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~n sezonul toamn[ iarn[ 2013/2014
se poart[ paltoanele
roz ;i bleu
Vremea rece ne oblig[ deja s[ ne `mbr[c[m mai gros, iar
creatorii de mod[ au venit `n `nt]mpinarea doamnelor care
vor s[ fie `n pas cu moda. Designerii propun pentru sezonul
toamn[ - iarn[ 2013/2014 zeci de modele de paltoane pentru
toate gusturile.
Creatorii de mod[ au optat pentru paltoane supradimensionate. Se
pare c[ era paltoanelor str]mte care scoteau linia corpului `n eviden\[, a
apus. Case de mod[ precum Celine, louis Vuitton, Carven sau Bluemarin
;i-au propus s[ pun[ pre\ `n primul r]nd pe utilitatea hainelor, urm[rind
ca piesele vestimentare s[ le apere pe purt[toare de frigul de afar[.

Croiuri rigide, u;or
geometrizate
Dac[ designerii au optat pentru croiuri destul de rigide, u;or geometrizate, la capitolul culori, ace;tia au ales unele calde, pl[cute privirii. Aceste
nuan\e pastel se reg[sesc de obicei `n colec\iile de var[, `ns[ te vei putea
bucura de ele ;i `n toamna care sose;te cu pa;i repezi, dar ;i `n iarn[.
Nuan\ele preferate sunt rozul pudrat ;i bleul.
Mirela Filimon
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Firma de dispozitive medicale Atomedical
Vest mai aproape de dumneavoastr[!
Firma Atomedical Vest este acreditată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
avizată de Ministerul Sănătăţii
şi are ca obiect de activitate comercializarea şi totodată producţia de dispozitive medicale
la standarde europene.
Compania noastră se află în relaţii contractuale cu Casele de Asigurări de Sănătate , precum şi cu CAS
AOPSNAJ (Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti).
Dispozitivele medicale care fac
obiectul contractelor cu Casa de Asigurări de Sănătate în baza normelor
metodologice de aplicare conform
Hotărârii Guvernului nr. 1389/2010,
se obţin de către pacient compensate
total, sau parţial şi fac parte din următoarele categorii<
- proteze externe de membru inferior
şi membru superior,
- protezarea stomiilor şi produse
pentru incontinenţă urinară,
- orteze pentru toate tipurile de
afecţiuni ortopedice şi /sau neurologice într-o gamă variată, de la cele
mai simple până la cele în care s-au
investit ultimele tehnologii biomedicale în domeniu,
- dispozitive de mers (fotolii rulante,
cadre de mers, cârje, bastoane, rolatoare etc.)
- încălţăminte ortopedică.
Ne propunem să fim alături de
medicii specialişti şi de pacienți, nu
numai cu produse care se adresează
strict şi pe moment afecţiunii în cauză, ci şi cu elemente (produse) destinate vieţii de zi cu zi, scopul declarat
fiind cel al îmbunătăţirii traiului cotidian al persoanelor suferinde şi nu
numai. În această direcţie punem la

dispoziție dragilor no;tri clienţi şi
pacienţi următoarele<
- dispozitive pentru îngrijiri la domiciliu (saltele, perne antiescare, scutece, dispozitive de prindere şi antialunecare, mijloace ajutătoare pentru
igiena personală etc.) care previn
complicaţiile ce pot să apară la persoanele imobilizate sau uşurează accesul în perimetru intim şi măresc
independenţa funcţională a persoanelor cu dizabilităţi, crescând astfel
calitatea vieţii pacienţilor şi uşurând
truda aparţinătorilor.
- ciorapi compresivi utilizaţi în diferite grade de disfuncţii circulatorii
la nivelul membrelor inferioare, prin
combaterea insuficienţei venoase şi
pentru profilaxia trombozei şi a edemului limfatic,
- produse pentru îngrijirea copiilor,
sugarilor,
- diferite aparate de
măsurare a parametrilor fiziologici
(tensiunii, greutăţii
corporale, glicemiei, temperaturii)
- o gamă largă de
produse pentru relaxare corporală
(aparate de masaj
relaxant şi terapeutic.)
- echipamente medicale şi consumabile pentru uz spitalicesc
Protezele externe şi ortezele pe care le oferim se ridică
la standardele cele
mai moderne, ele fiind confecţionate
de specialişti experimentaţi pe baza
măsurătorilor individuale în ateliere

moderne dotate cu echipamente de producţie
achiziţionate de la firme cu
tradiţie în domeniu OttoBock, Vacupress Witzel şi
cu subansamble recunoscute calitativ pe plan mondial puse la dispoziţie de giganţi cum este de exemplu
Compania Otto-Bock Germania, care deţine peste 40 de filiale în tot atâtea ţări şi care îşi doreşte în fine ca şi
în România să ofere serviciile cele
mai performante partenerilor printre
care cu mândrie ne aflăm şi noi.
Oferim, de asemenea, doritorilor, consultanţă şi servicii în domeniul stomaterapiei, kinetoterapiei
prezentate de altfel şi în ghidurile
elaborate de noi<
- ” viaţa cu stoma ”,
- ” Reintegrarea cu proteză ”,
- ” Ghidul de dispozitive me-

dicale pentru pacienţii cu afecţiuni
neurologice ”
Toate aceste servicii le oferim în
sediile noastre, la patul bolnavului,
la solicitarea specialistului sau în faza
de recuperare la domiciliu.
Satu Mare, str. Gheorghe Laz[r, nr.
1, jud. Satu Mare,
tel/fax< 0261/726.101,
Mobil-0737.518.461
Adresa mail
office.satumare@atomedicalvest.ro
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- fizioterapie
- fitness neasistat
- kinetoterapie
- masaj de relaxare
- masaj medical
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- masaj de remodelare corporal[
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S[ ne educ[m copiii
în spirit religios?
Într-o lume globalizată şi
a valorilor răsturnate unde
nihilismul capătă tărâm pe zi
ce trece, în calitate de părinţi
ne punem întrebarea dacă are
vreun rost să ne educăm copiii în spirit religios?

Cultivarea faptelor bune

Iar dacă tot ne-am decis, şi am
ales să ne educăm copiii conform
învăţăturii bisericii, ne întrebăm
cum s-o facem, deoarece a creşte şi
a educa un copil nu e o misiune
uşoară mai ales în ziua de azi.
Precum ştim cu toţii, copilul
oricât de încăpăţânat şi rebel ar fi,
primii oameni cu care are contact
şi pe care îi ia drept exemplu, suntem noi, părinţii, motiv pentru care
noi trebuie să fim cei care îi facem
cunoştinţă copilului cu existenţa autorităţii supreme, Dumnezeu.

Apropierea de biserică
Mai mult ca atât, trebuie să mergem cu el la biserică cât mai des, trebuie să-i vorbim de Isus şi testamentul lui lăsat oamenilor, de Sfânta
Scriptură, carte care ar putea fi şi un
ghid în educaţia copilului nostru.

Din moment ce copilul va face
cunoştinţă cu modul de viaţă religios şi cu etica creştină, va fi mai
protejat de lucrurile care i-ar putea
aduce o serie de probleme şi va
adopta un model de comportament
pozitiv chiar şi faţă de noi.

De altfel, conform părerii psihologilor, a crede într-o autoritate
supremă este o caracteristică sănătoasă psihicului, deoarece omul are
mai puţine şanse de a-şi pierde speranţa, şi îl ajută să gândească mai
pozitiv.

Dacă ne vom îndruma copilul
spre o viaţă religioasă practicantă
din care va dobândi aceste caracteristici, se va simţi mult mai împlint
sufleteşte şi mai bogat. Nu va vedea
doar părţile negative ale unui lucru,
sau unei întâmplări, nu se va acumula ura în sufletul lui, şi va ierta
mai uşor greşiţilor lui.
Potrivit sociologiei, individul
uman simte apartenenţa la un grup
social. Să-i acordăm şansa ca acea
comunitate a bisericii să fie principalul grup social pentru el. Datorită
celorlaţi copii de la biserică cu care
se va împrieteni, va fi ferit de băuturi, droguri şi alte lucruri dăunătoare care i-ar putea marca viaţa.
Copilul nostru va avea un mai
mare respect de sine şi un mai mare
respect pentru ceilalţi, astfel nu se
va autodegrada la greutăţile vieţii,
ci va ţine piept mai uşor cu ele, fără
a ajunge la deznădejde.
Educaţia religioasă a copilului
nostru contează, să îndrăznim a ne
educa copilul nostru în spirit religios, indiferent de ce confesiune am
fi.
Tóth Arthur

C[l[toria personal[ din familia `n care ne na;tem
spre cea pe care o `ntemeiem
at]t mai valoroase ;i mai importante cu c]t noi ne cunoa;tem mai
bine ;i ne permitem s[ cre;tem.
Asta face ca rela\iile s[ nu cad[
prad[ plictiselii ;i monotoniei. Pe
scurt, rela\iile de prietenie sunt
precum un pod de la familia de
origine la cea din prezent pe care
o `ntemeiem prin libera alegere a
partenerului.

~n num[rul trecut al Suplimentului "S[n[tate&Frumuse\e"
redam o parte din articolul publicat pe blogul personal de psihologul Gyorgy Gaspar. Specialistul
spunea un lucru c]t se poate de
frumos ;i interesant< "familia este
pentru totdeauna".

Nevoia de a descoperi
diferen\e

Un diamant ;lefuit

V[ l[s[m acum s[ afla\i mai
mult despre aceast[ afirma\ie<
"Sunt momente `n via\[ c]nd
p[rin\ii sunt totul pentru copil,
`ns[ aceste momente se transform[ `ntr-o nevoie de a descoperi
c]t mai multe diferen\e `ntre noi
;i familiile de origine, iar ceea ce
la `nceput a fost o minunat[ simbioz[ devine o spectaculoas[ diferen\iere.

C[l[toria personal[ dinspre
familia `n care ne na;tem ;i suntem copii spre aceea `n care suntem adul\i ;i apoi devenim p[rin\i
nu e mereu u;oar[ sau lipsit[ de
provoc[ri, `ns[ e drumul prin care
diamantul uman se ;lefuie;te pentru a deveni ceea ce e menit s[ devin[", scrie psihologul pe blogul
s[u.
Ioana Vladimirescu

Acest pattern se repet[ at]t `n
rela\iile de prietenie, c]t ;i `n cele
de cuplu. Partea foarte bun[ este
c[ dup[ diferen\iere, adic[ dup[
ce am descoperit cine suntem noi
ca indivizi, apare nevoia de re-

apropiere. :i `n minunatul proces
al dezvolt[rii rela\iilor interpersonale, re-apropierea apare at]t `n
rela\iile cu p[rin\ii, c]t ;i `n cele
de prietenie ;i, desigur, de cuplu.
Aceste reveniri la diad[ sunt cu

Re\ete
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Sup[ de maz[re cu peri;oare

Ingrediente<
400 g de mazăre verde boabe,
300 g de carne tocată de porc, o
ceapă, un cățel de usturoi, 2 morcovi, o lingură de ulei, un ou, o
lingură de pesmet, sare, piper,
boia de ardei dulce, delicat (de
casă), o legătură de pătrunjel
verde.
Mod de preparare<
Carnea tocată se amestecă cu
pesmetul şi oul, se condimentează
cu sare piper şi delicat. Ceapa şi
usturoiul se mărunțeşte şi se căleşte în ulei, până când devin sticloase. Se adaugă o linguriță de
boia, se stinge cu circa 1,5 litri de

apă, se adaugă morcovii tăiați felii
subțiri, iar după ce supa începe să
clocotească se adaugă şi mazărea
verde. Se condimentează după
gust, iar când legumele sunt pe jumătate fierte, din pasta anterior
pregătită se formează perişoare şi
se fierbe până când toate ingredientele se înmoaie. Supa se serveşte presărată cu pătrunjel verde
mărunțit, sau eventual cu adaos
de smântână.
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Tort cu morcovi

Mod de preparare<
Zahărul se amestecă cu uleiul
şi cu gălbenuşurile de ouă, până
când zahărul se topeşte complet.
Se adaugă morcovii răzuiți, zahărul vanilat, praful de copt, scorțişoarele şi apoi treptat şi făina. Se
poate adăuga şi puțină coajă de lămâie răzuită. Se amestecă până la
omogenizare. Albuşurile de ouă
se bat spumă tare, apoi se amestecă, cu grijă, cu aluatul anterior
preparat. Se toarnă în forma de
tort căptuşită cu hârtie de copt, se
netezeşte şi se coace în cuptorul
preîncălzit. Ingredientele aluatului

Mod de preparare<
Ficatul se spală, se aşează întrun vas, în lapte rece, cât să-l acopere.
Se adaugă 2 lingurițe de sare, cimbrul, usturoiul curățat şi feliat, se
acoperă şi se lasă peste noapte în
frigider. A doua zi, grăsimea de gâscă se taie bucăți mici, iar jumătatea
se aşează într-o cratiță mai adâncă.
Peste acestea se aşează ficatul şi se
acoperă cu restul de grăsime. Se
toarnă peste el şi laptele, se acoperă
cu un capac şi se fierbe la foc mic.
Laptele, prima dată se îmbrânze;te
puțin, apoi, parcă se topeşte aproape

integral în grăsimea topită, iar ce
mai rămâne se ridică deasupra. Ficatul, când s-a fiert practic în grăsime, se scoate şi se lasă pe o farfurie
să se scurgă. Cu un polonic untura
din oală se poate separa de zeama
r[masă. Ficatul se feliază şi se condimentează cu sare, piper, eventual
puțină boia. Cu untura rămasă se
va stropi garnitura servită cu feliile
de ficat.

se amestecă până la omogenizare
perfectă, astfel încât să devină de
grosimea mierii. După ce blatul
se răceşte complet, se înveleşte cu
această glazură. Se poate orna cu
morcovi din marțipan sau cu
bomboane gumate, pe cât posibil,
în formă de morcovi.

Meniul s[pt[m]nii
Linte bătută

Ficat de gâsc[ pr[jit

Ingrediente<
Un ficat mai mare de gâscă,
grăsimea (slănina) din zona abdominală a gâştii, circa 500 ml
de lapte, 3-4 căței de usturoi, o
crenguță de cimbru, sare, piper,
boia de ardei.

Ingrediente<
Pentru aluat< 300 g de făină
albă fină, 3 ouă, 300 g de morcovi
răzuiți, 150 ml de ulei de floarea
soarelui, 250 g de zahăr pudră, un
plic de zahăr vanilat, o linguriță
rasă de scorțişoară pudră, un praf
de copt. Pentru glazură< 100 g de
zahăr pudră, 100 g de unt, un albuş
de ou, câteva picături de zeamă
de lămâie.

Supă de varză
Ingrediente necesare< o varză de
mărime mijlocie, o jumătate de
ceaşcă de orez, un ou, 100 mililitri
de smânână.
Modul de preparare< varza se taie
sub forma unor tăieţei mărunţi, se
opăresc în apă cu puţină sare, se
scurg, după care se pune la fiert în
apă suficientă. Apoi se adaugă orezul spălat şi înmuiat pentru a se
fierbe mai repede. Se lasă să fiarbă
până ce se înmoaie, timp în care
se adaugă sare, piper, eventual câteva crenguţe de mărar. Înainte de
consumare, la luarea oalei de pe
foc se face dresura şi se adaugă în
ciorba fierbinte.

Ingrediente necesare< 500 grame
de linte uscată, sare, o ceapă de
mărime potrivită, 25 mililitri de
ulei, opţional 100 grame de şuncă
sau muşchiuleţ de porc afumat.
Modul de preparare< lintea se spală, se pune la înmuiat 1-2 ceasuri,
după care se scurge şi se pune la
fiert în apă cu puţină sare. Se fierbe
apoi până ce se înmoaie, după care
se scurge şi se bate în mixer până
ce devine o pastă. La nevoie se
adaugă puţină zeamă din oală, în
care a fiert lintea. Ceapa se taie sub
formă de melcişori şi se pune la
prăjit în uleiul încins până ce începe să se caramelizeze. La final se
poate adăuga puţină boia pentru
a-i da culoare. Dacă aţi optat pentru a folosi şi şuncă, o veţi tăia felii
subţiri şi o veţi prăji puţin în ulei.
Se pune apoi peste lintea bătută.
Coriolan A.

Cosmetic[
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Cum s[ `\i faci singur[
manichiura Caviar
În
mod
normal
cuvântul caviar ne duce cu
gândul la un deliciu culinar
ce are o semnificaţie profundă
şi plină de trimiteri< bogăţia.
Însă cum în zilele noastre se
poate face cu uşurinţă leg[tura între mai multe domenii de activitate, nici domeniul beauty şi cel
culinar nu au stat mai cuminţi. Şi
astfel a luat naştere datorită aspectului asemănător cu al minunatului produs alimentar, manichiura
Caviar. După cum trend-urile se
schimbă de la o zi la alta, noutăţile
venind pe neaşteptate, acest tip de
manichiură nu ar trebui să mai
stârnească mirarea. Primăvara
2013 a adus în prim plan câteva
modele de manichiură absolut
senzaţionale printre care enumerăm folia de transfer, manichiura
de catifea, oja cu particule magnetice şi nu în ultimul rând manichiura caviar.
Aplicarea acestui tip de manichiură caviar nu ridică mari probleme, necesită doar puţină
atenţie şi grijă. Principalul avantaj

al manichiurii caviar este dat de
posibilitatea de a fi aplicat[ pe mai
multe tipuri de unghii, adică pe
lângă cele naturale şi pe cele construite din gel, acril, tips-uri, etc.

Procedura constă
în următorii paşi
Indiferent dacă optaţi să aplicaţi perluţele pe unghia naturală
sau pe cea falsă începeţi prin a pre-

găti unghiile aşa cum o faceţi de
fiecare dată înainte de a schimba
aspectul manichiurii. Îndepărtaţi
lacul de unghii, împingeţi cuticulele, curăţaţi unghiile şi apoi aplicaţi un lac de unghii cu proprietăţi
nutritive.
- după ce lacul s-a uscat aplicaţi
un prim strat din oja pentru care
aţi optat. După ce s-a uscat începeţi să aplicaţi şi cel de-al doilea
strat>

- nu uitaţi să puneţi o tăviţă sub
unghii în momentul în care începeţi să turnaţi biluţele>
- înainte ca cel de-al doilea strat de
ojă să se usuce începeţi şi turnaţi
perluţe peste unghie. După ce toată
suprafaţa unghiei a fost acoperită
presaţi uşor cu degetele peste perluţe pentru a se lipi de ojă>
- procedaţi la fel cu toate unghiile
şi în scurt timp veţi obţine o manichiură deosebită>
- odată terminată procedura, unghiile se lasă să se usuce timp de
15-20 de minute>
Rezistenţa manichiurii cu particule de caviar nu este mai mare
de trei zile. Experţii spun că biluţele încep să se desprindă după
48 de ore, însă dacă după terminarea procedeului este aplicat un
top-coat, rezistenţa acestora se
mai prelungeşte cu cel puţin o zi.
Aceste sfaturi au fost oferite de
specialiştii echipei CALSA care
vă aşteaptă la magazinul Calsa
din Satu Mare, str. Corvinilor
nr. 12, tel 0361411336,
pe site_ul www.calsa.ro
şi pe facebook.

IMMUNOTIC = S[n[tate cu inim[ ;i suflet!
Încercare gratuită!
Infinitatea de informaţii depozitate în corpul uman, sunt foarte
greu de explicat ştiinţific. Regenerarea continuă a organismului, bioritmul, comunicarea între celule, clivajul celulelor, ADN-ul, genele, neuronii, toate acestea – sunt părţile
componente a ceea ce numim viaţă.
Aceste părţi sunt în permanentă legătură între ele cât şi cu Sănătatea.
O parte din aceste procese au fost
demonstrate şi ştiinţific. Deşi există
milioane de posibilităţi, totuşi nu
sunt omisiuni, nu sunt greşeli.
Cum este posibil ca zilnic să se
nască o nouă viaţă, fără defecte, cu
energia mai multor decenii, cu memorie şi cu policoloritul genetic a
milioane de ani ? Cum poate fi acest
corp defect? Cum poate să fie un
defect ceea ce noi o cunoaştem ca
boală? Dacă am ajuns până aici, se
pune întrebarea< este posibil c[ până
acum am abordat greşit noţiunea
de sănătate? Ce se schimbă când ne
îmbolnăvim? Şi în special< de ce ?

Ştiinţa câteodată reacţionează foarte
repede, alteori foarte lent la noile
descoperiri şi dacă acestea sunt epocale.
Legătura dintre celule se realizează prin unde şi oscilaţii electrice.
Creierul ca sistem central de comandă, toate informaţiile şi sarcinile le transmite prin oscilaţii. Şi din
aceasta reiese că o inteligenţă genială a creat corpul nostru. Marea
parte a spaţiului dintre ţesuturi este
apă, aceasta este foarte potrivită
pentru transmiterea oscilaţiilor. La
baza biologiei medicale stă faptul
că totul este compus din oscilaţii.
Toate procesele din organism, chiar
şi cele pe care nu le simţim, sunt dirijate de creier prin oscilaţii. Oscilaţiile sunt măsurabile, iar informaţiile pe care le conţin stau la baza
unor aparate de diagnoză ca ECGul, CT-ul, MR-ul, EEG-ul.
Conform celor mai noi cercetări
şi boala este o oscilaţie, urmare a
unei oscilaţii considerată greşită.
În acelaşi timp, pe baza unor experienţe bazate pe nişte cazuri, oscilaţia greşită nu este o greşeală –

este doar o adaptare la o situaţie biologică. Corpul nostru prin receptorii lui foarte sensibili, care încă nu
au fost complet elucidaţi de ştiinţă,
rezonează atât cu senzaţiile fizice,
cu cele mintale, cât şi cu cele sufleteşti. Aşa poate fi adevărată acea veche observaţie care spune că orice
boală are un fundal sufletesc. Şi într-adevăr< toată moştenirea vieţii se
manifestă şi pe corpul fizic.

În ce ne poate fi de folos
IMMUNOTIC?
Asupra oscilaţiilor corpului
considerate greşite, asupra nearmoniei are un efect prin care dispare
nearmonizarea – şi în locul lor corpul, din memoria lui infinită porneşte oscilaţia corectă, armonică.
Acest lucru aparatul îl realizează
cu ajutorul unor semnale speciale
de unde p[trate. Acesta nu este un
semnal normal, nu se regăseşte în
depozitul informaţional al corpului,
de aceea organismul în toate cazurile în locul lui utilizează oscilaţia

încărcată cu informaţia originală.
Informaţia originală în fiecare organism viu este sănătatea, armonia
fiind garanţia supravieţuirii.
Aparatele IMMUNOTIC transmit frecvenţe şi impulsuri pe baza
c[rora creierul poate sesiza că în
corp este o schimbare care nu-şi
mai are rostul, astfel mobilizează
energiile necesare pentru reconstrucţie. De aceea este posibil ca aparatul IMMUNIOTIC s[ aib[ un impact de reconstrucţie asupra aproape oricărei schimbări(boli), ajutând
celulele să refacă starea de sănătate
din organism.
Pe baza experien\ei noastre aparatul IMMUNOTIC are efecte benefice asupra< bolilor cardiace şi vasculare, inflamaţiilor, diferitelor dureri, migrene, probleme reumatice,
întărirea sistemului imunitar, tumorilor etc.
Utilizarea aparatului nu înlocuieşte prescripţiile medicului!
Telefon pentru programări<
0752.971.544
Adresa< str. Ştefan cel Mare nr.
22 - intrare de pe str. Marsilia

6 Informa\ia zilei

Remedii naturiste

Miercuri 4 septembrie 2013

~nl[tur[ astenia de toamn[
cu remedii homeopate
lioreaz[ astenia ;i ajut[ persoanele
s[-;i recupereze abilit[\ile fizice ;i
mentale `ntr-o perioad[ scurt[ de
timp. Principalul remediu pentru
adul\i este Arnica. Ea `mbun[t[\e;te
capacitatea de efort fizic ;i mental a
persoanei, av]nd ;i un efect antitraumatic diminu]nd impactul zilnic al
micilor traume ale existen\ei(certuri,
contrariet[\i, frici, furii). Este un bun
remediu adaptogen pentru adul\ii
activi, potrivit vremurilor prezente,
solicitante ;i competitive.
Pentru tineri, elevi ;i studen\i,
exist[ preparatul Kalium Phosphoricum, care administrat timp de 12 luni ajut[ la o mai bun[ concentrare la ;coal[, ajut[ memoria ;i
aten\ia. Este recomandat `n special
`n perioada tezelor ;i examenelor.
Desigur ;i alimenta\ia are un rol important, o diet[ corect[ cu fructe ;i
legume de sezon, proaspete ;i
m]nc[ruri preparate `n gospod[rie,
cu evitarea alimentelor de tip fastfood ;i a b[uturilor acidulate (care
au un puternic efect demineralizant) ajut[ la refacerea energiei organismului. Somnul de noapte este
esen\ial `n special `ntre orele 22 ;i
24. De asemenea se ;tie c[ ficatul
(care este principalul furnizor de

Necesitatea adapt[rii la
varia\ii climatice (rece diminea\a ;i seara ;i cald la pr]nz)
;i de regim de via\[ (vara mai
lejer, toamna mai intens) solicit[ `n mod deosebit rezervele energetice, fizice,
emo\ionale ;i mentale ale organismului.
Nu rareori vedem adolescen\i
cu cearc[ne mai mari dec]t ale unor
adul\i care lucreaz[ `n ture de noapte. Sau adul\i tineri, care consum[
cantit[\i impresionante de cafea ;i
energizante pentru a face fa\[ activit[\ilor zilnice.
Atunci apare astenia, care la
`nceput este mai u;oar[ ;i se amelioreaz[ dup[ somnul de noapte sau
`n week-end, dar ulterior devine at]t
de accentuat[ `nc]t se transform[
`ntr-un adev[rat simptom de oboseal[ cronic[.

Arnica
Exist[ c]teva remedii homeopatice care ajut[ la dep[;irea acestui
moment dificil de intersezon, ame-

energie al organismului) are ca ore
de refacere ;i relaxare `ntre 1 ;i 3
noaptea. Deci este esen\ial ca `n
acest interval orar organismul s[ se
odihneasc[ ;i s[ doarm[.

Selenium combate
st[rile de apatie
La persoanele v]rstnice, lipsite
de energie ;i cu stare emo\ional[ de
indiferen\[ ;i apatie se recomand[
Selenium, diminea\a timp de 1-2
luni. De asemenea, se recomand[ o
diet[ echilibrat[ precum ;i plimb[ri
`n aer liber. Aerul curat ;i mi;carea
sunt adev[rate binefaceri pentru organismul `mb[tr]nit, care are tendin\a la sedentarism ;i s[ petreac[
timp `ndelungat `n spa\ii `nchise,
neaerisite ;i poate necorespunz[tor
`nc[lzite.
Men\inerea unui tonus energetic bun la orice v]rst[ reprezint[
cheia unei vie\i armonioase. Un organism s[n[tos ;i plin de energie ne
permite s[ ne bucur[m de fiecare
anotimp, indiferet de v]rsta pe care
o avem.
Dr. Szatmari Anamaria, medic
homeopat Clinica Sf. Anton

P[ducelul - leac împotriva insomniei ;i a unor boli ale inimii
În medicina naturistă păducelul este recomandat în
tratarea durerilor de cap, tulburărilor cardiace cu substrat
nervos (combate senzaţiile de
greutate în jurul inimii, de sufocare cardiacă, reglează ritmul cardiac), migrena, tulburările legate de perioada de
menopauză, creşterea tensiunii arteriale, stresul, vindecă
anginele pectorale, şi dereglările produse de apariţia ciclului menstrual.
Fructele de păducel au o acţiune
calmantă, sedativă, ajută la scăderea
tensiunii sangvine, stimulează miocardul şi sunt cardiotonice. Ajută în
caz de anemie, stări de slăbire, bătrâneţe, boli grave, sunt adjuvante
şi în crizele de astm bron;ic.
Ca leac împotriva insomniei se
recomandă o cană cu infuzie de păducel, înainte de culcare sau 10-15
picături de tinctură de păducel seara. Bogăţia de substanţe active din

florile, frunzele, fructele de păducel,
face ca păducelul să fie unul din cele
mai studiate plante medicinale în
ultimii ani de către cercetători. Proprietăţile sale terapeutice îl recomandă ca fiind numărul unu, în
afecţiunile aparatului cardiovascular, afecţiuni care de multe ori se
asociază şi cu tensiune arterială ridicată iar păducelul este un bun adjuvant în scăderea tensiunii.
Acţiuni terapeutice ale păducelului

Păducelul are o acţiune tonică
asupra muşchiului inimii, ducând
la o creştere a capacităţii acestuia de
a se contracta şi de a pompa sânge
în organism. Ajută la dilatarea arterelor coronariene şi implicit la o mai
bună irigare a inimii bolnave şi economisire a consumului de oxigen
de către miocard.
Datorită proprietăţilor sale antiaritmice, păducelul poate să amelioreze chiar şi unele tulburări de

ritm cardiac. Scade tensiunea arterială. Are şi un efect de sedare asupra sistemului nervos central. Florile de păducel scad febra iar fructele
dizolvă calculi (în litiaza biliară şi
urinară). Fructele de păducel au şi
efecte antispastice şi astringente. Nu
în ultimul rând, planta măreşte activitatea respiratorie, fiind folosit de
bolnavii cu dispnee (respiraţie
greoaie). Efecte bune are şi în insomnii, sub forma de infuzii îndulcite cu miere de albine, câte o cană
de infuzie, înainte de culcare cu o
jumătate de oră, angina pectorală,
tahicardii sinusale, circulaţie periferică deficitară, ateroscleroză. Este
un bun echilibrant psihic în nevroze
la vârstnici.
Păducelul - frunzele, florile şi
fructele pot fi utilizate ca infuzii,
ceaiuri, pulbere, cataplasme, vin,
tinctură.
Pentru că are rolul de a relaxa
musculatura uterului, nu se recomandă la femeile însărcinate şi celor
care alăptează.
Text selectat şi prelucrat
de Ioan A.

Mama ;i copilul
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Cursurile lunii septembrie
la :coala Mamei
Din luna septembrie, :coala Mamei din Satu Mare d[
startul unor cursuri deosebit
de interesante, cu informa\ii
pre\ioase care v[ vor fi de mare
folos fie c[ este vorba de
preg[tirea pentru na;tere sau
de `ngrijirea celui mic.
~n cazul `n care a\i n[scut deja,
ve\i putea opta pentru un curs de
al[ptare sau un curs de ini\iere `n masajul bebelu;ului. De asemenea, viitoarele m[mici pot participa la un
curs de preg[tire pentru na;tere.

Modul 1< Conceptul de alăptare. Beneficiile alăptării. Compoziția laptelui
de mamă. Cum se produce laptele.
Mecanismul suptului. Inițierea şi stimularea lactației. Metode alternative
de alimentație.
Modul 2< Tehnica alăptării. Ataşarea
şi poziționarea corectă la sân. Alăptarea eficientă şi ineficientă. Lapte insuficient. Dificultăți în alăptare, semne, profilaxie şi tratament. Mulsul şi
conservarea laptelui. Incidentele alăptării. Curs de alăptare< 2 module, datele 4 şi 11 sept. 2013, ora 17.30. Pre\
- 100 lei/cuplu

Curs de al[ptare

Curs ini\iere masaj
bebelu;

De ce ai nevoie de un Curs de
Alăptare? Simplu< pentru că în foarte
puține maternități este într-adevăr
încurajată alăptarea, pentru că în cele
mai multe cazuri laptele praf este indicat cu foarte mare uşurință şi fără
a fi cu adev[rat nevoie, pentru că personalul medical nu se ocupă să îți
arate cum să alăptezi, pentru că, odată
obişnuit cu tetina biberonului, bebeluşul va învăța foarte greu să sugă de
la sân … şi motivele pot continua.
Cursul de alăptare cuprinde următoarele teme<

Masajul bebeluşului poate fi definit ca o terapie prin atingere. Simțul
atingerii este cel mai dezvoltat simț
la bebeluşi, prin atingere fiind stimulați receptorii din piele. Atingerea
”touch-ul” este vital pentru bebelu;i
`n primele luni de via\[ at]t din punct
de vedere fizic, cât şi emoțional.
Ce vei învăța? Care sunt tehnicile
de masaj specifice bebeluşului> Ce
masaj sau tipuri de exerciții să faci
sau să nu faci cu bebeluşul tău> Care
sunt punctele de reper ale dezvoltării
psihomotrice ale copiilor de până la

1 an> Cum să elaborezi o şedință de
masaj pentru bebeluşul tău> De ce
este necesar s[-i faci masaj pe fiecare
parte a corpului puiului t[u (sau altfel
spus la ce îl ajută). Curs inițiere masaj
bebeluşi <3 module, datele 6, 13 şi 20
sept., ora 17.30 - Pre\ 150 lei/pers.

Preg[tirea pentru na;tere
Educația cu privire la sarcină şi
naştere a făcut dintotdeauna parte din
preocupările viitorilor părinți. La începuturile timpurilor, pregătirea însemna chemarea unei moaşe sau a
unui doctor, sfaturi de la alte femei
referitoare la naştere, în general trecerea informației de la o femeie la alta.
Astăzi, educația prenatală înseamnă
programe complexe de pregătire pentru naştere, care îți oferă şansa de a te
redescoperi, dându-ți permisiunea de
a crede în corpul tău şi a munci alături
de el.
La cursul Preg[te;te-te pentru na;tere! poți veni cu soțul, partenerul, mama sau cea mai bună prietenă a ta.
Într-o manier[ caldă, practică şi interactivă, implicați în jocuri de rol şi
scenete, veți cunoaşte<
Modul 1< Cunoaşte-ți corpul! - Anatomia şi fiziologia sarcinii, travaliului
şi naşterii. Wellbeing în sarcină sau
ce poți face ca bebeluşul să se dezvolte

sănătos în burtica ta? - Masaj Prenatal,
Gimnastica Gravidei, Alimentație,
Elemente de Psihologie. Travaliul prematur< cauze, semne de alarmă. Bagajul pentru maternitate< bagajul pentru naştere, pentru bebe.
Modul 2< Travaliul şi naşterea fără intervenții medicale.
Stadiile/ fazele travaliului. Contracțiile uterine< cronometrare, semnificații, gestionare. Naşterea şi travaliul de separare. Măsuri de confort
în travaliu şi naştere< mişcarea, tehnici
de poziționare, tipuri de respirații,
masaj-presiune-contrapresiune, resurse psihologice, persoane de suport.
Modul 3< Proceduri medicale în travaliu şi naştere
Declanşarea programată a travaliului. Ruperea membranelor. Tipuri
de anestezii< anestezia epidurală, rahidiană, generală. Cezariana< când?,
de ce?, cum? scenariul naşterii sau
planul de naştere.
Curs pregătire pentru naştere< 3
module, datele 5, 12 şi 19 sept. , ora
18 - Pre\ 200 RON/cuplu.
Consultanță cu moaşa, în fiecare zi
de miercuri. Pentru programări sunați la numărul de tel. 0745.021.266.
PRE| 30 RON (60 min).

Cum putem avea copii mai inteligen\i
Alimenta\ia, mersul la
grădini\ă ;i lectura interactivă influen\ează semnficativ
inteligen\a copiilor, arată un
studiu realizat în SUA.
Studiul, publicat în Perspectives
on Psychological Science, a fost realizat de cercetătorii de la Universitatea New York, SUA, folosind o metodă numită meta-analiză, prin care
au evaluat influen\a fiecărui factor
în parte, pornind de la datele extrase
din studii preexistente.
Educa\ia ;i alimenta\ia sunt primii doi factori ce par să influen\eze
semnificativ coeficientul de inteligen\ă (IQ) al copiilor.
Ingerarea de către femeile însărcinate ;i nou-născu\i a alimentelor (eventual a unor suplimente)
cu con\inut bogat de acizi omega3, acizi gra;i polinesatura\i, măre;te
IQ al copiilor cu 3,5 puncte, în medie. Ace;ti acizi gra;i esen\iali ajută
la cre;terea inteligen\ei furnizând

substan\ele necesare pentru dezvoltarea celulelor nervoase, substan\e
pe care organismul uman nu le poate produce singur. În ceea ce prive;te
alte tipuri de suplimente - fier, vitamine B-complex, riboflavină, thiamină, niacină ;i zinc - datele existente sunt insuficiente ;i nu au permis cercetătorilor să afirme că aceste suplimente ar avea un efect asupra
inteligen\ei.

Educa\ia începută de la vârsta
pre;colară este esen\ială pentru dezvoltarea inteligen\ei. Înscrierea unui
copil provenit dintr-un mediu defavorizat la grădini\ă îi măre;te IQul cu peste 4 puncte, iar dacă este
vorba despre o grădini\ă cu un program bun de educa\ie, centrat pe
dezvoltarea limbajului, beneficiul
este ;i mai mare, IQ crescând cu
peste 7 puncte. Cercetătorii presu-

pun că începerea timpurie a unui
program educativ măre;te IQ datorită expunerii copilului la un mediu
complex, stimulator ;i exigent din
punct de vedere cognitiv. Nu este
clar, totu;i, dacă aceste rezultate se
aplică tuturor copiilor, indiferent de
mediul socio-economic din care
provin. Lectura interactivă, în care
părin\ii stimulează participarea copiilor în timp ce le citesc pove;ti, de
exemplu, - măre;te IQ-ul copiilor
cu peste 6 puncte.
Aceste interven\ii nu par să aibă
efect la copii mai mari de 4 ani, sugerând că interven\iile ar avea, ca
efect, accelerarea dezvoltării limbajului, care, la rândul său, sporesc coeficientul de inteligen\ă.
Interesant e c[ cercetătorii nu
au descoperit că aceste interven\ii
sunt cu atât mai eficiente cu cât sunt
făcute mai devreme, contrazicând
astfel ideea că un copil ar trebui înscris în astfel de programe educative
încă de când este bebelu;.
Ramona B.

Vedete
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Blake Lively vorbe;te despre pasiunile ei pentru mod[,
g[tit ;i t]rgurile de vechituri
nele de la Home Depot ;i
produc[tori de tapet. Acum `;i dore;te s[ achizi\ioneze un covor
f[cut manual ;i o m[su\[ danez[
de la Etsy.
La fel ca ;i garderoba ei, casa
lui Blake este un amestec de texturi,
imprimeuri, descoperiri mai vechi
;i mai noi. Din fericire, so\ul ei `i
`mp[rt[;e;te pasiunea pentru combina\ii interesante. “Sunt foarte norocoas[ s[ fiu cu cineva care are
gusturi mai bune dec]t mine”, spune ea despre Ryan. “Ne influen\[m
reciproc `n diferite moduri.” Decorarea c[minului lor este pentru
actri\[ mult mai pl[cut[ dec]t
film[rile. “C]nd filmezi at]t pentru
televiziune, c]t ;i pentru marile
ecrane, nu vezi rezultatul dec]t peste c]teva luni. Dar amenajarea unei
case `\i d[ satisfac\ie imediat[.”

:i-a c];tigat publicul cu
apari\iile pe micile ;i marile
ecrane - de-a lungul a ;ase sezoane `n “Gossip Girl< Intrigi
la New York” ;i `n produc\iile
“Patru prietene ;i o pereche de
blugi”, “The Town/ Ora;ul”
sau “Savages/ Brutele”, iar alegerile ei vestimentare i-au adus
multe laude ;i apari\ii `n topurile celor mai bine `mbr[cate vedete.
Au urmat ;i c]teva incursiuni
`n lumea modei, actri\a `n v]rst[
de 26 de ani fiind imaginea gen\ilor
Chanel Mademoiselle `n 2011 ;i a
parfumului Gucci Première din
2012. De;i nu are un stilist personal, se num[r[ printre vedetele cele
mai fotografiate pe covorul ro;u,
iar via\a ei este, `ntr-o anumit[
m[sur[, ca un film Disney.
~n luna septembrie a anului trecut s-a c[s[torit c[ actorul canadian
Ryan Reynolds `ntr-o ceremonie
restr]ns[, `n fa\a a 35 de invita\i,
printre care s-a num[rat ;i Martha
Stewart, a c[rei companie a organizat petrecerea. E norocoas[ s-o
aib[ ca bun[ prieten[ ;i pe
c]nt[rea\a ei preferat[, Florence
Welch din trupa Florence and the
Machine, iar c]nd nu se poate decide ce pantofi s[ poarte, `i trimite,
pur ;i simplu, un mesaj lui Christian Louboutin pentru a-i cere sfatul. “Nici acum nu-mi vine s[ cred.
Christian Louboutin `mi trimite
mesaje pe telefonul mobil!”
Blake nu s-a n[scut pe lista celor mai bine `mbr[cate vedete> a
trebuit s[ munceasc[ pentru a
ajunge acolo. ~n rolul Serenei van
der Woodsen din “Gossip Girl”
schimba ;i c]te 16 \inute `ntr-un
singur episod, ceea ce `nsemna, de
obicei, trei ore de probe `ntr-o
s[pt[m]n[. “Am sim\it de parc[
[sta era jobul meu – s[ `ncerc haine”, glume;te ea, amintindu-;i de
cei ;ase ani petrecu\i pe platourile
serialului. Dar rezultatul acelor ore
este c[ acum ;tie exact ce i se potrive;te. “~mi place s[ am talia pus[
`n eviden\[, vreau ca hainele s[-mi
`nv[luie rotunjimile corpului, nu
s[ cad[ drept pe l]ng[ trup.”
~n drumul spre faim[, Lively
este prima care admite c[ a f[cut ;i
c]teva alegeri nea;teptate. “C]nd
m-am mutat din casa p[rin\ilor
mei, a fost o tranzi\ie de propor\ii

“Buc[tarii sunt pentru
mine starurile rock”

pentru mine”, spune ea despre `nceputurile ei `n 2008, c]nd cizmele
de c[l[rie ;i rochiile maxi erau preferatele ei. Dar cu timpul, c[l[torind mult ;i ajut]ndu-se pu\in ;i
de aplica\ia style.com, ea a c[p[tat
`ncrederea s[ combine o e;arf[ cu
imprimeuri din India cu una `n
dungi de la Burberry sau s[ aleag[
o rochie de inspira\ie gotic[ cu o
tren[ neagr[ la Gala Met Costume

Institute 2013.
Acum este fotografiat[ zilnic,
articolele pe care le poart[ fiind
analizate `n paginile revistelor ;i pe
internet. Pe l]ng[ cump[r[turile de
la magazine renumite ca Barneys
;i Saks, vedeta este `ndr[gostit[ ;i
de articolele dr[gu\e ;i mult mai
ieftine de la Zara sau Topshop. “Recent am fost `ntrebat[ `n ce mod
mi s-a schimbat stilul de c]nd sunt

c[s[torit[, de parc[ a; tr[i `ntr-o
dictatur[. Sper c[ m[ `mbrac diferit
acum fa\[ de c]nd am absolvit liceul. Sper s[ nu m[ opresc niciodat[ din schimbare.”

Este mare amatoare de
t]rguri de vechituri
:i acum `;i asum[ destule riscuri `n apari\iile sale publice, dar

revine `ntotdeauna la piesele ei preferate, pe care le ;i colec\ioneaz[.
Printre acestea se num[r[ mai multe e;arfe achizi\ionate `n India ;i
br[\[rile cu imprimeuri pe care lea ales `n timp ce muncea `n Africa
de Sud. Este fan[ a t]rgurilor de
vechituri ;i `n copil[rie mergea regulat `mpreun[ cu familia la t]rgul
Rose Bowl din California pentru a
g[si piese interesante. Una dintre

preferate este un pulover cu un porcu;or pe el. “Designerul Marc Jacobs l-ar vinde acum cu o avere!”,
spune ea. C]t despre mul\imea de
inele de cocktail pe care le-a adus
din New Orleans, pe c]nd filma
acolo, are doar at]ta de spus – “Sunt
multe”. :i c]te perechi de pantofi
Louboutin poate avea o femeie?
“Dac[ i-a; putea purta unul peste
altul, a; face-o”.

~;i decoreaz[ singur[ casa
Dar ceea ce o pasioneaz[ ;i mai
mult `n prezent este mobilierul,
av]nd `n vedere c[ `;i decoreaz[
singur[ casa achizi\ionat[ recent.
Banii pe care i-ar fi cheltuit pe haine ;i pantofi `i folose;te acum pentru podele ;i instala\ii, a;a c[ a
schimbat locul din primul r]nd de
la prezent[rile de mod[ cu raioa-

C]nd toate lucr[rile vor fi gata,
buc[t[ria va fi “vedeta” fiindc[
actri\a este o pasionat[ de g[tit care
particip[ la cursuri de specialitate
`n fiecare \ar[ pe care o viziteaz[.
A g[tit feluri de m]ncare pentru
clien\i la apreciatul restaurant Per
Se din New York ;i pentru staff-ul
de la O Ya din Boston. “Poate c[
Tim (n.r. proprietarul O Ya) ar fi
trebuit s[ ob\in[ un ordin de restric\ie `mpotriva mea, dar el ;i so\ia
lui m-au invitat s[ le g[tesc cina”,
glume;te actri\a. “Buc[tarii sunt
pentru mine starurile rock”. Blake
;i-a demonstrat abilit[\ile culinare
;i cu ocazia unei sesiuni video de
g[tit pentru site-ul revistei “Vogue”.
Acas[ este exact locul unde vrea
s[ fie, mai ales c[ acum este c[s[torit[. “Munca este important[, dar
marea mea pasiune este via\a personal[.” Recent ;i-a dat seama c[
nu a avut parte de o pauz[
adev[rat[ de c]nd mergea la
gr[dini\[ (a `nceput film[rile pentru “Gossip Girl” imediat dup[ absolvirea liceului), iar aceast[ descoperire d[ o valoare special[ timpului petrecut acas[ ;i cu vechii ei
prieteni. Blake este doar o fat[ care
`ncearc[ s[ g[seasc[ ingredientul
secret pentru a avea o via\[ echilibrat[. Fapt ce poate explica una
dintre activit[\ile c[reia i se va dedica `n aceast[ toamn[ - g[sirea
o\etului balsamic perfect. “O\etul
balsamic este umami-ul meu. ~l
pun `n tot ce g[tesc.”
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Au început antrenamentele
Cardio fitbox la PrimaGym
Cardio fitbox – luptă distractivă pentru un corp frumos şi sănătos! Doreşti să-ţi
remodelezi întregul corp, să
scapi de kilogramele în plus
într-un mod distractiv, să ai o
musculatură tonifiată, şi o
condiţie fizică de invidiat? Alege antrenamentul cardio fitbox!

vituri, iar a doua jumătate a orei se
concentrează pe tonifierea, întărirea musculaturii pe anumite zone
ale corpului cu ajutorul exerciţiilor
efectuate în picioare sau/şi la sol,
cu sau fără ajutorul unor instrumente (gantere, mingă uriaşă, mingă mică, step etc.)
Scop< acest tip de mişcare tonifiază şi întăreşte musculatura întregului corp, dezvoltă şi îmbunătăţeşte sistemul cardiovascular, concentraţia, în timp ce arde foarte
multe calorii. Este perfect şi pentru
cei care vor să slăbească, dar şi pentru cei care vor să-şi dezvolte
condiţia fizică. Pe lângă toate aceste
beneficii, exerciţiile practicate stimulează producerea de endorfine
(hormonul fericirii), cresc încrederea în sine şi este o modalitate perfectă pentru a scăpa de tensiune şi
de stres! Poate fi practicată la orice
vârstă. Luptă pentru un corp frumos, sănătos şi puternic cu ajutorul
antrenamentului cardio fitbox!
Antrenamentele au început din
13 august 2013 în fiecare marţi şi
joi de la orele 20<00.
Căutaţi-ne în orarul sălii mari!
Vă aşteptăm cu drag!

Ce înseamnă Cardio fitbox?
Cardio fitbox înseamnă o oră intensivă de aerobic în care se combină mişcări de dans cu mişcări ale
artelor marţiale, lovituri cu pumnii
şi cu picioarele. Acest tip de antrenament este benefic pentru circulaţia sanguină, lucrând întreaga
musculatură a corpului, îmbunătăţind echilibrul, coordonarea, mobilitatea şi întărind sistemul osos.
Tehnicile de braţ lucrează cu
umerii, bicepsul, tricepsul, pieptul,
iar cele de picior lucrează muşchii
coapsei, ai gambei, dar ;i ai abdomenului ;i fesierii.
Prima parte a orei este compusă
dintr-o coreografie simplă, uşor de
urmat, alcătuită dintr-o serie de lo-

S[ ne deplas[m cu bicicleta!
Mersul pe bicicletă are nenumărate efecte benefice asupra organismului. Din fericire, în zilele noastre, mersul
pe bicicletă a devenit foarte
popular, din mai multe motive< are efect de recreere, este
un mijloc de transport ieftin
şi protejează mediul nostru
înconjurător.
Ciclismul presupune moduri
de mişcări ciclice. Aceasta înseamnă, că în timpul mersului pe bicicletă aceeaşi mişcare se repetă una
după alta cu repeziciune, creierul
nostru oxigenându-se.

Avantaje
Antrenează în mod deosebit
sistemul circulator al sângelui şi
inima. În timpul mersului pe bicicletă respirăm de mai multe ori
iar activitatea inimii sporeşte. Pul-

noastre decât alergarea şi reduce
riscul obezităţii.
Ca mijloc de transport la locul
de muncă e un mare ajutor în evitarea şi dizolvarea stresului. Mersul pe bicicletă pretinde atenţie
spre mediu, astfel ne relaxează.

Ce fel de bicicletă
să ne alegem?

sul şi tensiunea ne cresc, circulaţia
sângelui devine mai rapidă, iar către celulele noastre se deplasează
o cantitate mai mare de oxigen ca
în starea de repaus.
Datorită acestor efecte mersul
pe bicicletă îmbunătăţeşte într-o
mare măsură rezistenţa noastră la
efort, creşte performanţa organismului nostru, şi influenţează po-

zitiv conţinutul acizilor graşi şi lipidelor din sânge.
Mersul pe bicicletă pune în
mişcare toată musculatura corpului. Pe lângă efectele pozitive asupra sistemului cardio-vascular, organismul va arde mai uşor depunerile de grăsime iar muşchii
noştri vor fi mai vizibili. Solicită
cu mult mai puţin încheieturile

E foarte important să ne alegem o
bicicletă potrivită. Ne pot ajuta cei
din personalul magazinelor de biciclete. Dotările bicicletei diferă
în funcţie de activităţile pe care le
desfăşurăm< deplasare în oraş, viteză sau petrecerea timpului liber.
E important ca înălţimea scaunului şi a ghidonului să fie reglate
optim, deoarece pot fi incomode
şi ne pot obişnui corpul cu o
poziţie necorespunzătoare. În
rest…renunţaţi la maşinile voastre
şi poftiţi la pedalat!
Tóth Arthur

Diet[

Miercuri 4 septembrie 2013

Ce m]nc[m atunci
c]nd facem fitness?
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Alimenta\ia
;i memoria

Fiecare dintre noi `;i dore;te s[ aib[ un corp frumos,
linii care s[ defineasc[ o siluet[ aproape de perfec\iune.
Asta cu siguran\[ nu se poate
ob\ine st]nd pe scaun. P]n[
la urm[, un regim alimentar
s[n[tos nu poate `nlocui un
program activ de via\[.
Sportul `nseamn[ de fapt via\[
s[n[toas[. El ne ajut[ s[ ne sim\im
bine `n corpul nostru, ne d[ energie,
iar `mbinat cu un program alimentar echilibrat ne ajut[ s[ avem un
corp frumos.

Nu facem sport
pe stomacul gol
Ce ;i c]nd m]nc[m atunci c]nd
facem sport e o `ntrebare pe care cu
siguran\[ ;i-o adreseaz[ mult[ lume. E bine de ;tiut c[ pe stomacul
gol s-ar putea s[ ne sim\im r[u
f[c]nd exerci\ii prin sala de fitness.
Speciali;tii spun c[ e recomandat
ca `nainte de antrenament s[ lu[m
o gustare. Ea trebuie s[ fie `n schimb
u;or digerabil[. Ar fi indicat s[
m]nc[m cu cel pu\in o or[ `nainte

de a merge la sal[. Cel mai bine ar
fi s[ consum[m alimente cu 3 - 4
ore `nainte de antrenamentul propriu-zis.

Orientare spre proteine
;i carbohidra\i
~n ceea ce prive;te alimentele
recomandate, tot speciali;tii spun
s[ ne orient[m spre proteine ;i carbohidra\i `nainte de ora de fitness.
Proteinele sunt cele care ajut[

mu;chii, iar carbohidra\ii ne dau
energie. Aceste elemente le putem
lua din fructe, din carnea slab[ de
vit[, paste, orez, cereale integrale,
legume verzi. De evitat at]t `nainte
de antrenament c]t ;i dup[ sunt mesele grele. Evit[ ;i produsele care au
un con\inut mare de zah[r ;i opt[m
pentru fructe deoarece con\in carbohidra\i cu absorb\ie lent[. Trebuie
s[ consum[m c]t mai multe lichide,
de preferat ap[.
Ioana V.

Cura de sl[bire cu ajutorul strugurilor
E vremea strugurilor! Tarabele din pie\e sunt `nc[rcate
cu l[di\e pline de struguri,
bun[t[\ile acestui sezon. Pentru cei care doresc s[ scape de
kilogramele `n plus acum e
momentul s[ treac[ la fapte.
Strugurii fac minuni la cura
de sl[bire.

:i mustul e bun
Ne putem chiar preg[ti must
acas[. Acesta e ideal la regimul de
detoxifiere ;i se consum[ c]te un
pahar `nainte de fiecare mas[ principal[ de peste zi. ~n ceea ce prive;te
o cur[ rapid[ cu struguri, e bine s[
avem `n vedere regulile ei. ~n primele trei zile ne obi;nuim cu acest
fruct. ~n prima zi consum[m o
jum[tate de kilogram de struguri,
`n a doua zi consum[m un kilogram, iar `n a treia ajungem la 1,5
kilograme. Fiind o cur[ rapid[, `n
urm[toarele cinci zile avem voie s[
m]nc[m doar struguri.

Ei con\in 73% ap[, `n jur de 23
de procente zaharuri ;i undeva la
3% vitamine. E vorba de vitamine
din complexul B, A, C, potasiu, fier,
calciu, magneziu.

Hidratare
Toate elementele cuprinse `n
bobul de strugure `i dau acestuia
efectul diuretic. Dieta cu struguri
ne ajut[ la stimularea digestiei ;i la
eliminarea toxinelor din organism.
Strugurii trebuie consuma\i cu
`ncredere de c[tre persoanele care

au nevoie de hidratare, de persoanele care sunt stresate ori se simt tot
timpul obosite. Joac[ un rol important ;i la sc[derea tensiunii arteriale.
Studiile arat[ c[ sc[derea `n greutate
cu ajutorul dietei cu struguri se
`nt]mpl[ datorit[ prezen\ei s[rurilor de crom din boabe.

Eliminarea toxinelor
Prin dieta cu struguri are loc eliminarea rapid[ a toxinelor din organism. Asta ne ajut[ ;i pe mai `ncolo, fiindc[ vom reu;i dup[ ce am
sc[pat de kilogramele `n plus s[ ne
men\inem greutatea.
Theodora V.

C]nd vorbim de frumuse\e ;i s[n[tate nu trebuie s[
ne g]ndim doar la siluet[, la
cum ar[t[m, c]te kilograme
avem ;i a;a mai departe.
Trebuie s[ ne g]ndim ;i la ce
avem `n cap. Altfel spus, nu ne dorim probleme de memorie, ci dimpotriv[.

:i memoria se hr[ne;te?
Alimenta\ia joac[ un rol important la acest capitol. De ceea
ce m]nc[m depinde memoria
noastr[. Ne-am putea imagina c[
;i memoria se hr[ne;te, se odihne;te ;i face sport. Trebuie a;adar
s[ facem zi de zi exerci\ii de memorie. Un alt aspect important este alimenta\ia. Ea are un rol decisiv ca omul s[ aib[ o memorie
bun[ p]n[ la v]rste `naintate.Vom
`ncepe prin a face pu\in[ ordine
`n via\a noastr[ de zi cu zi. ~n
func\ie de ora la care ne trezim
stabilim c]nd anume lu[m micul
dejun. Stabilim care s[ fie ora
pr]nzului ;i la ce or[ lu[m cina.

Respectarea orelor
de mas[
Orele de mas[ trebuie respectate. De asemenea, o alimenta\ie
ideal[ pentru o mai bun[ memorie cuprinde zilnic fructe ;i legume proaspete ;i cel pu\in doi litri
de lichide zilnic. ~n fiecare zi ar
trebui s[ consum[m legume, carne de pe;te m[car de dou[ ori pe
s[pt[m]n[, iar c]nd sim\im nevoia de ceva dulce s[ opt[m pentru fructe.
Pe l]ng[ aceste detalii nu
uit[m de odihn[. Avem nevoie de
7 - 8 ore de somn pe noapte.
I.V.

Stil
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Echipeaz[-te cu stil
pentru plimb[rile pe munte

Fitness
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Sc[p[m de durerile
de spate f[c]nd sport!
1.-2.

3.-4.

5.-6.

9.-10.

7.-8.
Mercurul `n termometre a
cam sc[zut a;a c[ ia-\i adio de
la c[ldur[ ;i de la zilele `n care
puteai s[ ie;i la piscin[ s[ te
bronzezi. Dac[ tu ;i prietenele tale sunte\i `ndr[gostite de
plimb[rile pe munte, trebuie
s[ te preg[te;ti deoarece e
musai s[ fii echipat[ corespunz[tor, dar ;i cu stil.

pentru temperaturile de afar[. :i
`n acest sezon se poart[ tricotajele,
a;a c[ nu-\i va fi prea greu s[ alegi
ceva cu care s[ te sim\i bine, dar
s[-\i \in[ ;i de cald. Se poart[ materialele pufoase, l]na delicat[,
ca;mirul, angora, hainele ornate
cu ciucuri sau accesorii vesele.

C]nd alegi cu ce te `mbraci
c]nd mergi pe munte, trebuie s[
\ii cont mai `nt]i de confort. Nu
trebuie ca hainele s[-\i fie str]mte,
incomode sau s[ fie prea sub\iri

Animal print-ul este din nou
pe val. Dac[ ai `n ;ifonier asemenea haine, atunci scoate-le repejor
;i vezi cu ce le asortezi, indiferent
c[ este vorba despre cardiganuri,

Animal print-ul revine
`n for\[

;osete midi, e;arfe, c[ciuli,
m[nu;i. Bine`n\eles, de preferat ar
fi s[ por\i doar o singur[ pies[ cu
animal print la o ocazie, ;i nu mai
multe. S-ar putea s[ nu reu;e;ti s[
creezi un anumit echilibru `n \inuta ta ;i s[ par[ prea `nc[rcat[.
Dac[ `\i plac jambierele, nu
ezita s[ le por\i. Te vor proteja de
frig, indiferent c[ sunt din bumbac
ori cro;etate.
Ochelarii de soare supradimensiona\i te vor ap[ra de razele
puternice ale soarelui. La capitolul
`nc[l\[minte, trebuie s[ fii foarte
atent[. Nu te plimbi pe munte
dac[ nu ai `nc[l\[minte care s[-\i

sus\in[ glezna, s[ aib[ talp[ rezistent[ dar `n acela;i timp flexibil[
;i antiderapant[. Po\i opta pentru
bocanci stil military, `nc[l\[ri din
blan[ tip eschimos, care pot fi
asorta\i cam la orice.
~n ceea ce prive;te coafura ta,
de preferat ar fi s[-\i \ii p[rul
`mpletit, deoarece a;a este cel mai
comod. :i cum frigul nu este deloc
milos cu p[rul t[u, trebuie s[ te
fere;ti de produsele de styling pe
c]t posibil, deoarece acestea nu
fac dec]t s[ d[uneze. Protejeaz[te cu o c[ciul[, iar p[rul t[u `\i va
fi mai mult dec]t recunosc[tor.
Mirela Filimon

S[pt[m]na
aceasta,
urm]nd sfaturile antrenoarei
Kerekes Emoke, facem un nou
set de exerci\ii recomandat `n
cazul persoanelor care se confrunt[ des sau doar periodic
cu dureri de spate.
Acest gen de exerci\ii ne sunt
de mare folos ;i sunt c]t se poate
de u;or de pus `n practic[. Mai

multe detalii despre rolul exerci\iilor fizice `n via\a noastr[ pute\i
afla acces]nd www.fitland.ro sau
trec]nd pragul Centrului de aerobic Fitland situat pe strada R]ndunelelor nr. 3 `n municipiul Satu
Mare.
1. Culcat dorsal, genunchii
`ndoi\i, t[lpile pe sol, bra\ele `ntinse `n sus (imaginea 1). Ne `ntindem `n sus cu m]inile, spatele
r[m]ne lipit de sol (imaginea 2).

Men\inem pozi\ia timp de un minut.
2. Culcat facial, ne `ntindem
(imaginea 3). Aducem p[lmile
l]ng[ piept, bra\ele l]ng[ trunchi,
coatele `ndoite, p[lmile pe sol ;i
ridic[m trunchiul (imaginea 4).
Men\inem pozi\ia timp de un minut ;i repet[m exerci\iul de 16 ori.
3. Culcat dorsal, picioarele ridicate, genunchii `ndoi\i la 90 de
grade, m]inile la ceaf[, coatele `n

spate (imaginea 5). Ridic[m trunchiul (imaginea 6) de 24 de ori.
4. Culcat facial, ridic[m piciorul drept ;i bra\ul st]ng (imaginea
7). Schimb[m partea (imaginea 8).
Repet[m exerci\iul de 24 de ori.
5. A;ezat `ncruci;at, m]inile la
piept (imaginea 9). R[sucim trunchiul spre st]nga (imaginea 10),
apoi spre dreapta. Repet[m
exerci\iul de 24 de ori.
Ioana Vladimirescu
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Perdelele pot ascunde micile
defecte ale casei tale
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Ce s[ faci `n timpul pauzei
la locul de munc[?ă
Orice angajat are nevoie
de câteva mici pauze pe zi.
Acestea te pot învăța să te destinzi, să faci ceva util pentru
tine, sau pentru companie. În
acest număr Sănătate şi Frumusețe îți oferim câteva idei
pe care poți să le pui în aplicare când ai timp liber la locul
de muncă.

citeşti, să te documentezi dintr-o revistă sau de pe internet. Caută informații interesante care să te ajute
să te relaxezi şi care nu țin neap[rat
de domeniul în care activezi. Sau,
dacă ai o carte pe care o citeşti în
drum spre muncă, bucură-te de ea
şi la birou. Apelează la cursuri online sau la forumurile profesionale
pentru o sursă prețioasă de informații care te vor ajuta să fii o persoană mai bună, mai creativă.
Înainte să te întorci la muncă
poți să-ți faci un program scris care
să-ți ofere o privire de ansamblu
asupra sarcinilor pe care le ai. Le vei
rezolva mult mai simplu şi mai rapid
dacă ai lucrurile bine stabilite şi programate. Un orar pe care să-l ai landemână te va ajuta foarte mult.
Sunt zile când ne simțim foarte
harnici, şi ne terminăm treaba mult
mai repede. Dacă mai ai cel puțin o
oră până să pleci acasă şi ți-ai finalizat treaba pe ziua respectivă, începe să-ți rezolvi sarcinile din ziua
următoare. Chiar şi un task îndeplinit te va ajuta să ai o zi mai uşoară
şi mai relaxantă.

Fără nicio grabă, ai putea să te
apuci să faci ordine pe birou, în sertare, desparte-te de lucruri de care
nu mai ai nevoie şi care-ți stau pe
cap. Pe lângă acestea dezinfecteazăți biroul, tastatura şi mouse-ul cu
puțin spirt.
În micile pauze pe care le iei ai
putea să-ți contactezi partenerii de
afaceri pentru a-i saluta. Vor fi plăcut surprinşi dacă faci acest lucru
fără să le ceri informații sau detalii
legate de muncă. Limitează-te doar
la salut şi câteva subiecte de discuție
de complezență, timp de doar două
minute.
Tot în aceste pauze ai putea să

Economise;te bani odat[ cu venirea toamnei

Designerii spun c[ perdelele ;i draperiile sunt accesorii foarte importante at]t din
punct de vedere func\ional
c]t ;i estetic.
Ele blocheaz[ p[trunderea razelor solare ;i a c[ldurii ;i cum la
noi, blocurile sunt construite unele l]ng[ altele, perdelele ;i draperiile ne protejeaz[ de privirile curioase ale vecinilor.

Perdelele `n func\ie
de stilul mobilierului
Living-ul este `nc[perea unde
ne primim musafirii, este locul `n
care se reune;te familia de aceea
pentru aceast[ camer[ designerii

ne sf[tuiesc s[ alegem perdele ;i
draperii din materiale de calitate.
De regul[, perdelele ;i draperiile
de aici sunt voluminoase ;i elegante `ns[ este indicat s[ \inem
cont ;i de stilul de amenajare a
`nc[perii. La un mobilier masiv se
potrive;te o perdea satinat[ ;i o
draperie de catifea. Sigur c[ pentru acest stil avem nevoie de o sufragerie spa\ioas[. Predelele ;i draperiile lungi p]n[ la nivelul pardoselei dau o not[ de elegan\[.
Pentru a pune `n eviden\[ ferestrele, alegem draperii cu imprimeuri din materiale fine. Draperiile cu imprimeuri se potrivesc
cu perdelele simple albe sau un
ton mai deschis dec]t draperiile.
La perdelele de m[tase este bine
s[ cumperi de trei ori l[\imea pen-

tru a avea suficiente pliuri. La celelalte materiale este suficient de
dou[ ori ;i jum[tate l[\imea.

Draperii din materiale
pline pentru mai
mult[ intimitate
:i `n dormitor este indicat s[
optezi pentru draperii lungii, din
voal, m[tase alb[ sau colorat[. Pentru mai mult[ intimitate, alege draperii din materiale pline sau bumbac. Culorile neutre dau un aer
lini;titor, culorile mai reci (bleu,
verde, mov) ofer[ senza\ie de confort, iar cele calde confer[ o
senza\ie familiar[ sau relaxant[.
At]t pentru sufragerie c]t ;i
pentru dormitor sunt recomandate
perdelele din tavan p]n[ `n podea.

Perdele pentru buc[t[rie
;i camera copilului
Pentru buc[t[rie este recomandat ca perdelele s[ aib[ o lungime mai mic[, p]n[ la linia pervazului.
Opteaz[ pentru materiale mai
pu\in preten\ioase, rezistente la
aburi, cum ar fi bumbac, poliester.
La buc[t[rie po\i alege jaluzele
aplicate pe fereastr[.
Camera copilului o po\i `nveseli cu ajutorul unor perdele care
urm[resc dimensiunea ferestrei.
~n acest caz, pentru a fi mai practice acestea pot fi confec\ionate
din dou[ buc[\i. O perdea bine
aleas[ trebuie s[ emane puritate
;i culoare.
Stela C[dar

Odată cu sosirea toamnei
lucrurile încep să intre în normal. Gata cu concediile, cu zilele departe de locul de muncă. În acest anotimp una dintre activitățile tale “preferate”
ar putea fi shooping-ul, aceasta pentru că începând cu luna
septembrie majoritatea magazinelor anunță reduceri, în
special cele care au articole
vestimentare.

duceri "de până la 70%". Aici mai
putem adăuga un aspect. Concentrează-te pe produsele calitative.
Dacă te fixezi să-ți achiziționezi
produse ieftine s-ar putea să le
cumperi şi să nu le foloseşti. Mai
bine ajungi acasă cu 2-3 produse
pe care ți le-ai dorit decât să cumperi 10 articole vestimentare de care nu ai neap[rat nevoie, sau nu le
vei putea folosi.

În această perioadă nu trebuie
să cazi pradă ofertelor şi să mergi
să-ți cheltui toți banii. Gândeştete şi cum să economiseşti, să te
concentrezi doar pe produsele calitative. Tocmai de aceea ne-am
gândit să-ți prezentăm câteva aspecte de care să ții cont înainte să
mergi la magazinele cu reduceri.
Toată lumea ştie că nu este indicat să mergi la cumpărături cu
"burta goală". Aceasta deoarece,
odată ajuns în supermarket ochii
tăi vor fi fixați pe toate produsele
alimentare, vei avea pofte. Iar apoi,

Plata direct cu cardul poate fi
o capcană atunci când mergi la
cumpărături. Spunem asta deoarece nu vezi cum se împuținează
banii. Plata din portofel te va ajuta
să fii mai calculat, să ai grijă să nu
arunci banii pe nimicuri. Evită să
mergi într-un magazin la orele de
vârf.
Cozile de la casă, în sezonul reducerilor, te vor face să-ți arunci
ochii pe produse pe care nu vroiai
să le cumperi. Aşadar, alege să faci
cumpărături la o oră fără trafic şi
nu în week-end.

Plăteşte cu bani cash

acasă, vei realiza că în sacoşe ai
produse de care nu aveai neaparat
nevoie. Înainte s[ te avânți în maratonul cumpărăturilor seveşte o
gustare uşoară.

Dacă ai nevoie să-ți înnoieşti
garderoba, ia cu tine un
prieten/prietenă. Vei rezista mai
uşor tentației de a cumpăra tot magazinul doar pentru că afişează re-

