr[je;te `n ulei fierbinte ;i se serve;te cu piure de cartofi, garnitur[ asortat[, sau pilaf
de orez.

400 - 450 f[in[, 3-4 linguri de
fri;c[ vegetal[ (se poate face ;i f[r[
fri;c[) 4 linguri de zah[r, un plic
de zah[r vanilat, 2 linguri de rom
sau c]teva pic[turi de esen\[ de
rom, sare, ap[ mineral[ carbogazoas[ (dac[ nu folosim ou[, apa
mineral[ nu se poate `nlocui cu
ap[ plat[, sau ap[ de la robinet),
gem, sau mere r[zuite, amestecate
cu zah[r ;i scor\i;oar[ pudr[ pentru umplutur[.

Mod de preparare<
Se amestec[ f[ina, zah[rul,
zah[rul vanilat, sarea, romul ;i

fri;ca (dac[ folosi\i), apoi amestec]nd, se adaug[ ap[ mineral[,
p]n[ c]nd aluatul va avea consisten\a ca sm]nt]na. Se pr[je;te `n
tigaia uns[ cu un pic de ulei sau
`n vas antiaderent. Dac[ dori\i s[
le servi\i cu gem, aluatul poate fi
mai consistent, deci cl[titele mai
groase, iar dac[ le umple\i, prepara\i un aluat mai fluid ;i face\i
cl[tite mai sub\irele.

Meniul s[pt[m]nii

Sup[ de zarzavaturi cu orez

Ingrediente<
500 g zarzavaturi (p[trunjel,
morcovi, gulie, \elin[ eventual
p[st]rnac), c]te circa 100 grame
de fasole verde, maz[re verde
boabe, conopid[, broccoli, varz[,
varz[ de Bruxelles, o ceap[, 150
g orez, circa 50 ml ulei, sare, piper, baz[ pentru m]nc[ruri.

Mod de preparare<
Ceapa m[run\it[ sau r[zuit[
se c[le;te `n ulei, se adaug[ orezul
;i se c[le;te ;i acesta, apoi la fel se
procedeaz[ ;i cu zarzavaturile fe-

liate. C]nd toate s-au c[lit se stinge
cu circa 1,5 - 2 l de ap[. Dup[ 1520 minute de fierbere se adaug[
legumele ;i condimentele ;i se mai
fierbe circa 15 minute. Se serve;te
cald[, pres[rat[ cu p[trunjel verde, eventual cu adaos de
sm]nt]n[, sau dac[ vre\i s[ fie de
post, cu sm]nt]n[ vegetal[.

Ciorb[ cu legume
Ingrediente necesare< 700 grame
carne de vit[ macr[, o ceap[, doi
morcovi mai mari, un p[trunjel,
o jum[tate de \elin[, pu\ine
p[st[i proaspete sau conservate,
doi cartofi, 2-3 ro;ii sau pu\in
bulion, o leg[tur[ de verdea\[
asortat[.
Modul de preparare< carnea se
taie cubule\e ;i apoi se spal[ bine.
Zarzavatul se cur[\[, se taie la fel
cubule\e ;i apoi se spal[ sub un
jet de ap[. Carnea se pune la fiert
;i se culege spuma `n timpul fiertului. Se adaug[ pu\in[ sare ;i se
pun zarzavaturile stoarse. C]nd
zarzavaturile `ncep s[ se sf[r]me
;i carnea este moale, m]ncarea
este aproape gata. Se condimenteaz[ la final. Verdea\a se taie
m[runt ;i se pune `n ciorb[ dup[
ce a fost luat[ de pe foc. ~n func\ie

Cosmetic[
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Vine, vine prim[vara
cu frumo;ii ei pistrui!
Vine, vine prim[vara! Bucurie mare, e drept! Ce facem
cu pistruii? Reprezentantele
sexului frumos pe care natura
le-a `nzestrat cu aceste “buline” maronii spre crem se pot
bucura din plin de un nou
look.

Ingrediente
Ingrediente<
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c[ o iau la fug[ ;i... dispar. Asta mai
ales dac[ folosim un fond de ten
mai `nchis ce `i acoper[. Dar
prim[vara se `ntorc cumin\i la locul
lor. Acele persoane care nu se pot
nicicum `mp[ca cu g]ndul c[ au pistrui folosesc diverse produse pentru a-i masca. Cert este un lucru<
indiferent c[ avem sau nu pistrui ;i
aluni\e pe fa\[, trebuie s[ ne protej[m tenul cu o crem[ de protec\ie
solar[ `n fiecare zi.

Multe tinere pistruiate se simt
prost c[ beneficiaz[ de acest dar al
naturii, `ns[ noi `ncerc[m s[ le convingem c[ pistruii sunt frumo;i ;i
s[-i poarte cu m]ndrie!

Bronz natural

Un aer tineresc
Practic, apari\ia pistruilor este
favorizat[ de soare. Iar cum soarele
`;i trimite tot mai des razele spre
noi de-acum `nainte, pe fa\[ apar
tot mai mul\i pistrui. Speciali;tii vor
totu;i s[ ne conving[ de faptul c[
pistruii nu sunt o problem[, ci dimpotriv[ ne confer[ un aer tineresc,
adolescentin. A;adar, considera\i c[
ave\i un avantaj cu aceste bijuterii
de pe chip. S[ ne g]ndim doar la

aluni\e, care la r]ndul lor sunt frumoase ;i persoanele care le poart[
`ncearc[ s[ le pun[ `n valoare.
Pistruii sunt mici pete pigmen-

tare de m[rimi diferite ce se localizeaz[ mai ales pe obraji, pe nas, dar
;i pe frunte, piept sau pe umeri.
~n sezonul rece am putea crede

~n sezonul cald, prim[var[, var[
;i chiar toamn[, nu toate femeile
pot utiliza un fond de ten, astfel c[
pistruii nu sunt a;a de acoperi\i. Le
vine `n schimb `n ajutor soarele, care
prin razele lui a contribuit enorm
la apari\ia pistruilor.
O fa\[ cu pistrui se bronzeaz[
mult mai frumos ;i ob\ine o culoare
de-a dreptul perfect[. A;adar, nu v[
ascunde\i ;i nu mai `ncerca\i s[
masca\i pistruii care pot fi cu
adev[rat frumo;i!
Ioana Vladimirescu

Remedii naturale pentru `ngrijirea
;i `nfrumuse\area ochilor
de preferin\e se poate prepara o
dresur[ dintr-un ou ;i o cea;c[
de sm]nt]n[, care se adaug[
dup[ luarea vasului de pe foc.

Toc[ni\[ de fudulii
Ingrediente necesare< un kilogram de fudulii de porc sau de
miel, ceap[, ulei, 3-4 c[\ei de usturoi, condimente.
Modul de preparare< fuduliile se
op[resc ;i se cur[\[ de pieli\e, se
spal[, se scurg ;i se taie felii. Ceapa se taie m[runt ;i se pune la
pr[jit. C]nd este u;or g[lbuie se
adaug[ fuduliile ;i se pr[jesc vreme de dou[ sau 3 minute. Se condimenteaz[ ;i se las[ s[ dea dou[
sau trei clocote. Toc[ni\a se poate
servi cu sau f[r[ garnitur[.
Coriolan A.

Ochii sunt printre cele mai
expuse ;i mai sensibile zone
ale corpului nostru. Pentru a
avea grij[ de ei tratamentele
naturiste sunt printre cele
mai recomandate deoarece
nu provoac[ reac\ii adverse ;i
nu sunt foarte invazive.
~n compara\ie cu produsele
cosmetice care folosesc alcool,
parfum sau alte ingrediente ce pot
irita sau inflama, plantele sau legumele aduc doar beneficii `n tratarea sau `n ameliorarea unor
afec\iuni.

Plante binef[c[toare
pentru ochi
Poluarea, utilizarea intens[ a
calculatorului dar ;i cosmeticele
pot afecta frumuse\ea ochilor.
Prezent[m `n cele ce urmeaz[ o

list[ de plante la `ndem]na tuturor
care ajut[ mult la men\inerea
s[n[t[\ii ochilor ;i a zonei din jurul lor. Rosmarin-frunzele de rosmarin macerate `n ap[ de trandafiri se folosesc la reducerea infla-

ma\iilor pleoapelor.
|elin[-sucul de \elin[ este folosit `n unele afec\iuni oftalmologice fie prin pic[turi aplicate pe
pleoape, fie prin tampon[ri u;oare
ale pleoapelor.

Alb[strelele (centaurea-cyanus)-compresele sau cataplasmele
cu infuzie din flori de alb[strele
se pot folosi cu eficien\[ `n cazul
ochilor obosi\i, `mpotriva
cearc[nelor ;i al pleoapelor iritate.
Infuzia se face dintr-o lingur[ de
flori la dou[ pahare cu ap[.
Teiul-are ac\iune calmant[ decongestiv[, se folose;te sub form[
de decoct. Compresele `mbibate
se men\in pe pleoape timp de 15
minute `n cazul cearc[nelor ;i al
pleoapelor iritate.
Trandafirul-dezinfectant, decongestiv poate fi folosit `n irita\ii
oculare. Se prepar[ o infuzie care
se folose;te sub form[ de comprese ;i sp[l[turi oculare. Mu;e\elularhicunoscut pentru propriet[\ile
sale benefice se `ntrebuin\eaz[
pentru ochii irita\i ;i inflama\ii
ale pleoapelor. Tampoanele r[cite
cu infuzie de mu;e\el se aplic[
timp de 15-20 de minute.
V.S.

Remedii naturiste
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Scoar\a de salcie,
un remediu plurivalent
Scoar\a de salcie alb[ este
utilizat[ `n medicina
tradi\ional[ de sute de ani.
Salcia alb[ (Salix alba) este o
specie originar[ din Europa
central[ ;i de sud, dar cre;te
;i `n America de Nord.
Salicin glicozidele, extrase din
scoar\a acestui copac, se descompun `n acid salicilic `n organism.

Indica\ii terapeutice
Salix alba sau salcia alb[ este
cunoscut[ ;i sub numele de salcie
pl]ng[toare. Printre cele mai cunoscute efecte ale sale se num[r[<
efectul de calmare al durerilor,
sc[derea febrei, `nt[ritor, purificare a s]ngelui. Infuzia din salcie
alb[ se adminsitreaz[ pentru
combaterea hemoragiilor interne, colitelor, reumatismului, etc.
Infuzia din coaj[ de salcie
alb[ se folose;te ;i pentru ameliorarea afec\iunilor de ficat, rinichi ;i inima. Pre`nt]mpin[ infarctul ;i este recomandat tuturor
b[rba\ilor de peste 50 de ani.
Este cunoscut[ ;i datorit[
propriet[\ilor vermifuge ;i antimalarice iar compresele cu infu-

zie pot fi folosite pentru ameliorarea deger[turilor ;i tratamentul
hemoroizilor.
Propriet[\i< sunt recunoscute
;i propriet[\ile astringente ale salciei. ~n coaja salciei se reg[sesc
`n cantit[\i mari salicin, salicortin
;i alte glicozide, r[;ini, oxala\i ;i
enzime. Salicinul se transform[
`n organism `n aspirin[ natural[.
Nu are efectele secundare ale aspirinei.
Din cercet[rile efectuate s-a
demonstrat c[ substan\ele antiinflamatorii nesteroidiene de tipul aspirinei, diminueaz[ activitatea unor prostaglandine (PG).
Prostaglandinele au rol important `n buna func\ionare a sistemului imunitar, astfel `nc]t substan\ele care `ngreuneaz[ sinteza
;i activitatea unor PG vor avea
efect antiimflamator. Salicilatul
din coaja de salcie alb[ blocheaz[
doar `ntr-o mic[ m[sur[ prostaglandinele din pere\ii stomacului
;i ai intestinului. Salicilatul traverseaz[ stomacul ;i intestinul,
iar `n ficat se transform[ `n acid
salicilic cu efect terapeutic.
Text selectat ;i prelucrat
de Ioan A.

Bitter “Taina Plantelor” gel
Firma SC Hypericum Impex SRL func\ioneaz[ de 15
ani pe pia\a produselor naturale de cea mai bun[ calitate,
iar azi are un renume la nivel
na\ional.
Produsul con\ine substan\e
active ale extractului integral din
cele 30 de plante medicinale care
intr[ `n compozi\ia bitterului de
concep\ie original[ “Taina Plantelor”, acid hyaluronic natural ;i
extract de M[ce;. Prin con\inutul
valoros, acest produs are ac\iune
benefic[ asupra afec\iunilor reumatismale, durerilor articulare ;i
celor cauzate de lovituri sau entorse. Av]nd un pronun\at efect
bactericid ;i antiseptic, este recomandat `n `ngrijirea ;i cicatrizarea
r[nilor, arsurilor, `n\ep[turilor

cauzate de insecte.
`mb[tr]nire prematur[ a pielii.
Acidul hyaluronic din com- Av]nd o consisten\[ non-gras[, se
pozi\ie ac\ioneaz[ asupra reduce- absoarbe u;or ;i rapid.
rii inflama\iilor ;i a edemelor. Rolul s[u este de a men\ine caracteristicile epidermei tinere< suple\ea,
Produsul `l g[si\i `n
elasticitatea ;i tonicitatea. De aseSatu Mare la Magazin Elixir,
menea, datorit[ structurii sale
strada Careiului, nr. 4-6.
ac\ioneaz[ `n profunzime, la niTelefon< 0729993838.
velul \esuturilor ;i cartilagiilor,
Orar< de luni p]n[ vineri
duc]nd la reducerea efectelor ar9<00 - 17<00
tritei ;i osteoartritei.
S]mb[t[ 9<00 – 13<00
~n combina\ie cu extractul de
Produse pot fi comandate
M[ce;, foarte bogat `n vitamina
;i online, de pe
C, duce la `mbun[t[\irea sintezei
www.hypericum-plant.ro
de colagen ;i astfel regenereaz[ ;i
Informa\ii la telefon<
hidrateaz[ pielea, asigur]ndu-i un
0728998844
aspect proasp[t ;i
luminos. Asigur]nd
Foarte important!
o hidratare de lung[ Consulta\ii `n fitoterapie Prof. biolog Pop Maria
durat[, estompeaz[
Program< Miercuri `ntre orele 14-17
ridurile, `nl[tur]nd Informa\ii ;i program[ri la telefon< 0729993838
apari\ia semnelor de Adresa< str. Drumul Careiului, nr. 4-6, Satu Mare

Miercuri 29 februarie 2012

Mama ;i copilul

Informa\ia zilei 7

Ziua por\ilor deschise
la :coala Mamelor de 8 Martie
Cu ocazia zilei de 8 Martie, :coala Mamelor le invit[
cu mare drag pe toate viitoarele mame la cursuri GRATUITE de gimnastic[ aerobic[ ;i de informare despre
perioadele prenatal[ ;i natal[.
Participantele vor fi r[sf[\ate de
make-up artists, dar `n acela;i timp
vor putea beneficia de reduceri la
abonamentele :coala Mamei. În
plus, vor participa la tombola cu premii constând în abonamente :coala
Mamei, ;edin\e de masaj la Kinetic
Center ;i produse cosmetice.
Cursul de gimnastic[ aerobic[
va consta într-o serie de exerci\ii cu
rol în îmbun[t[\irea mobilit[\ii ;i
preg[tirea organismului femeii
îns[rcinate pentru momentul na;terii. În cadrul cursului teoretic se vor
înv[\a tehnicile de respira\ie în travaliu ;i în expulzie, utile oric[rei
gravide, precizeaz[ moa;a Paula
Cosma.
Evenimentul va avea loc la sediul :colii Mamelor de pe strada

De aceea, în momentul program[rii
v[ rug[m s[ confirmați ;i participarea tat[lui.

Tombol[ cu premii!

I.C. Br[tianu nr.5, ap.53 (parter, cu
intrare de pe strada Eugen Lovinescu) din Satu Mare.

Orarul evenimentelor<
Ora 16.30 – curs de gimnastic[ aerobic[ prenatal[ (grupa 1)
Ora 17.30 – curs teoretic + tombol[
Ora 18.00 – curs de gimnastic[ aerobic[ prenatal[ (grupa 2)

Ora 19.00 – curs de gimnastic[ aerobic[ prenatal[ (grupa 3)
Ora 20.00 – curs teoretic + tombol[
O grup[ este format[ din 4, maxim 5 viitoare m[mici. În cazul în
care num[rul solicit[rilor va fi mai
mare, programul se poate prelungi,
alc[tuindu-se mai multe grupe. În
cazul în care vor exista t[tici dornici
s[ participe la cursul informativ se
va organiza o grup[ pentru cupluri.

Gravidele care vor achizi\iona
un abonament de 8 ;edin\e vor beneficia automat de o reducere de 50
de RON din valoarea abonamentului.
În plus, toate abonamentele vor
participa la cele 2 tombole unde se
vor câ;tiga ;edin\e de gimnastic[
aerobic[ prenatal[, ;edin\e de masaj
pentru gravide din partea Kinetic
Center ;i produse cosmetice. Pe durata evenimentului participantele la
cursuri vor beneficia de servicii make-up
gratuite din partea
speciali;tilor.
Pentru program[ri la cursuri, dar ;i
pentru `ntreb[ri `n leg[tur[ cu serviciile
oferite de :coala Mamelor, v[ pute\i
adresa moa;ei Paula Cosma la num[rul
de telefon 0745 021 266 sau pute\i vizita
site-ul www.scoala-mamelor.ro.

Gr[dini\[ de stat sau particular[?
V]rsta la care va merge copilul la gr[dini\[ este o problem[ cu care se confrunt[
fiecare familie cu copil mic.

etape de `nscriere dificile.

Avantajele oferite
de gr[dini\a particular[

Unii p[rin\i, care nu doresc ca
micu\ul s[ creasc[ r[sf[\at de bunici
sau s[ beneficieze de serviciile unei
bone, `;i pun `ntrebarea< gr[dini\[
de stat sau particular[? Vom vedea
`n continuare ce sus\in psihologii
despre avantajele ;i dezavantajele
fiec[reia.

Costurile mici sunt
principalele avantaje
ale gr[dini\elor de stat
Printre avantajele oferite de
gr[dini\a de stat, se num[r[ rigurozitatea ;i seriozitatea procesului
educa\ional. Gr[dini\a de stat ofer[
oportunit[\i de parteneriat comunitate - p[rin\i - ;coal[, respectarea
particularit[\ilor de v]rst[, grupe
de copii omogene.
~n institu\iile de `nv[\[m]nt de
stat, at]t cadrele didactice c]t ;i profesorii de op\ionale sus\in `nainte
de `nceperea anului ;colar, un exa-

men de titularizare, `n vederea
ocup[rii postului vacant. Educatoarele suplinitoare pe post dau acest
examen `n fiecare an, p]n[ la
ob\inerea titulaturii.
Cursurile nu se pl[tesc cu excep\ia activit[\ilor extracurriculare

;i op\ionalele la care copilul particip[< dans, englez[, calculator, excursii etc. Se asigur[ asisten\[ medical[ permanent[. Dezavantaje
oferite de gr[dini\a de stat< grupe
formate dintr-un num[r mare de
copii, resurse educa\ionale reduse,

Majoritatea gr[dini\elor particulare au grupa cu copii antepre;colari (0/1-3 ani). Aici copilul nu trebuie s[ `ndeplineasc[ condi\ii minime de dezvoltare motorie, a vocabularului sau gradul de independen\[. ~n cazul gr[dini\elor particulare se poate vorbi de avantaje
precum< predarea `ntr-o limb[
str[in[ ;i op\ionale diversificate, resurse ;i dot[ri la standarde europene, grupe de copii cu num[r mic,
program prelungit, ;i pe timpul verii. De obicei `n gr[dini\a particular[ exist[ regula ca minim 30 de
minute copiii s[ ias[ `n aer liber.
Marele
dezavantaj
al
gr[dini\elor particulare `l reprezint[
taxele ;colare mari, dar mai pot exista ;i inconveniente precum< personal f[r[ experien\[ ;i/sau necalificat,
op\iunea de catering, ;i un aspect
foarte important - dac[ gr[dini\a
particular[ este autorizat[.
Ramona B.
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Marisa Miller - un topmodel pasionat de surfing
Manechinul ;i mai nou
actri\a originar[ din California munce;te din greu pentru
a fi `ntr-o form[ maxim[. Ea
ne sf[tuie;te s[ ne schimb[m
obiceiurile legate de fitness,
s[n[tate ;i rela\ii pentru a
ob\ine ceea ce ne dorim de la
via\[.

traordinar.
Studiaz[-te. „Uit[-te la mai
multe fotografii de-ale tale, g[se;tele pe cele care-\i plac ;i apoi
`ncearc[ s[-\i dai seama de ce anume `\i plac. Ceea ce m-a ajutat pe
mine a fost s[-mi cunosc unghiurile corpului ;i cele care m[ avantajeaz[.”
Exerseaz[ acas[. „~n copil[rie,
eu ;i sora mea ne f[ceam una alteia
o gr[mad[ de poze. Obi;nuindute s[ fii fotografiat[ te poate ajuta
s[ te sim\i mai confortabil c]nd ai
de f[cut poze pentru ocazii mai
speciale.”
Pune-\i posteriorul `n eviden\[.
„Multe femei `;i acoper[ ;oldurile
sub haine pentru a-;i ascunde posteriorul, dar asta arat[ ciudat. Eu
le sugerez fetelor s[-;i scoat[ posteriorul `n eviden\[, ob\in]nd astfel
acea form[ de S a corpului care
arat[ grozav `n poze.”

Marisa se declar[ o persoan[
ru;inoas[ de;i prezint[ lenjerie intim[. “:tiu c[ e ciudat ca un model
de lenjerie ;i costume de baie s[ fie
timid, dar mie nu-mi place s[ fiu
`n centrul aten\iei!”, a declarat ea
`ntr-un interviu pentru publica\ia
“Women’s Health”.
Cu toate acestea, imediat dup[
ce a fost decoperit[ de faimosul fotograf Mario Testino pe o plaj[ californian[ `n 2001, a avut mult-dorita ocazie de a ap[rea `n renumita
edi\ie de costume de baie a revistei
“Sports Illustrated”, apari\ie ce i-a
adus un contract cu casa de lenjerie
intim[ Victoria’s Secret ;i multe alte
colabor[ri fructuoase.
Acum, t]n[ra de 33 de ani se
afl[ `n Boston, unde filmeaz[ primul ei proiect cinematografic –
“R.I.D.P.”, al[turi de actorii Ryan
Reynolds ;i Jeff Bridges.

Sfaturile Marisei pentru
un mariaj fericit

Trecerea de la modeling la
actorie a fost un pas major
- at]t din punct de vedere
profesional, c]t ;i personal
“80 % din lucrurile pe care le
fac nu \in neap[rat de personalitatea mea. Cred c[ trebuie s[ te prefaci p]n[ reu;e;ti. Comport[-te ca
;i cum ai fi o persoan[ care are
`ncredere `n ea ;i vei ajunge p]n[
la urm[ s[ ai ;i tu `ncredere `n tine”,
spune cea care locuie;te `n prezent
`n Los Angeles al[turi de so\ul ei
de cinci ani, produc[torul muzical
Griffin Guess.

V]slitul `n picioare o modalitate de a lupta
cu caloriile
Acest sport acvatic din ce `n ce
mai popular, care presupune v]slitul `n picioare pe o plac[, este arma
Marisei pentru a-;i aduce corpul
`ntr-o form[ maxim[. „Avansezi `n
ap[, a;a c[ nu prea e;ti atent la ce
efort depui. :i po\i modifica intensitatea efortului v]slind mai repede
sau mai `ncet.”
Este at]t de pasionat[ de acest
sport `nc]t a creat o linie de pl[ci
pentru femei. Majoritatea pl[cilor
sunt f[cute pentru b[rba\i – adic[

sunt mai lungi ;i mai grele, a;a c[
Marisa a decis s[ creeze ni;te pl[ci
mai u;oare ;i mai sub\iri, fiind astfel mai u;or de transportat de c[tre
femei ;i mai potrivite trupului feminin.
M[n]nc[ dezbr[cat[. Sun[ ciudat, dar are dreptate. „S[ m[n]nci
inteligent \ine de modul `n care e;ti
con;tient de trupul t[u. Cea mai

eficient[ modalitate este s[-\i vezi
corpul. Atunci c]nd `ncerci s[
pierzi kilograme, petrece c]t mai
mult timp `mbr[cat[ sumar. Eu nu
cred c[ a; putea s[ m[n]nc o farfurie de nachos dezbr[cat[ - voi?”
Preg[te;te-\i `nainte m]ncarea.
„Am obiceiul s[-mi g[tesc o crati\[
de orez brun cu quinoa pe care apoi
o \in `n frigider, iar c]nd mi se face
foame pot s[ adaug ulei de m[sline,

l[m]ie, sare piper ;i legume”, spune
Marisa, care m[n]nc[ deseori zucchini ;i spanac.
Exerseaz[ controlul por\iilor.
„De obicei spun nu produselor
nes[n[toase de la supermarket, dar
c]nd ajung la casa de marcat, unde
au ni;te ciocol[\ele `mpachetate seprarat, nu m[ pot ab\ine s[ nu iau
c]teva. Astfel, c]nd simt nevoia de
ceva dulce acas[, le am la

`ndem]n[!”
F[ schimburi inteligente. Marisa a g[sit alternative mai s[n[toase la m]nc[rurile care `ngra;[. ~n
locul chipsurilor de cartofi ea
ron\[ie chipsuri organice din varz[
crea\[, iar tonul `l amestec[ cu sos
de maionez[ cu usturoi.
Sandvi;urile ei con\in p]ine organic[, ro;ii, avocado, salat[ ;i ;unc[
de curcan.

|ine-te departe de m]ncarea
nes[n[toas[. „Dup[ ce l-am
`nt]lnit pe so\ul meu m-am
`ngr[;at 6 kg. C]nd ne `ndr[gostim
cred c[ m]nc[m mai mult.” Acum
a `nv[\at s[ nu abuzeze de anumite
feluri. „C]nd m[n]nc unul din felurile preferate ale lui Griffin, ca de
exemplu suc sau pr[jitur[, privesc
totul ca o trata\ie ;i m[ bucur de
ea. Av]nd `n vedere c[ `n 90 % din

timpul meu m[ alimentez corect,
nu m[ simt vinovat[.”

Cum po\i ar[ta uimitor
`n orice poz[
Dup[ ce a pozat pentru nenum[rate reviste, Marisa poate
spune c[ ;tie ce func\ioneaz[ `n fa\a
aparatului foto pentru a ar[ta ex-

Iat[ c]teva ponturi de la cea care, dup[ ;ase ani de c[s[torie, `nc[
`;i iube;te so\ul la nebunie.
Fii creativ[. „B[rba\ii sunt foarte vizuali. A;a c[ alegerea unor noi
articole de lenjerie intim[ este o
idee bun[. Jobul meu este grozav
pentru c[ vin acas[ de la munc[
machiat[ ;i costumat[ de fiecare
dat[. A;a c[ Griffin are parte de 20
de femei diferite `ntr-o singur[
lun[!”
Ofer[-i spa\iu. „E foarte important s[ `n\elegi c[ partenerul t[u
are nevoie de timp pentru a se relaxa. Eu `l las pe Griffin cu jocurile
lui video sau orice altceva `i mai
place s[ fac[ `n timpul liber.”
Spune-\i p[rerea. C]nd ceva te
deranjeaz[, spune-o. „Griffin avea
obiceiul s[ nu ridice telefonul c]nd
era la munc[. Asta m[ enerva la
culme! ~ntr-un final i-am spus c[
dac[ `l sunam `n mijlocul zilei n-o
f[ceam pentru c[ vroiam s[-i spun
cu ce culoare de oj[ m-am dat pe
unghii, ci aveam ceva important
s[-i comunic. Acum, chiar dac[ are
doar 30 de secunde la dispozi\ie,
ridic[ telefonul s[ m[ `ntrebe dac[
toul e `n ordine.”
~mp[rt[;i\i un proiect. „C]inele
nostru a devenit copilul nostru. O
lu[m pe Lula cu noi pe plaj[ c]nd
alerg[m, am `nv[\at-o s[ se cear[
afar[ ;i doarme cu noi `n pat. E prima fiin\[ pe care am crescut-o
`mpreun[, a;a c[ are o semnifica\ie
deosebit[, iar pe viitor ne dorim o
familie numeroas[.”

Sport
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Primagym te `nva\[ cum
s[ ai o coloan[ s[n[toas[
~n zilele noastre, tot mai
multe persoane au probleme
cu coloana vertebral[, probleme ce cauzeaz[ mari
nepl[ceri.
Dar cu un stil de via\[ s[n[tos,
aceste probleme pot fi prevenite. Este mult mai u;or s[ previi dec]t s[
vindeci! Dac[ boala este deja instalat[, vindecarea va fi mai `ndelungat[ ;i mai anevoioas[ dec]t prevenirea ei.
Chiar dac[ hernia de disc este
instalat[, gimnastica ;i mi;carea
ajut[ foarte mult pentru `ntre\inerea
musculaturii paravertebrale, pentru
prevenirea durerilor, pentru mobilitatea ;i flexibilitatea coloanei.
~nc[ din copil[rie trebuie s[
avem grij[ s[ avem o \inut[ corect[,
ceea ce este realizabil cu sport adecvat. Vom avea grij[, mai ales `n momentul `n care ridic[m ceva, s[ nu
existe mi;care combinat[ de r[sucire cu ridicare sau aplecare. Trebuie
s[ `nv[\[m ;i apoi s[ control[m cum
s[ st[m ;i s[ umbl[m corect, s[ st[m
`ntins sau s[ s[rim corect, s[ ridic[m

sau s[ ne aplec[m corect. Spatele ar
trebui s[ fie drept, burta tras[, iar
`n cazul `n care se st[ mult `n picioare, greutatea corpului trebuie
schimbat[ des de pe un picior pe
cel[lalt.

Ce este Flexi Bar
Pentru cei c[rora le place mi;carea ;i au sim\it beneficiile ei, Primagym `i invit[ la ore de "`ntre\inerea coloanei " cu ajutorul unui instrument numit Flexi-Bar. Acest instrument este folosit de peste 20 de
ani cu succes ;i a fost introdus `n

programele de reabilitare de un fizioterapeut german. Instrumentul
este o bar[ de fibr[ de sticl[, av]nd
la capete dou[ c[ciuli\e de cauciuc.
Se prinde de mijloc ;i se mi;c[
aduc]ndu-l `ntr-o anumit[ vibra\ie.
Aceast[ vibra\ie, este transmis[ involuntar mu;chilor trunchiului ;i
ajut[, pasiv, la `nt[rirea mu;chilor
profunzi ai spatelui, lucru ce
con;tient este foarte greu de realizat.
Se ob\ine `nt[rirea mu;chilor spatelui ;i ai abdomenului ceea ce duce
la o \inut[ mai corect[ a corpului ;i
la `nl[turarea durerilor.
Acest instrument este folositor

;i persoanelor supraponderale sau
hipertensive. Dup[ o scurt[ perioada de folosire se observ[ aplatizarea
abdomenului, \inuta frumoas[, o
concentrare mai bun[ asupra propriului corp, definirea mu;chilor fesieri, corijarea echilibrului dar ;i regenerarea `ntregului organism dup[
na;tere. Amintim cu m]ndrie c[ `n
Rom]nia, pentru prima dat[, FlexiBar a fost prezentat `n 2004 la PrimaGym de c[tre master traineri `n
flexi-bar la o "zi a por\ilor deschise".
De atunci, la orele \inute `n cadrul
centrului, acest instrument este folosit la orele de condi\ie fizic[
(condi), Pilates, bodyART ;i la antrenamentele pentru persoanele supraponderale (XXL Gym).
V[ invit[m s[ consulta\i pe site-ul www.primagym.ro orarul s[lii
mari unde se desf[;oar[ astfel de
ore `n care pute\i `ncerca beneficiile
acestui instrument numit Flexi-Bar.
Pentru informa\ii suplimentare
pute\i contacta PrimaGym Satu
Mare, strada Petőfi nr.45
et. 5 sau la telefon< 0361 884 947
mobil< 0728 555 590.

Batoanele de sl[bit nu `nlocuiesc
alimentele `ntr-o diet[
Mult[ lume folose;te batoanele pentru sl[bit, mai ales
dup[ multele reclame de la televizor ;i datorit[ faptului c[
`n orice supermarket se g[sesc
o mul\ime de sortimente, care
au un ambalaj frumos ;i care
spun c[ vei sl[bi ;i c[ vei avea
un nivel de energie ridicat. Dar
oare toate sunt at]t de bune pe
c]t par?
Cei care le m[n]nc[ trebuie s[
;tie c[ nu `nseamn[ c[ vor fi mai energici, `n plus trebuie c[utate cele care
con\in compu;i naturali, `ns[ acelea
sunt pu\ine. Avantajul `l reprezint[
faptul c[ batoanele nu cost[ mult, le
po\i lua cu tine oriunde, iar dac[ sunt
folosite cu un regim s[n[tos, pot fi
chiar folositoare. ~ns[ nu toate sunt
f[cute la fel. Unele con\in destul de
mult zah[r ;i gr[simi, altele au un
con\inut ridicat de proteine, care nu
sunt necesare oricui, ci doar pentru
cei care `;i consum[ caloriile f[c]nd

exerci\ii fizice, unde este nevoie de
proteine, carbohidra\i ;i gr[simi.
Al\ii reu;esc s[ echilibreze mai
bine dieta dac[ consum[ aceste
gust[ri, dar trebuie ;tiut c[ aceste batoane con\in un num[r foarte mic de
calorii, ceea ce le face s[ nu fie cu
adev[rat `nlocuitoare de alimente. Ca
parte dintr-o diet[ s[n[toas[, aceste
batoane ne pot satisface ocazional
poftele de dulce sau ne pot ajuta s[
men\inem num[rul zilnic de calorii
prescris. Majoritatea batoanelor de
sl[bit nu-\i vor oferi toate elementele
nutritive de care ai nevoie, de aceea

este bine s[ bei ;i un pahar de lapte
semi-degresat sau un iaurt cu con\inut sc[zut de gr[simi atunci c]nd `l
m[n]nci.

Tipuri de batoane
Batoanele energizante sunt recomandate persoanelor care
desf[;oar[ activit[\i sportive. Pentru
c[ ele con\in carbohidra\i, nivel moderat sau ridicat de gr[sime, acestea
nefiind recomandate persoanelor care vor s[ sl[beasc[, dec]t dac[ combin[ dieta cu exerci\iile fizice intense.

Nu exist[ o linie cert[ de diferen\iere
`ntre batoanele energizante ;i cele
nutri\ionale, dar `n general, cele
nutri\ionale au mai pu\in zah[r ;i mai
multe vitamine dec]t cele energizante. Acestea pot fi folosite ca `nlocuitori
de alimenta\ie, dar este important s[
se includ[ ;i fructe sau legume proaspete `n planul alimentar. Dac[ vrei o
gustare, din acest baton nutri\ional
este bine s[ m[n]nci doar jum[tate,
restul s[ fie p[strat pentru mai t]rziu.
Batoanele care sunt `nlocuitoare alimentare sunt f[cute s[ suplineasc[ o
mas[ obi;nuit[, dar con\in mai
pu\ine calorii. Sunt u;or digerate, dar
este bine s[ le combini ;i cu un fruct
proasp[t.
~n concluzie, nu este bine s[ ne
baz[m prea mult pe aceste batoane,
indiferent de ceea ce con\in, `n nici
un caz s[ `nlocuim toate mesele cu
astfel de gust[ri. Se recomand[ consumarea acestor batoane de dou[ ori
pe s[pt[m]n[, at]t timp c]t nu afecteaz[ planul alimentar s[n[tos.
Daniel Chiorean

Diet[
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Cum contribuie
fibrele la diet[?
De mare ajutor `n cazul
unei cure de sl[bire este consumul de fibre, sus\in
nutri\ioni;tii. Acestea ajut[
enorm de mult `ntreg procesul digestiv, astfel c[ dup[ o
diet[ bazat[ pe fibre urmat[
chiar ;i vreme de o s[pt[m]n[
ne sim\im nu doar mai bine,
ci ;i mai pline de energie ;i
mai slabe.
Cu fibre se poate sl[bi rapid, dar
este adev[rat ;i faptul c[ dup[ diet[
nu trebuie s[ ne culc[m pe-o ureche
;i s[ m]nc[m tot ceea ce vine la
r]nd.

Legume ;i fructe de mare
valoare
Totu;i, fibrele nu sunt absorbite
de organism ;i nu au minerale ori
vitamine. ~n schimb, acestea ajut[
la men\inerea greut[\ii corporale
sub control ;i la un tranzit intestinal
s[n[tos. Ele se g[sesc `n toate vege-

talele, `n legume, `n fructe. Fibre se
mai g[sesc ;i `n p]ine sau `n produsele f[inoase. La polul opus se afl[
lactatele, carnea ;i pe;tele, `n care
nu le g[sim.

Fructe uscate
C]nd avem mari probleme cu
tranzitul intestinal e indicat s[ consum[m c]t mai multe fructe uscate.
Ideale sunt prunele uscate, reco-

mandate dup[ doi ani ;i copiilor. La
capitolul fructe uscate avem din ce
alege, de la prune la smochine, caise,
fel ;i fel de fructe exotice.
Indicat este s[ consum[m zi de
zi c]t mai multe fructe ;i legume, s[
facem din gust[ri un moment magic
`n care s[ savur[m c]te un fruct, iar
din mesele principale o ocazie numai bun[ de a ne `ndopa cu legume
proaspete.
Ioana Vladimirescu

E posibil s[ sl[bim m]nc]nd
bine `n Post?
Suntem `n Postul Pa;telui
;i multe persoane care `l \in
`ncearc[ s[ `l asocieze cu o
cur[ de sl[bire. Nutri\ioni;tii
consider[ c[ nu e un lucru
bun, mai ales c[ exist[ numeroase produse de post care deloc nu contribuie la pierderea
kilogramelor `n plus. A;adar,
cura e cur[ ;i postul e post.
Al\ii cred c[ totu;i e o metod[
bun[ s[ sl[bim. De ce? Pentru c[ nu
consum[m carne, lactate, ou[,
m]nc[m multe legume ;i fructe.

Reguli mai stricte
Practic `n perioada de post
opt[m doar pentru produse alimentare de origine vegetal[, pentru
fructe, legume, cereale, uleiuri sau
f[inoase. Aici apare o problem[, fiindc[ dac[ m]nc[m mult[ p]ine ;i
multe paste f[inoase este c]t se poate de clar c[ nu vom pierde niciun

kilogram. Renun\]nd la carne, lactate ;i ou[ `n situa\ia `n care nu trecea o zi f[r[ s[ le consum[m ne va
fi foarte dificil, dar am putea s[ ne
obi;nuim organismul treptat cu regulile stricte.

Delicii de origine vegetal[
Acestea fiind spuse, ne mai
r[m]ne doar s[ ne obi;nuim, dar

nu mai mult de trei zile p]n[ s[ renun\[m definitiv la produsele de
origine animal[. Apoi `ncetul cu
`ncetul ne obi;nuim cu alimentele
de origine vegetal[, a;a c[ nu e tocmai chiar at]t de r[u. Un mare ajutor vine de la soia. Alimentul e indicat chiar ;i la dietele de sl[bit ;i
prin urmare e c]t se poate de consumat pe timpul postului.
Theodora V.
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Abdomenul plat
nu `nseamn[
`nfometare

Nu `ntotdeauna un abdomen
plat `nseamn[ o cur[ de sl[bire
sus\inut[ sau `nfometare. Multe persoane care m[n]nc[ normal, adic[
au trei mese principale pe zi ;i dou[
gust[ri, se laud[ cu un abdomen de
invidiat. Acestea se pot bucura de o
digestie cum scrie la carte.
Faptul c[ ne sim\im mereu pline,
burta e proeminent[, `nseamn[ c[
de fapt avem probleme cu tranzitul
intestinal. Balonarea nu trebuie s[ o
consider[m ca pe un lucru normal,
ci dimpotriv[. E bine de ;tiut c[ dac[
bem suficiente lichide zilnic evit[m
s[ ne constip[m ;i prin urmare nu
mai ajungem s[ fim balonate. ~n fiecare sear[, imediat dup[ cin[, persoanele ce se confrunt[ cu senza\ia
de balonare ar trebui s[ m[n]nce un
m[r. Totodat[, pe parcursul zilei trebuie evitate sucurile carbogazoase,
mesele luate contra cronometru sau
foarte bogate `n gr[simi.
Theodora Pop

Cura de sl[bire
personalizat[
Nutri\ioni;tii ne spun de fiecare
dat[ ;i folosind toate mijloacele posibile c[ o cur[ de sl[bire care
func\ioneaz[ de minune la o persoan[ nu e neap[rat bun[ altei persoane.
~n mod normal dieta trebuie
personalizat[. ~ntr-un plan de sl[bire se \ine cont `n primul r]nd de
v]rsta persoanei ce vrea s[ scape de
kilogramele `n plus ;i de stilul ei de
via\[. Unei femei care opt ore st[ pe
un scaun ;i m[n]nc[ `n fa\a calculatorului nu `i va fi u;or s[ sl[beasc[
nici dac[ merge de trei ori pe
s[pt[m]n[ la sal[, sus\in speciali;tii.
Ce se `nt]mpl[ oare cu femeile
trecute de 40 de ani? Odat[ cu trecerea anilor corpul are tendin\a de
`ngr[;are. Ajungem s[ credem c[ ne
`ngr[;[m ;i de la aerul pe care `l respir[m. Practic trebuie s[ p[str[m
un echilibru `ntre caloriile ce le ia
corpul m]nc]nd ;i cele pe care le
consum[m prin diverse ac\iuni. La
40 de ani femeile trebuie s[ aib[ `n
vedere consumul a c]t mai multe
proteine pentru men\inerea masei
musculare.
Ioana V.

Stil
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Salopeta elegant[, o alternativ[ Prime;te un m[r\i;or de la Fitland
- s[n[tate ;i un trup frumos!
inedit[ a rochiei clasice
Pentru acest num[r al suplimentului v[ propunem
c]teva modele de salopete elegante, care pot `nlocui cu succes orice model de rochie clasic[ care s-ar putea potrivi la
cel mai preten\ios eveniment.
C[ e vorba de o nunt[ de zi sau
de sear[, o salopet[ dintr-un material fin te va scoate din anonimat.
Cele care v[ dori\i o astfel de pies[
vestimentar[, trebuie s[ ;ti\i s[ v[
alege\i salopeta potrivit[, ;i foarte
important, s[ fi\i atente la materialul din care este confec\ionat[ ;i
culoarea sau culorile sale. Este
esen\ial s[ ;ti\i ce vi se potrive;te ;i
v[ avantajeaz[, pentru c[ altfel risca\i s[ da\i `n cealalt[ extrem[,
adic[ s[ face\i impresia c[ a\i luat
din ;ifonier o pies[ vestimentar[ la
`nt]mplare.

Cum se poart[ aceast[
pies[ vestimentar[?
Dac[ ai o siluet[ cu ;olduri
proeminente, de preferat ar fi s[
optezi pentru una mulat[, dintrun material c]t de c]t elastic. ~n cazul `n care alegi un model mai larg,

1

ri;ti s[ pari ;i mai plinu\[, adic[ s[
adaugi ni;te centimetri siluetei tale,
centimentri pe care tu de fapt nu-i
ai. Salopetele l[rgu\e sunt mai potrivite pentru femeile care vor s[
creeze impresia unor forme mai
pline, ori chiar femeilor care au silueta ideal[.
~n cazul `n care talia ta are mai
mul\i centimetri dec]t \i-ai dori,
salopeta va fi str]ns[ pe talie ;i larg[
la glezne. Vei reu;i s[ pari mai
supl[, iar ni;te platforme elegante
nu \i-ar strica.
Dac[ mergi la un eveniment
preten\ios precum o nunt[, sau la
un bal caritabil, ai putea s[ alegi
materiale lucioase, precum este satenul. ~n cazul `n care piesa vestimentar[ pe care o por\i nu are imprimeuri, este simpl[, `ntr-o singur[ culoare, o po\i asorta cu lejeritate cu bijuterii masive precum
br[\[ri late, coliere lungi. De preferat ar fi ca ele s[ fie `ntr-o alt[ culoare, pentru ca \inuta ta s[ nu par[
prea simplist[.
Femeile care pot alege o salopet[ "slim", adic[ mulat[ pe picioare, sunt cele mai norocoase. Ele au
posibilitatea de a-;i pune `n valoare
pantofii, deoarece haina nu le acoper[ glezna sau laba piciorului.
Mirela Filimon

2

3

4 5

Am ajuns iat[ `n cea de-a
patra s[pt[m]n[ `n care
al[turi de antrenoarea Kerekes Emoke ne concentr[m
asupra beneficiilor pe care ni
le ofer[ practicarea exerci\iilor statice.
~nainte de a trece la mi;care
v[ propunem s[ intra\i pe
www.fitland.ro pentru a descoperi

programele pe care le ofer[ Centrul de aerobic Fitland situat `n
Satu Mare pe strada R]ndunelelor
nr. 3 ;i pentru a face cuno;tin\[
cu echipa care le coordoneaz[.
1. St]nd apropiat, bra\ele ridicate
oblic sus, aplec[m trunchiul (imaginea 1). Men\inem aceast[
pozi\ie vreme de dou[ minute.
2. St]nd, bra\ele ridicate la nivelul
umerilor ;i `ndoite la coate, picio-

rul drept ridicat `nainte (imaginea
2). Men\inem pozi\ia timp de
dou[ minute, apoi facem acela;i
exerci\iu ;i pe partea cealalt[ a
corpului.
3. Fandare cu piciorul st]ng,
bra\ele `ntinse lateral, trunchiul
`ndoit spre st]nga (imaginea 3).
Men\inem pozi\ia timp de dou[
minute ;i repet[m exerci\iul pe
partea cealalt[.
4. Culcat facial, sprijin pe m]ini

;i pe picioare, astfel `nc]t corpul
s[ fie `ntr-o linie (imaginea 4).
Men\inem pozi\ia timp de dou[
minute.
5. Culcat dorsal, m]inile la ceaf[,
picioarele `ntinse, unul `n pozi\ie
vertical[ ridicat, cel[lalt `ntins, iar
trunchiul ridicat (imaginea 5).
Men\inem aceast[ pozi\ie timp de
un minut ;i apoi idem ;i pe partea
cealalt[.
Ioana Pop Vladimirescu
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Prim[vara
;i furnicile
Odat[ cu `nc[lzirea vremii sar putea s[ `\i dea b[t[i de cap...
furnicile. Prim[vara de obicei `n
fiecare an apar tot mai multe insecte din aceast[ specie. Dac[ acele
furnici negre sunt considerate inofensive, nu acela;i lucru se poate
spune despre furnicile ro;ii, care
`n momentul `n care `n\eap[ ne pot
cauza mult r[u.
De aceste insecte este destul de
greu de sc[pat, a;a c[ ar fi foarte
bine ca `nc[ din momentul `n care
vezi vreo furnic[ `n casa ta s[ iei
m[surile ce se impun. Un prim pas
este s[ ai grij[ ce ;i unde pui `n
cas[, adic[ alimentele s[ aib[ locul
lor ;i furnicile s[ nu `l g[seasc[.
Locuin\a este bine s[ fie izolat[
`mpotriva acestor insecte. Ele sunt
mici ;i se strecoar[ pe oriunde.
~n comer\ se g[sesc o mul\ime
de produse care pot fi de mare ajutor `n a \ine furnicile departe de
cas[. Exist[ ;i variante "preparate
acas[", cum s-ar zice. :tie toat[ lumea c[ furnicilor nu le place sarea,
nu supravie\uiesc apei ;i nici varului.
Th. V.

Frumuse\ea
tac]murilor de argint
Tac]murile din argint au fost ;i
sunt ;i acum deosebit de apreciate
pentru mesele festive ;i nu numai.
Aduc cu ele aerul vechii ;i bogatei
burghezii. Se g[sesc `n comer\, at]t
noi c]t ;i `n magazinele de antichit[\i, foarte multe variante de
tac]muri din argint masiv, argintate
sau argint aurit. ~n func\ie de buget,
ne putem alege una dintre variante.
Acestea se v]nd la seturi, ambalate
`n cutii cu catifea `n interior ;i s[cule\i din fibr[ natural[ `n care obiectele se p[streaz[ cel mai bine, sau la
bucat[, astfel c[ fiecare `;i poate alege c]te ;i ce obiecte dore;te.
C]nd ne hot[r]m s[ investim `n
astfel de obiecte, cel mai bine este
s[ lu[m ceva de calitate, chiar dac[
ne cost[ pu\in mai scump.
Pentru cei cu buget mai generos,
exist[ inclusiv seturi complete de
servire din argint sau doar argintate,
cuprinz]nd ;i t[vi, fructiere, bomboniere, polonice ;i celelalte instrumente de servire.
Ca un am[nunt semnificativ, nu uita
c[ argintul ;i aurul nu stric[ gustul
m]nc[rurilor, a;a cum o fac
tac]murile obi;nuite din aluminiu
sau inox. ~nc[ din antichitate, grecii
;i romanii p[strau apa ;i laptele `n
recipiente din argint, pentru a
r[m]ne proaspete.
V.S.

Cas[ ;i gr[din[
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|ine departe mirosul
de m]ncare cu ajutorul hotei
Cu doar c]teva sute de lei,
mirosul din buc[t[rie atunci
c]nd facem m]ncare poate fi
\inut departe de `nc[perile locuin\ei noastre. Asta cu ajutorul unei hote care fie e
`ncorporat[, fie nu.
V[ propunem `n cele ce urmeaz[ s[ afla\i c]teva din beneficiile care vin odat[ cu instalarea
hotei `n buc[t[rie, evident deasupra
aragazului sau plitei. De ce ne-am
alege o hot[ `ncorporabil[? Pentru
c[ ocup[ mai pu\in spa\iu ;i ofer[
buc[t[riei noastre un aspect diferit.
Facem ;i o economie de spa\iu,
pentru c[ hota poate fi `ncorporat[
`ntr-un dul[pior ce e suspendat. Indiferent ce hot[ avem, `ncorporat[
au ba, trebuie s[ o privim ca o
solu\ie foarte bun[ `n buc[t[rie.
Modul de ventila\ie contribuie la
atragerea mirosurilor ce sunt emanate de produsele pe care le g[tim,
dar ;i la eliminarea aburilor.
Cert este faptul c[ hota e de mare ajutor la casa omului, mai ales
atunci c]nd ne referim la aparta-

C]nd suntem `n c[utarea
unui loc de munc[ sunt mai
multe criterii pe care ar trebui
s[ le lu[m `n calcul. O slujb[
perfect[ trebuie s[-\i oglindeasc[ personalitatea, s[ te
reprezinte, ;i s[ spun[ multe
despre tine.

Folose;te-te de aptitudini

s[ `ndep[rt[m reziduurile. Folosit[
doar c]nd g[tim, hota nu consum[
foarte mult. Dac[ e dotat[ ;i cu becuri sau neoane, nici nu e necesar
s[ aprindem becul `n buc[t[rie
c]nd ne pr[jim dou[ ochiuri sau
`nc[lzim o can[ de lapte.
Ioana Vladimirescu
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Ai grij[ cum `\i alegi cariera!
Nu e bine s[ te gr[be;ti c]nd
cau\i a;a ceva. G]nde;te-te la viitor,
g]nde;te-te dac[ decizia pe care o
vei lua te va duce spre viitorul pe
care \i-l dore;ti.
Un loc de munc[ trebuie s[ fie o pasiune de-a ta `ntre\inut[ prin munc[
;i aprofundare. De altfel, un job care
\i se potrive;te te poate scoate pe
primul loc `n fa\a ;efului.

mente cu buc[t[rii mici, cu gemule\e foarte micu\e care degeaba stau
deschise nu ajut[ tare mult c]nd de
exemplu pe aragaz fierbe oala mare
de r[cituri sau sup[ de fasole.
Legat de `ntre\inerea aparatului
ca atare, speciali;tii sus\in c[ nu
este deloc dificil s[ cur[\[m hota ;i

Carier[
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~n cele mai multe cazuri, cariera
este stabilit[ `nc[ din anii copil[riei,
o persoan[ poate urma cursuri de
specialitate, s[ se dezvolte `n domeniul care `i trage cu ochiul. Job-ul
pe care \i-l dore;ti ar trebui s[ corespund[ cu aptitudinile tale. Infor-

meaz[-te cu privire la cuno;tin\ele
de care ai nevoie pentru a profesa.
Dac[ crezi c[ e;ti o persoan[ cu
imagina\ie bogat[, una c[reia `i place s[ descopere tot felul de lucruri,
sociabil[, ai putea s[ te orientezi
spre< jurnalism, rela\ii publice, arhitectur[, `n special activit[\i care
solicit[ psihicul. Pentru asta ai nevoie ;i de energie ;i o bun[ st[p]nire
de sine. Desigur, toate joburile sunt
solicitante din punct de vedere psihic, mai ales dac[ `\i place s[ fii mereu `n centrul aten\iei sau `\i dore;ti
s[ conduci ceva.
Un domeniu nu se cunoa;te
doar dup[ datele esen\iale, ele trebuiesc aprofundate pentru a avea rezultate apreciate de c[tre angajator.
Pasiunea te `mpinge spre o carier[
de succes, `n care tot ceea ce faci s[
te motiveze ;i s[-\i fac[ pl[cere.

Cunoa;te-te mai bine
~nainte de c[utarea unui job pune-\i ni;te `ntreb[ri, g[se;te-\i atuurile ;i lucrurile la care te pricepi cel
mai bine, f[-\i o list[ cu lucrurile pe
care le faci zilnic, aminte;te-\i de jo-

curile din copil[rie, vezi ce rol `\i
pl[cea s[ joci. ~ncearc[ s[ vezi cum
te v[d persoanele din jur, cere-le
prietenilor s[-\i spun[ `n ce domeniu te-ar vedea. Dac[ nu po\i s[ faci
singur aceste lucruri apeleaz[ la un
consilier de carier[, care sigur te va
ajuta.
Num[rul joburilor str[lucitoare
de pe pia\[ sunt enorme, `ns[ `n spatele numelui lor nu se ascunde o
str[lucire. Mul\i tineri nu ;tiu cu
adev[rat ce presupune un anumit
job sau un domeniu. Pentru
cunoa;terea un job, caut[ s[-l
`n\elegi `n
profunzime,

acest abilit[\i, iar dezvoltarea lor
prin efort consistent poate fi o povar[. Nu intra `ntr-un domeniu pentru care nu ai abilit[\i naturale.
Dac[ cariera ta este la `nceput,
trebuie s[ ai `n vizor oportunitatea
de a cre;te. Este nepl[cut s[ ai un
loc de munc[ prost pl[tit, sau unul
`n care r[m]i la acela;i salariu cu
care ai `nceput, pentru simplu fapt
c[ nu `nve\i nimic
nou ;i nu e;ti
provocat,
motivat
de ceea ce
faci.

Ionu\
Bl[jean
st]nd de vorb[ cu
oameni din interior, cei din
domeniul respectiv.
Sigur ai puncte forte, ele sunt abilit[\ile tale naturale. Poate c[ e;ti `n
mod natural analitic, sintetic, creativ, empatic, atent la detalii, clar `n
comunicare. Nu toat[ lumea are

F[-te cunoscut cu ajutorul internetului
Face\i din locuin\a voastr[
un loc primitor ;i s[n[tos
televizorul s[ fie ales `n func\ie de
dimensiunea camerei. Distan\a optim[ la care s[-l plasa\i fa\[ de locul
din care urm[ri\i emisiunile TV trebuie s[ fie de 2,5-3 ori mai mare
dec]t diagonala ecranului.
Deci, dac[ ecranul are diagonala
de 80 cm, trebuie s[ stai la o distan\[
de 2-2,5 m fa\[ de aparat.
O distan\[ neadecvat[ va afecta cel
mai grav s[n[tatea copiilor dar ;i a
adul\ilor, deopotriv[.

L ocuin\a este pentru
mul\i dintre oameni cel mai
important lucru, este c[minul, este locul unde se
reune;te familia, unde cresc
copiii ;i unde ne deconect[m
dup[ o zi de munc[.
Din acest motiv, se fac eforturi
financiare mari pentru achizi\ionarea unei case sau a unui apartament
care s[ r[spund[ nevoilor ;i
cerin\elor familiei.
O cas[ trebuie nu doar s[ fie decorat[ cu gust, dar `n primul r]nd
ea trebuie s[ respecte anumite cerin\e ale unui trai s[n[tos!
Este important ca `n locuin\[ s[
ave\i suficient[ lumin[, s[ alege\i
dimensiunea corect[ a mobilierului
;i a televizorului, s[ lua\i m[suri de
siguran\[ dac[ ave\i copii care abia
`nva\[ s[ mearg[.
Elementul vital este lumina care
influen\eaz[ mult ;i aspectul casei.
Dac[ locuin\a este situat[ la nord ;i
nu are suficient[ lumin[ natural[,

Protejeaz[-\i copilul!
v[ pute\i folosi de c]teva corpuri de
iluminat care s[ asigure o lumin[
pl[cut[, nici prea mult[, pentru c[
e obositoare, dar nici prea pu\in[.
Sunt indicate aranjamentele cu
spoturi montate pe plafon sau pe
pere\i, `n zonele func\ionale. Un
lampadar a;ezat l]ng[ fotoliul `n care v[ petrece\i serile ;i bine orientat
`\i va asigura lumina necesar[ pentru citit.
Este foarte important pentru
s[n[tatea ochilor dar ;i urechilor ca

C]nd copiii `ncep s[ descopere
universul casei, asigura\i-v[ c[ toate
prizele au capace speciale, iar firele
;i cablurile de alimentare trebuie ascunse sub m[;ti. Exist[ col\are speciale care se monteaz[ pe col\urile
mobilierului ce mascheaz[ aceste
cabluri.
Nu l[sa\i la `ndem]na copilului
obiecte cu ;nururi sau ciucuri lungi,
care se pot r[suci `n jurul lui, provoc]nd accidente grave.
V.S.

Mediul online ofer[ unei
persoane posibilitatea de a se
face cunoscut[, unde `;i poate
construi un loc doar al s[u,
prin care s[ poate fi v[zut[ de
un eventual angajator.
Prin aceast[ cale, el poate ajunge foarte u;or ;i rapid la informa\ii
pre\ioase despre acea persoan[ ;i
despre a sa activitate. Desigur,
aceast[ metod[ nu este pentru oricine, doar `n cazul `n care se muleaz[ pe domeniul t[u de activitate.
Cu ajutorul internetului `\i po\i crea
un brand personal, iar pa;ii necesari \i-i prezent[m `n acest num[r
al suplimentului "S[n[tate & Frumuse\e".
1. F[-\i un site, care s[ poarte numele t[u. Mul\i cred c[ brandingul
personal se poate face cu ajutorul
re\elelor de socializare. Tot ce este
adev[rat, `ns[ un site personal va
demonstra oamenilor c[ e;ti un
profesionist.
2. :tii ce vrei s[ faci? Nu `ncerca s[\i creezi un brand personal `n jurul
unei cariere din care vrei s[ faci parte doar pentru c[ sun[ bine. Stabile;te-\i de la `nceput scopul, ;i unde
vrei s[ ajungi.
3. Alege-\i un slogan. Sloganul tre-

buie s[ fie perfect pentru calit[\ile
tale ;i s[ arate, domeniul `n care e;ti
specializat.
4. Devolt[-te personal. Dezvoltarea
personal[ ar trebui f[cut[ `ntr-un
mod continuu. Nu ajunge s[ cuno;ti
doar anumite lucruri din s[lile de
curs. Experien\ele prin care treci te
pot ajuta `n activitatea ta zilnic[. Te
pot ajuta s[ te define;ti mai u;or ;i
pot permite celor din jurul t[u s[ te
situeze la un anumit nivel.
5. Construie;te rela\ii puternice. Este u;or s[ te faci cunoscut `ntr-o
re\ea social[. Din momentul `n care
beneficiezi de un site, `nva\[ s[-l
promovezi printre oamenii din acela;i domeniu. Desigur, f[-\i cunoscut[ pagina cu ajutorul re\elelor
specializate din domeniu, pe cele
sociale.
6. Investe;te `n design. Design-ul
site-ului de prezentare este esen\ial
pentru un posibil colaborator, angajator, deoarece el te poate defini.
Ai grij[ p]n[ ;i de cele mai mici detalii. Aspectul conteaz[ foarte mult.
7. Scrie lucruri despre tine. Formeaz[ o mic[ descriere care s[
spun[ lucruri esen\iale< cine e;ti, ce
`\i dore;ti ;i de ce. Po\i pune ;i datele tale de contact.
I.B.

