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Designerii `nt]mpin[ toamna cu
tonuri sobre, elegan\[, romantism

Sezonul rece se
apropie cu pa;i re-
pezi ;i creatorii de
mod[ au preg[tit de-
ja noile colec\ii pen-
tru toamn[ / iarn[
2013 - 2014. Chiar
dac[ majoritatea
dintre noi vom ad-
mira aceste crea\ii
vestimentare doar ̀ n
fotografii, este bine
totu;i s[ afla\i ce se
poart[ ̀ n urm[torul
sezon, pentru a v[
adapta noilor ten-
din\e, `n m[sura `n
care vi se potrivesc.

Romantismul ;i ele-
gan\a sunt la mare pre\
`n colec\iile pe care le-
au preg[tit casele de
mod[ pentru sezonul
toamn[/iarn[ 2013-
2014.

La mare c[utare
sunt materialele
pre\ioase precum dan-
tela ;i catifeaua. Se vor
purta foarte mult apli-
ca\iile aurii, iar motivele
florale sunt mai ̀ n vog[
ca oric]nd.

~n ceea ce prive;te
culorile, `n topul prefe-
rin\elor designerilor se
afl[ cele tari, stridente,
dar foarte mul\i au ales
pentru colec\iile lor al-
bul ;i negrul. S-a obser-
vat c[ `n Rom]nia `ns[
nu prea prind culorile
vii `n sezonul rece, de-
oarece majoritatea po-
pula\iei prefer[ negrul,
maroul sau griul, c]nd
temperaturile coboar[
sub 10 grade. 

Imprimeul leopard
r[m]ne `n trend

Nici imprimeurile
leopard nu au fost uitate
`n aceast[ toamn[,
a;adar, dac[ ave\i `n
;ifonier un articol ves-
timentar cu un aseme-
nea imprimeu, nu v[
descotorosi\i prea
cur]nd de el, scrie lady-
life.ro.

Iarna care vine se
vor purta `n continuare
bl[nurile, indiferent c[
sunt naturale sau artifi-
ciale.

A consemnat 
Mirela Filimon
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Zumba ;i exerci\iile fizice inspirate din balet
au ajutat-o s[ revin[ `n form[ pag. 8 - 9
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Firma Atomedical Vest es-
te acreditată de  Casa Naţio-
nală de Asigurări de Sănătate,
avizată de Ministerul Sănătăţii
şi are ca obiect de activitate co-
mercializarea şi totodată pro-
ducţia de dispozitive medicale
la standarde europene.

Compania noastră se află în re-
laţii contractuale cu  Casele de Asi-
gurări de Sănătate , precum şi cu CAS
AOPSNAJ (Casa de Asigurări de Să-
nătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
Judecătoreşti).

Dispozitivele medicale care fac
obiectul contractelor cu  Casa de Asi-
gurări 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 ur-
mătoarele 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 neuro-
logice într-o gamă variată, de la cele
mai simple până la cele în care s-au
investit ultimele tehnologii biome-
dicale în domeniu,
- dispozitive de mers (fotolii rulante,
cadre de mers, cârje, bastoane, rola-
toare 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 cau-
ză, ci şi cu elemente (produse) des-
tinate vieţii de zi cu zi, scopul declarat
fiind cel al îmbunătăţirii traiului co-
tidian al persoanelor suferinde şi nu
numai. În această direcţie punem la

dispoziție dragilor no;tri clienţi şi
pacienţi următoarele<
- dispozitive pentru îngrijiri la do-
miciliu (saltele, perne antiescare, scu-
tece, dispozitive de prindere şi anti-
alunecare, mijloace ajutătoare pentru
igiena personală etc.) care previn
complicaţiile ce pot să apară la per-
soanele imobilizate sau uşurează ac-
cesul în perimetru intim şi măresc
independenţa funcţională a persoa-
nelor cu dizabilităţi, crescând astfel
calitatea vieţii pacienţilor şi uşurând
truda aparţinătorilor.
- ciorapi compresivi utilizaţi în dife-
rite grade de disfuncţii circulatorii
la nivelul membrelor inferioare,  prin
combaterea insuficienţei venoase şi
pentru profilaxia trombozei şi a ede-
mului  limfatic,
- produse pentru îngrijirea copiilor,
sugarilor,
- diferite aparate de
măsurare a parame-
trilor fiziologici
(tensiunii, greutăţii
corporale, glice-
miei, temperaturii)
- o gamă largă de
produse pentru re-
laxare corporală
(aparate de masaj
relaxant şi terapeu-
tic.)
- echipamente me-
dicale şi consuma-
bile pentru uz spi-
talicesc,

Protezele exter-
ne  şi ortezele pe ca-
re le oferim se ridică
la standardele cele
mai moderne, ele fi-
ind confecţionate
de specialişti expe-
rimentaţi pe baza
măsurătorilor indi-
viduale în ateliere

moderne dotate cu echipa-
mente de producţie
achiziţionate de la firme cu
tradiţie în domeniu Otto-
Bock, Vacupress Witzel şi
cu subansamble recunos-
cute calitativ pe plan mon-
dial puse la dispoziţie de gi-
ganţi cum este de exemplu
Compania Otto-Bock Germania, ca-
re deţine peste 40 de filiale în tot atâ-
tea 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, doritori-
lor, consultanţă şi servicii în dome-
niul 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.satu-
mare@atomedicalvest.ro

Informa\ia zilei 3Miercuri 28 august 2013 Familie

Psihologul Gyorgy Gaspar<
“Familia este pentru totdeauna”

“Familia este pentru tot-
deauna”. Cu aceste cuvinte ̀ ;i
`ncepe articolul publicat re-
cent pe blogul personal psi-
hologul Gyorgy Gaspar. Un
material interesant ;i care ne-
a atras aten\ia. 

:i fiindc[ l-am g[sit ca fiind un
bun furnizor de idei, ca s[ le spunem
a;a, ne-am g]ndit c[ avem destul de
multe de `nv[\at din el. V[ propu-
nem s[ citi\i p[rerea psihologului
legat de familie<

Minunata experien\[ de a
`mp[rt[;i cu cineva drag
bucuriile

"Familia este pentru totdeauna.
Acesta e unul din motto-urile care
`mi ghideaz[ profesia ;i via\a per-
sonal[. Ca terapeut de familie con-
sider c[ nu `nt]mpl[tor natura, di-
vinitatea ori biologia au ales ca noi,
fiin\ele umane, s[ tr[im `n sisteme
sociale ;i s[ fim defini\i prin nevoia
biologic[ pentru socializare. Cred
c[ `n aceast[ via\[ pu\ine lucruri se
compar[ cu minunata experien\[
de a `mp[rt[;i cu cineva drag bu-
curiile, reu;itele ;i ̀ mplinirile noas-

tre personale. E pl[cut ;i s[n[tos s[
fim conecta\i la propria persoan[,
dar conectarea la cei din jur ne face
s[ vibr[m ;i s[ sim\im minunatul
sentiment al apartenen\ei.

Dou[ fa\ade ale aceleia;i

metode

Citind cartea Best Friends,
Worst Enemies semnat[ de Michael
Thompson am ̀ nt]lnit un alt motto
extrem de profund< familia con-
teaz[. ~n acest volum, autorul ;i co-

legii s[i descriu la `nceput magni-
tudinea rela\iei de ata;ament, prima
rela\ie important[ pentru fiecare
dintre noi, o rela\ie care ̀ ;i formeaz[
bazele `n primul an de via\[ ;i care
mai apoi ne ̀ nso\e;te pe tot parcur-
sul c[l[toriei noastre `n lume. Este
acel rai sigur care ne faciliteaz[ dez-
voltarea prin apartenen\[ ;i explo-
rare, dou[ fa\ade ale aceleia;i me-
tode f[r[ de care cu adev[rat nu
poate vie\ui un om pe acest p[m]nt.
Dr. Thompson face o corela\ie ex-
trem de pre\ioas[ cu ceea ce se
`nt]mpl[ ̀ n celelalte sisteme extrem
de importante pentru traseul de so-
cializare al copilului. Grupul de
prieteni sau a doua familie este un
context de apartenen\[ care poate
restructura stilul nostru de rela\io-
nare. F[r[ doar ;i poate, `n diferite
momente ale vie\ii, rela\iile de prie-
tenie pot fi considerate la fel de im-
portante ca rela\iile de s]nge, com-
plexitatea dezvolt[rii fiin\ei umane
fiind definit[ prin nevoia de diver-
sitate ;i stabilitate", scrie psihologul
pe blogul s[u. 

~n num[rul viitor al suplimen-
tului ve\i putea citi continuarea
acestui material.

A consemnat 
Ioana Vladimirescu

S[ form[m încrederea în sine a copilului nostru
Trăind într-o lume din ce

`n ce mai dură în care cerinţele
sunt din ce în ce mai mari, co-
pilul nostru are nevoie de for-
marea încrederii în sine. Ca
părin\i, noi suntem cei mai po-
triviţi pentru a forma această
calitate în conştiinţa copilului
nostru.

Din moment ce am observat că
copilul nostru se subapreciază, să
scoatem în evidenţă calităţile lui, însă
niciodată să nu exagerăm. Să-i spu-
nem că fiecare copil este unic în felul
lui, cu calităţi şi defecte.

Să nu ne umilim copilul atunci
când greşeşte şi să nu-l ameninţăm.
Să-l ajutăm să facă ceea ce-i place şi
să-i descoperim talentele. 

Să ne orientăm copilul spre do-
menii unde suntem mai siguri de
reuşita lui.

A greşi e normal, omul învaţă din
greşeli. Trebuie să explicăm acest lu-

cru copilului nostru, pentru a avea
curajul să încerce din nou o activitate
în care a eşuat. Să nu dramatizăm
eşecul, să tratăm eşecul lui ca fiind o
trăsătură umană normală.

Nimeni nu s-a născut şcolit, toată
lumea a învăţat să facă ceea ce face.
Trebuie să explicăm acest lucru co-
pilului, atunci când vrea să înceapă o
activitate nouă, pentru a-şi învinge
teama şi pentru a nu avea ruşine în
faţa celorlalţi copii. Dacă reîncepe o
activitate, să încercăm să-l ajutăm.

Integrarea în colectivitate

În cazul în care nu se poate inte-
gra într-un grup, putem merge cu el
în grupul respectiv, însă doar pe o
perioadă scurtă, de exemplu 10 mi-
nute, după care să-i explicăm că nu
putem sta cu el toată ziua, pentru a
nu deveni foarte dependent de noi.
Să-i oferim modele de comunicare
cu ceilalţi copii. În cazul în care ob-
servăm teama de eşec al copilului, să
îl orientăm spre jocuri care nu pre-

supun competiţie. Astfel, se va
obişnui cu participarea la joc şi cu
colaborarea cu ceilalţi. A pune între-
bări nu e o ruşine, a pune întrebări e
un lucru important. Să ne încurajăm
copilul să pună întrebări.

Dacă copilul nostru va avea difi-
cultăţi de socializare, putem interveni
de exemplu invitând alţi copii de vâr-
sta lui la o aniversare. Copilul va simţi
apartenenţă la un grup social.

Să nu ne lăsăm impresionaţi de
tulburările lui de comportament. Să
îl întrebăm ce simte, să îl lăsăm să ne
vorbească despre sentimentele lui, să-
şi exprime furia.

Să-l lăsăm să se apere atunci când
este agresat verbal, vor fi situaţii în
care cuvintele îl vor apăra.

Să-i împărtăşim experienţele
noastre legate de eşecurile noastre,
să-i povestim cum ne-am comportat
şi am reacţionat în situaţia respecti-
vă.

Să nu ne agresăm fizic copiii. Să
ne antrenăm răbdarea faţă de ei.

Toth Arthur
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Meniul s[pt[m]nii

Supă deasă de conopidă

Ingrediente necesare< o con-
opidă de mărime potrivită, o lin-
gură de unt sau două de ulei de
floarea-soarelui, o lingură de făi-
nă de grâu, un ou, câteva linguri
de smântână, sare.

Modul de preparare< inflo-
rescenţele de conopidă se fierb
în apă cu puţină sare, după care
se rup în buchete şi se păstrează
în zeama în care au fiert. Se în-
cinge uleiul sau untul şi se adaugă
făină. Se prăjesc împreună fără a
lăsa să se îngălbenească această
compoziţie, după care se stinge
cu zeamă din oală. Conopida se
mixează, după care se adaugă în-
groşeala preparată anterior. Se
adaugă zeamă până ce se obţine
o pastă de consistenţă potrivită.
La final se va adăuga oul bătut
cu smântână.

Sote de legume cu piept 
de pui

Ingrediente necesare< 500 grame
piept de pui, o vânătă de mărime
medie, 2-3 dovlecei, 30 mililitri
de ulei, doi căţei de usturoi, sare,
piper.
Modul de preparare< carnea se
taie în cubuleţe de mărime po-
trivită şi se pune la prăjit în uleiul
încins. Vinetele şi dovleceii se ta-
ie în rondele cu grosimea maxi-
mă de un centimetru, se sărează
foarte puţin şi se prăjesc într-o
tigaie separată. Când legumele s-
au înmuiat, se pun pe un platou
şi se adaugă mujdeiul de usturoi
preparat anterior. În zeama re-
zultată se adaugă şi bucăţile de
carne. Se poate consuma ca masă
principală sau ca aperitiv.

Sup[ de ceap[ cu sm]nt]n[ T[;cu\[ din piept de curcan

Mod de preparare<

Feliile de piept de curcan se
crestează sub forma unor săculețe,
apoi se bate fin cu bătătorul. Se con-
dimentează atât în interior cât şi în
exterior, se aşează într-un vas şi se
toarnă vinul, astfel încât să acopere
toată carnea şi se lasă aşa câteva ore.
Ceapa se mărunțeşte, se căleşte în
ulei, se adaugă ciupercile şi se călesc
şi acestea. Se ia de pe foc şi se stre-
coară bine-bine de ulei, apoi se
amestecă cu pesmetul şi caşcavalul
răzuit. Se condimentează după gust,
iar cu această compoziție se umpu
săculeții de carne, scurse bine în

prealabil de vin. Se prind bine cu
scobitori şi se aşează într-o tavă an-
tiaderentă. Se stropesc bine-bine cu
vinul condimentat, în care a stat car-
nea şi se pun în cuptorul preîncălzit.
Când carnea începe să se rumeneas-
că, pe fiecare tăşcuță se aşează câte
o felie de caşcaval, cât să o acopere
şi se mai dă la cuptor, până când
caşcavalul se topeşte şi se rumeneşte
şi acesta. Se serveşte fie cu garnitură,
fie ca mâncare de sine stătătoare.

Ingrediente<
4 felii groase (2,5-3 cm) de piept
de curcan, 4 felii de caşcaval, 2
linguri de caşcaval răzuit, o cea-
pă, 300 g ciuperci mărunțite, o
lingură de pesmet fin, 300 ml de
vin alb demisec, sare, piper, nuc-

şoară, ulei, scobitori.

Mod de preparare<

Rondelele de ananas (dacă se
foloseşte compot, se strecoară de
zeamă) se pun în rom şi se lasă
aşa o zi, apoi se strecoară şi se lasă
să se scurgă. Zahărul se pune în-
tr-o tigaie să se caramelizeze, iar
c]nd s-a topit se adaugă zahărul
vanilat şi semințele de susan. În
această comoziție, feliile de ananas

se rumenesc uşor, iar când se scot,
cu ajutorul unei linguri se mai pun
peste ele din semințele prăjite de
susan. Apoi, caramelul se stinge
cu romul în care a stat ananasul,
iar după ce se răceşte, cu acest si-
rop se vor stropi feliile de fructe.

Ingrediente<
Un ananas, sau un compot de
rondele de ananas, 100 g semințe
de susan, circa 200 g de rom sau
esență de rom dizolvată, 6 linguri
de zahăr, 2 pliculețe de zahăr va-

nilat.

Mod de preparare< 

Ceapa cur[\at[, sp[lat[ se
m[run\e;te bine ;i se pr[je;te `n
unt p]n[ devine aurie, apoi se stin-
ge cu supa ;i se adaug[ cimbrul ;i
ardeiul t[iat f];ii. Se condimen-
teaz[ cu sare, piper ;i se las[ s[

fiarb[ la foc mic p]n[ c]nd
buc[\ile de ceap[ nu se mai recu-
nosc ̀ n sup[. Se mai poate ad[uga
o ro;ie t[iat[ m[runt, dar aceasta
nu `n mod obligatoriu. ~nainte de
a lua supa de pe foc se adaug[ vi-
nul ;i sm]nt]na, care se amestec[
`n prealabil cu c]teva linguri de
zeam[ fierbinte. La servire se poa-
te `mbog[\i cu crutoane, p]ine
pr[jit[ cu ou[, sau chiar cu carnea
folosit[ pentru prepararea bazei
de sup[, apoi de asupra se presar[
ca;cavalul.

Ingrediente<
500 g ceap[, 2 linguri de unt, 1
litru baz[ de sup[ de carne sau
oase de vit[, 50 ml vin alb, o
crengu\[ de cimbru, un ardei
gras, sare, piper m[cinat, ca;ca-
val r[zuit, 250 g de sm]nt]n[

groas[.

Ananas cu susan în caramel
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Manichiura pentru 
unghii scurte

Chiar dacă unghiile lungi
de diferite forme au fost ;i vor
rămâne în topul preferin\elor
marii majorităţi a femeilor,
nici unghiile scurte nu sunt
de neglijat. 

Dacă unghiile lungi se pretează
foarte bine la ocazii speciale sau di-
ferite evenimente din aceea;i clasă,
unghiile scurte sunt deosebit de
practice indiferent de activităţile
desfă;urate zilnic. Dacă dori\i să
adăuga\i o pată de culoare în via\a
voastră nu trebuie să ave\i unghii
lungi pentru a scoate în eviden\ă o
manichiură de invidiat. Unghiile
scurte pot fi la fel de elegante, fără
să fie nevoie de prea multă între\ine-
re a;a cum necesită cele lungi.

Pregătirea unghiilor 
scurte pentru manichiură

Primul pas, dacă este cazul, este
reprezentat de îndepărtarea lacului
de pe unghii folosind un tampon de
vată înmuiat în dizolvant. După cu-
ră\are se stabile;te dacă unghia se
scurtează ;i mai mult. Se taie even-
tualele col\uri după care se începe
pilirea unghiei ;i stabilirea formei
acesteia. Pila se \ine oblic ;i se pre-
sează lateral sub unghie, făcâdu-se

mi;cări de dus-întors. Cu partea fi-
nă a buffer-ului se pile;te întreaga
suprafa\ă a unghiei până aceasta de-
vine lucioasă. Folosind un be\isor
de portocal se dezlipe;te cu aten\ie
cuticula de jur-împrejur, iar apoi
mâna se \ine într-un bol cu apă căl-
du\ă ;i săpun timp de ;ase, opt mi-
nute. După ce cuticula s-a înmuiat
în apă se începe împingerea acesteia
spre baza unghiei. 

Opera\iunea se repetă pentru
fiecare deget al mâinilor. În mod
normal se începe cu mâna stângă ;i
degetul mic, iar la mâna dreaptă se

începe tot cu degetul mic ;i se ajun-
ge progresiv la cel mare. Ordinea
aceasta nu este obligatorie,
obi;nuin\a personală fiind cea care
primează. Urmează aplicarea unui
ulei vitaminizant în jurul cuticulelor
;i apoi o cremă hidratantă pe su-
prafa\a mâinii.

Ace;tia sunt pa;ii care trebuie
urmaţi pentru a pregăti unghiile
scurte în vederea aplicării unui lac
de unghii  sau a unor diferite mo-
dele.

Modele des folosite

Contrar a;teptărilor, pentru un-
ghiile scurte există numeroase mo-
dele care pot fi făcute ;i care concu-
rează cu u;urinţă cu o manichiură
executată pe unghii lungi. 

Desigur că cea mai simplă cale
pentru o manichiură deosebită este
apelarea la îndemânarea unui spe-
cialist. Câteva dintre cele mai simple
;i în acela;i timp de efect tipuri de
modele care pot fi realizate cu
u;urinţă sunt următoarele< mani-
chiura french, oricând la modă ;i
denotând simplitate, elegan\ă ;i ra-
finament se poate aplica ;i pe un-
ghiile scurte prin accentuarea cu-
lorii albe astfel dând impresia ;i de
lungime mai mare. Lacuri închise,
mov, albastru, verde ;i nu în ultimul
rând negru lucios sau mat, toate
acestea au rolul de a scoate în evi-
den\ă forma unghiilor ;i forma mâi-
nii. Diferite aplica\ii sub diverse for-
me, fie că sunt făcute cu ajutorul
unei pensule sau sunt aplicate, aces-
tea întotdeauna vor atrage privirile.
Folia de transfer, un accesoriu atât
de chic nu trebuie să lipsească nici
de pe unghiile scurte.

Aceste sfaturi au fost oferite de spe-
ciali;tii echipei CALSA care vă
a;teaptă la magazinul Calsa din
Satu Mare, str. Corvinilor nr. 12,
tel 0361411336, pe site-ul www.cal-
sa.ro ;i pe facebook.

Ritualul corect de sp[lare ;i uscare a p[rului
Sp[larea p[rului este un ritual

pe c]t de banal, pe at]t de dificil, do-
vad[ c[ rezultatele nu sunt `ntot-
deauna mul\umitoare. 

:amponul, doar pentru scalp!
~nainte s[ decizi c[ ;amponul

t[u e "ap[ de ploaie", ̀ ntreab[-te dac[
nu cumva `l folose;ti gre;it. Rostul
lui e s[ neutralizeze gr[simea ;i de-
punerile de la r[d[cin[. Maseaz[
doar scalpul cu ;ampon, p]n[ face
spum[ (repet[ ;amponarea dac[ nu
ob\ii mult[ spum[).

Balsamul, interzis la r[d[cin[!
Dac[ r[d[cina este rezervat[

;amponului, balsamul nu trebuie s[
ajung[ pe scalp, ci doar pe lungimea
p[rului. Aceast[ precizare l[mure;te
pentru totdeauna confuzia creat[ ̀ n
jurul balsamului, conform c[reia
acesta ar sub\ia p[rul. Aplic[-l de
fiecare dat[ doar de la nivelul

t]mplelor ;i maseaz[ u;or v]rfurile,
pentru a stimula penetrarea formu-
lei.

Respect[ instruc\iunile
Dac[ pe eticheta m[;tii de p[r

sau a tratamentului este specificat[

frecven\a ;i durata utiliz[rii, a;a tre-
buie s[ procedezi. Dac[ o folose;ti
mai des sau o la;i mai mult, nu vei
ob\ine rezultate mai bune, indiferent
dac[ vorbim despre produse profe-
sionale sau altele. E ceva ce po\i face
pentru a-i spori eficien\a? Sigur!
Acoper[-\i capul cu o casc[ de du;
din plastic, dup[ aplicarea m[;tii ast-
fel `nc]t c[ldura  s[ asigure o mai
bun[ penetrare a firului de p[r.

Aplic[ tratamentele pe p[rul semi-
uscat

Dac[ nu sunt folosite corect, bal-
samurile f[r[ cl[tire, spray-urile de
`ngrijire sau uleiurile de p[r nu dau
randamentul promis. Aplicate pe
p[rul ud, acestea sunt diluate ;i nu
pot ac\iona corect. Absoarbe excesul
de ap[ cu un prosop ;i a;teapt[ c]te-
va minute pentru ca p[rul s[ se
zv]nte ;i abia apoi aplic[ tratamen-
tul, urm]nd s[-\i perii ;uvi\ele, pen-

tru a distribui uniform produsul.

Cl[te;te-te cu ap[ rece
Dac[ sp[larea cu ap[ cald[ (nu

mai mult de 40 de grade) permite o
cur[\are optim[ a r[d[cinilor ;i fi-
rului de p[r, ̀ ncheierea ritualului cu
ap[ rece este garan\ia unui p[r neted
;i str[lucitor. O consecin\[ a simplei
`nchideri a cuticulei.

Usuc[-l mai cu mil[!
Ne mir[m uneori de ce, de;i ri-

tualul de `ngrijire este ca la carte,
p[rul e uscat, casant sau tocit.
Al[turi de abuzul de aparate de sty-
ling ;i frecarea p[rului cu prosopul
reprezint[ o form[ de agresare a
p[rului. Cel mai bine ar fi s[-\i aduni
p[rul `ntr-un turban f[cut din pro-
sop ;i s[-l la;i s[ se usuce de la sine,
sau m[car pe jum[tate, `naine de a
interveni cu foehnul.

V. Shibata 
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Rostopasca este remediu `n
peste 150 de afec\iuni

CardioBor este un supliment
alimentar cu rol adjuvant `n
afec\iuni cardiovasculare.

Inima este organul central al
organismului nostru - o inim[
s[n[toas[ reprezint[ vitalitate ;i
putere de via\[. Odat[ cu înainta-
rea în vârst[ , mul\i oameni încep
s[ sufere de afec\iuni cardiace ;i
de deregl[ri ale sistemului vascu-
lar. Pe lâng[ predispozi\ia gene-
tic[, un rol decisiv în apari\ia bo-
lilor cardiovasculare îl joac[ mo-
dul de via\[ ;i cel de alimenta\ie.
Cum v[ poate ajuta produsul Car-
dioBor, în prevenirea ;i rezolvarea
problemelor dvs. de s[n[tate ?
CardioBor are proprietatea de a
m[ri rezisten\a la efort, `nt[re;te
mu;chiul cardiac, arterele ;i cir-
cula\ia coronarian[, ̀ mbun[t[\ind
transportul s]ngelui. De aseme-
nea, reduce semnificativ episoa-
dele de criz[ de angin[ pectoral[,
m[re;te capacitatea de oxigenare
a inimii prin `mbun[t[\irea flu-

xului sangvin, scade tensiunea
sangvin[ prin relaxarea ;i dilata-
rea arterelor, reduce nivelul coles-
terolului, men\ine echilibrul ̀ ntre
colesterolul bun (HDL) ;i  cel r[u
(LDL), scade nivelul trigliceride-
lor ;i pre`nt]mpin[ apari\ia ate-
rosclerozei. Are proprietatea de a
`mbun[t[\i rezisten\a pere\ilor va-

selor sangvine, blocheaz[ proce-
sele degenerative de la nivelul sis-
temului nervos central, prevenind
`mb[tr]nirea prematur[, scade
necesitatea consumului de nitro-
glicerin[ prin reducerea semnifi-
cativ[ a episoadelor de criz[ de
angin[ pectoral[.

Formularea farmaceutic[ a
produsului CardioBor, în baza
studiului clinic pilot efectuat la
Centrul de Cardiologie, a Univer-
sit[\ii din Craiova, condus de Dr.
Constantin Militaru, se bazeaz[
pe studiul combina\iei fructoborat
de calciu ;i resveratrol, cu efecte
sinergice asupra st[rii clinice ;i
biologice a pacien\ilor cu angin[
pectoral[ ;i alte afec\iuni cardio-
vasculare. În acest sens fructobo-
ratul de calciu vine în sprijinul res-
veratrolului protejându-l. Fructo-
boratul de calciu devine un stabi-
lizator pentru resveratrol împo-
triva degrad[rii acestuia ̀ n tractul
digestiv. De asemenea s-a dovedit

c[ sinergismul pozitiv al fructo-
boratului de calciu cu resveratro-
lul, duc la `mbun[t[\irea
eficacit[\ii biologice ca agen\i an-
tioxidan\i ;i antiinflamatori. 

Foarte important!
Consulta\ii `n fitoterapie 
Prof. biolog Pop Maria

Program< Miercuri 
`ntre orele 14-17

Informa\ii ;i program[ri la 
telefon< 0261 740 121

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< 0261.740.121, 

str. :tefan cel Mare, nr. 5, 
tel< 0261.716.450 

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

Faimoşii botanişti ai anti-
chităţii i-au acordat rostopas-
căi mare consideraţie. 

Astăzi, rostopasca este reco-
mandată ca remediu în peste 150
de afecţiuni, de la dermatoze ba-
nale, la temutul cancer sau la in-
fecţiile virale, încă imposibil de
tratat cu medicamentele actuale. 

Domenii de acţiune
Rostopasca este o plantă utili-

zabilă în ameliorarea şi/sau trata-
rea unor  boli precum< spasme di-
gestive, dischinezie biliară, indi-
gestie şi dispepsie, migrenă biliară,
migrenă în general, pancreatită,
boli de ficat, herpes bucal şi herpes
genital, diverse forme de cancer
precum cancerul pancreatic, ova-
rian, faringian, ano-rectal, de co-
lon, de sân, de ficat ş.a.

Pentru uz extern planta sub
diverse forme este recomandată
în afecţiuni precum< tuse convul-
sivă, faringită, laringită, infecţii în

gât în general, răni infectate, ec-
zeme infecţioase, hepatită virală,
negi, cataractă, cancer de piele şi
tumori exteriorizate, chist ovarian,
chisturi ş.a.

Reţete utile
Rostopasca se utilizează sub

diverse forme. Prezentăm în cele
ce urmează câteva preparate de
interes.

Pulberea se obţine prin măci-
narea cât mai fină a tulpinilor us-
cate de rostopască. Depozitarea

pulberii se face în borcane de sticlă
închise ermetic, în locuri întune-
coase şi reci, pe o perioadă de ma-
ximum 3 săptămâni (deoarece
principiile active se oxideaz[ ra-
pid). Tinctura se prepară din
15 linguri de pulbere, peste care
se adaugă două pahare (400 ml)
de alcool alimentar, de 50 de gra-
de. Se închide borcanul ermetic şi
se lasă la macerat vreme de două
săptămâni, după care se filtrează. 

Infuzia combinată - se pun 3-
4 linguri de rostopască mărunţită

la macerat în jumătate de litru de
apă, vreme de 8-10 ore, după care
se filtrează. Preparatul rezultat se
pune deoparte, iar planta rămasă
după filtrare se fierbe în înca un
jumătate de litru de apă, vreme de
cinci minute, după care se lasă să
se răcească şi se filtrează. Cata-
plasma cu rostopască presupune
folosirea unei mâini de plantă us-
cată, care se pune 1-2 ore la în-
muiat în apă la 40-50 de grade
Celsius. Se aplică apoi pe locul
afectat, acoperindu-se cu un tifon.
Se lasă să acţioneze vreme de 1
oră. Sucul de rostopască se obţine
prin stoarcere, din tulpinile de ros-
topască proaspat rupte. Se obţine
un suc portocaliu, extrem de activ
terapeutic. De regulă, sucul de ros-
topască se foloseşte extern, intern
el având un potenţial toxic mult
mai mare decât rostopasca uscată
şi fiind ca atare foarte greu de fo-
losit.

Text selectat şi prelucrat 
de Coriolan A.

~n Magazinul Elixir din Satu Mare
g[si\i produse naturale Hypericum
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Hemoroizii în sarcin[
Hemoroizii sunt dilatații

venoase care pot ap[rea în
perioada de sarcină, pe mă-
sură ce aceasta avansează.
Creşterea presiunii din ab-
domen datorată măririi vo-
lumului uterului, generează
creşterea progresivă a pre-
siunii sanguine în venele din
rectul inferior şi anus. 

Ele se inflamează şi se umflă,
determinând apariția hemoroi-
zilor. În cazuri mai avansate, se
poate produce trombozarea aces-
tor vene (formarea unor cheaguri
de sânge). O influență negativă
asupra hermoroizilor o poate
avea în momentul naşterii screa-
mătul.

Hemoroizii pot fi< in-
terni ;i externi

Ca simptome, gravida poate
constata< pete de sânge după

scaun> mâncărime> durere> dis-
comfort.

La majoritatea gravidelor  he-
moroizii se retrag după naştere,
şi doar la un număr mic pot ră-

mâne permanenți, necesitând
tratament.

Recomandări<
· consum constant de lichide< în-

tre 6-8 pahare/zi
· dieta pe bază de fibre care con-
tribuie la evitarea constipației,
reducând presiunea şi încordarea
generate de aceasta> surse de fi-
bre< legume, fructe, cereale inte-
grale.
· igiena intimă după fiecare scaun
· băi calde de şezut cu plante<
coada-şoricelului, muşe\el, pă-
pădie, tătăneasă, cimbrişor de
câmp.
· gimnastica pentru gravide>
mers pe jos
· supozitoare cu propolis, cu efect
antibacterian şi calmant
· cremă cu gălbenele, cătina, aloe
vera pentru ameliorarea simpto-
melor
· cataplasme reci cu fruze de var-
ză zdrobite, sau cartofi cruzi raşi

Pentru mai multe informa\ii 
suna\i la numărul

0745.021.266 sau scrie\i un
mesaj pe adresa

cosmapaula@scoala-
mamelor.ro!

Importan\a vitaminei A la bebelu;i
Vitamina A de\ine un rol

important `n procesul de
dezvoltare a organismului
copilului `nc[ din fa\a in-
trauterin[, dar ;i dup[ na;te-
re. Tocmai din acest motiv
este necesar un aport optim
de vitamina A  ̀ n timpul sar-
cinii, deoarece un deficit al
acesteia va fi sesizat ;i la f[t.

Este vitamina cu rol impor-
tant `n protec\ia pielii ;i mucoa-
selor, asigur]nd buna func\iona-
re a sistemelor osos ;i nervos. Es-
te, de asemenea, necesar[ pentru
vedere, cre;terea ;i formarea oa-
selor ;i rezisten\a organismului
la infec\ii.

Vitamina A provine din na-
tur[ sub dou[ forme< din alimen-
te de origine animal[ ( retinol)
;i provitamina A (caroten) care
se g[se;te `n alimente de origine
animal[ c]t ;i `n cele vegetale.

Vitamina A, numit[ ;i retinol
este prezent[ `n alimentele de
origine animal[ precum< ficatul,
rinichii, ficat de pe;te, untur[ de
pe;te, lapte, sm]nt]n[, fri;c[,
unt, br]nz[, g[lbenu;.  

Provitamina A, sau carotenul,
se g[se;te ̀ n vegetalele intens co-

lorate (ardei, gogo;ari, morcovi,
cartofi dulci, dovleac, spanac, sa-
lat[ verde, varz[ crud[, varza
ro;ie, varza de Bruxelles, fasole
verde, andive, p[trunjel, lobod[),
`n fructe (caise proaspete, pier-
sici ,  cire;e,  prune,  castane,
coac[ze, zmeura, banane, porto-
cale, ananas, l[m]i, grepfruturi,
cereale), dar ;i `n unele produse
animale.

Deficitul de vitamina A

Dac[ micu\ul are un deficit
de vitamina A, apare o usc[ciune
a mucoasei oculare (uscarea cor-
neei ;i lezarea ei sau a retinei)
care duce la sc[derea acuit[\ii vi-
zuale. ~n unele situa\ii se poate
ajunge chiar la pierderea vede-
rii.

De asemenea, tegumentele ;i
mucoasele vor f i  uscate ;i
`ngro;ate la cei cu caren\e. Un
alt fenomen secundar, `n lipsa
acestei vitamine, este sc[derea
imunit[\ii, ceea ce poate s[ duc[
la complica\ii ale unor boli in-
fec\ioase (pneumonia), dar ;i la
simptome subclinice - infec\ii di-
gestive sau respiratorii, sc[derea
ratei de cre;tere, sc[derea dez-
volt[rii osoase.
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Shakira – Zumba ;i exerci\iile fizice inspirate din balet au
ajutat-o s[ revin[ `n form[

Cu pu\in timp `nainte de a
na;te, c]nt[rea\a a pozat ̀ n su-
tien ;i fust[ al[turi de iubitul
;i tat[l b[ie\elului ei, fotbalis-
tul spaniol Gerard Piqué, dar
nu pentru coperta unei reviste
ca alte vedete. Împreună cu
UNICEF, Shakira ;i Gerard au
dus o campanie pentru a de-
termina oamenii să cumpere
cadouri pentru bebelu;ii ce
vor veni pe lume în \ările de-
favorizate.

:apte luni dup[ na;tere, artista
`;i arat[ m]ndr[ abdomenul `ntr-
o ;edin\[ foto pentru „Self ”,
dezv[luind ;i cele 8 secrete ale re-
venirii la forma anterioar[ sarci-
nii.

1. Stabile;te-\i o \int[

Vedeta columbian[ a trebuit s[
fie `n form[ pentru apari\ia `n ca-
litate de jurat la emisiunea „The
Voice” la dou[ luni dup[ ce l-a
n[scut pe Milan. „Dup[ na;tere
ar[\i ca un c[\elu; rasa Shar-Pei!”,
spune artista ̀ n v]rst[ de 36 de ani,
care a stat o lun[ acas[ ̀ n Barcelona
pentru a sc[pa de surplusul de ki-
lograme ;i a-;i tonifia corpul. 

2. Scutur[-\i trupul

Shakira a declarat c[ a practicat
Zumba ̀ n timpul sarcinii, activitate
ce a ajutat-o s[ nu pun[ prea multe
kilograme `n plus. Dup[ ce a
n[scut, a f[cut Zumba `n 4 - 5 di-
mine\i pe s[pt[m]n[, antren]ndu-
se timp de ;apte zile chiar cu crea-
torul programului de fitness, Beto
Perez.

3. Coordonarea este cheia

Un al doilea antrenament
dup[-amiaza, cu antrenoarea Anna
Kaiser (cea care a preg[tit-o fizic
pentru apari\ia ̀ n videoclipul „She
Wolf din 2009), `;i face loc `n pro-
gramul zilnic al c]nt[re\ei, ;edin\[
ce vine ;i cu un beneficiu `n plus.
„Metabolismul scade `n jurul orei
16, a;a c[ exerci\iile fizice te im-
pulsioneaz[ pentru restul zilei”,
spune antrenoarea.

4. Nu te opri

Shakira s-a antrenat cu Kaiser

timp de 45 de minute, f[c]nd
exerci\ii cardio combinate cu
greut[\i pentru a-;i tonifia corpul.
Un aparat i-a monitorizat b[t[ile
inimii pentru a se asigura c[ se
mi;c[ suficient de repede pentru a
arde caloriile pe tot parcursul

;edin\ei.

5. For\eaz[-te

„Dou[ minute de abdomene nu
sunt suficiente”, spune Shakira, care
s-a concentrat pe `nt[rirea zonei-

problem[ `n timpul antrenamen-
telor.

6. Fii m]ndr[ de ceea ce ai

Artista recunoa;te c[ este
m]ndr[ de posteriorul ei. Pentru

a-l tonifia, Kaiser i-a recomandat
s[ men\in[ pozi\ia plié de balet ;i
s[-;i `ncordeze mu;chii fesieri de
30 de ori. Iar mi;c[rile de dans car-
dio au ajutat s[-i creeze picioare
mai frumoase, pe care altfel le-ar
fi ob\inut doar prin alergare sau cu

ajutorul aparatului eliptic.

7. M[n]nc[

Alimenta\ia c]nt[rea\ei a fost
compus[ din opt mese mici pe zi
(fiecare de 200 – 250 de calorii).

Fibrele i-au oferit sa\ietate, iar pro-
teinele, calciul, fierul ;i uleiul de
pe;te i-au transformat mu;chii.

8. Fii optimist[

Shakira nu este obsedat[ de de-

fectele ei, fiindc[ ̀ ;i vede trupul ca
pe un `ntreg. „Eu cred c[ b[rba\ii
apreciaz[ siguran\a de sine a unei
femei mai mult dec]t perfec\iunea.”

„Investi\ia `n copii este unica
noastr[ speran\[”

Pe l]ng[ muzic[, Shakira este
cunoscut[ ̀ n zonele s[race de c[tre
copii, pentru c[ldura ei, generozi-
tatea ;i determinarea de a le face
via\a mai bun[. „Cresc]nd `ntr-o
\ar[ ̀ n curs de dezvoltare, am v[zut
at]ta nedreptate”, spune c];tig[toa-
rea premiului Grammy despre \ara
ei, Columbia, unde aproape o trei-
me din popula\ie tr[ie;te ̀ n s[r[cie.
„Faima este un mijloc eficient pen-
tru a expune probleme importante
– de exemplu, educa\ia”.

Prin intermediul Funda\iei
„Piez Descalzos” (`nfiin\at[ c]nd
Shakira avea 18 ani), artista mun-
ce;te pentru a face din educa\ie un
drept pentru to\i copiii, nu doar
cei privilegia\i.  „Copiii f[r[
educa\ie sunt foarte vulnerabili.
Sunt supu;i riscului de a fi recruta\i
de grup[rile paramilitare sau alte
bande”. Vedeta, care provine dintr-
o familie din clasa de mijloc, a ur-
mat o ;coal[ catolic[ ;i a ̀ nregistrat
primul album la 13 ani. 

P]n[ `n prezent, funda\ia ei a
construit ;ase ;coli `n Columbia,
oferind o ;ans[ la educa\ie pentru
6000 de copii. A ;aptea ;coal[, care
va avea 1800 de elevi ̀ n ora;ul Car-
tagena, se afl[ ̀ n construc\ie, artista
extinz]ndu-;i munca ;i `n Haiti.
„C]nd `ncepi s[-i vezi pe copii ab-
solvind ;coala ;i urm]nd cursurile
unei facult[\i, sim\i o satisfac\ie
enorm[.” Ceea ce a inspirat-o s[-i
ajute pe copii a fost o `nt]mplare
din copil[rie. „C]nd aveam 8 ani,
tata ;i-a pierdut afacerea (un ma-
gazin cu bijuterii). A;a c[ a trebuit
s[ renun\[m la aerul condi\ionat.
C]nd m-am pl]ns, p[rin\ii mei m-
au dus ̀ ntr-un parc unde am v[zut
copiii str[zii. Atunci mi-am promis
c[ dac[ voi avea succes, voi ̀ ncerca
s[ fac ceva pentru acei copii.”

C]t despre propriul ei copil, se
g]nde;te constant la ceea ce dore;te
s[-l `nve\e. „S-a n[scut `ntr-o fa-
milie care `i poate oferi tot ce-;i
dore;te. Eu vreau s[-i ofer posibi-
litatea s[ vad[ cum tr[iesc al\ii, s[
fie legat de realitate, s[ aprecieze
ceea ce are, s[ fie bun, generos ;i
cu compasiune pentru cei din jur.”
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Stresul, depresia 
;i m]ncarea

Pentru a putea sc[pa de kilo-
gramele ̀ n plus, dar ;i pentru a ne
men\ine greutatea corporal[, tre-
buie s[ avem grij[ nu doar ce anu-
me m]nc[m, ci ;i ce bem. 

Altfel spus, nu toate lichidele
se "asorteaz[" cu silueta. Cele mai
bune sunt apa ;i ceaiurile ne`ndul-
cite. 

Spune “Nu” deshidrat[rii!

Probabil a\i avut ocazia s[ tes-
ta\i chiar pe pielea dumneavoastr[
un regim alimentar. A\i observat
c[ la `nceputul curei de sl[bire a\i
pierdut destul de u;or c]teva ki-
lograme. Ce s-a ̀ nt]mplat de fapt?
~n prima etap[, sc[derea din greu-
tate e legat[ ̀ n special de pierderea
de ap[ din organism. Din acest
motiv e recomandat s[ avem grij[
;i s[ nu uit[m de un consum ra\io-
nal de lichide. Pentru a arde calorii
trebuie s[ avem o cantitate sufi-
cient de mare de ap[ ̀ n corp. Asta
`n condi\iile `n care deshidrata\i
fiind nu putem func\iona la capa-
citate maxim[. 

Eliminarea toxinelor

De asemenea, c]nd ardem ca-
lorii ̀ n organismul nostru apar to-
xinele, care se formeaz[ ;i trebuie
eliminate. Avem nevoie de ap[
pentru a le elimina. La cur[, ̀ nain-
te de fiecare mas[ e chiar reco-
mandat s[ consum[m un pahar
mare de ap[. Senza\ia de sa\ietate
apare mai rapid ;i astfel consumul
de alimente e mai mic. 

Pe l]ng[ ap[, pentru o bun[
hidratare avem nevoie ;i de cea-
iuri. Sunt recomandate ceaiurile
verde ;i negru. Sunt ceaiuri care
contribuie la o hidratare optim[.
Ele scad nivelul de colesterol ;i pot
`nlocui foarte u;or cafeaua, ofe-
rindu-ne ;i por\ia de energie de
care avem nevoie.

Ioana V. 

De foarte multe ori noi,
oamenii, m]nc[m `n func\ie
de cum ne sim\im. Cercet[to-
rii au realizat o serie de studii
pe aceast[ tem[, iar conclu-
ziile spun multe. 

Un exemplu este urm[torul<
din cauza consumului mare de za-
haruri rafinate ;i produse lactate
sunt intensificate simptomele de-
presiei. 

Importan\a micului 
dejun

Practic, atunci c]nd trecem
printr-o depresie trebuie s[ avem
grij[ ce anume consum[m. ~nain-
te de toate e indicat s[ lu[m zi de
zi micul dejun. Asta `n condi\iile
`n care aceast[ prim[ mas[
`mbun[t[\e;te semnificativ starea
general[ din cursul zilei, contri-
buie la eliminarea stresului ;i ne
d[ ;i energie. Un alt aspect de
re\inut este cel legat de anumite
vitamine. C]nd din organism ne
lipsesc vitaminele din complexul
B apar o mul\ime de necazuri,
adic[ apar chiar acele st[ri depre-
sive de care trebuie s[ fugim. 

Alimente naturale

:i totu;i ce e de f[cut ca s[ ne
sim\im bine din toate punctele de
vedere? Nutri\ioni;tii ne spun c[
trebuie `n primul r]nd s[ evit[m
`ndulcitorii artificiali, aditivii ali-
mentari din alimentele procesate.
Asta ̀ nseamn[ c[ vom adopta die-
te care se bazeaz[ pe consumul de
alimente naturale. 

~i asigur[m `n acest fel orga-
nismului to\i nutrien\ii necesari
pentru ca acesta s[ func\ioneze la
capacitate maxim[. ~n acest regim

intr[ legumele, fructele, cerealele
integrale, carnea slab[ ;i pe;tele. 

Alimentele bogate ̀ n vitamina
B 6 trebuie s[ ocupe un loc im-
portant ̀ n regimul nostru, aici in-
tr]nd prunele, strugurii, soia, ba-
nanele, germenii de gr]u. 

Pe l]ng[ toate aceste detalii e
indicat s[ avem un program de
exerci\ii fizice, plimb[ri zilnice ̀ n
aer liber ;i s[ ne odihnim sufi-
cient. 

Ioana Vladimirescu

~ncet `ncet pepenele ro;u
dispare de pe tarabe. Ar fi ma-
re p[cat ca acum, pe ultima
sut[ de metri, s[ nu profit[m
de beneficiile acestui fruct. 

Pepenele ro;u este consumat cu
regularitate ̀ n lunile de var[, dar nu
numai. Este recomandat a se con-
suma fie diminea\a, pe stomacul
gol, fie `ntre mesele principale. 

Pu\ine calorii ;i multe 
vitamine

Studiile `n domeniu arat[ c[
printre cele mai recunoscute bene-
ficii ale consumului de pepene ro;u
se num[r[ protec\ia ̀ mpotriva can-
cerului. Pepenele are pu\ine calorii,
`n schimb are multe vitamine. Dou[
felii de pepene con\in doar 80 de

calorii. ~n acela;i timp,
`n cele dou[ felii se
g[se;te ;i 25% din nece-
sarul de vitamina C ;i
20% din necesarul de vi-
tamina A. 

:i pe post de
masc[ pentru un
ten str[lucitor

Tot consum]nd pe-
pene ro;u ne putem bucura de o
piele mai ferm[ ;i `n acela;i timp
str[lucitoare. A;a c[ pepenele poate
fi folosit ;i ca masc[. ~n acest sens
dintr-o lingur[ de suc de pepene ;i
una de avocado pisat se face o masc[
pe care o aplic[m pe fa\[ pentru 20
de minute. 

Energie

Pepenele ro;u con\ine mai mult
de 90% ap[ ;i ne ajut[ la detoxifierea
organismului. Este a;adar benefic
pentru rinichi ;i recomandat pentru
a sc[pa de toxinele din corp. Ne hi-
drateaz[ foarte bine organismul ;i
are un efect diuretic. Fiind bogat ̀ n
vitaminele din compexul B, ne fur-
nizeaz[ ;i por\ia necesar[ de ener-
gie. 

Theodora V.

C]nd e bine s[ m]nc[m pepene ro;u?

Apa ;i ceaiurile 
la diet[
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Instructorii Primagym se
prezint[< Daniel V[lean, fitness

Daniel Vălean este instruc-
tor la sala de fitness de la Pri-
maGym. Are 28 de ani, este ne-
căsătorit şi este tot timpul pre-
zent şi atent la tot ce se întâmplă
în sala de fitness. 

Daniel este omul care instruieşte
clien\ii ̀ n folosirea diverselor aparate
din sala de fitness, numărul de
exerciţii care trebuie făcute şi supra-
veghează atent felul în care acestea
sunt executate. În prezent este student
la Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport şi îi plac călătoriile pe munte
cu bicicleta.

De când practicaţi 
sportul?

Fac sport de la vârsta de 7 ani.
Am început cu karate iar mai apoi cu
fotbal. Am constatat că fotbalul nu
era pe placul meu şi am  revenit la
sporturile de contact taekwondo sau
lupte de stradă. În anul 2002 am în-
ceput culturismul.

De ce aţi ales sportul? Cum
v-aţi decis să 
deveniţi instructor?

Sportul mă ajut[ să mă destind,
să mă relaxez şi să-mi limpezesc min-
tea de probleme. Întotdeauna mi-am

dorit să-mi câştig existenţa din ceea
ce-mi place, să îmbin plăcutul cu uti-
lul şi atunci am decis să devin in-
structor. Îmi place să văd oamenii fă-
când mişcare şi mi-am dorit să îi ajut
să-şi atingă scopurile dorite în sala
de sport.

De când sunteţi la Prima-
Gym, cum aţi ajuns  s[ lu-
cra\i aici?

La PrimaGym sunt din prima zi
a inaugurării sălii de sport, din 2011.
Am aflat de la un prieten că Prima-
Gym avea nevoie de un instructor,
am mers la interviu ;i de doi ani fac
parte din aceast[ minunat[ echip[.

Cum sunte\i ca instructor
de sport?

Ca instructor de fitness sunt exi-
gent şi perfecţionist, dar îmi place să
transmit o energie pozitivă clienţilor
din sala de sport iar atmosfera să fie
una plăcută şi în acelaşi timp eficien-
tă.

Cum vă atrageţi clienţii la
ora proprie de sport?

În general, pentru clienţii amatori
de fitness, fac antrenamente diversi-
ficate, fără monotonie şi desigur, cu
rezultate rapide.

Ce spun clienţii despre dvs.?

Marea majoritate a clienţilor din
sala de fitness sunt mulţumiţi de mine
şi mă recomandă şi altor persoane,
dar nu poţi niciodată să-i mulţumeşti
pe toţi şi astfel există păreri pro şi
contra.

Ca instructor, ce vă satisfa-
ce la o oră de antrenament?
Ce aşteptări aveţi de la
clienţi?

Cea mai mare mulţumire o am
cu clienţii implicaţi dornici de rezul-
tate. Atunci când acestea apar iar
clientul este mulţumit, satisfacţia mea
este maximă.

Ce pregătire fizică trebuie
să aibă clienţii pentru a
participa la antrenamente?

Pentru sala de fitness nu trebuie
să ai o pregătire fizică anume.
Exerciţiile de la aparate pot fi făcute
de oricine, indiferent de vârstă, iar
antrenamentele pot fi realizate şi de
persoanele cu unele dizabilităţi fizice.
Antrenamentele sunt concepute în
funcţie de scopul şi obiectivul fiecă-
ruia, pentru fiecare parte a trupului
şi după posibilităţile fiecăruia de a fa-
ce sport.

V. S.

Skateboard-ul, un sport pentru to\i
În ultimii ani, anotimpu-

rile de toamnă sunt lungi, căl-
duroase şi uscate, motiv pen-
tru care nu ar trebui să stăm
în casă comozi în faţa calcu-
latorului sau al televizorului.
Ce ai zice de o plimbare cu
skateboard-ul în parc? Sună
grozav, aşa-i?

Dacă te-ai decis să practici acest
hobby-sport, ai două opţiuni la ale-
gere. Poţi rămâne la nivelul de bază
şi vei folosi placa mai mult pentru
relaxare, sau dacă eşti fan adrenalină
vei putea învăţa scheme pe asfalt sau
în aer. Dacă vei dori să faci perfor-
manţă în acest sport, nu-ţi reco-
mandăm să te apuci să înveţi şi să
exersezi schemele singur. Ca orice
sport în care vrei să atingi o anumită
performanţă, necesită un antrenor-

supraveghetor.

Tipuri de plăci

Acest sport de-
vine din ce în ce mai
popular în Româ-
nia. Din ce în ce mai
multe oraşe îşi ame-
najează locuri spe-
ciale pentu skate-
boarderii care vor să
facă performanţă în
acest domeniu.

Nu e recoman-
dat să vă construiţi pista singur! Da-
că vreţi neapărat să vă amenajaţi un
asfel de loc, apelaţi la un om spe-
cializat care să vă explice cum s-o
construiţi şi cum să nu o construiţi.

Echipamentul e simplu de
achiziţionat. Nu începeţi cu scheme
complicate şi dificile. Începeţi cu
mişcările cele mai simple. Când

mişcările simple vor fi bine învăţate,
veţi putea trece şi la cele complicate,
şi evident, e recomandat ca primele
scheme să fie supravegheate de un
expert.

Plăcile de skateboard diferă.
Pentru cei care vor doar să se plimbe
în parc, îşi pot alege o placă stan-
dard. Sau ai prefera drumeţiile mai

lungi cu skateboardul? Poţi să-ţi
alegi o placă lungă. Dacă vrei să
practici acest sport la extrem, placa
va trebui modificată, roţilor li se vor
adăuga suspensii.

Măsuri de protecţie

Nu folosiţi niciodată placa fără
cască şi fără încălţămintea specială.
Casca vă va proteja de leziuni, iar
datorită pantofilor speciali veţi avea
o mai mare stabilitate pe placă.

În special începătorilor le sunt
recomandaţi apărătoarele pentru
genunchi şi banderolele elastice.

Skateboard-ul e un sport potri-
vit atât pentru băieţi, cât şi pentru
fete. Dacă veţi respecta regulile de
mai sus, pe lângă faptul că vă veţi
menţine trupul antrenat, veţi avea
parte de multă distracţie.

Tóth Arthur



Informa\ia zilei 13Miercuri 28 august 2013 Fitness

S[ punem mu;chii 
abdominali la treab[!

Ast[zi, antrenoarea Kere-
kes Emoke de la Centrul de ae-
robic Fitland Satu Mare ne pro-
pune un set de exerci\ii pentru
mu;chii abdominali. Nu sunt
exerci\ii foarte grele, chiar mai
bine spus sunt exerci\ii simple
;i u;or de f[cut acas[. Avem ne-
voie de un prosop. 

~nainte de a trece la treab[ v[

reamintim c[ echipa Fitland
a;teapt[ s[ v[ cunoasc[, a;teapt[ s[
v[ ofere cele mai bune programe de
antrenament la sediul centrului din
Satu Mare, strada R]ndunelelor nr.
3. Mai multe detalii pe www.fit-
land.ro.

1. Sprijin culcat facial, un prosop
sub picioare (imaginea 1). Tragem
genunchii spre piept (imaginea 2)
de 24 de ori. Pozi\ia de pornire an-

terioar[ (imaginea 3). Tragem ge-
nunchii `nainte ;i spre st]nga (im-
aginea 4). Repet[m exerci\iul de 24
de ori. Facem la fel pe cealalt[ parte
a corpului.
2. Sprijin culcat facial, pe p[lmi ;i
genunchi. ~ndoim spatele (imaginea
5 - 6), dup[ care avem extensia spa-
telui. Repet[m exerci\iul de 16 ori. 
3. A;ezat, cu picioarele apropiate,
genunchii ̀ ntin;i, bra\ele ̀ ntinse la-
teral (imaginea 7). R[sucim trun-

chiul spre st]nga (imaginea 8) de
24 de ori. Facem la fel pe cealalt[
parte a corpului. 
4. A;ezat cu picioarele `ntinse ;i
apropiate. Tragem genunchiul drept
spre piept ;i atingem palmele sub
coapsa dreapt[ (imaginea 9). Reve-
nim ̀ n pozi\ia de pornire dup[ care
facem la fel pe cel[lalt picior (im-
aginea 10). Repet[m mi;carea de 24
de ori. 

Ioana Vladimirescu

1.
2. 3.

4.

5.-6.

7.

8.
9.

10.
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Stilat[ la plaj[
cu accesorii din paie

Indiferent unde vei dori s[
te expui la soare, la ;trand, la
mare, la piscin[ sau la iarb[
verde, trebuie s[ iei cu tine tot
ce ai nevoie pentru a te sim\i
c]t mai relaxat[ ;i a te bucura
la maximum de soare.

Pentru zilele de plaj[ care au mai
r[mas ̀ ;i propunem c]teva accesorii
din paie care te vor face s[ te
sim\i ca o div[ dac[ te hot[r[;ti
s[-\i petreci concediul un-
deva la plaj[.

Salteaua din paie ̀ n stil
hawaian, saco;a de plaj[,
p[l[ria ori sandalele de-
corate cu
`mpletituri din
paie cu sigu-
ran\[ c[ te
vor pune `n
centrul aten\iei
dar `\i vor fi utile
`n acela;i timp.

P[l[ria te fe-
re;te de 
insola\ii

Se pare c[ `nc[ de vara trecut[,
unul dintre cele mai importante ac-
cesorii pentru plaj[ a devenit p[l[ria
din paie cu boruri largi. Acest acce-
soriu este foarte util `n zilele toride
de var[. Anul acesta creatorii au scos
noi modele de p[l[rii de paie extra-
ordinar de frumoase, din care unele
nu

sunt nici pe departe
asem[n[toare cu cele
folosite alt[dat[ –
plate ;i cu boruri
mici, cum erau ce-
le purtate de ma-
rinari `n timpul
verii, p[l[rii tip
cowboy, sau `n
form[ de clopot etc.

Altele `n schimb
ne amintesc chiar de
moda anilor ’70. Ei au combinat
estetica ;i confortul ;i au ales mate-
rialele potrivite pentru toate stilu-

rile de p[l[rii, din care paiele au
r[mas `nc[ la mod[ ;i `n acest
an, astfel au realizat piese ;ic po-

trivite atat pentru
plaja c]t ;i pentru alte
ocazii.
Indife-
rent de
stil, 

creatorii
au optat pentru culori

ostentative – ro;u, roz, galben,
turcoaz, albastru-marin etc
– astfel `ncat s[ satisfac[
dorin\ele celor care doresc
s[ aib[ o \inut[ irezistibil[
;i s[ se fereasc[ de insola\ii.

Geanta din paie, 
`nc[p[toare ;i practic[

Geanta din paie pentru plajă es-
te mai mult decât un simplu acce-

soriu. Încăpătoare, uşoară şi
colorată, aceasta poate fi ac-
cesorizat[ cu  orice \inut[ de
var[, nu numai cu costumul
de plaj[. Poți opta atât pentru
o geantă uni, cât şi pentru
una cu imprimeuri jucăuşe
şi colorate. Pentru un aspect
mai ;ic, accesorizeaz-o cu o
eşarfă colorată.

~n ce prive;te salteaua din
paie, ai grij[ ca atunci c]nd
o alegi, aceasta s[ fie rezis-
tent[, ca s[ nu se distrug[
dup[ prima baie. Aceasta
poate avea orice culoare, de
preferat `ntr-o nuan\[ vie,
fiind excelent[ pentru zi-
lele `n care te bronzezi.

Sandalele decorate
cu `mpletituri

Decora\iile din
paie aplicate pe `nc[l\[ri
sunt foarte frumoase,
`ns[ dac[ e;ti la plaj[ tre-
buie s[ ai mare grij[ s[

nu le uzi,
deoarece

se vor stri-
ca. Po\i alege

;i o pereche de

sandale confec\ionate din ma-
terialele clasice, de care nu va trebui
s[ ai at]ta grij[, dar care cu siguran\[
c[ nu te vor scoate `n eviden\[.

Mirela Filimon
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Gre;eli care îi irit[ pe colegii
t[i de la birou

Comportamentul tău la lo-
cul de muncă trebuie să fie
unul profesionist, să-ți desfă-
şori sarcinile cum numai tu
ştii fără să-i deranjezi pe cei
din jurul tău. 

Asta nu înseamnă să-ți ignori
colegii. Toată lumea ştie că locul
de muncă este o a doua casă unde
îți petreci mai mult timp cu colegii
decât cu familia. Sunt unele reguli
nescrise de care trebuie să ții cont
când eşti la birou. Poate că-ți iriți
colegii fără să-ți dai seama, de
aceea îți prezentăm unele greşeli
pe care trebuie să le eviți.

Cele mai enervante lucruri pot
să apară de pe urma telefonului
mobil. Aşa că vom începe cu el. În
primul rând nu-ți lăsa telefonul pe
birou când pleci de acolo. Este o
situație deranjantă când cineva îşi
uită telefonul, pleacă, iar acesta tot
sună pe birou. Ia-l cu tine, sau poți
apela la modul silențios. Cum ar fi
ca toate telefoanele colegilor să fie
lăsate cu sonorul dat tare şi să se
audă din toate părțile piese de
apel? Ar fi un haos total. Colegii
care muncesc vor fi foarte deran-

jați de acest aspect, nu se vor putea
concentra la ceea ce au de făcut. 

O lipsă de respect ar fi şi să-ți
verifici mesajele de pe smartphone
în timp ce vorbeşti cu un coleg.
Nu dă bine ca în timpul unei şe-
dințe să fii într-un proces alert de
trimitere şi primire de mesaje.

Comportamentul față de colegi şi
clienți

Nu e indicat să-ți critici un co-
leg față de alte persoane din birou.

Poate nu ai auzit de principiul "lau-
dele se aduc în public, iar criticile
se fac între patru ochi". De altfel,
nimănui chiar nici ție nu ți-ar con-
veni să comiți o greşeală iar mai
apoi, în biroul vostru open-space
un coleg să-ți "laude" greşeala. Da-
că nu te afectează ceea ce a făcut
colegul tău, uită, iar dacă faptul că
nu a îndeplinit o sarcină cum tre-
buie în proiectul pe care trebuie
să-l duceți la capăt împreună, re-
zolv[ situația între patru ochi.

Totuşi, ai grijă să nu te contra-
zici cu un coleg în fața clienților,
asta pentru că certurile trebuie să
rămână într-un cadru privat, iar
pentru clienți sub nicio formă nu
este o prioritate să participe la un
spectacol. Mai ales că o astfel de
ceartă te va putea trimite în con-
cediu. Nu este companie în care să
nu existe glume pe seama colegilor,
sunt inevitabile. Totuşi, este nepo-
liticos dacă persoana pe seama că-
reia se fac glumele nu este de față.
Aici, este recomandat să te abții de
la râsul zgomotos, dacă nu poți să
nu râzi.

Un alt lucru nepoliticos la locul
de muncă este să te izolezi ascul-
tând muzică. Desigur, este o prac-
tică întâlnită des însă nu exagera.
Dacă munceşti în echipă trebuie
să fii disponibil pentru telefonul
fix, pentru întrebările colegilor şi
a şefilor.

Viața personală nu cere să fie
detaliată, să exagerezi cu poveşti
pentru ca toată lumea de la birou
să fie nevoită să le asculte. Este
enervant să-ți expui certurile cu
vecinul, ce lucruri a mai făcut soa-
cra etc.

Ionuț B.

Ai un loc de muncă, însă
venitul pe care ți-l asigură nu
este suficient. Ai nevoie de
bani în plus, de câştiguri care
să vină rapid. Sunt o serie de
metode prin care poți să faci
acest lucru, şi desigur, timpul
tău liber s-ar micşora. 

În cele ce urmează îți prezentăm
câteva modalități de a face bani ra-
pid, apelând la aptitudinile şi cali-
tățile tale. Cine nu iubeşte
fotografiile? Nu e nevoie să răspun-
dem. Indiferent de vârsta pe care o
ai s-ar putea să-ți descoperi o nouă
pasiune. 

Ai nevoie de un aparat foto, şi
să începi să vizitezi natura, să sur-
prinzi peisaje şi de ce nu chipuri în-
tr-o manieră artistică. Odată ce con-
sideri că ai realizat unele fotografii
deosebite, încearcă să le trimiți zia-
relor, revistelor sau site-urilor de
specialitate. Află că astfel de cola-

borări se practică mai peste tot în
lume.

Vinde lucruri vechi
O simplă privire prin casă, o

simplă plimbare te va face să des-
coperi anumite lucruri, obiecte, ar-
ticole vestimentare deosebite de care
ai putea să te lipseşti. În sensul că
nu le mai utilizezi însă se află într-

o stare aproape perfectă. Apelează
la comerțul online, postează pe si-
te-urile dedicate achiziționării de
produse de la diverse persoane fizi-
ce, la un preț convenabil. Nu ştii ni-
ciodată cine s-ar putea îndrăgosti
de lucrurile tale de pe care să scoți
bani frumoşi.

O altă metodă prin care poți să
faci bani în plus sunt traducerile. În

cazul în care stăpâneşti foarte bine
o limbă, sau mai multe, apelează la
unele instituții şi companii pentru
traduceri contra-cost. Această acti-
vitate o poți desfăşura acasă, în tim-
pul liber.

Poate ai un talent prin care poți
să creezi obiecte cu mână. În ultima
vreme se organizează tot mai multe
târguri cu obiecte handmade, de la
bijuterii până la obiecte de artizanat
sau origami. O gamă largă de op-
țiuni prin care vei reuşi să-ți com-
pletezi bugetul.

Scrie pentru reviste
Dacă una din pasiunile tale este

scrisul, şi o faci bine, de ce să nu în-
cerci unele colaborări cu reviste sau
cu alte companii media? Le vei fur-
niza materialele tale contra unor su-
me mulțumitoare. Este o activitate
de freelancing care s-a dezvoltat
considerabil în ultimii ani pentru
că oferă avantajul timpului, pe care
trebuie să il dedici acestei activități. 

Blăjean I.

Metode de a câ;tiga bani rapid
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Pe m[sur[ ce toamna se
apropie cu pa;i repezi, este
timpul s[ cure\i gr[dina ;i s[
faci planuri pentru prim[vara
urm[toare. 

Gr[dina are nevoie de ̀ ngrijiri
speciale `n fiecare anotimp. ~n
continuare `\i prezent[m c]teva
lucr[ri care pot fi realizate ̀ n luna
septembrie. 

~ncepe de toamna ca s[ ai
o gr[din[ frumoas[
prim[vara

Pentru a avea o gr[din[ fru-
moas[ prim[vara trebuie s[ ̀ ncepi
de toamna. Astfel c[ ̀ n timpul lu-
nilor septembrie ;i octombrie ar
trebui s[ plantezi ̀ n gr[din[ bulbii
plantelor care ̀ nfloresc prim[vara
precum lalele, narcise, zambile,
iri;i pitici, anemone. ~n gaura `n
care introduci bulbii s[n[to;i
adaug[ f[in[ de oase sau feriliza-
tori. 

Pentru a da culoare gr[dinii
c]nd florile de var[ s-au ofilit, `n
aceast[ lun[ pute\i planta panse-
lu\e de iarn[ precum ;i crizante-
mele de toamn[. 

Panselu\ele ;i 
crizantemele `\i `nveselesc
gr[dina ;i balconul

Panselu\ele de iarn[ sunt flori
viu colorate de la mov intens la
galben copt ;i ro;u s]ngeriu. Re-
zist[ bine la frig ;i sunt ideale pen-
tru sezonul rece. 

Planta `nflore;te `n mai multe
r]nduri, din noiembrie p]n[ `n
aprilie. Cu ajutorul panselu\elor

`\i po\i `nveseli balconul sau tera-
sa.

C]nd alte flori se ofilesc, cri-
zantemele sunt `nc[ atractive ;i
diversificate ca form[ ;i colorit.
Rezist[ p]n[ cade bruma. Acestor
flori le plac zonele din gr[din[ cu
pu\in[ lumin[ natural[. 

St]njenelul `nflore;te din
noiembrie p]n[-n
prim[var[

St]njenelul de iarn[ ̀ nflore;te
din noiembrie p]n[ spre
prim[var[. Aceast[ floare se plan-
teaz[ iarna sau prim[vara ;i se fer-
tilizeaz[ p]n[ c]nt r[d[cina s-a fi-
xat bine. 

Apoi poate fi ignorat[. Pentru
a `nflori, st]njenelul de iarn[ are
nevoie de un sol s[r[c[cios ;i us-
cat. Toamna trebuie `ndep[rta\i
melcii. 

O alt[ plant[ care `nflore;te
iarna ;i la ̀ nceputul prim[verii es-
te daphne odora. Se dezvolt[ bine
`ntr-un sol u;or acid ;i un loc ̀ nso-
rit. 

Cr[ciuni\[ `nflorit[ de
S[rb[tori

Nu uita nici de
plantele de interior. Dac[ `\i
dore;ti o cr[ciuni\[ `nflorit[ de
s[rb[tori trebuie \inut[ la o tem-
peratur[ de 15 grade C. De la ̀ nce-
putul p]n[ la sf]r;itul lunii sep-
tembrie, cr[ciuni\a trebuie \inut[
`n `ntuneric total 14 ore pe zi ;i la
lumina soarelui pentru 4 ore sau
10 ore la lumin[ artificial[ puter-
nic[. 

Aplicarea repetat[ a unui fer-
tilizator stimuleaz[ formarea bo-
bocilor. Apoi s[ hr[ne;ti planta la
fiecare 2 s[pt[m]ni cu un fertili-
zator bogat `n azot. 

Beneficiind de ap[,
`ngr[;[m]nt ;i temperaturi cu-
prinse `ntre 18 - 21 de grade C,
planta va `nflori `n luna decem-
brie. 

Stela C[dar

Bucur[-te de flori pe toat[
perioada toamnei


