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Moda sezonului cald 
pentru viitoare m[mici

Multe femei au tendin\a
de a-;i ascunde burtica folo-
sindu-se de haine care sunt
cât mai largi, aceasta fiind
deja o prejudecată. Viitoare-
le mămici ar trebui să fie
con;tiente că au o frumuse\e
aparte, o strălucire specific[
;i ar trebui cât mai mult să
scoată în eviden\ă această
parte. Unul dintre cele mai
bune moduri de a lăsa la o
parte prejudecata este chiar
vestimenta\ia!

Indiferent de luna în care este
sarcina, o femeie ar trebui mereu
să se între\ină ;i să fie frumoasă
deoarece doar a;a va avea ;i o
stare generală bună. Iată, care
sunt tendin\ele verii în materie
de modă pentru o femeie însăr-
cinată<

Culorile calde ;i pastelurile
sunt în mari tendin\e în pe-
rioada aceasta a anului. Po\i
alege bluze colorate, mai
sport, care să î\i înveselească
în mod constant plimbările,
sau tunici pastelate ;i va-
poroase care te feresc de
temperaturile mari. În ca-
zul în care trebuie să faci
prezen\a la un eveni-
ment mai formal, nu te
feri  de materialele
pre\ioase, înaintând
scuza sarcinii. Burtica
va străluci frumos în-
tr-o bluză de satin, în
nuan\e pastelate. Pe
lângă asta materialul
este unul răcoros ;i
oferă un strop de
glamour.

Nu renun\a 
nici la fuste! 

Vara aceasta este
obligatoriu ca în
garderoba ta să exis-
te cel pu\in o fustă
albă, deoarece este
una dintre piesele de
rezisten\ă ale sezo-
nului. Nu trece cu ve-
derea nici peste fus-
tele din dantelă care
con\in diverse brode-
rii iar dacă ai mare
nevoie de o \inută ele-

gantă, atunci po\i opta oricând
pentru o fustă de blugi care revi-
ne din nou în tendin\e. Aten\ie!
Piesele vestimentare alese trebuie
să fie comode ;i special create
pentru viitoarele mămici!

|inutele casual nu sunt nici
ele de neglijat. Maieurile ;i topu-
rile sunt foarte practice ;i în
trend! De la maieul alb care nu
trebuie sub nici-o formă să lip-

sească din dulapul tău, până
la maieul într-o culoare ve-
selă care să te scoată în
eviden\ă. În acela;i timp
nu uita nici de topurile fă-
ră bretele care au un aer
sexi ;i chic. O femeie tre-
buie să arate bine chiar
dacă este însărcinată!

Când vine vor-
ba de pantaloni, primul
gând trebuie să se îndrep-
te spre comoditate. O ale-
gere bună o reprezintă
pantalonii care con\in o
bandă elastică special
creată pentru mămicile
însărcinate.  Optează
pentru pantaloni scur\i
în diferite culori iar în
timpul zilei pentru pan-
taloni din pânză mai ales
când temperaturile sunt
extrem de ridicate. Ie;iri-
le de weekend pot fi com-
pletate cu ajutorul blugi-
lor trei sferturi care oferă

comoditate.
Probabi l  de

multe ori ai văzut vedete
însărcinate care poartă fel

;i fel de rochi\e. De ce nu
ai încerca să faci ;i tu la fel? Sunt
potrivite pentru orice moment
al zilei ;i merg cu orice activitate
pe care ai desfă;ura-o. Cu ajuto-
rul lor po\i ob\ine cu u;urin\ă
un look perfect, fără să te stresezi
prea mult.
Pornind de la rochiile albe ;i va-
poroase perfecte pentru plimbă-
rile în ora; sau la plajă, mergând
până la cele cu imprimeuri florale
sau în dungi. Desigur din gar-

deroba ta sub nicio formă nu
trebuie să lipsească rochia

elegantă pe care o por\i
la diferite evenimente.
Alege una dintr-un ma-

terial mai elastic ;i largă,
pentru a nu întâmpina
neplăceri când o por\i.

Flavia Călăianu
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Este vorba despre un con-
cept unic şi inovator de edu-
caţie, prevenţie şi sănătate, în
care speciali;tii de la Purple
Life î\i pun la dispoziţie pro-
duse, tehnologii şi terapii de
ultimă generaţie în medicina
anti-aging, cu antioxidanţi, ca-
re sprijină detoxifierea la nivel
celular. Totul în decursul unei
vacan\e fabuloase ori a unui
weekend de neuitat.

Cum po\i sprijini detoxifierea or-
ganismului? Prin consumul de ali-
mente organice. O dietă prescrisă de
un nutriţionist va pune accentul pe
alimente care conţin vitamine, nu-
trienţi, antioxidanţi, de care organis-
mul are nevoie pentru detoxifiere.
Vă recomandăm alimentele bogate
în fibre, care, în prezenţa apei pe care
trebuie să o consumaţi zilnic, absorb
toxinele şi le elimină în mod natural
din organism. O dietă de acest gen
va ajuta organele responsabile de eli-
minarea toxinelor, optimizându-le
funcţiile< tubul digestiv (colonul), ri-
nichii, ficatul, plămânii, pielea. O ast-
fel de dietă însă nu este u;oară.

Cea mai simplă metodă

Dacă nu vrei să îţi schimbi obi-
ceiurile alimentare, să îţi reprogra-
mezi subconştientul şi să îţi speli co-
lonul, poţi să alegi „o scurtătură”,
aprobată de medic< timp de 5 luni,
consumă, sub forma unei cure, un
produs natural special pentru deto-
xifiere - Ageloc R2 de la NuSkin. 

Produsul trebuie luat pe o pe-
rioadă de cinci luni, pentru a îmbu-

nătăţi sănătatea şi a preveni îmbol-
năvirile. 

Sau mergi în concediul 
care te scapă de toxine!

La Club Purple Life poţi să mergi
într-un  concediu dedicat detoxifie-
rii, reîntineririi, recăpătării vitalită\ii.
După o perioadă de stres sau dacă
organismul î\i dă semne de intoxi-
care, o săptămână sau 10 zile de tra-
tamente dedicate vor face minuni
pentru sănătatea ;i silueta ta şi chiar
îţi vor şterge semnele îmbătrânirii
premature. Ai parte de consilier
nutri\ional, de medici care î\i vor re-
comanda terapii revolu\ionare pe ca-
re le po\i încerca pe loc, deoarece in-
tră în pre\ul pachetului de vacan\ă.

La restaurantul de lux al com-
plexului vei primi numai alimente
naturale, delicios preparate în bucă-
tăria gourmet. Ai bonus saună, aqua-
gym, înot în piscina cu apă sărată,
echita\ie, plimbări în livadă,  terapii
antistress alături de speciali;ti în do-
meniu. Terapeuţii de la Club Purple
Life spun că mulţi pacienţi ai lor îşi
regăsesc energia pierdută a tinereţii
după câteva zile de cură. Pentru sta-
rea de bine, primeşti un masaj, un
tratament de estetică corporală ;i re-
modelare, precum ;i unul facial, anti-
aging – desigur că ;i bărba\ii bene-
ficiază de aceste terapii. Poţi face jog-
ging în parc şi plimbări în natură sau
să pescuie;ti în micul iaz natural din
preajmă. 

Nu intră în preţ, dar sunt obliga-
torii, consultaţia medicală, analizele
de laborator standard şi electrocar-
diograma.

Pentru mai multe detalii pute\i
vizita site-ul www. purplelife.ro
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Ce se ascunde în spatele
refuzurilor copilului?

”Nu vreau să mănânc su-
pă”, ”Nu vreau să dorm acum”,
”Nu mă îmbrac cu haina asta”,
”Nu vreau să strâng jucăriile”,
iar exemplele care îl conţin pe
”nu” pot continua. 

Cu siguranţă te-ai confruntat
de nenumărate ori cu aceste refu-
zuri din partea copilului tău. De la
refuzurile copilului pornesc multe
conflicte şi bătăi de cap pentru pă-
rinţi. Aşadar, hai să vedem ce în-
seamnă mai exact când copilul re-
fuză să facă ce îi ceri sau recomanzi.

Ce exprimă refuzurile copilu-
lui? De cele mai multe ori, părinţii
interpretează NU-ul copilului ca pe
„Nu vreau să te ascult.”, „Îţi sfidez
autoritatea.”,  „Mă răzbun.” sau „Nu
te respect.”. De multe ori însă, refu-
zurile copilului înseamnă şi alte lu-
cruri, exprimând nevoi sau dorinţe
ale copilului care nu au ca unic scop
să îţi testeze limita răbdării sau au-
toritatea. 

Iată ce mesaje se pot ascunde

în spatele unui „Nu” hotărât spus
de către copil<

1. „Sunt obosit/nu mă simt bi-
ne”. Deseori,  starea biologică a co-
pilului influenţează disponibilitatea
sa de a coopera cu tine. Oboseala,
boala, simptomele unei răceli, un
început de febră, dureri în anumite
părţi ale corpului, toate pot duce la
un refuz instantaneu de a face ceva.
Copiii de vârste mici îşi exprimă cu
greutate aceste stări, aşa că refuzul
de a te asculta este cea mai uşoară
modalitate a copilului de a trans-
mite disconfortul fizic.

2. „Mi-e foame/sete/prea
cald/prea frig etc.” Atunci când co-
pilului îi e foame sau sete, când îi e
somn, s-ar putea să refuze mult mai
des decât atunci când aceste nevoi
i-au fost satisfăcute.

3. „Nu am nevoie de ajutor.” Da-
că îi propui copilului să îl ajuţi să
facă ceva sau să faci ceva în locul
lui şi refuză, încearcă să afli cum ar
prefera să procedeze de fapt -  este
posibil ca soluţia propusă de tine
să nu îi fie pe plac.  

4 „Sunt supărat/furios/dezamă-
git/ speriat.” Preşcolarii abia încep
să înveţe să identifice emoţiile, aşa
că atunci când le vor trăi, nu le vor
exprima verbal în mod clar, ci prin
comportamente de opoziţie, de res-
pingere, de căutare a atenţiei etc.
Aşadar, dacă micuţul tău tocmai a
pierdut la un joc sau a avut o ne-
înţelegere cu un alt copil care l-a
supărat, este foarte probabil să nu
fie dispus să facă ce îl rogi.

5. „Nu îmi place această activi-
tate”. Deşi te-ai aştepta ca tuturor
copiilor să le placă să deseneze, de
exemplu, unii preferă să facă mişca-
re sau să construiască. 

Academia Părinţilor te învaţă să
dezvolţi o relaţie armonioasă cu
copilul tău, bazată pe comunica-
re, înţelegere, acceptare. Pentru 

detalii şi înscrieri poate fi 
contactată< psiholog 

Ramona Grad 
(www.psyadlerian.com,

0742.707.468, 0770.589.991)

Anxietatea ;colar[ a copilului
Cei mici au avut parte de

o s[pt[m]n[ de vacan\[. Mici
sau mai m[ricei – elevii.
~ntoarcerea la ;coal[ dup[ o
vacan\[, fie ea c]t de scurt[,
poate s[ fie cu sc]ntei ̀ n cazul
unor elevi, iar sc]nteile le
simt cel mai bine p[rin\ii. 

Ce e de f[cut ;i cum putem
`mbl]nzi anxietatea ;colar[ a co-
pilului afl[m de pe blogul psiho-
logului Gyorgy Gaspar.

Comportamente 
de evitare ;i retragere

‘’Copilul poate avea o stare de
anxietate atunci c]nd este vorba
despre ;coal[, stare care `i afec-
teaz[ inclusiv rezultatele ;colare.
Anxietatea este mecanismul de
ap[rare al organismului `n ac\iu-
ne. Situa\iile percepute drept ris-
cante pot s[ fie sus\inerea unor
examene orale, a unor prezent[ri
`n fa\a clasei ori chiar interac\iu-
nea cu ceilal\i elevi din ;coal[.
Adesea starea de anxietate e des-

cris[ ca o stare de panic[. Orga-
nismul copilului fie e preg[tit s[
confrunte pericolul, fie s[ fug[ re-
pede. Cel mai adesea fuga e repre-
zentat[ de comportamentele de
evitare ;i retragere ale copilului.

Un rezultat al procesului
educa\ional?

Majoritatea copiilor tr[iesc
episoade trec[toare de anxietate
pe parcursul vie\ii. Atunci c]nd

ele perturb[ func\ionarea zilnic[,
stima de sine sau abilitatea de con-
centrare ori procesul efectiv de
`nv[\are, aceast[ stare devine o tul-
burare. Anxietatea are o
pronun\at[ component[ biolo-
gic[, dar poate s[ fie ;i o rezultant[
a procesului educa\ional. Dac[
p[rin\ii adopt[ un stil de educa\ie
centrat pe protec\ie exagerat[ ;i
un nivel crescut de `ngrijor[ri, `i
transmit copilului mesajul c[ lu-
mea e un loc nesigur ;i impredic-

tibil. Dar anxietatea poate s[ fie
determinat[ ;i de experien\ele
timpurii ;i traumatizante de via\[. 

C]nd mergem 
la specialist?

Una dintre cele mai eficiente
interven\ii `n tratamentul an-
xiet[\ii este expunerea. Confrun-
tarea cu situa\iile de care copilul
se teme poate ̀ n timp s[ determi-
ne o sc[dere a emo\iilor de fric[
;i st[rilor de disconfort. Deoarece
majoritatea `ngrijor[rilor sau
g]ndurilor anxioase sunt centrate
pe viitor, e important s[ `l ajut[m
pe copil s[ identifice aceste
g]nduri sup[r[toare ;i s[ analiz[m
nivelul de realism al acestora.
Dac[ anxietatea afecteaz[ ;i alte
aspecte ale vie\ii copilului, cum e
somnul sau pofta de m]ncare, e
indicat ca p[rintele s[ solicite in-
terven\ia unui specialist ̀ n s[n[ta-
te mintal[‘’, scrie specialistul pe al
c[rui blog pute\i citi mai multe
detalii despre acest subiect. 

A consemnat Ioana 
Vladimirescu
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Atrage privirile 
cu o manichiur[ special[

Ideile pentru o \inut[
unic[ se nasc `n imagina\ia
noastr[ mult timp `nainte de
nunta care va avea loc. Mire-
sele se g]ndesc la fiecare de-
taliu, modific[ concep\iile,
caut[ accesorii< pantofi,
l[n\i;oare, cercei... o mul\ime
de detalii necesare, iar timpul
fuge. 

La final, c]nd rochia cea fru-
moas[ este aleas[, ne g]ndim la coa-
fur[, la machiaj ;i la manichiur[.
Aici trebuie s[ hot[r]m dac[ vrem
s[ avem unghii naturale scurte,
eventual prelungite delicat sau un-
ghii lungi. Dac[ vom alege unghiile
scurte vom avea o mul\ime de po-
sibilit[\i de ornamentare. Unghiile
l[cuite cu o culoare ;i decorate cu
pietricele, de exemplu l]ng[ cuticu-
le, sunt deosebit de elegante. Dac[

unghiile sunt l[cuite cu o singur[
culoare pot fi ornamentate delicat
cu oje flexbrush (pe baza de ap[).

~n oferta firmelor din domeniu
vom g[si oje cu sclipici, care sunt
foarte decorative singure ;i nu tre-
buie ad[ugate elemente suplimen-
tare. O alt[ idee interesant[ sunt ge-
lurile lac oferite de firma Calsa, care
se aplic[ ca orice oj[ obi;nuit[ (dup[
preg[tirea unghiei) ;i se usuc[ `n
lampa UV. Putem aplica, ̀ nainte de
`nt[rire, alte decora\iuni, de exem-
plu confetti sau sclipici. Autocolan-
tele sau ab\ibildurile sunt la fel de
bune.

Dac[ ne vom decide s[ ne pre-
lungim unghiile la stilist, vom avea
mai multe posibilit[\i. ~nainte de
toate putem s[ alegem forma lor cea
p[trat[ tradi\ional[, oval delicat sau
forme mai extravagante< taisuri, pi-
pe, stileto, side, edge. Dup[ ce am
ales forma, putem s[ ne g]ndim la
ornamentarea unghiilor. Aici avem

deplin[ libertate! Avem un carnaval!
De exemplu, a;a zis-ul Russian Style
(stilul rusesc) este foarte interesant
;i este cel mai des realizat pe taisuri.
Unghiile ornamentate cu acryl sau
gel umbrit (degrade) sunt la fel de
frumoase. 

Decora\iunile 3D, de exemplu
florile acrilyce, atrag privirea ca un
magnet. Folosirea foliei ;tan\ate
pentru construirea scheletului un-
ghiei este o noutate. Putem s[
`ncrust[m flori sau sclipici. De fapt
putem s[ facem tot ce ne spune im-
agina\ia noastra. S[ o l[sam s[ ne
conduc[ ;i s[ a;tept[m efectele!   

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 tele-

fon< 0744.810.199
V. S.

Vopse;te-\i p[rul în func\ie de culoarea
pielii ;i a ochilor

Dacă sim\i că e;ti pregătită
să faci o schimbare ;i dore;ti
să î\i schimbi culoarea părului
atunci este indicat să iei în cal-
cul anumi\i factori.

Culoarea tenului ;i a ochilor joa-
că un rol important în alegerea
nuan\ei perfecte. Toate acestea tre-
buie să fie într-o armonie dacă nu
vrei ca look-ul tău s[ se transforme
într-un dezastru. 
De fiecare dată când dorim să ur-
măm trend-urile contemporane tre-
buie să ;i ;tim dacă acestea ni se po-
trivesc sau nu deoarece nu este des-
tul ca un lucru anume să fie la ”mo-
dă”. Spre exemplu un ten măsliniu
niciodată nu se va potrivi cu un
blond platinat. La fel ca ;i machiajul,
culoarea părului poate să î\i scoată
în eviden\ă ochii.

Care este culoarea 
ta naturală? 

Lucrul cel mai important e să
;tii care este culoarea ta naturală. De
asemenea, nu trebuie să ignori faptul
că lungimea părului se deschide la

culoare datorită soarelui ;i niciodată
nu vei putea stabili cu exact culoarea
naturală. Totu;i pentru a o determi-
na, studiază-\i în oglindă rădăcinile. 

Al doilea pas, este stabilirea to-
nului, cald sau rece. Tot ce trebuie

să faci este să pui o bijuterie de argint
sau aur lângă piele. Cea care iese cel
mai mult în eviden\ă va arăta dacă
ai un ton cald sau rece. 

În momentul în care ai stabilit
aceste două lucuri, totul devine sim-

plu. Tonurile calde merg cu părul
blond, ro;cat, blond miere sau ară-
miu. Cele reci se potrivesc cu negrul
albăstrui, violet sau blond platinat.

Blondul deschis

Multe femei doresc să î;i vop-
sească părul blond însă pu\ine sunt
cele care î;i pot permite această cu-
loare preten\ioasă. În special dacă
este vorba de un blond extrem de
deschis. Dacă se întâmplă să ai un
ten foarte deschis ;i ochii
alba;trii/verzi, atunci te po\i consi-
dera una dintre femeile norocoase.
Blondul platinat este cel care \i se
potrive;te însă ;i nuan\e precum
;atenul deschis te vor contura armo-
nios. 

Tenul închis

Dacă e;ti posesoarea unui ten
închis ;i ochii căprui atunci po\i ale-
ge nuan\e precum mahonul, cioco-
latiul, blondul închis sau negru. Evită
pe cât posibil nuan\ele de ro;cat sau
blond ro;cat deoarece nu se potri-
vesc cu tenul tău. 

Flavia Călăianu   
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Meniul s[pt[m]nii

Ciorbă de peşte  
cu zeamă de varză

Ingrediente necesare< 600 grame
de peşte, 1,5-2 litri de zeamă de
varză, o legătură de verdeaţă asor-
tată, o legătură de zarzavat şi con-
dimente.
Modul de preparare< zeama de
varză se diluează după gust cu apă,
apoi se pune la fiert. Zarzavatul
curăţat şi tăiat rondele se adaugă
în zeama de varză. După ce zarza-
vatul s-a înmuiat suficient de mult
se adaugă peştele în bucăţi, de pre-
ferat mai mari. Se lasă să fiarbă,
timp în care se ia spuma şi se po-
triveşte de sare. La final se adaugă
pătrunjelul verde şi mărarul tăiat
mărunt.

Nudli

Ingrediente necesare< un kilo-
gram de cartofi, un ou (este opţio-
nal), sare, ulei, făină, pesmet, sare.
Modul de preparare< cartofii se
pun la fiert cu coajă, în apă cu
puţină sare. Când sunt fierţi se iau
din oală şi se lasă să se răcească,
apoi se curăţă şi se dau pe răzătoa-
rea mică. Se adaugă puţină sare,
opţional oul şi se face un aluat din
cartofi şi făină. Apoi se întinde
aluatul sub forma unor beţigaşe
care se taie la lungimea de 3-4 cen-
timetri, şi se pun la fiert. În paralel
se pune pesmetul la prăjit în ulei.
Peste el se adaugă aluatul fiert şi se
amestecă bine. Se consumă calzi
sau reci. Puteţi folosi şi dulceaţă
dacă doriţi.

Coriolan A. 

Cartofi sc[su\i Sup[ de varz[ cu ciolan

Mod de preparare<
Ciolanul se las[ la `nmuiat `n

ap[ rece timp de 5-6 ore. Se schimb[
apa ;i se pune la fiert, p]n[ c]nd se
desprinde de pe os. Se scoate din
zeam[, se ia carnea de pe os ;i se

taie buc[\i. Ceapa m[run\it[ se
c[le;te ̀ ntr-un pic de ulei, se adaug[
boiaua ;i se stinge cu zeama de la
ciolan. Morcovul se pune `n sup[
`ntreg sau feliat, dup[ gust. Se
adaug[ varza bine s[lat[ cu ap[ rece,
se condimenteaz[, iar c]nd este
aproape fiert se adaug[ ;i carnea. Se
pune bulionul `n sup[, apoi se mai
las[ 5-10 minute la fiert. La servire
se poate ad[uga ;i sm]nt]n[.

Ingrediente<
Un ciolan afumat mai mic (6-

700 g), 500 g varz[ murat[
m[runt[, sau eventual frunze
m[run\ite ulterior, un morcov, 2
linguri de bulion, o ceap[, ulei, o
linguri\[ de boia de ardei, sare,
m[rar proasp[t, m[run\it, sau

uscat ;i sf[r]mat.

Mod de preparare<
Albu;urile de ou[ se separ[ de

g[lbenu;. G[lbenu;urile se freac[
bine cu cele 4 linguri de zah[r ;i cu
zah[rul vanilat. Albu;urile se bat
spum[ tare ;i se amestec[ cu g[lbe-
nu;urile, apoi treptat se adaug[
f[ina ;i praful de copt, amestec]nd
fin. Se toarn[ `ntr-o form[ special[
pentru tort de fructe, se pune la cup-
torul pre`nc[lzit ;i se coace timp de
15 minute. Se prepar[ o budinc[,
conform instruc\iunilor de pe am-

balaj, dar de data aceasta folosind
doar 400 g de lapte, iar budinca fier-
binte se toarn[ uniform ̀ n cavitatea
blatului de pi;cot. Se a;eaz[ fructele,
se amestec[ bine gelatina cu sucul
de fructe, iar dup[ ce s-a dizolvat se
pune la fiert p]n[ d[ primul clocot.
Se toarn[ peste fructe ;i se las[ 2-3
ore la frigider.

Ingrediente<
4 ou[, 4 linguri de f[in[, 4 lin-

guri de zah[r, un 1 plic de zah[r
vanilat, 5 g praf de copt, 400 g lapte
dulce, alte 4 linguri de zah[r, o bu-
dinc[ de vanilie, fructe proaspete
sau congelate, eventual compot, o
gelatin[ ;i 200 g de ap[, sau sirop
ce se potrive;te la fructele alese

pentru tort. 

Mod de preparare<
Cartofii cur[\a\i se taie cubule\e

sau f];ii, dup[ preferin\[. Ceapa
m[run\it[ se c[le;te `n ulei, se pre-
sar[ cu boia, apoi se adaug[ repede
;i cartofii bine sp[la\i. Se condimen-
teaz[ dup[ gust, cartofii se c[lesc,
apoi se sting cu ap[, c]t s[-i acopere

bine. Se adaug[ ardeiul t[iat ̀ n dou[,
cur[\at ;i se las[ m]ncarea la fiert
p]n[ c]nd cartofii se `nmoaie, iar
zeama scade, sau dac[ v[ place,
chiar p]n[ c]nd devine p[stoas[.
Dac[ e nevoie, ̀ nainte de a se lua de
pe foc, se mai poate condimenta
pu\in. Se serve;te ca m]ncare de si-
ne st[t[toare, de post, sau ca garni-
tur[ la carne pr[jit[ sau fiart[, ori
c]rna\i, tot la fel, fier\i sau pr[ji\i.

Ingrediente<
Un kg de cartofi, o ceap[, 8-

10 linguri de ulei, un ardei gras, o
lingur[ de delicat de cas[, sare, pi-

per, o linguri\[ de boia.

Tort de fructe
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Remedii homeopate de folos 
`n traumatismele articulare

Nu rareori se `nt]mpl[ ca
la o mi;care for\at[ sau la o
aterizare gre;it[ dup[ un salt
la co; de exemplu s[ apar[ o
durere intens[ care s[ persiste
poate chiar ;i ore sau zile
dup[ antrenament. 

Poate fi vorba de contractura
muscular[ care s[ jeneze mi;c[rile
sportivului nostru chiar ;i la mi;c[ri
obi;nuite, banale. ~ntr-o asemenea
situa\ie, ne putem folosi de ajutorul
gelului cu Arnica ;i a unui remediu
al crampelor care este Cuprum.

Dac[ dup[ un antrenament in-
tens sau dup[ un antrenament avut
dup[ o perioad[ de repaus,sportivul
se pl]nge de o febr[ muscular[ in-
tens[, poate chiar invalidant[, se re-
comand[ continuarea antrenamen-
telor al[turi de administrarea reme-
diului Sarcolactic acid p]n[ la dis-
pari\ia simptomelor.

Calciu, magneziu ;i 
vitamina D `n perioada
de cre;tere

~n perioada cre;terii intense a
copiilor(deci nu numai a sportivilor)
putem sus\ine aceast[ perioad[ cu
un remediu din fosfat de calciu. Cal-
careea Phosphorica ajut[ rezolvarea
unor tulbur[ri din perioadele de

cre;tere, dar ;i probleme dentare.
Deseori `nt]lnesc p[rin\i care-mi

cer prescrip\ii pe baza de calciu pen-
tru copiii lor cu contracturi muscu-
lare, fascicula\ii sau c]rcei. Majori-
tatea doresc produse naturiste. Sfatul

meu ̀ n alegerea produsului este acela
s[ se aleag[ un produs care pe l]ng[
calciu s[ mai con\in[ obligatoriu ;i
magneziu eventual ;i vitamina D
dac[ copilul se afl[ `n perioada de
cre;tere sau eventual ;i Zinc, un mi-
neral care este deficitar ̀ n organism.
:i mai important este ca produsul
s[ aib[ cantitatea de minerale nece-
sare pe zi ̀ ntr-o singur[ tablet[, c[ci
altfel complian\a la tratament va
sc[dea. S[ se fac[ cure de 1-2 luni,
eventual repatat de 2-3 ori pe an.

Un alt "remediu" absolut indis-
pensabil pentru buna cre;tere ;i dez-
voltare a tinerilor sportivi dintr-o
familie este suportul necondi\ionat
pe care trebuie s[ `l oferim. Indife-
rent c[ este vorba despre un simplu
antrenament de unde poate veni le-
zat sau traumatizat fizic sau este vor-
ba despre o ̀ nfr]ngere suferit[ la un
campionat de unde vine acas[ cu o
suferin\[ emo\ional[. Apropierea
emo\ional[, o vorb[ bun[ ;i o
m]ng]iere sunt cel mai bun "bal-
sam" pentru rana emo\ional[ ;i
ajut[ ;i la cea fizic[.

Dr. Szatmari Anamaria, medic
homeopat Clinica Sf]ntul Anton

Consumul de praz combate parazi\ii intestinali
Prazul este cunoscut în ge-

neral ca un aliment, fără a lua
în seamă calităţile sale cura-
tive. Consumul de praz com-
bate viermii intestinali. Zea-
ma călduţă de praz se folosea
în tratarea durerilor de
urechi, dar şi pentru pansarea
hemoroizilor.

Această legumă se cunoaşte ca
aliment încă din antichitate. Ea are
în componenţă 87-90% apă, hi-
draţi de carbon, proteine, grăsimi,
substanţe minerale, uleiuri volatile
şi vitaminele A, B1, B2 şi C.

Recomandări terapeutice

Prazul este indicat în tratarea
afec\iunilor digestive deoarece
con\ine o cantitate mare de celu-
loză şi de mucilagii . Se recomandă
folosirea prazului în caz de con-
stipa\ie, enterocolite, atonie diges-
tivă, fermenta\ii intestinale ;i alte
tulburări digestive. De asemenea

se recomandă pentru viermi in-
testinali. Se va consuma în fiecare
diminea\ă, pe stomacul gol. 

Prazul stimulează func\iona-
rea bilei ;i a stomacului, are efect
antihelmintic ;i distruge foarte
mul\i germeni patogeni, ajutând
la tulburările digestive.

Mucilagiile din praz sunt foar-
te utile ;i în tratarea afec\iunilor
respiratorii (laringite, faringite,
bron;ite, traheite, răgu;eală, tuse
sau pierderea vocii). Afec\iunile
pielii pot fi tratate foarte eficient
cu praz. Aplica\i pe piele cataplas-
me de frunze fierte, tratate apoi cu
untură de porc, lăsând aplica\ia în
func\ie de toleran\ă până la 24 ore.
Cataplasme cu praz fiert în lapte
dulce se aplică pe supura\iile cro-
nice, până la vindecare. Abcesele
pielii se vindecă cu cataplasme cu
praz fiert aplicat cu pâine.

Contra bătăturilor ;i a locuri-
lor întărite ale pielii se pune la ma-
cerat în o\et o frunză de praz, timp
de 24 ore. Se aplică noaptea cu par-
tea umedă. 

Contra plăgilor se pun pe rană
frunze de praz sub formă de pan-
sament antiseptic ;i cicatrizant.
Contra furunculelor se pun cata-
plasme cu partea albă a prazului,
zdrobită în pu\ină apă îndulcită,
pentru ob\inerea unei paste.

Sucul de praz cu lapte sau zer
se aplică pe ten contra pielii
înro;ite ;i a erup\iilor fe\ei. De ase-
menea, din sucul amestecat cu
miez de pâine se ob\ine o pastă ca-
re grăbe;te colectarea în abcese ;i
furuncule.

Prazul are ;i efect diuretic cu
eliminare de acid uric. Contra re-
ten\iei de urină ;i a cistitelor se
fierb la foc domol 6 fire de praz
acoperite cu ulei de măsline. Se
aplică preparatul cald pe partea de
jos a abdomenului ;i în zona rini-
chilor, fixându-l cu un bandaj nu
prea strâns ;i men\inându-l toată
noaptea. În plus, prazul se mai fo-
lose;te în infec\iile genito-urinare,
a prostatismului ;i a impoten\ei.

Text selectat şi prelucrat 
de Ioan A.
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Con\inutul bagajului 
pentru na;tere

Momentul mult a;teptat
al na;terii se apropie ;i este
bine s[ v[ preg[ti\i din timp
pentru a nu fi luate prin sur-
prindere. 

Pentru a fi sigur[ c[ nu a\i uitat
nimic important, bagajul pentru
maternitate sau spital trebuie s[ fie
preg[tit ;i pus la `ndem]n[ deja de
la `nceputul lunii a 7-a de sarcin[.
Astfel, cel mai bine este s[ v[ face\i
o list[ cu toate cele necesare `n pe-
rioada c]nd ve\i sta `n maternitate.
~n ajutorul dumneavoastr[ vine ;i
:coala Mamelor din Satu Mare care
v[ prezint[ toate acele lucruri de ca-
re ve\i avea nevoie. Bagajul este
compus din 3 p[r\i< actele necesare
la maternitate, bagajul de materni-
tate pentru gravid[ ;i bagajul de ma-
ternitate pentru bebelu;< 1. buletin
de identitate, carnetul de gravid[,
ultimele ecografii ;i analize medi-
cale> 2. lichide - ap[ plat[ sau suc
neacidulat, ceai de chimion, anason
sau fenicul ( pentru stimularea lac-
ta\iei), can[, farfurie, tac]muri, pe-
riu\[ ;i past[ de din\i, gel de du;,
s[pun, ;ampon, perie de p[r, elastice
de p[r, deodorant, strugurel de bu-

ze, crem[ de m]ini ;i de fa\[, h]rtie
igienic[, vat[ f[cut[ `n pache\ele,
absorbante, ;lapi pentru a intra cu

ei la du;, aparat de ras, 2 c[m[;i de
noapte, chilo\i comozi ( de unic[
folosin\[), halat, ;osete, sutien pen-

tru al[ptat, prosoape ( mai multe ;i
de diferite m[rimi), pomp[ de muls,
mameloane de silicon (op\ional) su-
pozitoare cu glicerin[, crem[ gar-
mastan (pentru prevenirea ragade-
lor), algocalmin.

Lucru;oare pentru bebe

Bagajul pentru bebelu; este for-
mat din urm[toarele lucruri< pam-
pers, prosop, s[pun, h[inu\e sp[late
;i c[lcate (c[ciuli\e, salopete, body-
uri, m[nu;i, ;osete), p[turic[, ;er-
ve\ele umede, past[ petrini sau be-
panthen crem[.

Prezenta listă privind con\inutul
bagajului este valabilă în cazul în
care na;te\i în spitalele de stat, iar
dacă opta\i pentru na;terea la o cli-
nică privată nu ve\i avea nevoie de
întregul con\inut al bagajului.

Pentru program[ri la cursurile 
organizate, dar ;i pentru 

întreb[ri în 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

Contactul timpuriu `ntre nou-n[scut ;i tat[ este important
Cursul de puericultur[

adresat proaspe\ilor t[tici are
ca subiect `n aceast[
s[pt[m]n[ importan\a pre-
zen\ei tat[lui la maternitate.

Odat[ ajun;i la maternitate, e
important s[ fi\i al[turi de parte-
ner[. Chiar dac[ ea este cea care tre-
ce prin durerile na;terii, travaliu,
al[ptat, schimbat scutece, sunt lu-
cruri pe care ;i proaspe\ii t[tici le
pot face.

Dacă vă sim\i\i suficient de pre-
găti\i, pute\i asista la na;tere. Indi-
ferent dacă sunte\i în sala de na;teri
sau în sala de travaliu, partenera va
aprecia enorm efortul vostru. Un
cuplu care împărtă;e;te o astfel de
experien\ă este mult mai sudat,
acesta fiind momentul în care se
formează familia. Se spune că in-
stinctul patern apare doar dacă tatăl
participă efectiv la na;terea copilu-
lui său.

În primele zile, e recomandat ca
tăticul să î;i găsească activită\i care
să îi apar\ină în totalitate lui< schim-
batul scutecului, aducerea copilului

la mama pentru a fi hrănit, băi\a de
seară, pregătit cina etc.

Contactul timpuriu între nou-
născut ;i tată este extrem de impor-
tant pentru adaptarea copilului la
via\a extrauterină, după suferin\a
prin care bebele a trecut în orele de
travaliu. Nou-născutul va
recunoa;te prima oară vocea tatălui,
care a reu;it să pătrundă la el în pe-

rioada intrauterină datorită tonali-
tă\ii vocii ;i apoi va recunoa;te ma-
ma, după miros. Astfel, tatăl este
prima persoană care are datoria să
u;ureze adaptarea copilului în fa-
milie.

85% din femei, la 2-3 zile de la
na;tere experimentează triste\ea
postpartum. Partenera va sim\i că
nu se poate baza pe nimeni, via\a

este grea, noul rol ;i responsabili-
tă\ile o cople;esc. Atunci, partenerul
este cel care trebuie să intervină, fi-
ind un real suport moral, demons-
trând că o acceptă pe parteneră în
noul ei rol, că este alături de ea iu-
bind-o ;i ajutând-o în tot ce e ne-
voie. Din p[cate 25% dintre femei
ajung să experimenteze depresia
postpartum zile, săptămâni sau
chiar luni după na;tere, manifes-
tându-se printr-o lipsă a poftei de
via\ă, irascibilitate, anxietate, lipsa
igienei personale, insomnii, exis-
tând chiar pericolul de a-;i face lor
sau copilului rău fizic. Astfel, rolul
partenerului este esen\ial în preve-
nirea acestor simptome, sau `n re-
cunoa;terea lor dacă ele au apărut.

~ntrebare - concurs< Ce atitu-
dine e bine s[ adopte t[ticul ̀ n pri-
mele zile dup[ na;tere? R[spun-
surile pot fi trimise pe adresa re-
dac\iei Informa\ia Zilei, str. Mircea
cel B[tr]n nr.15, Satu Mare sau
prin mail< redactiasm@informa-
tia-zilei.ro, iar pentru mai multe
informa\ii pute\i accesa 

www.cursdepuericultur[.ro
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Christy Turlington ;i-a f[cut o prioritate din a-i ajuta pe ceilal\i
Complica\iile suferite la

na;terea feti\ei ei Grace, `n
2003, i-au schimbat complet
cursul vie\ii topmodelului,
dup[ ce a descoperit c[ hemo-
ragia postpartum este cauza
principal[ a mortalit[\ii `n
r]ndul gravidelor. 

A finan\at ;i a regizat timp de
doi ani documentarul “No Wo-
man, No Cry” (2010) – povestea a
patru femei `ns[rcinate din Ban-
gladesh, Tanzania, Guatemala ;i
Statele Unite nevoite s[ `nfrunte
provoc[ri total diferite pentru a da
na;tere. Dup[ lansarea documen-
tarului ;i difuzarea pe canalul ce-
lebrei Oprah Winfrey, modelul `n
v]rst[ de 44 de ani s-a `ntrebat ce
urmeaz[. “Am sim\it c[ era un des-
erviciu s[ le prezint oamenilor
ni;te informa\ii ;i s[ nu le ofer po-
sibilitatea de a schimba aceast[ si-
tua\ie. Am fost `ntrebat[ de mult[
lume, care afla pentru prima dat[
de problema ridicat[ de mine `n
documentar, cum pot s[ ajute.”

Imediat dup[ documentar a
urmat lansarea campaniei “Every
Mother Counts/ Fiecare mam[
conteaz[” cu scopul de a reduce ;i
chiar de a elimina decesele care
pot fi evitate `n r]ndul femeilor
`ns[rcinate. P]n[ ̀ n 2012, num[rul
deceselor de pe planet[ a sc[zut la
aproape jum[tate – de la 500.000
pe an la 287.000, mul\umit[ ̀ n par-
te ajutorului oferit de munca lui
Christy. C[l[toriile ei pe continen-
tul african, ̀ n Asia de Sud ;i ̀ n sate
`ndep[rtate din America Latin[ i-
au oferit o alt[ perspectiv[ asupra
lumii. „Mi-a fost `ntotdeauna
team[ s[ nu mi se `ngusteze ori-
zonturile pe m[sur[ ce voi ̀ nainta
`n v]rst[.”

Cariera de model 
nu a fost alegerea ei

Al[turi de Cindy Crawford,
Claudia Schiffer, Linda Evangelista
;i Naomi Campbell a format gru-
pul celor cinci supermodele ale
anilor ’90. Media le-a descris ca un
grup inseparabil de tinere frumoa-
se care aveau lumea la picioare,
mergeau tot timpul la petreceri ;i
ar[tau fabulos. Dar lucrurile nu
st[teau exact a;a. “Am trecut prin
multe `mpreun[, dar `n afar[ de
munca pe care o f[ceam, toate
eram extrem de diferite. Prove-
neam din familii diferite, din \[ri
diferite.”

Ceea ce o separa, pe l]ng[ ati-
tudine ;i elegan\a f[r[ efort, era
demnitatea ;i modestia ei – o ca-

litate mai rar `nt]lnit[ `n r]ndul
supermodelelor. ~;i datoreaz[ firea
mediului ̀ n care a crescut, o fami-
lie catolic[ alc[tuit[ din celelalte
dou[ surori ale ei, un tat[ pilot de
avioane ;i o mam[ care le-a insu-
flat dragostea pentru c[l[torii. „Cel
mai mare plus al modelingului a

fost posibilitatea de a vedea lumea.”
C]nd `nc[ era adolescent[, mama
ei originar[ din El Salvador a
`nso\it-o ̀ n c[l[toriile peste hotare.
„Nimeni nu venea cu mama. Dar
eu nu m-am gr[bit s[ cresc. Aveam
obiceiul s[ merg la prezent[ri `n
Paris sau Roma ;i ̀ n pauzele dintre

film[ri mergeam s[-mi cump[r
p[pu;i de por\elan.”

Cli;eele legate de manechine,
printre care se num[r[ superficia-
litatea ;i un coeficient de inteli-
gen\[ sc[zut, au avut un anumit
efect asupra ei, determin]nd-o
probabil s[ revin[ pe b[ncile ;colii

de dou[ ori ;i s[-;i dezvolte c]teva
afaceri. “Aceste concep\ii gre;ite
nu le-am perceput ca ceva negativ,
sunt bucuroas[ c[ am fost provo-
cat[ ;i ̀ mpins[ mai departe pentru
c[ prima mea carier[, cea de mo-
del, a fost accidental[, nu a fost ne-
ap[rat alegerea mea. Am profitat

de toate oportunit[\ile oferite de
acea prim[ carier[ pentru a explo-
ra cine sunt eu cu adev[rat ;i ce
vreau s[ fac `n via\[.”

Christy ;i-a urmat inima ;i in-
stinctele pentru a descoperi mo-
durile `n care putea ea s[ schimbe
lumea. Iat[ care sunt sfaturile ei<

pune-\i `ntreb[ri pentru a desco-
peri care e inten\ia sau scopul t[u
`n via\[> ai r[bdare ;i ai `ncredere
`n tine pentru a putea primi
r[spunsurile pe care le cau\i> sta-
bile;te-\i propriul scop ;i “d[-i dru-
mul” `n lume> preg[te;te-te,
preg[te;te-te ;i iar preg[te;te-te>

recunoa;te unicitatea a ceea ce ai
tu de oferit> fii recunosc[toare c[
experien\ele din trecut pot fi exact
ceea ce ai avut nevoie pentru a-\i
atinge \inta final[. Cu to\ii ne do-
rim r[spunsuri urgent, dar acestea
cer timp, r[bdare ;i ascultarea
atent[ a fiin\ei interioare. 

Modelling-ul i-a oferit 
posibilitatea s[ aleag[ 
ce dorea s[ studieze

Pe l]ng[ proiectele caritabile,
supermodelul anilor ’90 `nc[ `;i
g[se;te timp pentru a-;i folosi
tr[s[turile care au f[cut-o faimoas[
`n campanii publicitare pentru fir-
me ca Maybelline, Roberto Coin,
Louis Vuitton ;i altele, dar nu mai
mult de 20 de zile pe an. De ase-
menea, ;i-a continuat studiile cu
un masterat `n S[n[tate public[ la
Universitatea Columbia ;i sper[ s[
realizeze `nc[ un documentar c]t
mai cur]nd. „Faptul c[ a trebuit s[
muncesc ca s[ pot urma o facultate
de prestigiu, lucru pe care p[rin\ii
mei nu ;i l-ar fi putut permite s[-
l fac[, m-a determinat s[ nu risi-
pesc timpul petrecut acolo. Mul\i
studen\i nu au avut ;ansa s[-;i
aleag[ ce doresc s[ studieze. Eu am
avut norocul s[ pot alege de dou[
ori ;i s[ pl[tesc din banii mei.”

P[rin\ii – cel mai 
important exemplu 
pentru copiii lor

C]nd vine vorba de familia ei,
Christy recunoa;te c[ ea ;i so\ul
ei, regizorul ;i actorul Edward
Burns, sunt parteneri cu drepturi
egale. El preia toate `ndatoririle
c]nd ea este plecat[ cu proiectele
umanitare, iar ea face la fel c]nd
Edward are film[ri.

Este ner[bd[toare s[ le
`mp[rt[;easc[ ;i copiilor s[i dra-
gostea pentru c[l[torii, la fel cum
au f[cut ;i p[rin\ii ei. „~i preg[tesc
;i pe ei `ntotdeauna c]nd plec un-
deva. Avem acas[, pe un perete, o
hart[ uria;[ a lumii ;i le ar[t ̀ ntot-
deauna unde voi fi. ~n acest fel
`nva\[ despre lume prin interme-
diul proiectelor mele. Acum c[
Grace ;i Finn sunt suficient de
mari s[ `nceap[ s[ mearg[ ;i ei `n
acele locuri, vor putea s[ vad[ totul
cu ochii lor. Pentru copiii no;tri
suntem cel mai important exemplu
despre cum trebuie s[ fii ̀ n aceast[
lume. ~mi doresc ca ei s[ vad[ c]t
este de important s[ faci o priori-
tate din a-i ajuta pe cei din jurul
t[u.”
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Dieta cu miere 
;i scor\i;oar[

E timpul pentru
spanac!

V[ place spanacul? Ei bi-
ne, dac[ r[spunsul dumnea-
voastr[ este un ‘’da’’ categoric,
`nseamn[ c[ nu ave\i de ce s[
v[ face\i griji c[ prim[vara as-
ta sc[pa\i greu de kilogramele
`n plus.

Dac[ sunte\i consumatoare de
spanac v[ anun\[m c[ este un aliat
de n[dejde ̀ n lupta cu kilogramele
`n plus ;i prin urmare e demn de
luat `n considerare la diet[. S[ nu
uit[m c[ sunt ;i pline tarabele `n
pie\e cu spanac.

Energia din farfurie

Spanacul este o surs[ excelent[
de fier. Consumul de spanac ne
ofer[ o por\ie s[n[toas[ de energie
;i for\[. Este recomandat de spe-
ciali;ti mai ales persoanelor care
`;i doresc s[ fac[ o cur[ de sl[bire,
dar s[ `;i tonifieze `n acela;i timp
musculatura. A;a c[ dac[ face\i
mi;care ve\i sl[bi mult mai mult
consum]nd spanac ;i v[ ve\i sim\i
;i bine. ~n decurs de o s[pt[m]n[
putem s[ sc[p[m chiar de 3 kilo-
grame cu ajutorul spanacului care
con\ine unele substan\e miracu-
loase la diet[. 

Aport caloric foarte mic

Aportul caloric al spanacului
este unul foarte redus. Asa
`nseamn[ c[ la 100 de grame de
spanac avem de-a face cu numai
26 de calorii. 

De asemenea, nu uit[m nici
c[ spanacul este bogat ̀ n aminoa-
cizi ce `nt[resc musculatura, iar
vitaminele din complexul B ;i
magneziul joac[ un rol important
`n accelerarea metabolismului ;i
`n topirea depozitelor adipoase.
Este de asemenea bogat ̀ n potasiu,
care combate re\inerea apei `n
corp. 

Theodora Vladimirescu

~n ultima perioad[, tot
mai multe doamne ;i
domni;oare urmeaz[ fel ;i fel
de diete. Ne-am oprit de
aceast[ dat[ aten\ia asupra
unei diete... dulci. O numim
dulci pentru c[ are la baz[
miere ;i scor\i;oar[. 

Speciali;tii sus\in c[ scor\i;oa-
ra ;i mierea sunt dou[ alimente
care ne ajut[ s[ sl[bim. Mai mult
dec]t at]t, dieta nu este una res-
trictiv[, `n sensul c[ putem con-
suma alimente diversificat ;i nu
ne `nfomet[m. 

Ce m]nc[m 
;i la ce renun\[m?

Pe parcursul dietei cu miere ;i
scor\i;oar[ e permis s[ consum[m
fructe, legume preg[tite ̀ n diferite
moduri, dar ;i carne de pui, vit[
ori curcan. La capitolul fructe e
recomandat grapefruit-ul, pome-
lo, afinele, clementinele, rodiile,
dar ;i merele. Nu vom consuma
paste ;i cartofi. 

Iat[ ideea principal[ a dietei<
mierea `nlocuie;te zah[rul ;i ac-
celereaz[ procesul de ardere a

gr[similor. Pentru a sl[bi, vom
consuma zilnic o b[utur[ cu miere
;i scor\i;oar[. Adic[ vom bea `n
fiecare diminea\[ dup[ ce ne tre-
zim ;i ̀ n fiecare sear[ ̀ nainte de a
ne culca o can[ de ap[ `ndulcit[
cu miere ;i cu scor\i;oar[. Punem
`ntr-o can[ o jum[tate de linguri\[
de scor\i;oar[ pudr[, apoi turn[m
peste ea ap[ fierbinte. Amestec[m.
L[s[m apa la r[cit ;i c]nd ajunge
c[ldu\[ o strecur[m ;i punem `n
ea o linguri\[ de miere. 

Cine ce rol are?

Ne ofer[ pe parcursul zilei sen-
za\ia de sa\ietate, iar noaptea ac-
celereaz[ procesul digestiv ;i `n
plus ajut[ metabolismul s[ ard[
calorii. Studiile au demonstrat c[
mierea ajut[ prin con\inutul de
vitamina C, D, K, A la transfor-
marea depozitelor de gr[sime `n
energie, iar scor\i;oara contribuie
la reducerea poftei de m]ncare.

Theodora V.

Beneficiile consumului de suc de mere
Mere sunt din bel;ug ;i `n

pie\e ;i `n magazine indife-
rent de sezon. Sunt delicioase,
s[\ioase ;i bune atunci c]nd
vrem s[ sl[bim sau s[ ne
men\inem greutatea corpo-
ral[. 

Fiindc[ e prim[var[ suntem
tenta\i s[ ne g]ndim la diete care
contribuie la detoxifierea organis-
mului. O astfel de diet[ este cea ba-
zat[ pe consumul de suc de mere. 

Cur[\[ organismul 
de toxine

Sucul de mere ne poate ajuta s[
sl[bim s[n[tos, beneficiile asupra
s[n[t[\ii corpului nostru fiind mul-
te. S[ `ncepem cu `nceputul< sucul
de mere e o b[utur[ s[n[toas[ ;i
mai ales hr[nitoare. E bogat[ `ntr-
o serie de nutrien\i esen\iali, `n po-

tasiu, astfel c[ trebuie inclus la diet[.
Nu trece degeaba prin corpul nos-
tru, ci trecerea sa e marcat[ de o
cur[\are a organismului de toxinele
pe care acesta le-a acumulat. Astfel
sc[p[m ;i de surplusul de kilograme. 

C]teva zile 
de detoxifiere

Acest suc delicios `l vom pre-
para acas[. Ceea ce iese este un li-
chid natural 100%, unul nefiltrat
;i care conserv[ toate substan\ele
nutritive ale m[rului, respectiv vi-
tamine, minerale, fibre ;i nutrien\i.
Consumul
de suc de
mere de-
termin[
elimina-
rea toxine-
lor acumu-
late la nivelul
ficatului, colo-

nului ;i rinichilor. O cur[ de deto-
xifiere poate dura maxim 4 zile,
timp ̀ n care consum[m doar mere,
suc de mere ;i ap[. ~n ultima zi
ad[ug[m pe l]ng[ aceste elemente
;i sucul de portocale la micul dejul,
repsectiv legume ;i fructe dup[ ma-

sa de pr]nz. 
Theodora

V.

10 Informa\ia zilei Miercuri 17 aprilie 2013Sport

Speedfitness- un antrenament
revolu\ionar la Primagym

Fi\i musafirii no;tri la dou[ tratamente gratuite cu Immunotic
Prin utilizarea aparatului

Immunotic, pe baza unei ex-
perien\e vaste c];tigat[, cor-
pul uman va reu;i s[ restabi-
leasc[ starea de s[n[tate dac[
va primi impulsurile ;i nu-
trien\ii corespunz[tori. 

Dovada este vindecarea de
ni;te boli considerate incurabile,
`mbun[t[\irea st[rii generale.

Recomand[ri `n folosirea
aparatului Immunotic

Cu aparatul Immunotic putem
sprijini procesul de regenerare al
organismului, astfel `nc]t corpul,
sufletul ;i spiritul s[ conlucreze
armonios. 

Dac[ `n organism apare o
schimbare(boala) aceasta poate fi
reversibil[ . Aparatul Immunotic
are proprietatea de a aduce orga-
nismul fizic `n starea de a recu-

noa;te  defectele. 
Aparatul transmite oscila\ii ;i im-
pulsuri cu ajutorul c[rora orga-
nismul `;i reaminte;te de starea
s[n[toas[. ~n corpul s[n[tos ce-
lulele s[n[toase au o und[ sinus
care are o anumit[ tensiune iar ce-
lulele bolnave produc mult sub
acesta. 

Cum func\ioneaz[

Celulele comunic[ `ntre ele
prin unde electrice ;i prin oscila\ii.
Prin oscila\ii se transmit
informa\ii ;i comenzi pe care cre-
ierul le d[ ;i le dirijeaz[. Aceste
oscila\ii sunt m[surabile, boala ̀ n
sine fiind urmarea unei oscila\ii
considerat[ gre;it[. 

Fiecare boal[ are un fundal su-
fletesc, randamentul vie\ii noastre
se manifest[ pe corpul fizic. ~n
aceast[ situa\ie poate ajuta apara-
tul Immunotic, deoarece are  o
ac\iune asupra nearmoniz[rii,

asupra oscila\iilor gre;ite astfel
`nc]t din memoria inteligen\ei in-
finite a organismului porne;te o
oscila\ie corect[, disp[r]nd near-
monizarea. Mobilizeaz[ energia
necesar[ reconstruc\iei. De fapt
are un efect benefic asupra capa-
cit[\ii str[bune de autovindecare
a organismului.

Distruge viru;ii, bacteriile, pa-
razi\ii intestinali. Poate avea efecte
asupra bolilor cardiace ;i vascu-
lare, asupra paraliziei, asupra bo-
lilor reumatice, asupra depresiei,
asupra bolilor sistemului nervos,
asupra tumorilor, `n cazul infla-
ma\iilor ;i infec\iilor, asupra bo-
lilor organice. Utilizarea aparatu-
lui nu supline;te tratamentele
prescrise de medic!

Immunotic Center, Satu
Mare str. :tefan Cel Mare

nr. 22 , cu intrare de pe 
strada Marsilia, tel.

0752.971.544
V.S.

Nu mai trebuie s[ munce;ti
ani de zile ca s[ ajungi la ni;te
rezultate satisf[c[toare. Corp
tonifiat, abdomen plat, mu;chi
vizibili, condi\ie fizic[ ;i \inut[
de invidiat, vitalitate ;i ener-
gie… sunt doar c]teva din
avantajele oferite de antrena-
mentul Speedfitness! 

Tehnologia EMS (Electro Stimu-
lare Muscular[) vine ̀ n ajutorul celor
care caut[ solu\ii rapide ;i eficiente
de a face antrenament! Speedfitness
este viitorul! 

Particularit[\ile acestui tip
de tratament 

Prin antrenamentul bazat pe teh-
nologia de ultim[ genera\ie a elec-
tro-stimul[rii musculare putem
ob\ine contractarea mult mai puter-
nic[ ;i mai intens[ a mu;chilor, dec]t
prin antrenamentele tradi\ionale, un-
de se antreneaz[ doar mu;chii con-
tracta\i ̀ n urma mi;c[rilor voluntare.
~n func\ie de intensitate, de alegerea
programelor ;i de obiectivele perso-
nale, se poate ob\ine nu numai con-

turarea mu;chilor ci ;i dezvoltarea ;i
tonifierea lor, precum ;i cre;terea re-
zisten\ei sau dezvoltarea rapidit[\ii.
Indiferent dac[ sunte\i profesionist
sau amator, Speedfitness-ul v[ va aju-
ta s[ atinge\i poten\ialul fizic maxim
garantat! Spre deosebire de tratamen-
tele bazate pe tipurile tradi\ionale de
stimulare electric[, Speedfitness-ul
antreneaz[ totodat[ mu;chii de su-
prafa\[ ;i cei din profunzime. Siste-

mul este adaptat pentru a implica
toat[ musculatura chiar ;i ̀ n pozi\ie
pasiv[ culcat[. Prin exerci\iile active,
suplimentare, executate pe parcursul
celor 20 de minute de antrenament,
putem multiplica efectul.

Beneficii

~n privin\a intensit[\ii nu sunt li-
mite-singura limit[ este rezisten\a
noastr[. Pute\i ob\ine `n scurt timp
succese vizibile ;i palpabile `n redu-
cerea kilogramelor ;i a \esuturilor
adipoase, `n cre;terea ;i tonifierea
musculaturii, `n cre;terea for\ei ;i a
rezisten\ei fizice, crearea unui corp
cu forme armonioase. Toate ̀ ncunu-
nate cu ̀ mbun[t[\irea st[rii generale!
Aceast[ metod[ nu este doar sigur[,
ci ;i extrem de eficient[, deoarece ac-
tiveaz[ 90% din sistemul muscular
antren]nd mu;chii at]t la suprafa\[
c]t ;i ̀ oooooon profunzime. Tot ceea
ce se va sim\i ̀ n timpul antrenamen-
telor va fi un efort muscular pur, f[r[
solicitarea articula\iilor ;i a tendoa-
nelor. Pentru a cre;te eficien\a an-
trenamentului, pe parcursul celor 20
de minute se va efectua o serie de
exerci\ii. Exerci\iile sunt realizate
`mpreun[ cu antrenorii profesioni;ti

ai studiului. Antrenorii no;tri ̀ \i vor
oferi cea mai bun[ consiliere pentru
atingerea scopului antrenamentului
t[u. Astfel vei primi informa\ii cu
privire la seriile de exerci\ii, men\ine-
rea aten\iei ;i cre;terea motiva\iei ̀ n
timpul antrenamentului. Antrenorii
no;tri v[ garanteaz[ c[ to\i clien\ii
vor avea parte de o consiliere perso-
nal[ corespunz[toare ;i de motiva\ie
maxim[.

Pre\uri< Ocazional 65 Lei> Abo-
nament 10 ;edin\e (valabil 7
s[pt[m]ni)-600 Lei> ~nchiriere echi-
pament 5 lei/sedin\[

Pre\ul include<
20 de minute de antrenament
~ntr-un cadru intim, lini;tit
15 minute antrenament + 5 minute
program celulit[
10 minute antrenament + 10
minute program celulit[
15 minute antrenament + 5 minute
program body relax – masaj

F[ mi;care `mpreun[ cu
PRIMAGYM!

Pentru informa\ii suplimentare
pute\i contacta PrimaGym, 

la telefon 0728.555.590
V.S.
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Poart[ cu stil rochia neagr[!

Are peste 80 de ani dar
nu-i arată! Reprezintă chic-
ul în toată splendoarea lui ;i
niciodată nu iese din tren-
durile de sezon. 

Celebra rochie neagră a ;tiut
cum să se adapteze la rafinamen-
tul anilor '30, tradi\ionalismul de
prin anii '50, febra dansului -
marca anilor '70, sclipirea din ani
'80 ;i schizofrenia modei din anii
'90. Prima dată a văzut lumina
zilei în 1926 în ora;ul iubirii, Pa-
ris. Avea o lungime medie ;i ori-
gini nobile. Era copilul legitim a
lui Gabrielle ”Coco” Chanel, ;i a
fost considerată într-un scurt
timp ”Fordul modei” datorită li-
nilor suple ;i elegante.

Nu iese niciodată din mod[
;i se potrive;te aproape la orice,

toate femeile din orice clasă so-
cială permi\ându-;i-o. Pe numele
ei original, Little Black Dress sau
prescurtarea ”LBD”, aceasta este
considerată ca fiind o literă de
lege în modă iar orice femeie e
obligatoriu să de\ină o astfel de
piesă de rezisten\ă în garderobă.

Accesorizarea

Se recomandă achizi\ionarea
unor sandale cu toc cui, a unui
;al de pashmina pentru seară,
dar ;i a unui colier superb de per-
le sau un cordon de mătase ac-
cesorizat cu fundă plată. Optează
pentru cercei clasici, filigrana\i
;i modelul candelabru.

Este strict interzisă alegerea
a două accesorii negre în aceea;i
\inută! Spre exemplu pantofii se

pot asorta la nivel cromatic cu
hainele dar în cazul acesta, gean-
ta ar trebui să se desprindă de
peisaj. Dacă perlele alese sunt vi-
zibil false atunci e indicat să te
lipse;ti de ele.

De evitat mai sunt ;i ciorapii
opaci, iar în schimbul lor optează
pentru cei din mătase sau chiar
piciorul gol bronzat discret. Un
”NU” prime;te combina\ia ro-
chiei negre cu un pulover alb.
Unda verde merge către un roz
pal, albastru deschis ;i bej des-
chis. Lungimea ideală este în
mod normal până la genunchi
sau un centimetru deasupra lor.
Rochiile care au o lungime mai
lungă vor evita în mod evident
un efect negativ, de tub, prin fo-
losirea altor materiale u;oare ;i
mâneci de tip trei sferturi.

Sfaturi în achizi\ionarea
lucrurilor care \i se 
potrivesc

Aproape toate rochiile negre
sunt realizate cu un decolteu în
forma de V, o talie bine definită
;i o fustă lejeră pe ;olduri pentru
a scoate în eviden\ă rotunjimile.
Po\i remodela posteriorul ”a la
Jennifer Lopez” cu ajutorul cla-
sicei linii în formă de A. ~ncepu-
tul de burtică poate fi ascuns cu
ajutorul unui model cu talie în-
altă. Pentru a disimula un bust
mai generos, decolteul este ne-
cesar să fie moderat ;i de tip băr-
cu\ă. :oldurile generoase dispar
dacă optezi pentru o fustă din
materiale crep cu straturi asime-
trice.

Flavia Călăianu
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Exerci\ii cardio 
de prim[var[

E vreme superb[ afar[ ;i avem
un motiv `n plus s[ facem sport,
mai ales dac[ ne dorim s[ avem un
corp frumos c]nd `nt]mpin[m
anotimpul cald. :i dac[ s[pt[m]na
trecut[ antrenoarea Kerekes Emo-
ke ne propunea un set de exerci\ii
cardio, iat[ c[ ̀ n aceast[ s[pt[m]n[
avem ;i o continuare, elemente car-
dio pentru mai mult[ energie. 

Mai multe detalii despre Cen-

trul de aerobic Fitland pute\i ob\ine
la sediul de pe strada R]ndunelelor
nr. 3, Satu Mare, sau acces]nd
www.fitland.ro.

1. St]nd pe piciorul st]ng, ge-
nunchiul drept ridicat (imaginea
1). S[rim pe cel[lalt picior (imagi-
nea 2). Repet[m exerci\iul de 24
de ori. 

2. St]nd apropiat (imaginea 3).
S[rim dep[rtat ;i ridic[m bra\ele

lateral (imaginea 4). Repet[m
exerci\iul de 24 de ori.

3. St]nd dep[rtat, bra\ele ridi-
cate lateral (imaginea 5).
~ncruci;[m picioarele ;i bra\ele
prin s[ritur[ (imaginea 6). Re-
pet[m exerci\iul de 24 de ori. 

4. St]nd apropiat, genunchii
`ndoi\i, bra\ele ridicate lateral `n
partea st]ng[ (imaginea 7). S[rim
spre dreapta, ducem ;i bra\ele spre

dreapta (imaginea 8). Repet[m
exerci\iul de 24 de ori. 

5. Fandare cu piciorul st]ng
`nainte, genunchiul drept `ndoit
(imaginea 9). Ridic[m genunchiul
drept (imaginea 10). Pas ̀ nainte cu
piciorul drept, intr[m `n pozi\ia
fandare cu piciorul drept `nainte
(imaginea 11). Continu[m mi;ca-
rea de 24 de ori.

Ioana Vladimirescu
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De ce este necesar 
s[ ar[\i bine la birou? 

În urma unui studiu rea-
lizat, statisticile arată că an-
gaja\ii mai arăto;i primesc un
salariu mai mare cu patru
procente decât cei care nu au
fost prea înzestra\i de la na-
tură. 

De aproape 20 de ani, profesorul
Daniel Hamermesh de la Universi-
tatea din Texas a cercetat în amă-
nun\ime efectele frumuse\ii în ca-
drul unei analize care poartă nume-
le de ”economics of beauty”.

Concluziile trase în urma stu-
diului au fost rezumate sub forma
unui adevăr care se aplică mai mul-
tor companii. Anagaja\ii care sunt
aten\i la ceea ce poartă ;i se îngrijesc
în mod constant, beneficiază de
avantaje în plus fa\ă de cei care sunt
mai pu\in dărui\i din punct de ve-
dere estetic. 

Avantaje

În acest fel angaja\ii care sunt
mai plăcu\i la vedere sunt răsplăti\i
prin diferite invita\ii la petreceri,
călătorii în interes de serviciu sau
alte privilegii. O consecin\ă directă
a acestei atitudini este faptul că an-
gaja\ii arăto;i sunt cei mai produc-
tivi, având rezultate bune ;i implicit
aduc un profit mai mare companiei. 

Profesorul Daniel Hamermesh
;i-a continuat explica\ia prin evi-
den\ierea faptului că un look îngrijit
;i simetric este într-o strânsă legă-
tur[ cu subcon;tientul privitorului
care din această cauză stochează in-
forma\ii pozitive despre angajat.

Profesorul a mai spus că un alt
aspect important este educa\ia ;i ex-
perien\a în domeniul de activitate,
insistând în mod constant asupra
faptului că aspectul fizic al unei per-
soane nu trebuie niciodată ignorat.

Locul de munc[ poate s[ î\i distrug[ c[snicia?
De multe ori ne trezim că

via\a ne este împăr\ită între
nevoile personale ;i cele pro-
fesionale, devenind la un mo-
ment dat incomod din punct
de vedere psihic. Nu ;tii la ca-
re să renun\i ;i e;ti în perma-
nen\ă în căutarea formulei fe-
ricirii. 

Probabil to\i dintre noi am pri-
mit sfaturi de la părin\i, bunici, în-
vă\ători, cum să păstrăm un echili-
bru între cele două, începând cu
”trebuie să atribui mai multă aten\ie
aspectului personal” sau ”nu lăsa ca
stresul de la birou să intervină în
partea personală”. Toate acestea se
termină într-un final printr-un alt
sfat< înainte de a pă;i în birou trebuie
să la;i toate problemele personale
la u;ă, pentru a nu-\i distruge ca-
riera. 

În timp problemele acumulate,
fie ele de la birou sau de acasă, con-
tinuă să exercite o mare presiune
asupra ta. Din această cauză cerce-
tătorii americani au decis să efec-
tueze studii prin care să demons-
treze că nefericirea provocată la lo-
cul de muncă are un impact mare
asupra vie\ii personale. 

Concluziile speciali;tilor

Numărul femeilor care plâng în
continuu ;i au atacuri de anxietate
a crescut semnificativ în ultimul de-
ceniu. De multe ori pentru aceste
probleme mediul care le înconjoară
sau chiar ;efii lor sunt primul factor
determinator. 

Problema adevărată începe în
momentul în care ;efii tăi încearcă
să î\i submineze identitatea ta socială
care define;te în mare parte la birou
cine e;ti. Apoi urmează nefericirile
;i chiar problemele de sănătate. 

"Stresul de la birou te poate afec-
ta fizic, de cele mai multe ori începi

să ai insomnii ceea ce - ca `ntr-un
joc domino- duce la o nouă afec\iu-
ne fizică sau psihică< reducerea ca-
pacită\ii de a interac\iona ra\ional,
provocarea hipertensiunii arteriale
;i scăderea libidoului" - declară un
renumit specialist în agresiunea de
la locul de muncă.

Din păcate un număr mare de
femei sunt supuse la agresiunea ;efi-
lor iar din această cauză certurile
încep să continue ;i acas[, uitând
complet de iubire ;i tot ce înseamnă
asta. În urma acestor stresuri cei
mai afecta\i sunt partenerii de via\ă.

Partea gravă este că multe dintre
aceste femei sunt con;tiente de si-
tua\ie dar nu îndrăznesc să facă ni-
mic în acest sens pentru a atenua
conflictele.

Situa\iile care se agravează cel
mai mult apar atunci când so\ul, cât
;i so\ia trăiesc într-un mediu pro-
fesional apăsător, ocupându-le ma-
joritatea timpului. În cazul acesta
finalul este unul nu prea plăcut, psi-
hologii sus\inând că o prăpastie atât
de mare într-un un cuplu este foarte
greu de depă;it. 

Flavia C.
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D[ startul plant[rilor
`n gr[dina ta

Cel mai rapid mod de a
aproviziona o grădină este se-
lectarea din gama largă de
plante mature care există în
centrele de grădinărit, pepi-
niere, magazine de specialitate. 

Speciali;tii în domeniu vând ;i
pe bază de comandă prin po;tă. Plan-
tele crescute în ghivece economisesc
mult timp deoarece pot fi plantate în
orice moment al anului, cu excep\ia
perioadei de înghe\ al solului.

Tipuri de plante

Plante crescute în ghivece. Ma-
joritatea plantelor mature se vând în
ghivece. La cumpărare verifica\i dacă
rădăcinile umplu ghiveciul fără a fi
stânjenite în dezvoltarea lor. Răsadu-
rile de buruieni de la suprafa\ă nu
trebuie să constituie motiv de îngri-
jorare, dar mu;chiul poate indica o
udare în exces a plantei. La arbu;ti,
verifica\i dacă partea aerian[ este pro-
por\ională cu rădăcina. Arbustul tre-
buie să aibă ramurile dezvoltate echi-
librat, nu doar pe o parte.

Plante cu rădăcina rotundă. Unii
copaci, de exemplu coniferele, sunt
vându\i cu bucă\i de pământ pe ră-
dăcini. Pentru a păstra intactă rădă-

cina, ea se ambalează în pânză de in
sau cânepă, plasă sau co; de sârmă.

Bulbii. De obicei vându\i când
sunt inactivi, în stare latentă, bulbii
sunt, de fapt, rădăcini de plante. Cău-
ta\i bulbi fermi, rotunzi, evita\i-i pe
cei care sunt moi sau bolnavi, ofili\i
sau strica\i.

Plante cu rădăcinile libere.
Ace;tia sunt copaci sau arbu;ti care
au crescut pe teren deschis ;i au fost
sco;i la vânzare în sezonul în care
sunt inactivi, de toamna târziu până
iarna târziu. Aceste plante sunt mai
pu\in convenabile pentru grădinarii
ocupa\i deoarece trebuie să fie plan-

tate în cât mai scurt timp după cum-
părare. Dacă nu pot fi plantate ime-
diat, ele trebuie introduse într-o
adâncitură executată într-un teren
necultivat ;i rădăcinile lor trebuie
acoperite temporar cu pământ umed
spre a preveni uscarea lor.

Plantarea

Majoritatea plantelor se plan-
tează cel mai bine pe vreme umedă,
blândă, în general în timpul primă-
verii sau toamnei. Plantele crescut în
ghivece pot fi plantate ;i în alte pe-
rioade ale anului, dar nu pe timp de
înghe\ sau în perioade de secetă. 
Pregăti\i locul prin înlăturarea buru-
ienilor ;i întoarce\i u;or pământul cu
o furcă de grădină. Săpa\i o groapă
de cel pu\in două ori mai mare decât
mărimea ghiveciului sau a rădăcinii.
Scoate\i planta din ghiveci ;i
asigura\i-vă că sprijini\i tulpina prin-
cipală pe un arbust mai mare< scoate\i
u;or rădăcinile cu o furcă ;i apoi
a;eza\i planta în mijlocul gropii să-
pate. Umple\i groapa cu pământul
scos ;i suplimenta\i cu compost de
grădină ;i pu\in îngră;ământ. Bătă-
tori\i u;or pământul în jurul tulpinii
plantei ;i uda\i-l cu grijă pentru a asi-
gura un început bun cre;terii.

Flavia Călăianu 

În amenajarea unui living
cel mai greu este să îl proiec-
tezi în a;a fel încât to\i mem-
brii familiei să se regăsească
în decorul pentru care ai op-
tat. 

Livingul este cel care ocupă
pozi\ia centrală într-o casă, fiind
spa\iul în care familia dore;te să se
relaxeze, să converseze, să primeas-
că invita\ii sau pur ;i simplu să ur-
mărească un film împreună. Pentru
a avea o idee despre amenajarea
unui astfel de spa\iu, noi vă propu-
nem câteva idei ingenioase.

Living-ul deschis

Este un model de living care este
în special recomandat familiilor
mari, cu copii, care necesită un
spa\iu mai mare pentru a petrece
timpul împreună. În această încă-

pere este înglobată zona intrării
principale, scara interioară ;i holul.
Pe lângă asta, living-ul deschis este
cel care comunică în mod indirect
cu bucătăria, fie printr-o u;ă glisan-
tă sau una normală.

Living-ul închis

Acest tip de cameră de obicei
este transformată din sufrageria
”bunicilor” într-un living modern.
Este recomandat pentru familiile
mici ;i casele care nu au o suprafa\[
atât de mare. Living-ul devine în
acest fel un univers complet diferit
fa\ă de celelalte camere din casă.

Pentru a-l transforma într-unul ar-
monios, trebuie să fi\i aten\i în spe-
cial la  detaliile ;i culorile pentru
care dori\i să opta\i. Având în vedere
că este un spa\iu închis, care nu co-
munică cu restul casei este recoman-
dat să opta\i pentru nuan\e calde.

Living compus 
din două zone

La fel ca ;i linvig-ul deschis,
acest tip de format trebuie să fie îm-
păr\it în două spa\ii, caracteristicile
celor două fiind aproape similare.
Împăr\irea unei camere mari în do-
uă zone separate poate fi realizată
în nenumărate moduri. Una dintre
posibilită\i ar fi delimitarea livin-
gului de dining prin ajutorul unei
pardoseli. Pute\i acoperi pere\ii din
living cu tapet iar cei din dining să
fie vopsi\i într-o nuan\ă caldă. 

Flavia Călăianu 

Cum s[ î\i amenajezi living-ul

Palmierul
Are o tulpină mlădioasă, ce sea-

mănă cu bambusul. Frunzele sunt
frumos arcuite. Este palmierul cel
mai potrivit pentru interioare.
Frunzele tinere sunt de culoare ver-
de crud, dar la maturitate se închid
la culoare. Florile apar numai la
exemplarele care au mai mul\i ani.
Acestea sunt mărunte, de culoare
galben, dispuse în inflorescen\ă.

Îngrijire< pământul plantei tre-
buie să fie umed în permanen\ă. În
zilele călduroase, frunzele vor fi pul-
verizate. Iarna se udă moderat. Lu-
nar se administrează îngră;ăminte
în solu\ie. Se va replanta într-un pă-
mânt afânat, dar numai în cazul în
care rădăcinile au crescut peste mă-
sură. Ulterior se va înlocui numai
pământul de la suprafa\ă. Iarna-vara
preferă o temperatură de 18 grade
Celsius, dar plantele tinere pretind
o căldură mai mare. Are nevoie de
umiditate, de aceea se va pune pe
un strat de pietri; umed. Apa de
udare trebuie să fie lipsită de clor.
Suportă bine locurile umbroase. Ex-
pusă razelor directe ale soarelui în-
gălbene;te. 

A;ezare, mediu< este foarte po-
trivită în baie, dacă aceasta este lu-
minoasă, alături de alte plante ori
în grădinile de iarnă. Exemplarele
mai mici pot fi puse în baloane de
sticlă ori în terarii.

Boli, dăunători< se vor evita fri-
gul ;i curentul, deoarece acestea
conduc la căderea frunzelor. La
temperaturi joase ;i umiditate, frun-
zele se pătează. Trebuie protejată de
păduchii cu scut ;i de păianjenul
ro;u.

Flavia C.


