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Designerul Ciprian Cr[ciun ;i-a lansat colec\ia
Country Man

La prima edi\ie a Galei
Modei S[tm[rene, eveniment
g[zduit de cortul Hotelului
Dana I, designerul Ciprian
Cr[ciun a venit cu colec\ia
“Country Man”, colec\ie
alc[tuit[ din 12 piese.

A;a cum v-am informat, su-
plimentul "S[n[tate & Frumuse\e"
`;i propune s[ prezinte `n fiecare
s[pt[m]n[ c]te un designer pre-
zent la prima edi\ie a Galei Modei
S[tm[rene, eveniment organizat
de hotelul Dana I ;i Agen\ia Ga-
by's Models.

S[pt[m]na trecut[ am scris

despre colec\ia Alinei F`rte, iar
acum a venit r]ndul designerului
Ciprian Cr[ciun. 

Combina\ie de stiluri

Absolvent al Facult[\ii de In-
ginerie Textil[ "Herman Oberth"
din cadrul universit[\ii "Lucian
Blaga" din Sibiu, Ciprian Cr[ciun
a urmat cursurile de designer ves-
timentar din Bucure;ti. 

~n ultimii ani designerul a par-
ticipat la mai multe prezent[ri de
mod[ at]t pe plan local c]t ;i
na\ional. ~n cadrul evenimentului
"Centru de excelen\[ Satu Mare"
a venit cu "Natural Casula", iar `n

2012 ;i 2013, a fost prezent la "Fa-
bricat `n Satu Mare". Colec\ia
"Strong People" a  fost prezentat[
`n cadrul evenimentului "Seara
Designerilor", iar la Gala Modei
S[tm[rene a f[cut senza\ie cu o
combina\ie de stiluri - casual ;i
contry, `n colec\ia "Country-
Man", colec\ie format[ din 12 pie-
se, ob\inute cu ajutorul mai mul-
tor elemente< jeans, veste, franjuri,
p[l[rii de paie, e;arfe, toate unifi-
cate sub o culoare emblematic[ a
acestui stil - maroul. 

Cele 12 piese vestimentare
sunt a;a cum stilul country o cere,
din fibr[ natural[, ̀ n cazul de fa\[
pe o linie cromatic[ destul de re-

dus[. ~n ceea ce prive;te croiala,
toate piesele pornesc de la liniile
de baz[ ale tiparului clasic, dar
transformate, bine`n\eles, pentru
a crea lejeritate ;i elegan\[. 

:i cum stilul country nu este
unul elegant, cel mai bine este s[-
l abordezi ̀ ntr-o \inut[ casual, a;a
cum a f[cut Ciprian Cr[ciun `n
colec\ia "Country-Man".  

Urmeaz[ colec\iile designeri-
lor Georgia Cionto;, Ioana C[lin,
Monica :trango ;i Zita Pop. ~n
num[rul din 19 iunie am prezen-
tat colec\ia Alenei Ign[tescu, apoi
`n 26 iunie a venit r]ndul colec\iei
designerului Alina F`rte. 

Stela C[dar 

Se d` numai

cu Informa]ia zilei!

S`n`tate Frumuse]e&
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~n Magazinul Elixir din Satu Mare
g[si\i produse naturale Hypericum

str. Nichita St[nescu, tel< 0361.88.28.22
De luni p]n[ vineri `ntre orele 8.00 - 20.00, 
s]mb[t[ `ntre orele 8.00 - 14.00
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- fizioterapie - fitness neasistat
- kinetoterapie - masaj de relaxare

- masaj medical  - fitness asistat
- masaj de remodelare corporal[ -saun[
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CardioBor este un supliment
alimentar cu rol adjuvant `n
afec\iuni cardiovasculare.

Inima este organul central al
organismului nostru - o inim[
s[n[toas[ reprezint[ vitalitate ;i
putere de via\[. Odat[ cu înainta-
rea în vârst[, mul\i oameni încep
s[ sufere de afec\iuni cardiace ;i
de deregl[ri ale sistemului vascu-
lar. Pe lâng[ predispozi\ia gene-
tic[, un rol decisiv în apari\ia bo-
lilor cardiovasculare îl joac[ mo-
dul de via\[ ;i cel de alimenta\ie.

Cum v[ poate ajuta produsul
CardioBor, în prevenirea ;i re-
zolvarea problemelor dvs. de
s[n[tate ?

CardioBor are proprietatea de
a m[ri rezisten\a la efort, ̀ nt[re;te
mu;chiul cardiac, arterele ;i cir-
cula\ia coronarian[, ̀ mbun[t[\ind
transportul s]ngelui. De aseme-
nea, reduce semnificativ episoa-
dele de criz[ de angin[ pectoral[,
m[re;te capacitatea de oxigenare
a inimii prin `mbun[t[\irea flu-
xului sangvin, scade tensiunea
sangvin[ prin relaxarea ;i dilata-
rea arterelor, reduce nivelul coles-
terolului, men\ine echilibrul ̀ ntre
colesterolul bun (HDL) ;i  cel r[u
(LDL), scade nivelul trigliceride-
lor ;i pre`nt]mpin[ apari\ia ate-
rosclerozei. Are proprietatea de a
`mbun[t[\i rezisten\a pere\ilor va-
selor sangvine, blocheaz[ proce-
sele degenerative de la nivelul sis-
temului nervos central, prevenind
`mb[tr]nirea prematur[, scade

necesitatea consumului de nitro-
glicerin[ prin reducerea semnifi-
cativ[ a episoadelor de criz[ de

angin[ pectoral[.
Formularea farmaceutic[ a

produsului CardioBor, în baza

studiului clinic pilot efectuat la
Centrul de Cardiologie, a Univer-
sit[\ii din Craiova, condus de Dr.
Constantin Militaru, se bazeaz[
pe studiul combina\iei fructoborat
de calciu ;i resveratrol, cu efecte
sinergice asupra st[rii clinice ;i
biologice a pacien\ilor cu angin[
pectoral[ ;i alte afec\iuni cardio-
vasculare. În acest sens fructobo-
ratul de calciu vine în sprijinul res-
veratrolului protejându-l. Fructo-
boratul de calciu devine un stabi-
lizator pentru resveratrol împo-
triva degrad[rii acestuia ̀ n tractul
digestiv. De asemenea s-a dovedit
c[ sinergismul pozitiv al fructo-
boratului de calciu cu resveratro-
lul, duc la `mbun[t[\irea
eficacit[\ii biologice ca agen\i an-
tioxidan\i ;i antiinflamatori.

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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Cele mai frecvente nevoi afective
nesatisf[cute `n rela\ia de cuplu
Citind r]ndurile de mai jos

ve\i putea afla care sunt nevoile
afective pe care cuplul le las[
deoparte `n majoritatea cazu-
rilor. Materialul de fa\[ este
preluat de pe blogul colabora-
torului nostru, psiholog Gyor-
gy Gaspar.

"Am nevoie s[ fiu auzit[,
v[zut[, s[ `mi vorbe;ti, s[ m[
`ncurajezi... acestea sunt doar
c]teva dintre cele mai frecvente
nevoi afective care nu sunt
satisf[cute `n rela\ia de cuplu.

Cauze pentru stingerea
comportamentelor 
afective

Sunt exact acele comporta-
mente care ̀ n primii ani de rela\ie
cap[t[ o mare amploare ;i care cu
timpul se sting, iar dup[ c]\iva ani
abia dac[ ne mai amintim de ele. 

Cele mai recente studii clinice
din domeniul psihologiei de cuplu
;i familie arat[ c[ `n timp exist[
cel pu\in cinci cauze pentru stin-
gerea comportamentelor afective. 

Speciali;tii i-au dat denumirea
de Drein acronimului ce define;te
procesele de baz[ care blocheaz[

practic fluxul vitalit[\ii rela\iilor.
Ele sunt cauzele pierderii inti-
mit[\ii `n cuplu".

Curiozitate prin interes
fa\[ de cel[lalt

Potrivit specialistului, pentru

buna func\ionare a rela\iei trebuie
s[ avem `n vedere conectarea, iar
c]nd vine vorba de conectare la
nivelul rela\iei de cuplu se ̀ n\elege
o prezen\[ aparte `n care exist[
doar cei doi parteneri.

~n acest stadiu, aten\ia se cen-
treaz[ ̀ n exclusivitate asupra par-

tenerului, iar la toate acestea
ad[ug[m ;i o curiozitate, o recep-
tivitate ;i mult[ deschidere. 

"Curiozitate prin interes fa\[
de cel[lalt,  elibera\i de
preconcep\ii ;i g]nduri, suntem
dornici s[ ̀ l descoperim pe cel[lalt
chiar dac[ avem impresia c[ ̀ l cu-
noa;tem de o via\[. :i receptivita-
tea prin a face loc ̀ n lumea noastr[
interioar[ pentru ceea ce cel[lalt
este gata s[ ne ofere", explic[ psi-
hologul. 

Predispozi\ie la sufocarea
rela\iilor de iubire

~n ceea ce prive;te cel[lalt pro-
ces, reactivitatea, specialistul spu-
ne c[ e opusul con;tientiz[rii, des-
chiderii ;i auto-controlului< "~n
capcana reactivit[\ii avem ten-
din\a de a fi impulsivi, necontro-
la\i ;i f[r[ minte, ca ;i c]nd suntem
orbi\i de emo\iile noastre cu va-
len\[ negativ[, de judec[\ile ;i
`ngrijor[rile cele mai profunde.
Cu c]t suntem mai reactivi ca par-
teneri, cu at]t suntem mai predis-
pu;i s[ sufoc[m rela\iile noastre
de iubire".

A consemnat 
Ioana Vladimirescu

Poesis g[zduie;te preselec\ia pentru Festivalul Tinere\ii 
Sunt a;tepta\i tineri din Satu Mare, Maramure; ;i S[laj

Ve;ti bune pentru cei care do-
resc s[ participe la cea de a IX-a
edi\ie a Festivalului Tinere\ii de la
Jupiter, competi\ie interna\ional[ de
muzic[ u;oar[ ;i folclor. Competi\ia
se adreseaz[ tinerilor talenta\i cu
v]rsta cuprins[ `ntre 6 ;i 25 de ani. 

15 iulie, ultima zi de
`nscriere pentru tinerii
s[tm[reni

Festivalul interna\ional de mu-
zic[ u;oar[ ;i folclor se va desf[;ura
`n perioada 2-8 septembrie 2013 la
Teatrul de Var[ din sta\iunea Jupiter.
Ca `n fiecare an, sunt a;tepta\i sute
de interpre\i din Rom]nia, dar ;i
din alte \[ri.

~n perioada urm[toare, se vor
organiza preselec\ii `n mai multe
ora;e ale \[rii.

La Satu Mare, preselec\ia va avea
loc, mar\i, 16 iulie, la Centrul Mul-
ticultural Poesis. 

Sunt a;tepta\i s[ participe tineri
talenta\i dornici de afirmare din ju-
de\ele Satu Mare, Maramure; ;i

S[laj.
Tinerii s[tm[reni ;i colegii lor

din jude\ele ̀ nvecinate interesa\i s[
participe la preselec\ia de la Satu
Mare se pot `nscrie p]n[ la data de
15 iulie.

Sec\iunile din concurs

Festivalul Tinere\ii este organizat de
Asocia\ia Cultural[ Daria’S, ̀ n par-
teneriat cu Prim[ria Municipiului
Mangalia ;i atrage `n fiecare an ti-
neri talenta\i din \ar[ ;i din
str[in[tate. Cele ;apte zile de con-
curs ;i concerte vor aduna pe scena
Teatrului de Var[ Jupiter c]teva sute
de interpre\i cu v]rste cuprinse ̀ ntre
6 ;i 25 de ani. 

La categoria muzic[ u;oar[,
concurentii au de ales `ntre sec\iu-
nea Crea\ie - Melodii noi `n prim[
audi\ie ;i sec\iunea Interpretare. La
folclor, sunt a;tepta\i tineri rapsozi
la categoriile< soli;ti vocali, soli;ti
instrumentali ;i sec\iunea dansuri
populare. 

~nscrierea se face on-line pe
www.festivalultinere\ii.ro.
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Meniul s[pt[m]nii

Supă cremă de mazăre

Ingrediente< 500 g mazăre ver-
de, un morcov, o \elină mică, o ju-
mătate de ceapă albă, două linguri
cu smântână, două linguri cu ulei
de măsline, sare ;i piper după gust.

Mod de preparare< \elina ;i
morcovul, date pe răzătoare, ;i cea-
pa tăiată mărunt se călesc cu uleiul
de măsline. Mazărea se fierbe în-
tr-un litru de apă. Apoi, legumele
prăjite se fierb împreună cu mază-
rea, în apă cu sare, până când boa-
bele se sfărâmă u;or. Se scot legu-
mele din apa în care au fiert ;i se
pasează într-un blender sau cu o
furculi\ă. Piureul ob\inut se sub\ia-
ză cu apa în care au fiert legumele.
Se adaugă sare ;i piper după gust,
iar apoi se ornează cu smântână.
Pentru cei care nu \in la siluetă se
poate adăuga ;i parmezan. Supa-
cremă se mănâncă ca atare sau îm-
preună cu crutoane de pâine pră-
jită.

Dovlecel pane

Ingrediente necesare< 4-5
dovlecei mai mici, care sunt încă
fără miez dezvoltat, două ouă, 2-3
linguri de făină de grâu, sare, piper,
ulei.

Modul de preparare< dovleceii
se taie felii de jumătate de centi-
metru pe lungime sau perpendi-
cular pe diametru, după care se să-
rează și se lasă așa câteva minute.
Ouăle se bat cu făina puţină, sare
și piper până ce se obţine un aluat
ceva mai consistent. Dovleceii se
pun pe un șervet pentru a sugativa
umiditatea, după care se trec prin
aluat și se prăjesc în uleiul încins.

Coriolan A.

Sup[ de p[st[i Salat[ bulg[reasc[ cu \elin[

Mod de preparare<
Morcovii și țelina curățată și

spălată se răzuiesc, ardeiul se taie
fâșii subțiri, iar dacă se folosesc și
alte legme (roșii, castraveți, zukini,
etc...) acestea se taie bucăți, Păstăii,
ciupercile și conopida se fierb în

apă sărată, se strecoară, apoi se
taie și acestea bucăți mai mici. Din
muștar și ulei se prepară un fel de
maioneză, care se toarnă peste in-
gredientele amestecate, se mai să-
rează după gust, apoi se așează în-
tr-un bol, sau pe o tavă căptușită
cu frunze de salată. Se lasă puțin
la frigider și se servește rece. La
servire se poate acri cu lămâie sau
oțet balsamic.

Ingrediente<
100 g de păstăi, o conopidă

mică, 2 morcovi, o țelină de mă-
rimea unui măr mai mare (sau
1/2 țelină mare), un ardei gras
roșu, circa 200 g ciuperci, o lin-
gură de muștar, 80 ml ulei (pre-
ferabil de măsline), sare, frunze
de salată, eventual 1-2 roșii sau
castraveți, zukini, după prefe-

rință.

Mod de preparare< 
Ouăle se spală și se separă al-

bușurile de gălbenuș. Gălbenușu-
rile se freacă cu zahărul, până când
zahărul se topește. Albușurile se
bat spumă tare, se amestecă cu găl-
benușurile, se agaugă treptat făina,
zahărul vanilat și praful de copt.
Compoziția se toarnă într-o tavă
căptușită cu hârtie de copt. Se pu-
ne în cuptorul preîncălzit, se coace

timp de 15 minute, la foc mare,
când se scoate de la cuptor se răs-
toarnă pe prosopul de bucătărie,
se îndepărtează hârtia, se unge cu
gem, iar cu ajutorul prosopului se
rulează până când încă este fier-
binte. Se lasă împachetat în prosop
până când se răcește de tot, se des-
pachetează, se presară cu zahăr
pudră, apoi se feliază. Se poate
servi eventual cu topping de cio-
colată.

Ingrediente< 
4 ouă, 4 linguri de zahă, 4

linguri de făină, un plic de zahăr
vanilat, o jumătate de plic de praf
de copt, un borcan (400 g) de
gem, preferabil de caise, porto-
cale, sau căpșuni și un prosop

de bucătărie curat.

Mod de preparare<
Păstăii se curăță, se rup în bu-

căți de circa 3 cm, se spală și se
pune la fiert în circa 2-2,5 litri de
apă, cu puțină sare. Frunzele de
pătrunjei se adaugă fie legate, fie
mărunțite, după plac. Din făină și
ulei se prepară un rântaș ușor au-
riu, se amestecă cu o linguriță de

boia, iar când păstăii s-au fiert,
r]ntașul se adaugă la supă. Smân-
tâna se amestecă cu câteva linguri
de zeamă fierbinte, apoi se toarnă
și aceasta în oală. Se mai condi-
mentează după gust, iar după ce
dă din nou în clocot, mâncarea
este gata. La servire se mai poate
adăuga smântână, sau se poate
acri cu oțet, sau eventual cu borș.

Ingrediente<
1 kg de păstăi (preferabil

albi), 3 linguri de făină, 5-6 lin-
guri de ulei, 250 g de smântână,
o legătură de frunze de pătrunjel,
sare, piper, boia de ardei (se poa-

te și iute), delicat (de casă).

Rulad[ cu gem
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Beneficiile apei termale asupra
pielii

Nout[\i în materie de unghii la Satu Mare!
Magazinul online Calsa - locul

unde g[se;ti tot ce trebuie pentru
ni;te unghii perfecte< accesorii,
acryl color, acryl pudr[ por\elan,
aparate, creme pentru m]ini ;i pi-
cioare, culori acrilice pe baz[ de
ap[, gellaco-gel lac, geluri color, ge-
luri color 3D, geluri UV de con-
struc\ie, gen\i pentru produse, in-
strumente, kituri, Oja Color Club,
Oja Precision, pensule gel+acryl,
pietre Swarovski, pile ;i bufere, re-
viste de specialitate, ;abloane, so-
lu\ii, tipsuri, tratamente ;i uleiuri
de cuticule.

Toate aceste produse se g[sesc
pe magazinul online
www.calsa.ro, informa\ii supli-
mentare la telefon 0744.810.199

Color Club vine cu noile tipuri

de oje care se modeleaz[ singure.
Acestea con\in particule speciale
care se aranjeaz[ într-un model
doar cu ajutorul capacului.
Alt[ noutate de ultim[ or[ de la
Color Club sunt lacurile tip gel cu
pensul[, pentru unghii naturale, în

culori deosebite, care pot satisface
gusturile oric[rei cliente.

De cur]nd, a ap[rut ;i colec\ia
de culori explozive neon la ojele
crack  care au efect de oj[ cr[pat[
de la Color Club.

Avem geluri cu pensul[, came-

leon, de la EF Exclusive, care î;i
schimb[ culoarea în func\ie de
temperatur[.

Toate acestea le pute\i g[si ;i la
magazinul CALSA de pe strada
Corvinilor nr. 12 (vis-a-vis de res-
taurantul No Pardon).

Apa termal[ este o ap[ na-
tural[ f[r[ chimicale ;i clor.
Sursele de ap[ se afl[ `n zone
pu\in poluate ;i provin de la
mare ad]ncime.  Acest tip de
ape au o compozi\ie chimic[
specific[, diferit[ `n func\ie
de izvorul natural din care
provine. 

Fiind `mbog[\it[ cu s[ruri mi-
nerale ;i oligoelemente(siliciu, se-
leniu, zinc, mangan, potasiu, calciu,
cupru, etc) `n drumul ei din
ad]ncimi spre suprafa\[ ea devine
hr[nitoare ;i hidratant[ f[c]nd pie-
lea str[lucitoare ;i plin[ de vitalita-
te.

Propriet[\ile apei termale

Apele termale pot fi diferen\iate `n
func\ie de compozi\ia chimic[ spe-
cific[ ;i de izvorul din care provin.
Este important de ;tiut particula-
rit[\ile fiec[rei ape, deoarece au `n
compozi\ie concentra\ii variate de
s[ruri minerale ;i oligoelemente ;i
prin urmare, ac\ioneaz[ diferit asu-
pra problemelor pielii. De aseme-
nea, apa termal[ este un remediu
excelent pentru calmarea arsurilor
solare

Aportul pe care `l aduc
oligoelementele asupra
pielii<

Fier - oxigeneaz[ celulele
Magneziu - stimuleaz[ regenerarea
celular[
Mangan - antioxidant
Siliciu - regenereaz[ \esuturile
Calciu - protejeaz[ \esuturile
Seleniu - puternic efect antioxidant
Zinc - ac\iune cicatrizant[
Cupru - antiseptic
Potasiu ;i Aluminiu - bun absor-
bant

~n Rom]nia ̀ nt]lnim mai multe
branduri de ap[ termal[. Exist[ ti-
puri de ap[ termal[ folosite ̀ n mod
special pentru pielea iritat[, pentru
vindecarea eczemelor ;i a dermati-
tei, dar ;i pentru estomparea ridu-
rilor. Ele sunt bogate `n substan\e
minerale, ceea ce le fac s[ fie at]t de

benefice pielii. Recomandarea
noastr[ este s[ `ncerca\i mai multe
tipuri de ap[ termal[ p]n[ c]nd o
g[si\i pe cea care se potrive;te cel
mai bine nevoilor dumneavoastr[.
Apa termal[ folosit[ ̀ n scopuri cos-
metice poate fi achizi\ionat[ de la
magazinele de profil sau din farma-
cii.

Indica\ii ;i beneficii asu-
pra pielii<

- Lini;te;te reac\iile alergice, re-
duc]nd ro;ea\a
- Indicat[ `n acnee, eczeme, prurit,
urticarie la cald sau frig, dermatoze
inflamatorii
- Este potrivit[ dup[ epilare, dup[

demachiere, dup[ ras ea av]nd
ac\iune anti-iritant[
- Previne irita\iile, fiind excelent[
pentru tenurile sensibile
- Este util[ chiar ;i `n tratarea arsu-
rilor, av]nd ac\iune antiinflamatoa-
re
- Poate fi utilizat[ pentru toate ti-
purile de ten, fiind ideal[ pentru te-
nul sensibil
- ~mprosp[teaz[ ;i hidrateaz[ pielea
`n zilele toride de var[
- Calmeaz[ ;i decongestioneaz[ pie-
lea sensibil[
- Stimuleaz[ regenerarea celular[ ;i
sinteza colagenului.

Mod de folosire

~n principal apa termal[ se fo-
lose;te diminea\a, dup[ cur[\area
pielii, `nainte de aplicarea cremei
hidratante de zi, dar ;i seara dup[
demachiere.  Ea mai poate fi folosit[
`n orice moment al zilei pentru a v[
r[cori sau a calma o irita\ie.  Se
g[se;te `mbuteliat[ `n flacoane sub
presiune, astfel c[ aplicarea ei se face
prin pulverizare. Se las[ s[ ac\ioneze
1-2 minute iar mai apoi surplusul
se tamponeaz[ cu un ;erve\el de
h]rtie sau cu o dischet[ dema-
chiant[ de bumbac. Este nevoie s[
`ndep[rt[m surplusul pentru a evita
deshidratarea ;i uscarea pielii. ~n
timpul verii, pentru un efect revi-
gorant recipientul cu ap[ termal[
poate fi p[strat la frigider.
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Bowtech, o terapie care stimuleaz[ organismul 
s[ se autovindece

R[ul de mi;care tratat homeopatic

Tehnica Bowen (Bowtech)
este o formul[ unic[ de ree-
chilibrare neuromuscular[ ca-
re aduce organsimul `n stare
de relaxare total[. A;a cum am
ar[tat `n num[rul de
s[pt[m]na trecut[, tehnica
Bowen lucreaz[ at]t prin sis-
tem nervos la nivel structural
;i muscular, c]t ;i prin sistem
circulator ;i limfatic. Prin
efectul de relaxare foarte pro-
fund[ la nivelul `ntregului
corp, faciliteaz[ declan;area
mecanismului de autovinde-
care.

Tehnica Bowen este un concept
nou `n manipularea corporal[, nu
deriv[ ;i nici nu este similar[ nici
unei alte modalit[\i de abordare fi-
zic[.

Prin mi;c[rile Bowen, deplas[ri-
le osoase se realiniaz[, de;i nu se exe-
cut[ nici o manipulare a articula\iilor
sau oaselor, ca `n chiropac\ie. Ten-
siunile musculare se elibereaz[ ;i cir-
cuitul limfatic normal se restabile;te,
de;i nu se maseaz[ mu;chii ca ̀ n ma-
sajul terapeutic. Meridianele ener-
getice se restabilesc imediat, de;i
practica nu se bazeaz[ pe meridiane
;i nu seam[n[ nici cu acupunctura,
nici cu presopunctura. Echilibrul psi-
hic se normalizeaz[ de;i nu este ne-
cesar[ invocarea unui r[spuns
emo\ional, ca `n cazul terapiilor ce

se adreseaz[ min\ii ;i corpului de-
opotriv[. Se echilibreaz[ corpul ;i se
`mbun[t[\e;te fluxul energetic,
permi\]nd o relaxare total[, preci-
zeaz[ , Marius Ni\escu, terapeut Bo-
wen cu experien\[, nivel master.

Indica\iile terapiei Bowen

Afec\iuni care r[spund foarte bi-
ne la Terapia Bowen sunt< probleme
osoase, musculare ;i
articulare>afec\iuni ale organelor in-
terne> infertilitate> dezechilibre
emo\ionale, stress ;i oboseal[ cro-
nic[> dezechilibre energetice> boli ale

sistemului imunitar> tulbur[ri hor-
monale> recuperare post operatorie>

Dac[ sim\i\i c[ organismul dum-
neavoastr[ este dezechilibrat, dac[
v[ confrunta\i cu diferite simptome
atipice, ce nu pot fi diagnosticate co-
rect, dac[ a\i ̀ ncercat tot felul de tra-
tamente f[r[ nici un rezultat, `ncer-
ca\i aceast[ terapie. Ve\i fi surprin;i
de rezultatele ei.

Din ce în ce mai mulţi români
folosesc terapia Bowen ca să-și în-
drepte coloana strâmbă, să devină
fertili sau să-și rezolve alte probleme
de sănătate pe care nici măcar nu
știau că le au. 

Femeile însărcinate care primesc
tratament Bowen sunt scutite de ne-
plăcerile asociate, cum sunt greţurile
matinale, durerile de spate, edemele
membrelor inferioare, și au șanse
mari să nască fără complicaţii. Nou-
născuţilor li se poate aplica tehnica
Bowen, existând o procedură speci-
fică ce elimină șocul cauzat de tra-
valiu. În cazul copiilor, terapia Bowen
este eficientă, printre altele, pentru
combaterea hiperactivităţii, enure-
zisului (incontinenţa urinară) noc-
turn, astmului, epilepsiei și pentru
întărirea sistemului imunitar.

Dacă nu există fracturi sau ţesu-
turi deteriorate ireversibil, corpul
nostru dispune de mijloacele nece-
sare pentru a rezolva orice problemă
apărută în sistem. Rezultate excepţio-
nale s-au înregistrat în caz de scolio-
ze, discopatii, hernii de disc, proble-
me articulare, afecţiuni renale, res-
piratorii, digestive, dereglări hormo-
nale, chisturi ovariene, fibroame ute-
rine, infertilitate și în caz de boli au-
toimune. Evoluţii uimitoare s-au ob-
servat și în caz de tetrapareză spas-
tică, sechele după accidente vasculare
cerebrale, paralizii sau Parkinson. 

Pentru mai multe detalii despre
aceast[ terapie ;i  program[ri pu-
te\i  s[-l apela\i, pe terapeutul Ma-
rius Ni\escu care de\ine o expe-
rien\[ vast[ `n terapia Bowen,
trat]nd cu succes diferite afec\iuni
la cabinetul s[u situat ̀ n Satu Mare,
`n zon[ central[. Informa\ii la  tel<
0742.816.588, 0764.996.599 sau
website< www.bowtech.ws

“Copilul nostru are mari
probleme la c[l[toria cu
ma;ina, se simte r[u, vars[
aproape tot timpul. Putem s[-
l ajut[m cu ceva homeopat?”-
este o ̀ ntrebare frecvent pus[
`n perioada concediilor de
mul\i p[rin\i.

Cum prevenim? 

R[ul de mi;care este o situa\ie
`n care homeopatia se poate do-
vedi util[ pentru copii ;i nu nu-
mai. Exist[ un preparat homeo-
patic numit Cocculin, care este cel
mai bun complex de remedii in-
dicat ̀ n orice fel de r[u de mi;care.
Se va da o tablet[ cu o sear[ ̀ nainte
de c[l[torie, una `n diminea\a
c[l[toriei ;i o tablet[ la pornire.
Pe parcursul c[l[toriei se va repeta

administrarea c]te unei tablete din
3 `n 3 ore, dac[ aceasta dureaz[
mai mult. Remediile care intr[ `n
compozi\ia Cocculin-ului sunt
Cocculus,Tabacum, Petroleum ;i
Nux vomica. Acestea sunt princi-
palele remedii homeopatice indi-
cate ̀ n r[ul de mi;care. Dac[ ave\i
timp s[ face\i o vizit[ la medicul
homeopat, el v[ poate indica unul
dintre remediile care se potrive;te
cel mai bine simptomelor dum-
neavoastr[.

Remedii

Astfel se va prescrie Tabacum
CH15 atunci c]nd persoana pre-
zint[ gre\uri ;i v[rs[turi, agravate
de mi;care, `n ma;in[ sau tren ;i
ameliorate la aer curat (copilul
vrea mereu geamul  deschis).
Gre\urile sunt mai intense dac[ se

c[l[tore;te cu vaporul, iar v[rs[tu-
rile se accentueaz[ la călătoria cu
ma;ina sau trenul. Fa\a copilului
este palid[, transparent[, cu ochii
ad]nci\i ̀ n orbite ;i starea general[
este de epuizare, uneori chiar
le;in.

Se va prescrie Petroleum CH 15
atunci c]nd gre\urile ;i v[rs[turile
sunt `nso\ite de dureri de cap ;i
sunt agravate de aer rece. Copilul
vrea geamul `nchis de;i `l deran-
jeaz[ mult mirosul de benzin[ din
ma;in[.

Atunci c]nd predomin[ senza\ia
de ame\eal[, cu tendin\[ de le;in,
cu dureri de cap ;i gre\uri, dar mai
rar v[rs[turi, se va prescrie Coc-
culus CH15.

Vom administra Nux Vomica
CH15 atunci c]nd gre\urile ;i
v[rs[turile sunt foarte intense, la
senza\iile de mi;care, f[r[ nici o

agravare sau ameliorare bine de-
finit[, înso\it[ de o stare general[
proast[ a copilului, care este de
multe ori iritat, m]r]it sau
pl]ng[cios.

~n c[l[toria pe mare, pentru r[ul
de vapor, dar ;i pentru r[ul care
apare la c[l[toria cu liftul `ntr-o
cl[dire ̀ nalt[ (`n cazul mi;c[rii de
balans pe vertical[),un alt remediu
cu ac\iune curativ[ este Borax
CH15. 

Acesta este foarte util ;i `n ca-
zul c[l[toriei cu avionul, datorit[
golurilor de aer sau mi;c[rilor
descendente determinate de ate-
rizare.

Remediile men\ionate v[ pot
ajuta s[ ave\i o c[l[torie pl[cut[.

Dr.Szatmari Anamaria
medic homeopat
Clinica Sf.Anton
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Tonifierea spatelui 
`n sarcin[

S[ recunoa;tem, este o
problem[< la `nceput una es-
tetic[, apoi una func\ional[,
deloc de neglijat. Solu\ia im-
plic[ voin\[, mi;care ;i auto-
control.

O musculatur[ bine tonifiat[
a spatelui este absolut esen\ial[ ̀ n
perioada sarcinii, de aceea este bi-
ne ca ea s[ fie construit[ `n timp
;i `ntre\inut[ pe perioada celor
nou[ luni. Pe m[sur[ ce bebelu;ul
se dezvolt[, pere\ii abdominali
sunt suprasolicita\i ;i `ntin;i la
maximum, ̀ ;i pierd capacitatea de
a sus\ine corpul, iar spatele este
cel care preia aceast[ func\ie. De
aici ;i durerile cu care se confrunt[
marea majoritate a viitoarelor
m[mici.
Exerci\ii

Unul dintre exerci\iile care te
ajut[ foarte mult ̀ n tonifierea spa-
telui este cel denumit “`mpins de
la umeri”. ~mpingerea se face `n
plan vertical, din pozi\ia ̀ n picioa-
re sau ̀ n pozi\ia ;ez]nd. ~n ambele
m]ini vei avea câte o ganter[ de

0,5-1 kg.
Mi;carea este compus[ din

dou[ p[r\i<  `nvingerea
rezisten\ei(`mpingere) ;i cedare
controlat[(cobor]re). Expirarea se
face pe `mpingere, inspirarea pe
cobor]re. Distan\a dintre gantere
`n pozi\ia bra\e `ntinse va fi cu-

prins[ `ntre 10-20 cm. ~n limita
inferioar[, c]nd bra\ele sunt co-
bor]te, pumnii str]n;i pe gantere
vor fi pozi\iona\i `n proximitatea
umerilor, u;or frontal, cu coatele
flexate la maximum ;i cu bra\ele
str]nse l]ng[ trunchi. Viteza de
lucru va fi cuprins[ ̀ ntre 2-2,5 se-

cunde/repetare.
Po\i executa exerci\iul ̀ n dou[

moduri< st]nd ̀ n picioare ;i st]nd
`n ;ezut. Cel mai probabil, pe
m[sur[ ce sarcina avanseaz[, mai
comod te vei sim\i `n pozi\ia
;ez]nd. ~n ambele cazuri execut[
3 sau 4 seturi de repet[ri (15 re-
pet[ri/set). Beneficiul major al
exerci\iului din pozi\ia ̀ n ;ezut es-
te legat de nevoia mai mic[ de oxi-
gen a organismului.

Dac[ sarcina ta evolueaz[ f[r[
probleme ;i ai acordul medicului,
po\i executa acest exerci\iu chiar
;i la nou[ luni, cu condi\ia ca efor-
tul s[ fie bine dozat ;i adaptat ni-
velului t[u de preg[tire fizic[, dar
;i dispozi\iei de moment. Dac[
`ntr-o zi nu te sim\i `n cea mai
bun[ form[, nu trebuie s[ te su-
prasolici\i. Nu este nicio problem[
dac[ faci serii mai pu\ine, le po\i
recupera oric]nd.

Pentru mai multe informa\ii 
suna\i la numărul

0745.021.266 sau scrie\i un
mesaj pe adresa cosmapau-

la@scoala-mamelor.ro

Magne\ii moderni din juc[rii pot fi foarte periculo;i
pentru copii

Copiii care înghit magneți de
neodim riscă să aibă complica\ii
grave, care să necesite chiar inter-
ven\ii chirurgicale. Un grup de me-
dici a considerat necesar să publice,
în Journal of Pediatric Gastroente-
rology and Nutrition, un ghid pen-
tru abordarea de către medici a aces-
tor situa\ii, care au devenit mai frec-
vente odată cu răspândirea folosirii
magne\ilor de neodim.

Asemenea magne\i, mici, dar
foarte puternici, sunt tot mai des fo-
losi\i în construc\ia unor jucării sau
obiecte de podoabă, iar copiii îi pot
înghi\i accidental, ceea ce poate du-
ce la probleme gastrointestinale gra-
ve.

A;a-numi\ii magne\i de ne-
odim, sau magne\i din elemente ra-
re, „nu sunt magne\ii de pe vremea
bunicilor no;tri. Compu;i din fier,
bor ;i neodim, sunt de 5-10 ori mai
puternici decât magne\ii tradi\io-
nali. Din cauza marii lor for\e de
atracţie, sunt atra;i unul spre altul

chiar dacă se găsesc în sec\iuni di-
ferite ale tubului digestiv. Doi astfel
de magne\i pot să determine lipirea
între ele a două anse intestinale, pu-
tând duce la perfora\ii sau obstruc\ii
care necesită uneori tratament chi-
rugical. Un sondaj preliminar, rea-
lizat de North American Society for
Pediatric Gastroenterology, Hepa-

tology and Nutrition a arătat că si-
tua\iile de acest gen nu sunt atît de
rare cum s-ar crede< speciali;tii în
gastroenterologie pediatrică care au
răspuns sondajului au raportat 80
de cazuri de copii care înghi\iseră
magne\i. Cei mai mul\i au avut ne-
voie de endoscopie pentru a extrage
magne\ii sau de interven\ii chirur-

gicale pentru repararea leziunilor
intestinale. 26 de copii au suferit
perfora\ii ale intestinului sub\ire> 3
au avut nevoie de opera\ii compli-
cate pentru îndepărtarea por\iunii
de intestin afectate.

Speciali;tii recomandă efectua-
rea de radiografii pentru a confirma
faptul că pacientul a înghi\it mag-
ne\i ;i pentru a-i localiza.

Un singur magnet va fi probabil
eliminat fără a produce niciun ne-
caz. În schimb, dacă au fost înghi\i\i
doi sau mai mul\i magne\i (sau un
magnet ;i un alt obiect din metal),
for\a de atrac\ie dintre ace;tia poate
produce complica\ii serioase. Se re-
comandă efectuarea de radiografii
din mai multe unghiuri, deoarece
imaginile magne\ilor se pot supra-
pune.

Este esen\ială o evaluare rapidă,
deoarece complica\iile apar, în ge-
neral, dacă pacientul nu a fost dus
la medic în primele 12 ore. 

Ramona B.
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Britney Spears, preg[tit[ s[ `nceap[ un nou capitol din via\a ei
Ultimele apari\ii `n public

ale c]nt[re\ei ne-au dezv[luit
preocuparea ei pentru siluet[,
fiind deseori fotografiat[ de
paparazzi la ie;irea din sala de
fitness. Artista se preg[te;te
intens pentru seria de concerte
din Las Vegas, o colaborare pe
doi ani cu Planet Hollywood
care va `ncepe la toamn[.
“Spectacolele nu vor fi simple
– va fi ceva elaborat de la ̀ nce-
put p]n[ la sf]r;it. :i pentru a
reu;i s[ le sus\in trebuie s[ fiu
`n form[.”

~n cei 31 de ani ai s[i, artista
care a v]ndut peste 100 milioane
de albume pe ̀ ntreg mapamondul,
a tr[it c]t pentru o via\[ `ntreag[.
Crescut[ `n Louisiana, ea `nceput
s[ c]nte `n public de la v]rsta de 5
ani. Dup[ mai multe apari\ii mu-
zicale ;i roluri pe micul ecran, in-
clusive `n dou[ sezoane din “The
All New Mickey Mouse Club”, a
semnat cu o cas[ de discuri ̀ nainte
de a `mplini 16 ani. La 19 ani se
putea l[uda deja cu dou[ albume
de succes, care au transformat-o ̀ n
artista adolescent[ cu cele mai mari
v]nz[ri din toate timpurile. 

Dar `n ciuda faptului c[ a avut
concerte ;i CD-uri cu v]nz[ri re-
cord, anii de la 20 la 30 au fost zbu-
ciuma\i pentru cea care a fost nu-
mit[ Prin\esa muzicii pop. Desele
apari\ii `n presa de scandal au in-
clusiv detalii despre cei trei ani de
c[s[torie cu dansatorul Kevin Fe-
derline, cu care i-a avut pe Sean
Preston (7 ani) ;i Jayden James (6
ani).

Dup[ ce a `mplinit 30 de ani,
lucrurile au ̀ nceput s[ se a;eze pen-
tru Britney, iar acum este preg[tit[
s[ ̀ nceap[ un nou capitol din via\a
ei. 

Dup[ ce ̀ n 2012 a ap[rut ̀ n me-
ga-hitul lui will.i.am “Scream &
Shout” ;i ;i-a `ncheiat colaborarea
cu emisiunea “The X Factor”, ̀ n ca-
re a fost jurat, c];tig[toarea unui
premiu Grammy se concentreaz[
din nou pe muzica ei. 

Prima pies[ ̀ nregistrat[ de ea a
fost “Ooh La La”, ce va ap[rea pe
coloana sonor[ a comediei “The
Smurfs 2”, continu]nd munca `n
studio pentru al optulea album din
cariera ei. De;i nu a fost planificat[
o dat[ pentru lansare, se pare c[ al-
bumul va fi mai mult hip-hop dec]t
pop.

Dar nu doar muzica lui Britney
evolueaz[. Vedeta este mai puter-
nic[ ca oric]nd ;i `n timpul unui
interviu pentru o revist[ american[

a fost amuzant[ ;i ̀ mp[cat[ cu ale-
gerile ei. Artista a vorbit despre
adev[rata motiva\ie din spatele
spectacolelor ce vor debuta la
toamn[ `n Vegas (nu e vorba doar
de milioanele pe care le va c];tiga)
;i secretul siluetei ei.

Ai uimit cu apari\ia ta `n costum
de baie. Care este programul t[u
de fitness?

Acum fac 90 de minute de yoga
de dou[ ori pe s[pt[m]n[, pe l]ng[
trei antrenamente cardio de c]te o
or[ pe s[pt[m]n[ cu antrenorul
meu, Tony Martinez.

Care este exerci\iul preferat pentru
a-\i accelera pulsul?

C]nd sunt singur[ ̀ mi place s[
alerg. Dar prefer s[ fac exerci\ii cu

Tony fiindc[ el ;tie cum s[ diversi-
fice mi;c[rile. 

Sincer, e mai mult distractiv
dec]t o ;edin\[ de fitness. De exem-
plu, eu am jucat `n echipa de bas-
chet a ;colii, a;a c[ `i place s[ m[
surprind[ arunc]ndu-mi ;i mingea
de baschet pentru a fi mai intere-
sant antrenamentul.

De c]t timp practici yoga?

Am `nceput cu 7 ani `n urm[,
din dorin\a de a-mi rec[p[ta for-
mele dup[ ce l-am n[scut pe Sean.
Lucrez cu actuala mea instructoare
de doi ani de zile. 

O iubesc, dar chiar ;i dup[ at]ta
timp ̀ nc[ mai sunt mi;c[ri pe care
ea le face, iar eu nu ;i asta m[ cam
enerveaz[. Dar dup[ aceea ̀ mi rea-
mintesc c[ yoga este ceva spiritual
;i c[ ceea ce este important e s[ m[

simt bine cu mine ̀ nsumi ;i cu tru-
pul meu.

Acest lucru poate fi o provocare
imens[ c]nd e;ti tot timpul `n lu-
mina reflectoarelor. Ai sim\it vreo-
dat[ presiune din partea indus-
triei sau a presei s[ ar[\i `ntr-un
anume fel?

Nu. ~nc[ din copil[rie a fost ce-

va normal pentru mine s[ fiu activ[
;i s[ m[ ̀ ngrijesc de felul cum ar[t.
Iar atunci c]nd am avut un surplus
de kilograme sau nu am fost `n
aceea;i form[, am luat singur[ de-
cizia de a sl[bi ;i nu din cauza opi-
niilor altei persoane.

Asta e minunat! Dar toat[ lumea
are o parte a corpului care-i d[
b[t[i de cap. Care este a ta?

Posteriorul. Nu c[ a; avea o
foarte mare problem[ cu el. Dar
am trecut de 30 de ani ;i acum tre-
buie s[ muncesc mai greu pentru
a-l tonifia. Exerci\iul meu preferat
este mersul cu spatele pe banda de
alergare sau pe aparatul eliptic. ~n
acest mod `\i lucrezi acei mu;chi
care `n alt[ situa\ie sunt neglija\i.
Da, acesta este secretul meu< F[ to-
tul cu spatele!

Ai ni;te strategii c]nd vine vorba
de alimenta\ie?

Pentru a pierde c]teva kilogra-
me am urmat programul Nutrisys-
tem servind un pahar de shake di-
minea\a ;i la pr]nz. B[uturile lor
sunt delicioase! La cin[ m[n]nc de
obicei pui sau pe;te cu legume. Cu
toate acestea, pentru mine e destul
de greu s[ \in diet[ deoarece `mi
place s[ g[tesc pentru b[ie\ii mei –
specialit[\ile mele sunt spaghete,
negrese ;i fursecuri cu ciocolat[.
~ncerc s[ nu fac prea des fursecuri,
fiindc[ m[n]nc tot bolul cu aluat.

Am citit ̀ n pres[ c[ ai renun\at la
zah[r. E adev[rat?

Nu! Eu nu pot s[ renun\, mai
ales la ciocolat[. :i am un nivel
sc[zut al glicemiei, a;a c[ uneori
chiar trebuie s[ m[n]nc dulciuri.
Dar acum le-am redus pentru Ve-
gas.

Mai pu\ine dulciuri, shake-uri cu
calorii pu\ine ;i exerci\ii fizice in-
tense. Ce anume din aceste spec-
tacole viitoare te inspir[ s[ mun-
ce;ti a;a mult?

Sunt `nc]ntat[ pentru c[ pe
scen[ va exista tehnologie de ul-
tim[ or[. Dar o mare parte din de-
cizie are leg[tur[ cu fiii mei. C]nd
nu vor fi cu mine `n Nevada, `n 45
de minute de zbor pot fi ̀ n Los An-
geles al[turi de ei.

E;ti o mam[ implicat[ ̀ n via\a co-
piilor ei.

Da, a;a este. Ne trezim
`mpreun[, le g[tesc micul dejun ;i
`i duc la ;coal[. Am]ndoi sunt pa-
siona\i de sport, a;a c[ dup[-amie-
zile `i duc de la un antrenament la
altul.

Stai pu\in … Prin\esa muzicii pop
este acum mama care `i duce pe
copiii ei la fotbal? Nu credeam c[
vom vedea-o ;i pe asta.

:tiu c[ pare ciudat! Dar nu am
fost niciodat[ mai fericit[ ca acum.
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Bun[t[\ile din frunza
de varz[

Varza este leguma care
poate fi consumat[ pe tot par-
cursul anului, o legum[
s[n[toas[ ;i gustoas[ despre
care cu siguran\[ a\i avut oca-
zia s[ auzi\i multe p]n[ `n
prezent. 

E sezonul de varz[ proasp[t[,
motiv pentru care aten\ia noastr[
ar trebui s[ se opreasc[ ni\el asu-
pra legumei, s[ vedem care sunt
beneficiile consumului de varz[.

Gustos ;i cu pu\ine calorii

~n prim[ faz[ putem lua `n
considerare informa\iile nutri\io-
nale ale acestei legume. Este o
surs[ excelent[ de vitamina C, iar
asta probabil o ;ti\i deja. ~n plus,
`n frunzele verzei se ascund can-
tit[\i semnificative de vitamina B,
acizi gra;i omega 3, mangan ;i fi-
bre. S[ nu uit[m nici de faptul c[
aceast[ legum[ este ;i foarte s[rac[
`n calorii, motiv pentru care e fo-
losit[ ̀ n numeroase cure de sl[bi-
re. 

Dac[ ar fi s[ analiz[m `n jur
de 150 de grame de varz[ fiart[ ;i
m[run\it[ am ajunge la concluzia
c[ are numai 33 de calorii. Spe-
ciali;tii ne mai spun c[ pentru ca
vitamina C s[ se p[streze, varza
trebuie t[iat[ ;i sp[lat[ bine ̀ nain-
te de a o g[ti. 

S[n[tate gastrointestinal[

Consumul de varz[ duce la
`mbun[t[\irea s[n[t[\ii gastroin-

testinale ;i joac[ un rol important
`n prevenirea afec\iunilor cardio-
vasculare, arat[ numeroase studii,
acest din urm[ rol fiind pus `n
scen[ de faptul c[ ajut[ la sc[derea
colesterolului LDL de pe \esuturi.

~n curele de sl[bire e utilizat[
frecvent ;i consumat[ mai ales `n
sup[. Pentru prepararea supei de
varz[ dietetice nu vom folosi f[in[
ca factor de `ngro;are, eventual o
ro;ie pasat[ sau un ardei fiert.

I.V.

Consumul de lapte este esen\ial
pentru un organism s[n[tos. Acest
produs alimentar este ̀ n opinia spe-
ciali;tilor c]t se poate de important
pentru organismul aflat ̀ n cre;tere,
dar ;i pentru cel ajuns la maturitate,
`n condi\iile ̀ n care este bogat ̀ n vi-
taminele A, D, B12 ;i B2, `n protei-
ne, potasiu, calciu ;i fosfor. 

S[ nu uit[m nici faptul c[ toc-
mai datorit[ propriet[\ilor pe care
le are, laptele e chiar recomandat ̀ n
curele de sl[bire. C[ e var[, c[ e
toamn[, iarn[ sau prim[var[, din
regimul alimentar zilnic acest pro-
dus nu este voie s[ lipseasc[. 

Beneficii

Printre beneficiile majore ale
consumului de lapte se num[r[ ace-
la c[ `nt[re;te sistemul osos, con-
tribuind la o dezvoltare armonioas[.
Consumul de lapte protejeaz[ ;i
s[n[tatea oral[, `nt[re;te din\ii ;i
este `n acela;i timp un juc[tor im-

portant c]nd vine vorba de
`mbun[t[\iea digestiei.  Este var[,
avem parte de temperaturi ridicate,
iar asta nu `nseamn[ c[ renun\[m
la lapte. Dimpotriv[! Consumul
acestui produs duce la hidratarea
optim[ a organismului nostru. Iar
dac[ facem ;i efort fizic intens, fie
prin natura muncii pe care o avem,
fie prin exerci\iile din sala de fitness
sau aerobic, e recomandat s[ bem
lapte dup[. 

Ajutor la arderea 
gr[similor

Se mai spune c[ dac[ `l con-
sum[m dup[ exerci\iile fizice, el ne
ajut[ la arderea gr[similor. Contri-
buie la dezvoltarea masei muscula-
re, iar calciul pe care `l con\ine ne
ajut[ s[ prevenim depunerea de ki-
lograme `n plus. 

Ioana V.

E sezonul `n ca-
re putem consu-
ma mult[, mult[
zmeur[! Ar trebui
s[ profit[m din
plin de beneficiile
acestui fruct
pentru c[ nu
`l g[sim pe
tot parcur-
sul anului,
nici
m[car
`ntr-un
`ntreg se-
zon. 

V[
propunem
s[ citi\i
despre
c]teva din-
tre benefi-
ciile consu-
mului de
zmeur[. Ne
oprim la
faptul c[
ofer[ pro-
tec\ie anti-
oxidant[ ;i
antioxidan\ii unici
din zmeur[ ofer[
protec\ie important[. 

O cantitate s[n[toas[ de
dulce

Despre puterea antioxidant[ a
zmeurei trebuie s[ ;tim doar at]t<
este de trei ori mai mare dec]t cea
a kiwi-ului ;i de zece ori mai mare
dec]t cea a ro;iilor. 

Se spune c[ `nghe\area ;i de-
pozitarea acestui fruct nu afec-
teaz[ prea tare puterea antioxi-
dant[. 

Zmeura este ;i o surs[ exce-
lent[ de vitamina C ;i mangan,
cupru, magneziu ;i potasiu. 

Diete bogate `n fructe

Exist[ o serie de studii `n do-
meniu care arat[ c[ dietele ce sunt
bogate ̀ n fructe ajut[ la prevenirea
cancerului. 

S[ nu uit[m nici faptul c[ dac[
vom consuma mai mult de trei
por\ii de fructe zilnic `n fiecare zi
scade cu 36% riscul pierderii ve-
derii. 

:i, ̀ n plus, atunci c]nd suntem
la cur[ de sl[bire, consumul de
zmeur[ este chiar recomandat. Es-
te foarte u;or s[ urm[m o diet[
consum]nd aceste fructe mai ales
c]nd suntem ;i pofticio;i de dulce. 

Theodora V.

Consumul de lapte indiferent de
anotimp

Zmeura ;i
beneficiile

consumului ei
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Tab[r[ de “S[n[tate ;i
sport cu distrac\ie”

pentru copii
Începând cu data 1 iulie,

la AquaStar Satu Mare are
loc săptămânal câte o tabără
numită”Sănătate și sport cu
distracție”. 

Aceasta este dedicată copiilor
cu vârstele cuprinse între 7 și 14
ani.  Printre activitățile desfășu-
rate aici se numără cursuri de
fotbal, karate, TRX, volei și înot.
Programul zilnic, de luni până
vineri, este următorul<
- ora de începere< 9.00>
- 9.00 - 12.00 - activități sporti-
ve (înot, karate sau TRX, fotbal
sau volei)>
- 12.00-13.00 pauză de masă
(felul 1, felul 2 + suc)>
- 13.00 - 16.00 program liber cu
tematică (jocuri interactive, jo-
curi în bazine + tobogan etc).

Activitățile cuprinse `n pro-
gramul taberei sunt organizate

de AquaStar Satu Mare și Energy
Kardio Club. De asemenea, cur-
surile de `not care se desf[;oar[
`n cadrul taberei sunt realizate
de c[tre instructori din partea
Energy Kardio Club ;i AquaStar
Satu Mare. 

Este cunoscut faptul c[ ̀ notul
aduce multiple beneficii dez-
volt[rii armonioase a corpului,
iar copiii ador[ apa. Cursurile de
`not `i ajut[ s[ aib[ un corp
s[n[tos,  s[-;i  coordoneze
mi;c[rile ;i ̀ n acela;i timp s[ lu-
creze `n echip[.

Se pot înscrie toți copiii care
au vârstele amintite mai sus. Taxa
pe săptămână este de 350 de lei,
iar frații/surorile beneficiază de
o reducere, aceștia vor plăti doar
300 lei. 

Pentru mai multe detalii<
tabaraaquastar@gmail.com,

0744.934.722 sau
0745.544.025.

Un program de o s[pt[m]n[ care te poate aduce `n
form[ maxim[

Primagym pune la dispozi\ia
s[tm[renilor dou[ aparate ultraper-
formante, 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 antrenament revo-
lu\ionar. Folosite ̀ mpreun[, cele dou[
aparate dau o eficien\[ crescut[, astfel
conform antrenorilor de la Prima-
gym, se recomand[ 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 contribu-
ie la<modelarea eficient[ a masei mus-
culare. Datorit[ electrozilor care se
lipesc direct pe corp, sistemul mus-
cular este stimulat at]t la suprafa\[
c]t ;i în profunzime!

Protejarea ligamentelor ;i a arti-
cula\iilor. Stimularea electric[ ac\io-
neaz[ doar asupra mu;chilor ;i nu
afecteaz[ articula\iile. Intensitatea ;i
randamentul antrenamentului sunt

independente de condi\ia articula\ii-
lor. Antrenamente rapide care solicit[
tot corpul ;i stimuleaz[ 90% din masa
muscular[.

Arderea gr[similor, 
reducerea \esuturilor 
adipoase

Antrenamentul ajut[ la stabilirea
propor\iei adecvate dintre \esutul adi-
pos ;i \estul muscular, echilibreaz[
arderile ;i le regleaz[ chiar ;i atunci
c]nd dormim. Reducerea celulitei,
îmbun[t[\irea circula\iei sangvine ;i
a celei limfatice, îmbun[t[\irea cir-
cula\iei la nivelul \esuturilor conjunc-
tive. 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 peri-
neal[, responsabil[ de continen\a uri-
nar[. Eficien\[ ;i rapiditate în re-
condi\ionarea structurii musculare
perineal[ dup[ na;tere!

Aparatul Power Plate

Dup[ o perioad[ scurt[ de utili-

zare 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 ex-
celent ca urmare a vibra\iilor generate
de aparat, în timp ce multe alte pro-
cese importante sunt stimulate, în
parte, ca urmare a acestui nivel ridicat
al activit[\ii musculare< produc\ia de

colagen va cre;te, ceea ce determin[
cre;terea suple\ei ;i fermit[\ii pielii.

Procesul vibra\iilor relaxeaz[ tru-
pul ;i reduce stresul prin facilitarea
produc\iei de serotonin[, dar ;i oxi-
geneaz[ s]ngele ;i ajut[ circula\ia, pre-
venind apari\ia celulitei. De aseme-
nea, ac\iunea total[ asupra mu;chilor
implic[ un masaj al fe\ei, deci redu-
cerea tensiunii ;i ridurilor.

Un element definitoriu \ine de
faptul c[ nu exist[ limite de v]rst[
pentru utilizarea PowerPlate. Persoa-
nele mai în v]rst[ vor fi înc]ntate s[
afle c[ ;edin\ele de antrenament cresc
flexibilitatea mu;chilor, a ligamente-
lor ;i întreg tonusul corpului. O foarte
important[ precizare este c[ utilizarea
aparatului duce la cre;terea densit[\ii
\esutului osos, ceea ce semnific[ un
tratament eficient împotriva osteo-
porozei.

Informa\ii suplimentare legate de
pre\uri ;i alte beneficii ale apara-
telor g[si\i pe site-ul<www.prima-
gym.ro sau la sediul Primagym

Satu Mare, Pia\a Eroii Revolu\iei
Nr. 5-Hotel Cardinal (fostul ma-
gazin Diego)  tel. 0361 884 947>

0728 555 590
V. S.
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Exerci\ii fizice cu ajutorul
prosopului

Ast[zi avem din nou ne-
voie de prosop pentru a pune
`n practic[ exerci\iile pe care
le recomand[ antrenoarea
Kerekes Emoke de la Centrul
de aerobic Fitland.

Folosim prosopul `n exerci\ii
cu un grad de dificultate sc[zut,
astfel c[ e la `ndem]na oricui s[
`nceap[ s[ fac[ pu\in[ mi;care. 

Dac[ dori\i mai multe detalii

despre tipurile de antrenamente
ce au loc zi de zi la centrul
s[tm[rean le pute\i ob\ine fie
trec]nd pragul centrului, pe stra-
da R]ndunelelor nr. 3,  f ie
acces]nd www.fitland.ro.

1. A;ezat dep[rtat cu picioarele
`ntinse, prosopul ag[\at la nivelul
t[lpii st]ngi (imaginea 1). ~ndoim
bra\ele ;i ne ̀ nclin[m corpul prin
`ntindere spre piciorul st]ng (im-
aginea 2). Repet[m exerci\iul de

24 de ori. Facem acela;i exerci\iu
;i pe cealalt[ parte a corpului. 
2. A;ezat apropiat cu picioarele
`ntinse, bra\ele ̀ ndoite, m]inile la
nivelul umerilor, spatele drept
(imaginea 3). ~ntindem bra\ele
(imaginea 4) de 24 de ori. 
3. A;ezat apropiat, bra\ele ̀ ntinse
sus, prosopul apucat la l[\imea
umerilor, spatele drept. R[sucim
trunchiul spre st]nga (imaginea
5), apoi spre dreapta (imaginea
6). Repet[m exerci\iul de 32 de

ori. 
4. Culcat facial, bra\ele `ntinse `n
sus, prosopul apucat la l[\imea
umerilor (imaginea 7). Ridic[m
trunchiul (imaginea 8) de 24 de
ori. 
5. Culcat dorsal, bra\ele `ndoite,
m]inile pe umeri (imaginea 9).
Ridic[m trunchiul ;i atingem
t[lpile cu prosopul, genunchii
`ndoi\i (imaginea 10). Repet[m
exerci\iul de 24 de ori.

Ioana V.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7. 8.

9.
10.
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Str[luce;te la plaj[
cu accesorii glamour

C]nd vine vorba de plaj[,
stai pu\in pe g]nduri p]n[ s[
alegi accesoriile potrivite pen-
tru \inuta ta, deoarece o mare
parte dintre bijuteriile pe care
le por\i la terase ori la pool par-
ty nu se potrivesc pentru plaj[.

C]nd mergi la piscin[, trebuie s[
fii foarte atent[ cum ̀ \i alegi costumul
de baie, bijuteriile, evantaiul, ;lapii
sau platformele, po;eta, p[l[ria ;i s[
nu uit[m de ochelari.

Bijuterii
La acest capitol, este nevoie de

pu\in[ ̀ ndr[zneal[, dar ;i modera\ie
`n acela;i timp. De ce? Pentru c[ sigur
nu vrei s[ ajungi s[ atragi aten\ia din
cauza mormanelor de lan\uri meta-
lice care ̀ \i zdr[ng[ne la g]t, mai ceva
ca o sonerie stricat[. Este bine ca la
piscin[ s[ por\i bijuterii din plastic,
care nu se vor deteriora ̀ n contact cu
apa.

Uit[ de bijuteriile mici ;i delicate,
din aur sau argint, pe care ri;ti nu
doar s[ le pierzi `n bazin, ci ;i s[ le
deteriorezi. A;adar, mizeaz[ `n
schimb pe accesorii statement, cum
ar fi coliere masive din m[rgele sau
bijuterii din plastic.

Evantaiul
Evantaiul nu trebuie neap[rat s[

fie ̀ n aceea;i culoare cu costumul de
baie, dar s[ fie viu colorat ;i rezistent.
~ncearc[ s[ alegi unul de calitate, re-
zistent la ap[, care s[ nu se destrame
la prima folosire. Magazinele sunt
pline cu evantaie din h]rtie. Evit[-le!

Pareo
Un astfel de accesoriu este mul-

tifunc\ional. ~n primul r]nd, este util
atunci c]nd vrei s[ ascunzi micile de-
fecte, precum celulita sau kilogramele
`n plus. Totodat[ este un accesoriu
modern care, ales a;a cum trebuie, te
va pune ̀ n centrul aten\iei. Nu multe
femei aleg un astfel de accesoriu la
plaj[, confec\ionat de regul[ dintr-o
m[tase fin[. ~\i va da un aer diafan.

Dac[ vrei s[ ob\ii un look exotic,
po\i folosi pareo pentru a-\i prinde
p[rul `ntr-un mod foarte feminin.

Po;eta
Po;eta din piele sau din piele eco-

logic[ trebuie s[ r[m]n[ acas[. Ca-
tegoric nu este pentru plaj[. C]nd
mergi la piscin[, o po;et[ din rafie,
plastic sau p]nz[ este cel mai chic ;i
potrivit accesoriu.

Obi;nui\ii ;lapi vs. platforme como-
de

Dac[ e;ti la mare ;i mergi pe

plaj[, atunci categoric ai nevoie de
ni;te ;lapi cu o talp[ sub\ire, u;oar[
;i moale, deoarece nisipul `\i va da
b[t[i de cap. Pe de alt[ parte, dac[
mergi la piscin[, unde nu este nisip,
ci mai degrab[ alei betonate, atunci
po\i lini;tit[ s[ te ̀ ncal\i cu ni;te plat-
forme ̀ nalte, care nu doar te vor face
s[ pari mai sub\ire, ci `\i va da ;i un
aer glamour.

P[l[ria
P[l[ria este ;i ea, la fel ca ochelarii

un must have. 
O vei alege tot ̀ n func\ie de forma

fe\ei ;i dac[ \ii la cromatic[, ;i `n
func\ie de culoarea costumului de
baie. 

Este bine ca `nainte de a o
cump[ra s[ o probezi, a;a c[ ̀ ncearc[
s[ n-o cumperi de pe internet.

Ochelari
Ochelarii trebuie ale;i `n func\ie

de forma fe\ei, culoare, dar ̀ n primul
r]nd trebuie s[ \ii cont de c]t de bine
te protejeaz[. Ochii ;i pielea fin[ din
jurul lor trebuie feri\i de razele pu-
ternice ale soarelui. ~n plus, ochelarii
`mpiedic[ formarea ridurilor. A;adar,
nu-i uita acas[!

Mirela Filimon
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De ce trebuie s[-\i iei
concediu?

Din păcate, mulți români
evită să petreacă câteva săp-
tămâni de concediu în decur-
sul unui an. Ajung să lucreze
în fiecare zi fără să-și dea sea-
ma de efectele negative asu-
pra sănătății întregului orga-
nism, din mai multe motive.

Vacanțele sunt importante, au
rolul de a întrerupe ciclul de stres.
Un agajat va avea o nouă perspec-
tivă asupra sarcinilor de lucru du-
pă un concediu de cel puțin două
săptămâni. 

În acest număr Sănătate și Fru-
musețe vă prezentăm câteva mo-
tive pentru  care o vacanță rela-
xantă poate avea un rol important
asupra stării generale de sănătate.

Creșterea productivității

Mintea ta va fi mai odihnită
după ce alegi să-ți petreci câteva
zile departe de casă, departe de lo-
cul de muncă. 

Astfel, unul din beneficii ar fi
acela că în urma relaxării calitatea
vieții va crește și de asemenea, nu
numai că vei fi mai productiv, dar
performanța la locul de muncă va
crește. 

Îți vei reîncărca bateriile, con-
cediul va contribui la păstrarea
unui nivel scăzut de stres. 

Din ample studii, specialiștii
au ajuns la concluzia că există pro-
babilități mai reduse de deces din
cauza bolilor cardiovasculare. 

Zile alături de familie

Vei avea timp, în sfârșit, să pe-
treci ore mai multe cu familia,
practic îți vei consolida viața de
familie. Relația ta cu membrii fa-
miliei se va întări, veți reuși să de-

pășiți momentele dificile. În câte-
va cuvinte, viața de cuplu va fi mai
frumoasă după o vacanță. 

Te auto-descoperi

O vacanță reușită te va ajuta
să te reconectezi cu tine, să te au-
to-descoperi și să te reîntorci la
sentimente mai bune. Nivelul tău
de energie va fi mai ridicat, iar
acest lucru te va ajuta să soluțio-
nezi unele probleme care nu de
mult timp, păreau imposibil de re-
zolvat. Un alt avantaj al concediu-
lui este acela că eviți suprasolici-
tarea, mai ales dacă ești un angajat
care muncește în majoritatea tim-
pului.

Te eliberezi de stres

Majoritatea persoanelor se în-
torc din concediu cu mintea mult
mai limpede și pot găsi soluții
mult mai bune la problemele de
la locul de muncă. Tot din diferite
studii aflăm că experiența zilelor
mai puțin stresante poate persista
chiar și cinci săptămâni după în-
cheierea vacanței. Astfel, efectul
unei vacanțe se va menține pe ter-
men lung.

Ionuț B.

Există sute de site-uri prin
care poți să-ți găsești un loc
de muncă. Aici oamenii pot
aplica pentru un job, însă
multe sunt cazurile în care
CV-urile nu ajung nici măcar
la angajator. Care este moti-
vul?

Multe din companii apelează
la o sortare a aplicațiilor, acestea
folosesc un sistem de urmărire ca-
re scanează CV-urile după unele
cuvinte cheie. Abia cele selectate
ajung la departamentele echipelor
de HR. Tocmai de aceea este reco-
mandat ca CV-ul tău să includă
anumite cuvinte cheie din descrie-
rea job-ului. 

Realizează aplicația cât mai

simplu pentru a nu induce siste-
mul în eroare.

Printre unele trenduri, recu-
noscute de șefii HR în domeniul
recrutării sunt următoarele<

- 50% dintre aplicanții la un
job nu sunt calificați pentru postul
la care aplică>

- Sistemele de scanare folosite
de companii cost[ de la 5.000 de
dolari la cateva milioane de dolari>

- Aproximativ 90% dintre
companiile mari folosesc astfel de
sisteme>

- 19% dintre managerii de re-
surse umane din companiile mici
se uit[ pe majoritatea CV-urilor
primite ;i un procent de 47% vi-
zualizeaz[ doar c]teva dintre aces-
tea.

Trateaz[ cu seriozitate un CV 
aplicat online
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Hamacul din gr[din[ este
visul oric[rei persoane care
locuie;te la cas[. 

Acest leag[n pentru adul\i es-
te destinat momentelor de rela-
xare. Se spune c[ r[coarea oferit[
de umbra unui arbore este de
cinci ori mai puternic[ dec]t cea
a aparatelor de aer condi\ionat,
iar hamacul favorizeaz[ relaxarea
;i somnul cel mai profund. 

Cum proced[m la 
instalarea lui

Cunosc[torii sus\in c[ pentru ca
un hamac s[ ne ofere maximum
de confort trebuie s[ \inem seama
de c]teva reguli privitoare la dis-
tan\[ ;i `n[l\ime.

Distan\a dintre cele dou[
puncte de ancorare trebuie s[ fie
cuprins[ `ntre 2 ;i 3 metri, iar
`n[l\imea `ntre 1,80 ;i 2,50 metri
`n func\ie de distan\a dintre
punctele de ancorare. Punctul ha-
macului cel mai aproape de sol
trebuie s[ fie la aproximativ 30
centimetri. S[ ave\i ̀ n vedere fap-
tul c[ indiferent dac[ hamacul es-

te nou sau deja sp[lat se `ntinde
pu\in. 

Dac[ dori\i s[ ave\i un hamac
a c[rui pozi\ie s[ o pute\i schimba
cel fixat pe cadru metalic este ale-
gerea ideal[. ~l pute\i confec\iona
singuri. Pentru asta ave\i nevoie
de 3 metri de material foarte re-
zistent cu imprimeuri sau plas[
(lat de cel pu\in 1,50 cm), un ac
de cusut, a\[ foarte groas[, foar-

fec[ ;i 15 - 20 de metri de sfoar[
rezistent[, de preferat din poli-
propilen[. Tivul prin care se va
trece sfoara trebuie s[ fie foarte
bine `nt[rit.

Pentru a ancora hamacul de
un copac, trece\i de dou[ ori
coarda `ncruci;at `n jurul trun-
chiului pentru a evita alunecarea.
Dac[ nu ave\i `n gr[din[ copaci
potrivi\i, pute\i folosi un suport

metalic sau din lemn pentru a
sus\ine hamacul. De asemenea
pute\i ancora hamacul de zidul
unor construc\ii sau de marginile
terasei. 

Hamacul poate fi decorat cu
perne viu colorate ;i astfel va de-
veni locul ideal pentru clipele de
relaxare, pentru citit sau pentru
un somn profund. 

Stela C[dar 

Idei pentru decorarea casei `n timpul verii
Vara ̀ nseamn[ ploi, vreme ca-

pricioas[ ;i c[lduri insuportabile.
~n perioada veriii nu to\i avem po-
sibilitatea s[ ne retragem la casa
de vacan\[ de la munte sau de la
mare, nu to\i ne permitem un con-
cediu `ns[ cu to\ii ne dorim o
schimbare a decorului din cas[, o
schimbare care s[ ne fac[ s[ ne
sim\im bine acas[. 

Imprimeurile florale

Vara ai nevoie de c]t mai mult
spa\iu, de aer curat, de lumin[ ;i
culoare. De aceea primul pas pe
care trebuie s[-l faci este s[ `nlo-
cuie;ti fe\ele pernelor decorative
cu unele viu colorate, cu impri-
meuri florale sau albe. Opteaz[
pentru materiale sub\iri ;i nu uita
c[ pernu\ele decorative pot face
minuni. Alege o fa\[ de mas[ va-
poroas[ ;i vesel[ pentru buc[t[rie. 

Este timpul s[ aduci `n living

flori proaspete, parfumate, iar din
materiale textile cu imprimeuri
florale po\i confec\iona huse pen-
tru scaunele din locul ̀ n care ser-
ve;ti masa. 

~nvesele;te-\i dormitorul cu

haine de pat vesel colorate, cu im-
primeuri florale, verdea\[ sau flu-
turi. Decoreaz[ ̀ nc[perile cu vaze
cu flori proaspete. 

Pietricele ;i lum]n[ri 

parfumate pentru baie

Nimic nu lumineaz[ mai mult
o ̀ nc[pere dec]t albul. A;a c[ aco-
per[ canapeaua cu o cuvertur[
alb[. Po\i acoperi chiar ;i un pe-
rete cu tapet viu colorat. 

Nu trebuie uitat[ nici baia.
Aici po\i crea accesorii din scoici
;i pietre, iar lum]n[rile parfumate
pot fi ̀ nlocuite cu felinare de plaj[. 

Las[ natura s[-\i `nv[luiasc[
`ntreaga locuin\[ ;i adaug[ un
strop de prospe\ime atmosferei
din locuin\[ folosind uleiuri aro-
matice de cocos, ananas sau citri-
ce.  Toate acetea le po\i realiza
dup[ ce ̀ n prealabil ai cur[\at bine
geamurile ;i ai f[cut ordine `n
`ntreaga cas[. Totul trebuie s[
str[luceasc[ de cur[\enie, inclusiv
plita din buc[t[rie ;i cuptorul. Nu
uita s[ `ndep[rtezi praful din sal-
tele ;i covoare. 

Stela C[dar

Relaxare total[ `ntr-un hamac
din gr[din[


