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Sărbătoarea de Valentine’s
a devenit deja un obicei ;i la
noi ;i este ocazia ideală pen-
tru a-\i scoate în eviden\ă fe-
minitatea ;i ;armul. 

Noi î\i vom propune câteva \in-
ute care te vor ajuta să te decizi mai
u;or. Înainte de a face o decizie este
bine să iei în calcul loca\ia ;i mo-
mentul zilei.

1. O rochie ro;ie, foarte 
feminină ;i fără umeri

Este o rochie care etalează o cro-
ială inteligentă ;i se potrive;te
aproape pe orice tip de siluetă.Vo-
lanul din material de voal acoperă
par\ial zona ;oldurilor ;i bustul
fronsat scoate în eviden\ă alte păr\i
ale corpului. E ideală pentru o cină
romantică cu iubitul.

În cazul în care vrei s[ mai
adaugi ;i alte accesorii trebuie să ai
în vedere fermoarul auriu ;i să nu
optezi pentru alte culori.

2. Rochie mini 
;i cu paiete

Dacă dore;ti să străluce;ti ca o
vedetă noi î\i propunem să alegi o
rochie mini ;i cu paiete. Rochia pre-
zentată este în totalitate din paiete
;i de culoarea roz pal. |inuta este
completată prin decolteul de la spa-
te.

Se poate asorta cu pantofi cu toc
în aceea;i nuan\ă însă trebuie să ai

grijă cu accesoriile deoarece \inuta
în sine este strălucitoare.

3.Rochie neagră 
accesorizată cu voal 
;i decupată la spate

O rochie destul de curajoasă ;i
elegantă în acela;i timp. La baza gâ-
tului este relativ scurtă ;i are două
straturi de material mat ;i plasă care

se întretaie lăsând la vedere unele
zone transparente.

Se poate accesoriza cu coliere
lungi ;i cu pantofi platformă.

4.Rochie cu broderie ;i 
spate gol

Acest tip de rochie ne poate du-
ce cu gândul la vară ;i la serile lungi
petrecute pe plajă în compania per-
soanei iubite.Este de culoarea pier-

sicii cu talie elastică ;i o croială le-
jeră,modelul potrivindu-se ;i per-
soanelor mai plinu\e.

Pentru un efect mai aparte se
poate asorta cu pantofi ;i centură
în acelea;i culori însă pu\in mai
aprinse.

5. Rochie verde ;i cu 
aplica\ii de dantelă

Această nuan\ă este una sur-
prinzătoare pentru sezonul rece însă
totodată este ;i în trend-urile anului.
Rochia poate fi o \inută ideală pen-
tru o cină romantică ;i este
confec\ionată dintr-un voal semi
transparent care oferă ;i un look
provocător.

6.Rochie fronsată 

O rochie tubulară cum este
aceasta poate să scoată în eviden\ă
toate problemele pe care le avem la

siluetă însă dacă este fronsată ca cea
din imagine la talie ;i în zona bus-
tului, nu trebuie să ne facem pro-
bleme. Este o rochie midi care ur-
măre;te din plin silueta corpului ;i
are de asemenea, un decolteu adânc
fiind foarte sexy. Se poate purta cu
pantofi cu toc sau cu platformă.

Flavia Călăianu

Cum s[ ne îmbr[c[m 
de ziua îndr[gosti\ilor

Miercuri 13 februarie 2013
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Siropuri de fructe cu ̀ ndulcitori
naturali non calorici

Potrivit statisticilor Orga-
niza\iei Mondiale a S[n[t[\ii ,
num[rul bolnavilor de diabet
insulino dependent ;i non in-
sulino-dependent e ̀ n continu[
cre;tere. Pentru a preveni du-
blarea num[rului de cazuri e
necesar ca persoanele cu risc
de a dezvolta aceste disfunc\ii
s[ promoveze un stil de via\[
s[n[tos,  mi;care,  dieta echili-
brat[ ;i ̀ nlocuirea ̀ ndulcitori-
lor sintetici (zah[r) cu `ndul-
citor naturali non calorici.

Firma Hypericum  v[ reco-
mand[ 2 produse naturale care au
fost elaborate special pentru a veni
`n sprijinul persoanelor cu glice-
mie crescut[, persoanelor diabe-
tice c]t ;i persoanelor care vor s[
`nl[ture zah[rul din consumul co-
tidian.

Sirop de afin cu `ndulcitor
natural hyper stevia 
rebaudiana

Ingrediente< extract natural
din fructe proaspete de Afin de
pădure presate la rece, apă demi-
neralizată, îndulcitor natural Hy-
per Stevia Rebaudiana, conservant
(benzoat de sodiu).

Proprietăţi< hipoglicemiant,
antiseptic, stimulent al circulaţiei
periferice, vitaminizant şi mine-
ralizant.

Recomandări< adjuvant în
scăderea glicemiei (datorită mir-
tilinei care este numită şi insulina
vegetală), dezinfectant al tubului
digestiv, creşterea acuităţii vizua-
le.

Mod de folosire< doza reco-
mandată zilnic este de 6 linguri
pe zi, dizolvate în apă minerală
sau plată, după mesele principale,
în cure de 6 săptămâni, pauză 7
zile şi cura se poate relua.

Sirop cu extract natural de 
c[tin[ alb[ cu `ndulcitor na-
tural hyper stevia rebaudiana

Ingrediente< Extract natural
din fructe proaspete de Cătină-al-
bă (Hippophae rhamnoides) pre-
sate la rece, apa demineralizat[,
îndulcitor natural din planta Ste-

via rebaudiana (Hyper Stevia re-
baudiana), benzoat de sodiu
0,02%.

Proprietăţi< hipoglicemiant şi
antidiabetic, alături de celelalte
proprietăţi menţionate anterior.

Recomandări< Siropul de Că-
tină-albă cu Îndulcitor natural
Hyper Stevia Rebaudiana se utili-
zează în primul rând de către per-
soanele cu glicemia crescută, dia-
betici şi persoanele cu hipercoles-
terolemie. Este folosit ca adjuvant
în bolile care însoţesc diabetul za-
harat, fiind şi un stimulent al cir-
culaţiei periferice, în< hipertensiu-
ne arterială, cardiopatie ischemi-
că, ateroscleroză, tahicardie, arte-
rită, flebită, retinopatie diabetică.
Celelalte recomandări menţionate
mai sus sunt valabile şi aici. De
asemenea, siropul poate fi folosit

şi de către persoanele care vor să
slăbească şi folosesc produse cu
îndulcitori non-calorici şi care vor
să-şi completeze necesarul de nu-
trienţi importanţi din organism
cu vitamine şi minerale naturale,
fapt care este recomandat în cura
de slăbire, având în vedere c[ re-
ducerea aportului alimentar, şi im-
plicit a nutrienţilor din alimente,
poate fi semnificativ.

Mod de folosire< Pentru
adulţi, doza recomandată este de
6 linguri pe zi, pentru copii doza
recomandată este de 6 linguriţe
pe zi, dizolvat în apă minerală sau
plată, după mesele principale, în
cură de 6 saptămâni, pauză de 7
zile şi cura se poate relua.

Produsele le g[si\i `n 
Satu Mare la Magazin Elixir, 

strada Careiului, nr. 4-6.
Telefon< 0729 99 38 38, 

str. :tefan cel Mare, nr. 5, 
tel< 0729993832 

Orar< luni - vineri 9<00 - 17<00 
S]mb[t[ 9<00 – 13<00

Produse pot fi comandate 
;i online, de pe 

www.hypericum-plant.ro
Informa\ii la telefon<

0728 99 88 44

Foarte important!
Consulta\ii `n fitoterapie 
Prof. biolog Pop Maria

Program< Miercuri 
`ntre orele 14-17

Informa\ii ;i program[ri la 
telefon< 0729 99 38 38

Adresa< str. Drumul Careiului, 
nr. 4-6, Satu Mare
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Dorin\a p[rintelui 
sau dorin\a copilului?

Mulţi dintre părinţi câşti-
gă deseori asemenea „bătălii”
în faţa copilului. Fie că e vorba
de convingerea că părintele
„ştie ce e bine pentru copil”,
fie că e vorba de încercarea pă-
rintelui de a-i asigura copilu-
lui toate oportunităţile pe care
el însuşi nu le-a văzut în copi-
lărie, de multe ori părinţii
ajung să impună propriile do-
rinţe copiilor, lucru care nu
rămâne fără consecinţe.

În cele ce urmează sunt descrise
câteva exemple care să te ajute să îţi
dai seama când dorinţa ta domină
dorinţa copilului în situaţii care îl
privesc strict pe el< te regăseşti frec-
vent în situaţia în care trebuie să
insişti ca cel mic să facă ceva anume<
spui frecvent „Dar nu ţi-ar plăcea
mai mult să...”, atunci când copilul
tău îşi face cunoscută o dorinţă sau
preferinţă> te bucuri mai mult de
succesul copilului decât el sau te în-
tristezi mai mult decât el atunci când
are un eşec> copilul tău afirmă frec-
vent că nu îi plac anumite activită\i
la care este înscris> copilul tău este

frecvent nerăbdător să termine anu-
mite activităţi pe care i le propui şi
nu se implică în ele la fel de mult ca
tine sau la fel de mult pe cât ţi-ai
dori/ţi-ai fi imaginat> copilul nu
obţine rezultatele sau performanţa
la care te-ai aşteptat atunci când ai
ales în locul lui ce şi cum anume să
facă ceva> când depune eforturi con-
tinue şi fără prea mare succes în a
face ceea ce ai ales tu pentru el> cei
din jur îţi atrag atenţia că ar fi bine

să ţii cont şi de părerea ;i dorin\a
copilului tău> afirmi des despre copil
că „Nu ştie el ce e mai bine pentru
el, o să îmi mulţumească mai târ-
ziu.”

Cum găseşti echilibrul între do-
rinţa ta şi cea a copilului?
• Fă diferenţa între nevoile tale şi
nevoile copilului tău. Separarea aces-
tora este primul pas în a recunoaşte
că sunteţi două persoane diferite, ca-
re au avut parte de o creştere şi o

educaţie separată, care au dorinţe şi
nevoi distincte.
• Atunci când îi propui copilului tău
să facă ceva, gândeşte-te înainte dacă
îi ceri asta pentru tine sau pentru el.
• Cere-i părerea înainte de a lua o
decizie care îl priveşte şi ascultă-i ar-
gumentele.
• Fii dispus să accepţi că poţi să
greşeşti, dar şi că poţi să remediezi
orice greşeală.
• Propune-ţi să existe anumite si-
tuaţii în care, orice ai dori tu, copilul
să aibă ultimul cuvânt de spus (de
exemplu, cu privire la alegerea hai-
nelor).

Aşadar, este benefic ca, din când
în când, să analizezi ce alegeri
permiţi copilului să facă şi să se ve-
rifici dacă aceste alegeri pornesc din
dorinţa ta sau a copilului. Copilul
tău ce alegeri are voie să facă de unul
singur?

Academia Părinţilor te învaţă
să dezvolţi o relaţie armonioasă cu
copilul tău, bazată pe comunicare,
înţelegere, acceptare. Pentru detalii
şi înscrieri poate fi contactată< psi-
holog Ramona Grad (www.psyad-
lerian.com, 0742.707.468,
0770.589.991)

“Plictiseala `n doi pare s[ fie
unul dintre demonii care din c]nd
`n c]nd b]ntuie chiar ;i cele mai so-
lide rela\ii de cuplu”. A;a `;i `ncepe
articolul publicat pe pagina perso-
nal[ psihologul Gyorgy Gaspar. V[
propunem s[ citi\i continuarea `n
num[rul de azi al Suplimentului
“S[n[tate&Frumuse\e”. 

Omul ;i strategiile

Potrivit specialistului, “c]teva
din enun\urile care definesc `ngri-
jor[rile noastre legate de viitorul re-
la\iei de cuplu sunt< nu mai ;tiu ce
simt pentru cel de l]ng[ mine, poate
c[ nu este persoana potrivit[, parc[
tot mirajul s-a evaporat. E un viitor
care dac[ st[m s[ ̀ l vedem prin cele
mai sus descrise nu pare s[ fie toc-
mai roz. C]nd plictiseala se face re-
sim\it[, f iin\a uman[ are la
dispozi\ie mai multe strategii pentru
a-i face fa\[. Unele sunt eficiente,
altele au costuri enorme pentru con-
ectarea emo\ional[ dintre parteneri.
~nsingurarea, deta;area emo\ional[,
infidelitatea ;i construirea de fan-

tasme despre un partener sunt prin-
tre acele strategii care par s[ ne ofere
beneficii, dar care pe termen lung
sunt extrem de nocive. Dar care sunt
acele strategii ce pot s[ readuc[ soa-
rele pe strada noastr[?

Angajamentul fa\[ de rela\ie

Ne oprim la angajamentul fa\[
de rela\ie. Mult prea des mintea ne
comunic[ exact ceea ce nu ne place
la partener. Ne atrage aten\ia asupra
defectelor, limitelor ;i
vulnerabilit[\ilor acestuia. Aceste
con\inuturi cognitive activeaz[ o se-
rie de emo\ii cu valen\[ negativ[ ca-
re ne ghideaz[ comportamentele de
respingere, retragere ;i ignorare. E
important s[ stop[m ciclul vicios ;i
s[ alegem s[ vedem ce e de apreciat,
ce ne place la fiin\a de l]ng[ noi,
admi\]nd c[ nimeni nu e perfect.
De asemenea, e important s[ avem
curajul s[ spunem ̀ n cuvinte aceste
aprecieri, s[ ne manifest[m recu-
no;tin\a fa\[ de partener zi de zi. 

~n pa;i de dans

Rela\ia de cuplu e precum un
dans `n care partenerii se pot bloca
la pa;i. Fie fac pa;i gre;i\i, fie re-
nun\[ la a mai dansa. Pentru a eli-
mina plictiseala e nevoie s[
schimb[m muzica pe care dans[m.
~n limbajul rela\iilor de iubire, mu-
zica e reprezentat[ de emo\iile par-
tenerilor. Studiile de specialitate
spun c[ femeile sunt cele care cel
mai adesea nu `;i exprim[ emo\iile
cu acurate\e, dorind s[ evite un
eventual abandon, iar b[rba\ii evit[
s[ pun[ `n cuvinte ceea ce simt de
team[ s[ nu fie respin;i. Totu;i, cea
mai bun[ variant[ e s[ ne asum[m
riscul de a fi vulnerabili ̀ n fa\a per-
soanelor dragi ;i s[ `ndr[znim s[
vorbim despre temerile ;i fricile
noastre cele mai profunde. E uimi-
tor cum exprimarea vulnerabilit[\ii
personale poate activa compasiunea
;i protec\ia semenilor no;tri”.

Despre con;tientizarea rela\iei
de cuplu, asumarea responsabilit[\ii
pentru propria nefericire citi\i de-
talii pe blogul psihologului Gyorgy
Gaspar.

A consemnat I. Vladimirescu

C]nd plictiseala pune st[p]nire pe rela\ia de cuplu...
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Meniul s[pt[m]nii

Sup[ de oase

Ingrediente< 2 kilograme de oase
de vit[, de preferat cu m[duv[, zar-
zavat pentru sup[, sare, piper,
t[ie\ei.
Modul de preparare< oasele se
spal[ ;i se pun la fiert `mpreun[
cu zarzavatul. Pe parcurs se adaug[
condimentele. ~n paralel se fierb
t[ie\eii `n pu\in[ ap[ s[rat[, dup[
care se spal[ ;i se las[ la scurs. Se
consum[ cald[. M[duva rezultat[
se poate consuma cu p]ine pr[jit[.

Fasole b[tut[ 
cu afum[tur[

Ingrediente necesare< 500 grame
de fasole boabe, 2 morcovi, o foaie
de dafin, 200 grame de afum[tur[,
25 mililitri de ulei, o lingur[ de
f[in[, 3-4 c[\ei de usturoi, condi-
mente.
Modul de preparare< fasolea se
alege, se spal[ ;i se pune la ̀ nmuiat
cel pu\in 6 ore. Afum[tura se spal[
bine ;i op\ional se poate pune la
des[rat `n ap[ rece. Fasolea `nmu-
iat[ se pune la fiert. Pe parcurs se

adaug[ afum[tura ;i foaiea de da-
fin, morcovii. Atunci c]nd ingre-
dientele sunt fierte se scot din oal[
;i se las[ s[ se r[ceasc[. Fasolea ;i
morcovul se trec prin ma;ina de
tocat carne sau se pun `n mixer ;i
se zdrobesc p]n[ ce devin o past[.
~ntr-o tigaie se pune ulei la `ncins
;i se pr[je;te afum[tura t[iat[ felii,
dup[ care se scoate pe o farfurie.
~n ulei se pr[je;te pu\in f[ina ;i us-
turoiul, dup[ care se amestec[ ̀ ntr-
o oal[ cu fasolea, `n vreme ce se
adaug[ zeam[ din oal[. Dup[ ce
ingredientele fierb `mpreun[
pu\in, fasolea se consum[ cu sau
f[r[ acritur[. 

Ioan A.

Br]nzic[ `n ciocolat[, f[cut[ acas[ Sup[ crem[ de castane în vin alb

Mod de preparare<
Solzii de migdale se pr[jesc u;or,

f[r[ gr[sime, `ntr-un vas adecvat,
apoi `mpreun[ cu stafidele se fierb
`n vin. Castanele decongelate se
sf[r]m[, se amestec[ cu zah[rul,
apoi treptat, se amestec[ cu ap[,
p]n[ c]nd devine o compozi\ie

p[stoas[. Aceasta se amestec[ cu vi-
nul ;i tot ce s-a fiert `n el, se pune
din nou la fiert, se pune un pic de
sare ;i se mai adaug[ ap[, p]n[ c]nd
ob\ine\i densitatea dorit[. Dup[ cir-
ca 2-3 minute de fierbere se ia de pe
foc, se las[ p]n[ c]nd fierberea se
opre;te de tot, apoi fri;ca se ames-
tec[ cu c]teva linguri de zeam[ fier-
binte ;i se toarn[ ̀ n sup[. La servire
se orneaz[ cu stafide sau solzi de
migdale, care nu s-au fiert `n sup[. 

Ingrediente<
Un pachet de piure de casta-

ne congelat (250 g), 300 ml vin
alb dulce sau eventual demidulce,
100 g stafide, 200 g de sm]nt]n[
dulce (fri;c[) pentru g[tit, 50 g
solzi de migdale (se poate ̀ nlocui
cu alune nes[rate), 2 linguri de

zah[r, pu\in[ sare.

Mod de preparare<
Pieptul de curcan se taie `n 4

felii sub\iri ;i se bate cu b[t[torul
de carne, astfel ̀ nc]t s[ capete form[
c]t mai p[trat[, apoi se condimen-
teaz[ cu sare ;i piper, pe ambele fe\e.
Merele se cur[\[ ;i se taie cubule\e
(de circa c]te 1 cm pe latur[), apoi
se amestec[ cu pesmetul, ca;cavalul
r[zuit ;i cu oul, apoi se condimen-

teaz[ cu nuc;oar[ ;i pu\in[ sare.
Aceast[ umputur[ se `ntinde peste
feliile de carne, se ruleaz[, se prinde
cu un be\i;or pentru carne, se a;eaz[
`n tav[, se acoper[ cu o folie de alu-
miniu sau cu h]rtie de copt ;i se pu-
ne la cuptorul pre`nc[lzit. Dup[ cir-
ca 30 minute se ia folia, iar carnea
se unge cu pu\in ulei, apoi se mai
coace p]n[ c]nd carnea se
rumene;te u;or. Se serve;te cu piure
de cartofi sau cu garnitur[ de legu-
me.

Ingrediente<
2 mere, 150 g ca;caval, o lin-

gur[ de pesmet fin, un v]rf de cu\it
de nuc;oar[, 600 g piept de curcan,
un ou, sare, piper, 2-3 linguri de

ulei.

Mod de preparare<
Br]nza se a;eaz[ `ntr-un tifon

curat ;i se stoarce, apoi se r[stoarn[
`n vasul `n care se va prepara. Se
amestec[ cu restul de ingrediente,
mai pu\in cu ciocolata. Amestecul
se fr[m]nt[ bine ;i se formeaz[ ni;te
batona;e, de circa 1,5 - 2 cm grosi-
me, care se \in circa 2 ore la frigider.

Se pot face ;i alte forme, de exemplu
bilu\e, inimioare, discuri, etc. Cio-
colata se tope;te pe aburi, `ntr-un
vas cu diametrul de cel mult 10-12
cm, iar br]nzica `nt[rit, cu ajutoril
unor scobitoate, sau preferabil cu
be\i;oare pentru fript carne se bag[
`n ciocolata lichefiat[, se scurge
pu\in, apoi se a;eaz[ pe o tav[, iar
c]nd toate sunt gata, se mai las[ la
frigider, p]n[ c]nd ;i glazura de cio-
colat[ se `nt[re;te. Se p[streaz[ `n
loc r[coros.

Ingrediente<
500 g br]nz[ slab[, 4-5 linguri

de zah[r, coaja ras[ de la o jum[ta-
te de l[m]ie, c]teva pic[turi de
esen\[ de vanilie (dup[ gust), 80 g
unt, 200 g de ciocolat[ am[ruie (se
poate ;i ciocplat[ cu lapte, dup[

gust).

Piept de curcan cu mere ;i ca;caval
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Manichiura french. 
Tehnic[ de salon

Manichiura french nu ;i-
a pierdut din actualitate de-a
lungul timpului. ~n prezent
ea se transform[ ;i devine tot
mai diversificat[.

~n zilele noastre este cunoscut
deja faptul c[ manichiura
fran\uzeasc[ a ap[rut ̀ n America ;i
anume la Hollywood. Manichiura
cu oj[ ;i o dung[ alb[ trasat[ pe
v]rful liber, a devenit popular[ ̀ ntr-
un timp record. ~n prezent acest tip
de manichiur[ este considerat clasic. 

De-a lungul timpului apar `ns[
tehnologii noi. Realizarea unei ma-
nichiuri french variaz[ de la o
simpl[ acoperire cu lac, p]n[ la uti-
lizarea polimerilor artificiali. De
asemenea, ast[zi putem recomada
clientelor utilizarea unei oje clasice
sau a gel-lacului, popularitatea c[ru-
ia cre;te spectaculos. 

Iar dac[ unghiile naturale ale
clientei nu au un aspect frumos,
recomanda\i extensii de unghii cu
french-design. Datorit[
posibilit[\ii extensiilor de unghii,
ca tehnician, pute\i atrage un
num[r mare de clien\i.  Mare
aten\ie `ns[! Lucrul neprofesional
atrage pierderea acestora.

Varia\ii french

Av]nd ocazia s[-\i vezi m[car o
dat[ unghiile frumoase ;i `ngrijite,
refuzi s[ le mai vezi c]ndva altfel.
Omul este construit de o a;a natur[,

`nc]t simte nevoia s[ vad[ ceva mai
bun ;i mai frumos de fiecare dat[.
Drept urmare a ap[rut varietatea de
french-uri actuale.

Tehnicienii recomand[ azi
clien\ilor un french stilizat. L[cuirea
clasic[ cu v]rf alb sau “linia z]mbe-
tului” (a;a se nume;te dunga de pe
v]rful liber al unghiei), care poate
fi deplasat[ `n zona cuticulei,
urm[rind curbura acesteia sau care
accentueaz[ lunula. Acest tip de
acoperire se mai poate numi
“Twist-french” sau french inversat.

“Fan-French” (french vesel) -
acest fel de manichiur[ poate fi re-
comandat adolescen\ilor, v]rsta
c[rora le permite s[ poarte culori
neon stridente. French-vitraliu -
prin transparen\a misterioas[ a cu-
lorilor va bucura at]t clientele tine-
re, c]t ;i pe cele mai `n v]rst[.
French-decorativ - este o mani-
chiur[ fran\uzeasc[ care are v]rful

liber decorat cu o
pictur[ artistic[
sau accesorizat
(ex. cristale Swa-
rovski).

Toate tipurile
de realizare a ma-
nichiurii french
enumerate mai
sus, pot fi reco-
mandate cliente-
lor de c[tre tehni-
cian, un factor
important `ns[ `l
reprezint[ profe-
sionalismul ;i
acurate\ea de lu-
cru. Cum s[ realizezi corect linia
”z]mbetului” `n func\ie de forma
unghiei naturale, ce form[, lungime,
nuan\[ ar trebui s[ aib[ alungirea
patului unghiei, cum s[ alegi corect
gama de culori utilizat[ ̀ ntr-un des-
ign? Un tehnician ar trebui s[ cu-
noasc[ toate aceste lucruri.

Aceste sfaturi sunt propuse de
speciali;tii Calsa Nails. Calsa vă
a;teaptă pe strada Corvinilor nr. 12
(vizavi de restaurantul No Pardon)
;i la magazinul online
www.calsa.ro. 

Informații suplimentare la te-
lefon< 0744.810.199.

Care este frumuse\ea uti-
liz[rii? Nu trebuie s[ cuno;ti
cauza bolii, nici dac[ nu ai un
diagnostic concret nu con-
teaz[, punem colierele pe
`ncheieturi, te a;ezi comod ;i
Immunotic ;tie de ce ai nevo-
ie ;i vei primi exact ceea ce ai
nevoie, deoarece totul este
doar energie, tu trebuie doar
s[ te relaxezi ;i s[ prime;ti ce
ai nevoie. Immunotic exact
acest lucru `l realizeaz[!

Ai v[zut un om care are pro-
bleme la coloan[ cu hernie de disc,
sau cu lombosciatic[, sau pur  ;i
simplu nu poate p[r[si patul? Re-

zultate perfecte cu Immunotic Re-
move !

Suferi degeaba! Te
ajut[m! Scopul nostru 
este s[n[tatea!

Acum po\i constata ;i binefa-
cerile lui Immunotic Slim ! Prin
utilizarea lui se sub\iaz[ bazinul
;i mijlocul! Utilizarea lui poate re-
zolva probleme hormonale cum
ar fi reglarea metabolismului.
Normalizeaz[ procesele de
secre\ie a trigliceridelor.

Aparatul de baz[  poate s[ aib[
efecte benefice asupra celei mai
frecvente afec\iuni a zilelor noas-
tre ca depresia, asupra infec\iilor

;i inflama\iilor c[ilor respiratorii,
asupra problemelor cardiovascu-
lare, a tensiunii, reumatismului,
paraliziei ;i tumorilor (tumoarea
poate fi ;tears[ din organism!) etc.
~nt[rirea imunit[\ii, ̀ nc[rcarea or-
ganismului cu energie ;i armoni-
zarea frecven\elor.

Alege s[n[tatea ! Alege Immu-
notic !

Experimentare gratuit[
ATENȚIE! Utilizarea aparate-
lor nu `nlocuie;te prescrip\iile

medicului!
Satu Mare, str. :tefan cel Mare

nr. 22, intrare de pe 
str. Marsilia.

Toth Eva, mobil 0752971544

IMMUNOTIC = SIGURAN|A S{N{T{|II!
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Combina\ii gemoterapice utile `n
sus\inerea aparatului respirator
Cu to\ii am trecut prin si-

tua\ii `n care noi sau micu\ii
no;tri dau semne de
`mboln[vire, de ̀ nceput de vi-
roz[, grip[... c]nd dup[ reve-
nirea `n colectivitate copiii
devin “muco;i”, tu;esc, dar
dac[ starea general[ este
bun[, nu fac febr[, au apetit
bun ;i “chef de via\[”, nu tre-
buie s[ ne alert[m prea tare.

Dac[ simptomele apar ̀ n week-
end, sau `ntr-o vacan\[ pe v]rf de
munte unde nu este semnal pentru
a suna medicul curant sau la bunici,
unde nu putem alerga la medic pen-
tru orice simptom (;i de cele mai
multe ori nici nu este cazul), este
bine s[ cunoa;tem ;i s[ avem la noi
c]teva preparate naturale din gama
Polygemma, combina\ii de extracte
gemoterapice deosebit de utile `n
primele semne de boal[. Printre cele
care ac\ioneaz[ la nivelul aparatului
respirator, m[ voi referi la< 
POLYGEMMA 17 IMUNITATE

cre;te puterea de ap[rare a organis-
mului>

POLYGEMMA 16 PL{M}NI
pentru detoxifierea ;i sus\inerea ac-
tivit[\ii pulmonare

POLYGEMMA 3 TUSE
amelioreaz[ tusea seac[ sau produc-

tiv[>
POLYGEMMA  4  SINUSURI

amelioreaz[ simptomele nepl[cute
din r[celile care afecteaz[ sinusuri-
le>

POLYGEMMA 5 CAVITATE
BUCAL{, G}T

sus\ine s[n[tatea cavit[\ii bucale ;i
a g]tului.

Avantajele utiliz[rii acestor pro-
duse sunt multiple ;i voi enumera
doar c]teva, care mi se par mai im-
portante<

- fiind combina\ii gemoterapice,
administrarea lor este mult mai

u;oar[>
- tratamentul este neagresiv,

bl]nd ;i prietenos cu organismul
nostru>

- se poate jongla cu produsele,
fiecare p[rinte poate s[ fie “docto-
rul” propriului micu\ (bine`n\eles
c[ se va consulta medicul `n cazul
`n care simptomele persist[ sau evo-
lu\ia nu este favorabil[)>
POLYGEMMA 17 IMUNITATE

este o combina\ie de extracte gemo-
terapice din muguri de c[tin[, po-
rumb, ml[di\e de m[ce; ;i extract
fitoterapic de suc de echinacea pur-

purea herba. Preparatul cre;te pu-
terea de ap[rare a organismului
(mai ales la nivel respirator), ajut[
la ameliorarea simptomelor din
r[celi banale, st[ri gripale, sus\ine
reducerea recidivelor. Se recomand[
administrarea `nainte ;i `n timpul
perioadelor de risc crescut de
`mboln[vire. Poate fi cooptat `n
schemele de imunoprofilaxie din
fiecare toamn[ ;i prim[var[.

Se va administra de 3 ori pe zi
c]te 2 ml/zi diluat `n pu\in[ ap[,
`nainte de mese, cure de 4-6
s[pt[m]ni. La copii sub 7 ani, dozele
se vor `njum[t[\i.

POLYGEMMA 16 PL{M}NI
este o combina\ie de extracte gemo-
terapice din muguri de alun, castan
comestibil ;i ml[di\e de mur. Pro-
dusul ajut[ la refacerea elasticit[\ii
\esutului pulmonar, cre;te capaci-
tatea respiratorie, are efect antispas-
tic, antiinflamator ;i cicatrizant la
nivel pulmonar ;i poate fi util pen-
tru sus\inerea pulmonar[ la
fum[tori ;i persoane expuse la noxe
respiratorii profesionale.

Se recomand[ administrarea a
2 ml de 3 ori pe zi, diluat `n pu\in[
ap[, `nainte de mese, `n cure de 1-2
luni, repetate la nevoie.

Despre celelalte combina\ii, `n
materialul urm[tor.

Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat Cl. Sf. Anton

Scaiul vân[t este o plantă
perenă, cu o tulpină înaltă de
30-60 cm, cu ramuri de cu-
loare albastră, terminate cu
inflorescen\e globuloase,
verzi la început, albastre în
momentul înfloririi ;i brune
după ce florile s-au trecut. 

Inflorescen\a este înconjurată
de bractee spinoase. Frunzele sunt
tari la pipăit, din\ate pe margini
;i \epoase. Înflore;te în lunile iu-
lie-august. Cre;te prin fâne\e
umede, pă;uni ;i la marginea dru-
murilor.

Scaiul v]n[t con\ine< sapono-
zide (saniculosapozida, sanicula-
genina, eringiumsapogenina), za-
haroză, chestoză, ferulol, un ester
al izoferulolului, mucilagii, prin-
cipii amare, rezine, flavone.

Paleta afec\iunilor ce reac\io-

neaz[ pozitiv `n cazul tratamen-
telor f[cute cu extracte din scai
v]n[t este larg[. Iat[ c]teva din
bolile ̀ n care se ob\in rezultate no-
tabile `n ameliorarea acestora sau
chiar ̀ n tratarea lor< bron;it[, astm
bron;ic. Se cuvine subliniat faptul
c[ planta are proprietă\i expecto-
rante fluidificând secre\iile căilor
respiratorii> tuse convulsivă> du-
reri de din\i, paradontoze ;i carii.
~n asemenea afec\iuni se face gar-
gară cu infuzie de scai vânăt de
două ori pe zi, diminea\a ;i seara
sau se tamponează gingia cu de-
coct de plantă> reten\ie urinară-
planta este un foarte bun diuretic
eliminând apa din \esuturi. ~n ca-
zul artritei se fac băi în care s-au
turnat 3-4 căni cu infuzie din scai
vânat.

Recomand[ri pentru 
preparate ;i extracte

Infuzia se prepară dintr-o lin-
guri\ă de plantă uscată la o cană
de apă clocotită, se lasă la infuzat
2-3 minute, se strecoară ;i se con-
sumă frac\ionat pe parcursul zilei

Ceaiul din amestec de plante<
pătlagină, cimbri;or, nalbă, tei,
scai-vânat, poate fi eficient în cal-
marea tusei iritative, de orice pro-
venien\ă

Decoctul se prepară din 2 lin-
guri\e de plantă uscată la o cană
cu apă, se fierb 10-15 minute, se
administrează intern 3-4 linguri
pe zi sau sub formă de gargară în
asociere cu cura internă.

Băi - se toarnă în apa de baie
câteva căni cu infuzie sau decoct
de scai-vânăt.

Fric\ionări-masează bine pie-
lea capului cu decoct din plantă.
Are ac\iune antimicrobiană.

Text selectat ;i prelucrat 
de Coriolan A.

Scaiul v]n[t este un remediu eficient `n bron;ite
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Stresul în timpul 
sarcinii

Stresul în timpul sarcinii
afectează tot mai multe femei,
fie că este vorba despre griji
în leg[tură cu sănătatea vii-
torului nou născut, fie c[ as-
pectele financiare pe care le
presupune na;terea unui co-
pil sunt cele care îngrijorează. 

Chiar dacă stresul în sarcină este
firesc, în momentul în care acesta
devine cronic ;i tinde ;i către an-
xietate, consecin\ele asupra fătului
pot fi destul de grave. Află cum vă
afectează stresul în timpul sarcinii
pe tine ;i pe copilul tău ;i care sunt
metodele care te ajută să te relaxezi.

Care sunt cauzele stresului
din timpul sarcinii?

Odată cu bucuria, orice sarcină
aduce cu sine ;i o multitudine de
schimbări fizice ;i psihice la care
organismul viitoarei mămici este su-
pus. Din păcate, de cele mai multe
ori aceste modificări care au loc în
corpul unei gravide nu sunt dintre
cele mai prietenoase sau mai u;or
de suportat. 

De la gre\urile de diminea\ă, pâ-
nă la kilogramele în plus ;i compli-
ca\iile care pot apărea pe parcursul
celor nouă luni, toate au un impact
considerabil asupra stării emo\io-

nale a femeii însărcinate. Pe lângă
acestea, stresul din timpul sarcinii
este cauzat ;i de factori precum<
schimbările hormonale, teama de a
nu avea o sarcină cu probleme,
schimbările fizice, responsabilită\ile
pe care le presupune aducerea pe
lume a unui bebelu;, griji legate de
resursele financiare.

Care sunt efectele negative
ale stresului în timpul 
sarcinii?

Pe termen scurt, existen\a anu-
mitor momente în care stresul pune
presiune asupra stării tale de spirit

nu este periculoasă pentru dezvol-
tarea normală a fătului. Însă, în mo-
mentul în care această stare de în-
cordare devine cronică, evolu\ia fi-
rească a sarcinii va fi afectată sem-
nificativ. 

Printre cele mai des întâlnite
consecin\e legate de existen\a stre-
sului în timpul sarcinii se numără
riscul crescut de avort spontan sau
na;tere prematură, apari\ia pree-
clampsiei, a anxietă\ii cronice sau a
insomniei. În acela;i timp, conse-
cin\ele stresului din timpul sarcinii
afectează ;i sănătatea fătului, care la
na;tere poate fi subponderal, iar mai
târziu se poate confrunta el însu;i
cu probleme emo\ionale.

Cum pot reduce stresul în
timpul sarcinii?

Chiar dacă sarcina este o perioa-
dă în care starea ta emo\ională este
destul de labilă ;i e;ti mult mai sen-
sibilă la factorii externi, fapt ce im-
plicit face ca stresul să fie mai ac-
centuat, există modalită\i simple ;i
la îndemână, prin care te po\i relaxa.
Nu uita că lupta în doi mereu e mai
u;oară, de aceea trebuie să îl la;i pe
partenerul tău de via\ă să î\i fie ală-
turi, să îi vorbe;ti despre lucrurile
care te frământă, astfel încât să găsi\i
rezolvări împreună. Iată ce po\i face
ca să reduci stresul din timpul sar-
cinii< odihne;te-te cel pu\in opt ore
de somn pe noapte ;i două, trei ore
de odihnă în timpul zilei vor face
minuni pentru starea ta de spirit,
mănâncă sănătos, efectuează
exerci\ii f izice regulate, evită
situa\iile ;i oamenii care au tendin\a
să î\i provoace stări de încordare,
masajul ;i băile cu uleiuri esen\iale,
evită \igările, alcoolul ;i cafeaua, pe-
trece timp cu cei dragi, păstrează o
atitudine pozitivă.

Stresul în sarcină prezintă destul
de multe riscuri ;i de aceea este in-
dicat să îl diminuezi pe cât posibil,
chiar daă nu vei reu;i să scapi defi-
nitiv de el. Înva\ă să prive;ti lucru-
rile cu calm ;i optimism ;i dacă
sim\i nevoia, nu ezita să apelezi ;i
la un terapeut.

Cu toate c[ se credea că
vârsta minimă la care copiii
spun minciuni ar fi de 3 ani
;i jumătate, un experiment
recent arată că cei mici pot
începe să mintă chiar de la 2
ani. Psihologii consider[ c[
micu\ii care spun devreme
minciuni au capacită\i cogni-
tive mai avansate.

De cur]nd a fost publicat `n
jurnalul Developmental Psycho-
logy, un articol semnat de psiho-
logul Angela Evans, de la Univer-
sitatea  Brock, ;i Kang Lee, de la
Universitatea Toronto, care ar[tau
modul `n care mint copiii de dife-
rite v]rste. Propor\iile ̀ n care ei au
spus minciuni au fost< 25% dintre
cei de doi ani, 50% dintre cei de
trei ani, 80% dintre cei de patru
ani.

Un aspect interesant este faptul
că această capacitate de a spune
minciuni este legată de dezvoltarea
cerebrală.

Copiii care spun minciuni nu
sunt „mai avansa\i din punct de
vedere moral, dar sunt ceva mai
avansa\i din punct de vedere cog-
nitiv. Abilitatea copiilor de a min\i,
ce în\eleg ei ;i ce nu în\eleg ei des-
pre minciună ;i adevăr, metodele
de a le încuraja onestitatea - toate
aceste aspecte sunt de mare inte-
res, de exemplu într-un context ju-
diciar, când copiii sunt implica\i
ca martori în cadrul unor anchete”,
a afirmat Angela Evans.

Ea a testat copii pentru a afla
ce nivel al dezvoltării cognitive tre-
buie să aibă pentru a fi capabili să
spună o minciună. „Când  min\i”,
a explicat ea, „trebuie să te gânde;ti
la ce s-a întâmplat, să te ab\ii de a
spune ce s-a întâmplat cu adevărat

;i să po\i oferi un răspuns alterna-
tiv.”

Rostirea de minciuni a fost co-
relată cu rezultate mai bune la un
test ce presupunea ca micu\ii să se
ab\ină de a da răspunsul „evident”.
Li se cerea să spună „noapte” când
vedeau o fotografie ce reprezenta
Soarele ;i să spună „zi” când ve-
deau o imagine a Lunii.

Psihologul a mai observat că,
de;i copiii pot începe să mintă de
la o vârstă foarte fragedă, copiii
mai mici tind să se dea de gol
atunci când li se pun întrebări de
verificare. Asemenea situa\ii, spu-
ne specialistul, le pot da părin\ilor
prilejul  de a discuta cu copilul des-
pre ce e bine ;i ce rău.

Psihologul le reaminte;te pă-
rin\ilor că to\i spunem minciuni
;i că acesta nu e un lucru absolut
rău. 

Ramona B.

Copiii pot începe s[ spun[ minciuni înc[ de la vârsta de doi ani
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Carly Rae Jepsen – o Cenu;[reas[ modern[
Hitul ei “Call Me Maybe”

se apropie de 400 milioane de
vizualiz[ri pe YouTube, in-
spir]nd numeroase reinter-
pret[ri amuzante printre care
se afl[ Justin Bieber, echipa
olimpic[ de nata\ie a Americii,
echipa de baseball a Univer-
sit[\ii Harvard ;i fostul secre-
tar de stat american Colin Po-
well. Artista ̀ n v]rst[ de 27 de
ani este personajul principal
din varianta modern[ a “Ce-
nu;[resei”.

Este uimitor cum via\a se poate
schimba peste noapte, iar Carly e
exemplul perfect – o c]nt[rea\[ ;i
compozitoare din Canada, care visa
s[ devin[ cunoscut[ ̀ n ̀ ntreaga lu-
me ;i care, pentru a se putea
`ntre\ine a fost chelneri\[, c]nta de
ani de zile `n baruri ;i cafenele `n
speran\a c[ cineva o va remarca.
“~n timpul facult[\ii au existat mo-
mente ̀ n care m-am sim\it pierdut[
- `mi doream s[ scriu c]ntece dar
nu ;tiam cum s[ fac din asta o ca-
rier[. Dar mai ;tiam de asemenea
c[ eram dispus[ s[ lucrez ̀ n opt lo-
curi pentru salariul minim ca s[
reu;esc. A;a c[ am lucrat peste tot
pentru a-mi pl[ti chiria, dar nu am
renun\at la c]ntat.”

~nc[ de la o v]rst[ fraged[, mi-
cu\a Carly `;i petrecea majoritatea
timpului c]nt]nd ;i compun]ndu-
;i propriile piese. P[rin\ii ei au ob-
servat acest lucru ;i au decis s[ o
duc[ la un concurs de tinere talente
pe c]nd avea 7 ani. “Aceea a fost
prima dat[ c]nd am urcat pe o
scen[ adev[rat[. Am c]ntat dou[
c]ntece pe care nu prea le `n\ele-
geam, dar m-am sim\it minunat.”
Ori de c]te ori se ivea o ocazie `n
or[;elul ei natal (Mission din Bri-
tish Columbia) s[ apar[ pe scen[,
Carly era prezent[. “Ora;ul meu
avea un teatru micu\, iar eu cred
c[ am ap[rut `n fiecare produc\ie.
Am fost Dorothy din “Vr[jitorul
din Oz” sau Sandy din “Grease”.
~ntrebat[ fiind de p[rin\ii ei unde-
;i dorea s[ tr[iasc[, Carly le-a
r[spuns “`ntr-un hotel pentru c[
acolo prime;ti bomboane de cio-
colat[ pe pern[ ;i nu trebuie nicio-
dat[ s[-\i faci curat `n camer[.”

”Am `nv[\at c[ trebuie 
s[ ba\i la toate u;ile”

Dup[ absolvirea liceului a decis
s[-;i urmeze visul de a deveni can-
tautoare `nscriindu-se la Colegiul
Canadian de Arte. C]nd nu era la
cursuri, Carly c]nta peste tot unde

avea ocazia (c]teodat[ la col\uri de
strad[ cu chitara ei) pentru a se
face remarcat[. Dar nu a reu;it s[

atrag[ aten\ia industriei muzicale
canadiene, a;a c[ `n 2007, atunci
c]nd fostul profesor de teatru a

`ncurajat-o s[ participe la audi\iile
pentru emisiunea “Canadian Idol”,
;i-a `ncercat norocul – cu toate c[

prietenii ei au tachinat-o.
A reu;it s[ ob\in[ audi\ia ;i

chiar a ajuns s[ se claseze pe locul

al treilea `n final[, fapt ce i-a dat
`ncrederea ;i posibilitatea de a ̀ nre-
gistra propriile c]ntece. Atunci a

ap[rut ;i primul ei album care a
fost mai apoi difuzat la posturile
canadiene de radio. “Am ̀ nv[\at c[

trebuie s[ ba\i la toate u;ile ;i s[ nu
treci cu vederea nicio oportunitate
fiindc[ nu se ;tie niciodat[ ce anu-
me va func\iona mai bine.”

:ansa ei a fost Justin 
Bieber

Una dintre piesele compuse
dup[ Canadian Idol (“Call Me
Maybe”), scris[ ̀ n autocarul cu care
mergea `n turneu, i-a schimbat
complet via\a. :ansa ei a fost vizita
lui Justin Bieber `n Canada la ma-
ma lui, la sf]r;itul lui decembrie
2011, ocazie cu care idolul adoles-
cen\ilor a auzit la radio-ul din
buc[t[rie piesa. El a postat imediat
pe contul lui de Twitter un mesaj
despre pies[ pentru cei 29 de mi-
lioane de fani. A urmat ;i un vi-
deoclip postat pe YouTube `n care
Justin ;i iubita lui de atunci, Selena
Gomez, ap[reau c]nt]nd aceea;i
pies[.

Aceast[ expunere a adus-o pe
Carly `n aten\ia publicului, “Call
Me Maybe” ajung]nd pe primul loc
`n topurile din Statele Unite. ~n
urm[toarele trei luni piesa a deve-
nit un hit `n 37 de \[ri ;i a fost
v]ndut[ de 9,1 milioane de ori,
transform]nd-o pe t]n[ra cana-
dianc[ ̀ ntr-un star pop interna\io-
nal. ~n luna februarie a fost con-
tactat[ de Bieber ;i echipa lui pen-
tru a semna un contract la casa lui
de produc\ie, contract ce i-a permis
lui Carly s[-;i vad[ albumul distri-
buit ̀ n ̀ ntreaga lume. Ea a avut oca-
zia s[-;i vad[ fanii c]nt]nd `n de-
chiderea concertelor lui Justin Bie-
ber din jurul lumii cu ocazia tur-
neului din toamna lui 2012.

”Toate deciziile mele au
fost ghidate de dorin\a 
de a face ceva ce-mi place”

Dup[ un an de zile `n care ;i-a
v[zut visele din copil[rie devenind
realitate, Carly este aceea;i fat[ cu
picioarele pe p]m]nt. “Pentru mi-
ne, scopul carierei muzicale nu a
fost niciodat[ s[ devin cel mai mare
superstar din lume. Toate deciziile
pe care le-am luat au fost ghidate
de dorin\a mea de a face ceva ce-
mi place, astfel `nc]t s[ pot spune
f[r[ nicio problem[ c]nd ceva nu
merge a;a cum `mi doresc. Vreau
s[-mi petrec timpul cre]nd muzic[
;i interpret]ndu-mi piesele ;i s[-
mi fac o carier[ care-mi va permite
s[ tr[iesc bine f[r[ s[ mai fiu ne-
voit[ s[ servesc b[uturi la bar. Nu
vreau s[ fiu Cenu;[reasa doar ̀ ntr-
o singur[ noapte. Vreau s[ fiu Ce-
nu;[reasa toat[ via\a.”



Informa\ia zilei 11Miercuri 13 februarie 2013 Diet[

Reguli de urmat la dieta de
sl[bire asociat[ cu sport

C]nd urm[m o cur[ de
sl[bire, pentru a ob\ine rezul-
tatele dorite trebuie s[ facem
mi;care. 

Dac[ asociem regimul alimen-
tar cu orice tip de activitate fizic[
rezultatele nu `nt]rzie s[ apar[. ~n
r]ndurile de mai jos v[ propunem
s[ citi\i ce anume trebuie s[
m]nc[m ;i c]nd ̀ n situa\iile ̀ n care
facem sport cu regularitate. 

F[r[ dulciuri 
;i fructe dup[ 
antrenament!

Ne vom opri la dulciuri. Aceste
produse nu sunt bine venite imediat
dup[ ce am ie;it din sala de sport.
Asta `nseamn[ c[ trebuie s[ uit[m
de dulciuri cel pu\in dou[ ore dup[
antrenament. Nu avem voie s[ con-
sum[m nici f[inoase sau fructe `n
acest interval de timp. 

Atunci c]nd ne dorim s[ sl[bim
trebuie s[ punem corpul la treab[,
adic[ s[ consume din rezervele care
exist[ ;i nu s[ `i d[m noi prin dul-
ciuri gluciz[ alimentar[. Dup[ ex-
erci\ii fizice efectuate regulat vom
consuma ap[ mineral[ ̀ n decurs de
o or[, pentru a sprijini corpul s[ se
remineralizeze, transpir]nd ̀ n timp
ce a depus efort. 

Sport `nainte de micul 
dejun

Totodat[, speciali;tii ne reco-
mand[ s[ nu consum[m alimente
cu trei ore `nainte de a intra `n sala
de sport pentru c[ dac[ facem a;a
vom putea arde din rezervele care
exist[. Ce spun speciali;tii referitor
la ora de antrenament? Ei bine, se
spune c[ aceasta e recomandat s[
aib[ loc diminea\a, ̀ nainte de micul
dejun pentru c[ ne va ajuta s[ ardem

mai multe calorii pe parcursul zilei,
stimul]nd metabolismul. 

Dup[ exerci\iile fizice, la c]teva
ore, e recomandat consumul de pro-
teine, care se g[sesc din plin `n
carne, br]nz[, ou[, fasole boabe,
maz[re sau linte. ~n acela;i timp,
limit[m consumul de carbohidra\i,
care sunt `n p]ine, fructe, gemuri
ori cereale. Mai mult dec]t at]t, car-
bohidra\ii `i l[s[m ca pe o mic[
gustare `ntre mesele principale.

Ioana V.

La ce ajut[ 
probioticele ;i de

unde le procur[m?
Despre probiotice mai mult ca

sigur c[ a\i auzit destul de multe
`ndeosebi `n ultimii ani. :tim c[

au un efect benefic c]nd vine vor-
ba de procesul de digestie ;i mai
;tim c[ ele ajut[ ;i la `nt[rirea sis-
temului imunitar.

~n plus, e bine de ;tiut c[ se
g[sesc ̀ n produse la ̀ ndem]na tu-
turor. 

Cele mai importante 
roluri

~n primul r]nd, ca s[ ne facem
o idee despre rolul probioticelor,
trebuie s[ ;tim c[ ̀ n tractul diges-
tiv avem bacterii ce sunt esen\iale
pentru men\inerea echilibrului
florei intestinale. 

F[r[ ele s-ar ̀ nmul\i a;a-zisele
bacterii rele. Dezechilibrele florei
intestinale se corecteaz[ mult mai
repede cu ajutorul probioticelor.
Printre rolurile probioticelor `n
corpul nostru amintim c[ ele cresc
imunitatea organismului, ajut[ la
prevenirea alergiilor alimentare ;i
previn de asemenea infec\iile trac-
tului digestiv. 

Mai mult `n 
sezonul rece

Fiindc[ suntem ̀ n sezonul re-
ce ;i mai mult dec]t oric]nd sun-
tem expu;i infec\iilor bacteriene
;i virale, e indicat s[ consum[m
mai multe probiotice. Ne ferim
corpul de infec\ii ;i ajut[m la
cre;terea imunit[\ii. 

Cele mai bune surse de pro-
biotice sunt iaurtul, chefirul,
br]nzeturile ̀ n general, dar ;i var-
za acr[, alimentele fermentate f[r[
o cantitate mare de sare. 

A consemnat
Theodora V.

Glutenul din unele cereale ne
poate cauza mai multe probleme de
s[n[tate. Asta `n cazul `n care sufe-
rim de boala celiac[. Intoleran\a la
gluten d[ b[t[i de cap multor per-
soane `n zilele noastre tocmai din
cauz[ c[ organismul nu este capabil
s[ tolereze glutenul.

Asta duce mai departe la o ab-
sorb\ie ineficiente a substan\elor
nutritive ;i perturb[ `n acest mod
func\ionarea bun[ a corpului la ca-
pitolul sistem digestiv. Glutenul e o
protein[ care se g[se;te `n secar[,
orz ;i gr]u, dar se mai poate afla ;i
`n cafea, bere, produse de panifica\ie
sau `n br]nz[.   

C]teva simptome care 
ne pun pe g]nduri

~n prim[ faz[ trebuie s[ afl[m
dac[ organismul nostru nu tole-

reaz[ glutenul, fiindc[ de;i e o pro-
blem[ greu de depistat sunt totu;i
c]teva simptome care o dau de gol,
sus\in speciali;tii. Consumul de ali-
mente bogate `n gluten ar putea s[
ne cauzeze balonare, dureri abdo-
minale, episoade periodice de dia-

ree, crampe musculare, furnic[turi
la nivelul picioarelor, st[ri de irita-
bilitate. 

Ce elimin[m 
;i ce consum[m?

Am putea `ncerca `n situa\ia `n
care avem astfel de simptome o diet[
f[r[ gluten. ~n prim[ faz[ elimin[m
din alimenta\ie produsele de pati-
serie, covrigeii, biscui\ii, p]inea,
produsele de panifica\ie, pastele din
gr]u, cerealele, pr[jiturile, fursecu-
rile ;i pl[cintele. Vom consuma doar
fructe, legume, carne, linte, nuci,
orez, porumb, lactate, f[in[ de car-
tofi, porumb, soia. De re\inut este
c[ atunci c]nd cump[r[m produse
din magazin e necesar s[ verific[m
ingredientele, pentru a ne asigura
c[ nu con\in gluten.

Theodora V.

Ce este intoleran\a la gluten?
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Tr[ie;te s[n[tos ;i frumos 
cu iubita sau iubitul!

Această vreme capricioasă
forțează oamenii să se încuie
în propriile case cât mai mult
timp, şi prin urmare sunt pre-
dispu;i mai mult ca niciodat[
să se îngra;e. Iată câteva sfa-
turi, cu ajutorul cărora să vă
mențineți o greutate ideală pe
parcursul acestei ierni<

Curățarea zăpezii
Încercați să fiți primii care cu-

răță zăpada de pe ma;ină, din cur-
te sau de pe trotuarul din fața ca-
sei. Această activitate fizică v[ ofe-
ră posibilitatea să ardeți o cifr[
impresionant[ de calorii. Curăța-
rea zăpezii poate arde aproximativ
550 de calorii pe oră.

Plimbările prin zăpadă
O simplă plimbare prin zăpa-

dă este un exercițiu fizic solicitant
care vă poate ajuta să slăbiți. Cu
cât zăpada este mai mare cu at]t

trebuie să exercitați un efort mai
intens pentru a ajunge undeva.

Cu siguranță acest sfat pentru

a vă menține greutatea pe durata
anotimpului rece, este pe placul
multor doamne ;i domni;oare. În-
să, ceea ce nu ;tiați este că, o or[
de cumpărături poate arde până
la 170 de calorii. 

Săniu;ul
Săniu;ul a fost întotdeauna cea

mai bună opțiune pentru puțină
distracție iarna. Nu contează greu-
tatea sau vârsta. Aveți nevoie doar
de o sanie ;i haine groase. Trage-
rea săniuței, urcarea dealului cu
ea ;i multe alte activități ce au loc
la săniu; vă pot ajuta să slăbiți.

Patinajul
Un alt sport de iarnă plăcut es-

te patinajul. Pe lângă faptul că este
foarte distractiv, vă poate ajuta să
pierdeți sute de calorii pe oră. În
zilele de azi puteți găsi în fiecare
ora; al țării, patinoare în aer liber.

Face\i lucruri simple pentru a sl[bi iarna

D[ruie;te s[n[tate partenerului t[u!
Vino cu iubitul sau iubita ta la Primagym p]n[ `n data de 14 februarie ;i cump[r[ un abonament.

Unul dintre voi prime;te 25% reducere din abonamentul ales. Ai ;ansa s[ c];tigi un bilet pentru 2
persoane la un sf]r;it de s[pt[m]n[ la Hotel Corvus Aqua de patru stele, din Ungaria.

Sportul este un program s[n[tos ce `l pute\i petrece `mpreun[!
Nu uita, cel mai frumos cadou de oferit este s[n[tatea! 

F[ mi;care `mpreun[ cu PRIMAGYM!
Pentru informa\ii suplimentare pute\i contacta PrimaGym, strada Petofi Sandor nr. 45, et. 5 

sau la tel. 0361-884.947, mobil< 0728555.590
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Continu[m s[ facem
mi;care pentru un corp nu
doar frumos, ci ;i s[n[tos. E
timpul pentru exerci\ii de yo-
ga ;i pentru antrenoarea Ke-

rekes Emoke de la
Centrul de aero-

bic Fitland. 

~nainte de a
trece la treab[,
echipa Fitland
vrea s[ v[ lan-
seze o
invita\ie.
Dac[ joi e
Valentine's

Day
`nseamn[

c[ e
tim-

pul iubirii. Toate doamnele ;i
domni;oarele sunt a;teptate ̀ n 14
februarie la antrenamente
`mbr[cate `n ro;u. 

Centrul de aerobic Fitland este
situat pe strada R]ndunelelor nr.
3, `n municipiul Satu Mare. Mai
multe detalii despre programele ca-
re se deruleaz[ la Fitland g[si\i pe
www.fitland.ro.

1. St]nd pe genunchiul drept, pi-
ciorul st]ng `ntins lateral, bra\ul
drept `ntins sus (imaginea 1).
~ndoim trunchiul spre st]nga (im-
aginea 2). Men\inem pozi\ia timp
de 1 minut. Facem la fel pe cealalt[
parte a corpului. 
2. A;ezat apropiat, genunchiul
drept `ndoit (imaginea 3). ~ndoim
trunchiul `nainte (imaginea 4).
Men\inem pozi\ia timp de 2 mi-
nute. 
3. A;ezat apropiat cu picioarele
`ntinse ;i bra\ele ̀ ntinse sus (imag.

5). ~ndoim trunchiul ̀ nainte (im-
aginea 6). Men\inem pozi\ia
timp de 2 minute. 
4. A;ezat dep[rtat cu picioa-
rele `ntinse (imaginea 7).
~ndoirea trunchiului ̀ nainte

(imaginea 8). Men\inem
pozi\ia timp de 1 minut. 
5. Sprijin culcat facial
apropiat cu bazinul ridi-
cat, spatele drept (imagi-
nea 9). Ridic[m piciorul
drept (imaginea 10).
Men\inem pozi\ia timp
de 2 minute. Facem la fel
pe cealalt[ parte a cor-
pului.

Ioana Vladimirescu

~n s[pt[m]na iubirii, echipa
Fitland ne invit[ la yoga!

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 8

9 - 10
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Cum s[ adop\i stilul 
în func\ie de zodia pe care o ai

~n acest num[r al suplimentu-
lui de “S[n[tate şi Frumusețe” con-
tinu[m cu restul semnelor zodia-
cale şi stilurile care reprezint[ fie-
care zodie `n parte.

Rac
Caracteristici< iubitoare şi recep-
tiv[

Culoarea norocoas[< alb
Stil-ai o fire sentimental[ şi te ata-
şezi de orice, chiar şi de o pies[
vestimentar[.Iubeşti confortul şi
hainele de prost-gust `ți displac.

Pies[ recomandat[< o rochie
classy pentru c[ `ți place s[ fii
`ntotdeauna elegant[

Balanț[

Caracteristici< grațioas[, diplomat[
şi foarte atr[g[toare
Culoarea norocoas[< verde pastel
Stil-eşti adepta lucrurilor frumoa-
se şi acest aspect se vede şi `n ma-
terie de mod[. Eşti ̀ ntotdeauna ̀ n

pas cu ultimele tendințe şi le adap-
tezi foarte uşor stilului t[u. Sfat< s[
nu `ți fie fric[ s[ porți lucruri
`ndr[znețe
Pies[ recomandat[< o rochie mai
`ndr[zneaț[ şi cu imprimeu foarte
creativ

Scorpion
Caracteristici< pasional[ şi dina-
mic[
Culoarea norocoas[< violet

Stil-eşti unul dintre cele mai sen-
zuale semne zodiacale şi adori s[
fii irezistibil[ `n orice moment al
zilei. O sugestie de ținut[ este bu-
stiera “pin-up” şi pantalonii cu talie
`nalt[. ~ntotdeauna alegerile ves-
timentare pe care le faci,reflect[ şi
starea ta de spirit.
Pies[ recomandat[< corsetul pen-
tru c[ este senzual şi scoate ̀ n evi-
denț[ personalitatea dinamic[ pe
care o ai `nzestrat[

S[get[tor

Caracteristici< direct[, indepen-
dent[ şi intelectual[
Culoarea norcoas[< turcoaz
Stil-datorit[ g]ndirii deschise pe
care o ai te adaptezi uşor `n orice
mediu, eşti inteligent[ şi foarte
`ncrez[toare iar acest lucru reflect[
şi vestimentația pe care o adopți.
Fiind unul dintre cele mai dina-
mice semne al zodiacului adori sti-
lul casual şi orice provocare pe care
moda ți-o d[.
Pies[ recomandat[< jeanşii, sunt
foarte confortabili şi se potrivesc
cu un tricou la fel de lejer

Capricorn
Caracteristici< cu simțul umorului
şi foarte rezervat[
Culoarea norocoas[< Nude
Stil-eşti unul dintre cele mai mun-
citoare semne ale zodiacului şi

`ntotdeauna eşti punctual[ la fie-
care `nt]lnire de afaceri iar look-
ul elegant şi ̀ n pas cu moda trebuie
de fiecare dat[ s[ scoat[ acest as-
pect important `n evidenț[.
Pies[ recomandat[< ceasul, o op-
țiune practic[ pentru cineva care
este at]t de punctual precum un
capricorn

V[rs[tor
Caracteristici< inteligenț[, filan-
trop[
Culoarea norocoas[< albastrul ce-
rului

Stil-iubeşti s[ `ți tr[ieşti viața la
maxim şi eşti independent[. Stilul
vestimentar pe care `l adopți este
unul lejer şi libertin.
Piesa recomandat[< un hanorac

original şi distractiv care `ți pune
`n evidenț[ spiritul libertin

Peşti
Caracteristici< compasiune, intui-
ție
Culoarea norocoas[< verde
alb[strui
Stil-eşti o fire amuzant[ şi foarte
vis[toare şi alegi piesele vestimen-
tare `n aşa fel `nc]t s[ se potri-
veasc[ cu aceste atribuții ale per-
sonalit[ții tale. Accesoriile origi-
nale şi extrem de artistice.
Piesa recomandat[< rochie din
dantel[,romantic[ şi feminin[

Flavia C[l[ianu
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Ce trebuie s[ faci înainte 
s[ p[r[se;ti compania

Dacă te-ai gândit să pără-
seşti locul de muncă la care ai
activat mulţi ani sau pur şi
simplu ai fost concediat tre-
buie să ştii cum să pleci, evi-
tând să faci gesturi pe care în-
tr-un târziu ai putea să le re-
greţi. 

Din bătrâni se ştie că de-acolo
de unde pleci, tot timpul trebuie
să laşi loc de "Bună ziua!". În acest
număr Sănătate şi Frumuseţe îţi
dăm câteva sfaturi legat de cum
să părăseşti un loc de muncă cu
demnitate.

Înainte să pleci trebuie să mai
faci câteva lucruri, iar primul ar fi
acela să ceri o scrisoare de reco-
mandare. Încearcă să o obţii cât
mai repede deoarece s-ar putea să
ai deja, a doua zi, un interviu la o
altă companie. De altfel, să nu ceri
o scrisoare de recomandare dacă
ai fost concediat pe motivul că nu
ştiai să-ţi rezolvi sarcinile care
erau trecute în fişa ta de post.

Lucrează normal 
până la final

În cazul în care ţi se cere să
mai rămâi câteva zile sau săptă-
mâni, până cineva te va putea în-
locui, ai grijă să-ţi rezolvi treaba
până în ultima clipă. Reputaţia ta
va avea de câştigat şi în plus pentru

asta mai rămâi, ca să-ţi rezolvi sar-
cinile care erau menţionate în con-
tractul de muncă. Trebuie să fii
conştiincios mai ales dacă vrei să-
ţi primeşti salariul.

Colegii tăi nu au nicio vină, de
aceea nu uita să păstrezi o relaţie
bună cu ei, să păstrezi legătura,
să-i saluţi înainte să pleci. Celor

care erau mai avansaţi în grad de-
cât tine ai putea să le ceri unele
recomandări. Ascunde-ţi senti-
mentele pe care le ai, nu trebuie
să le cunoască fiecare. Arată că
eşti o persoană puternică, demnă
să depăşească situaţiile limită.

Nu eşti în măsură să începi să
bârfeşti, mai ales că astfel de com-
portament ar putea doar să-ţi dău-
neze. 

Păstrează-ţi calmul

Nu e momentul să începi să-i
reproşezi şefului tău anumite che-
stiuni, sau să cerşeşti milă, spu-
nându-i că nu ai din ce să-ţi în-
treţii familia. Nu va fi impresionat,
din contră, te va acuza că te bazezi
pe mila altora şi nu pe compe-
tenţele tale.

Dacă ai rămas fără un loc de
muncă trebuie să-ţi păstrezi cal-
mul, stima de sine ca să poţi fi în
stare să-ţi găseşti un nou loc de
muncă.

Blăjean I.

Profit[ de zilele u;oare la locul de munc[
Printre primele gânduri

ale dimineţii, în zilele lucră-
toare, se numără mai mult ca
sigur cel în care speri să nu ai
o zi aglomerată, stresantă. 

Şi sigur, se întâmplă să prinzi
astfel de zile, când nu ai multe sar-
cini de rezolvat. Ai putea fi tentat
să nu faci absolut nimic, însă nu e
alegerea potrivită. Într-o zi uşoară
la locul de muncă ai putea învăţa
să foloseşti timpul eficient pentru
a face lucruri constructive.

Îţi prezentăm câteva idei prin
care să devii productiv la servici
chiar şi când nu prea ai multe de
făcut. În primul rând, ai putea să
faci puţină ordine în contul cu e-
mailuri să răspunzi celor pe care
le-ai amânat. 

În zilele mai uşoare poţi să dai
telefoane, să contactezi parteneri
de afaceri să păstraţi legătura. Gă-
seşte orice scuză plauzibilă şi su-
nă-i. Te-ai putea alege şi cu o in-
vitaţie la un eveniment. Atenţie la
ora când contactezi pe cineva,
pentru ca telefonul să fie apreciat.

Evită să suni la orele prânzului.
Fă-te eficient, urmăreşte sar-

cinile pe care le-ai avut în ultima
perioad[ cu clienţii, vezi ce pro-
bleme ai întâmpinat în proiectul
la care lucrezi. Apoi formează o
listă cu propuneri de îmbunătăţire
a serviciilor pe care le prestezi. Fă-

când acest lucru le vei demonstra
şefilor că îţi doreşti să faci mai
multe.

Zilele uşoare îţi oferă timp li-
ber, ocazie în care poţi să citeşti
ultimele noutăţi din domeniul tău,
să consulţi cărţi, să te uiţi peste
ultimele evenimente  şi comuni-

cate de presă, vezi ce face concu-
renţa.

Învaţă lucruri noi în tot acest
timp, ajută-ţi colegii care au mai
multe de făcut. Făcând acest lucru,
îţi vor fi recunoscători, iar tu vei
avea ocazia să încerci ceva nou.

Ionuţ B.
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Dac[ `n urm[ cu zeci de ani, la
amenajarea unui garaj nu se \inea
cont de multe detalii, acum garajul
este la r]ndul s[u un fel de pies[ de
rezisten\[ din curtea noastr[, con-
tribuie la tot ceea ce `nseamn[ es-
tetic[ `n curte ;i, prin urmare, tre-
buie s[ avem grij[ cum arat[ ;i cum
e definit. 

De regul[, garajul este consid-
erat o anex[ a casei, av]nd un scop
strict func\ional. La fel ca ;i magazia
de lemne, de exemplu. 

O construc\ie cu mai multe
meniri

Speciali;tii sunt de p[rere c[ un
garaj nu e f[cut strict pentru a pro-
teja ma;ina de vremea de afar[, ci
trebuie construit cu aceea;i aten\ie
cu care e ridicat[ casa `n care st[m.

Garajul este cel care are ;i cea mai
mare deschidere, u;a. El trebuie de
asemenea s[ izoleze locuin\a perfect
pentru a nu se pierde c[ldura. Un
alt aspect important este cum arat[

garajul. El trebuie s[ fe unitar cu
arhitectura locuin\ei, fiindc[ e parte
a casei. Pe pia\[ exist[ fel ;i fel de
modele de u;i de garaj, fiindc[ p]n[
la urm[ tot la u;[ ajungem, care nu

mai vrem s[ fie cea comun[, clasica
u;[ care pare s[ nu se asorteze cu
nimic. 

Garajul prefabricat deschis

~n situa\ia `n care nu dispunem
de un spa\iu pe care s[ `l trans-
form[m `n garaj, referindu-ne aici
la garaj ca anex[, putem opta pentru
un garaj prefabricat deschis. Acesta
`i ofer[ ma;inii noastre strict un
ad[post adecvat. Este mai iein
dec]t modelul clasic ;i e realizat pe
structur[ metalic[ ̀ n combina\ie cu
panouri metalice sau de lemn, am-
bele tipuri izolante. Poate fi realizat
astfel `nc]t s[ se asorteze cu stilul
casei ;i chiar al gr[dinii unde vine
amplasat. Un dezavantaj al acestui
tip de garaj este acela c[ nu are spa\ii
de depozitare.  

Ioana Vladimirescu

Pentru a putea cu u;urin\ă
să î\i redecorezi casa noi î\i
propunem câteva ideei care
pot fi u;or de realizat.

1. Achizi\ionează-\i lumânări co-
lorate în mai multe culori ;i forme
diferite. Pentru a da unei încăperi
via\ă, pozi\ionează-le în a;a fel în-
cât să te sim\i tu bine când le vezi
;i să creezi o atmosferă plăcută.
2. Schimbă loca\ia obiectelor de
pe servantă ;i mută-le pe măsu\a
de cafea sau pe un alt raft.
3. Alege alt loc pentru tablourile
;i pozele de familie. Înainte de a
muta un tablou ai grijă ca pe cel
pe care îl mu\i în locul celuilalt să
aibă acelea;i dimensiuni în cazul
în care au rămas urme de zugră-
veală.
4. În cazul în care nu ai timp destul
pentru a amenaja locul, încearcă
să rearanjezi col\i;orul de plante
pe care îl de\ii.
5. Cumpără în fiecare săptămână
câte un buchet de flori pe care să
îl a;ezi într-o vază în sufragerie.
Pentru a crea un efect deosebit în-
cearcă de fiecare dată să alegi o
altă floare. Nu este nevoie de flori
exotice sau altele mai sofisticate.
Simplitatea este elegan\ă.
6. Canapeaua este o piesă de re-
zisten\ă într-un living. Pentru a-i
da via\ă cumpără-\i sau achizi\io-

nează-\i pernu\e decorative. Cu
ele se poate schimba foarte u;or
culoarea care domină într-o încă-
pere.
7. Dacă colec\ionezi obiecte pre-
cum ce;ti, farfurii sau suveniruri,
încearcă de fiecare dată să le sco\i
în eviden\ă prin diferite aranja-
mente care le pun în valoare.
8. Ghivecele cu flori pot fi ;i ele
mutate dintr-o cameră în alta ;i
să fie adaptate decorului respectiv.
Înainte de acest pas ia în calcul ;i

lumina de care au nevoie pentru
a supravie\ui.

Una dintre cele mai noi ”ten-
din\e” în materie de design inte-
rior este umplerea unui perete gol
cu poze. Spre exemplu pozele în-
rămate se potrivesc perfect într-
un decor clasic iar cele fără ramă
într-unul modern.Totu;i pentru
ca decorul să arate simetric trebuie
să ;tii cum să le aranjezi în a;a fel
încât să nu pară kitchos.

Flavia Călăianu

Idei pentru 
redecorarea casei

S[ pav[m aleile din
curte pentru 

a sc[pa de noroi!
~n aceast[ perioad[, foarte mul\i

dintre noi ne-am cam s[turat de
noroiul din curte. Am avut parte de
ploi din plin ;i s-ar putea s[ avem

acum probleme ca pietoni `n pro-
pria ograd[. 

O solu\ie foarte bun[ o
reprezint[ pavajul. Este disponibil
`ntr-o gam[ variant[ de forme ;i cu-
lori, pre\uri pe buzunarul oricui,
astfel c[ e solu\ia potrivit[ pentru
trasarea aleilor din curte. 

Speciali;tii ne atrag ̀ ns[ aten\ia
s[ verific[m c]te dale ne sunt nece-
sare pentru a duce treaba la bun
sf]r;it, asta ca s[ avem o lucrare nu
doar bine f[cut[, ci ;i frumoas[. Se
mai spune c[ nu avem nevoie de
speciali;ti care s[ ne ajute la pavarea
cur\ii, ci doar de pu\in timp liber,
av]nd ̀ n vedere c[ lucrarea nu nece-
sit[ foarte mult efort. Pavarea se face
manual, dal[ cu dal[. Ceea ce ob\in-
em ̀ n final depinde mult de noi, iar
pentru asta ar trebui s[ creion[m o
schi\[, un fel de proiect tehnic pe
care s[ `l punem de fapt `n practic[
`n propria curte.

eodora V. 

Garajul – unitar cu arhitectura casei


