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“Nimic nu este mai important `n
via\[ dec]t iubirea pe care o por\i
pentru tine ;i pentru oamenii din
jurul t[u! Iubire cu care faci s[
str[luceasc[ tot ce atingi...” spune
Ioana C[lin, un alt designer pre-
zent la prima edi\ie a Galei Modei
S[tm[rene, eveniment g[zduit de
Cortul Hotelului Dana I.

Evenimentul a fost organizat de
Hotel Dana I ;i agen\ia Gaby's Mo-
dels pentru a-i promova pe desig-
nerii s[tm[reni ;i nu ̀ n ultimul r]nd
cortul Hotelului. 

Dup[ cum v-a\i obi;nuit deja,
suplimentul "S[n[tate & Frumuse\e"
a dedicat o pagin[ pe s[pt[m]n[
c]te unui creator de mod[ prezent
la acest eveniment. A venit r]ndul
Ioanei C[lin. 

Prin frazele de la ̀ nceputul aces-

tui articol, Ioana C[lin vrea s[ trans-
mit[ tuturor femeilor c[ trebuie s[
fie `ncrez[toare `n farmecul ;i fru-
muse\ea lor, s[ fie puternice ;i fas-
cinante. |inutele create de ea vin
parc[ s[ `mbr[\i;eze personalitatea
;i frumuse\ea natural[ a femeii. Co-
lec\ia prezentat[ la Gala Modei
S[tm[rene se nume;te "Butterfly",
\inute extravagante potrivite pentru
petreceri la piscin[. 

~nainte de a vorbi de aceast[ co-
lec\ie v[ propun s[ o cunoa;tem pe
Ioana C[lin. Dup[ ce a ob\inut di-
ploma de modelist[ la Accademia
del lusso di Roma, a lucrat sub aten-
ta supraveghere a profesoarei Mar-
garita Scarciola pentru mari nume
ale modei interna\ionale cum ar fi
Vivien Westwood, Valentino, San-
dro Ferone ;i mul\i al\ii. Din culise
a putut observa prezent[rile de
mod[ ale stilistului libanez Abed

Mahfouz, acesta fiind stilistul ei pre-
ferat. 

~n urm[ cu aproximativ un an
;i jum[tate a revenit `n Satu Mare,
unde a deschis un salon de rochii
de mireas[, L'Atelier Ioana C[lin.
Astfel visul ei de a-;i `ncepe cariera
`n mod[ acas[, `n ora;ul natal s-a
`mplinit. 

Colec\ia "Butterf ly" este
alc[tuit[ din \inute extravagante,
majoritatea lucrate manual ;i potri-
vite pentru petreceri la piscin[. Ma-
terialele ;i colec\iile folosite sunt o
combina\ie perfect[ `ntre elegan\[
;i extravagan\[, `ntre romantic ;i
provocator, acesta fiind ;i stilul per-
sonal al creatoarei. Piele ;i m[tase
natural[, pietre swarovski ;i flori
scoase ̀ n relief, tulle ;i taft[ brodate
cu fir auriu, franjuri din m[rgele de
sticl[ ;i paiete, sunt doar c]teva din
materialele folosite pentru aceste

\inute. 
Piesa de rezisten\[ a colec\iei a

fost o \inut[ pentru mireasa de la
piscin[. 

"Piesa cea mai deosebit[ este o
rochie de mireas[ ̀ n costum de baie,
rochie de mireas[ pentru o nunt[ la
piscin[. Este f[cut[ din lycra ;i
m[tase, cu flori aplicate ;i voal foar-
te lung," a declarat Ioana C[lin la
conferin\a de pres[ dinaintea eve-
nimentului.

Colec\ia "Butterfly" a fost apre-
ciat[ de publicul prezent. 

P]n[ acum am prezentat
colec\iile designerilor< Alena
Ign[tescu, Alina F`rte, Ciprian
Cr[ciun ;i Georgia Cionto;. Acum
a venit r]ndul colec\iei designerului
Ioana C[lin. Urmeaz[ colec\ia "Pre-
cious remembers" semnat[ Monica
:trango ;i "Dear Ida" - Zita Pop. 

Stela C[dar 

Ioana C[lin prezint[ colec\ia
Butterfly
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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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~n Magazinul Elixir din Satu Mare
g[si\i produse naturale Hypericum

Hyper Anti- Aging este un su-
pliment natural atent formu-
lat pentru combaterea ;i chiar
inversarea semnelor de îmbă-
trânire a căror instalare tim-
purie este favorizată de stilul
de via\ă din ce în ce mai soli-
citant al zilelor noastre. 

Deoarece face parte din gama
matrXsan, acest produs – similar
celorlalte produse din această ga-
mă – are în componen\a sa un
complex de ingrediente naturale
cu o matrice informa\ională ne-
alterată. Acest lucru permite in-
gredientelor să ac\ioneze sinergic,
completându-se ;i poten\ându-se
reciproc, beneficiind totodată ;i
de o bio-disponibilitate crescută. 

Astfel, prin ac\iunea sa holis-
tică, suplimentul natural HYPER
ANTI-AGING este excelent în<
energizarea, imunostimularea, re-
mineralizarea ;i reîntinerirea în-
tregului organism pe cale natura-
lă.

Recomandări< Eficient în
sus\inerea ;i încurajarea
capacită\ii proprii a organismului
uman de a-;i men\ine o evolu\ie
anti-entropică, de auto-regenerare
;i încetinire a ritmului de îmbă-
trânire>Acest supliment alimentar
poate fi folosit ca adjuvant în<
cre;terea nivelului de energie al
organismului, redarea vitalită\ii ;i
men\inerea unui moral ridicat>
Adjuvant în profilaxia ;i terapia
afec\iunilor cardiovasculare (in-
suficien\ă cardiacă, aritmii, car-
diomiopatie ischemică, ateroscle-
roză, hipertensiune, hipercoleste-

rolemie ;i hiper-trigliceridemie)>
Adjuvant în afec\iuni neurologice
degenerative, are rol ;i de sporire
a acuită\ii vizuale (inclusiv în ame-
liorarea simptomelor aferente de-
generescen\ei maculare ;i catarac-
tei senile)> U;urează efortul depus
pentru a slăbi ;i atenuează senza\ia
de lipsă de energie resim\ită de că-
tre persoanele care urmează o cu-
ră de slăbire> Recomandat persoa-
nelor ce depun efort fizic ;i inte-
lectual, fumătorilor, sportivilor>
Recomandat în osteoporoză ;i hi-
pocalcemie> Indicat în tratamente

pentru întărirea imunită\ii>
Surmenaj (sindromul obo-
selii cronice).

Serul anti-aging Tai-
na Plantelor 

Serul anti-aging Taina
Plantelor este un produs
atent formulat pentru com-
baterea ;i chiar inversarea
semnelor de îmbătrânire a
căror instalare timpurie este
favorizată de stilul de via\ă
din ce în ce mai solicitant al
zilelor noastre. Această for-
mulă holistică are la bază
compu;i naturali activi, cu
o bio-disponibilitate foarte
mare, ce ac\ionează sinergic
completându-se ;i
poten\ându-se reciproc, re-
zultatul fiind o piele< hidra-
tată, energizată, detoxifiată
;i întinerită.

Recomandări. Util în
prevenirea, stoparea ;i chiar in-
versarea semnelor de îmbătrânire
a pielii>Acest produs este reco-
mandat în stimularea procesului
natural de regenerare, propriu pie-
lii>Indicat pentru păstrarea unui
nivel optim de hidratare al tenului>
Recomandat persoanelor fumă-

toare, celor cu un ten devitalizat,
deshidratat, ce prezintă semne de
îmbătrânire, dar ;i celor care do-
resc prevenirea din timp a acestor
simptome.

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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Cum facem fa\[ situa\iilor 
de criz[?

Suntem oameni ;i oric]t
de mult am vrea s[ sim\im c[
ne bucur[m de o stabilitate
solid[ ̀ n via\a noastr[, pe toa-
te planurile, situa\iile de criz[
apar la un moment dat. 

~ntr-un material publicat pe
blogul personal, gyorgy-
gaspar.blogspot.ro, psihologul
Gyorgy Gaspar ne ofer[ o serie de
detalii, de sfaturi, pentru a face
fa\[ mai u;or acestor situa\ii.

Cuprin;i `n furtuna
g]ndurilor ;i a emo\iilor
dificile

"Se poate `nt]mpla s[ ne con-
frunt[m cu un moment de criz[,
fiind atunci cuprin;i `n furtuna
g]ndurilor ;i a emo\iilor dificile. 

Dac[ ne propunem s[
reac\ion[m c]t mai eficient pentru
a ie;i din aceast[ furtun[ este im-
portant s[ identific[m acele c]teva
lucruri care s[ ne ancoreze ̀ n pre-
zent. Cu alte cuvinte, este impor-
tant s[ ne ridic[m la momentul
prezent. 

Din clipa ̀ n care am f[cut acest
pas putem s[ `ncepem analiza.
Adic[ s[ analiz[m ce op\iuni avem
`n acel moment. 

Conectarea cu mediul

~n\elegem `n prim[ faz[ c[
sunt de urmat trei pa;i importan\i.
Primul pas este conectarea cu me-
diul. ~n aceast[ etap[ vom nota
cinci lucruri pe care putem s[ le
vedem, cinci lucruri pe care le pu-
tem auzi ;i cinci lucruri pe care le

putem atinge sau sim\i. Ne
pozi\ion[m picioarele c]t mai sta-
bil pe p[m]nt ;i ne g]ndim la un
sentiment de conectare. Odat[ re-
venit ̀ n prezent continu[ s[ respiri
c]t mai con;tient. 

Acest tip de respira\ie este o
ancor[ care te sus\ine p]n[ c]nd
furtuna emo\iilor se mai lini;te;te.

Urm[torii doi pa;i

Pasul al doilea const[ `n sca-
narea propriului corp ;i a emo\ii-
lor pe care le sim\im. Vom iden-
tifica emo\ia, starea cea mai du-
reroas[. Fa\[ de aceast[ emo\ie
trebuie s[ manifest[m o curiozi-
tate folosindu-ne de puterea de a
observa. 

Not[m toate g]ndurile care ne
invadeaz[ mintea. Ajungem la al
treilea pas, al asum[rii propriei
st[ri< bine, aici m[ aflu `n prezent
;i aceasta este situa\ia. Este im-
portant s[ `i fac fa\[. Emo\iile pe
care le tr[iesc acum sunt X, Y, Z.
G]ndurile care-mi vin `n minte
acum sunt D, E, F. :i ac\iunea cea
mai potrivit[ pentru aceast[ si-
tua\ie G, H, I. 

~n final revenim iar la cei trei
pa;i p]n[ `n momentul `n care
momentul e dep[;it. E bine de
re\inut c[ orice criz[, indiferent
de c]t de dureroas[ este, repre-
zint[ o posibilitate de cre;tere ;i
de expandare a flexibilit[\ii psi-
hologice. Oric]nd ave\i un astfel
de moment merit[ s[ v[ ̀ ntreba\i<
cum pot s[ ies din aceast[ situa\ie,
ce pot `nv[\a din ea, ce abilit[\i
`mi pot dezvolta?", scrie specialis-
tul.

Ioana Vladimirescu

Perspectiva unui nou sistem de înv[\[mânt
Ken Robinson, specialist în

educa\ie ;i  membru al organiza\iei
non-profit TED, ;i-a prezentat ;i
sus\inut puternic p[rerea `n urma
unei conferin\e din 2006, cu pri-
vire la `ntreg sistemul de educa\ie
de la momentul actual, care a ̀ nce-
tat s[ mai suporte sau s[ stimuleze
latura creativ[ a copiilor, dimpo-
triv[, duc]nd la anihilarea treptat[
a acesteia. Astfel c[ sistemul nostru
de ̀ nv[\[m]nt tinde s[ aib[ aceea;i
structur[ ca ;i cel din secolul XIX,
c]nd acesta era concentrat s[ ser-
veasc[ nevoilor epocii adic[ pe in-
dustrializare. S-a stabilit gre;it c[
inteligen\a ;i ̀ ntregul sistem public
de educa\ie s[ aib[ ca ;i criteriu
unic ;i principal abilitatea acade-
mic[ a individului.

Acestea fiind spuse, cu alte cu-
vinte,  sunt sus\inute numai
cuno;tintele asimilate de-a lungul
ani lor `n urma unor studii ,

cuno;tin\ele bazate pe propria
noastr[ g]ndire ;i creativitate fiind
defocalizate complet. "Sunt inte-
resat de educa\ie, pentru că este
unul din acele lucruri care îi defi-
ne;te pe oameni, ca ;i religia, banii
;i alte lucruri.

Cu to\ii avem un interes in-
vestit în ea, par\ial pentru că edu-
ca\ia este cea care ar trebui să ne
ducă spre acest viitor pe care nu-l
putem în\elege. "

"Fiecare sistem educa\ional de
pe pământ are aceea;i ierarhie a
disciplinelor. Primele sunt mate-
matica ;i limbile, apoi ;tiin\ele
umaniste, iar ultimele sunt artele.
Sincer, ceea ce se întâmplă este, că
pe măsură ce copiii cresc, începem
să îi educăm progresiv de la ;old
în sus. Iar apoi ne concentrăm asu-
pra capului. Înainte de secolul XIX,
nu au existat sisteme publice de
educa\ie, toate au fost implemen-

tate pentru realizarea nevoilor in-
dustrialismului, astfel că ierarhia
se bazează pe două idei. Prima, că
cele mai folositoare materii pentru
muncă sunt cele mai importante,
probabil a\i fost îndepărta\i de lu-
cruri ce vă plăceau în ;coală, pe
motiv că nu ve\i ob\ine o slujbă fă-
când acel lucru. Iar a doua este abi-
litatea academică, ce a ajuns să do-
mine viziunea noastră asupra in-
teligen\ei, pentru că universită\ile
au creat sistemul după propria lor
imagine. 

Întreg sistemul public de edu-
ca\ie este un proces prelungit de
intrare la universitate. Iar conse-
cin\a este că mul\i  oameni
talenta\i, de;tep\i ;i creativi, cred
că nu sunt, pentru că lucrul la care
erau buni în ;coală nu era apreciat,
sau chiar era stigmatizat. :i brusc,
diplomele nu vor mai valora ni-
mic."

"Creierul nu este împăr\it în
compartimente. De fapt, creativi-
tatea, procesul de creare a ideilor
originale ce au valoare, cel mai
adesea provine din interac\iunile
modurilor disciplinare diferite de
a vedea lucrurile. Cred că singura
noastră speran\ă pentru viitor este
să adoptăm o nouă concep\ie le-
gată de ecologia umană, una în ca-
re începem să reconstituim con-
cep\ia noastră despre bogă\ia ca-
pacită\ii umane. Trebuie să regân-
dim principiile fundamentale după
care ne educăm copiii. 

Ceea ce organiza\ia noastră ce-
lebrează este darul imagina\iei
umane cum vom folosi acel dar in-
tel igent,  prin aprecierea
capacită\ilor noastre creative ;i a
copiilor no;tri. Iar sarcina noastră
este să educăm întreaga lor fiin\ă,
pentru a face fa\ă acestui viitor."

Meda Pop
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Meniul s[pt[m]nii

Supă de oase

Ingrediente necesare< 1,5-2 ki-
lograme de oase de vită, de preferat
cu măduvă, o legătură de zarzavat
asortat, o ceapă, câteva boabe de
piper, sare, tăieţei pentru supă.

Modul de preparare< oasele se
spală bine și se pun la fiert. Spuma
se adună periodic, timp în care se
adaugă legumele tăiate în bucăţi
mari, ceapa și piperul. Când legu-
mele s-au fiert se strecoară supa.
În apă cu puţină sare se fierb tă-
ieţeii, se spală, se scurg de apă și
apoi se adaugă în supa care se con-
sumă la o singură masă. Puteţi
adăuga pătrunjel verde tăiat mă-
runt. Tăieţeii pot fi înlocuiţi și cu
găluște de griș.

Musaca de cartofi cu 
afumătură

Ingrediente necesare< un kilo-
gram de cartofi, două cepe de mă-
rime potrivită, două roșii, un ardei,
200-250 grame de șuncă afumată,
puţin ulei, sare, piper. 

Modul de preparare< Cartofii
se curăţă de coajă, se spală și se
taie rondele cu grosimea de maxi-
mum un centimetru. Afumătura
se spală bine în apă călduţă, după
care se lasă 30 de minute în apă re-
ce. După ce s-a scurs de apă se taie
în felii de mărime potrivită. Se pu-
ne uleiul la încins, după care se
adaugă cartofii, afumătura, ceapa
și ardeii, tăiaţi mărunt. După ce au
început să se prăjească se daugă
roșiile tăiate felii, iar la câteva mi-
nute se pune puţină apă. Se aco-
peră vasul cu un capac după care
se lasă la fiert în aburi. Când s-au
înmuiat cartofii, se potrivește mu-
sacaua de sare și de piper. Opţional
se poate adăuga puţin pătrunjel
verde tăiat mărunt.

Ciorb[ r[d[u\ean[ cu piept de g[in[ Maz[re uscat[ sc[zut[

Mod de preparare<
Se pune maz[rea la fiert `ntr-

un litru de de ap[ cu sare ;i se fier-
be p]n[ se ̀ nmoaie. Dac[ apa sca-
de mult, mai ad[uga\i ap[ fierbin-
te, `nc]t maz[rea s[ r[m]n[ per-
manent acoperit[. F[ina se
pr[je;te u;or ̀ n pu\in ulei, apoi se
adaug[ o linguri\[ de boia de ar-
dei. Aceasta se adaug[ la maz[rea
fiart[ ;i se mai fierbe p]n[ se

`ngroa;[ bine. Dup[ ce se ia de pe
foc se adaug[ usturoiul pisat. Se
consumă, fie ca mâncare de sine
stătătoare, fie ca garnitură la
costi\ă sau slănină prăjită. La ser-
vire se poate pres[ra cu p[trunjel
verde (nu neapărat). 

Ingrediente< 
250 g maz[re galben[, uscat[, 2-
3 c[\ei de usturoi, 2 linguri de
f[in[, ulei, sare, piper, boia de

ardei.

Mod de preparare<
Se face un gris în lapte, în mod

clasic, eventual se poate adăuga și
un baton de scorțișoară, care apoi
se scoate. Când este gata se ia de
pe foc și se răcește amestecând, să
nu se întărească. Se adaugă zahă-
rul vanilat și se amestecă bine.
Ouăle se bat bine-bine și se ames-
tecă cu gisul deja răcit. O tavă mai
adâncă se unge cu unt, iar com-
poziția se toarnă în ea. Se așează

în cuptorul preîncălzit și se coace
circa 15-20 minute. Se face proba
cu un băț de frigăruie, iar când nu
se mai lipește se poate scoate. Se
scoate din tavă și încă fierbinte, se
presară cu zahărul pudră, apoi cu
cocos. După ce se răcește, cu un
pahar cu margine ascuțită se taie
forme de semilună. Se servește cu
topping de ciocolată.

Ingrediente<
200 g gris de grâu, 1 litru de

lapte, 4-6 linguri de zahăr, 6 ouă,
un plic de zahăr vanilat, puțină
sare, unt pentru a unge tava, 3
linguri de zahăr pudră, 100 g

fulgi de cocos.

Mod de preparare<
Se pune pieptul de găină, la

fiert în apă rece cu puțină sare (nu
se dezosează). După ce se ia spu-
ma, se adaugă zarzavaturile în-
tregi, sp[late și curățate. Se adaugă
boabele de piper și foaia de dafin.
Când pieptul este fiert, se ia de pe
foc și se strecoară supa. Legumele
se îndepărtează iar pieptul se de-

zosează și se rupe fâșii. Se pune
din nou la fiert supa strecurată și
când clocotește se adaugă carnea,
usturoiul pisat și oțet după gust.
Între timp, cele 3 ouă se bat bine
cu sare și piper, într-un castron
încăpător. Se adaugă smântâna și
se bate bine. După ce ciorba a dat
câteva clocote, se oprește și se lasă
puțin să se răcorească. Ouăle bă-
tute se amestecă, treptat, cu câteva
linguri de supă, apoi se toarnă cu
grijă în oala cu ciorbă. Se servește
cu ardei iute, ;i eventual încă o
lingură de smântână și mujdei de
usturoi.

Ingrediente<
Un piept mare de găină, o ceapă,
2 morcovi, un păstârnac, o foaie
de dafin, câteva boabe de piper,
4-500 ml smântână, 3 ouă, o ju-
mătate de căpățână de usturoi,
sare, p[trunjel verde, ardei iute,

oțet

Tart[ de gris cu cocos
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O oj[ bun[ nu este suficient[
pentru o manichiur[ rezistent[!
Când manichiura se stric[ repede,

nu da vina doar pe lacul de unghii.
Se prea poate ca ritualul pentru în-
grijirea unghiilor s[ "scâr\âie", iar
urm[rile sunt evidente. Dac[ vrei o
manichiur[ rezistent[, nu te baza
numai pe oj[ ci ;i pe un ghid de în-
grijre pe m[sur[!

Reguli de la care nu 
trebuie s[ te abaţi

O oj[ bun[ face clar diferen\a pen-
tru o manichiur[ rezistent[, care
poate r[mâne intact[ chiar ;i o
s[pt[mân[. Din p[cate îns[, nu în-
totdeauna unghiile î;i p[streaz[ as-
pectul impecabil mult[ vreme, chiar
dac[ ai folosit un lac de calitate.
Acest lucru se întâmpl[ din mai
multe motive< fie unghiile sunt l[sa-
te prea lungi în loc s[ fie scurtate
pentru a evita exfolierea sau ruperea
lor constant[, fie col\urile unghiilor
nu sunt bine finisate ;i se aga\[ de
haine, iar unghiile se rup. O alt[
cauz[ ar fi lacul de unghii aplicat în
strat prea gros ;i sare la o lovitur[
puternic[, sau nu aplici un lac pro-
tector peste oj[.

Dac[ vrei o manichiur[
rezistent[ nu-\i mai
`nmuia m]inile `n ap[

Chiar ;i unele proceduri de îngriji-

re î\i pot face mai mult r[u decât bi-
ne. Multe dintre noi ne scufund[m
degetele în ap[ c[ldu\[ ca s[ înmu-
iem cuticulele. Acest pas este îns[
unul gre;it, care ar putea afecta re-
zisten\a lacului de unghii. Când î\i
scufunzi mâinile în ap[, unghiile
absorb apa ;i forma lor natural[ se
extinde. Dup[ o perioad[, când deja
oja este aplicat[, apa se evapor[ ;i
unghiile se contract[, ceea ce duce
la cr[parea ;i ciobirea lacului de un-
ghii. De aceea este recomandat s[
la;i m[car un sfert de or[ între mo-
mentul cur[\irii unghiilor ;i aplica-
rea lacului. Pentru a avea o mani-
chiur[ rezistent[ este important ca
în prima zi dup[ ce o faci s[ stai de-

parte de apa fierbinte. Iat[ ;i pa;ii
de îngrijire esen\iali care te pot ajuta
s[-\i men\ii manichiura intact[  cât
mai mult timp!

1. P[streaz[-\i unghiile scurte ;i
astfel vei reu;i s[ evi\i cr[parea ;i
ruperea lor. Cu cât unghiile sunt
mai lungi, cu atât va exista un risc
mai mare. Speciali;tii spun c[ pen-
tru a fi ;ic, unghiile trebuie s[
dep[;easc[ foarte pu\in buricul de-
getului, mai ales dac[ por\i culori
puternice ;i închise de oj[.

2. :i forma conteaz[! Exfolierea
unghiei începe întotdeauna din la-
teral, acolo unde exist[ colţurile care
se pot ag[\a. Unghiile ovale sau ro-
tunde sunt mai pu\in predispuse ru-
perii. Dac[ totu;i î\i place s[ le por\i
p[trate, pile;te foarte bine col\urile
cu o pil[ extrem de fin[ care nu le
va strica forma, astfel încât s[ nu
aib[ mici “a;chii” deranjante la atin-
gere.

3. Înainte de a aplica oja, cur[\[
unghiile foarte bine. Folose;te
un dizolvant f[r[ aceton[ (î\i pro-
tejeaz[ mai bine unghiile) pentru a
sc[pa de excesul de gr[simi, s[pun
sau apa de pe unghii, care pot cauza
cojirea ojei de îndat[ ce este aplicat[.
Lacul de unghii trebuie aplicat pe
unghiile curate ;i uscate.

4. Un lac de baz[ este necesar
pentru a face oja s[ stea mai mult
timp pe unghie. Dac[ nu ai a;a ceva,
ar trebui s[-\i cumperi pentru c[

prelunge;te considerabil manichiu-
ra ;i protejeaz[ unghia. Aplic[ baza
pe toat[ suprafa\a unghiei, l[sând
un spa\iu mic de jur ̀ mprejurul cu-
ticulei, astfel încât lacul s[ nu ating[
pielea. Folose;te o cantitate consi-
derabil[ de lac ;i pe vârful unghiilor,
primul loc unde se ciobe;te oja.

5. Aplic[ oja în strat sub\ire, \in-
ând pensula paralel[ cu
unghia. Dac[ pui prea mult[ oj[, nu
numai c[ se va usca mai greu, dar
când se va înt[ri exist[ riscul s[ sar[
mai repede de pe unghii. Întotdeau-
na aplic[ dou[ straturi de oj[.
A;teapt[ s[ se usuce primul strat ;i
abia apoi adaug[-l pe urm[torul. La
final, lacul protector.

6. La trei zile dup[ ce \i-ai f[cut
manichiura, mai adaug[ un strat de
lac protector. Nu numai c[ va pro-
teja mai bine manichiura, dar va
ad[uga str[lucire unghiilor, f[r[ s[
înmoaie oja deja existent[.
Ca s[-\i faci o manichiur[ rezistent[,
trebuie s[ ai la dispoziţie ;i un kit
cu instrumentele potrivite. Despre
acesta vom vorbi în num[rul viitor.

Aceste sfaturi au fost oferite de
speciali;tii echipei Calsa care v[
a;teapt[ la magazinul Calsa din
Satu Mare, str. Corvinilor nr. 12,
tel 0361411336, pe site-ul
www.calsa.ro, precum ;i pe face-
book.

V.S

Alimente benefice pentru piele
Orice tratament al pielii trebuie

să înceapă întâi ;i întâi din interior,
indiferent de vârstă sau de tipul de
piele. Vă prezentăm mai multe ali-
mente care în func\ie de problema
tenului, îl vor îngriji ;i men\ine să-
nătos.
Acizi gra;i Omega 3

Pentru o piele uscată alimentele
bogate în grăsimi mononesaturate
precum avocado, ulei de măsline ;i
critice. Aceste grăsimi sporesc fermi-
tatea pielii ;i previn deshidratarea,
ceea ce înseamnă că nu vă ve\i pierde
din strălucirea pielii. Tot printre ali-
mentele indicate se numără ;i acizii
gra;i Omega 3 din pe;te, ulei de se-
min\e de in ;i uleiul de primulă. To-
todată varza con\ine sulf organic, care
poate preveni uscarea ;i iritarea pielii.
Nu în ultimul rând, cofeina poate
deshidrata \esuturile interne ;i pielea,
astfel se recomandă evitarea acesteia

cât se poate de mult.
Vitamina B6

Pentru o piele cu tendin\ă acneică
se recomandă alimentele care con\in
zinc, cum ar fi scoicile sau migdalele.
Zincul este un mineral natural, un
aliat serios  împotriva pielii grase.

Pentru a preveni umflarea fe\ei, con-
suma\i cât mai multe legume ;i ver-
de\uri bogate în vitamina B6. De ase-
menea, legumele ;i fructele de culoa-
re portocalie con\in beta-caroten, pe
care organismul îl transformă în vi-
tamina A, ceea ce reduce grăsimile.

Se recomandă men\inerea consumu-
lui de lactate la un nivel minim.
Evita\i b[uturile fierbin\i

În cazul irita\iilor sunt recoman-
da\i castrave\ii, pe;tele, ceapa, ustu-
roiul, lemnul dulce ;i ghimbirul, care
sunt alimente calmante ;i care \in sub
control inflama\iile pielii. Unul dintre
alimentele cu proprietă\i extraordi-
nare în ceea ce prive;te calmarea pielii
este "tofu". 

Pentru a da un plus de gust mân-
cărurilor, presăra\i condimente curry,
cel care dă o culoare portocalie, este
bogat în curcuma, un puternic anti-
oxidant ;i anti-inflamator. Băuturile
fierbin\i, alcoolul ;i cofeina fac ca va-
sele de sânge să se umfle, ceea ce ex-
plică înro;irea temporară a pielii. Alu-
nele trebuie înlocuite de asemenea,
fiind bogate în niacin, favorizează în-
ro;irea pielii.

Meda Pop
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Alifia din frunze de nuc
vindec[ r[nile

Frunzele proaspete de
nuc sunt recomandate să se
adune la început de iunie,
până la mijlocul lunii iulie. 

Datorită conţinutului biochimic
diversificat, există multiple proprie-
tăţi terapeutice. Frunzele și cojile
verzi ale fructelor au următoarele
însușiri valorificabile în tratamen-
tele medicale< hipoglicemiante, de-
purative> stomahice, antidiareice,
antiseptice intestinal, bactericide,
antifungice, dezinfectante gastro-
intestinale, astringente, vermifuge,
antiscorbutice, tonic-amare> ușor
hipotensive, antialergice, hemosta-
tice> antileucoreice, antiinflamatoa-
re, antisudorifice, dezinfectant re-
nal, antisifilitice> cicatrizante, anti-
micotice, emoliente, calmante, an-
tieczematoase.

Infuzia din frunze uscate
stimulează digestia

În diabet zaharat, reduce glice-
mia, apoi are efecte benefice în< he-
patită, icter, enterite acute, stimula-
rea digestiei și a funcţiilor hepatice,
hemoragii digestive, candidoze, cu-
răţirea sângelui, infecţii renale și ge-

nitale, edeme renale, hemoragii ute-
rine, eliminarea transpiraţiei noc-
turne la bolnavii de TBC, lipsa pof-
tei de mâncare. Se prepară infuzie
simplă, dintr-o linguriţă frunze us-
cate și mărunţite la 200 ml apă clo-
cotită> se infuzează 5-10 minute și
se beau 2-3 ceaiuri pe zi> în diaree,
dizenterie, transpiraţii excesive,
constipaţie, leucoree – (scurgere al-
bă), rahitism (carenţa vitaminei D),
scrofuloză (inflamarea ganglionilor
limfatici, cervicali, inghinali sau axi-

lari), intoxicaţii cu compuși de mer-
cur, helmintiază, hemoroizi interni,
incontinenţă urinară, metroanexită,
inflamaţia vaselor sanguine, cu-
răţirea sângelui. Se prepară infuzie
concentrată din 4 linguri frunze us-
cate și mărunţite la 250 ml apă clo-
cotită> se iau câte 3-4 linguri pe zi.

Alte propriet[\i

Se pun comprese cu decoct con-
centrat (3 linguri la 250 ml apă cu

fierbere 10 minute) pentru trata-
mente în eczeme zemuinde, derma-
toze, furunculoze, ulcer varicos, an-
trax, prurit, acnee juvenilă, negi,
mătreaţă, afecţiuni oculare> băi ge-
nerale și spălături (decoct din 200
g frunze la 3-5 litri apă, eventual cu
2 kg sare marină, care fierbe 15 mi-
nute, se strecoară și se adaugă în apa
de baie) pentru erupţii purulente,
ulceraţii cutanate, răni greu vinde-
cabile, eczeme și coji pe cap la copii,
scabie, păduchi, leucoree, degeră-
turi, transpiraţia mâinilor și picioa-
relor (eventual în amestec cu pul-
bere de pedicuţă), osteoporoză,
sciatică, umflături de articulaţii, un-
ghii purulente, seboree și căderea
masivă a părului> băi de șezut cu de-
coct concentrat contra hemoroizilor
externi> alifie din frunze de nuc pen-
tru vindecarea rănilor, arsurilor so-
lare și tenuri grase (15 g frunze mă-
runţite și macerate 7 zile în 100 ml
ulei de floarea soarelui, la tempera-
tura camerei> se fierbe pe baie de
apă timp de 3 ore, se strecoară prin
tifon, se adaugă încă 15 g ceară de
albine cu care se uniformizează
printr-o nouă fierbere pe baie de
apă, timp de 30 de minute).

Text selectat şi prelucrat de 
Ioan A.

Semin\ele de chia sunt un rezervor de energie 
;i putere

Semin\ele de chia sunt printre
cele mai m[runte semin\e din lume
dar care au propriet[\i excep\ional
de complexe< sunt bogate `n mine-
rale, ̀ n acizi de omega-3, ̀ n antioxi-
dan\i ;i nu ̀ n ultimul r]nd, sunt bo-
gate ̀ n proteine complexe. Semin\ele
fac parte din familia salviei ;i au fost
men\ionate `nc[ din secolul 16 `n
documentele aztece, Codex Mendo-
za, afirm]ndu-se c[ sunt cele mai
complexe surse de energie ;i putere.

Vin `n dou[ culori, bej ;i negre,
`ns[ ambele variante sunt extraor-
dinare. Consuma\i zilnic 2 linguri
sub diferite forme precum smoot-
hies, budinci, ̀ n p]inici raw, ̀ n salate,
pres[ra\i-le ̀ n cerealele de diminea\[
etc. ;i nu ve\i regreta.

Con\in de 5 ori mai mult calciu
dec]t laptele (plus boron care ajut[
calciul s[ se transfere `n oase).

Con\in de 3 ori mai mul\i anti-
oxidan\i dec]t afinele.

Con\in de 3 ori mai mult fier dec]t
spanacul.

Con\in de 3 ori mai mult[ fibr[
dec]t ov[zul.

Sunt o surs[ complex[ de pro-
teine, av]nd to\i aminoacizii
esen\iali care sunt prezen\i `ntr-o
form[ extrem de u;or de digerat.

Con\in de 2 ori mai mult potasiu
dec]t bananele.

Con\in mai mult[ omega 3 ;i 6
dec]t semin\ele de in ;i nu se r]nce-
zesc.

Pe l]ng[ toate acestea sunt o surs[
excelent[ de energie, ̀ n special pen-
tru atle\i iar o cantitate mic[ ofer[
sa\ietate.

Ajut[ corpul s[ elimine kilogra-
mele `n plus ;i taie pofta de m]nca-
re.

Ajut[ corpul s[ `;i sus\in[ ;i s[
`;i reconstruiasc[ mu;chii ̀ n timpul
exerci\iului fizic, `n timpul sarcinii
dar ;i dup[ na;tere, deoarece ajut[
la regenerarea membranei.

Cresc lacta\ia ;i sunt o surs[
compact[ de nutrien\i pentru copiii
de orice v]rst[.

Nu au gust ;i absorb apa foarte
u;or, transform]ndu-se ̀ n mai pu\in
de 10 minute `ntr-o budinc[ dens[.

Sunt u;or de digerat ;i imediat
dup[ ingerare sunt transportate ;i
folosite de c[tre celulele corpului
nostru.

Pe l]ng[ toate acestea, erau fo-
losite de indieni ;i misionari pentru
bandajarea r[nilor pentru gr[birea
vindec[rii ;i pentru evitarea
infec\iei. Le foloseau pentru a
`ndep[rta infec\iile din ochi ;i pen-
tru clarificarea ochilor, prin simpla
plasare a dou[ semin\e `n ochi.
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6 motive pentru a `nv[\a s[-i
faci un masaj bebelu;ului t[u
Masajul bebelu;ului poate fi

definit ca o terapie prin atingere.
Sim\ul atingerii este cel mai dez-
voltat sim\ la bebelu;i, prin atin-
gere fiind stimula\i receptorii din
piele. Atingerea ”touch-ul” este vi-
tal pentru bebelu;i ̀ n primele luni
de via\[ at]t din punct de vedere
fizic, cât ;i emo\ional. :coala Ma-
melor din Satu Mare demareaz[
un curs de ini\iere în masajul be-
belu;ului.

Ce vei învă\a?
• Care sunt tehnicile de masaj

specifice bebelu;ului>
• Ce masaj sau tipuri de exerci\ii

să faci sau să nu faci cu bebelu;ul
tău>

• Care sunt punctele de reper
ale dezvoltării psihomotrice ale
copiilor de până la 1 an>

• Cum să elaborezi o ;edin\ă de
masaj pentru bebelu;ul tău>

• De ce este necesar s[-i faci
masaj pe fiecare parte a corpului
puiului t[u (sau altfel spus la ce îl
ajută).
La acest curs po\i participa dacă
e;ti<

• Gravidă

• Mamă/tată
• Bunică
• Bonă

Acest curs este pentru tine ;i co-
pilul tău dacă...

• Vrei să cuno;ti ;i să î\i însu;e;ti
corect ;i practic (Learning by

doing) tehnicile de masaj specifice
fiecărei păr\i a corpului
bebelu;ului>

• Sim\i nevoia să te relaxezi în-
tr-un grup cald format din alte
mămici ca ;i tine, cu copiii lor>

• Vrei să faci mai mult pentru

copilul tău ajutându-l să se dez-
volte armonios>

• Bebelu;ul tău s-a născut pre-
matur, subponderal, din sarcină
multiplă (gemeni, triple\i etc.) sau
este mai lent în mi;cări>

• Vrei să ;tii cum să-i îndepărtezi
durerea în caz de colici, dureri de
burtică, cre;terea din\ilor sau să-
l lini;te;ti pentru a se odihni mai
bine>

• Î\i dore;ti să înve\i să comunici
cu copilul tău dincolo de cuvinte.
Ce să aduci cu tine pentru bebe?

• prosopul lui
• păturica lui
• jucăria lui preferată
• apă, lăptic, ceai....
• ulei pentru masaj (ulei de co-

cos, ulei de argan, ulei de migdale
dulci, ulei de gălbenele, uleiurile
alimentare - de floarea soarelui,
de măsline)

• aparatul foto (pentru cele mai
frumoase poze).

Pentru programări sau mai
multe informa\ii suna\i la 

numărul de telefon 
0745 021 266,

moa;a Paula Cosma.

Educa\ia muzical[ timpurie duce la dezvoltarea
cerebral[

Copiii care participă la lec\ii de
muzică încă de la o vârstă timpurie,
`nainte de v]rsta de 7 ani, pot dezvolta
conexiuni mai puternice în creier.

O nou[ cercetare ̀ n acest sens su-
gerează că antrenamentele muzicale
înainte de această vârstă au un efect
semnificativ asupra dezvoltării regiu-
nilor motorii ale creierului, care ajută
la planificarea ;i executarea mi;cări-
lor. 

Perioada cuprinsă între vârsta de
6 ani ;i cea de 8 ani reprezintă o „pe-
rioadă sensibilă” în care antrenamen-
tul muzical interac\ionează cu dez-
voltarea cerebrală, producând efecte
pe termen lung asupra competen\elor
motorii ;i asupra structurii creieru-
lui.

„A învă\a să cân\i la un instru-
ment necesită coordonare între mâini
;i între stimulii vizuali ;i auditivi. Fo-
losirea unui instrument muzical în-
ainte de vârsta de 7 ani duce la îmbu-
nătă\irea dezvoltării conexiunilor ce-

rebrale dintre regiunile motorii ;i sen-
zoriale ale creierului”, a explicat Vir-
ginia Penhume, profesor de psiholo-
gie la Universitatea Concordia. 

În cadrul cercetării publicat[ `n
Journal of Neuroscience, speciali;tii
au testat 36 de muzicieni adul\i în ca-
drul unei sarcini de mi;care ;i au sca-
nat creierul fiecăruia. Jumătate dintre

muzicieni au început lec\iile muzicale
înainte de vârsta de 7 ani, iar cealaltă
jumătate după 7 ani. Muzicienii au
fost compara\i cu un grup de persoa-
ne care nu avuseseră parte de educa\ie
muzicală.

Muzicienii care începuseră să stu-
dieze înainte de vârsta de 7 ani pre-
zentau o acurate\e mai mare a sin-

cronizării a competen\elor motorii.
Cu cât educa\ia muzicală începuse la
o vârstă mai fragedă, cu atât conec-
tivitatea din creier era mai
pronun\ată, arată cercetarea.

De asemenea, scanarea cerebrală
nu a identificat vreo diferen\ă între
muzicienii care au avut parte de o
educa\ie muzicală mai târziu în via\ă
;i persoanele care nu avuseseră deloc
parte de o astfel de educa\ie, sugerând
că dezvoltarea cerebrală fie are loc la
o vârstă fragedă, fie nu are loc deloc.

Cercetarea sugerează că benefi-
ciile unei educa\ii muzicale timpurii
nu se limitează doar la aptitudinile
muzicale.

„Acest studiu este important, căci
arată că educa\ia muzicală la o vârstă
fragedă este mai eficientă pentru că
anumite aspecte ale anatomiei cere-
brale sunt mai sensibile la schimbare
în acea perioadă a vie\ii”, au ad[ugat
cercet[torii. 

Ramona B.
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Julia Louis-Dreyfus continu[ s[ ne amuze
Este singura actri\[ care a

c];tigat trei premii Emmy
pentru rol principal sau secun-
dar ̀ n seriale de comedie dife-
rite – “Seinfeld” ̀ n 1996, “The
New Adventures of Old Chris-
tine” ̀ n 2006 ;i „Veep” ̀ n 2012.
Iar la 52 de ani, Julia arat[ sen-
za\ional ̀ n rolul Selinei Meyer,
comica vicepre;edint[ a State-
lor Unite din produc\ia HBO
„Veep”.

Secretul ei? „Exerci\iile fizice,
pur ;i simplu. Cred c[ sunt pu\in
dependent[ de euforia de dup[
;edin\ele de fitness”. ~n plus, ;i `n
via\a privat[ totul merge strun[<
este c[s[torit[ de 26 de ani cu ac-
torul Brad Hall, cu care are doi fii
– Charlie de 15 ani ;i Henry, care
este deja la facultate. ~ntr-un inter-
viu acordat unei reviste nord-ame-
ricane, actri\a a vorbit despre fa-
milie, carier[ ;i ceea ce o face feri-
cit[.

Dac[ ai putea s[-\i faci o carier[
din nou, exist[ ceva ce ai face di-
ferit?

Nu. Fiindc[ am avut copiii `n
timp ce munceam, au fost multe
lucruri pe care nu le-am f[cut pen-
tru c[ nu am vrut s[ c[l[toresc. De-
a; fi f[cut alte alegeri, cariera mea
ar fi mers ̀ n alt[ direc\ie, dar atunci
nu a; fi avut posibilitatea s[ am
grij[ de copiii mei. M[ simt foarte
norocoas[ ;tiind c[ nimic nu e per-
fect. :i nu po\i s[ le ai pe toate.

Acesta este un subiect fierbinte de
la apari\ia c[r\ii lui Sheryl San-
dberg “Lean In”.

Bine`n\eles c[ nu po\i s[ le ai
pe toate. Asta e absurd! Dar nu
`nseamn[ c[ n-ar trebui s[-\i ur-
mezi visele. Nu e posibil s[ faci ;i
s[ ai totul `ntotdeauna. A;a c[ tre-
buie s[ faci alegeri. :i nu cred c[
aceast[ afirma\ie este antifeminist[.
Nu m[ refer c[ trebuie s[ te sacrifici
pe tine sau s[ te ascunzi `ntr-un
col\ din cauza unui tavan din sticl[.
Dar dac[-\i dai seama de acest lu-
cru, atunci cred c[ te po\i elibera
pentru a-\i stabili priorit[\ile.

Care sunt priorit[\ile tale `n pre-
zent?

S[ fiu acas[. S[-mi termin
munca la timp pentru a-l lua pe
fiul meu de la antrenamentul de
volei. Am fost plecat[ mult ̀ n acest
an ;i a fost destul de dificil. Iar
acum vreau s[ stau acas[ c]t de

mult posibil.

Ce te face s[ te sim\i s[n[toas[?

Mi;carea – orice `mi pune ini-
ma ̀ n mi;care. Alerg, merg ̀ n dru-
me\ii ;i la cursurile acelea la care
te urci pe banda de alergare, apoi
faci mi;c[ri cu mingea Bosu ;i apoi
din nou pe band[.

Ce nu-\i place c]nd vine vorba de

fitness?

Ur[sc mersul pe biciclet[. Am
mers la un curs de spinning ;i nu
cred c[ m-am sim\it mai trist[
vreodat[. 

Nu ;tiu de ce. Poate fiindc[ am
`nv[\at s[ merg cu bicicleta mai
t]rziu? Oricum, nu suport s[ fac
asta. De;i so\ul meu este un ciclist
pasionat ;i m[ cheam[ s[ mergem
`mpreun[ cu bicicletele.

Face\i mi;care `mpreun[ 
vreodat[?

Mergem ̀ n drume\ii ̀ mpreun[.
De fapt, cu ocazia anivers[rii noas-
tre de anul trecut, am mers
am]ndoi `n mun\ii Santa Monica.
Au fost aproape 13 kilometri ;i am
f[cut ;i un picnic. 

Ceea ce e grozav la o drume\ie
este c[ te provoac[ din punct de
vedere fizic, dar `n acela;i timp

exist[ ;i ceva meditativ `n acest tip
de mi;care.

Sunt zile ̀ n care nu-\i vine s[ te ri-
dici de pe sofa? Sau nu ai aceast[
problem[?

Bine`n\eles c[ am. Dar cred c[
e `n regul[ s[ iei ;i c]te o pauz[.
Totu;i, ̀ n cazul meu vinov[\ia este
cea care m[ motiveaz[. :i vina are
avantajele ei!

Care este secretul t[u pentru a
avea `ncredere `n corpul t[u?

~naintarea ̀ n v]rst[. Este vorba
de diferen\a dintre “Da, asta sunt
eu, du-te naibii” ;i “Aceasta sunt
eu, `mi pare r[u.” E ceva legat de
`naintarea `n v]rst[ ;i acceptarea
propriei persoane. Eu nu m[ con-
sider o persoan[ slab[, ci una cu
forme ;i pentru a lupta cu celulita
`ncerc s[ nu-mi fac at]tea griji ;i s[

port lenjeria Spanx.

Ai regrete legate de s[n[tatea ta?

Nu am folosit produse de pro-
tec\ie solar[ `n tinere\e. C]nd e;ti
adolescent sim\i c[ vei tr[i o ve;ni-
cie. ~n urm[ cu 6-7 ani am fost ne-
voit[ s[-mi `ndep[rtez chirurgical
un carcinom de pe fa\[.

Tenul t[u este minunat acum. Ai

vreo rutin[ special[?

Ca produse, folosesc mult La
Prairie. Iar pentru m]inile uscate
folosesc Aquaphor seara.

Care e cea mai mic[ ;i cea mai ma-
re fric[ a ta?

Am multe frici minore. Ca de
exemplu o urgen\[ dentar[ c]nd
sunt plecat[ din \ar[. Durerea de
din\i nu e prea grozav[. Nu mi-a;
dori s[ fiu `n Insulele Galapagos ;i
s[ trebuiasc[ s[-mi fac o interven\ie
dentar[. O alt[ fric[ sunt p[duchii.
Iar cea mai mare fric[ ar fi moartea.
Desigur c[ a; prefera s[ nu mor ni-
ciodat[, dar atunci c]nd o voi face
a; vrea s[ fie la o v]rst[ `naintat[
cu totul intact. Asta ar fi ideal.

Fiul t[u mai mare este la facultate.
Cum e s[ r[m]i cu casa pe jum[ta-
te goal[?

C]nd ai copii, nu prea `n\elegi
c[ dac[-\i faci treaba bine te vor
p[r[si. :i e destul de greu s[ te
`mpaci cu acest lucru. ~ncerc s[ m[
g]ndesc ca la ceva pozitiv ;i nu ca
la ceva de care s[-mi fie fric[. Dar,
de fapt, e ;i pozitiv ;i ceva
`nfrico;[tor.

Unde te sim\i cea mai fericit[?

Cu copiii mei, `mbr[\i;a\i pe
canapea. De aceea mi-a pl[cut fi-
nalul peliculei “Descenden\ii” –
toat[ familia st[ pe canapea la te-
levizor. Am l[crimat `n acel mo-
ment.

Lista de bucurii a Juliei

Ocupa\iile preferate< “Ador s[
coc pr[jituri – fac o pr[jitur[ cu
morcovi grozav[. ~mi place, de ase-
menea, s[ cro;etez, dar am f[cut
exces ;i nu prea am reu;it s[ fac ;i
altceva prin cas[.” C]ntecul ce o fa-
ce fericit[< “Piesa ‘I Got You (I Feel
Good)’ a lui James Brown. Sunt
`nnebunit[ dup[ acest c]ntec. E po-
sibil s[ fie din cauz[ c[ l-am v[zut
c]nt]nd live pe James Brown c]nd
eram la emisiunea ‘Saturday Night
Live’ ;i el a fost invitatul special.”
Filmele care o fac fericit[< “Sunt
at]t de multe. ~mi place ‘Vr[jitorul
din Oz’, ‘A Room with a View’, ‘Life
Is Beautiful’ ;i ‘Monty Python and
the Holy Grail’.”

M]ncarea ce o face fericit[< “O
buc[\ic[ de ciocolat[ neagr[ de ca-
litate. M[n]nc aproape `n fiecare
zi ;i nu pentru c[ o consider
s[n[toas[, ci pentru c[ nu pot re-
zista!”
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Totul despre beneficiile
consumului de iaurt Foarte multe persoane au

adoptat pentru a sl[bi diete bazate
pe consumul de t[r]\e de gr]u. Ci-
tind r]ndurile de mai jos pute\i
afla cum ne scap[ aceast[ diet[ de
povara kilogramelor. 

~n prim[ faz[ trebuie s[
con;tientiz[m c[ aceste t[r]\e de
gr]u sunt bogate `n minerale, `n
vitamine ;i aminoacizi esen\iali. 

F[r[ probleme de 
digestie!

Tocmai datorit[ con\inutului
lor sunt foarte eficiente `n caz de
probleme digestive, anemii, boli
reumatice, obezitate ori boli car-
diace. Iat[ c[ aceast[ diet[ a dat
rezultate ;i `n cazul persoanelor
ce se confruntau cu obezitatea ;i
efectele ei sunt pe termen lung.
Ce fac de fapt t[r]\ele `n stomac?
~n prima faz[ trebuie s[ admi-
nistr[m t[r]\ele zilnic `nainte de
a m]nca. Se iau c]te dou[ linguri\e
de cinci ori pe zi timp de dou[
s[pt[m]ni. T[r]\ele vor contribui
la o digestie mai bun[. 

Ceaiul verde ;i cel de tei
dup[ m]ncare

Odat[ consumate, t[r]\ele de
gr]u ne dau rapid senza\ia de
sa\ietate. Tocmai pentru aceast[
calitate sunt de mare folos la diet[.
~n a doua faz[, dup[ 15 zile, ̀ nain-
tea fiec[rei mese e nevoie s[ con-
sum[m t[r]\e. Dup[ t[r]\e bem o
can[ mare cu ap[ ori cu ceai verde.
Dispare automat senza\ia de foa-
me. Se opteaz[ ;i cre;terea can-
tit[\ii de iaurt pe care ̀ l consum[m
;i `n fiecare s[pt[m]n[ o mas[ o
vom avea zilnic bazat[ numai pe
legume ;i fructe crude. Dup[ ul-
tima mas[ a zilei, speciali;tii ne
recomand[ s[ bem dou[ ceaiuri
fierbin\i, fie ceai verde ori de tei.
Sunt ceaiuri ce contribuie la arde-
rea caloriilor. O astfel de diet[ se
\ine 30 de zile.

Theodora V.

Un aliment extraordinar
`n timpul verii este iaurtul.
Speciali;tii spun c[ face mi-
racole la siluet[ ;i ar trebui
introdus `n alimenta\ia
noastr[ de zi cu zi pentru a
putea profita din plin de be-
neficiile lui.

De re\inut c]nd vine vorba de
consumul de iaurt este faptul c[
ne este de mare folos mai ales
atunci c]nd ne scade imunitatea,
ne confrunt[m frecvent cu r[celi
sau cu infec\ii.

Bog[\ia din pahar< 
vitamina D, calciu ;i 
fosfor

~nainte de a trece la detalii des-
pre fazele unei cure cu iaurt, cur[
de sl[bire, v[ mai spunem c[ iaur-
tul este bogat ̀ n fosfor, ̀ n vitamina
D ;i calciu, iar consum]ndu-l ne
ajut[ s[ trat[m sau s[ prevenim
osteoporoza. Studiile ̀ n domeniu
au mai ar[tat c[ un consum regu-
lat de iaurt scade ;i riscul de can-
cer la colon. S[ nu uit[m c[ fiecare
pahar cu iaurt are o anumit[ doz[
de bacterii digestive ce ne ajut[ la
eliminarea microorganismelor to-
xice din sistemul digestiv. Asta
conduce la `mbun[t[\irea dige-
stiei. E indicat a;adar s[ `l con-
sum[m atunci c]nd suferim de in-
digestie sau constipa\ie. 

Un corp s[n[tos

:i, nu `n ultimul r]nd, iaurtul
joac[ un rol important la
`mbun[t[\irea imunit[\ii organis-
mului. Consumul de iaurt scade
totodat[ nivelul de colesterol din
corp. Trupul se men\ine astfel
s[n[tos. ~n cazul `n care nu ;tia\i
p]n[ acum, iaurtul scade ;i ten-
siunea arterial[. 

De la beneficii la rolul
consumului `n cura de
sl[bire

Ajungem iat[ ̀ ncetul cu ̀ ncetul la
partea de interes pentru persoa-
nele care doresc s[ scape de kilo-
gramele `n plus. Persoanele care
consum[ de regul[ produse lactate
trebuie s[ ;tie c[ dac[ p]n[ acum
nu au reu;it s[ sl[beasc[, o pot fa-
ce, ;i `nc[ foarte u;or, cu ajutorul

iaurtului. Dieta cu iaurt este una
s[n[toas[, este chiar u;or de ur-
mat, ne ofer[ energie ;i nici m[car
nu este foarte scump[. 

Etape< ini\ial[, de atac, de
revenire

Ca orice diet[, ;i acest regim
este structurat pe mai multe faze.
Dieta cu iaurt `nce-

pe cu o faz[ ini\ial[ simplu
de urmat, faz[ `n care trebuie s[
introducem consumul de iaurt la
masa de pr]nz ;i la cea de sear[.
La prima mas[ a zilei vom consu-
ma o can[ cu iaurt ;i vom bea ;i
un ceai f[r[ a-l `ndulci. La pr]nz
se poate consuma orice aliment
`ns[ nu m]nc[m mai mult de dou[
felii de p]ine, nu m]nc[m nimic
pr[jit. Combin[m legumele cu
carne, `ns[ nu vom combina ali-
mentele grase ̀ ntre ele. Putem op-
ta pentru ciorbe sau supe ;i nu

vom consuma sucuri, ci doar ap[.
~n ceea ce prive;te gust[rile, aces-
tea const[ doar ̀ n fructe ;i legume
`n stare proasp[t[.

Diversificare

A doua faz[ este cea de atac.
Printre regulile acestei etape se
num[r[< p[str[m ace-

la;i mic dejun ;i aceea;i
cin[, doar c[ la masa de pr]nz
vom consuma numai salat[ de le-
gume crude cu iaurt simplu. Ca ;i
gustare opt[m pentru legume cru-
de. Faza de atac dureaz[ trei zile.
Ultima etap[ e cea de revenire, ca-
re \ine cinci zile. Revenim practic
la meniul diversificat. ~n primele
dou[ zile consum[m un pr]nz
asem[n[tor cu cel din faza ini\ial[,
`n a treia zi introducem alte ali-
mente tot la pr]nz ;i diversific[m
;i gust[rile.

Ioana V.

T[r]\ele de gr]u ;i
rolul lor `n
alimenta\ie

10 Informa\ia zilei Miercuri 17 iulie 2013Sport

Echipa Primagym se prezint[< 
Ilona Ilyes, antrenor deepwork

Antrenorii de la Prima-
gym sunt dedica\i muncii ;i
clien\ilor care frecventeaz[
acest centru. Munca lor coin-
cide cu pasiunea ;i de aceea
reu;esc s[ dea 100% `n tot
ceea ce fac. ~n cele ce urmeaz[
o s[-i prezent[m pe to\i, de-
oarece ei consider[ c[ `ncre-
derea `n antrenor este foarte
important[.

Primul articol din aceast[ serie es-
te dedicat antrenoarei Ilona Ilyes
(Baby, cum ̀ i spun prietenii), care
are 38 de ani, este c[s[torit[ ;i are
dou[ feti\e minunate.
Profesia< `nv[\[toare
Ocupa\ia< antrenor aerobic, an-
trenor personal, asociat Centru
PrimaGym
Hobby< munca ei

- De c]nd practica\i sport?
- Sportul  ̀ l prac-
tic din 1997,
c]nd am ob\inut
mai multe cali-
fic[ri sportive<
antrenor aerobic,
dance aerobic,
f lexi-bar, bo-
dyART, deep-
WORK, Pilates,
Speedfitness, Po-
wer plate.

- De ce a\i ales
sportul? Cum v-
a\i decis s[ de-
veni\i instruc-
tor?
- Dup[ ce am
terminat Liceul
Pedagogic din
Oradea, m-am
`ntors acas[, iar
sora mea m-a
dus la o mic[ sal[
de aerobic pen-
tru a petrece mai
mult timp
`mpreun[. Astfel
am ajuns `n con-
tact cu aceast[
ramur[ de sport.
Dup[ 2 ani pro-
prietara s[lii mi-
a oferit ;ansa de
a deveni instruc-
tor, pentru care ̀ i
voi f i
recunosc[toare
toat[ via\a. 

- Cine a ̀ nfiin\at

PrimaGym ;i `n ce an?
- ~n 1997 c]nd am preluat afacerea
cu `nc[ dou[ colege a func\ionat
“f[r[ nume” ca ;i sal[ de gimnas-
tic[ de `ntre\inere, fiind singura
sal[ de sport cu renume la vremea
respectiv[ `n Satu Mare. 

Dup[ un an am decis s[-i ofe-
rim un nume clubului nostru, ast-
fel primind numele de Prima-
Gym.

- Specifica\i c]teva particula-
rit[\i proprii ca instructor de
sport?
- Un bun antrenor nu se
mul\umeste cu o singur[ califica-
re, vrea s[ ;tie toate nout[\ile care
apar `n aceast[ ramur[ de sport.
Antrenorul de aerobic are o res-
ponsabilitate enorm[ fa\[ de oa-
menii care intr[ la orele lui, de
aceea cred c[ o astfel de activitate
nu se poate face f[r[ o preg[tire
`n domeniu. 

Ca ;i proprietar[ a s[lii nici nu

angajez instructori f[r[ calificare
profesional[ ̀ n sport, iar pe cei cu
care lucr[m, ̀ ncerc[m s[ le oferim
mereu posibilitatea de a participa
la diferite cursuri.

O alt[ particularitate impor-
tant[ este atitudinea pozitiv[ care
`i `nva\[ pe oameni c[ z]mbind
este mai u;or s[ `nfrun\i orice `n
via\[.

- Cum v[ atrage\i clien\ii la ora
proprie de sport?
- Toat[ lumea, m[ refer la clien\i,
trebuie s[ g[seasc[ antrenorul care
`i poate motiva ̀ n clipele grele ale
antrenamentului. Fiecare om se
poate motiva altfel. 

Eu `ncerc s[ fiu `ntotdeauna
vesel[, pozitiv[, dar nu m[ sup[r
dac[ cineva `;i g[se;te motiva\ia
la alt instructor din echip[.  

Este important s[ te sim\i bine
la antrenament iar antrenorul la
fel.

Viorica Shibata

Exist[ `n lumea preg[tirii fizice
c]teva exerici\ii care v[ pot ajuta cor-
pul mai mult dec]t v-a\i putea ̀ nchi-
pui. Practicarea lor cu regularitate
prezint[ o serie de avantaje, plus c[
v[ scute;te de un drum la sala de fit-
ness.  

V[ propunem s[ afla\i care sunt
beneficiile pe care le aduce s[ritul
corzii. 

Poate p[rea amuzant sau luat ca
o joac[ de copii, ̀ ns[ trebuie ;tiut fap-
tul c[ un astfel de exerci\iu v[
`nt[re;te psihicul ;i tototodat[ v[ for-
tific[ organismul. 

S[ritul corzii este des `nt]lnit ca
form[ de antrenament `n diferite
sporturi. Ini\ial era folosit de practi-
can\ii de box, ̀ ns[ ast[zi foarte mul\i
sportivi l-au introdus `n programul
zilnic de antrenament, fie c[ vorbim
de sprinteri, ̀ not[tori, fotbali;ti prac-
tican\ii sporturilor de contact etc.

Dezvolt[ for\a exploziv[

Ca foarte multe dintre mi;c[rile
fizice cu mare repetitivitate, s[ritul
corzii elimin[ stresul emo\ional, dez-
volt[ puterea de concentrare ;i
`nt[re;te voin\a. De asemenea, s[ritul
corzii v[ dezvolt[ for\a exploziv[.
Atunci c]nd s[ri\i coarda nu v[ soli-
cita\i doar musculatura gambelor,
cum a\i putea crede. Acest exerci\iu
implic[ majoritatea grupelor de
mu;chi ai corpului, inclusiv cele din
zona superioar[ a acestuia. Dup[ o
perioad[ de practic[ ve\i observa o
tonifiere evident[ a musculaturii pi-
cioarelor, bra\elor, a celei abdominale
;i chiar a spatelui. O parte a acestor
grupe de mu;chi sunt numi\i ;i
mu;chi ai reac\iilor rapide pentru c[
stau la baza capacit[\ii corpului de a
reac\iona cu mare vitez[ (mu;chii ab-
dominali au un rol uria; `n acest
sens). De asemenea, num[rul mare
de repeti\ii presupuse de s[ritul corzii
ofer[ for\a exploziv[ corpului uman,
un tip de for\[ mai greu de antrenat
`n s[lile de fitness. 

Asigur[ o mai bun[ 
mobilitate

Nu `n ultimul r]nd s[ritul corzii
face minuni pentru postura corpului,
deoarece v[ oblig[ s[ sta\i `ntr-o
pozi\ie corect[ pentru a ob\ine echi-
librul necesar execut[rii.

Simplul fapt c[ sta\i drept
`nseamn[ un volum mai mare pentru
cutia toracic[, condi\ii mai bune de
func\ionare pentru pl[m]ni ;i, `ntr-
un final, o oxigenare superioar[ ;i un
tonus general mai bun pentru orga-
nism. Trebuie amintit ;i faptul c[ s[ri-
tul corzii mai aduce o serie de bene-
ficii speciale< mobilitatea, coordona-
rea, balansul, timing-ul, ̀ nt[rirea oa-
selor, capacitatea de efort etc.

S[ritul corzii
elimin[ stresul

emo\ional
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Lucr[m musculatura
abdominal[ cu mingea uria;[

S[pt[m]na aceasta conti-
nu[m s[ profit[m de mingea
uria;[ pun]nd ̀ n aplicare un
nou set de exerci\ii pentru
un corp frumos. Mingea,
tocmai prin instabilitatea ei,
confer[ avantajul unic de a
lucra musculatura lombar[
;i pe cea abdominal[.

Trecem la treab[, dar nu

`nainte de a v[ invita pe www.fit-
land.ro sau chiar la sediul Cen-
trului de aerobic Fitland situat
`n Satu Mare pe strada R]ndu-
nelelor nr. 3.

1. Sprijin culcat facial, picioa-
rele pe minge (imaginea 1). Ri-
dic[m bra\ul drept lateral (im-
aginea 2). Repet[m mi;carea de
24 de ori. Facem la fel ;i pe cea-
lalt[ parte a corpului. 

2. Sprijin culcat facial, picioa-
rele pe minge, piciorul drept ri-
dicat (imaginea 3). Men\inem
pozi\ia timp de un minut. Re-
pet[m acest exerci\iu pe partea
cealalt[ a corpului (imaginea 4). 

3. Culcat facial pe minge, pi-
cioarele dep[rtate, bra\ele ̀ ntinse
l]ng[ trunchi (imaginea 5). Ri-
dic[m trunchiul (imaginea 6) de
24 de ori. 

4. A;ezat pe minge, spatele

drept, m]inile pe minge (imagi-
nea 7). ~ntindem piciorul drept
(imaginea 8) de 24 de ori. Idem
pe cealalt[ parte a corpului. 

5. Culcat costal pe minge, pi-
cioarele `ntinse ;i dep[rtate,
bra\ele `ntinse lateral (imaginea
9). Ridic[m trunchiul (imaginea
10) de 24 de ori. 

Facem la fel pe cealalt[ parte
a corpului. 

Ioana Vladimirescu

1.
2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

9.

10.
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Alege rochia potrivit[
pentru silueta ta

Pentru a alege cea mai
potrivit[ rochie de sear[ care
s[ se potriveasc[ perfect cu
forma corpului t[u, trebuie
mai `nt]i s[ te prive;ti cu
aten\ie `n oglind[.

Dac[ ai trecut peste acest pas
`nainte de a merge la
cump[r[turi, ;ansele tale de a
g[si ceea ce te intereseaz[ sunt
minime, deoarece trebuie s[ ;tii
cu exactitate care sunt acele p[r\i
ale corpului ;i ce anume ai vrea
s[ maschezi.

Femeile foarte slabe au ne-
voie de volane, ̀ ncre\ituri,

pliuri

Piesele vestimentare care dau
volum sunt cele care au volane,
pliuri, `ncre\ituri, funde sau alte
aplica\ii. Femeile slabe pot folosi
imprimeurile, `ns[ nu cele cu
dungi verticale, deoarece vor ac-
centua tocmai ce tu `\i dore;ti s[
ascunzi. Pentru un plus de femi-
nitate ;i fine\e, po\i alege rochii
f[r[ bretele.

Accentueaz[ talia cu haine
str]nse pe corp

Dac[ ai forme pline, ;i vrei s[
pari mai sub\ire, poart[ haine
str]nse pe corp, care s[-\i accen-

tueze ̀ n special talia. Dac[ bustul
t[u este unul generos, po\i opta
pentru un guler `n form[ de "V"
;i astfel vei atrage privirile ̀ n par-
tea superioar[ a corpului t[u, ast-
fel c[ nimeni nu se va uita la talie.
Totu;i, ai grij[ s[ nu ai un aspect
prea provocator.

Kim Kardasian ;i Beyonce
reu;esc cu succes s[ scoat[ ̀ n evi-
den\[ acele p[r\i ale corpului ca-
re le avantajeaz[ s[ `;i sub\ieze
talia. Fotografiile al[turate ̀ \i vor
da c]teva idei numai bune de pus
`n practic[!

Dac[ nu ai deloc forme

Unei femei ";nur" i se potri-

ve;te o rochie tip tunic[, deoa-
rece ascunde faptul c[ nu are de-
loc forme, este plat[ de sus p]n[
jos. Pentru a da un plus de femi-
nitate \inutei, rochia tunic[ poate
fi asortat[ la pantofi cu toc ̀ nalt.

Femeile gravide pot alege
rochiile baby doll

Dac[ e;ti gravid[, po\i purta
rochii vaporoase,  fluide, tip baby
doll. Chiar dac[ talia nu mai este
la fel de mic[, asta nu `nseamn[
c[ trebuie s[ por\i rochii care
seam[n[ mai degrab[ cu un sac.
Po\i eviden\ia pu\in bustul, dar
f[r[ s[ exagerezi.

Mirela Filimon
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Cele mai noi joburi de pe 
pia\a muncii

Ast[zi, joburile de succes sunt
pu\ine. Ele ofer[ cariere excep\io-
nale oamenilor ce le practic[ ;i bi-
ne`n\eles, beneficii pe m[sur[. Iat[
c]teva dintre ele ;i ce presupune
practicarea lor.

Media analyst

Un analist media face utiliza-
rea extensiv[ a cifrelor de au-
dien\[. Printre responsabilit[\ile
unui analist media este selectarea
metodelor de cercetare adecvate
pentru criteriile de client pre-de-
finite, proiectarea ;i utilizarea in-
strumentelor calitative ;i cantita-
tive de cercetare, cum ar fi che-
stionare, focus grupuri, citirea co-
municatelor de pres[ sau analiza
rezultatelor de cercetare, folosind
o varietate de instrumente nume-
rice ;i de IT.

Editor online

Datorit[ dezvolt[rii interne-
tului, au ap[rut foarte multe site-
uri, care au nevoie de o echip[ care
s[ `l creasc[ ;i s[ `l `ntre\in[. Jur-
nalismul online presupune ace-
lea;i atribu\ii precum cele ale pre-

sei tip[rite, cu singura diferen\[
c[ acest job se poate realiza ;i de
acas[, cu ajutorul unui program
special creat, unde editorii pot lu-
cra ;i la care ̀ ntreaga echip[ poate
avea acces.

Social Media specialist

Un specialist social media tre-
buie s[ fie responsabil pentru toate
apari\iile legate de publicitate din
re\elele de socializare, gestion]nd
re\ele precum Twitter, Facebook
;i alte pagini. Acesta este un loc
de munc[ cu norm[ `ntreag[ ;i

implic[ `n mare parte petrecerea
timpului pe internet. Printre res-
ponsabilit[\ile unui specialist So-
cial Media sunt planificarea stra-
tegiilor de marketing, prezentarea
unui plan de publicitate, monito-
rizarea periodic[ a mass-media
sau men\inerea unor bune rela\ii
cu clien\ii prin intermediul social
media.

Specialist SEO

Concret, un Specialist SEO
ofer[ servicii de SEO (Search En-
gine Optimization) ;i linkbuil-

ding. Pentru c[ rostul unei opti-
miz[ri SEO nu este doar de a
`mbun[t[\i aspectul unei pagini,
ci ;i de a oferi o structur[ optimi-
zat[ a siteului companiei, iar prin
acest lucru, adresele web vor de-
veni un bun aliat. Un specialist
SEO identific[ principalii factori
de ordin tehnic care ̀ mpiedic[ in-
dexarea complet[ ;i pozi\ionarea
site-ului, ajut[ la pozi\ionarea lui
pe internet ;i la cre;terea traficului
siteului.

Specialist rela\ii publice

Jobul de specialist `n Rela\ii
Publice asigur[ ;i men\ine o im-
agine unitar[ a firmei, ̀ n acord cu
politica acesteia. Printre respon-
sabilit[\ile unui specialist de
Rela\ii Publice intr[ elaborarea ;i
implementarea planului de PR, ̀ n
func\ie de obiectivele companiei,
elaborarea ;i publicarea tuturor
materialelor de prezentare a fir-
mei, preg[tirea evenimentelor de
promovare a imaginii firmei, iar
`n func\ie de m[rimea, specificul
;i organigrama firmei, obiectivele
pot fi mult mai complexe.

V.S

5 sfaturi pentru o carier[ de succes
1. Pentru un surplus de în-

credere în propria persoană ;i
pentru a vă impresiona poten\ia-
lii clien\i, \inuta este mereu im-
portantă. Aceasta influen\ează
întotdeauna prima impresie a
unei persoane despre dumnea-
voastră. Astfel, acorda\i multă
aten\ie acestui capitol înainte de
a părăsi casa.

2. Chiar dacă sunte\i la înce-
put de carieră sau nu, este impor-
tant să asimilăm informa\ii ;i cu-
no;tin\e întotdeauna. Trebuie să
privim în jur ;i să ne alegem mo-
delele ;i astfel să preluăm numai
lucrurile bune. Dacă ave\i impre-
sia că nu ave\i anumite calită\i
necesare în rela\iile cu partenerii
de afaceri, acestea pot fi însu;ite
în orice moment.

3. Este important ca moralul
dumneavoastră să arate mereu
puternic ;i intact, cu toate că din

când în când mai cedează. Acest
lucru se întâmplă tuturor ;i nu
este ceva anormal, însă ave\i grij[
c[ acesta să se întâmple în privat,
nu de fa\ă cu colegii de birou, care
vor crede că nu pute\i face fa\ă
stresului.

4. O situa\ie tratată cu ra\iune
;i calm este întotdeauna rezolva-
tă, astfel este esen\ial să rezista\i
stresului, deoarece presiunea nu
este un lucru de care ave\i nevoie.
Chiar dacă a\i gre;it pe bună
dreptate, responsabilitatea este
esen\ială, veni\i cu justificări con-
crete ;i nu intra\i prea u;or în de-
fensivă.

5. Munca este mult mai plă-
cută ;i u;oară când o pute\i îm-
părt[;i colegilor sau managerilor
în care ave\i încredere. O rela\ie
sănătoasă cu ace;tia este esen\ială
într-o carieră de succes.

Meda Pop
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~n aceast[ perioad[ a anu-
lui foarte mul\i dintre dum-
neavoastr[, cititorii no;ti in-
ten\iona\i s[ renova\i lo-
cuin\a. 

Fie c[ locui\i la bloc, fie c[ locui\i
la cas[ ̀ n perioada acestor lucr[ri
nervii v[ sunt `ntin;i la maxim.
C]nd `n sf]r;it, zugravii ;i-au
str]ns ustensilele ;i au plecat mai
ave\i un hop de trecut< cur[\enia
dup[ ;antier. Despre toate acestea
vom vorbi `n acest material. 

Cum preg[tim casa 
`nainte de renovare

Pentru a v[ fi mai u;or s[ face\i
cur[\enie v[ sf[tuim s[ aplica\i
c]teva trucuri. O idee bun[ pentru
a proteja parchetul este s[-l aco-
peri\i cu carpete ;i o folie de plas-
tic de dimensiuni mari, care poate
fi lipit[ la capete cu band[ adeziv[.
De asemenea, tocurile u;ilor ;i
geamurilor le pute\i proteja cu
band[ adeziv[ din h]rtie. Indicat
ar fi s[ scoate\i mobila din ̀ nc[pe-
re, iar hainele ;i celelalte obiecte
s[ le ̀ mpacheta\i ̀ n cutii de carton.
Dac[ nu ave\i spa\iu suficient adu-
na\i mobilierul la mijloc ;i
`nf[;ura\i-l `n folie de plastic pe
care o pute\i lipi cu band[ adeziv[.
Dup[ ce lucr[rile de renovare au
fost finalizate a venit momentul
s[ apela\i la serviciile unei firme
specializate ̀ n cur[\enie. Dac[ nu
ave\i posibilit[\i materiale ori
dori\i s[ v[ ocupa\i singuri de
aceast[ etap[ ̀ n r]ndurile care ur-
meaz[ ve\i g[si c]teva sfaturi utile. 

Cur[\enia se face de sus
`n jos

V[ sf[tuim s[ apela\i la pro-
duse profesionale ;i nu ̀ n ultimul
r]nd respecta\i o anumit[ ordine
`n procesul de cur[\are a diverse-
lor suprafe\e. ~ncepe\i prin a
str]nge ;i ̀ ndep[rta molozul. Apoi
continua\i prin a face cur[\enie
de sus `n jos, nu invers. Dup[ ce
a\i sc[pat de moloz ;i de petele de
vopsea `ncepe\i prin  a ;terge ta-
vanul ;i pere\ii de praf. Acest lucru
`l po\i realiza cu ajutorul aspira-
torului ;i al unei perii speciale. O
alt[ modalitate este s[ acoperi

m[tura cu o c]rp[ curat[ ;i s[
m[turi tavanul ;i pere\ii. Dup[ ce
ai aspirat podeaua sp[la\i prizele,
`ntrerup[toarele, caloriferele ;i nu
uita\i de plinte. 

Sp[la\i podeaua cu mopul. Pu-
te\i `ncerca cu ap[ ;i o\et. La o
g[leat[ de ap[, un pahar de o\et.
L[sa\i podeaua s[ se usuce pentru
a vedea dac[ reapar pete. Acestea
trebuie scoase fie prin r[zuire, fie
cu ajutorul unor solu\ii speciale.
Nu folosi\i solven\i pentru a
`ndep[rta petele de vopsea de pe
suprafe\e l[cuite. Petele de lavabil
se `nl[tur[ cu ap[ ;i o solu\ie po-
trivit[ pentru cur[\area suprafe\ei
respective.

O aten\ie deosebit[ trebuie
acordat[ ;i u;ilor, ferestrelor ;i in-
stala\iilor din baie, buc[t[rie pre-
cum ;i suprafe\elor acoperite cu
faian\[ sau gresie.

Nu uita\i de covor ;i
tapi\erie

Dup[ ce ai terminat de cur[\at
podeaua, ferestrele, u;ile, prizele,
`ntrerup[toarele, faian\a, gresia ;i
instala\iile sanitare po\i trece la
aranjarea mobilei, nu ̀ nainte ̀ ns[
s[ o cur[\a\i. Dac[ este nou[
`nl[tur[ etichetele ;i restul de ru-
megu; apoi spal[ `n interior cu o
solu\ie lichid[. 

Abia apoi po\i aduce cutiile cu
lucruri, s[ le despachetezi ;i s[ le
aranjezi.

Nu uita\i de tapi\erii ;i de co-
voare. Este indicat ca `nainte de a
`ncepe renovarea s[ duce\i covoa-
rele la sp[lat sau dac[ locui\i la
cas[ pute\i face singuri aceast[
opera\iune. 

Dup[ renovare este important
s[ cur[\a\i ;i tapi\eriile din cas[.
Pentru ̀ nceput acestea trebuie as-
pirate temeinic ;i abia apoi
cur[\ate cu ajutorul aspiratorului
cu func\ie de sp[lare. 

Dup[ ce totul a fost cur[\at ;i
pus la loc pute\i trece la finisare,
care obligatoriu trebuie s[ cu-
prind[ o nou[ serie de aspirare ;i
;tergerea prafului. La final totul
trebuie s[ str[luceasc[. 

Apoi urmeaz[ partea fru-
moas[. ~n sf]r;it v[ pute\i relaxa
;i bucura de noul aspect al lo-
cuin\ei. 

Stela C[dar 

Cur[\enia dup[ renovarea
casei

Ce trebuie s[ faci pentru ca totul s[ str[luceasc[


