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INEDIT rafinament ;i stil
Dac[ ave\i o dat[ important[ `n calendar ;i nu a\i
g[sit \inuta care s[ v[ reprezinte, atunci este bine s[
\ine\i cont de c]teva recomand[ri pe care vi le fac
stili;tii de la INEDIT.
Pentru doamne ;i domni;oare, v[ recomand[m s[ opta\i pentru rochii lungi, fluide ;i u;oare
`n culori cum ar fi< ro;u, galben,
verde, bleumarin ;i negru.
Propunerile din colec\ia Luxury pe care le g[si\i `n magazinele INEDIT (Satu Mare, Str.
V]n[torilor, Nr.11 ;i Centrul Comercial Some;ul, etaj 1) sunt
modele esen\ial feminine.
Rochiile de sear[ sunt realizate din voal, `ncre\ite, plisate cu
inser\ii pre\ioase din dantel[,
broderie ;i pietricele.
Termina\iile variaz[ de la
maxi p]n[ la asimetric. Putem
s[ spunem c[ linia este romantic-contemporan.
Trebuie s[ \ine\i cont de alegerea unui model de rochie care
s[ v[ avantajeze atuurile corpului…care-da! – exist[ la fiecare
dintre noi!
Pentru domni, lucrurile devin mai simple `n alegerea unei
\inute care s[ `i avantajeze ;i s[
fie `mbr[ca\i cu gust, trebuie
doar s[ aleag[ costumul care le
vine perfect!
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Iat[ c]teva propuneri din
colec\ia Luxury pentru b[rba\i<
Smokingul slim-fit ;i costumul tuxedo sunt considerate
apogeul elegan\ei masculine ;i le
recomand[m pentru orice tip de
siluet[. Pentru preten\io;i propunem Weistcoatul sau fracul,
iar o noutate care v[ permite s[
ar[ta\i domnilor incredibil –
sunt sacourile de catifea colorate<
bordo, verde smarald sau negru,
care `n combina\ie cu un pantalon negru slim din stof[ sunt elegante, sau al[turi de un pantalon
casual - ve\i ar[ta smart-casual!!

se simte excelent ;i arat[ mai bine ca oric]nd
la cei 71 de ani
pag. 8 - 9
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~n Magazinul Elixir din Satu Mare
g[si\i produse naturale Hypericum
EXTRACT DE ORZ VERDE
Orz (Hordeum vulgare) face
parte din familia Gramineae. Orzul
se num[r[ printre cele mai vechi
plante cultivate pe Terra, cu 4000
de ani `n urm[ el fiind `nt]lnit pe
mari suprafe\e, din Egipt ;i p]n[ `n
India. ~n China, este considerat unul
dintre cele cinci plante sfinte, fiind
folosit at]t ca aliment, c]t ;i ca baz[
pentru o gam[ impresionant[ de
tratamente naturiste. ~n Europa, orzul e consumat `n cantit[\i tot mai
mari `n ultimii ani sub form[ de
fulgi sau suc proasp[t ob\inut prin
presare la rece.

Propriet[\i
Sucul de orz verde con\ine vitaminele
din
grupul
B
(B1,B2,B6,B12), acid nicotinic,vitamina E,vitamina C ;i o mare cantitate de fier, calciu, mangan, magneziu, molibden, zinc, cupru, bioflavonoide, polizaharide, polipeptide
si SOD – (Superoxid dismutaza enzima proteic[ activ[ cu un efect
deosebit `n revitalizarea organismului ;i `n `ncetinirea proceselor de
`mb[tr]nire). Cercet[rile arat[ c[
`ntr-o por\ie de 2 grame de orz verde
pulbere se g[sesc cca 2000 micrograme de SOD.
Prin compozi\ia sa, orzul este cel
mai valoros aliment verde,
asigur]nd organismului vitaminele,
mineralele, enzimele, clorofila ;i alte
elemente nutritive esen\iale care se
men\in integre ;i active ;i `n sucul
de orz f[cut pulbere. Pentru ca `n
Extractul uscat de Orz verde s[ se
reg[seasc[ aceste componente intacte este indicat[ deshidratarea sucului de Orz verde print-o metod[

special[ – uscarea prin pulverizare
(metoda Spray Dry) ce permite astfel enzimelor s[ r[m]n[ active.
De-a lungul timpului consumul de
pulbere de Orz verde a dus la
ob\inerea
unor
rezultate
surprinz[toare atunci c]nd a fost
recomandat `n< avitaminoze, anemie,stomatite, gastrite, ulcere, colite,
pancreatite, afec\iuni hepatice (hepatite, ciroze,colecistite), cardiopatie ischemic[, ateroscleroz[ cerebral[, infarct miocardic, hiper ;i hi-

potensiune arterial[,
astm
bron;ic,
bron;ite, gripe, viroze
pulmonare,TBC pulmonar, rinit[ alergic[,
deregl[ri hormonale,
obezitate, neurastenie, insomnii, nevralgie facial[, reumatism
articular acut, lombosciatic[, artrite, acnee,
efelide(pistrui), dermatite, eczeme, ulcere
varicoase, hemoroizi,
fistule.
Spirulina ( Spirulina Platensis), este
o alg[ planctonic[ de
culoare verde alb[struie, foarte bogat[ `n proteine, care
cre;te `n lacuri cu ap[
alcalin[, dulce ;i
cald[. Este o important[ surs[ energetic[
natural[, folosit[ ca
aliment tradi\ional la
unele popoare africane ;i sud -americane.
Foarte bogat[ `n
proteine ;i aminoacizi
esen\iali, spirulina posed[ veritabile calit[\i
nutri\ionale. Con\ine fier ;i calciu,
beta-caroten- un precursor al vitaminei A (care este totodat[ un antioxidant puternic, ce menţine integritatea pielii ;i a mucoaselor ;i
joac[ un rol important `n rezisten\a
organismului la infec\ii). Este bogat[ `n vitamina E (factor antioxidant) ;i `n vitamina B12 (vitamina
care intervine `n formarea celulelor
sanguine) con\ine s[ruri minerale,
acizi omega 6- acidul gamma linoleic, clorofila, fitociamina (substan\a

imunostimulent[ ;i antitumoral[). Cunosc]nd calit[\ile miraculoase a acestor plante firma Hypericum creeaz[ un produs nou care
s[ `mbine ;i s[ poten\eze
propriet[\ile curative a celor dou[
componente. Astfel rezult[ acest
produs nou care con\ine 92% extract de Orz verde ;i 1% pulbere de
Spirulin[, `n care cele dou[ plante
nu sunt supuse nici unui tratament
termic care s[ le afecteze calit[\ile.
Mod de administrare - Intern< 1-2
linguri\e Extract de Orz verde- instant dizolvat `n 200 ml ap[. Se bea
frac\ionat cu jum[tate de or[ `nainte
de mese, se pot consuma p]n[ la 3
doze pe zi. Pentru copii doza recomandat[ este de ½-1 linguri\[ Extract de Orz verde dizolvat `n 100
ml ap[, de 2-3 ori pe zi.
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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- fizioterapie
- fitness neasistat
- kinetoterapie
- masaj de relaxare
- masaj medical
- fitness asistat
- masaj de remodelare corporal[
-saun[

Familie
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Vacan\a `n str[in[tate cu
bebelu;ul
Majoritatea p[rin\ilor au
re\ineri `n a c[l[tori `n concediu `n str[in[tate cu copii
mici. Despre ce precau\ii trebuie luate `n astfel de situa\ii
ve\i putea lectura `n continuare.
Mai `nt]i v[ ve\i asigura c[
familia are acte `n regul[ ;i c[ bebelu;ul poate c[l[tori cu voi. ~i
pute\i face o vizit[ medicului de
familie sau pediatrului pentru a
v[ risipi nelini;tile legate de alimenta\ia bebelu;ului, de modificarea programului acestuia etc.
Odat[ ce a\i pornit la drum
`n c[l[toria cu avionul, ve\i fi asigura\i c[ `n bagajul de m]n[
ave\i, printre altele, scutece, biberon, haine de schimb pentru
bebe, juc[rii. Dac[ durata zborului este mare, e posibil s[ vi se
permit[ scaunul de ma;in[ sau
un leag[n cu lungimea de maximum 70 cm. Pe tot timpul zborului, copiii mai mici de 2 ani
trebuie \inu\i `n bra\e, recurg]nd

;i la o centur[ special[ pentru
aceste cazuri.
Pentru a-i potoli crizele de
pl]ns, `i pute\i oferi micu\ului
juc[riile preferate, sau o juc[rie
nou[, pe care o va studia cu
aten\ie. Ajun;i la destina\ie, v[
ve\i asigura c[ se obi;nuie;te cu
fusul orar.
Alimenta\ia bebelu;ului `n
vacan\[ e un aspect important de
care trebuie \inut seama.

Dac[ bebelu;ul nu a `mplinit
6 luni, `l ve\i hr[ni ca de obicei,
evit]nd s[-i introduce\i `n alimenta\ie alimente pe care nu le
cunoa;te. ~n timpul zborului, v[
ve\i asigura c[ bebelu;ul bea regulat ap[. Aceasta `l va ajuta ;i la
desfundatul urechilor.
La hotel, evita\i s[-i da\i bebelu;ului fructele cu care sunte\i
servi\i voi la restaurant. Dac[ `i
da\i fructe, sp[la\i-le atent `nain-

te, `nl[tura\i coaja/pielea ;i da\ile un clocot dac[ ave\i castronele
la dispozi\ie.
Atunci c]nd pleca\i `ntr-o
\ar[ exotic[, e necesar s[ v[ asigura\i c[ `ntreaga familie a f[cut
vaccinurile necesare. Hainele
usoare, `n culori deschise, ;apca
;i p[l[ria de soare, dar ;i crema
protectoare ;i lo\iunea hidratant[ sunt necesare, `n vederea
evit[rii arsurilor ;i a insola\iei.
Ve\i evita c[ldura excesiv[ ;i
nu ve\i expune bebelu;ul la soare
`ntruc]t pielea sa este foarte fragil[, iar riscul ca aceasta s[ se
ard[ este mare.
Crema de protec\ie destinat[
bebelu;ilor trebuie aplicat[ la fiecare dou[ ore sau mai des, dac[
face baie. Insola\iile sunt o amenin\are permanent[, `ns[
p[l[rioarele ;i ;epcu\ele sunt de
un real folos.
C]nd v[ petrece\i vacan\a cu
bebelu;ul, se impune s[ respecta\i programul acestuia, ;i mai
ales s[ evita\i statul prelungit la
soare.

Nic[ieri nu-i mai bine ca acas[?
Suntem tentaţi să credem
că familia noastră este mai
specială decât altele. Traiul în
mijlocul celor dragi nu este
întotdeauna atât de confortabil pe cât am avea nevoie.Căutăm refugiu sau înţelegere în
sânul familiei, dar ni se poate
întâmpla să nu primim feedback-ul la care am sperat. Fiecare membru are individualitatea, personalitatea valorile
sau nonvalorile sale.
Potrivit specialiştilor, familia
are un rol important în viaţa fiecărui individ, fie că vorbim de influenţe pozitive, fie că vorbim de
influenţe negative.
Familia este primul grup social
cu care avem primul contact după
ce ne naştem. În cadrul familiei
dobândim moduri de comportament, exersăm strategii de rezolvare a problemelor de viaţă, şi ne
formăm convingerile despre noi

şi despre ceilalţi. Ceea ce învăţăm în familie ne influenţează
alegerile, ne determină un anumit
tip de reacţie sau decizie.
Cu trecerea timpului ne dăm
adesea seama că este nevoie să fa-

cem diferenţa între lucrurile sănătoase şi cele nesănătoase pe care
le- am dobândit în familia noastră
şi pe care le folosim în prezent în
relaţiile noastre, cu partenerul
nostru sau cu copiii noştri.

Agresiunea verbală şi fizică în familie
Familiile cu frecvente critici,
acuze verbale, agresiune verbală
sau fizică, în care nu sunt exprimate afecţiunile prin gesturi şi cuvinte, riscă să afecteze sănătatea
fizică şi psihică a copilului, dar şi
a adulţilor.
În aceste cazuri, adolescentul
cu caracterul în formare, să nu se
lase influenţat de efectele negative.
E mai bine să-şi caute o slujbă, după care o chirie şi să părăsească
căminul, cu toate că este dificilă
câştigarea existenţei în România.
Astăzi nu mai putem vorbi de
un model de familie perfectă, însă
dacă vrem ca lucrurile să evolueze
spre bine, e recomandabil să fim
atenţi la nevoile emoţionale, de
afecţiune şi grijă a celor din familie, la cum şi ce comunicăm, la cât
de frecvent sau cât de rar facem
aprecieri sau oferim recompense
celor din familie.
Tóth Arthur

Re\ete
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Chiftelu\e de vinete

Ingrediente<
800 grame de vinete, 100 gr.
br]nz[, 50 gr. ca;caval, 2 ou[, 50
gr. f[in[, 2 cepe, 200 ml ulei, salat[ verde, sare, piper
Mod de preg[tire< se coc vinetele
;i `nc[ fierbin\i se cur[\[
pun]ndu-se apoi pe un blat de
lemn `nclinat s[ se scurg[. Se toac[
( cu toc[tor de lemn) ;i se adaug[

ou[le b[tute cu f[ina, br]nza, sarea , piperul ;i ceapa c[lit[ `n prealabil. Se amestec[, omogeniz]nduse bine ;i din pasta ob\inut[ se ia
cu lingura ;i se pr[jesc `n ulei
`ncins la foc iute, pe ambele p[r\i,
chiftelu\ele. Se a;eaz[ pe un platou, decorate cu foi de salat[ ;i
ca;caval ras deasupra. Se pot servi
fierbin\i sau reci.
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Sup[ rece de carne cu castrave\i cruzi

Mod de preg[tire< carnea
cur[\at[, sp[lat[ ;i t[iat[ cubule\e
se pune la fiert `ntr-un litru ;i
jum[tate de ap[ cu oasele. Dup[
ce s-a spumuit se introduc morcovii, cepele, \elina `ntregi, piperul
;i sarea. Supa r[cit[ se strecoar[
;i se pune `n frigider dou[ ore,
dup[ care se degreseaz[ ;i se
r[stoarn[ `n alt vas, cu aten\ie, `ns[
, f[r[ a tulbura depunerile din fun-

Piept de porc la cuptor
Ingrediente necesare< un kilogram de piept de porc, câţiva
căţei de usturoi, sare, piper.
Modul de preparare< pieptul
de porc se condimentează cu sare
şi puţin piper, căţeii de usturoi
se introduc în carne ca să nu poată ieşi, după care se pune într-o
tavă unsă cu puţină untură. Tava
se introduce în cuptor şi din când
în când se stropeşte cu puţină
apă. După ce carnea s-a înmuiat
se scoate din tavă şi se lasă să se
răcească puţin, după care se
porţionează.
Ioan A.
Supă de roşii

Ingrediente ;i
cantit[\i pentru 6 por\ii<
250 grame de f[in[, 200 gr. zah[r,
1 plicule\ zah[r vanilat, 125 grame unt, 2 ou[, 100 ml lapte

dul oalei. Se bate sm]nt]na cu laptele b[tut ;i supa. Se adaug[ carnea fiart[ ;i castrave\ii cruzi,
cur[\a\i de coaj[ ;i t[ia\i `n cubule\e. Se pune la rece ;i se serve;te
cu p[trunjel tocat fin deasupra

Meniul s[pt[m]nii

Covrigei vanila\i

Mod de preg[tire< se face un aluat
din f[in[, lapte, ou[, zah[r ;i zah[r
vanilat. Se formeaz[ covrigeii la
m[rimea pe care o dorim. Se coc
la foc bl]nd 20 de minute.

Ingrediente ;i cantit[\i
pentru 6 por\ii<
500 de grame de carne slab[ de
vac[, 500 grame de oase, 300 gr.
castrave\i verzi, 2 cepe mai mici,
500 ml lapte b[tut, 200 ml
sm]nt]n[, 2 morcovi, 1 \elin[
micu\[, p[trunjel, sare, piper
dup[ gust

Ingrediente necesare< un kilogram de roşii, câteva frunze de
pătrunjel, o lingură de făină de
grâu, o ceaşcă de smântână, sare,
4-5 linguri de orez.
Modul de preparare< roşiile
se spală, se lasă să se scurgă de
apă, după care se trec prin
maşina de stors, sau prin maşina
de tocat carne, după care se strecoară. Se pune zeama la fiert, dar
se adaugă şi apă. În timpul fiertului se adaugă orezul şi sarea,
iar din făină şi din smântână se
pregăteşte o îngroşeală care se
adaugă după ce orezul este aproape fiert. Se lasă la fiert câteva minute, după care se adaugă opţional puţin zahăr şi piper.

Cosmetic[
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Ghidul nuan\elor de oj[ în
func\ie de culoarea pielii
Fiecare dintre noi avem propriile preferin\e în privinţa
nuan\elor de ojă. Dar înainte de
a cumpăra lacul de unghii, \ine
cont ;i de faptul că trebuie să se
potrivească cu pielea ta. Iată ghidul nuan\elor de ojă în func\ie
de culoarea pielii!
Patru tipuri de piele ;i ojă potrivită fiecăruia<
Fiecare tipologie de ten este pusă
în valoare de o paletă cromatică specifică. Folose;te aceste reguli ;i la alegerea nuan\elor de ojă!
Speciali;tii în beauty ne recomandă
să optăm pentru acele lacuri de unghii care ne pun mâinile în eviden\ă
într-un mod plăcut. Din multitudinea de nuan\e care există pe pia\ă trebuie să alegem doar anumite culori,
care se potrivesc fardurilor de pleoape
care trebuie alese după culoarea ochilor. Culoarea lacului pune în valoare
degetele lungi sau mascheaz[ degetele
scurte ;i groase, spre exemplu. Nu uita că manichiura este un fel de carte
de vizită extrem de importantă.
O manichiură nepotrivită poate crea
o impresie gre;ită despre tine.

Piele albă
Dacă ai mâinile albe e;ti noro-

ro;u, ro;u-burgund, ciocolatiu, verde
închis, maron, auriu. Evită însă culorile foarte deschise, care nu vor contrasta frumos cu nuan\a ta naturală.
Printre acestea se află alb, crem, portocaliu, argintiu, roz pal.

Piele bronzată

coasă, deoarece la aceast[ piele se
potrivesc o gamă largă de nuan\e,
unele dintre ele interzise altor tipuri
de piele, cum ar fi mov deschis, ro;u,
roz aprins, piersică. Evită însă culorile
foarte închise precum albastru închis,
verde sau galben ;i auriu.

lori mai deschise, chiar metalice.
Cele mai recomandate sunt portocaliu, roz, galben, albastru, argintiu. În
general, culorile deschise sunt perfecte pentru femeile cu pielea medie.
Ocole;te însă ro;ul, movul închis sau
albastrul navy.

Piele medie

Piele `nchis[ la culoare

Dacă nuan\a pielii tale este una
medie, atunci po\i purta fără grijă cu-

Dacă ai acest tip de piele, atunci
\i se potrivesc culorile mai închise ca

Î\i po\i pune în eviden\ă bronzul cu
ajutorul unor lacuri de unghii în culori mai deschise ca ciocolatiu deschis, albastru, lila sau roz. Principiul
pentru pielea bronzată este să alegi
culori cât mai calde. Fere;te-te, însă,
de auriu care se va “amesteca” cu
bronzul tău ;i nu va arăta deloc frumos!
Ca ;i regulă generală, atunci când
î\i alegi un lac de unghii trebuie să
;tii că pielea mai deschisă la culoare
va fi plăcut eviden\iată cu ajutorul
unor culori deschise ;i mai calde, iar
pielea închisă, cu ajutorul unor culori
medii ;i închise!
Acum ai ocazia ;i ;ansa să
achizi\ionezi ojele Calsa din noua colecţie “CALSA Summer Collection”.
Aceste sfaturi v[ sunt oferite de speciali;tii echipei CALSA care vă
a;teaptă la magazinul Calsa din Satu
Mare, str. Corvinilor nr. 12, tel
0361411336, pe site-ul www.calsa.ro,
precum ;i pe facebook.
V.S

Petele pigmentare - ce sunt ;i cum le tratezi?
De;i este inestetic[, hiperpigmentarea este de obicei inofensiv[. Aceast[ problem[ destul de des `nt]lnit[ este cauzat[
de hiperactivitatea celulelor numite melanocite ce stimuleaz[
produc\ia de melanin[, substan\a care d[ culoare pielii.
Soarele ;i activitatea hormonal[
fac ca melanocitele s[ produc[ mai
mult[ melanin[. De aceea, unele dintre petele pigmentare, cele mai proeminente de altfel, apar `n timpul sarcinii, fiind cauzate de fluctua\iile hormonale, dar ;i `n urma expunerii la
soare.

Expunerea la soare, factor
favorizant
~n afar[ de pericolele la care te
supui prin statul la soare, razele UV
joac[ un rol important ;i `n apari\ia
hiperpigment[rii. C]nd razele UV
ajung la nivelul pielii, stimuleaz[ pro-

duc\ia de melanin[, acesta fiind un
mijloc de ap[rare al pielii,
impiedic]nd razele nocive s[
p[trund[ `n straturile mai ad]nci.
Astfel, pe m[sur[ ce te expui mai mult
la soare, pielea devine tot mai `nchis[
la culoare.
C]nd unele melanocite
declan;eaz[ o secre\ie prea mare de
melanin[, apar petele pigmentare, care sunt de obicei pistrui maronii de
mici dimensiuni, ce apar `ndeosebi
pe fa\[, m]ini, umeri sau spate. Pe de
alt[ parte, expunerea la soare accentueaz[ petele ;i pistruii deja existen\i,
pe l]ng[ declan;area apari\iei altora.
Primul lucru pe care trebuie s[-l
faci pentru a preveni apari\ia lor este
limitarea expunerii la soare ;i folosirea cremelor pentru protec\ie solar[
cu un factor de protec\ie de minimum 15, at]t pentru fa\[ c]t ;i pentru
corp.
Anticoncep\ionalele (;i alte produse hormonale pe baz[ de estrogeni), unele antibiotice (tetraciclina,
doxiciclina, ciprofloxacina, azitromi-

cina), anumite antidiabetice ;i antihipertensive, unele produse locale
antiacneice (retinoizii) etc cresc sensibilitatea pielii ;i o predispun la
apari\ia acestor pete maronii.

Hiperpigmentarea
postinflamatorie
Acest tip de pigmentare apare de
obicei `n cazul persoanelor brunete,
care au pielea mai `nchis[ la culoare,
`n urma vindec[rii unei r[ni, precum
t[ietura, arsura, zg]rietura sau acneea. Zona din jurul cicatricei se poate colora intens, r[m]n]nd astfel timp
de c]teva s[pt[m]ni, dar se poate
transforma `ntr-o cicatrice permanent[.
Pentru a preveni transformarea
unei mici pl[gi `ntr-o cicatrice permanentă din cauza hiperpigmentării,
folose;te local o crem[ cu factor de
protec\ie ridicat. Dac[ pigmentarea
apare ;i persist[, poate fi tratat[ de
un medic dermatolog folosind tehnici de decolorare a pielii, peeling chi-

mic sau microdermabraziune.

Melasma ;i cloasma
Melasma este un tip de hiperpigmentare comun[ `n r]ndul femeilor.
Melasma care apare `n timpul sarcinii
se nume;te cloasm[ ;i se manifest[
prin apari\ia petelor cafenii sau brune
pe obraji, nas sau frunte. Responsabile pentru aceasta sunt varia\iile hormonale, normale `n timpul sarcinii.
Al\i factori care determin[ apari\ia
melasmei sunt anticoncepționalele,
tratamentele hormonale, unele medicamente ;i cosmetice, dar ;i expunerea la soare. De obicei, melasma
dispare dup[ na;tere sau la stoparea
tratamentelor hormonale.
Dac[ pielea nu revine la culoarea
sa ini\ial[, consult[ sfatul unui medic
dermatolog, care `\i va recomanda
una dintre solu\iile posibile< tratament local cu cremă pe baz[ de steroizi, peeling-uri chimice sau microdermabraziune.
V.S
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Zmeurul este un remediu dedicat
100% problemelor feminine
For\a arborilor ;i arbu;tilor concentrat[ `n partea
t]n[r[ din plant[ (muguri,
ml[di\e)din extractele gemoterapeutice se dezv[luie ;i
ajut[ celor care au `n\elepciunea ;i r[bdarea s[ caute ;i s[
a;tepte rezolv[ri bl]nde ;i neinvazive a problemelor.
A;a cum am prezentat `n
num[rul trecut al suplimentului
de "S[n[tate ;i Frumuse\e", zmeurul are numeroase `ntrebuin\[ri,
dovedindu-se de real folos `n problemele feminine. Continu[m `n
acest num[r cu alte indica\ii terepeutice ale acestei plante.

Sindromul premenstrual
~n cadrul sindromului premenstrual precum ;i la tulbur[ri din
menopauz[, pot s[ apar[ st[ri de
insomnie nervoas[, isterie, st[ri
de angoas[ ;i anxietate datorate
dezechilibrelor hormonale. ~n
aceste situa\ii, Extractul din mu-

guri de Zmeur se va asocia cu Extractul din muguri de salcie(Salix
alba),cu rol calmant ;i echilibrant.
Alte situa\ii `n care ne putem
g]ndi la Extractul din muguri de
Zmeur sunt< dezechilibre `n dezvoltarea organelor tinerelor fete la

pubertate, tulbur[ri generate de
instalarea
menopauzei,
`mb[tr]nirea precoce, tulbur[ri
de libidou, `n asociere cu Extractul
din amen\i de Mesteac[n.
Dintre problemele cele mai
nepl[cute cu care se confrunt[ fe-

meile, leucoreea(scurgeri vaginale
de culoare,consisten\[ ;i miros variabile, care apare `ntre
menstre)este frecvent `nt]lnit[.
Consumul zilnic de lactate ;i carne determin[ `n timp apari\ia leucoreei, ca mecanism de cur[\are a
organismului.
Leucoreea poate s[ apar[ ;i `n urma infec\iei locale cu Candida sau al\i germeni,
ca urmare a tratamentelor dese cu
antibiotice ;i cortizonice, ce scad
rezisten\a natural[ ;i ap[rarea local[ la nivel vaginal.
~n prezen\a unei leucorei deranjante, nemicrobiene(dovedit
prin examen citobacteriologic),
rezultate bune se pot ob\ine prin
asocierea dintre Extract din
ml[di\e de Iarb[ neagr[ (Calluna
vulgaris) diminea\a cu Extract din
muguri de Arin negru(Alnus glutinosa) la pr]nz ;i Extract din muguri de Nuc(Juglans regia) seara,
timp de 2-3 luni, cu pauz[ la
menstre.
Dr. Szatmari Anamaria
medic homeopat
Cl. Sf. Anton

Sâmburii de nuc[ stimuleaz[ memoria ;i reduc riscul
bolilor coronariene
Cu toate c[ este săţios şi
sănătos, mulţi dintre noi se
feresc să includă în regimul
lor alimentar miezul de nucă.
Motivul? Pentru că îngraşă. Într-adevăr are o valoare calorică mai
mare decât a cărnii, dar este mult
mai uşor digerabil decât aceasta. În
plus, grăsimile din nuci sunt grăsimi
nesaturate, contribuind la scăderea
colesterolului.
Aportul energetic al miezului de
nucă este unul considerabil. Nucile
reprezintă un furnizor important
de proteine, grsimi, vitamine (A, B1,
B2, B3, B5, B6, C numeroase minerale (fosfor, calciu, magneziu, potasiu, sulf, fier) şi fibre.
Leac `mpotriva diabetului
Nucile se numără printre alimentele cu cel mai bogat conţinut
de cupru şi zinc ceea ce le fac benefice în tratarea unor afecţiuni cardiovasculare, a problemelor legate
de creştere sau curele de `ntărire a

sistemului imunitar. În unele cazuri
însă, pot exista anumite probleme
legate de asimilarea anumitor minerale din nucă de către organism.
În această situaţie se recomandă
combinarea acestui aliment cu unul
ce conţine vitamina C. Pentru a asigura o mai bună absorbţie a miezului de nucă, îl puteţi folosi zdrobit.

De asemenea, datorită fibrelor
pe care le conţin, nucile pot fi folosite şi ca remedii naturiste împotriva
diabetului. Nu se recomandă ca nucile să fie consumate în doze prea
mari deoarece vă puteţi trezi cu
spasme stomacale sau dureri de cap.
4-7 nuci sunt mai mult decât suficiente. Nucile ajută şi la îmbună-

tăţirea memoriei şi a capacităţii de
concentrare. Celor care acuz[ pierderi de memorie le este recomandată consumarea zilnică a dozei minime permise de miez de nucă.
Oamenii de ştiinţă au demonstrat că riscul apariţiei bolilor coronariene scade la jumătate prin consumarea a patru porţii de miez de
nucă în timpul unei săptămâni.
Acest lucru este posibil graţie acizilor graşi omega 3 conţinuţi de miezul de nucă.
Miezul de nucă are efect laxativ
mai ales atunci când este prăjit uşor.
În medie, valoarea energetică a 100
de grame de miez de nucă este de
700 kcalorii. De asemenea, uleiul de
nucă, folosit în tratamente externe,
ajută la regenerarea şi creşterea firului de păr.
Nucile sunt recomandate persoanelor care suferă de artroze, reumatism, anemii, tuberculoz[, sifilis,
scrofuloză, metrită, enurezis sau
afecţiuni ale pielii.
Coriolan A.
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5 `ntreb[ri despre `ngrijirea
bebelu;ului
Orice m[mic[ se confrunt[
`n primele s[pt[m]ni de dup[
na;tere cu o sumedenie de
`ntreb[ri despre cre;terea celui
mic, pornind de la programul
de somn al bebelu;ului, alimenta\ie, b[i\[, plimb[rile `n aer liber ;i multe altele.

sub punctul de `nghe\?
Da, cu condi\ia s[ `l
`mbr[ca\i bine `mpotriva frigului. Aceasta `nseamn[<
c[ciuli\[, fular la g]t, costuma;
c[lduros de iarn[, m[nu;i, articole vestimentare care `i protejeaz[ tot corpul `mpotriva frigului. Aerul foarte rece este de
cele mai multe ori foarte uscat
;i poate face ca pielea de pe fa\a
bebelu;ului s[ devin[ uscat[ ;i
`ntins[. De aceea este bine s[
unge\i toate p[r\ile corpului care sunt expuse la frig cu o crem[
emolient[.

:coala Mamelor din Satu Mare
vine de aceast[ dat[ `n `nt]mpinarea
m[micilor ;i r[spunde la cele mai
frecvente 5 `ntreb[ri despre mam[ ;i
copil.
De unde ;tiu dac[ bebelu;ul meu
respir[ `n timpul nop\ii?
~n realitate, organismul copilului
`;i `ncetine;te puternic activitatea `n
timpul somnului, astfel `nc]t este `ntradev[r dificil s[ vezi dac[ mai respir[.
Dar exist[ unele trucuri, cu ajutorul
c[rora pute\i stabili, dac[ este totul
`n ordine< a) umezi\i degetul ar[t[tor
;i \ine\i-l `n imediata apropiere a
n[sucului bebelu;ului adormit. Acolo
pute\i s[ `i sim\i\i respira\ia u;or de
tot> b) dac[ pune\i m]na pe co;ul
pieptului bebelu;ului, sim\i\i mi;carea u;oar[ `n sus ;i `n jos a acestuia>
c) dac[ presa\i atent ;i u;or cu degetul
pe fruntea bebelu;ului, locul unde
presa\i mai `nt]i se albe;te, apoi re-

devine rozaliu – un semn clar pentru
o bun[ circula\ie a s]ngelui.
Am voie s[ ies la aer curat cu bebelu;ul meu, chiar ;i la temperaturi

Cum ;i mai ales , c]t de
des trebuie s[ fac baie
bebelu;ului meu?
Este bine s[ ave\i o c[di\[
pe care s[ o folosi\i numai pentru b[i\a bebelu;ului. Pentru
du;uri rapide pute\i folosi chiar
chiuveta. Bebelu;ii de acum 40
de ani se sp[lau zilnic. Azi, s-a
demonstrat c[ nu e nevoie s[
se fac[ bai\a zilnic, se recomand[ s[ se fac[ la 2, 3 zile. Este
inutil s[ folosi\i adaosuri `n ap[, e suficient s[ pune\i apa de la robinet la
temperatura de 37 de grade.
Am `n jurul abdomenului ver-

geturi de sarcin[. Vor disp[rea acestea?
Din p[cate, nu. Vergeturile de
sarcin[ apar exact acolo unde \esutul
de leg[tur[ a trebuit s[ se dilate at]t
de puternic, odat[ cu cre;terea abdomenului, `nc]t s-a rupt. La `nceput,
vergeturile sunt de culoare roz `nchis,
p]n[ la liliachiu, apoi, culoarea lor
p[le;te. O `ncurajare< dup[ na;tere
sunt aproape maronii ;i nu mai sar
`n ochi imediat.
Cu c]te kilograme sunt mai u;oar[
dup[ ce am n[scut?
S[ formul[m astfel< un bebelu;
c]nt[re;te `n medie 3300 grame, lichidul amniotic aproximativ 500800ml, iar uterul cam 1000 de grame.
Suma acestor valori o ve\i pierde imediat dup[ na;tere. Ce mai r[m]ne
este greutatea apei din \esuturi, volumul crescut al s]ngelui, cre;terea
s]nilor, precum ;i depozitele de gr[sime ;i proteine care se afl[ acum `n
corpul dumneavoastr[.
Acestea din urm[ fac `mpreun[ aproximativ ;ase kilograme ;i jum[tate.
Pentru programări sau mai multe
informa\ii suna\i la
numărul de telefon
0745 021 266,
moa;a Paula Cosma.

Vacan\a de var[ îi poate predispune
pe copii la obezitate
În multe state ale lumii,
comercializarea produselor
de tip fast food sau a băuturilor răcoritoare este interzisă
;i se pare că această strategie
chiar dă roade, prevenind
apari\ia obezită\ii în rândul
;colarilor.
În ;colile din România, comercializarea produselor de tip fast
food este interzisă, potrivit legii
nr 123/2008.
Un studiu, publicat în The
American Journal of Public
Health, sugerează că elevii au mai
multe ;anse de a se îngră;a atunci
când stau acasă în timpul vacan\ei
de vară. Pentru această cercetare
oamenii de ;tiin\ă au monitorizat
5.380 de copii de la 310 grădini\e.
Monitorizarea s-a realizat pe mai

mul\i ani, subiec\ii fiind analiza\i
din primii ani de grădini\ă, până
la sfâr;itul primului an ;colar.
Oamenii de ;tiin\ă au speculat
că cei mici se îngra;ă mai repede
pe perioada vacan\ei de vară din
acela;i motiv pentru care adul\ii
mănâncă mai mult în timpul weekendului. „Multe medii din afara
;colii sunt relativ nestructurate ;i

nesupravegheate permi\ându-le
copiilor să se mul\umească doar
cu activită\i sedentare ;i prea multe gustări. Se pare că ;colile sunt
mai sănătoase decât restul mediilor în care î;i petrec copiii timpul”,
au notat speciali;tii.
Acum, un studiu recent publicat în The Journal of School
Health de oamenii de ;tiin\ă de la

Universitatea Baylor a monitorizat
timp de 5 ani aproximativ 3.700
de copii de la 41 de grădini\e. La
fel ca în cazul studiului anterior,
copiii au fost monitoriza\i din perioada grădini\ei ;i până la finalul
primului an de ;coală.
Rezultatele au indicat că în
timpul vacan\ei de vară, copiii au
experimentat o cre;tere semnificativă a greută\ii. Mai mult, se pare
că pentru copiii care sufereau de
obezitate, mediul ;colar avea un
rol de protec\ie.
„Dacă atunci când un copil începe grădini\a el este obez sau supraponderal, mediul de la ;coală
promovează pierderea în greutate,
în timp ce mediul din timpul vacan\ei de vară accelerează ritmul
de îngră;are”, au concluzionat speciali;tii.
Ramona B.
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Martha Stewart se simte excelent ;i arat[
mai bine ca oric]nd la cei 71 de ani
lui pentru totdeauna.

Cu o nou[ carte `n care ofer[
sfaturi pentru a `mb[tr]ni
s[n[tos ;i cu gra\ie, cea care este
cunoscut[ ca fiind o persoan[
puternic[ c[reia `i place s[
de\in[ controlul – calit[\i ce au
ajutat-o s[-;i construiasc[ o carier[ de succes, dovede;te c[ un
trai s[n[tos e cea mai bun[
r[zbunare.
Crescut[ `ntr-o familie polonez[
din clasa de mijloc, `n New Jersey, Stewart a fost manechin, agent de burs[,
furnizoare de m]nc[ruri, autoare, personalitate de televiziune ;i expert[ de
lifestyle `n cei 71 de ani ai s[i.
~n 1999, c]nd compania ei Martha
Stewart Living Omnimedia a intrat pe
pia\a bursier[, ea a devenit una dintre
pu\inele femei din America care a devenit miliardar[ prin propriile for\e.
Chiar ;i cele cinci luni de `nchisoare,
`n urma unei condamn[ri pentru tranzac\ii bursiere ilegale, nu i-au afectat
brandul. Dup[ eliberarea ei din 2005,
a semnat noi parteneriate ;i s-a devotat
reconstruirii propriei companii ;i a reputa\iei sale.
Dup[ cum scrie `n cea mai recent[
carte a ei, “Living the Good Long Life<
A Practical Guide to Caring for Yourself and Others” – “C]nd nu mai ai ce
s[ schimbi e;ti terminat.” ~ntr-un interviu acordat cu ocazia lans[rii noii
ei c[r\i, Martha a vorbit deschis despre
cariera ei, gre;elile din trecut ;i
`nt]lniri romantice. “Nu toat[ lumea
vrea s[ se retrag[ la 70 de ani ;i pu\ini
doresc s[ `ncetineasc[ ritmul.”
Noua carte, “Living the Good Long
Life”, atinge mai multe subiecte – de
la diet[ ;i fitness, la crearea unui
c[min sigur ;i s[n[tos, precum ;i grija
fa\[ de cei v]rstnici. Cum a\i descrie
cartea?
Este vorba despre cum
supravie\uim `n aceast[ lume extraordinar[ - din punct de vedere fizic,
mental ;i emo\ional. Am scris-o deoarece nimeni nu prea acord[ aten\ie
celor care trec de 65 de ani. Cartea
mea vorbe;te `n principal despre ce
po\i face pentru ceilal\i ;i pentru tine
din punct de vedere al `naint[rii `n
v]rst[ cu gra\ie.
La fel ca ;i dumneavoastr[, cartea este plin[ de detalii ;i chestii de bun
sim\.
Mul\umesc. Am luat parte la o
`ntrunire Clinton Global Initiative.
Pre;edintele Clinton le-a cerut tuturor
s[-;i ia un angajament pentru a ajuta
umanitatea. Iar eu m-am angajat s[

Compania dumneavoastr[ a trecut
prin ni;te probleme financiare `n ultimul timp. Ave\i un plan pentru a
reveni `n for\[?
Suntem aproximativ 50 la 50 –
produse ;i publica\ii. Profiturile noastre sunt mai mari la produse. Ne place
s[ cre[m noi produse ;i suntem buni
la asta.
Vrem s[ avem propriile noastre
magazine. A;a a ap[rut parteneriatul
cu firma J.C. Penney – a fost o oportunitate s[ avem 700 de magazine `n
cadrul J.C. Penney. Ceea ce-mi doresc
acum este s[ lansez magazinele noastre
proprii.
V[ ve\i publica autobiografia?
Bine`n\eles. Am deja titlul. Am
dus o via\[ at]t de interesant[ ;i complicat[ `nc]t a venit momentul s[ pun
pe h]rtie toate `nt]mpl[rile.
***

“Re\etele” anti-aging ale
Marthei Stewart

scriu o carte despre `ngrijire ;i am
f[cut-o. Sunt foarte
m]ndr[ de aceast[ realizare. El a scris
;i un scurt comentariu pe coperta din
spate.

care ap[rea
pe coper\ile revistelor. Dar ar fi trebuit. Poate
c[ dac[ aveam pe cineva care
s[ m[ `ncurajeze `n acest sens … Apoi
m-am m[ritat la 19 ani.

Este evident c[ `mb[tr]ni\i gra\ios
fiindc[ ar[ta\i uimitor. A\i fost manechin `nc[ de la 13 ani, nu-i a;a?

Cum v-a\i cunoscut so\ul?

Doar pentru bani. Dar a fost distractiv. Iar acum folosesc multe creme,
s[punuri ;i m[;ti. Am `ncercat Juvederm ;i Botox, dar `nc[ nu m-am decis
pentru o interven\ie chirurgical[.
Când împline;ti 40 de ani ar trebui să
începi să te gânde;ti la restul vie\ii tale.
La 50 de ani însă, trebuie să-\i găse;ti
un doctor bun ;i o rutină de sănătate
bine pusă la punct.
Sigur ;tia\i c[ sunte\i frumoas[.
Nu, de fapt nu ;tiam. :tiam c[ sunt
suficient de frumoas[ pentru a c];tiga
60 de dolari pe or[, care era pe atunci
suma standard. ~ns[ nu am fost fata

Sora lui era colega mea la colegiu.
Ea venea zilnic la ;coal[ `ntr-un RollsRoyce cu ;ofer – nu glumesc. ~ntr-o zi
a venit la mine ;i mi-a spus< “Salut.
Fratele meu este la Drept la Yale ;i tu
e;ti foarte dr[gu\[. Ai vrea s[-l
cuno;ti?”. Eu am spus “Desigur”. Neam `ndr[gostit la prima `nt]lnire. Am
terminat anul doi , m-am c[s[torit ;i
am f[cut naveta din New Haven p]n[
la absolvire. Am avut-o pe Alexis la
24 de ani. Dup[ ce am n[scut m-am
dus s[ lucrez pe Wall Street ca agent
de burs[.
De ce a\i renun\at la cariera de succes
de pe Wall Street?
Naveta era prea obositoare. Am

decis s[ m[ `ntorc acas[ ;i s[
`nfiin\ez o firm[ de catering. Eram
o buc[t[reas[ foarte bun[ ;i ;tiam c[
pot construi o afacere.
A\i declarat c[ oamenii nu ;tiu c]t de
s[rac[ a\i fost `n copil[rie.
Am fost a doua din ;ase copii. Nu
pot spune c[ eram s[raci> doar c[ nu
prea aveam bani.
E diferit `n sensul c[ p[rin\ii mei
erau capabili s[ pl[teasc[ cheltuielile,
dar nu ;i studiile.
To\i am fost `ncuraja\i s[ muncim
`n timpul ;colii ;i s[ ob\inem burse
pentru a putea studia.
Ce se a;teptau p[rin\ii s[ deveni\i?
Tata era cel mai de;tept om. Mi-a
spus< “Martha, po\i face orice `\i pui
`n minte.”
Prima carte, “Entertaining”, ap[rut[
`n 1982, a fost un best-seller, iar dup[
aceea cariera dumneavoastr[ a `nflorit. Cum v-a afectat acest lucru via\a?

~mi tot spuneam c[ voi continua
s[-mi cur[\ singur[ buc[t[ria. A; fi
putut s[-mi iau mai multe ajutoare,
dar pentru mine a fost important s[
continui s[ muncesc la fel de mult.
Am o via\[ personal[ destul de interesant[. Iar acum este ;i mai interesant[ deoarece am nepo\ei.

~n carte vorbi\i despre modul de abordare al singur[t[\ii.

~n 1987 v-a\i desp[r\it de so\ul dvs.
De ce nu v-a\i rec[s[torit? Faima a
intervenit `n g[sirea unui partener `n
care s[ pute\i avea `ncredere?

A existat, dar acum nu mai e.
Charles (n.r. miliardarul Charles Simonyi, cu care a avut o rela\ie p]n[ `n
2008) locuia pe coasta de vest ;i eu pe
coasta de est – era o rela\ie perfect[.
Singurele lucruri de care mi-e dor,
c]nd vine vorba de Charles, sunt yahtul ;i avionul lui. Sunt foarte ocupat[.

Nu am acel tip de faim[. Nu sunt
vedet[ rock sau star cinematografic.
Sunt o femeie de afaceri.
:tiu foarte bine cine sunt prietenii
mei. Sunt mult mai deschis[ ;i mai
`ncrez[toare fa\[ de fiica mea, de
exemplu. :i aici m[ refer la faptul c[
Alexis i-a t[iat de pe lista de prieteni
pe cei care nu m-au vizitat c]nd am
fost `n `nchisoare. Eu nu am f[cut acest
lucru.
:tiu c[ exist[ motive pentru unele
persoane care nu se simt confortabil
s[ fac[ anumite lucruri.

Lua\i-v[ un c]ine! Planta\i o
gr[din[!
Exist[ un b[rbat `n via\a dumneavoastr[?

asta, dar nu am fost vinovat[ de nicio
crim[. Am devenit o \int[ deoarece
eram o femeie bogat[ ;i puternic[ care
a avut mult succes `n afaceri. Asta este
`n trecut. Nu ar fi corect s[ fiu definit[
de acel moment.
~n trecut a\i comparat dificult[\ile
prin care a\i trecut cu cele ale lui Hillary Clinton. A\i trecut printr-un proces ;i a\i fost `nchis[. Ea a `ndurat
scandalul Monica Lewinsky.
O admir enorm pe Hillary, puterea
ei interioar[. A f[cut o treab[ extraordinar[ ca Secretar de stat. Cel mai bun
dintre toate a fost `ns[ modul `n care
;i-a tratat so\ul.

C]nd privi\i `n trecut la unele gre;eli
personale, ce p[rere ave\i?

Majoritatea so\iilor l-ar fi p[r[sit.

Gre;eli? Ca tranzac\ia bursier[ care a dus la `nchiderea mea. Eu nu consider acest lucru o gre;eal[. A fost un
lucru normal pe care oamenii `l fac `n
fiecare zi - v]nd ac\iuni. Ceea ce consider c[ a fost o gre;eal[, e modul `n
care a fost tratat. Nu ar trebui s[ spun

Eu nu a; fi f[cut acest lucru. Hillary era c[s[torit[ cu pre;edintele \[rii.
S[-l p[r[seasc[ dup[ ce a f[cut o prostie ar fi ar[tat sl[biciune ;i egoism. La salvat pe el, respectul ei de sine ;i pe
fiica ei. Nu ;i-a divizat familia. Iar rezultatul a fost c[ i-a c];tigat respectul

- “Cocteil” din ceai de mu;e\el
contra stresului. De-a lungul zilei,
Martha consumă ceai de mu;e\el
amestecat cu tinctură din floarea pasiunii, tinctur[ de gura lupului ;i tinctură din semin\e de ovăz.
- ~ncepe\i ziua cu ap[ c[ldu\[ ;i
l[m]ie. În fiecare diminea\ă, Martha
bea pe stomacul gol un pahar cu apă
caldă ;i zeama de la o jumătate de lămâie, b[utur[ ce ajut[ sistemul digestiv.
- Capsule de vitamine pentru piele.
În fiecare diminea\ă ;i seară, vedeta
folose;te capsule cu vitamina E pentru
ten, cearcăne ;i pentru orice zonă a
corpului care este mai uscată. De asemenea, există ;i diverse serumuri cu
vitamina E care i se par foarte eficiente.
- Pentru m]ini frumoase, Martha
face un masaj cel pu\in o dat[ pe
s[pt[m]n[ ;i exerci\ii speciale de yoga
pentru m]ini.
- Masc[ cu albu; de ou. ~n fiecare
diminea\[ folose;te un gomaj pe baz[
de albu; de ou.
- Masc[ anti-aging din fructe, iaurt
;i miere. Martha zdrobe;te `ntr-un
mojar sau mixer un sfert de can[ de
fructe - afine, zmeur[ ;i mure, la care
adaug[ 2 linguri de iaurt simplu, 2 linguri miere ;i o lingur[ zeam[ de
l[m]ie. Se las[ pe fa\[ timp de 10 minute dup[ care se `ndep[rteaz[ cu un
prosop cald.

Sport
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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 ultraperformante, de ultim[ genera\ie care
folosite `mpreun[, alternativ, timp de
o s[pt[m]n[ v[ pot aduce `ntr-o
form[ excelent[, cu un tonus foarte
bun ;i o dispozi\ie de invidiat. Este
vorba despre Power Plate, cel mai nou
antrenament personal combinat cu
Speedfitness, un antrenament revolu\ionar. Folosite `mpreun[, cele dou[
aparate dau o eficien\[ crescut[, astfel
conform antrenorilor de la Primagym, se recomand[ dou[ ;edin\e de
Speed Fintess ;i trei de Power Plate
pe s[pt[m]n[, care vor da randamentul maxim.

C]teva caracteristici despre
fiecare aparat `n parte
Aparatul Speed Fitness contribuie la<modelarea eficient[ a masei musculare. Datorit[ electrozilor care se
lipesc direct pe corp, sistemul muscular este stimulat at]t la suprafa\[
c]t ;i în profunzime!
Protejarea ligamentelor ;i a articula\iilor. Stimularea electric[ ac\ioneaz[ doar asupra mu;chilor ;i nu
afecteaz[ articula\iile. Intensitatea ;i
randamentul antrenamentului sunt

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

Arderea gr[similor,
reducerea \esuturilor
adipoase
Antrenamentul ajut[ la stabilirea
propor\iei adecvate dintre \esutul adipos ;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 circula\iei la nivelul \esuturilor conjunctive. Eficient în tratarea durerilor de
spate< Consolidarea ;i stimularea
mu;chilor din profunzime, responsabili cu sus\inerea ;i protejarea coloanei vertebrale.
Consolidarea musculaturii perineal[, responsabil[ de continen\a urinar[. Eficien\[ ;i rapiditate în recondi\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 excelent ca urmare a vibra\iilor generate
de aparat, în timp ce multe alte procese 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[ trupul ;i reduce stresul prin facilitarea
produc\iei de serotonin[, dar ;i oxigeneaz[ s]ngele ;i ajut[ circula\ia, prevenind apari\ia celulitei. De asemenea, ac\iunea total[ asupra mu;chilor
implic[ un masaj al fe\ei, deci reducerea tensiunii ;i ridurilor.
Un element definitoriu \ine de
faptul c[ nu exist[ limite de v]rst[
pentru utilizarea PowerPlate. Persoanele mai în v]rst[ vor fi înc]ntate s[
afle c[ ;edin\ele de antrenament cresc
flexibilitatea mu;chilor, a ligamentelor ;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 osteoporozei.
Informa\ii suplimentare legate de
pre\uri ;i alte beneficii ale aparatelor g[si\i pe site-ul<www.primagym.ro sau la sediul Primagym
Satu Mare, Pia\a Eroii Revolu\iei
Nr. 5-Hotel Cardinal (fostul magazin Diego) tel. 0361 884 947>
0728 555 590
V. S.

De ce s[ ne îndrum[m copilul s[ practice
tenisul de mas[?
Tenisul de masă ajută la
dezvoltarea sănătoasă a copilului. Contribuie la dobândirea disciplinei şi la antrenarea capacităţii de concentrare.
Practicarea unui sport de la
vârste fragede are un efect benefic
atât asupra tonusului, precum şi
asupra dezvoltării armonioase a
organismului.
Potrivit antrenorilor, un copil
care practică tenisul de masă va
fi un copil mai disciplinat şi cu o
mai mare putere de concentrare.
Vârsta potrivită pentru începerea practicării tenisului de masă practice este de 8 ani. Vârsta
poate fi mai mare în funcție de
abilitățile copilului.
De obicei începătorii au între
5 şi 10 ani. Dacă copilul nostru

dispune de abilitățile numite mişcare şi îndemânare, să `l sf[tui\i

să practice acest sport.
La vârste fragede obiceiurile

desprinse se păstrează. E bine ca
copilul să practice cu un antrenor
care să îi explice mişcările corecte.
Beneficii. Riscul accidentărilor este foarte mic, deoarece nu
este un sport de contact.
Tenisul de masă nu întrebuințează o grupă de muşchi mai mult
decât pe altele. Corpul se dezvoltă
armonios, fără a fi deformat. În
acest sport se combină agilitatea
de a răspunde la loviturile adversarului cu rapiditatea de organizare a propriei strategii.
Poate fi practicat în egală măsură atât de băieți, cât şi de către
fete.
Pentru nivelul amator sunt suficiente două sau trei şedinţe pe
săptămână, numărul acestora urmând să crească până la 5-6 pentru practicarea tenisului de masă
la nivel de performanţă.
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Fructele de p[dure sunt o
bogat[ surs[ de antioxidan\i
Vara este anotimpul care
aduce pe mas[ toate
bun[t[\ile din gr[din[ ;i livad[. Acum v[ pute\i bucura
din plin de beneficiile fructelor de sezon, printre care se
num[r[ ;i zmeura, afinele ;i
murele. Ele nu ar trebui s[ lipseasc[ din dieta de var[. Au
un gust delicios, fiind considerate adev[ra\i “paznici ai
s[n[t[\ii”. Reprezint[ o surs[
bogat[ de antioxidan\i, protejeaz[ s[n[tatea cardiac[,
asigur[ un aport de vitamine
substan\ial etc.
Fructele de p[dure sunt cele
care pot neutraliza efectele negative ale radicalilor liberi din mediu, cum este fumul de \igar[, aerul poluat, praful, razele soarelui
etc., dar `n acela;i timp pot stopa
;i procesul de oxidare ;i de degenerare a celulelor din organism.
Studii realizate de-a lungul timpului au ar[tat c[ antioxidan\ii din

alimenta\ie pot inactiva efectele
radicalilor liberi ;i pot preveni instalarea timpurie a procesului de
`mb[tr]nire a organismului. Antioxidan\ii sunt cei care previn
apari\ia mai multor afec\iuni cum
ar fi< bolile cardiovasculare, diabet, sl[birea sistemului imunitar,

dar ;i unele tipuri de cancer.

O por\ie de fructe `n
fiecare zi
O echip[ de cercet[tori de la
Institutul Na\ional al ~mb[tr]nirii
din Bethesda, SUA, a dezvoltat

metoda "Oxygen Radical Absorbance Capacity" pentru a vedea
puterea substan\elor antioxidante
`n plasma din s]nge. Ei au observat c[ cele mai multe beneficii sunt
aduse de fructele de p[dure<afinele, murele, fr[gu\ele, zmeura. Speciali;tii au mai constatat c[ substan\ele antioxidante din fructele
de p[dure neutralizeaz[ `n special
nitrozaminele, compu;i cancerigeni care se formeaz[ `n tractul
digestiv `n urma acumul[rii de
nitri\i ;i nitra\i din alimente ;i
b[uturi.
A;adar, pentru mai mult[ protec\ie `mpotriva radicalilor liberi,
speciali;tii recomand[ consumul
unei por\ii de fructe de p[dure pe
zi pe perioada verii. Le pute\i consuma `n diferite salate sau ca atare.
Dac[ dori\i s[ beneficia\i c]t mai
mult timp de substan\ele antioxidante, fructele le pute\i pune
proaspete la congelator sau sub
form[ de ;erbet, pe care `l prepara\i din fructe ;i miere de albine
amestecate `n blender.

Fructele ;i legumele indispensabile `ntr-o diet[
Calorii negative

Atunci c]nd dorim s[ pierdem c]teva kilograme ;i alegem o diet[, ne g]ndim s[ nu
aib[ gr[simi ;i multe calorii.
Pe l]ng[ fructele ;i legumele
care nu trebuie s[ lipseasc[ din meniu vom ad[uga ;i c]teva elemente
care dau savoare m]nc[rii, dar care
`ns[ trebuie consumate ;i ele cu
pruden\[, dac[ \inem s[ respect[m
cu stricte\e num[rul de calorii.

Verdea\[ la fir sau la
“leg[tur[“?
Dac[ ne preg[tim o salat[, avem
nevoie ;i de pu\in[ sare pentru a-i
da gust, dar ;i de c]teva verde\uri,
pentru a-i da arom[ ;i culoare.
Dac[ v[ place m[rarul, trebuie s[
;ti\i c[ are zero calorii atunci c]nd
nu sunt puse mai multe de 5 fire.
~n schimb acela;i num[r de fire de
p[trunjel adaug[ 2 calorii la por\ia
de m]ncare. ~ns[ beneficiile lor
sunt enorme ;i nu ar trebui date la
o parte. Dac[ calcul[m fiecare ca-

lorie, atunci trebuie luat `n considerare faptul c[ ;i un c[\el de usturoi are 4 calorii, iar o linguri\[

de paprika, pudr[ de curry sau
scor\i;oar[, vor ad[uga 6-7 calorii
la m]ncare.

~nc[ un lucru bine de ;tiut este
c[ unele legume ;i fructe au calorii
negative. Cu alte cuvinte, provoac[
organismul s[ ard[ mai multe calorii dec]t inger[m prin consumare
lor pentru c[ au nevoie de mai
mult[ energie din partea corpului
pentru a fi descompuse `n procesul
de digestie, explic[ nutri\ioni;tii.
~n aceast[ categorie intr[< merele,
grapefruitul, mango, l[m]ia,
c[p;unele, \elina, castrave\ii, salata
verde, broccoli, varza, sparanghelul, conopida, spanacul, ceapa sau
dovlecelul.
Mai exist[ ;i acele alimente care
accelereaz[ metabolismul, adic[
puterea cu care organismul arde
caloriile consumate. Pe list[ intr[
laptele, ardeii iu\i, ceaiul verde, cafeaua, carnea de pui sau somonul.
Alimentele amintite con\in calciu,
cofein[ sau capsaicin[. Aceste ingrediente cresc b[t[ile inimii ;i
temperatura corpului, influen\]nd
metabolismul prin arderea mai rapid[ a gr[similor.
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Miercuri 31 iulie 2013

Suplimentul "S[n[tate & Frumuse\e" i-a prezentat r]nd pe r]nd
pe cei 7 designeri ;i colec\iile lor.
Am `nceput cu Alena Ign[tescu ;i
am continuat cu Alina F`rte, Ciprian Cr[ciun, Georgia Cioto;,
Ioana C[lin, Monica :trango ;i
ast[zi, a venit r]ndul creatoarei de
mod[ Zita Pop. De fapt aceasta a
fost ordinea intr[rii lor `n scen[.

au intrat pe covorul ro;u
`mbr[cate `n \inute `n nuan\e de
verde, negru ;i alb. Crea\iile Zitei Pop au atras publicul
s[tm[rean.
Culorile materialor folosite
de cei 7 designeri prezen\i la
Gala Modei S[tm[rene au f[cut
ca spectatorii s[ aib[ parte de o
sear[ de neuitat. De aceast[
dat[ n-au fost uita\i nici
b[rba\ii. Firma "Specer&Specer", a designerului Ciprian
Cr[ciun le-a propus o combina\ie de stiluri> casual ;i contry,
`n colec\ia "Country-Man", colec\ie alc[tuit[ din 12 piese.
Organizatorii au promis c[
`n aceast[ toamn[ se va organiza edi\ia a II-a a Galei Modei S[tm[rene.
Stela C[dar

3.

4.

1.
2.

Zita Pop ;i-a prezentat
colec\iile `n Toronto, New
York ;i Mexic
"C]nd nu ;tii ce s[ por\i, alege
ceva ro;u" - Bill Blass, acesta a fost
motto-ul ce anun\a intrarea `n
scen[ a colec\iei "Dear Ida", semnate Zita Pop.
Creatoarea spune despre ea c[
este un fashion designer obi;nuit
din Rom]nia. Merge zilnic la serviciu, creeaz[ haine, iar `n restul
timpului lucreaz[ la proiecte personale, adic[ tot designer de haine.
~n afar[ de asta `i place s[ se mai
joace din c]nd `n c]nd.
Zita Pop a absolvit Universitatea de Art[ ;i Design Cluj Napoca, locuie;te la Satu Mare ;i particip[ la evenimente fashion organizate `n \ar[ ;i str[in[tate. :ia prezentat colec\iile pe pasarele
din Toronto, New York ;i Mexic.
Chiar dac[ a ajuns pe mari scene
ale lumii, creatoarea vine ;i `n fa\a
s[tm[renilor ori de c]te ori are
ocazia.
Cei care o cunosc ;tiu c[ Zita
Pop a creat celebra rochie de mireas[ din popcorn care a f[cut furori la vremea respectiv[. Este o
persoan[ modest[, prietenoas[ ;i
mereu cu z]mbetul pe buze, iar `n
crea\ii prelucreaz[ starea ei sufleteasc[.
Colec\ia prezentat[ la Gala
Modei S[tm[rene se nume;te Dear Ida ;i a atras aplauzele celor prezen\i.
Tinerele blonde sau brunete
din cadrul Agen\iei Gaby's Models
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Exerci\ii pentru coloana
vertebral[

"Dear Ida", o colec\ie cu dedica\ie
creat[ de Zita Pop
“Dear Ida” a fost colec\ia
care a `nchis “Gala Modei
S[tm[rene”, eveniment
g[zduit de cortul Hotelului
Dana I. Aflat la prima edi\ie,
evenimentul a fost organizat
de Hotel Dana I ;i Agen\ia
Gaby’s Models. :apte designeri s[tm[reni ;i-au prezentat colec\iile `n cadrul acestui
show.

Fitness
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7.

10.
5.

Săptămîna aceasta ne concentrăm asupra unor exerciţii
pentru coloana vertebrală.
Pentru a evita durerile de spate
este important să facem puţină
mişcare.
Circa 15 -30 de minute de
exerciţii efectuate zilnic ajută
la menţinerea unui spate sănătos. Muşchii care primesc frecvent sînge bine oxigenat se păs-

8.

9.

6.

trează sănătoşi.

Repetăm mişcarea de 16 ori.

pe partea cealaltă.

Trecem la treabă, dar nu înainte
de a vă invita pe www.fitland.ro
sau chiar la sediul Centrului de
aerobic Fitland situat în Satu Mare
pe strada Rândunelelor nr. 3

2. Stând cu picioarele depărtate ,
genunchii îndoi\i, mâinile la piept,
spatele drept (imaginea 3). Răsucirea trunchiului spre stânga (imaginea 4) apoi spre dreapta . Repetăm mişcarea de 24 de ori.

4. Stând depărtat, genunchii îndoiţi, braţele ridicate (imaginea
7). Îndoirea picioarelor, ducem şi
mai jos bazinul (imaginea 8). Repetăm mişcarea de 24 de ori.

1. Stând apropiat, trunchiul îndoit
înainte (imaginea 1). Ridicăm
trunchiul , întindem sus braţele,
rudicăm călcâiele (imaginea 2).

3. Stând apropiat (imaginea 5).
Îndoirea tunchiului spre stânga
(imaginea 6) de 24 de ori. Idem

5. Culcat dorsal, genunchii îndoiţi,
tălpile pe sol , braţele întinse sus
(imagnea 9). Ridicăm trunchiul
(imagnea 10) de 24 de ori.
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Casa şi grădină
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Alege florile `n func\ie de
orientarea balconului
Suplimentul de “S[n[tate
& Frumuse\e” vine `n acest
num[r cu solu\ii pentru cei
care au balconul casei sau al
apartamentului orientat spre
nord. Chiar dac[ soarele
str[luce;te pe balconul t[u
doar c]teva ore, diminea\a, te
po\i bucura de flori vesel colorate.
A;a cum oamenii sunt diferi\i
a;a ;i florile, unele prefer[ umbra
;i r[coarea, `n locul razelor soarelui. Cercelu;ii, Orhideea fluture,
Sporul casei, Begonia curg[toare,
sunt doar c]teva flori care `\i pot
`mpodobi balconul orientat spre
nord.

Cercelu;ii `\i vor
`mpodobi balconul
Cercelu;ii sau fuchsia le po\i
planta `n ghivece suspendate. Astfel le vei putea admira florile care
at]rn[ peste marginea vasului. Se
`nmul\esc foarte simplu. Rupi
v]rful unui l[star cu 3 noduri ;i `l
pui `n ap[ ori direct `n vasul cu
p[m]nt. Dac[ `l pui direct `n
p[m]nt este foarte important s[l men\ii umed pentru a preveni
deshidratarea plantei. C]nd `ncep
s[ apar[ noi l[stare ne d[m seama
c[ planta s-a prins. Speciali;tii
spun c[ atunci trebuie s[-i rupem
v]rful pentru c[ `n acest fel planta
`;i va dezvolta coroana ;i astfel
vom ob\ine o plant[ luxuriant[.
Dac[ planta este mai mare pute\i
s[-i rupe\i v]rful cu trei noduri ;i
o pute\i `nmul\i din nou.
Dac[ nu vrei s[ treci prin aceste opera\iuni po\i cump[ra plante
complet dezvoltate din flor[rii ;i
le po\i transfera `n ghiveci. Nu uita
s[ le pui `ngr[;[m]nt ;i s[ le uzi
de dou[ ori pe s[pt[m]n[.

Orhideea fluture, o floare
potrivit[ pentru balconul
orientat `nspre nord
Orhideea fluture prefer[ locurile `n care soarele ajunge doar
c]teva ore diminea\a. Astfel c[ ;i
aceast[ minunat[ floare este perfect[ pentru balconul t[u. Este
foarte important s[ o p[stra\i `n
paharul de plastic g[urit pentru
c[ r[d[cinile ei au nevoie de lu-

min[. Introduce\i paharul `ntro vaz[ transparent[ pe fundul
c[reia a\i pus un strat de pietri;
;i ap[. Trebuie s[ ave\i grij[ ca
r[d[cina plantei s[ nu stea `n
ap[ dar s[ aib[ ;i umezeal[. Indicat este s[ ud[m orhideea o
dat[ pe s[pt[m]n[ vara ;i la 2
sau 3 s[pt[m]ni iarna. Este
foarte important s[ folosim ap[
de ploaie sau ap[ dedurizat[.
La trei ani este indicat s[-i
schimba\i ghiveciul `ns[ este
obligatoriu s[ folosi\i unul de
sticl[ sau plastic transparent.
Este nevoie s[ cumperi un
p[m]nt special amestecat cu
mu;chi ;i scoar\[ de copac.

Sporul casei ;i begonia, dou[ flori care
nu trebuie s[-\i lipseasc[
Sporul casei `n variante de culori alb, ro;u, roz,
violet, portocaliu. Este o
floare care nu trebuie s[\i lipseasc[ de pe balcon.
Speciali;tii spun c[ `n perioada anotimpului cald,
mai exact din mai p]n[
`n septembrie este bine
ca o dat[ pe s[pt[m]n[
s[
ad[uga\i
un
`ngr[;[m]nt lichid `n
apa cu care uda\i panta.
Le pute\i `nmul\i `ntre
aprilie ;i octombrie,
prelev]nd buta;i de pe
ramurile laterale.
~nl[tura\i frunzele de la
baz[ apoi introduce\i buta;ii `ntr-un pahar cu ap[.
Apoi planta\i `n ghiveci.
Planta va cre;te din plin
numai la umbr[. Dac[
planta dezvolt[ plante
`nalte mai ales la sf]r;itul
verii, ciupi\i o treime de
la v]rf pentru c[ astfel ve\i
`ncuraja ramifica\ia.
Begonia curg[toare
`nc]nt[ `n mod special
prin perioada lung[ de
`nflorire. Exist[ soiuri
monocrome cu flori
ro;ii, roz, albe, portocalii
dar ;i bicolore sau cu
flori cu pete cre\e. Planta
prefer[ un loc r[coros,
la penumbr[ ;i p[m]nt
bogat `n humus umed.
Stela C[dar

Carier[
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Cum s[ te preg[te;ti pentru un loc
de munc[ la care nu te pricepi
ră numele unei companii mari la
care ai activat. Șansele tale vor fi
mai mari pentru angajare chiar
dacă nu corespunzi 100% postului. Angajatorii vor lua în considerare acest lucru. Unele studii au
demonstrat faptul că nu contează
atât de mult experiența angajaților
din alte companii. Mai mult, majoritatea doresc să-i formeze din
nou şi să-i introducă în practicile
specifice de la actualul job.

Poate au trecut câteva luni
de când trimiți CV-uri în
stânga şi în dreapta pentru un
job la care te pricepi. Însă
poate te-ai săturat să nu primeşti răspunsuri, să nu te
caute nimeni. Dacă treci
printr-o asemenea situație e
momentul să-ți extinzi aria
de căutare, să faci un pas lateral şi să aplici pentru posturi pentru care nu ai calificarea necesară.

Ce mai trebuie să ştii

Desigur, există mai multe dezavantaje însă pot fi şi avantaje. În
acest număr al suplimentului Sănătate şi Frumusețe ne-am propus
să-ți oferim câteva sfaturi care te
vor ajuta să obții un job la care nu
te prea pricepi, pentru început.

Scrisoare de intenție
convingătoare
În primul rând trebuie să-ți
faci o scrisoare de intenție convingătoare. Doar în acest mod îl
vei convinge pe angajator că meriți

un loc de muncă la care nu ai experiența necesară. Scrisoarea de
intenție trebuie să-ți oglindească

personalitatea.
De asemenea, în ceea ce priveşte CV-ul, ai grijă ca în el să apa-

Șansele tale vor creşte dacă
aplici la un angajator care te cunoaşte. O idee bună ar fi să aplici
pentru un job al unui fost angajator sau să abordezi oameni careți cunosc performanțele şi potențialul.
Ar fi bine să nu-ți pui toate
speranțele în CV-urile trimise. Ai
nevoie şi de un contact direct cu
oamenii care ar putea să-ți ofere
un loc de muncă. Aceştia îşi vor
da seama mai bine dacă ai potențial şi dacă merită să se parieze pe
tine.

Înapoi la job dup[ vacan\a de var[
Ne aflăm în sezonul estival
perioadă în care majoritatea
angajaților profită de zilele
însorite şi îşi iau concediu
pentru a se relaxa, şi totodată
pentru a-şi încărca bateriile.
Este un lucru normal, omenesc, însă odată cu revenirea la birou după câteva săptămâni de
concediu s-ar putea să apară anumite probleme de acomodare.
Pentru a evita acest lucru ai putea
să urmezi câțiva paşi, pentru a te
asigura că eşti din nou productiv,
în loc să fii panicat când te întorci
la birou.
Pe cât posibil evită să te întorci
din concediu în noaptea dinaintea
primei zile de lucru. Este indicat
să ajungi acasă cu o zi sau două ca
să ai timp să despachetezi şi să
recuperezi somnul pierdut. Asta
mai ales dacă ai fost într-o altă țară
în care a existat o diferență de fus
orar. În tot acest timp poți să-ți
verifici mail-ul de acasă ca să ştii

cinile şi concentrează-te mai întâi
pe cele mai importante. Doar aşa
vei reuşi să previi suprasolicitarea.

Amintiri din concediu

ce te aşteaptă când te întorci la birou.

Gândeşte-te la sarcinile
pe care le vei avea
Odată ajuns la locul de muncă,
dacă nu ai ceva urgent de făcut, în

primele ore împrospătează-ți memoria cu privire la sarcinile de
serviciu. Totodată, întâlneşte-te
cu membrii echipei tale care să te
pună la curent cu ultimele noutăți,
să-ți spună ce s-a întâmplat în perioada în care ai fost plecat. Odată
pus la curent prioritizează-ți sar-

Cu toții ştim că majoritatea colegilor sunt interesați de ceea ce
au făcut angajații în vacanța de vară, asta mai ales dacă în compania
în care lucrezi ai prieteni foarte
buni. Nu lăsa acest lucru să te afecteze, să fii întrerupt din sarcini povestindu-le despre excursia ta.
Desigur, aceştia sunt bine intenționați însă în loc să povesteşti ficăruia în parte, organizează o întâlnire, într-o seară, ieşiți la masă
pentru a le povesti tuturor.
Se întâmplă ca unii angajați,
după o vacanță prelungită, să revină la calculatorul de la birou şi
să constate că nu se mai pot loga
pe user-ul lor. Pentru a preveni
astfel de probleme, înainte să pleci
în concediu schimbă-ți orice parolă care e pe cale să expire.

