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Îmbrac[-te în func\ie
de forma corpului pe care o ai

Femeile par să se confrunte întotdeauna cu această problemă, ;i anume< un dulap
plin de haine ;i absolut nimic
de îmbrăcat!
Din păcate de multe ori ni se întâmplă să mergem în magazine iar
hainele de pe manechine să ne fure
ochii, iar mai apoi să ajungem la
concluzia că nu se potrivesc siluetei
noastre. Din cauză că nu ne
cunoa;tem silueta, deseori ajungem
să ne achizi\ionăm haine nepotrivite. Piesele vestimentare trebuie
alese în func\ie de silueta ;i de atuurile pe care le avem.

Principalele tipuri
de siluetă
Silueta Banană î\i dai seama că
ai o siluetă banană sau rectangulară
atunci când umerii, ;oldurile ;i talia
au aceea;i lă\ime. Ai un bust mic
spre mediu ;i o talie care nu este
atât de definită. Avantajul pe care îl
ai e că greutatea se distribuie uni-

form ;i nu doar în anumite păr\i ale
corpului. Ai noroc că po\i purta orice fel de haine deoarece ai picioare
sub\iri ;i fără probleme po\i opta
pentru jean;i skinny sau o pereche
de pantaloni u;or evaza\i.
Pantalonii în stil cargo care
de\in multe buzunare, sunt din nou
o op\iune. Pentru a reu;i să dai o
formă corpului tău, optează pentru
fuste conice sau în formă de clopot
care să aibă o talie înaltă. Topurile
care dau un volum în zona bustului
sunt perfecte pentru tine. Bluzele
cu volane ;i diverse aplica\ii cu broderii, precum topuri baby-doll, sunt
ceea ce \i se potrive;te cel mai bine.
Pentru a scoate în eviden\ă un decolteu frumos optează pentru bluze
care să nu aibă un decolteu adânc ;i
să fie în formă de V sau U. De asemenea, jachetele cambrate care se
termină la talie sunt o alegere bună.
Silueta Măr - Această siluetă de
multe ori este caracteristică femeilor
mai plinu\e. Dacă ave\i un bust generos, fund aplatizat, umeri la\i ;i
picioare sub\iri, atunci acesta este
tipul tău de siluetă. Concep\ia că o

femeie plinu\ă trebuie să opteze
pentru haine cât mai largi pentru a
ascunde imperfec\iunile este
gre;ită! Tot ce trebuie să faci e să
;tii cum să alegi piese vestimentare
care să te scoată în eviden\ă într-un
mod favorabil. Mascarea abdomenului ;i punerea în eviden\ă a taliei
sunt piesele cheie.
Topurile cu decolteu în formă
de V, te vor face să ară\i superb! Î\i
scot în eviden\ă partea de sus a corpului. Sunt de evitat bluzele babydoll care nu ascund burtica ci o accentuează mai tare. Singurele imprimeuri permise sunt dungile verticale deoarece dau un efect de alungire. Optează pentru rochii maxi cu
decolteu adânc care reu;esc vizibil
să lungească trunchiul. Pantalonii
skinny sunt total interzi;i! Po\i scoate în eviden\ă picioarele cu ajutorul
unor jean\i drep\i, închi;i la culoare,
sau o pereche de pantaloni u;or evaza\i cu un tiv lung, până la pământ.
Fustele care \i se potrivesc sunt
cele care au un croi în forma literei
A, ;i echilibrează silueta. Alege haine în culori uni ;i debarasează-te

de topurile cu falduri sau broderii.
Silueta Pară este foarte des întâlnită în ziua de azi. Dacă ai un
bust mai mic, ;olduri proeminente
atunci te încadrezi în acest tip de siluetă. Când î\i cumperi haine trebuie să fii atentă ;i să le evi\i pe cele
care î\i eviden\iază mai mult ;oldurile, cum ar fi< fustele gogo;ar,
jean;ii skinny sau colan\ii.
Optează întotdeauna pentru
pantaloni ;i fuste în culori închise
iar nuan\ele deschise să fie purtate
pe partea superioară a corpului.
Jean;ii drep\i, cu talie înaltă au rolul
de a-\i alungi picioarele. Îndreaptăte mai mult spre topurile cu volum
în zona bustului care te ajută să dai
efectul unei siluete echilibrate. Pentru evenimente mai formale alege
rochii fără bretele.
Pentru sezonul rece, pardesiele
trebuie să fie neapărat evazate ;i
`nnodate în jurul taliei, fie cu un
cordon, fie cu o curea. La capitolul
de accesorii pune accentul pe coliere
statement ;i cercei mari care î\i eviden\iază mai mult fa\a.
Flavia Călăianu
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~n Magazinul Elixir din Satu Mare
g[si\i produse naturale Hypericum
Spray Propolis şi Acid alfa
lipoic este un supliment alimentar cu rol bacteriostatic,
cicatrizant şi antiinﬂamator.
Ingrediente< Tinctură de propolis 80% vol , Acid alfa lipoic, apă demineralizată, glicerină farmaceutică,
alcool etilic din cereale 96 % vol.
Datorită compuşilor săi valoroşi,
propolisul ;i acidul alfa lipoic, produsul de faţă prezintă următoarele
proprietăţi terapeutice< bacteriostatic,
bactericid, antimicrobian, antiviral,
antimicotic, antiinﬂamator, analgezic, antioxidant, antialergic, cicatrizant, anestezic.

Cum acţionează produsul
Spray cu propolis şi acid
alfa lipoic?
Acest produs face parte din grupa
terapeutică a produselor adjuvante
în afecţiuni dermatologice, ale cavităţii bucale şi afecţiuni ale tractului
respirator superior.
Efectele terapeutice ale
propolisului au fost cunoscute încă
din cele mai vechi timpuri, el ﬁind
apreciat ca unul din cele mai eﬁciente
medicamente găsite în natură datorită componentelor chimice multiple, devenind cel mai valoros produs
apicol.
Numit şi “penicilină rusească” ,
propolisul este format dintr-un
amestec de substanţe răşinoase,
ceruri, uleiuri eterice şi aromatice,
polen, aminoacizi, enzime, vitamine
( A,B,D,E,PP) , ﬂavone, ﬂavonoizi,
acizi organici (cinamic, cafeic, ferulic), precum şi un complex de săruri
minerale în care predomină Fe, Zn,

Cu, Ca, siliciu, bariu,
elemente implicate în
desfăşurarea proceselor ﬁziologice.
Datorită componenţilor săi, propolisul
are proprietăţi bactericide şi bacteriostatice
dovedite prin culturi
pe diferite bacterii
(streptococi, staﬁlococi,Trichomonas, Klebsiella, Salmonella, Proteus, Candida, Helicobacter pilori), intervine în distrugerea unor paraziţi intestinali.
Studii moderne au testat
acţiunea
propolisului asupra
unor specii de microorganisme ( bacterii, ciuperci parazite, virusuri), pentru aceste efecte propolisul este apreciat ca ﬁind cel mai puternic medicament natural antiinfecţios.
Trebuie remarcat faptul că
propolisul îşi păstrează nealterată capacitatea antimicrobiană , spre deosebire de produsele de sinteză faţă
de care bacteriile dezvoltă o rezistenţă
treptată. Alte cercetări au dovedit
efecte anestezice excepţionale ale
acestui produs apicol. Proprietăţile
sale antibacteriene, antitoxice şi antiinﬂamatorii ;i-au dovedit terapeutic
eﬁcienţa propolisului în foarte multe
afecţiuni , ﬁind considerat cea mai
puternică armă din arsenalul terapiei
naturale.
Acidul alfa lipoic mai este
cunoscut şi sub denumirea de “miracolul la borcan” pentru efectele sale
dovedite antioxidante. Este un produs
relativ nou , devenit remarcabil şi primind denumirea de “antioxidant uni-

versal” , a fost iniţial clasiﬁcat ca o vitamină , el ﬁind un acid produs de organismul uman . Faptul
că este un produs solubil
atât în apă, cât şi în
grăsime, îi uşurează absorbţia prin toate tipurile
de membrane celulare la
orice nivel, ajutând
celulele să se refacă atât în
interior, cât şi în exterior.
Fiind un antioxidant foarte puternic,
ajută la prevenirea
posibilelor modiﬁcări
ce pot apărea la nivelul
pielii şi la refacerea eventualelor modiﬁcări deja
apărute din cauza radicalilor liberi. Acidul alfa
lipoic acţionează at]t în interiorul celulelor , c]t şi în afara lor,
distrugând radicalii liberi înainte de
a pătrunde în celulă , dar şi după ce
a pătruns, menţinând o stare optimă
de sănătate a celulelor, încetinind
procesul de îmbătrânire al acestora,
el având rol regenerant şi de întreţinere .
Acidul alfa lipoic creşte eﬁcienţa
altor antioxidanţi , precum vitamina
C şi vitamina E, ducând chiar la regenerarea acestora, de asemenea
creşte concentraţia celulară de coenzima Q10, glutation.
Având proprietăţi antiiﬂamatoare, acidul alfa lipoic intervine în
procesul de regenerare a leziunilor
cutanate şi a ţesuturilor lezate, reduce
inﬂamaţiile provocate de razele UV
;i reduce ridurile ﬁne acţionând în
profunzime asupra ţesuturilor pielii,
determinând o strălucire sănătoasă
a pielii prin creşterea nivelului altor
antioxidanţi.

Prin acţiunea sinergică acidul alfa lipoic - puternic antioxidant potenţează efectele terapeutice ale
tincturii de propolis> produsul Spray
cu propolis şi acid alfa lipoic este recomandat în următoarele afecţiuni<
- În afecţiuni dermatologice < iritaţii,
arsuri, eczeme, abcese, tăieturi, răni
vechi, acnee, furuncule, înţepături de
insecte, degerături, cicatrizarea operaţiilor, Zona Zoster, negi, ulcere
varicoase situate pe gambă, cicatrizarea şi regenerarea ţesuturilor
lezate, calmarea durerilor .
- În afecţiuni ale cavităţii bucale şi
ORL (urechi, nas, gât)< stomatite, ae
bucale şi linguale, gingivite purulente
şi sângerânde, abcese paradontale,
paradontoză incipientă, dureri de
dinţi sau după extracţie, faringoamigdalite, laringite, sinuzite, rinite.

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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Copilul descurajat
Copilul nu îşi face temele,
rătăceşte manualele, caietele,
stiloul…Îl rogi să îşi adune
lucrurile, adună unul, însă
scapă două… Îl rogi să-şi pună papucii, găseşte doar unul.
Când nu reuşeşte ceva, se
plânge. Sună familiar?
S-ar putea să ai de-a face cu un
copil descurajat. Un copil descurajat
este un copil care în general nu încearcă, iar atunci când îi ceri ceva,
îţi arată neputinţa. Cum ajuţi un copil descurajat? Un copil descurajat
chiar are nevoie de ajutor. Dar cum
să-l ajuţi astfel încât să nu cazi în
capcana de a face lucrurile în locul
lui şi astfel să-i confirmi convingerea negativă că el nu poate?
Uşurându-i sarcina şi apoi lăsându-l să o facă pe cont propriu.
Astfel îi oferi experienţa că poate,
că se poate descurca, independent.
Astfel prinde curajul să mai încerce,
să mai facă lucruri. Betty Lou Bettner, psiholog adlerian, dădea un
exemplu sugestiv în acest sens. Dacă
copilul niciodată nu îşi găseşte papucii, se poate face un raft special
pe care să scrie „papucii Ioanei”,
eventual frumos decorat chiar de
către Ioana. Însă de căutat, nu-i vei
căuta tu. Copilul va face asta, dar

Ce să nu faci?

sarcina este mult mai uşoară. Sau,
dacă îi este dificil să facă exerciţiile
din temă, puteţi face împreună un
tabel cu noţiunile de care are nevoie
şi îl puteţi lipi pe perete, ca reper vizual „Uite, ai schema cu timpurile
verbului pe perete, poţi să-ţi faci tema uitându-te pe această schemă”.
Îţi oferi sprijinul, îi arăţi că sunteţi
o echipă, dar cu roluri delimitate,
nu faci lucruri în locul lui.
Oferă-i ocazii de a experimenta

succesul. Observă ce activităţi îi plac
copilului şi în ce domenii îi este mai
uşor să obţină rezultate. Dă-i ocazia
să exerseze, să se antreneze în acele
domenii, astfel încât să poată să aibă
experienţa reuşitei. Acest domeniu
poate fi desenul, limbile străine sau
orice altceva. Odată avută experienţa succesului, îi va fi mai uşor şi
în alte domenii pentru că va căpăta
mai mult curaj şi va şti deja că este
nevoie de efort în faţa obstacolelor.

Nu îl critica şi nu îl eticheta.
Acestea nu vor ajuta, ci îl vor descuraja şi mai mult. Evită comparaţiile. Mai presus de orice, evită pedepsele. Unii părinţi (descurajaţi la
rândul lor atunci când văd că mai
multe încercări de-ale lor nu au
funcţionat), recurg la pedepse. Pedepsele aduc tensiune în relaţia între
voi, precum şi în situaţia de rezolvare a sarcinilor. Cu un copil descurajat scopul ar fi tocmai să reduci
tensiunea resimţită în leg[tură cu
sarcinile, deci efectul pedepselor ar
fi exact opusul a ceea ce ţi-ai dori.
Pedepsele induc un raport de putere
care fac copilul să se simtă neputincios, şi nu puternic şi responsabil,
cum ţi-ai dori. Prin urmare, oferăi o atmosferă relaxată, încredere şi
spaţiu pentru exercitarea propriilor
responsabilităţi, într-o situaţie
structurată astfel încât să fie simplu
pentru el!
Academia Părinţilor te învaţă să
dezvolţi o relaţie armonioasă cu
copilul tău, bazată pe comunicare, înţelegere, acceptare. Pentru
detalii şi înscrieri poate fi
contactată< psiholog
Ramona Grad
(www.psyadlerian.com,
0742.707.468, 0770.589.991)

Psihologul Gyorgy Gaspar< “Fericirea
nu este o destina\ie, ea vine din interior”
Zilele trecute citeam pe
blogul psihologului Gyorgy
Gaspar, gyorgy-gaspar.blogspot.ro, un material c]t se
poate de interesant intitulat
“G]nduri despre psihoterapie”.
V[ propunem s[ descoperi\i ;i
dumneavoastr[ ideile specialistului
`n materie de psihoterapie, idei care
cu siguran\[ vor contribui la
schimb[ri `n sensul bun `n via\a
dumneavoastr[.

S[ `nv[\[m s[ ne iubim
propria persoan[
"Se spune c[ `nainte de a-i iubi
pe ceilal\i este important s[ `nv[\[m
s[ ne iubim propria persoan[. Nu
putem for\a pe nimeni s[ fie fericit,
a;a cum nimeni nu poate fi responsabilizat pentru fericirea noastr[.
Adev[rata fericire vine din interior.

Trebuie s[ `n\elegem c[ fericirea nu
este o destina\ie, este c[l[toria
noastr[ `n sine c[tre destina\ie. Psihoterapia de familie ne poate ajuta
s[ descoperim, s[ `n\elegem ;i s[ savur[m fericirea a ceea ce ne `nconjoar[. Psihoterapia modern[, inclu-

siv modelele psihoterapeutice de familie ;i cuplu, se bazeaz[ pe filozofia
conform c[reia noi to\i avem `n interior o for\[ vindec[toare. Noi to\i
suntem `nzestra\i cu resursele ;i talentele necesare pentru a face
schimb[ri pozitive `n propria via\[.

Plusul dat de psihoterapie este c[ ne
ofer[ cadrul ;i instrumentele necesare identific[rii ;i aplic[rii
abilit[\ilor personale. Prin tehnicile
moderne, care sunt de fapt tradi\ionale, avem posibilitatea de a `nv[\a
s[ ne reconect[m la propriile resurse ;i s[ identific[m care sunt valorile
conform c[rora ne putem ghida
via\a. C]nd am `nv[\at s[ ne reconect[m la propria lume interioar[
putem merge mai departe s[
`nv[\[m s[ ne conect[m la cei care
ne sunt dragi< p[rin\i, fra\i, bunici,
copii, parteneri.
Problemele, suferin\a ;i durerea
vor face mereu parte din lumea
noastr[ ;i de aceea este important
s[ renun\[m la evitarea ;i controlul
situa\iilor aversive aleg]nd `n
schimb s[ ne `nsu;im noi strategii
de adaptare ;i dep[;ire a
dificult[\ilor inerente ale vie\ii",
spune `n `ncheiere psihologul Gyorgy Gaspar.
A consemnat
Ioana Vladimirescu

Re\ete
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Ingrediente<
Circa 500 g de cozonac uscat
(sau alte prăjituri cu aluat dospit
rămase de la Paşti), 6-700 lapte
dulce, 300 g nucă măcinată, 10-12
linguri de zahă, 5 plicuri de zahăr
vanilat, o linguriță de unt.
Mod de preparare<
Nuca măcinată se amestecă cu
jumătatea zahărului şi cu 3 plicuri
de zahăr vanilat. Laptele se încălzeşte cu zahărul şi cu zahărul vanilat

rămas. Cozonacul se taie cubulețe
şi se înmoaie în laptele cald, apoi se
învârte în nuca măcinată. O tavă
termorezistentă şi antiaderentă se
unge cu unt, iar cubulețele cu nucă
se a;ează în tavă, aranjate aspectuos.
Se coace la cuptor preîncălzit circa
15 minute, la temperatură de 180
grade C.

Mod de preparare<
Carnea se taie cubulețe mărunte
şi se prăjeşte uşor în ulei. Macaroanele se fierb în apă uşor sărată, conform indicațiilor de pe ambalaj şi
se strecoară, apoi se amestecă cu circa 2/3 din caşcaval şi cu carnea prăjită şi scoasă din ulei. Ouăle se bat
bine cu un pic de piper şi se amestecă şi ele cu macaroanele. O tavă

Meniul s[pt[m]nii
Cartofi franţuzeşti

Sup[ u;uric[ de macri;

Ciorbă de ştevie

Mod de preparare<
Macrişul curățat şi spălat se pune la fiert în apă uşor sărată. Între
timp, din făină şi ulei se prepară un
rântaş mai slab, chiar cât să înceapă
să devină slab auriu. Când supa începe să fiarbă se adaugă zahărul şi
rântaşul, apoi iaurtul (sau sana) se
amestecă bine, adăugând una câte
una, 4-5 linguri de zeamă fierbinte

Ingrediente<
1 kg de macriş curățat, 2 linguri de făină, 3-4 linguri de ulei,
200-250 g de sana sau iaurt, un
sfert de linguriță de zahăr, sare,
eventual o crenguță de busuioc
proaspăt.
şi se toarnă în supă. Se mai fierbe 56 minute, iar busuiocul, dacă se foloseşte, se pune în mâncare chiar
înainte de a se lua de pe foc. Este o
mâncare foarte uşoară, indicată după alimentele grele de la sărbători.

Din cauza poluării pielea
are mult de suferit. Totodată
;i produsele de înfrumuse\are
pot fi agresive pentru piele,
deoarece face ca tenul să devină din ce în ce mai sensibil
;i predispus irita\iilor.
termorezistentă se unge cu uleiul în
care s-a prăjit carnea, apoi se aşează
în ea compoziția anterior preparată.
Se toarnă peste ea şi smântâna şi se
pune în cuptorul preîncălzit. Când
smântâna începe să se coloreze spre
gălbui, se presară peste ea şi restul
de caşcaval şi se pune înapoi la cuptor, până când caşcavalul se topeşte
complet. După ce se scoate de la
cuptor se feliază şi se poate servi cu
(sau fără) adaos de smântână.

Ingrediente necesar< 2-3 legături
de ştevie, după preferinţă puţină
afumătură, la nevoie sare, iar
opţional se poate folosi şi puţină
smântână dulce, eventual 2-3 linguri de orez.
Modul de preparare< frunzele de
ştevie se spală sub jet de apă, iar în
funcţie de mărimea cotorului se
culege sau nu frunza de pe el, după
care se taie în bucăţi lungi de 3-4
centimetri. Verdeaţa se pune la
fiert în apă cu puţină sare, iar dacă
aţi optat pentru varianta cu afumătură, nu e nevoie de sare. Dacă
doriţi să fie mai consistentă zeama,
să fierbeţi orezul separat şi spre final să-l adăugaţi în oală pentru a
primi gust. După luarea de pe foc
puteţi adăuga deja în farfurie smânâna.

Ingrediente necesare< 1,5 kilograme de cartofi, 5-6 ouă (pot fi şi din
acelea fierte, rămase de la Paşte),
25 mililitri de ulei, o ceaşcă de
smântână, 100 grame de pesmet,
sare piper, boia de ardei dulce.
Modul de preparare< cartofii se
fierb în coajă, iar când au ajuns să
se răcească se curăţă şi se taie rondele. Dacă nu aveţi ouă fierte, acestea pot fi fierte împreună cu cartofii. Se curăţă ouăle de coajă şi se
taie tot în rondele.
Ingredientele fiind pregătite se
pune în tigaie puţin ulei, peste care
se aşterne un strat de 5 milimetri
de pesmet, peste care se adaugă un
rând de cartofi, un rând de ouă,
până ce epuizaţi compoziţia la îndemână. În final puneţi puţină sare, eventual puţină boia de ardei
dulce, piper şi turnaţi smântâna.
Se pun la prăjit în cuptorul încins.
Coriolan A.
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Sarea este bun[
`n tratarea acneei

Macaroane cu ;unc[ la cuptor

Ingrediente<
3-400 g de şuncă afumată,
sau acum, după Paşti, şunca
(chiar şi fiartă) şi alte cărnuri rămase de la masa de sărbători (inclusiv chifteluțe, dacă e cazul),
500 g macaroane sau tăiței, 300 g
caşcaval răzuit, 5 ouă, 400 g de
smântână, ulei, sare, piper.

Cosmetic[
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Vitaminele A ;i C

Pentru a-l trata, po\i apela ;i la
alte remedii care con\in ingrediente
naturale.
Pulverizează apă minerală în zonele înro;ite sau iritate. Cu ajutorul
acesteia senza\ia de mâncărime sau
de usturime va dispărea deoarece
apa minerală are proprietă\i antiinflamatoare.

Uleiul de măsline,
tratează eczemele
Cele mai comune afec\iuni ale
pielii sunt psoriazisul ;i eczemele.
Acestea pot fi tratate cu ajutorul uleiului de măsline. Spre deosebire de
alte produse chimice care au în

componen\ă ulei de măsline, uleiul
pur nu con\ine aditivi, iar în acest
fel pielea nu este expusă riscului
apari\iei altor irita\ii.

Cu ajutorul unui disc demachiant întinde uleiul de măsline pe
zona afectată ;i lasă-l să ac\ioneze
timp de 15 minute.

Aceste vitamine se găsesc în
ro;ii ;i joacă un rol important în sănătatea tenului. Ele ac\ionează ca
un astringent natural ;i au rolul de
a îndepărta excesul de sebum. Ro;iile con\in antioxidan\i care luptă cu
radicalii liberi ;i men\in frumuse\ea
naturală a pielii. Aplic[ pulpa ro;iei
pe zonele afectate ;i las-o să ac\ioneze timp de o oră bună. La sfâr;it
clăte;te fa\a cu apă caldă.
Sarea este bună împotriva acneei. Dacă ai nenorocul să te confrun\i cu un ten acneic atunci este
indicat să încerci un tratament natural care are la bază sare ;i ulei de
neem.
Aceste ingrediente se amestecă
iar apoi masează u;or fa\a. Sarea are
efect antiseptic iar uleiul de neem
previne micoza. După îndepărtarea
tratamentului cu apă caldă, optează
pentru o mască din iaurt gras pentru a hidrata pielea.
Flavia Călăianu

Sfaturi ca s[-\i faci p[rul s[ creasc[ mai repede
Multe femei doresc ca părul să le crească mai repede
pentru a avea o podoabă capilară cât mai frumoasă ;i
atrăgătoare. Din păcate
solu\ii minune nu par să existe, însă există sfaturi cu ajutorul cărora părul poate să
crească mai repede.

nu poate produce \esuturi noi. Ai
grijă ca alimenta\ia ta să cuprindă
cât mai multe fructe ;i legume
proaspete. Pentru a-i oferi un plus
de vitamine, optează ;i pentru suplimente care con\in un complex de
vitamine B, dar ;i vitamineloe A, C,
D, E, ;i K.

Protejează rădăcina
părului

Întotdeauna este indicat ca înainte să apelăm la produsele care ne
promit cre;terea rapidă a părului,
să apelăm la solu\iile naturale care
stimulează rădăcina părului.

O alimenta\ie echilibrată

O deficien\ă de fier ;i zinc poate
duce la slăbirea rădăcinii părului.
Scalpul func\ionează a;a cum trebuie doar dacă oferi corpului o alimenta\ie echilibrată. Dacă dore;ti
ca părul să crească mai repede
atunci cre;te ;i cantitatea de proteine pe care o consumi zilnic. Optează
pentru carne de pasăre fără grăsimi
multe, pe;te, nuci, ouă, migdale, ciuperci, fasole ;i multe produse care
au la bază soia.
Grăsimile însă nu trebuie total

excluse din alimenta\ie, deoarece
joacă ;i ele un rol important în sănătatea părului. Adaugă dietei tale
grăsimi monosaturate care se găsesc
în somon, avocado, nuci ;i ulei de
măsline.

Oferă-i un masaj
scalpului tău
Pentru o cre;tere rapidă a părului, circula\ia sanguină este foarte
esen\ială. Dacă î\i masezi scalpul de

fiecare dată când te speli pe cap,
atunci fă din masaj un obicei zilnic,
chiar dacă părul este uscat.
O stimulare a scalpului care să
func\ioneze în normele normale
poate fi realizată când acesta este
stimulat zilnic.

Optează pentru
stimulente cu vitamine
Dacă organismul duce lipsă de
vitaminele esen\iale, atunci acesta

Părul este mort, însă rădăcina
este vie ;i are nevoie să fie protejată
pentru a func\iona cât mai bine.
Pentru a avea un scalp sănătos, primul lucru pe care trebuie să îl faci
este să înlături mătrea\a, folosind
un ;ampon special recomandat de
dermatolog. Totodată este bine să
renun\ăm la uneltele de ”styling”
fierbin\i deoarece afectează într-un
mod devastator rădăcina ;i duce la
încetinirea cre;terii părului. Coafurile care \in părul în tensiune trebuie
total eradicate iar fixativul uitat.
După ce ai încercat toate solu\iile
naturale, optează pentru produsele
cosmetice care promit cre;tera rapidă a părului, în cazul în care cele
naturale nu au dat roade.
Flavia C.

Remedii naturiste
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Remedii homeopate
pentru alergiile de sezon
Rinita sezonier[, rinita
polenic[, rinita alergic[ sau
febra de f]n sunt c]teva din
denumirile unui sindrom care afecteaz[ mul\i oameni `n
aceast[ perioad[ a anului.
Manifest[rile acestui sindrom
sunt multiple, sup[r[toare ;i adesea
invalidante. Cel mai adesea bolnavul se pl]nge de apari\ia unor accese
de str[nut, urmate de rinoree
apoas[, secre\ii lacrimale
,prurit(m]nc[rime)la nivelul nasului, bol\ii palatine (cerul gurii), sau
chiar la nivelul conductului auditiv.
Ochii pot fi injecta\i, pot l[crima
sau din contr[ pacientul poate avea
senza\ia c[ ar avea praf `n ochi. Poate fi prezent[ o usc[ciune la nivelul
mucoasei bucale, eventual senza\ie
de g]dilitur[ `n g]t. Simptomele pot
fi ;i mai diverse, combinate cu predominanta unuia sau altuia.
Pacientul de cele mai multe ori
se prezint[ la medicul alergolog
pentru efectuarea unor test[ri alergologice. ~n cazurile fericite `n care
se determin[ alergenul, se poate indica tratament \intit, asociat cu medicamente de tip antihistaminic.
Partea proast[ este c[ de multe ori
nu se poate evinden\ia un anume
alergen ;i atunci tratamentul este cu
at]t mai greu, iar rezultatele nu sunt

satisf[c[toare.
Dac[ din punct de vedere alopat,
tratamentul poate fi identic la to\i
pacien\ii, homeopatic vorbind fiecare pacient va primi un tratament
individualizat,pe baza semnelor ;i
simptomelor dar mai ales a senza\iilor descrise.

Cum trat[m?
Din punct de vedere homeopatic,
tratamentul se face pe mai multe
planuri. Foarte important[ este prezentarea la medicul homeopat
`nainte de apari\ia simptomelor(cu
1-2 luni)pentru o consulta\ie ;i g[sirea unui remediu constitu\ional sau
de teren, care s[ `nt[reasc[ organis-

mul ;i s[-i echilibreze for\a vital[.
~n al doilea r]nd, se va `ncepe un
tratament de desensibilizare, care
dac[ se cunoa;te agentul cauzal, se
va folosi un remediu specific< de
exemplu Pollen pentru cei alergici
la graminee ,Ambrozia la pacien\ii
alergici la ambrozia....;i exemplele
pot continua. Dac[ alergenul nu se
cunoa;te, se va `ncerca o desensibilizare homeopatic[ cu remediul
Histaminum,care este de fapt histamina poten\at[ homeopatic.Toate
aceste remedii enumerate vor fi indicate ;i prescrise doar de medicul
homeopat. ~n al treilea r]nd, atac[m
cu medicamente homeopatice de
faz[ acut[, atunci c]nd tratamentul
preventiv nu este `nceput din timp

sau nu este pe deplin eficient. Aceste
remedii de faz[ acut[ se vor administra des, singure sau alternativ mai
multe, `n func\ie de natura ;i intensitatea simptomelor. Odat[ cu ameliorarea, medicamentele se vor da
mai rar ;i se vor opri la dispari\ia
simptomelor.
Poate fi util[ ;i o cur[ de detoxifiere ;i drenaj, eventual cu produse
gemoterapice, efectuat[ `nainte de
`nceperea tratamentului homeopat,
mai ales la pacien\ii cu multe tratamente `n antecedente(mai ales antibiotice ;i cortizonice).
~n concluzie,consultul medical
este de preferat cu 1-2 luni `nainte
de polenizare, apoi la `nceputul sezonului, sau a apari\iei simptomelor
pentru indicarea remediilor de faz[
acut[, ori de c]te ori este nevoie `n
perioada polinic[ `n func\ie de evolu\ie ;i la sf]r;itul sezonului pentru
stabilirea conduitei de tratament
`ntre dou[ sezoane.
~n materialul urm[tor, voi prezenta c]teva remedii de faz[ acut[
care ajut[ mult la ameliorarea simptomelor, pentru ca ;i cei alergici
s[ se poat[ bucura de o plimbare `n
parc, s[ miroas[ o floare, s[ asculte
ciripitul p[s[relelor `ntr-o p[dure
cu copaci `nflori\i ;i plini de polen.
Dr. Szatmari Anamaria medic
homeopat Cl. Sf. Anton

Florile ;i fructele socului sunt remedii pentru r[ceal[ ;i reumatism
Din Evul Mediu socul a
stat la loc de cinste `n farmacia omului simplu. Floarea de
soc era considerată medicamentul antiviral numărul
unu.
Efectele socului asupra organismului nu se limitează doar la vindecarea răcelilor, sucul de soc este
un vitaminizant puternic, un bun
tonifiant, antioxidant ;i prieten de
nădejde `n combaterea obezită\ii.
~n vreme ce florile de soc sunt
folosite pentru ceaiuri, decocturi,
limonade ;i pentru vopsirea textilelor `n galben, fructele se `ntrebuin\au la vopsirea `n cafeniu ;i negru a pieselor vestimentare.
Ceaiul din flori se lua contra tusei ;i afec\iunilor respiratorii, dureri
de stomac, ficat, vezică biliară. Florile fierte `n lapte dulce se puneau
la g]t. Se mai punea floare pisată

amestecată cu făină de gr]u sau
tăr]\e la umflături. Băile cu flori de
soc erau bune contra reumatismului. Coaja verde fiartă `n lapte dulce,
sulf ;i zahăr, se administra celor cu
afec\iuni respiratorii.
Coaja rasă de pe soc de sus `n
jos se punea `n rachiu ;i se bea pentru detoxifierea organismului. Rasă
de jos `n sus, se recomand[ contra
vărsăturilor. Pentru parazi\i intestinali (limbrici), se prepara un terci

din ramuri decojite fierte `n lapte.
Coaja ;i rădăcina pisate se storceau,
iar zeama se dădea de trei ori c]te o
ce;cu\ă celor ce sufereau de afec\iunile splinei. Frunzele crude se puneau pe răni. Boabele negre macerate `n pălincă se luau la junghiuri
sau friguri, vătămături.
Aceste practici nu erau gre;ite.
Astăzi, fitoterapia recomandă socul
pentru diferite boli, tratamentul
av]nd la bază tincturi, ceaiuri, decoct ;i alte preparate din flori ;i
fructe de soc.

Con\inut de vitamine
~n scopuri medicinale, folosim
de la soc florile, fructele ;i scoar\a,
bogate `n ulei volatil, tanin, mucilagii, flavonozide, amine, etilamină,
vitamina C ;i vitaminele din complexul B, izobutilamină.
Compozi\ia conferă socului
proprietă\i sudorifice, laxative, diu-

retice, antiinflamatoare, antiseptice
;i antireumatice. Florile de soc sunt
renumite pentru efectul sudorific,
fiind excelente ca remediu `n gripe
;i răceli, tuse ;i bron;ite, rinite. Infuzia din flori de soc, provoc]nd
transpira\ie abundentă, va scoate
răceala din organism ;i va scădea
febra, ajut]nd, `n acela;i timp, la eliminarea toxinelor. Preventiv, `n timpul epidemiilor de gripă, se fac cure
de două săptăm`ni, `n care se iau 23 linguri de tinctură de soc pe zi.
Dacă boala s-a instalat, se iau pe
parcursul unei zile 2-4 linguri de
tinctură diluată `n apă, timp de 710 zile la r]nd. Gripa se va sf]r;i
mai repede, iar simptome precum
febră, dureri musculare, slăbiciune,
vor fi mult diminuate. Infuzia din
flori de soc concentrată se folose;te
`n furunculoză, nevralgii, sciatică,
arsuri ;i `n\epături de insecte.
Text selectat
;i prelucrat de Ioan A.

Mama ;i copilul
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Gimnastica acvatic[
u;ureaz[ na;terea
care gravidele o simt dup[ practicarea programului de gimnastic[
acvatic[.

Vestea c[ au r[mas `ns[rcinate e urmat[ de o mare
team[ pentru multe viitoare
m[mici. Acestea se g]ndesc
cu groaz[ la durerile na;terii,
mai ales dac[ au cuno;tin\e
care le-au speriat cu pove;ti
despre un travaliu lung ;i
greu de suportat.
De aceea, e bine de ;tiut c[ gimnastica acvatic[ ajut[ foarte mult,
mai ales `n ultimul trimestru de sarcin[, c]nd mi;c[rile `ncep s[ devin[
din ce `n ce mai greoaie. ~n plus, femeile `ns[rcinate care fac gimnastic[ sub ap[ vor avea o na;tere mai
u;oar[.

Nu e obligatoriu
s[ ;ti\i s[ `nota\i
Nu trebuie neap[rat s[ ;ti\i s[
`nota\i pentru a v[ `nscrie la cursurile de gimnastic[ acvatic[ pentru
gravide, deoarece apa din piscinele
unde se \in acestea au o ad]ncime
de 1,4-1,5 metri. Condi\ia de baz[

Apa mic;oreaz[
durata travaliului

`ns[ este ca gravida s[ fi trecut de
s[pt[m]na a 16-a de sarcin[ ;i s[
aib[ acordul medicului care o supervizeaz[.

Detensioneaz[
;i relaxeaz[
Cursurile de gimnastic[ acvatic[ pentru femeile `ns[rcinate au
foarte multe avantaje< `notul

`mbun[t[\e;te at]t circula\ia sangvin[ ;i limfatic[, dar ;i respira\ia,
care conteaz[ foarte mult `n timpul
na;terii. De asemenea, exerci\iile `n
ap[ reduc edemele ;i tensiunea articula\iilor ;i, `n acela;i timp, regleaz[ digestia. Foarte important[
este ;i relaxarea din timpul
;edin\elor, datorit[ atmosferei extrem de lini;titoare. Dincolo de beneficiile mi;c[rii `n ap[, trebuie
men\ionat[ ;i «starea de bine» pe

Dup[ cum se ;tie, `n cazul unei
na;teri active, unul dintre cele mai
importante elemente de care e bine
s[ se \in[ cont este for\a de
gravita\ie. Atunci c]nd femeia gravid[ intr[ `n ap[ este redus efectul
for\ei de gravita\ie, astfel `nc]t ea
poate pluti, mi;c]ndu-se,
schimb]ndu-;i pozi\ia sau
relax]ndu-se extrem de u;or.
Din luna mai 2013 `ncep
`nscrierile pentru cursul de gimnastic[ acvatic[ pentru gravide.

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

Igiena organelor de sim\ la bebelu;
Când vine vorba de igiena
bebelu;ului, trebuie să avem
grijă în mod special de igiena
urechilor, nasului, ochilor ;i
a guri\ei. Cursul de puericultur[ adresat proaspe\ilor
t[tici ofer[ sfaturi importante
`n acest sens.
~n cazul urechilor, trebuie spus
un nu hotărât be\i;oarelor de urechi.
Be\i;oarele pot fi folosite pentru a
;terge pavilionul urechilor, în niciun
caz în interiorul lor. Urechile se pot
spăla zilnic. :ansele să apară otita
cresc atunci când urechile copilului
nu sunt spălate, pentru că în timp
se formează dopul de ceară. După
b[i\ă, e important să ;terge\i corect
urechile copilului răsucind capătul
unei bucă\i de tifon sau capătul unui
prosopel cu care ve\i ;terge doar pavilionul extern al urechii.
~n privin\a igienei ochilor la bebelu;, apar controverse. Datorită
faptului că bebelu;ii nu au lacrimi
în primele luni de via\ă, poate chiar
până la vârsta de un an, canalul na-

zo-lacrimal fiind închis, ochi;orii
lor vor fi ;ter;i din interior spre exterior. Cu apari\ia lacrimilor procesul va fi invers, dinspre exterior spre
interior. E posibil să facă conjunctivită la început, datorită lipsei lacrimilor. Atunci intervenim noi, cu
o igienă riguroasă zilnică.
Pentru năsuc nu folosi\i pompele care se ata;ează la aspiratorul

casnic sau cele electrice. Ne ocupăm
în mod special de igiena nasului
când năsucul e înfundat, folosind
ser fiziologic ;i o pompă manuală.
Dacă folosim în mod repetat pompele electrice sau cele care se ata;ează aspiratorului cu inten\ia de a aspira toate mucozită\ile, vom descoperi că nu facem altceva decăt să înmul\im secre\iile nazale – acesta fi-

ind modul de protec\ie a nasului de
factorii externi nocivi. Pentru igiena
orală, avem nevoie de un degetar siliconat sau cu o buc[\ică de tifon
rulat pe deget ;i înmuiat în apă, cu
care vom cură\a guri\a în interior pe limbu\ă, deasupra, dedesupt, pe
gingii, pe interiorul obrajilor, astfel
încât interiorul guri\ei să rămână
curat, rozaliu. În cazul în care după
acest periaj rămân pete albe, e vorba
despre candidoza orală care apare
la bebelu;i ;i care trebuie tratată.
Deci, lucrurile sunt simple< nu
neglija\i să ;terge\i urechiu;ele ;i
ochi;orii copila;ului, să interveni\i
cu ser fiziologic ;i o pompă manuală
atunci când năsucul e `nfundat, iar
guri\a trebuie spălată în fiecare zi.
~ntrebare - concurs< C]nd sunt
;anse mai mari s[ apar[ otita?
R[spunsurile pot fi trimise pe
adresa redac\iei Informa\ia Zilei,
str. Mircea cel B[tr]n nr.15, Satu
Mare sau prin mail<
redactiasm@informatia-zilei.ro,
iar pentru mai multe informa\ii
pute\i accesa
www.cursdepuericultur[.ro
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Jessica Alba, actri\[ ;i femeie de afaceri
De;i continu[ s[ ne `nc]nte
pe marile ecrane, actri\a `n
v]rst[ de 32 de ani munce;te
de zor pentru a face ca mediul
care-i `nconjoar[ pe copii s[ fie
un loc mai sigur din punct de
vedere ecologic.

al[turi de echipa ei. Centrul nervos
al companiei este serviciul pentru
clien\i de la etajul doi alc[tuit din
19 angaja\i. „Vede\i, sunt oameni
adev[ra\i”, spune actri\a m]ndr[ cu
un z]mbet larg pe fa\[.
Nu i-a fost u;or s[ ajung[ aici ;i
de multe ori s-a g]ndit s[ renun\e
c]nd unele parteneriate nu au
func\ionat. „Dup[ ce am colaborat
8 luni cu cineva, m-am trezit f[r[
partener. De foarte multe ori am
pl]ns. Dar so\ul meu m-a `ncurajat
de fiecare dat[ s[ nu renun\.” Compania a reu;it s[ atrag[ p]n[ `n prezent 27 de milioane de dolari de la
investitori entuziasma\i.

Cine ar fi putut ghici c[ un „accident” cu scutecul va duce la lansarea celei de-a doua cariere a Jessic[i Alba? Cu c]\iva ani `n urm[,
fiica ei Honor, atunci un bebelu;, a
apucat cu m]nu\a ei con\inutul unui
scutec ;i l-a `nghi\it. Actri\a, care-;i
petrecuse mai toat[ perioada dinainte de a na;te c[ut]nd cele mai
eco, netoxice ;i organice produse
pentru fiica ei, a `nceput s[ intre `n
panic[. A sunat la compania produc[toare fiind `ngrijorat[ c[ acel
material se va m[ri `n stomacul
feti\ei.
Dup[ ce a a;teptat mai mult
timp la telefon, Jessica a reu;it s[
vorbeasc[ cu un angajat care, din
p[cate, nu i-a putut da foarte multe
informa\ii. I s-a sugerat doar s[ sune
medicul copilului. Acesta a fost momentul de cotitur[ pentru actri\[.
„E destul de greu s[ g[se;ti produse
pentru bebelu;i care utilizeaz[ chimicale netoxice ;i `n care mamele
pot avea `ncredere total[. M[rci cunoscute care-;i denumesc produsele
ca prietenoase cu mediul sau netoxice se refer[ de obicei la modul `n
care sunt `mpachetate, nu la produsul `n sine. Eu mi-am dorit un scutec
care s[ nu fie plin de ingrediente petrochimice ;i care s[-;i fac[ bine
treaba.” Din fericire, Honor s-a dovedit a fi o feti\[ puternic[ ;i nu a
fost afectat[ de „gustarea” ei.

Sfaturile Jessic[i
pentru p[rin\i

Afacerea unei mame
grijulii
Ast[zi, trei ani mai t]rziu, Jessica
este pre;edintele The Honest Company, o afacere de comer\ electronic
care se ocup[ cu produc\ia ;i vinderea de produse accesibile eco ;i
netoxice pentru `ntreaga familie –
de la ;erve\ele umede pentru bebelu;i la spray contra g]ndacilor, balsam de buze sau detergent petru
haine.
Mam[ a dou[ feti\e – Honor de
4 ani ;i Haven de 1 an – Alba `;i folose;te experien\a de p[rinte pentru
idei de produse ;i testeaz[ `n propria
buc[t[rie noi ingrediente alimentare. Recent ;i-a lansat prima ei carte,
„The Honest Life”, inspirat[ de stilul
ei ecologic de via\[ ca p[rinte.
Cea care a ajuns de nenum[rate
ori `n topurile celor mai frumoase
vedete sus\ine c[ interesul ei pentru

afaceri nu este o noutate, ea fiind
disciplinat[ ;i pragmatic[ de-a lungul carierei. „Am fost `ntotdeauna
foarte orientat[ spre afaceri c]nd a

venit vorba de actorie”, recunoa;te
Jessica.
Imediat dup[ absolvirea liceului
;i-a petrecut vara urm]nd cursurile

;colii de actorie a dramaturgului
David Mamet din Vermont, unde
s-a preg[tit cu William H. Macy ;i
Felicity Huffman. „Am lucrat cu oa-

meni grozavi, am `nv[\at multe despre analiza unui scenariu ;i text, dar
teatrul nu a fost pentru mine. Nu
era ceva ce puteam face. Am vrut s[

fac bani din actorie, nu doar s[ joc
de dragul de-a juca.”
Cei 80 de angaja\i ai propriei
companii umplu birourile ;i hala si-

tuat[ `n Santa Monica, California.
Jessica vine la firm[ aproape `n fiecare zi c]nd nu are film[ri sau nu
este plecat[ `n c[l[torii, muncind

Pune `ntreb[ri legate de produsele de baz[. Mult[ lume spune „Dar
am crescut cu acest produs ;i nu am
p[\it nimic”. „Aud asta tot timpul
de la prietenii ;i familia mea”, spune
Jessica `n cartea ei. Dar ast[zi sunt
peste 80.000 de substan\e chimice
noi pe pia\[, multe dintre ele nefiind
`nc[ studiate suficient pentru a vedea dac[ sunt toxice pentru s[n[tatea noastr[.
Spal[ bine totul. Mamele ocupate sunt mereu `n c[utare de noi
modalit[\i de a prepara m]ncare
s[n[toas[ pentru copii. Nu s[ri\i
peste acest pas, chiar dac[ pe pachet
scrie c[ produsele alimentare au fost
sp[late deja. Pentru a sp[la legumele
Jessica folose;te o solu\ie dintr-o
parte de o\et ;i patru p[r\i de ap[.
„~nmuia\i verde\urile `n ap[ timp
de un minut, separ]nd frunzele”, ne
sugereaz[ ea.
Arunca\i recipientele de plastic.
Chimicalele toxice ca BPA pot trece
din plastic `n m]ncarea bebelu;ului
c]nd este `nc[lzit[. O alternativ[ eco
;i s[n[toas[ pentru copii sunt recipientele din sticl[ pentru depozitarea m]nc[rii sau borcanele.
Trata\i zg]rieturile natural. ~n
loc s[ acoperi\i rana cu antibiotice,
folosi\i un amestec de ap[ purificat[
;i ulei de arbore de ceai (un antiseptic natural) pentru zg]rieturi minore. Gelul de arnic[ este o alternativ[ natural[ pentru mentolul sintetic care ajut[ la calmarea durerii
dup[ o lovitur[.
C[uta\i produse pentru bebelu;i
f[r[ parfum (fragrance-free) `n locul celor parfumate (unscented).
Produsele care au parfum ad[ugat
pot cauza irita\ii ;i pot provoca alergii la copii. Produsele etichetate „unscented” pot con\ine parfumuri artificiale pentru a masca mirosul celorlalte ingrediente.

Sport
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C];tig[torul Ovidiu Pop ne-a
`mp[rt[;it acum la final c]teva impresii str]nse de-a lungul celor sa;e
luni. Iat[ ce ne spune el<
Ce impresii mi-a l[sat aceast[
experien\[? ~n primul r]nd mi-a redat `ncrederea `n for\ele proprii.
Simt din nou c[ orice e posibil, trebuie doar devotament, munc[ ;i
r[bdare. Auzisem `nainte de `nceperea acestui program m[rturiile
multor oameni ce au reu;it s[
sl[beasc[, aproape to\i spuneau c[
`nainte de a sl[bi c]t `;i doreau, au
reu;it s[ se vad[ deja slabi. Vedeau
clar care le este \elul, unde doresc
s[ ajung[ ;i sim\eau c[ vor reu;i.
Am `ncercat ;i eu multe metode de
a sl[bi, dar niciodat[ nu am putut
s[ am aceast[ "viziune", p]n[ nu am
`nceput acest program. Cheia succesului sunt instructorii ;i ceilal\i
colegi din program. Ei au reu;it s[
`mi dea for\a ;i `ncrederea de care

guran\[ voi reu;i. ~n al doilea r]nd,
voi mi-a\i `nt[rit credin\a `n faptul
c[ trebuie s[ renun\ la prejudec[\i.
P]n[ acum credeam c[ la sal[ merg
doar oameni obseda\i de propria lor
imagine. La Primagym am g[sit o
familie ;i ni;te prieteni `n colegii de
"suferin\[". Am realizat c[ principalul \el al tuturor de la Primagym
este s[n[tatea. A trebuit altcineva
s[ `mi deschid[ ochii asupra problemelor s[n[t[\ii mele, `ns[ v[
mul\umesc din suflet.
Impresia general[ pe care mi-a
l[sat-o acest program este c[ la Primagym voi g[si tot timpul oameni
dispu;i ;i dornici s[ m[ ajute. Eu
cred c[ tot binele sau r[ul pe care `l
facem `n via\[ se `ntoarce la noi.
Pentru tot suportul ;i iubirea pe care
mi-a\i ar[tat-o abia a;tept s[ se
`ntoarc[ la voi `nzecit, deoarece merita\i. Nu exist[ cuvinte pentru c]t
de `ndatorat ;i de recunosc[tor v[
sunt. V[ mul\umesc Primagym !!!

aveam nevoie pentru a vedea clar
rezultatul pe care mi-l doresc de la
aceast[ aventur[. ~nc[ nu mi-am

atins \elul, `ns[ de la voi am `nv[\at
s[ am r[bdare. ~n cele 6 luni de abonament c];tigate la concurs, cu si-

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 organismul fizic `n starea de a recu-

noa;te defectele.
Aparatul transmite oscila\ii ;i impulsuri cu ajutorul c[rora organismul `;i reaminte;te de starea
s[n[toas[. ~n corpul s[n[tos celulele s[n[toase au o und[ sinus
care are o anumit[ tensiune iar celulele 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 creierul 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 sufletesc, randamentul vie\ii noastre
se manifest[ pe corpul fizic. ~n
aceast[ situa\ie poate ajuta aparatul Immunotic, deoarece are o
ac\iune asupra nearmoniz[rii,

Se `nt]mpl[ ca uneori s[
ne sim\im nu doar balona\i,
ci cu fel ;i fel de senza\ii
nepl[cute `n stomac. S[rb[torile au trecut, `ns[ tulbur[rile
digestive ar putea s[ `;i fac[
mai departe sim\it[ prezen\a.
Ele apar de regul[ din cauza
consumului mare de produse alimentare bogate `n lipide, gr[simi
;i proteine, alimente de altfel din
categoria celor greu digerabile.

gestive. Haide\i s[ le cunoa;tem!
Ne oprim la chimen. Este foarte
util `n combaterea senza\iei de balonare. Se poate consuma sub
form[ de ceai sau se poate preg[ti
o sup[ de chimen cu crutoane, semin\ele
ajut]ndu-ne la
reducerea
presiunii

Chimen `n can[
sau `n farfurie
Mul\i dintre noi aleg fel
;i fel de pastile `n vreme ce
al\ii merg pe m]na remediilor naturiste care reu;esc ;i
ele foarte bine s[ combat[
problemele di-

F[ mi;care `mpreun[ cu
PRIMAGYM!
Pentru informa\ii suplimentare
pute\i contacta PrimaGym,
la telefon 0728.555.590
V.S.

Fi\i musafirii no;tri la dou[ tratamente gratuite cu Immunotic
Prin utilizarea aparatului
Immunotic, pe baza unei experien\e vaste c];tigat[, corpul uman va reu;i s[ restabileasc[ starea de s[n[tate dac[
va primi impulsurile ;i nutrien\ii corespunz[tori.

Diet[

Problemele digestive
tratate pe cale natural[

Ovidiu Pop, c];tig[torul programului
“Fii `n form[!” ne dezv[luie
secretul pierderii `n greutate
Programul “Fii `n form[“
oranizat de Primagym s-a
`ncheiat dup[ ;ase luni `n care
concuren\ii au `nceput un
nou stil de via\[, cu program
la sala de fitness.
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asupra oscila\iilor gre;ite astfel
`nc]t din memoria inteligen\ei infinite a organismului porne;te o
oscila\ie corect[, disp[r]nd nearmonizarea. Mobilizeaz[ energia
necesar[ reconstruc\iei. De fapt
are un efect benefic asupra capacit[\ii str[bune de autovindecare
a organismului.
Distruge viru;ii, bacteriile, parazi\ii intestinali. Poate avea efecte
asupra bolilor cardiace ;i vasculare, asupra paraliziei, asupra bolilor reumatice, asupra depresiei,
asupra bolilor sistemului nervos,
asupra tumorilor, `n cazul inflama\iilor ;i infec\iilor, asupra bolilor organice. Utilizarea aparatului 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.

din abdomen. Cu
dou[ linguri de suc
de l[m]ie ;i ghimbir
ajut[m stomacul s[ se
simt[ u;or ca un fulg. Se
prepar[ cu pu\in[ l[m]ie
;i ap[ c[ldu\[.
Arsurile gastrice sunt ;i
ele dificil de comb[tut
uneori, dar dac[ avem acas[
semin\e de anason le venim
u;or de hac. ~ntr-o can[ de ap[
clocotit[ trebuie s[ ad[ug[m o linguri\[ de semin\e de anason.
Oprim focul ;i l[s[m zece minute
s[ se infuzeze, apoi bem. Foarte
bun `n caz de indigestie este sucul
natural de portocale. Calmeaz[
tractul intestinal ;i `n plus ne ofer[
;i substan\e nutritive. Dac[ `n
schimb sim\im c[ ne doare stomacul e indicat s[ trecem
la
masaj,
combina\ia pe care e necesar
s[ o facem fiind din ulei de soia ;i
usturoi.
Th. Vladimirescu

De ce m]nc[m at]t de mult?
~n cazul `n care suntem
mari consumatori de dulciuri, produse de patiserie,
fast food sau chipsuri ;tim ;i
care sunt cauzele cre;terii `n
greutate. Sunt `n schimb persoane care nu `n\eleg din ce
cauz[ un pachet de chipsuri
sau o cutie de ciocolat[ le
`ngra;[.

cet[torii au ajuns la concluzia c[ folosind vesel[ mai mic[ putem chiar
s[ sl[bim. Tot studiile arat[ c[ inclusiv culoarea farfuriilor joac[ un
rol deosebit c]nd vine vorba de cantitatea consumat[. Cercet[torii
sus\in urm[toarea idee< culoarea veselei trebuie s[ fie `n contrast cu
nuan\a alimentelor pentru a m]nca
mai pu\in.

Trucuri ;i cantit[\i

Se spune mai important dec]t
ceea ce consum[m este cantitatea
pe care o m]nc[m. Studiile `n domeniu au scos `n eviden\[ faptul c[
`n ultimii '50 - '60 de ani, cantitatea
de hran[ pe care o persoan[ o consum[ zilnic la o mas[ s-a dublat.

S[ spunem “Nu” cre;terii
`n greutate!
:i dac[ totul s-a dublat, e logic
s[ creasc[ ;i greutatea noastr[ cor-

poral[. Totu;i, nu putem s[ ne l[s[m
prad[ tenta\iilor ;i s[ ne expunem
unor riscuri mari pentru s[n[tatea
noastr[, motiv pentru care tot cer-

Un alt truc de folos e s[ nu punem toat[ m]ncarea pe mas[. E indicat s[ punem c]te pu\in din toate,
`n boluri mici, dar dac[ vom a;eza
fel ;i fel de m]nc[ruri `n fa\a noastr[
nu vom mai g]ndi ra\ional ;i vom
consuma peste m[sur[. Oamenii de
;tiin\[ ne mai sf[tuiesc s[ `mp[r\im
m]ncarea `n por\ii mici deoarece
astfel vom reu;i s[ m]nc[m mai
pu\in, p[c[lind creierul c[ `n farfurie avem o por\ie mare de hran[.
Ioana V.
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Cele mai bune
ceaiuri laxative

Ceaiurile laxative sunt folosite de foarte multe ori `n cura
de sl[bire. Asta deoarece ele
reprezint[ de fapt metoda natural[ prin care se poate sc[pa
de kilogramele `n plus,
gr[bind chiar procesul prin
care aceste kilograme `n exces
se pierd.
Speciali;tii ne ofer[ o serie de
informa\ii de mare folos atunci
c]nd ne dorim includerea consumului ceaiurilor laxative `n planul
nostru alimentar.

C]nd le consum[m?
Ace;tia sus\in c[ toate ceaiurile laxative trebuie consumate diminea\[, pe stomacul gol, pe c]t
posibil `naintre de ora 7. Dup[ o
can[ s[n[toas[ de ceai laxativ e
recomandat s[ trecem la programul de exerci\ii fizice, acest lucru
fiind recomandat mai ales persoanelor sedentare. Printre cele mai
bune ceaiuri laxative se num[r[
cel verde, ceaiul de cru;in, susan
sau coada ;oricelului.

Accelerarea
metabolismului
Ceaiul verde este cunoscut
pentru capacitatea sa de accelerare
a metabolismului. Are o puternic[
ac\iune laxativ[, diuretic[ ;i detoxofiant[. Foarte bun este ;i ceaiul
de cru;in, folosit de foarte multe
persoane care au probleme digestive, mai ales legate de constipa\ie.
Dac[ din ceaiul verde ne putem
permite chiar dou[ sau trei c[ni
zilnic, din cel de cru;in nu putem
bea mai mult de o can[ pe zi maxim o s[pt[m]n[.
Un alt ceai cu efect laxativ este
ceaiul de coada - ;oricelului. Acest
ceai are un efect bun pentru distrugerea viermilor intestinali.
Theodora V.
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Exerci\ii pentru
un abdomen plat

Propunerile vestimentare
pentru sezonul prim[var[-var[
ale designer-ului Cristina Mure;an

3
1

2

4

5

6

7

În cadrul evenimentului
Easter Fashion & Trends de la
Vila Poesis, designer-ul Cristina Mure;an ;i-a prezentat o
colec\ie nouă ;i efervescentă.
Manechinele Trust Models au
defilat în \inute elegante ;i cu
stil. Cristina, a reu;it să surprindă plăcut publicul.

Colec\ia prezentată este dedicată sezonului de primăvară – vară,
iar culorile predominante au fost albastru, auriu, alb ;i negru. În realizarea colec\iei s-au folosit materiale
precum paietele aurii în combina\ie
cu piele, dantelă ;i tricot combinat
cu voal. Totodată spectatorii au putut admira ;i o \inută casual dedicată special bărba\ilor. Toate \inutele

sunt realizate din inspira\ie proprie.

”Little Black Dress-ul”
a făcut furori
Cris Fashion se adresează în primul rând femeilor dar ;i bărba\ilor.
Designer-ul pune mai mult accentul
pe \inute de femei. Vedeta serii a
fost ”Little Black Dress-ul” care a

făcut furori printre cei afla\i la eveniment. Aceasta a fost accesorizată
cu o mică fundă în zona gâtului,
prin care a reu;it să îi aducă un plus
de elegan\ă. În acela;i timp noutatea
colec\iei a fost o rochie confec\ionată din piele neagră ;i accesorizată
cu paiete aurii, împreună cu un sacou negru cu mâneci treisferturi.
Flavia Călăianu

Abdomenul este cel care de
foarte multe ori ne d[ b[t[i de
cap, `n sensul c[ ne face s[
p[rem destul de plinu\e, mai
ales dac[ mai e ;i balonat.
S[pt[m]na aceasta, antrenoarea Kerekes Emoke de la Centrul de aerobic Fitland situat `n
Satu Mare pe strada R]ndunelelor nr. 3 ne invit[ la un set de
exerci\ii pentru abdomen.
Dificultatea nu este tocmai ri-
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dicat[, a;a c[ am putea spune c[
este la `ndem]na oricui s[ le pun[
`n practic[. P]n[ una alta, v[ invit[m la mi;care, nu `nainte de a
v[ spune c[ pe www.fitland.ro
g[si\i toate detaliile despre
exerci\iile puse `n practic[ la centrul s[tm[rean.
1. Culcat dorsal, trunchiul ridicat,
m]inile sub bazin, picioarele
`ntinse, st]ngul `nainte, jos, dreptul sus (imaginea 1). Schimb[m
pozi\ia picioarelor (imaginea 2).

8
Repet[m mi;carea de 24 de ori.
2. Culcat dorsal, m]inile la ceaf[,
coatele `n spate, genunchii `ndoi\i
(imaginea 3). ~ntindem bra\ul
st]ng ;i r[sucim trunchiul spre
dreapta (imaginea 4). Repet[m
exerci\iul de 24 de ori, apoi `l punem `n practic[ ;i pe cealalt[ parte
a corpului.
3. Culcat costal, sprijin pe antebra\ul drept, bazinul ridicat, genunchii `ndoi\i (imaginea 5).
L[s[m bazinul jos (imaginea 6) de
24 de ori.

4. A;ezat, cu genunchii `ndoi\i,
t[lpile pe sol, bra\ele `ndoite,
m]inile la piept (imaginea 7).
R[sucim trunchiul spre dreapta
(imaginea 8), iar apoi spre st]nga.
Repet[m exerci\iul de 32 de ori.
5. Culcat dorsal, picioarele ridicate
`n pozi\ie vertical[, bra\ele `ntinse
`n sus (imaginea 9). Ridic[m trunchiul ;i atingem v]rful picioarelor,
genunchii r[m]n `ntin;i (imaginea 10). Repet[m mi;carea de 24
de ori.
Ioana Vladimirescu

Casa şi grădină

14 Informa\ia zilei

Spatifilum
Această plantă are floarea
formată dintr-o spată ;i un
spadice. Spata este de culoare
albă, spadicele galben, iar
frunzele, de un verde strălucitor, sunt prelungi, gofrate ;i
ondulate pe margini.
A;ezare, mediu< fiind o plantă
foarte decorativă ;i elegantă, datorită frunzelor deosebite ;i a florilor, cel mai indicat este să fie
a;ezată singular, într-un interior
modern, departe de alte plante.
Este indicată ;i în sălile de baie.
Îngrijire< se va uda regulat, în
a;a fel încât pământul să fie umed
tot timpul. Din martie până în
septembrie se vor administra îngră;ăminte în solu\ie, la interval
de două săptămâni. Se va replanta
în pământ u;or permeabil, la fiecare doi ani. Florile ;i frunzele ofilite vor fi înlăturate. Preferă locurile luminoase, dar ferite de razele
directe ale soarelui ;i o temperatură obi;nuită. Temperatura de
iarnă va fi de cel pu\in 14 grade
Celsius. Are nevoie de umiditate
ridicată. Din acest motiv se va
a;eza pe un strat de pietri; umed,
iar frunzele vor fi pulverizate cu
apă la temperatura mediului.
Boli, dăunători< într-un mediu
uscat poate fi atacată de păianjeni
;i de păduchii cu scut.
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Garduri vii
Un gard viu oferă o barieră
sau o grani\ă atractivă cu o înfă\i;are mai plăcută ;i mai
blândă decât un perete sau un
gard. Gardurile vii pot însemna muncă grea dacă cer tundere frecventă, deci alege\i
plante care solicită minim de
între\inere.
Lua\i în considerare func\ia gardului viu de a vă decide asupra plantelor pe care să le alege\i - poate un
gard vă va servi nevoile la fel de bine
;i solicită mai pu\ină muncă intensă.
Gardurile vii constituie grani\e,
atrac\ie care pot purta flori ;i fructe
sau frunzi;. Multe garduri vii î;i
schimbă înfă\i;area de-a lungul anotimpurilor ;i aduc varietate în grădină. Filtrând vântul, gardurile vii - în
special cele cu frunze căzătoare - sunt
un paravan mai bun pentru ariile expuse decât barierele solide cum sunt
pere\ii. Gardurile vii pot avea o formă
riguroasă sau liberă. Alegerea depinde de stilul grădinii ;i de spa\iul disponibil, dar, în general, gardurile vii
nonformale înseamnă mai pu\ină
muncă pentru grădinarul ocupat.
Gardurile vii cu formă riguroasă trebuie să fie atent tunse pentru a le
men\ine ordonate, putând fi mari
consumatoare de timp. :i cele non-

formale au nevoie din când în când
de tuns, dar acesta se poate face cu
mai pu\ină regularitate ;i precizie.

Alternative
Un gard viu poate avea rol de o
grani\ă, o barieră sau paravânt.
Totu;i, un grădinar ocupat poate alege o alternativă care solicită mai
pu\ină îngrijire< perete, gard sau îngrădituri. Sau poate combina cele două op\iuni crescând un gard viu
scund ;i continuându-l cu o prelungire din împletitură.
Construirea unui perete - această
muncă necesită îndemânare la a;eza-

Bulbul ”orb” - ramurile care nu mai înfloresc se numesc
”oarbe”. Acestea sunt cauzate
de cele mai multe ori de lipsa
apei în timpul sezonului de
cre;tere sau, în cazul narciselor galbene, de aglomerarea
lor. Tratament< asigura\i-vă
că bulbii au cantitatea de apă
necesară. Dezgropa\i bulbii
de narcisă aglomera\i, despăr\i\i-i ;i replanta\i-i.

rală a plantei. Pulveriza\i pe plantă
fungicide care con\in mancozeb,
carbendazim sau mixtură de zeamă
bordeleză. Varietă\ile rezistente la
petele de frunze sunt disponibile în
centrele de grădinărit ;i pepiniere.

Carier[

rea cărămizilor, dar există produse
speciale care o pot facilita.
Montarea unei îngrădituri aceasta are o via\ă mai scurtă decât
un gard, dar e u;or de ridicat. Gardurile tradi\ionale sunt din alun, dar
se pot utiliza ;i îngrăditurile din salcie, stuf sau bambus.
Construirea unui gard - suporturile din lemn ale gardurilor trebuie
tratate conservant> cele din beton, solicită mai pu\ină între\inere. Suporturile trebuie bine fixate în pământ<
în acest scop vârfurile din metal sunt
mai u;or de utilizat decât fixarea în
beton.
Flavia Călăianu

Ciupercile otrăvitoare - majoritatea ciupercilor otrăvitoare apar pe
vreme umedă de toamnă. Pe peluze,
ele cresc deseori în cercuri, cauzând
decolorarea ierbii. Totu;i, ciupercile
otrăvitoare au via\ă scurtă ;i rareori

supravie\uiesc înghe\ului din timpul iernii. Tratament< nu există un
tratament eficient care să prevină
apari\ia ciupercilor, dar pentru a
preveni răspândirea lor, doborâ\ile cu o perie \eapănă înainte de a-;i
elibera sporii. Uneori, aceste ciuperci cresc pe materie organică îngropată, de exemplu rădăcini de copaci bătrâni, acestea trebuie înlăturate. Mucegaiul - este o ciupercă ce
are un aspect prăfos de culoare albă
sau gri ;i care apare pe tulpini, frunze ;i muguri de flori (acestea din
urmă se pot ofili ;i pot cădea). Mucegaiul apare în mod obi;nuit în perioade uscate, calde, după miezul
verii. El este legat de aerul umed
stagnant din jurul tulpinii plantei.
Sunt predispuse acestui risc trandafirii, vi\a albă ;i alte plante
agă\ătoare.
Tratament< tunde\i ramurile
crescute stufos pentru a îmbunătă\i
circula\ia aerului. Păr\ile afectate
trebuie tunse ;i arse, după care planta trebuie păstrată udată bine ;i
`nmul\it[. Se poate trata chimic cu
dinocap sau triforină.
Flavia C.
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Sfaturi despre carier[
din partea lui Benjamin Franklin
Este unul dintre părin\ii
fondatori ai Americii, ;i a jucat un rol important în formarea tărâmului tuturor posibilită\ilor.

Probleme ;i boli ale plantelor

Frunzele cu pete - produse de
variate bacterii sau ciuperci, petele
negre sau maro, ovale sau rotunde,
apar la suprafa\a frunzelor. Zona
din jurul petei se decolorează uneori
către galben. Cel mai adesea sunt
afecta\i trandafirii ;i unele fructe de
tufi;uri, gravitatea problemei variind de la un an la altul. Cele mai
multe pete de frunze nu constituie
probleme serioase ;i apar doar la
plante care nu mai sunt într-o starea
prea bună. Tratament< tăia\i ;i apoi
distruge\i orice parte afectată de pete pentru a îmbunătă\i starea gene-

Miercuri 8 mai 2013

De-a lungul vie\ii acesta a avut
multe ”roluri” - a fost politician, savant, muzician, antreprenor, autor
;i inventator. De asemenea, a oferit
sfaturi în seria ”Poor Richards Almanack” ;i în multe alte lucrări.
Data de 17 aprilie 2013, a marcat
împlinirea a 223 de ani de la moartea lui Benjamin Franklin. Cu această ocazie a fost întemeiat un top cu
cele mai bune sfaturi ale sale, legate
de carieră.
1. Administrează-\i bine timpul,
pentru a te relaxa după muncă. Dacă vrei să te relaxezi cum dore;ti,
atunci trebuie mai întâi să termini
ceea ce ai de făcut. Asta însemnând
că trebuie să fii productiv în timpul
orelor de muncă iar abia de apoi să
î\i iei timp liber.
2. În casa unui om muncitor,
foamea bate la u;ă, dar nu îndrăz-

ne;te să intre.
Franklin a fost născut într-o familie
modestă iar el a părăsit casa
părin\ilor la o vârstă fragedă ;i a lu-

crat din greu pentru a deveni unul
dintre cei mai puternici oameni ai
SUA.
3. Spune-mi ceva ;i o să uit, în-

va\ă-mă ceva ;i o să îmi aduc aminte, implică-mă într-o activitate ;i o
să învă\.
Benjamin Franklin a învă\at totul pe cont propriu, lucrând la început pentru tatăl său, care de meserie era fierar ;i a pierdut o vreme
la tipografia fratelui său, James.
La vârsta de 17 ani Franklin a
renun\at le ucenicie pentru a trăi pe
cont propriu în Philadelphia,
învă\ând din gre;eli ;i e;ecuri.
4. Lucrează cât mai mult astăzi,
deoarece nu ;tii ce-\i rezervă ziua
de mâine.
O întâlnire, o criză sau chiar o
problemă personală poate ocupa o
zi întreagă de muncă. Când ai timp
să munce;ti atunci munce;te mult
;i bine. Programul lui Franklin care
a fost publicat în autobiografia sa,
era unul destul de încărcat.
Benjamin lucra ore multe ;i se
trezea diminea\a pentru a-;i planifica activită\ile pe care trebuie să le
desfă;oare iar la finele zilei reflecta
asupra succeselor ;i e;ecurilor.
Flavia C.

Cum s[ lucrezi de acas[
Fără ;efi, fără haine incomode de birou, program lejer,
adică nu mai trebuie să te treze;ti diminea\a devreme pentru a merge la birou, ci stai
acasă ;i faci treaba pentru care e;ti plătită.

mai ales că lucrez la o revistă. Însă
peste două ore mă trezeam că mă
uit la Columbo”, poveste;te un redactor care lucrează de acasă. De
multe ori este indicat să ne facem
un program strict pe care trebuie să
îl urmăm.

Nu uita să faci sport!

Toate acestea sună frumos, dar
înainte de a fi în al nouălea cer ;i a
avea o astfel de posibilitate,
gânde;te-te dacă e;ti hotărâtă să o
accep\i. Tot ce trebuie să faci este să
răspunzi la întrebarea< ”Chiar sunt
pregătită pentru a;a ceva?”

Musafirii nepofti\i
Pentru c[ toată lumea va ;ti că
e;ti acasă, prietenii tăi ;i membrii
familiei vor în\elege pu\in mai greu
că te deranjează vizitele ;i convorbirile nesfâr;ite la telefon. Aceste întreruperi pot să î\i scadă productivitatea iar spre finalul zilei vei realiza
că nu ai făcut mai nimic pentru job.
De aceea, la început este indicat să
le explici tuturor că într-un anumit
interval de timp nu trebuie să te deranjeze.

Tenta\ii< frigiderul,
televizorul ;i messengerul
„În cazul celor care lucrează de
acasă, există pericolul izolării. Grupul de prieteni se menţine mai greu.
Trebuie să-ţi propui să faci asta, să
ţii legătura cu ei, pentru a nu te izola” spune Vivien Untaru, manager
general la compania de resurse
umane VON Consulting, din Bucure;ti.
Tenta\ia de a vorbi cu cuno;-

tin\ele online este deseori o tenta\ie
mare, însă dacă are o măsur[ nu trebuie să devină o problemă majoră.
De asemenea, ;i tenta\ia frigiderului
trebuie tratată cu o aten\ie mare.
Am observat că persoanele care lucrează mai mult de acasă au obiceiul
ca, de câte ori ajung în bucătărie,
să-şi mai facă un sandwich”, declară
Vivien Untaru.
Tot la fel de periculoasă este ;i
tenta\ia televizorului. . „Îmi spuneam că trebuie să fiu la curent cu
ce se mai întâmplă pe lumea asta,

Chiar dacă înainte de a lucra de
acasă aveai o slujbă ”normală” ;i nu
mergeai la sală, acum este indicat
să faci sport! Lipsa exerci\iului ;i
statul în casă se va observa foarte
repede mai ales pentru că vei lua
kilograme în plus. Atunci când trebuie să ajungi la birou, vrei, nu vrei,
faci ceva mişcare mergând până
acolo. Dacă ai un job de acasă trebuie să fii foarte disciplinată şi săţi propui să faci mişcare”, a adăugat
Vivien Untaru.
După părerea ei, reu;ita într-un
astfel de domeniu constă cel mai
mult în disciplină. ”Ca să te poţi
bucura din plin de lucrul de acasă
trebuie să-ţi faci un program de lucru care să lase loc pentru viaţa privată, exerciţii în aer liber şi mese regulate”.
Flavia Călăianu

