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Modele de sandale 
pentru vara lui 2013

Vara aceasta
vine cu o serie de
provoc[ri `n materie de san-
dale. Marile case de mod[ ;i-
au prezentat colec\iile
prim[var[-var[ 2013 la Mila-
no, Paris, Londra ;i New
York, iar tendin\ele transmit
`n acest an mult[ feminitate,
`ndr[zneal[, culori juc[u;e. 

R[m]n `n vog[ platformele,
imprimeurile florale, sandalele
joase ;i balerinii, dar ;i noi ten-
din\e cum ar fi sandalele cu fini-
saje metalice, detalii transparente,
t[lpi rigide din lemn, forme arhi-
tecturale, multe barete, sandale cu
v]rf ascu\it.

Sandale cu finisaje 
metalice
Mai multe case de mod[ pro-

pun sandale cu finisaje metalice,
`n special `n tonuri de argintiu.
Recomand[rile au fost lansate de
casele de mod[ J.Crew, Viktor&
Rolf, Burrbery, DKNY ;i Mendel
;i sunt valabile at]t pentru sanda-
lele cu talp[ ortopedic[ sau cu toc
drept ;i gros, c]t ;i pentru sanda-
lele cu toc stiletto.

Balerini ;i sandale 
cu v]rf ascu\it

Moda ̀ nc[l\[mintei cu v]rf as-
cu\it revine `n 2013 ;i o `nt]lnim
nu numai la sandale, dar ;i la pan-
tofi. ~nc[l\[mintea cu v]rf ascu\it
exprim[ mult[ determinare, fe-
minitate ;i o doz[ de elegan\[. 

Sandale cu barete
Cu siguran\[ o pereche de san-

dale cu barete vor atrage privirile
prietenilor ;i colegilor de serviciu.
Sunt ideale pentru persoanele

nonconformiste ca-
re vor putea s[ aleag[

`n aceast[ var[ zeci de
modele, cu v]rful ascu\it, rotund,
sub form[ de platform[ sau chiar
cu talp[ joas[. Recomand[rile vin
de la Versace, Fendi ;i Altazurra.

Sandale transparente
Chanel, Donna Karan, Valen-

tino ;i Givenchy propun sandale
cu barete ;i tocuri transparente ̀ n
combina\ii cu material argintiu ;i
auriu. Moda pantofilor ;i a san-
dalelor transparente a fost lansat[
anul trecut ;i revine ̀ n 2013 cu
mai mult elan.

Sandalele cu plat-
forme extravagante

Dac[ anul trecut v-a\i
cump[rat o astfel de pere-
che, pute\i s[ o scoate\i cu ̀ ncre-
dere din dulap pentru c[ moda se
men\ine ;i `n vara lui 2013. Ele-
mentul distinct al acestui sezon `l
constituie platformele atipice, cu
imprimeuri florate, cu modele
ie;ite din comun. Sunt ideale pen-
tru femeile micu\e care vor s[
creeze o linie mai lung[ a corpului
f[r[ a se sim\i incomod pe tocuri
foarte `nalte.

Sandale cu talp[ joas[
De c]\iva ani `ncoace, sanda-

lele cu talp[ sub\ire sunt extrem
de apreciate ;i purtate, la fel cum
sunt ;i balerinii. Recomandarea
designerilor este s[ fie purta\i `n
culori c]t mai dinamice, la rochii
;i fuste. Dac[ opta\i pentru o \in-
ut[ office - business atunci opta\i
pentru balerini pe nude, alb ;i ne-
gru sau diverse combina\ii de ro;u
cu bleumarin ce se potrivesc per-
fect pentru un pantalon la dung[.

A consemnat :tefania Cri;an
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Acid  Alfa  - Lipoic este
un supliment alimentar an-
tioxidant ;i energizant cu rol
neuroprotector, tonifiant ;i
anti `mb[tr]nire.

Produsul  Acid Alfa – Lipoic
este un supliment alimentar sub
form[ de capsule, face parte din
Linia Antiaging  a produselor
elaborate de SC Hypericum Im-
pex SRL. Aceast[ linie de produ-
se cuprinde o serie de suplimente
alimentare a c[ror compozi\ie
special[ este astfel alc[tuit[ pen-
tru a servi unei destina\ii at]t de
mult dorite ;i c[utate, ;i anume
aceea de a avea efecte benefice
extraordinare pentru ̀ nt]rzierea
;i prevenirea `mb[tr]nirii orga-
nismului nostru ;i conservarea
tinere\ii acestuia. Termenul an-
tiaging  se refer[ la luarea m[su-
rilor care au ca \int[ prelungirea
v]rstei biologice ;i men\inerea
calit[\ii vie\ii la un nivel `nalt.

Caracteristici generale 
ale produsului

Produsul con\ine cele dou[
elemente esen\iale ale metabo-
lismului energetic, acidul alfa –
lipoic ;i acetil – L-carnitina care,
al[turi de Coenzima Q 10, ac\io-
neaz[ sinergic `n mitocondrii ;i
asigur[ un aport optim de ener-
gie necesar tuturor proceselor ce-
lulare din organism, mu;chilor
;i miocardului.

Acidul alfa – lipoic este o sub-
stan\[ produs[ de organism,
component[ a unor complexe

enzimatice importante ;i este an-
tioxidantul ideal (intra- ;i extra-
celular) cu rol de epurare a radi-
calilor liberi, dar ;i de regenerare
a altor antioxidan\i importan\i
cum sunt vitaminele C ;i E, a
c[ror ac\iune o poten\eaz[, pro-
tej]nd `n acela;i timp celulele ;i
\esuturile organismului  de ata-
cul oxidativ nociv al radicalilor
liberi.

Dar ce sunt radicalii liberi?

Ace;tia sunt  compu;i chimici
instabili rezulta\i `n urma pro-
ceselor metabolice normale din
organism, dar ;i datorit[ alimen-
ta\iei dezechilibrate, ac\iunii ra-
zelor ultraviolete ;i efectelor
unor poluan\i cum sunt< fumul
de \igar[, diver;i poluan\i din at-
mosfer[, radia\ii etc. Dac[ radi-
calii liberi sunt `n exces, ei pro-
duc distrugeri oxidative `n celu-
lele ;i \esuturile umane, deter-

min]nd degrad[ri importante
ale membranelor celulare ;i ale
unor componente celulare, in-
clusiv ale ADN – ului  nuclear,
care cuprinde codul genetic care
e punctul de plecare ̀ n fabricarea
de noi celule. Dac[ ADN- ul se
deterioreaz[, el va da na;tere
unor celule anormale, ceea ce
`nseamn[ un prim pas c[tre
apari\ia bolilor cronice cerebrale,
cardio-vasculare, degenerative,
ateroscleroze, cataracte, afec\iuni
canceroase precum ;i ̀ mb[tr]ni-
rea accelerat[ a celulelor `ntre-
gului organism.

Datorit[ ac\iunii sinergice,
acidul alfa – lipoic ;i acetil –L-
carnitina pot produce o inversare
a procesului de `mb[tr]nire, pot
ameliora considerabil simptome-
le legate de v]rst[, produc]nd o
regenerare a \esuturilor din or-
ganism ;i re`ntinerind ̀ ntreg or-
ganismul.

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

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
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Psihologul Gyorgy Gaspar ne spune
unde se ascunde motiva\ia uman[
~n acest num[r al Supli-

mentului “S[n[tate&Frumu-
se\e”, psihologul Gyorgy Gas-
par r[spunde la urm[toarea
`ntrebare< unde se ascunde
motiva\ia uman[? E o `ntre-
bare la care probabil mul\i
dintre noi c[ut[m `nc[
r[spuns. 

Cel mai bine e s[ afl[m ce p[rere
are specialistul nostru din materia-
lul publicat pe blogul s[u<

"Dac[ sunte\i precum cei mai
mul\i dintre noi ;ti\i c[ sunt lucruri
ce trebuie f[cute, dar ne e foarte
greu s[ ne motiv[m pentru a le face.
Indiferent c[ e vorba de exerci\ii fi-
zice, de o nou[ diet[, o schimbare
la locul de munc[, a face cur[\enie
acas[ sau a ie;i ̀ n ora;, pur ;i simplu
sim\im c[ toate acestea nu pot de-
veni o realitate. Aceast[ lips[ a mo-
tiva\iei ne poate face depresivi pen-
tru c[ ajungem s[ sim\im c[ nu mai
suntem capabili de ceva ;i c[ pier-
dem leg[tura cu oamenii c[rora le
pas[ de noi. V[ propun s[ afla\i cum
c[ pute\i rec];tiga motiva\ia. 

Linia de start

:i ̀ ncep cu urm[toarea ̀ ntreba-
re< care este linia de start? Motiva\ia
nu e for\a care apare `nainte de
ac\iune, motiva\ia sunte\i chiar
dumneavoastr[ ac\ion]nd pentru
dumneavoastr[. Motiva\ia apare
dup[ implicarea `n ac\iune ;i efec-
tuarea unui comportament. Iar sti-
ma de sine nu izvor[;te din con-
stat[ri de genul sunt minunat[ pen-
tru c[ exist, ci din propozi\ii pre-
cum< sunt m]ndr[ s[ fac ceea ce este
greu de f[cut. 

Alege\i s[ deveni\i 
persoana care vre\i s[ fi\i

Primul pas este s[ v[ p[stra\i
obiectivele clare. ~ncepe\i prin a fi
centra\i pe aceste obiective ;i nu ne-
ap[rat pe ceea ce sim\i\i. Alege\i s[
deveni\i persoana care vre\i s[ fi\i.
Decide\i c[ ve\i deveni persoana ca-
re pierde din greutate, ob\ine slujba
dorit[ ;i construie;te rela\ii de prie-
tenie. Al doilea pas e s[ `nceta\i s[
mai a;tepta\i motiva\ia pentru c[ ea

nu e identic[ cu decizia de a face o
alegere pentru propria persoan[. Nu
a;tepta\i ca motiva\ia s[ v[ ̀ mping[
de la spate, ci permite\i obiectivelor
s[ v[ ghideze. Ac\iona\i `n baza in-
tereselor ;i a valorilor personale ;i
nu `n baza a ceea ce sim\i\i. 

Ac\iona\i acum pentru 
a v[ sim\i bine dup[!

Trebuie s[ v[ baza\i pe obiceiuri
;i nu pe tr[iri< nu v[ a;tepta\i s[ v[
trezi\i diminea\a lovi\i din senin de
motiva\ie. G]ndi\i-v[ s[ ac\iona\i
acum pentru a v[ sim\i bine dup[<
`ndeplinirea obiectivelor `nseamn[
tolerarea disconfortului. La ̀ nceput
starea de disconfort poate cre;te,
dar dac[ ac\iona\i acum v[ sim\i\i
mult mai bine dup[. Nu v[ a;tepta\i
s[ v[ sim\i\i preg[tit. A face lucruri
grele e un proces de preg[tire pentru
a `nfrunta ;i mai bine obstacolele
viitoare", scrie specialistul Gyorgy
Gaspar pe www.gyorgy-
gaspar.blogspot.ro. 

A consemnat Ioana 
Vladimirescu

Premii în valoare de 15.000 de euro pentru competi\ia
interna\ional[ de balet de la malul m[rii

Asociaţia Culturală Da-
ria’s lansează din nou provo-
carea tinerilor de a participa
la singurul concurs de dans
clasic şi contemporan la ma-
lul Mării Negre. 

Luna aceasta se încheie înscrie-
rile pentru România International
Ballet Competition -  Mangalia
2013, un eveniment ce va aduce ba-
letul în stradă, prin spectacolele în
aer liber din fiecare seară, pe durata
festivalului. Asociaţia Daria's le ofe-
ră tinerilor balerini oportunitatea
de a participa la o competiţie inter-
naţională şi de a se bucura de o va-
canţă de 5 zile în plin sezon estival,
pe litoral. 

Competiţia internaţională de
balet şi spectacole în aer liber de
artă şi dans se află la cea de a şasea
ediţie. Anul acesta, fostul Festival al
Tânărului Dansator a trecut printr-
un proces de rebranding, primind
numele România Internaţional Bal-
let Competition. 
La categoriile profesioniste, sunt

aşteptaţi balerini şi balerine cu vâr-
ste cuprinse între 12 şi 24 de ani,
elevi şi studenţi ai liceelor de balet
şi coregrafie din ţară sau ai acade-
miilor de balet din lume.

La categoriile RIBC Junior, des-
tinate amatorilor, vor evolua copii
cu vârste între 5 şi 17 ani, solo sau
în ansambluri, cei mici având posi-
bilitatea de a apărea şi pe scenă, sea-
ra, în cadrul spectacolelor în aer li-
ber oferite de balerinii teatrelor de
opera din Timişoara, Iaşi şi Rimini,
Italia.
Detalii despre repertoriu, regula-
ment şi condi\ii de participare puteţi
găsi pe platforma asociaţiei,
www.ribc.ro . 

Burse la academii în 
Europa şi premii 
substanţiale în bani

Cei mai buni, pot câştiga burse
de studiu pentru un an la< Monica
Loughman Ballet – Dublin, Irlanda<
Accademia Internazionale Coreu-
tica - Firenze, Italia> Scuola The Stu-
dio - Bari, Italia> Ballett Tanz Aka-
demie Bonivento Dazzi - Regen-
sburg, Germania.

Premiile în bani oferite tinerilor
dansatori sunt substanţiale< în va-

loare de 1000 de euro pentru cate-
goria 12-14 ani, de 4800 de euro
pentru 15-18 ani şi de 6400 euro
pentru 19-24 de ani. Se acordă şi un
premiu special din partea Primăriei
Mangalia şi a Consiliului Local
Mangalia. Pentru cei care fac "pas
de deux", valoarea premiului creşte.
Totalul premiilor se ridică la 15.000
de euro. Festivalul se desfăşoară în
parteneriat cu Primăria Municipiu-
lui Mangalia, Casa de Cultură Man-
galia şi Autoritatea Naţională pentru
Turism.

"Dorim să readucem arta, dan-
sul şi frumosul în atenţia nu doar a
publicului avizat, ci şi turiştilor aflaţi
pe litoral, care au astfel ocazia să
descopere o artă la care nu avem ac-
ces decât în sălile teatrelor de operă",
a declarat Viorel Stoica, preşedintele
Asociaţiei Culturale Daria's. 
"Vă invităm la spectacolele de dans
în aer liber, care se vor desfăşura în
fiecare seară în faţa Casei de Cultură
a Municipiului Mangalia", a mai
adaugat Viorel Stoica. Biletele se pot
cumpăra de la casa de bilete a casei
de Cultură Mangalia.
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Meniul s[pt[m]nii

Ciorbă de dovlecei 
umpluţi

Ingrediente necesare< zarzavat
pentru ciorbă, verdeaţă, 2-3 roşii,
300 grame de carne tocată, 100 mi-
lilitri de smântână, o felie de pâine,
2-3 linguri de orez, un ou, sare, pi-
per, 2-3 dovlecei de mărime potri-
vită. 
Modul de preparare< zarzavaturile
se pun la fiert în apă cu foarte
puţină sare. Dovleceii se taie în do-
uă şi se scoate din ei miezul. Car-
nea se amestecă împreună cu pâi-
nea, orezul, sarea, piperul şi cu oul.
Opţional se poate adăuga şi puţină
ceapă tăiată mărunt. Compoziţia
se pune în scobiturile dovleceilor.
Dovleceii umpluţi se pun apoi ver-
tical să fiarbă în supă. Dacă mai
rămâne din compoziţia menţiona-
tă se modelează perişoare mărun-
te. Se lasă să fiarbă împreună, iar
la final se adaugă verdeaţa tăiată
mărunt. Se poate servi cu sau fără
smântână.

Mâncare de vinete 
şi roşii

Ingrediente necesare< 4-5 roşii de
mărime mijlocie, 2-3 căţei de us-
turoi, o lingură de zahăr, 6 ouă, o
vânătă de 600-800 de grame, o lin-
gură de făină,  3 linguri de lapte,
două linguri de unt sau 25 mililitri
de ulei, sare.
Modul de preparare< roşiile se spa-
lă şi apoi se lasă să se scurgă sau
sunt puse pe un şervet uscat. Untul
sau uleiul se pune într-o cratiţă.
Atunci când s-a încins se adaugă
roşiile la prăjit, după care se adaugă
usturoiul pisat.  Vânăta se taie în
felii groase de jumătate de centi-
metru, după care se pune să dea
un clocot. Se lasă să se zvânte, după
care se trec prin puţină făină şi se
prăjesc în ulei încins. Ouăle se pră-
jesc sub forma unei omlete. Se ser-
vesc calde. 

Coriolan A.

Baz[ pentru mânc[ruri - sau delicat 
de cas[ uscat

Salat[ de crudit[\i cu piept de curcan

Mod de preparare<
Pieptul de curcan se condimen-

tează şi se lasă să stea aşa, la rece,
circa 2 ore. Se prăjeşte la grătar (sau
într-un vas antiaderent, eventual cu
câteva picături de ulei de măsline)

apoi se taie cubulețe sau feliuțe. Cea-
pa se feliază subțire, ardeiul pulin
mai grosuț, roşiile, precum şi cele-
lalte legume pe care le folosiți, se
taie cubulețe, iar salata se rupe cu
mâna. Toate acestea se amestecă, se
sărează şi se stropesc cu uleiul de
măsline. Caşcavalul se poate adău-
ga, fie tăiat cubulețe, fie răzuit, de
asupra.

Ingrediente< 
500 g piept de curcan, 250 g

roşii, 100 g salată verde, un ardei,
20 g caşcaval, o ceapă micuță, ulei
de măsline, sare, piper, dar se pot
adăuga şi alte legume de sezon,
sau chiar şi câteva cubulețe de

brânză tofu, după preferință.

Mod de preparare< 
Căpşunele se curăță, se spală şi

se lasă să se scurgă, apoi se aşează
în paharul mai adânc al robotului
de bucătărie. Se adaugă mierea (sau
zahărul), zahărul vanilat şi înghețata
proaspăt scoasă de la congelator. Se
mixează până când devine omoge-
nă, apoi se adaugă şi laptele, even-

tual, dacă e nevoie, se mai îndulceşte
puțin, se mixează din nou, se toarnă
în două pahare, se ornează cu fructe
sau cu frunze de mentă şi se serveşte
imediat.

Ingrediente<
150g de căpşuni proaspeți, 2-

3 linguri de miere (eventual za-
hăr), un plic de zahăr vanilat, 300
ml lapte, 100 g înghețată de căp-

şuni sau de vanilie.

Mod de preparare<
Fiecare ingredient (mai puțin

frunzele şi piperul) se curăță, se spa-
lă, se sugativează bine-bine cu şer-
vețele, apoi se toacă mărunt, fiecare
separat. Tot aşa, separat, se pun la
uscat, la soare puternic (în caz de
nevoie se poate şi la cuptor, la foc
extrem de mic, cu uşa deschisă). Us-
carea se face pe un strat foarte ab-
sorbant, respectiv pe hârtie de ziar

sau sugativă se aşează un strat de
şervețele de bucătărie, iar pe acesta,
în strat foarte subțire zarzavaturile.
Frunzele se pun la uscat în legătură.
Din oră în oră, fiecare ingredient se
învârte puțin, până când se uscă
complet. Frunzele uscate se sfărâmă,
apoi într-un vas se amestecă toate
componentele, inclusiv piperul. Nu
se adaugă sare decât la utilizare,
pentru că sarea poate crea mediu
umed. Se păstrează la loc uscat şi
aerisit (în pungi de hârtie, celofan,
recipient acoperit cu hârtie), sau
eventual închis ermetic, dar în acest
caz nu mult timp.

Ingrediente<
1 kg de morcovi, 400 g pătrun-

jei, 150 - 200 g țelină, 3 gulii de
mărimea unui măr, 2 ardei mari,
verzi, un ardei capia roşu, 3 cepe,
4 căței de usturoi, o legătură de pă-
trunjel verde, o legătură de frunze
de leuştean, o lingură de piper alb

măcinat.

Milkshake rece cu c[p;uni 
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Cea mai eficient[ metod[ 
de a sc[pa de p[rul de prisos

Folosirea cremelor de foto-
protec\ie sunt obligatorii ̀ n se-
zonului cald îns[ atunci c]nd
nu le folosim corect, riscul de
a dezvolta cancer de piele cre;te
considerabil din cauza expu-
nerii la razele ultraviolete.

Crema protectoare nu trebuie fo-
losit[ doar atunci c]nd ne expunem
la soare în scopul bronz[rii ci ;i atunci
c]nd petrecem tot mai mult timp în
aer liber chiar ;i în zilele înnorate.

Exist[ 2 tipuri de lo\iuni< cele chi-
mice care p[trund prin piele ;i au un
spectru mai îngust de absorb\ie al ra-
zelor solare ;i cele minerale, care sunt
cele mai eficiente ;i con\in de obicei
zinc ;i dioxid de titan, r[m]n]nd la
suprafa\a pielii.
Din compozi\ia cremelor chimice
evita\i-le pe cele care con\in retinyl
palmitate ;i oxybenzone! 

Care este diferen\a dintre
SPF 15 ;i SPF 50?

SPF reprezint[ factorul de pro-
tec\ie la ac\iunea razelor UVB, iar

num[rul care înso\e;te SPF m[soar[
practic timpul necesar apari\iei arsu-
rii solare dac[ se folose;te crema sau
nu! ( ex< pentru SPF 15, va dura de
15 ori mai mult timp p]n[ la apari\ia
arsurii dec]t dac[ nu am aplica crema
)! În niciun caz nu v[ proteja\i triplu
dac[ folositi SPF 50 fa\[ de SPF 15!
În ceea ce prive;te blocarea (
absorb\ia ) razelor UVB, SPF15 ab-
soarbe 94% din radia\ii, SPF 30 ab-
soarbe 97% din radia\ii iar SPF 50
absoarbe 97% din radia\ii! Iat[ c[ în

ceea ce prive;te absorb\ia UVB, dife-
ren\a este foarte mic[ , de doar 4%
între SPF 15 ;i SPF 50!

:i copiii trebuie proteja\i
Pentru copii a ap[rut crema de

fotoprotec\ie cu tent[ colorat[- al-
bastr[.E o metod[ distractiv[ pentru
copii ;i lini;titoare pentru p[rin\i prin
care ne asigur[m c[ am aplicat crema
peste tot! 

Exist[ ;i creme speciale destinate
persoanelor cu alergii ;i piele sensi-

bil[ sau rozacee, pentru cele care au
hiperpigmenta\ii, acnee, precum ;i
diferite forme de prezentare! Vom
alege în primele zile de expunere la
soare, crema cu SPF 50 , iar dup[
c]teva zile putem utiliza ;i SPF mai
mic.

Este foarte important[ aplicarea
corect[< cu 20 de minute înainte de
expunerea la soare ;i reînnoirea ei
dup[ 2-3 ore. Aplic]nd o cantitate
mic[ pe o por\iune prea mare de corp
scade nivelul de protec\ie!
Expunerea la soare între orele 10-16
este de evitat dar dac[ totu;i alege\i
s[ sta\i la plaj[ purta\i haine u;oare,
deschise la culoare care s[ acopere
c]t mai mare parte a corpului. Nu ui-
ta\i nici ochelarii de soare!

Nu folosi\i lo\iunile de
plaj[ mai mult de un an!

Cele mai multe creme de plaj[ au
un termen de utilizare de p]n[ la 12
luni de la data de cump[rare, pe-
rioad[ la sf]r;itul c[reia produc[torii
nu mai ofer[ garan\ie pentru abilita-
tea lo\iunilor de a bloca razele ultra-
violete.

V.S.

Cremele cu protec\ie solar[ sunt obligatorii vara

Exper\ii recomand[ fotoe-
pilarea ca cea mai eficient[
metod[ de a sc[pa de p[rul
nedorit. ~n cadrul procedurii
de fotoepilare, lumina este
atras[ de pigmentul din firul
de p[r ;i condus[ p]n[ la
r[d[cin[, unde are loc o im-
plozie puternic[, prin care
r[d[cina este distrus[. 

De;i nu exist[ epilare defini-
tiv[, avantajul fotoepil[rii const[
`n faptul c[ pielea nu mai necesit[
epilare o perioad[ de c]teva luni.
Mai mult, treptat, cre;te intervalul
necesar ̀ ntre seria de ;edin\e, chiar
;i p]n[ la 9 luni, de exemplu ̀ n ca-
zul must[\ii sau firelor din barb[.

Pentru o fotoepilare eficient[,
f[r[ efecte secundare ;i care
`ndep[rteaz[ p[rul `ntr-o
propor\ie de peste 75%, persist]nd
doar firele foarte sub\iri sau care
cu pu\in pigment speciali;tii re-
comand[ s[ \ine\i cont de
urm[toarele aspecte<

Controlul de specialitate
al pielii

Orice procedur[ de epilare la-
ser sau cu IPL trebuie precedat[
de un control de specialitate,
`ntruc]t fiecare pacient trebuie s[
beneficieze de o fotoepilare per-
sonalizat[, `n func\ie de caracte-

risticile pielii.

Respectarea standardelor
de lucru

Eficien\a fotoepil[rii depinde
de aparatul folosit, cele medicale
fiind mai performante dec]t cele
cosmetice. Acest lucru se dato-

reaz[ inclusiv faptului c[ echipa-
mentul medical profesional dis-
pune de spoturi cu dimensiunea
de 4 cm, acoperind o suprafa\[ mai
mare de piele, pentru ca timpul
petrecut ̀ n ;edin\ele de fotoepilare
s[ fie c]t mai redus. Dincolo de
calitatea aparaturii, foarte impor-
tant[ este ;i expertiza specialistului
care realizeaz[ fotoepilarea, acesta
fiind cel care adapteaz[ parametrii
de lucru ̀ n func\ie de caracteristi-
cile firului de p[r.

~ntre\inerea pielii `nainte
;i dup[ fotoepilare

Zona tratat[ nu trebuie s[ fie
expus[ la soare sau la solar, lunile
cele mai indicate pentru procedur[
fiind de altfel cele care con\in litera
“R”. P[rul nu mai trebuie smuls,
pentru c[ firele sunt cele care ghi-
deaz[ lumina `n interiorul pielii
p]n[ la r[d[cin[. Pielea poate fi
expus[ f[r[ la soare dup[ dou[
s[pt[m]ni de la ultima ;edin\[.

V.S.
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Cum pot fi prevenite cariile
dentare la copii

Medicina natural[, at]t fi-
toterapia, cu componenta ei
modern[< gemoterapia, c]t ;i
homeopatia de\in multiple
remedii naturale pentru pro-
filaxia ;i tratamentul afec\iu-
nilor cavit[\ii  bucale ;i
din\ilor.

Preven\ia apari\iei cariilor den-
tare la copii se poate face cu trei
preparate gemoterapice, cu rol im-
portant ̀ n remineralizare, men\ine-
rea structurii dentare ;i efect anti-
inflamator< Extract din muguri de
Brad-1 ml `n ap[, diminea\[> Ex-
tract din ml[di\e de M[ce; - 1 ml
`n ap[, la pr]nz>  Extract din muguri
de Mesteac[n -1 ml `n ap[, seara,
zilnic 2-3 luni. Se va asocia trata-
ment homeopatic adaptat ;i indi-
vidualizat fiec[rui copil de c[tre
medicul homeopat.

Prevenirea cariilor dentare la
adul\i se va face cu<Extract din
ml[di\e de Mur - 2 ml diminea\a>
Extract din muguri de Mesteac[n
pufos-2ml la pr]nz> Extract de Orz
Verde - 2 ml `n ap[, seara, 3-6 luni,
cu efecte bune at]t asupra din\ilor
c]t ;i asupra unghiilor, p[rului ;i
oaselor.

Durerile dentare cauzate de ca-

rii dentare sau de abcese se pot trata
cu remediul homeopatic Plantago
CH15, 3 granule de 3-4 ori pe
zi,c]teva zile. Abcesul dentar cu du-
rere intens[, pulsatil[ ;i ameliorare
la aplica\ii reci, poate fi tratat cu re-
mediul Apis, CH 30,3 granule din
or[ ̀ n or[, eventual asociat cu Plan-
tago. Local se poate folosi o combi-
na\ie de Tinctura de Sun[toare cu
Tinctur[ de G[lbenele, c]te 10-15
pic[turi din fiecare `n pu\in[ ap[,
cu \inerea solu\iei ̀ n gur[, ̀ n drep-
tul zonei dureroase. Dup[ 1-2 mi-

nute se scuip[ ;i se prepar[ alta
nou[. Cele 2 tipuri de tincturi au
efect dezinfectant, antialgic, anti-
nevralgic ;i antiinflamator.

Remedii pentru din\ii 
de lapte

Dup[ o extrac\ie dentar[,
s]ngerarea ;i inflama\ia poate fi
controlat[ rapid cu remediul Arni-
caCH30. Dac[ s-a intervenit ;i asu-
pra nervului, pentru durerile de
dup[ trecerea anesteziei se reco-

mand[ Arsenicum album sau Hy-
pericum. Cu efect astringent, cica-
trizant ;i antiinflamator se reco-
mand[ cl[tire energic[ cu ap[ de
gur[ Mira (10 pic[turi diluate ̀ ntr-
o lingur[ de ap[) urmat[ de badi-
jon[ri cu Plantagingival.

~n situa\ia ̀ n care din\ii de lapte
se `nnegresc la copii de 2-3 ani, ne
g]ndim la administrarea remediu-
lui Staphysagria CH5. Se poate ad-
ministra ;i la adul\i atunci c]nd
exist[ tendin\a la apari\ia de depo-
zite negricioase ;i tartru. Dac[
exist[ ;i carii de colet cu afec\iuni
gingivale ;i dureri locale, remediul
util este Kreosotum CH7, c]teva
luni de zile.

Frica de stomatolog, cu anxie-
tate de anticipa\ie, tremor interior,
sl[biciune, palpita\ii, poate fi tratat[
cu GelsemiumCH30, 3 granule `n
seara de dinainte de vizita la dentist,
3 granule `n diminea\a zilei ;i alte
3 granule chiar `nainte de a;ezarea
`n scaunul stomatologic. 

Dac[ pacientul este hipersensi-
bil la zgomotul produs de turbina
stomatologic[, Theridion este un
remediu de luat ̀ n seam[, care poa-
te ajuta bolnavul s[ suporte mai bi-
ne acest tratament. 

Dr. Szatmari Anamaria, medic
homeopat Cl. Sf. Anton

Nalba mare este un antiinflamator ;i calmant
Nalba mare este o plantă

ierboasă. Are în pământ un
rizom scurt, cu ramificaţii
cărnoase, de culoare cenuşiu-
deschis. 

Tulpinile sunt drepte ;i înalte.
Frunzele inferioare prezint[ 5 lobi
din\a\i pe margine, iar cele supe-
rioare 3. Spre vârful tulpinii se gă-
sesc florile de culoare alb-roz, care
împreună cu codi\ele lor nu de-
păşesc lungimea frunzelor. O floare
este formată din două rânduri de
sepale. Nalba mare înflore;te în lu-
nile iunie-septembrie. Cre;te spon-
tan prin locuri umede, pe malurile
râurilor ;i pe marginea ;an\urilor. 

În scop terapeutic se folosesc
frunzele (Althea folium), florile ;i
rădăcinile (Altheae radix).

Planta se recoltează în totalitatea
ei, după care se pune la uscat, la um-
bră, în loc bine ventilat. Nu se reco-
mandă spălarea plantei înainte de a

fi pusă la uscat. 
Rădăcina de Nalbă mare

conţine mucilagii, amidon, pectine,
săruri minerale, proteine. Frunzele
con\in< mucilagii pectice 6-9%, sub-
stan\e flavonoidice.

Utilizare
Leacurile preparate din această

plantă sunt utilizate cu succes în ca-
zul stomatitelor acute, ca macerat,
împreună cu frunze de salvie ;i
mu;e\el. Aplica\ii locale, inflama\ii

ale pielii, ochilor, arsuri. Infuziile
de flori şi de frunze combat iritaţiile
şi inflamaţiile de toate genurile. Este
un antiinflamator şi calmant de suc-
ces. În caz de angină, asociaţi un
ceai emolient de nalbă-mare cu gar-
gare pe bază de decoct (preparat
doar cu nalbă-mare sau adăugân-
du-i mac-de câmp). Planta are şi o
reală acţiune atiinflamatoare, diges-
tivă şi urinară (este eficientă în cazul
cistitelor). Nalba mare are şi pro-
prietă expectorante, fiind folosită în
cazul bronşitelor.

Ceaiul de nalbă-mare este o ex-
celentă apă de gură pentru cei care
suferă de gingivită.

Maceratul din Nalbă presupune
folosirea a 3-10 grame de rădăcină
bine mărunţită care se lasă 30 de
minute în 150 mililitri apă rece, agi-
tându-se din când în când. După 30
minute se filtrează. Filtratul se în-
călze;te u;or, ;i se bea 1 cea;că de
mai multe ori pe zi.

Text selectat de Ioan A.
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Sarcina ;i durerile de spate
Durerea de spate se poate

manifesta în perioada de sar-
cină începând din trimestrul
al 2-lea. Femeia gravidă în-
cepe să simtă instalarea unui
discomfort  fizic manifestat
prin dureri cu intensitate di-
ferită în zona “mijlocului”, ;i
la un moment dat chiar ;i o
u;oară instabilitate a corpu-
lui ei.

Cauzele care determină du-
rerea de spate în sarcină sunt<

- modificarea curburilor fizio-
logice ale coloanei vertebrale da-
torită “burticii”care începe să
crească din ce în ce mai mult ;i
determină accentuarea spre în fa\ă
atât a scobiturii spatelui în zona
lombară (lordoza spatelui ), cât ;i
a curburii toracelui spre în spate>
- înmuierea articula\iilor ;i liga-
mentelor datorită modificărilor
hormonale specifice acestei pe-
rioade – relaxina, hormonul pre-
zent chiar de la începutul sarcinii
este reponsabil de această înmu-
iere>
- modificarea posturii tot datorită
“burticii” care întinde musculatu-
ra abdomenului ;i provoacă de-
zechilibrul corpului femeii gravi-
de, deoarece centrul lui de greu-
tate se modifică, având tendin\a
să se deplaseze spre în fa\ă relaxa-

rea ;i întinderea musculaturii spa-
telui.

Prevenirea discomfortului
cauzat de durerea de spate se poa-
te face prin<
- Masajul spatelui cu mi;cări de
frământare ;i netezire.
- Controlul ;i corectarea posturii
corpului - atenuează accentuarea
scobiturii spre în fa\ă a curburii spa-
telui, limitând durerea de spate.
- exerci\iu recomandat zilnic< cu

picioarele depărtate la distan\a
umerilor ;i genunchii u;or flecta\i,
se trag umerii înapoi, bărbia se re-
tage spre piept ;i se îndreaptă co-
loana.
- întărirea mu;chilor coloanei prin
exerci\ii specifice – contribuie la
stabilizarea coloanei vertebrale.
- Pisicu\a< în patru labe, se cur-
bează spatele, se basculează pel-
visul spre în fa\ă ;i se lasă capul să
cadă îndreptându-l cu privirea

spre înapoi ca ;i cum am privi pel-
visul, pentru a se curba ;i coloana
toracică, se men\ine câteva secun-
de respirând abdominal.
- încruci;area bra\elor pe piept –
flexibilizează musculatura torace-
lui< se încruci;ează bra\ele pe piept
ca ;i cum am vrea să ajungem cu
palmele pe omopla\i, se men\in
câteva secunde respirând abdo-
minal. Exerci\iile se pot repeta zil-
nic, în 4-6 reprize.

Elevii care au prieteni mai inteligen\i 
tind s[ devin[ ;i ei la fel

Elevii înconjura\i de prie-
teni care au note mai mari
tind să ob\ină ;i ei note mai
mari în următorul an. Aceas-
ta e concluzia unui studiu de
care părin\ii ar fi bine să \ină
seama.

„Cu cât prietenii tăi sunt mai in-
teligen\i, cu atât ai mai multe ;anse
de a deveni mai inteligent mâine”, a
declarat coautorul studiului Hiroko
Sayama, de la Universitatea din New
York. Sayama a participat la un pro-
gram numit NetSci, prin care elevii
de la un liceu din Endwell, New
York, aveau posibilitatea de a-i vizita
laboratorul. În una din vizite, elevii
au venit cu idea de a observa modul
în care re\elele sociale afectează no-
tele ob\inute la ;coală. Astfel, 160
de copii de liceu au fost ruga\i să
completeze un chestionar în care

trebuiau să noteze numele celor mai
buni prieteni, a cuno;tin\elor ;i a
rudelor. Ulterior, elevii-cercetători
au ob\inut o listă cu performan\ele
ob\inute de fiecare participant la
studiu pe perioada liceului. 

În general, elevii ai căror prie-
teni luau note mari, aveau tendin\a
de a-;i îmbunătă\i situa\ia ;colară
de la an la an. Un elev care din punct

de vedere al performan\elor se clasa
pe locul 100 din 160 ;i care avea
prieteni ce, în medie, de clasau pe
locul 50, experimenta o cre;tere de
10-15 locuri pe parcursul liceului. 

De asemenea, elevii care î;i pe-
treceau timpul cu prieteni ce aveau
rezultate proaste la învă\ătură, au
înregistrat un declin al notelor. 

Cu toate acestea, Sayama a su-

bliniat că elevii cu cele mai bune
note din clasă nu ob\ineau rezultate
mai mici chiar dacă, inevitabil,
aveau prieteni cu note mai slabe de-
cât ale lor. Descoperirile sugerează
că performan\a academică este con-
tagioasă. Într-un grup, multe com-
portamente, precum obiceiurile le-
gate de învă\at, pot influen\a sub-
con;tientul. De asemenea, un rol
important îl joacă ;i presiunea celor
din jur. Cu alte cuvinte, dacă prie-
tenul tău va lua numai 10 la exame-
ne, este posibil ca tu să î\i spui „Tre-
buie să învă\ mai mult pentru a \ine
pasul cu prietenii mei”. 

Pe de altă parte, nu ar fi exclus
ca elevii care î;i doresc să ob\ină no-
te mai mari să aleagă să î;i petreacă
timpul cu elevi cu rezultate mai bu-
ne. În acest caz, performan\ele aces-
tora se îmbunătă\esc ca urmare a
motiva\iei, nu datorită cercului de
prieteni. 

Ramona B.
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Michelle ;i Barack Obama – un cuplu preziden\ial altfel
De-a lungul timpului pe-

trecut la Casa Alb[, so\ia
pre;edintelui american a de-
venit din ce `n ce mai vizibil[.
Pe m[sur[ ce Obama sc[dea ̀ n
sondaje, procentele so\iei lui
cre;teau. ~n c]\iva ani, Michel-
le (49 de ani) s-a transformat
din consoarta pu\in rigid[ ;i
politizat[, la o Prim[ Doamn[
plin[ de c[ldur[ ;i o femeie
at]t de influent[ ̀ nc]t noua ei
coafur[ a ajuns subiectul unui
interviu televizat.

Cu sau f[r[ breton, doamna Oba-
ma a devenit acum un punct esen\ial
`n administra\ia nord-american[
condus[ de so\ul ei. Cele mai me-
morabile imagini din campaniile
electorale o includ mai tot timpul ;i
pe ea - momentul c]nd s-au felicitat
dup[ discursul din Minnesota din
2008 sau ̀ mbr[\i;a\i ̀ n diminea\a de
dup[ victoria din 2012 (fotografie ce
a devenit cea mai popularizat[ im-
agine de pe Twitter.)

~ntr-un discurs sus\inut la Con-
ven\ia Na\ional[ Democrat[ din
2012, le-a reamintit aleg[torilor c[
pentru Obama, un metis cu origini
modeste care a profitat de fiecare
;ans[ care i-a ie;it ̀ n cale, e important
ca to\i cet[\enii s[ aib[ aceea;i ;ans[,
indiferent cine sunt, de unde vin,
cum arat[ sau pe cine iubesc.

Dac[ Obama este “visul ameri-
can” devenit realitate, atunci la fel e
;i so\ia lui. Michelle LaVaughn Ro-
binson a crescut `ntr-o familie de
muncitori din sudul ora;ului Chica-
go. Elev[ eminent[, ea a c];tigat o
burs[ pentru a studia sociologia la
Princeton, apoi a urmat cursurile Fa-
cult[\ii de Drept de la Harvard. Dup[
absolvire s-a angajat la o firm[ de
avocatur[, unde i-a fost desemnat un
asociat temporar pentru a-l consilia
`n timpul verii, un anume Barack
Obama. Prima lor ̀ nt]lnire a fost un
film la cinematograf, ea refuz]nd
ini\ial invita\iile singurei persoane
de culoare din departamentul de la
firm[ deoarece considera c[ era de
prost gust s-o fac[. Dar la trei ani
dup[ prima `nt]lnire cei doi s-au
c[s[torit.

Pentru Michelle, primul
an la Casa Alb[ a fost
foarte u;or

Presa a fost vr[jit[ de stilul ei sim-
plu ;i bra\ele tonifiate – rezultatul
;edin\elor de fitness de la 4<30 dimi-
nea\a. Casele de mod[ preferate de
Prima Doamn[, ca Thakoon, Jason
Wu sau Isabel Toledo, au fost pro-
pulsate instant `n aten\ia publicului.

Dar se pare c[ la `nceput nu a fost
at]t de ̀ nc]ntat[ de mutarea la Was-
hington, ea fiind mult mai pu\in
re\inut[ dec]t alte so\ii de politicieni
`n a-;i spune clar p[rerea. ~n emisiu-
nea lui Larry King, Michelle s-a de-
clarat pentru prima oar[ m]ndr[ de

\ara ei fiindc[ Obama a fost primul
afro-american care candida la prezi-
den\iale. Cu o alt[ ocazie i-a atras
aten\ia so\ului ei c[ nu prea ajut[ prin
cas[, iar c]nd o elev[ i-a spus c[ visul
ei este s[ devin[ Prima Doamn[, re-
plica lui Michelle a fost< “Nu prea e;ti

pl[tit[ pentru aceast[ munc[.”
~n trecut s-a pl]ns de presiunea

de a-;i ̀ ndeplini perfect ̀ ndatoririle,
av]nd sentimentul c[ “toat[ lumea
se a;tepta ca o femeie de culoare s[
fac[ o gre;eal[.” Recent a mai vorbit
despre efortul de a `mp[ca `ntr-un

fel acest rol vechi de secole cu femeia
modern[. “~ncerc s[ aduc pu\in din
Michelle Obama, dar ̀ n acela;i timp
respect]nd ;i apreciind aceast[
tradi\ie a Americii.”

Cauzele pe care a ales s[ le spri-
jine dup[ ce a trecut de la rolul de

gazd[ stilat[ la cel de sus\in[tor se-
rios, nu au fost o surpriz[ - familiile
militarilor sau obezitatea `n r]ndul
copiilor. De asemenea, inova\iile ei
de la Casa Alb[ au mul\umit publicul
- o gr[din[ organic[ ;i stupi chiar pe
paji;tea celebrei re;edin\e.

“Rolul meu la Casa Alb[
este `n primul r]nd acela
de mam[”

Este cunoscut[ pentru autodis-
ciplina ei, a;a c[ nu e de mirare c[ ;i

acas[ este la fel. Iat[ ce spune despre
fiicele ei, Malia (14 ani) ;i Sasha (11
ani)< “Nu sunt ni;te micu\e prin\ese.
E vorba de ni;te reguli de baz[, anu-
mite limite ;i a;tept[ri pe care le-am
avea oricum.”

Pre;edintele refuz[ s[ lipseasc[
la mai mult de dou[ mese pe
s[pt[m]n[ al[turi de fetele lui ;i,
oric]nd este posibil, Sasha ;i Malia
`;i `nso\esc p[rin\ii `n vizitele peste
hotare. Familia Obama a vizitat Afri-
ca de Sud `n 2011 ;i `n timp ce se
aflau `n arhivele Nelson Mandela,
Michelle i-a spus fiicei mai mici< “Fii
foarte atent[. Vei da test dup[.”

Fetele trebuie s[-;i fac[ singure
patul, iar ̀ n timpul s[pt[m]nii se uit[
la televizor sau utilizeaz[ computerul
doar dac[ le ajut[ la teme. Malia are
voie s[-;i foloseasc[ telefonul mobil
la sf]r;it de s[pt[m]n[ ;i trebuie s[
`nve\e s[ pun[ rufele la sp[lat ̀ nainte
de a merge la facultate. Pentru ca cele
dou[ s[ nu se simt[ complet rupte
de via\a lor din Chicago, Michelle a
decis s[ o cheme pe mama ei, Marian,
s[ locuiasc[ cu ei la Casa Alb[.

Rela\ia dintre Michelle ;i
Barack – un parteneriat
`ntre doi coechipieri egali

Dup[ standardele de la Washin-
gton, so\ul ei este introvertit, iar pe
cealalt[ parte ea este deschis[ ;i plin[
de energie. Calit[\ile lor care se com-
pleteaz[ au func\ionat bine at]t `n
campaniile electorale, c]t ;i `n via\a
de familie. Mai mult dec]t orice cu-
plu preziden\ial de dinaintea lor, re-
la\ia dintre Michelle ;i Barack pare
un parteneriat ̀ ntre coechipieri egali.

~n al doilea mandat a lui Obama,
Michelle are totul de c];tigat ;i nimic
de pierdut. Mass media a `nceput s[
se ̀ ntrebe deja ce va face mai departe,
`ns[ ea a negat sugestiile c[ ar putea
c[lca pe urmele lui Hillary Clinton
`n politic[. Scrie foarte bine ;i este
un orator puternic. Fiind o prezen\[
obi;nuit[ `n emisiunile televizate,
exist[ zvonuri c[ s-ar putea s[-;i pre-
zinte propria ei emisiune. Dar p]n[
atunci scopul ei este s[ lase o mo;te-
nire ̀ n urm[< “Vreau s[ las ceva des-
pre care oamenii s[ poat[ spun[ -
Datorit[ acestei perioade petrecute
aici de aceast[ persoan[, acest lucru
s-a schimbat.”

Michelle Obama a ajuns mai po-
pular[ dec]t so\ul ei ̀ n multe cercuri,
iar acest fapt l-a recunoscut chiar
Pre;edintele. La Balul Inaugural el
;i-a `ncheiat discursul cu un tribut
adus so\iei sale< “Ea este o inspira\ie
pentru mine ̀ n fiecare zi. M[ face un
om mai bun ;i un pre;edinte mai
bun. Unii ar putea s[ conteste
calit[\ile Pre;edintelui. Dar nimeni
nu contest[ calit[\ile Primei noastre
Doamne.”
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Alimente care accelereaz[
metabolismul

Dulciurile 
;i silueta

Pofta de dulciuri ne poate
foarte u;or da peste cap tot pro-
gramul nostru de sl[bire. :tim c[
dulciurile ne afecteaz[ silueta ;i
s[n[tatea ;i totu;i le consum[m
de foarte multe ori `n cantitate
mare. 

Studiile `n domeniu arat[ c[
dou[ din trei persoane renun\[ la
cura de sl[bire tocmai din cauza
dulciurilor. Iat[ ce ar trebui s[
consum[m ca s[ lupt[m cu kilo-
gramele ;i s[ sc[p[m cumva de
pofta de dulce<

Chitosanul este un produs im-
portant care joac[ rol esen\ial `n
sc[derea nivelului de colesterol
r[u ;i a num[rului de kilograme.
El ac\ioneaz[ direct asupra gr[si-
milor absorbite de organism pe
care le blocheaz[ ̀ nainte s[ fie ab-
sorbite. A;a se face c[ produsul
contribuie la pierderea ̀ n greutate.
Fibra de cacao joac[ ;i ea un rol
important `n cura de sl[bire. Fi-
brele sunt bogate `n antioxidan\i. 

Atunci c]nd sim\im nevoia de
ceva bun putem servi o bom-
boan[, dar nu un pachet. Toto-
dat[, dac[ ne dorim ciocolat[ pu-
tem opta pentru dou[ buc[\ele,
dar nu o tablet[ ̀ ntreag[. Ideea de
baz[ este s[ ;tim s[ ne oprim la
timp. Vom opta `n acela;i timp ;i
pentru mese s[n[toase, c[ nu fa-
cem nimic doar renun\]nd la dul-
ciuri ;i m]nc]nd o p]ine pe zi.
Persoanele care chiar vor s[
sl[beasc[ renun\[ la p]ine, la pas-
te, ;i aleg legume ;i fructe. Studiile
`n domeniu arat[ ;i c[ atunci c]nd
sim\im c[ vrem ceva dulce putem
consuma gum[ de mestecat. Pu-
tem s[ consum[m o banan[, un
m[r, o par[ sau orice fruct din ca-
tegoria celor dulci. 

Se mai spune c[ dac[ m]nc[m
regulat pofta de dulciuri poate s[
lipseasc[ cu des[v]r;ire. 

Theodora V.

Metabolismul accelerat es-
te cheia succesului curei de
sl[bire. Cel pu\in la aceast[
concluzie au ajuns cercet[to-
rii care vin ;i cu numeroase
sfaturi ce s[ ne ajute la acce-
lerarea metabolismului. 

~n cazul `n care nu ;tia\i, cel
mai bun aliment pentru accelera-
rea metabolismului este grape-
fruit-ul. Are propriet[\i foarte pu-
ternice, e bogat ̀ n vitamina C ;i o
mul\ime de substan\e care inter-
vin `n procesul de ardere a gr[si-
milor. 

Mobilizarea gr[similor
din \esuturi grase

Tot ̀ n categoria alimentelor ce
accelereaz[ metabolismul  intr[ ;i
pe;tele. Carnea de pe;te este bo-
gat[ `n minerale ;i vitamine care
fie nu se g[sesc `n alte alimente,
fie se g[sesc `n cantit[\i mici.
Pe;tele este de altfel cunoscut pen-
tru con\inutul de acizi gra;i omega
3 ;i omega 6 ;i pentru cantitatea
mare de fosfor. S[ nu uit[m c[ toc-
mai ace;ti acizi gra;i ini\iaz[ mo-
bilizarea gr[similor din \esuturi
grase ;i men\in echilibrul `n or-
ganism.

Cafeaua ;i ciocolata 
neagr[

Un alt aliment care accelereaz[
metabolismul ;i `l consum[m ma-
joritatea zilnic este cafeaua. 

Consumat[ cu m[sur[, cafeaua
are multe beneficii pentru orga-
nism, intensific]nd arderea gr[si-
milor, cresc]nd tonusul muscular.

Persoanele care au probleme legate
de digestie ar trebui s[ consume ca-
fea zilnic. Ciocolata neagr[ are ;i ea
rolul ei la acest capitol, bogat[ fiind
`n cacao. Printre propriet[\ile aces-
tui produs amintim faptul c[ ajut[
`n procesul de sl[bire acceler]nd
metabolismul. De ceaiul verde cu
siguran\[ a\i auzit, a;a c[ nu intr[m
`n detalii. 

Ioana V.

Una dintre cele mai vechi
diete din lume este dieta cu
orez. Regimul este apreciat,
mai ales `n condi\iile `n care
promite celor care ̀ l urmeaz[
s[ scape de foarte multe kilo-
grame lunar, chiar p]n[ la 30.

Dieta cu orez promite o sl[bire
de p]n[ la 30 de kilograme, desigur
aceast[ cantitate depinz]nd foarte
mult de greutatea de la care se por-
ne;te de fapt. Cert este c[ media ki-
logramelor eliminate ̀ n prima lun[
e de 13, iar apoi aceast[ pierdere a
greut[\ii intr[ `n faza lent[ de ma-
xim 10 kilorame lunar, media fiind
de 3 kg/lun[.

Prima etap[

Dieta cu orez se `mparte `n mai
multe etape. Prima etap[, chiar cea
mai grea de fapt, ne arat[ foarte clar

c[ num[rul caloriilor pe care le con-
sum[m zilnic nu trebuie s[
dep[;easc[ 800. Asta `nseamn[ c[
vom consuma `n prima zi de diet[
numai orez fiert, f[r[ delicat, sare
ori piper ;i alte mirodenii. ~n aceast[

zi avem voie s[ bem numai ap[. A
doua zi a etapei ini\iale ne aduce `n
plus un mic dejun cu dou[ fructe,
respectiv un pr]nz ;i o cin[ cu dou[
por\ii de alimente cu amidon< orez,
cartofi ;i cereale. ~n urm[toarele
cinci zile adopt[m dieta lacto-vege-
tarian[ `n care cel pu\in o mas[ pe
zi s[ conste `n orez. 

Alte dou[ faze

Etapa a doua a dietei ne propune
urm[torul program< `n prima zi
consum[m numai orez fiert ;i bem
ap[, `n urm[toarele cinci zile
m]nc[m lacto-vegetarian cu o mas[
pe zi din orez, iar `n ultima zi avem
regim vegetarian cu o mas[ de orez.
~n ultima etap[ vom consuma ace-
lea;i alimente ca `n a doua, doar c[
vom putea cre;te pu\in num[rul ca-
loriilor consumate zilnic, cu maxim
200. 

I.V.

Cum urm[m dieta cu orez?
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Un program de o s[pt[m]n[ care
te poate aduce `n form[ maxim[

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

impulsuri cu ajutorul c[rora or-
ganismul ̀ ;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.

Primagym pune la dis-
pozi\ia s[tm[renilor dou[
aparate ultraperformante, de
ultim[ genera\ie care folosite
`mpreun[, alternativ, timp de
o s[pt[m]n[ v[ pot aduce
`ntr-o form[ excelent[,  cu un
tonus foarte bun ;i o
dispozi\ie de invidiat. 

Este vorba despre Power Plate,
cel mai nou antrenament personal
combinat cu Speedfitness, un an-
trenament revolu\ionar. Folosite
`mpreun[, cele dou[ aparate dau o
eficien\[ crescut[, astfel conform
antrenorilor de la Primagym, se re-
comand[ dou[ ;edin\e de Speed
Fintess ;i trei de Power Plate pe
s[pt[m]n[, care vor da randamen-
tul maxim. 

C]teva caracteristici despre
fiecare aparat `n parte

Aparatul Speed Fitness contri-
buie la<modelarea eficient[ a masei
musculare. Datorit[ electrozilor ca-
re se lipesc direct pe corp, sistemul
muscular este stimulat at]t la su-
prafa\[ c]t ;i în profunzime!

Protejarea ligamentelor ;i a ar-

ticula\iilor. Stimularea electric[
ac\ioneaz[ doar asupra mu;chilor
;i nu afecteaz[ articula\iile. Inten-
sitatea ;i randamentul antrenamen-
tului sunt independente de condi\ia
articula\iilor. Antrenamente rapide
care solicit[ tot corpul ;i stimuleaz[
90% din masa muscular[.

Arderea gr[similor, 
reducerea \esuturilor 
adipoase

Antrenamentul ajut[ la stabili-
rea propor\iei adecvate dintre \esu-
tul adipos ;i \estul muscular, echi-
libreaz[ arderile ;i le regleaz[ chiar
;i atunci c]nd dormim. Reducerea
celulitei, îmbun[t[\irea circula\iei
sangvine ;i a celei limfatice, îm-
bun[t[\irea circula\iei la nivelul
\esuturilor conjunctive

Eficient în tratarea durerilor de
spate< Consolidarea ;i stimularea
mu;chilor din profunzime, respon-
sabili cu sus\inerea ;i protejarea co-
loanei vertebrale.

Consolidarea musculaturii pe-
rineal[, responsabil[ de continen\a
urinar[. Eficien\[ ;i rapiditate în re-
condi\ionarea structurii musculare
perineal[ dup[ na;tere!

Aparatul Power Plate

Dup[ o perioad[ scurt[ de uti-
lizare a acestuia, for\a ;i mobilitatea
corpului cresc, iar metabolismul ;i
circula\ia se îmbun[t[\esc în mare
m[sur[. Exerci\iile sunt simple ;i
pot fi executate de oricine. Mu;chii
vor sim\i efectele unui antrenament
excelent ca urmare a vibra\iilor ge-
nerate de aparat, în timp ce multe
alte procese importante sunt stimu-
late, în parte, ca urmare a acestui

nivel ridicat al activit[\ii musculare<
produc\ia de colagen va cre;te, ceea
ce determin[ cre;terea supletei ;i
fermit[\ii pielii.

Procesul vibra\iilor relaxeaz[
trupul ;i reduce stresul prin facili-
tarea produc\iei de serotonin[, dar
;i oxigeneaz[ s]ngele ;i ajut[ circu-
la\ia, prevenind apari\ia celulitei. De
asemenea, ac\iunea total[ asupra
mu;chilor implic[ un masaj al fe\ei,
deci reducerea tensiunii ;i ridurilor.

Un element definitoriu \ine de
faptul c[ nu exist[ limite de v]rst[
pentru utilizarea PowerPlate. Per-
soanele mai în v]rst[ vor fi înc]ntate
s[ afle c[ ;edin\ele de antrenament
cresc flexibilitatea mu;chilor, a li-
gamentelor ;i întreg tonusul corpu-
lui. O foarte important[ precizare
este c[ utilizarea aparatului duce la
cre;terea densit[\ii \esutului osos,
ceea ce semnific[ un tratament efi-
cient împotriva osteoporozei.

Informa\ii suplimentare legate
de pre\uri ;i alte beneficii ale

aparatelor g[si\i pe site-
ul<www.primagym.ro sau la se-

diul Primagym Satu Mare, Pia\a
Eroii Revolu\iei Nr. 5-Hotel Car-
dinal (fostul magazin Diego)  tel.

0361 884 947> 0728 555 590
V. S.
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Cum folosim scaunul `n
practicarea exerci\iilor fizice?

Ast[zi, pentru a face
mi;care nu avem nevoie nici
de minge, nici de saltele sau
band[ elastic[, ci de un sim-
plu... scaun. 

Sub `ndrumarea antrenoarei
Kerekes Emoke de la Centrul de
aerobic Fitland situat `n munici-
piul Satu Mare pe strada R]ndu-
nelelor nr. 3, facem un set de
exerci\ii care ne `nvioreaz[ ;i ne
ajut[ la modelarea corpului. 

1.St]nd apropiat cu genunchii
`ndoi\i, trunchiul aplecat, spatele
drept (imaginea 1). Pas spre
dreapta, ducem bazinul jos (im-
aginea 2). Revenim `n pozi\ia
ini\ial[ ;i repet[m exerci\iul de 24
de ori. Facem la fel ;i pe cealalt[
parte a corpului.
2. A;ezat cu spatele drept pe

scaun, genunchii `ndoi\i (imagi-
nea 3). ~ntindem genunchii (im-
aginea 4) de 40 de ori. 
3. St]nd cu m]inile pe scaun,
trunchiul aplecat. Piciorul drept
ridicat (imaginea 5). Ridic[m pi-
ciorul drept ;i mai sus (imaginea
6). Repet[m exerci\iul de 32 de
ori. Facem la fel pe cealalt[ parte
a corpului.
4. A;ezat pe scaun cu picioarele
dep[rtate, bra\ul drept ridicat (im-
aginea 7). ~ndoim trunchiul spre
dreapta (imaginea 8) de 32 de ori.
Facem la fel pe cealalt[ parte a
corpului. 
5. Sprijin culcat ̀ nalt cu picioarele
pe scaun (imaginea 9). Men\inem
pozi\ia timp de 2 minute.

Mai multe detalii despre echi-
pa Fitland ;i programul oferit de
centru pute\i ob\ine acces]nd
www.fitland.ro.

Ioana Vladimirescu
1 2

3 4

7

8

9

5 6
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|inute vesele ;i mult[ culoare
pentru zilele ploioase

Vremea rece din ultimele
zile ne oblig[ s[ scoatem din
;ifonier haine din ce ̀ n ce mai
groase. Dar ce ne facem dac[
la pachet avem v]nt ;i preci-
pita\ii? Ca s[ te protejezi c]t
mai bine de capriciile vremii,
`\i sar `n ajutor cizmele din
cauciuc Wellington, geanta
impermeabil[ ;i, bine`n\eles,
umbrela.

C]nd vremea este capricioas[,
po\i foarte u;or s[ creezi o \inut[
chic ;i vesel[, chiar dac[ afar[
plou[.

Majoritatea oamenilor opteaz[
pentru culori mohor]te, `nchise
pentru o astfel de vreme, `ns[
parc[ treci mai u;or peste nepl[ce-
rile create de precipita\ii dac[ \in-
uta ta are un aer juc[u;, copil[resc.

Cizmele Wellington
din cauciuc

Nonconformiste ;i ju[u;e,
aceste cizme din cauciuc te scot
din impas c]nd ploaia te surprin-
de. Nu doar c[ se poart[ foarte
mult, at]t `n zilele calde de var[,
c]t ;i toamna, te protejeaz[ foarte
bine de ploaie. Pe pia\[ sunt foarte
multe modele din care ai ce alege,
fie c[ mergi la serviciu, la ;coal[,
sau pur ;i simplu ie;i cu prietenele
la o cafenea. La o prim[ vedere,
aceste `nc[l\[ri par foarte greu de
asortat, dar nu este imposibil.
Dac[ ai unele cu printuri, restul
\inutei trebuie s[ fie simpl[, f[r[
alte combina\ii de culori sau im-
primeuri care ar ̀ nc[rca prea mult
\inuta. Desigur c[ nu vei asorta
cizmuli\ele cu l[bu\e de c[\el, la
pantalonii din stof[ ;i la sacou. 

Geant[ din material
impermeabil

Dac[ e;ti grijulie ̀ n general cu
lucrurile tale, atunci cu siguran\[
c[ e;ti atent[ ;i la cele pe care le
por\i `n geant[. Din acest motiv,
pe vreme ploioas[ alege s[ por\i o
po;et[ dintr-un material imper-
meabil, sau chiar din nylon, care
se g[sesc pe pia\[ ̀ n diverse culori
explozive ;i modele futuriste, care
plac oricui.

Umbrela at]t de necesar[
Trebuie s[ scapi de eterna um-

brel[ `n culori `nchise. ~ntr-o zi
ploioas[, majoritatea umbrelelor
pe care le vezi pe strad[ sunt `n
culori ̀ nchise, mohor]te. Umbre-
lei tale i-ar sta bine `ntr-o nuan\[
mai vesel[, precum ro;u, coral,
portocaliu, galben, roz. ~\i vei dori
s[-\i deschizi umbrela c]t mai des

;i ziua ta va fi mai luminoas[, ast-
fel c[ nu te vei enerva g]ndindu-
te la c]te probleme ̀ \i poate aduce
ploaia. Umbrela trebuie s[ fie de
calitate, deoarece precipita\iile vin
la pachet cu v]ntul puternic ;i, la
prima rafal[, s-ar putea s[ r[m]i
f[r[ ea. ~ncearc[ s[ te fere;ti de
cele din plastic ;i fragile, deoarece,
chiar dac[ nu sunt scumpe, ai
f[cut o investi\ie inutil[. La
urm[toarea ploaie va trebui s[-\i
cumperi alta.

Alte accesorii care te-ar putea
salva atunci c]nd trebuie s[ ie;i
din cas[ pe vreme ploioas[ sunt
p[l[riile impermeabile ;i hainele
de ploaie. Ele te pot ajuta s[
`nfrun\i stropii de ap[ f[r[ pro-
bleme, astfel ca tu s[ te po\i bucura
`n voie de plimbarea p]n[ la ser-
viciu, sau p]n[ la ;coal[.

Mirela Filimon
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Cum s[ scapi de tensiune 
la locul de munc[

Oricare job te poate umple
de o serie de efecte nu tocmai
benefice pentru corpul tău.
Ne referim aici atât la cele fi-
zice cât şi la cele psihice. Fie-
care angajat ar trebui să-şi fa-
că munca mai relaxantă, asta,
urmând o serie de exerciții,
sau am putea să le spunem
trucuri.

În acest număr Sănătate şi
Frumusețe îți oferim câteva
sfaturi care te vor ajuta să
scapi de tensiune la locul de
muncă.

Primul ar fi acela de a-ți fixa
scaunul la un unghi mai mare de
90 de grade, să mai poți să te în-
tinzi din când în când. 

În ceea  ce priveşte ochii, ai gri-
jă să nu-i fixezi mult timp într-un
singur loc, cum ar fi monitorul.
Mai ia pauze, priveşte şi în altă par-
te, uită-te pe fereastră, sau într-un
alt punct aflat la o distanță mare.
Pentru a nu-ți obosi ochii, gândeş-
te-te să achiziționezi un monitor
LCD. Acesta nu este chiar atât de

dăunător ochilor.
Pentru a diminua stresul ai pu-

tea să asculți muzică în timp ce
lucrezi. Muzica te ajută să te rela-
xezi, desigur, dacă asculți ceva am-
biental, chill, ceva care să nu-ți
acapareze toată atenția.

Foarte importante sunt exer-
cițiile pentru gât. Roteşte-ți gâtul,
lasă capul pe spate, apoi în față,
într-o parte şi în alta.

Nu ajunge să faci doar câteva
exerciții stând la birou în fața cal-
culatorului. Fă mişcare cât de des

poți în timpul liber, corpul tău are
nevoie de exerciții. De asemenea
pentru a te relaxa după o zi de
muncă când ajungi acasă ai putea
să-ți faci o baie la picioare, să joci
un joc, să mergi la un film cu un
amic, sau să meditezi.

Weekenduri de relaxare ;i autocunoa;tere la Club Purple Life
La Club Purple Life, `ntr-

un mediu relaxant ;i elegant,
se desf[;oar[ `ncep]nd din
aceast[ lun[, seminarii de
weekend pe teme de preven\ie
;i s[n[tate, destinate at]t pu-
blicului larg, c]t ;i companii-
lor. 

Dore;ti s[ te cuno;ti mai bine?
S[ `n\elegi cauzele directe ;i indi-
recte ale propriilor comportamente
;i atitudini, s[ scapi de stres? Psiho-
terapeu\ii ̀ \i propun cursuri de dez-
voltare personal[, iar un antrepre-
nor din Capital[ a g[sit o solu\ie de
lux< seminarii ̀ ntr-un resort cu cir-
cuit `nchis de l]ng[ Bucure;ti.

Clubul Purple Life deschide
por\ile unui nou concept de curs de
dezvoltare personal[ ;i anti-aging.
Pe parcursul unui weekend (care
`ncepe joi ;i se `ncheie duminic[),
un psiholog ;i un coach de dezvol-
tare personal[ a;teapt[ oamenii de
afaceri dornici de a sc[pa de stres ;i
anxietate `ntr-o loca\ie cu circuit
`nchis de patru stele, cu lac natural,
piscin[ cu ap[ s[rat[, spa ;i gr[din[

proprie de legume pentru restau-
rantul gourmet. Rozalia Timar, psi-
holog ;i psihoterapeut de familie,
spune c[ `n doar c]teva ateliere,
al[turi de al\i adul\i ;i c]\iva spe-
ciali;ti, "`\i optimizezi comporta-
mentul, rela\iile ;i `n\elegi resortu-
rile pe care trebuie s[ le activezi ca
s[ te dezvol\i. Pleci acas[ cu mai
mult[ ̀ ncredere ̀ n tine ;i cu un plan
de viitor" 

Cursuri de public speech

Pe l]ng[ cursurile de dezvoltare
personal[, Clubul Purple Life
g[zduie;te cursuri de public speech
(vorbire `n public), de leadership ;i
chiar un curs numit „Cas[
s[n[toas[”, care te `nva\[ cum s[
concepi sau s[ amenajezi locuin\a
ori spa\iul de munc[ pentru a evita
materialele nes[n[toase sau decizii-
le care duc la degradarea mediului
de trai.

~n fiecare zi, `nainte ;i dup[ se-
minar, te po\i delecta cu o baie `n

piscina cu ap[ s[rat[ ori cu o ;edin\[
de masaj la spa. ~\i po\i culege pro-
priile legume din gr[din[, pe care
personalul restaurantului \i le va
servi apoi la pr]nz. Po\i `nv[\a s[
c[l[re;ti sau s[ practici echita\ie de
agrement, sub supravegherea unui
instructor specializat, chiar `n in-
cinta complexului. Dac[ vii
`mpreun[ cu familia, copiii se vor
amuza s[ hr[neasc[ animalele din
mica ferm[ local[ – iezi, miei, capre,
c]teva oi\e ;i un berbec demn de
expozi\ie. Po\i chiar s[ ;i pescuie;ti
`n lacul natural aflat `n perimetrul
complexului ;i apoi s[ ̀ \i preg[te;ti
singur pe;tele pe gr[tarul ̀ n aer liber
de pe mica insul[ din mijlocul la-
cului – dac[ e nevoie, cu ajutorul
personalului restaurantului.

Pe tot parcursul weekendului,
vei cunoa;te premisele unui alt stil
de via\[, care `nseamn[ mult[
mi;care (f[r[ efort considerabil), o
diet[ s[n[toas[ (dar gustoas[) ;i ce
po\i face pentru a te bucura de
s[n[tate deplin[ ;i o via\[ de calitate.
Fiindc[ nu putem da ani vie\ii, dar
putem cu siguran\[ da via\[ anilor.
Detalii pe www.purplelife.ro

14 Informa\ia zilei Miercuri 5 iunie 2013Casa şi grădină

Ce facem `n gr[din[ 
`n luna iunie

Iat[ c[ a venit ;i luna iunie,
prima lun[ de var[. Luna mai
este luna florilor, ̀ ns[ aceasta
reprezint[ doar `nceputul a
ceea ce urmeaz[ s[ devin[ un
adev[rat paradis al culorilor. 

Florile lunii iunie sunt bujorii ;i
mixandra, flori foarte apreciate la
noi de iubitorii de gr[dini, at]t da-
torit[ coloritului, dar `n special ;i
pentru parfumul lor. C]rcium[reasa
este de asemenea, o floare des
`nt]lnit[ `n gr[dini ;i foarte apre-
ciat[ datorit[ coloritului special. La-
vanda este ;i ea o plant[ care se cul-
tiv[ u;or ;i ̀ nfrumuse\eaz[ gr[dina
prin coloritul `n bleu, mov, violet
sau alb, iar mireasma rezist[ chiar
;i pe timpul nop\ii. Sunt doar c]teva
dintre florile lunii iunie. 

~ngrijirea florilor 
specifice lunii iunie

~n cele ce urmeaz[ v[ vom
dezv[lui c]teva aspecte de care tre-
buie s[ \ine\i cont pentru a avea o
gr[din[ frumoas[. Bujorul prefer[
locurile cu soare, iar ̀ nflorirea poate
`nt]rzia `n cazul perioadelor f[r[
soare. Bujorii trebuie uda\i bine, mai
ales `n perioada verii c]nd se for-
meaz[ mugurii pentru anul urm[tor.
Fertilizare se face prim[vara. 

Mixandra ̀ nflore;te ̀ n luna iunie
;i rezist[ p]n[ d[ bruma. Este o
plant[ ideal[ pentru a fi cultivat[ `n
gr[dini, `n ghivece, la fereastr[, pe
teras[ ;i balcoane. Datorit[ miresmei
este de preferat s[ fie amplasat[ l]ng[
un loc de relaxare. Prefer[ solurile
bogate ;i bine drenate, locurile aeri-
site ;i calde, dar ;i cele cu pu\in[
umbr[. 

Apreciate datorit[ coloritului va-
riat, foarte viu, c]rcium[resele sunt
plante pu\in preten\ioase la condi\ii-
le climatice ;i de sol. Expunerea di-
rect[ la soare favorizeaz[ `nflorirea
din abunden\[. Este o plant[ foarte
sensibil[ la frig, iar lipsa apei `i pro-
voac[ `ncetinirea `nfloririi. 

Din plantele de lavand[ se pot
forma garduri vii pe l]ng[ alei sau
se pot creea diverse zone de delimi-
tare. Lavanda se potrive;te cu tran-
dafiri. Pentru o gr[din[ vesel[ pute\i
asorta coloritul lavandei cu flori gal-
bene ;i portocalii. 

Ce facem `n gr[din[

Am v[zut care sunt o parte din
florile specifice lunii iunie, iar acum
ne `ntreb[m ce facem `n aceast[

lun[, `n gr[dina de flori. Ne putem
ocupa de plantarea florilor de var[
t]rzie, dar ;i a celor de toamn[. Tot
`n luna iunie putem planta trandafiri.
Vom t[ia tufele de floarea soarelui ;i
crizanteme pentru a se `ndesa. 

Av]nd `n vedere c[ a fost o pe-
rioad[ cu ploi o mai mare aten\ie
trebuie acordat[ ;i buruienilor. Aces-
tea nu doar c[ vor oferi un aspect
ne`ngrijit, dar se vor hr[ni ;i cu sub-
stan\ele nutritive din sol. 

Ce este ;i la ce ajut[ 
mulcirea

Dup[ ̀ ndep[rtarea buruienilor,
pute\i ad[uga un strat de mulci care
va `mpiedica apari\ia buruienilor,
iar gr[dina va deveni estetic[ ;i va
`nc]nta privirile. 

Pentru gr[din[ria de weeekend,
mulcirea constituie un ajutor de
n[dejde. De asemenea, mulcirea
men\ine umiditatea `n sol. 

Coaja de copac ;i \and[ra de
lemn sunt baze pentru cele mai po-
pulare tipuri de mulci disponibile
`n comer\. Pe l]ng[ protec\ie acest
tip de mulci are ;i un rol decorativ.
O alt[ solu\ie bun[ pentru gr[dinari
este iarba cosit[. Este bogat[ ̀ n azot
;i asigur[ o protec\ie indiferent de
anotimp. Iarba cosit[ poate con\ine
buruieni, dar niciodat[ semin\e.
~nainte de a fi folosit[, iarba cosit[
se usc[ c]teva zile. 

Sfaturi pentru plantarea
trandafirilor

Spuneam c[ ̀ n luna iunie putem
planta trandafiri. Iat[ c]teva sfaturi
utile pentru plantarea acestei flori
minunate. Alege locurile care au ex-
punere mai `ndelungat[ la soare
pentru c[ trandafirul prefer[ soa-
rele. Cum verific[m solul? Ud[ o
por\iune, iar dup[ 2-3 ore, ia ni;te
p[m]nt ̀ n palm[ ;i str]nge pumnul.
Dac[ se formeaz[ un bulg[r care la
atingere se f[r]mi\eaz[, atunci solul
este perfect. ~n caz contrar po\i s[-
l `mbun[t[\e;ti cu turb[ sau com-
post. 

Asigur[-te c[ plantele cu
`n[l\ime mai mic[ vor beneficia de
locurile din fa\[, iar trandafirii mai
`nal\i `n spate. Trandafirii pitici se
planteaz[ la o distan\[ de 40 - 50
cm, cei boga\i la 100 cm, iar cei
urc[tori la 150 cm. Sap[ groapa ast-
fel ̀ nc]t linia solului s[ fie la 2-3 cm
fa\[ de partea superioar[ a r[d[cinii.
~n general gropile sunt de 40 cm
ad]ncime. 

Stela C[dar 


