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06 tendinte ochelari soare

clasic, inovativ, indraznet... 
care sunt tendintele celor mai 
“cool” accesorii ale primaverii 
2015?

09 aranjarea parului dimineata

dimineata, timpul nu ne este 
cel mai bun prieten...cum ne 
aranjam parul cand suntem pe 
fuga?

12 tendinte rochii mireasa

cel mai frumos moment 
al unei femei si rochia 
de mireasa...vrei sa fii in 
tendinte? citeste aici!

16 primavara = frumusete

primavara se da verde la 
frumusete si sanatatate, cu  
terapeutul naturist Dorina 
Ursu 

21 tendinte hairstyle barbati

clasic, modern, rebel ... stii 
care sunt cele mai importante 
tendinte hairstyle masculine 
in acest sezon?

26 destinatia ... bruges

o scurta calatorie prin cele 
mai importante puncte ale 
unei bijuterii din cultura 
medievala: Bruges

31 milkshake cu migoto spa

ingrijirea parului trebuie sa 
fie facuta intr-un mod cat mai 
natural! cum? citeste aici o 
metoda simpla si eficienta!

coperta
luiza b.



Luna martie reprezinta inceputul primaverii si cum nu 

se putea mai frumos, evoca femeia! In aceasta perioada, 

simtim ca renastem, gandurile ne sunt conduse de noi 

sperante, optimismul ne este alimentat de soare si de reinvierea 

naturii in general. Ne aruncam hainele groase si ne pregatim 

de noi aventuri!

Toate acestea sunt strans legate de modul nostru de viata, 

de societate, educatie si de tot ceea ce facem pentru noi si 

evolutia noastra.

Astfel, am considerat necesar sa continuam cu tendintele 

pentru acest sezon din hairstyling, din moda, atingand si un 

subiect foarte placut - rochia de mireasa, am pus accentul pe 

miscare si alimentatie cu ajutorul colaboratorilor nostri de 

specialitate, am continuat cu sfaturi pentru cei care isi doresc 

o cariera in modelling. Am introdus o noua rubrica, incercand 

sa va oferim calatorii imaginare in locatii nu atat de populare 

sau promovate intr-un mod agresiv, dar de o calitate deosebita 

si cu o bogata istorie. Pe langa pictorialul cu o frumoasa 

familie, vom incerca sa promovam prin intermediul “face 

discovery”, chipuri tinere si frumoase; continuam de asemenea 

recomadarile noastre pentru citit, arta, timp liber. Am adus 

si vom incerca sa aducem diversitate in continuare, pentru ca 

experienta prin paginile revistei sa fie una cat mai  aproape de 

sufletul fiecaruia!

Va dorim un inceput de primavara frumos, sa va bucurati 

de zilele insorite, lectura placuta si toate gandurile bune pana 

luna viitoare!



04 famost.ro martie 2015

modelling

Incalcarea dreptului de autor privind 
creatiile in domeniu precum si incalcarea 
dreptului la demnitate si la viata privata a 
persoanei.

Prima parte subliniaza cazurile de furt ale 
modelelor creatiilor, sau de  furt, fals intelectual si uz 
de fals, atunci cand nu sunt respectate drepturile de 
autor asupra operelor create de catre persoanele care 
lucreaza in domeniu, in calitate de  designeri, make-up 
artisti si hair-stylisti, fotografi, regizori si specialisti 
in creearea clipurilor video si audio,  infractiuni care 
sunt incriminate in legislatia nationala atat in Codul 
penal, cat si in legea nr. 8/1996 a drepturilor de autor 
si a drepturilor conexe cu modificarile si completarile 
ulterioare.

A doua parte face referire la incalcarea dreptului 
la demnitate si viata privata a persoanei, fiind bine 
cunoscute cazuri in care au fost facute publice, fara 
acordul prealabil al acesteia, filme sau fotografii, 
executate in cadru privat si nedestinate publicului, cu 
grave repercursiuni asupra imaginii publice sau carierei 
persoanei vizate.

Normele juridice consemnate in art. 70-74 din 
NCC precum si in  alte acte juridice privitoare la acest 
subiect, pot ajuta persoanele, mai ales cele publice cum 
ar fi top modele si designeri foarte cunoscuti, in vederea 
protejarii drepturilor lor incalcate in acest mod.

Nerespectarea normelor legale in dreptul 
mediului si experimentele chimice pe animale.

Tot in domeniul modei, se pot inscrie de 
asemenea si acest tip de infractiuni, cum sunt cele mai 
sus subliniate, stiut fiind faptul ca la fabricarea unor 
creatii vestimentare si accesorii pot fi folosite substante 
chimice daunatoare mediului si omului in general, 
precum si multiplele experimente facute pe animale 
in ceea ce priveste testarea produselor de ingrijire si 
infrumusetare, subsidiare acestei industrii.

La nivel national si international, exista 
nenumarate acte juridice care incrimineaza asemenea 
actiuni cu caracter infractional, cum ar fi “Acordul 
international privitor la folosirea de substante care 
sa nu dauneze mediului in domeniul textil”, precum 
si “Conventia Europeana privitoare la interzicerea 
experimentarii de produse de orice tip pe animale”, 
existand un trend foarte puternic, in vederea 
descurajarii unor asemenea practici nedorite si de 
neacceptat. 

Ca o concluzie de final, se poate spune ca 
acest domeniu fascinant care este moda impreuna 
cu modelling-ul, creatiile de orice tip si fabricarea 
acestora, precum si persoanele care isi desfasoara 
activitatea de baza in aceasta industrie, nu sunt lipsite 
de expunere la activitati care pot atrage consecinte 
neplacute din punct de vedere juridic si ca este 
necesara o cat mai buna informare pentru a nu se 
ajunge intr-o astfel de situatie si a suporta rigoriile 
legale ce se impun in asemenea cazuri.

Aspecte Juridice

si

 din moda

II
MODELLING

3 4
*continuare din numarul precedent

 Jurist Mariana Botez
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Modelul original din Ucraina - 
Antonina Vasylchenko (Tonya 
- cum ii spun cei apropiati), s-a nascut pe 
data de 26 octombrie 1995 si este una 
dintre cele mai promitatoare modele, 
fiind de multe ori in Top 10 la acest 
capitol. A terminat scoala de muzica si  
cocheteaza cu modelling-ul de la varsta 
de 16 ani.

Si-a facut debutul pe catwalk in 
show-ul haute couture Christian Dior 
pentru sezonul toamna-iarna 2012. 
I-a atras atentia directorului de creatie 
Francisco Costa de la Calvin Klein, 
marea lovitura venind in prezentarea 
primavara-vara 2013, cand a deschis si 
inchis spectacolul.

A prezentat de asemenea pentru 
Dolce & Gabbana, Alexander 
McQueen, Miu Miu, Chanel, Fendi, 
Rue du Mail, Valentino, Iceberg, 

Model ToPde

Vasylchenko

Jil Sander, Tom Ford, Christian 
Dior, Giambattista Valli, Givenchy, 
Rochas, Cacharel, Vera Wang, Prada, 
Sportmax Sportmax, Trussardi, 
Givenchy, Phillip Lim, Carolina 
Herrera, Oscar de la Renta, Louis 
Vuitton.

A aparut pe coperta Marie Claire 
(Spania) si Harper’s Bazaar (Ucraina), 
in editoriale in reviste ca Vogue 
(Italia, Rusia), Vanity Fair, Fashion 
Gone Rogue, Wu, D Magazine. A 
avut campanii editoriale cu Carolina 
Herrera, Hugo Boss si multi altii.

Are contracte la New York – IMG, 
Paris - IMG Paris, Milan - Why Not 
Model Management, London - IMG 
London, Barcelona - Uno Models, 
Hamburg - Mega Model Agency, 
Stockholm - Stockholmsgruppen, 
Sydney - IMG Australia,Tokyo - Bravo 
Models.

Inaltime: 179 
Bust: 79 
Talie: 60 

Solduri: 89 
Marime picior: 39 

Culoare par: saten 
Culoare ochi: verzi 

ANTONINA
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tendinte ochelari soare
CAND VINE VORBA DE A NE DEFINI TINUTA, OCHELARII DE SOARE SUNT IN TOPUL CELOR MAI 

CAUTATE SI MAI “COOL” ACCESORII. INTR-O CONTINUA TRANSFORMARE SI EVOLUTIE, OCHELARII DE 
SOARE NU LIPSESC DE LA APROAPE NICIO PREZENTARE DE MODA A DESIGNERILOR,  FIECARE SEZON AVAND 
TRENDURILE SALE, ACCESORIILE FAVORITE SI “MUST-HAVE”-URILE.

1  
.O prima tendinta, ne atrage atentia asupra 
CULORILOR specifice ANOTIMPURILOR 
CALDUROASE, acest lucru reflectandu-se cel 
mai bine intr-o pereche de ochelari de soare 
eleganti. Fie ca imbratisam nuantele galbene de la 

Acne Studios, stilul sportiv in culoarea prunii marca Lacoste 
sau albastrul Charlotte Ronson, putem avea combinatii 
indraznete si foarte interesante.

2 
RAMELE COLORATE si DESIGNUL 
CREATIV au fost vazute in multe din 
prezentarile acestui sezon, lentilele intunecate 
fiind in mare trend. Reprezentative sunt 
combinatiile unor rame cu texturi galben - negru 

vazute la  Dries van Noten si culori puternice la rame cu 
lentile intunecate, cu scopul de a adauga putin mister femeii - 
Charlotte Rohnson. 

3 Daca sunteti adepta clasicului, ALBUL 
RAMELOR este o solutie foarte buna pentru 
sezonul primavara - vara 2015! O tendinta 
spectaculoasa si luxoasa a fost oferita de 
Christian Siriano - ochii de pisica in combinatie 

cu rochiile albe avand rezultate uimitoare, o alternativa 
sic fiindu-ne oferita si de Erin Fetherston, bine scoasa in 
evidenta de formele elegante ale vestimentatiilor.

4 ANII ’60 SI ’70 sunt 
prezenti in tendintele 
primavara - vara 
2015, o revenire 
spectaculoasa in 

care femininul si farmecul au 
fost puse in evidenta intr-un 
mod nou si proaspat. Motive 
supradimensionate, forme 
experimentale, design elegant - 
toate avand un aer “fresh”, s-au 
regasit in prezentarile unor mari 
nume: Emilio Pucci, Valentino, 
Gucci, Chanel, Derek Lam, Bibhu 
Mohapatra.

5 
FORMA OVALA a ochelarilor de soare s-a 
regasit intr-un design creativ, cu influente retro 
dar foarte elegante. Burbbery a adus ochelari 
in nuante rosiatice, Rochas a promovat nuante 
intunecate deopotriva la rame si lentile, Dries 

Van Noten a adus combinatii de negru si galben.

ce ne aduce nou sezonul
PRIMAVARA 2015?

se observA o tendintA mAJorA de renovAre, o 
reinventAre A formelor si culorilor, AlAturi de clAsicii 
ochelAri rotunzi, ochii de pisicA, ochelArii AviAtor.



07famost.romartie 2015

modelling

pr imavara 2015
tendinte ochelari soare

6 STILUL AVIATOR evolueaza de la un sezon 
la altul, un clasic aproape de neinlocuit si care 
completeaza tendintele acestui sezon prin 
diverse inovatii, Christian Dior si Acne Studios 
promovand pentru 2015 stilul oglinda, iar 

Valentino promovand versiunile sale unice.

7 
Multa culoare intr-o tendinta inedita a acestui 
sezon, NUANTE DISTINCTE PENTRU 
FIECARE DINTRE LENTILE! Rebecca 
Minkoff aduce in prim plan ochelari asemanatori 
celor 3D avand ramele albe si lentilele - albastra 

intr-o parte - rosie in cealalta, asa ca daca esti o persoana 
indrazneata, nu ezita! Nina 
Ricci, Preen si multi altii, 
au promovat culorile si 
combinatiile de culori.

8 FORMELE 
PATRATOASE 
de ochelari 
abordate pentru 
acest sezon, au 

cele mai diverse si creative 
interpretari de pana acum! 
Accente de lemn, piele si ceai 
de la Prada, printuri animale 
de la Salvatore Ferragamo, 
un duo de culori mate sub 
semnatura Giorgio Armani, 
sunt doar cateva din oferta 
primavara - vara 2015!

9 CADRELE SEMI 
reprezinta un alt 
punct de reper 
pentru sezoanele 
calduroase 2015! 

Avem astfel, pentru acest sezon, ochelari de soare in nuanta 
rosiatica de la Miu Miu, forme rotunjite 3.1 Phillip Lim, 
solutii creative si interesante etalate de Roberto Cavalli, 
Rodarte, Stella Jean.

10 Misterul si glamourul sunt evidentiate 
foarte bine de tendintele CAT EYE si 
FLUTURE, Michael Kors aducand o 
versiune retro a acestui stil, in timp ce 
Matthew Williamson ne atrage atentia 

cu formele supradimensionate, iar Fendi prin intermediul 
formelor geometrice distincte.

http://famost.ro
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Ca si in vestimentatie, modul de aranjare a parului pentru aceasta primavara 
este dominat de romantism! Primavara 2015 pune accent in mod deosebit pe 
lungimea parului, purtat fie neted, intins, in coada de cal, pierdut sau ondulat.

Tot pentru a celebra romatismul, nu putea lipsi parul impletit in tendintele primaverii 2015: 
stil clasic, dezordonat, impletituri complexe sau strans in coc, avem o multitudine de optiuni pentru orice 
fel de par, chiar daca lungimea acestuia este cea care da tonul! Reprezentativi: Armani, Vera Wang, 
Michael Kors, Donna Karan.

Trandafirii rosii, garoafele, bijuteriile, florile din piele, accesoriile, 
impreuna cu un mod normal de aranjare a parului, au facut din acesta, adevarate opere de arta. 
S-au remarcat in acest sens, prezentarile Dolce&Gabbana, Lanvin, Fendi, Celine, 
Bottega Veneta, Tracy Reese.

Coada de cal se inscrie si ea in tendintele de aranjare a parului in aceasta primavara, 
fiind intalnita in prezentarile Gucci, Oscar de la Renta, Giles, Jason Wu, Stella 
McCartney, Guy Laroche, Ralph Lauren. Este promovata in mod special coada de cal 
lunga, intinsa, dar si putin ondulata sau dezordonata si chiar mai scurta (Jason Wu).

tendinte

feminine

2015

Evocand spiritul liber si boem si incurajat de stilurile vestimentare in culori pastelate, cu 
imprimeuri florale, parul lung ondulat boho se remarca in mod deosebit, inscriindu-se 
perfect in tematica acestei primaveri! Acest stil a fost vazut in prezentarile Marchesa, Valentino, 
Alberta Ferretti, Chanel, Emilio Pucci, Chloe.

coada de cal

parul 
impletit

trandafiri rosii, 
garoafe, accesorii, 
bijuterii,
flori din piele

par lung 
ondulat boho

hairstyle

primavara

08 famost.ro
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Parul strans 
in coc, clasic, 
in forma usoara 
de inima sau 
inspirate din 
cultura japoneza, 
este o alta 
tendinta a acestui 
sezon, regasita 
in prezentarile 
Carolina 
Herrera, 
Altuzarra, 
Edun. Il puteti 
purta cazut sau 
putin ridicat 
pana la crestet.

Parul cu 
aspect umed, 
stralucitor, dat 
pe spate in mod 
deosebit, dar 
si prins in coc, 
este inca una 
din tendintele 
acestei primaveri, 
regasindu-se 
in spectacolele 
Versace, 
Calvin Klein, 
Proenza 
Schouler, 
Zac Posen, 
Alexander 
Wang.

Volum mare 
al parului, 
ondulat, 
bucle mari 
si elastice, 
avand influente 
cu trimitere la 
sex simbolul 
Brigitte Bardot, 
fac parte din 
tendintele 
primaverii 2015, 
reprezentativi 
fiind 
Diane von 
Furstenberg, 
Matthew 
Williamson, 
Jenny 
Packham.
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volum mare al 
parului

par strans in 
coc

par cu aspect 
umed

Ondulatorul de par este un “must have”, mai ales 
in aceasta situatie! Folositi-va mainile si nu 

un pieptene pentru a va desparti parul si a va face 
suvite! Tineti ondulatorul intr-o pozitie cat mai 
verticala, iar daca graba este mare, utilizati-l doar 
pe partea externa a parului! Lasati parul cateva 
minutele sa se raceasca, pulverizati apoi usor cu un 
fixativ si treceti-va de cateva ori mana prin par, pentru 
a-i conferi un aspect cat mai natural!

PENTRU PARUL MEDIU (PANA LA UMERI)

Mereu practica si in tendinte, coada de cal ne scoate 
din impas! Perie-ti parul si strange-l la baza cu 

un elastic intr-o coada de cal pierduta! Impleteste-l 
repede si strange-l la capat cu un al doilea elastic; 
lasa-l putin mai lejer pentru un aspect degajat! 
Incolaceste-l apoi, fa-ti-l coc la spate si fixeaza-l, iar 
daca doresti un aspect putin romantic, lasa-ti parul sa 
cada putin peste urechi in partile laterale! 

PENTRU PARUL LUNG

De cele mai multe ori, timpul nu ne este cel mai bun 
prieten in cursul diminetii! Ce sa facem mai intai? Sa ne 
aranjam parul sau sa ne ingrijim tenul? Sa luam micul dejun? 
Mai avem timp oare si de putina miscare? Din multitudinea 
de lucruri de facut dimineata, care sunt prioritare? Iar in cazul 
de fata, daca mai adaugam si faptul ca nu am avut timp sa ne 
ingrijim parul, intr-adevar avem o mare problema.

Ce este de facut in acest caz? Ce putem face cand timpul 
ne preseaza? IATA CATEVA SOLUTII RAPIDE PENTRU A 
TRECE CU BRIO PESTE ACEASTA SITUATIE NEPLACUTA!

Un aspect putin uleios al parului scurt da bine, 
dar nu si cel de neingrijit! Ciufuliti-va parul 

si amestecati-l pentru a nu lasa impresia ca este 
neingrijit! Puteti fixa parul folosind putina apa, 
dupa care, folositi uscatorul de par! Puneti-va in 
palme putina crema styling sau pomada si masati-
va parul de la capete spre radacini pe fiecare parte! 
Masati usor radacinile cu ce a mai ramas in palme!

PENTRU PARUL SCURT

SfaTuri de 
aranjare a 
Parului diMineaTa

http://famost.ro
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Diana C.
zodia pesti

“
Imi place sa fac poze bineinteles, sa merg la 

shopping, sa ies in oras. Sunt o persoana 
sigura pe mine, incapatanata, de incredere si 
intotdeauna reusesc sa  fac ceea ce imi doresc!

http://famost.ro
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Make-up: Avera Make-up Artist, Foto: Famost
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Rochiile 
de mireasa 
degajate, cu 
un aspect soft 
din tesaturi 
moi si care 
ofera siluetelor 
relaxare, se 
numara printre 
tendintele 
primaverii 
2015. Aceasta 
linie s-a facut 
remarcata 
in creatiile 
MarChesa, 
Vera Wang, 
Monique 
LhuiLLier.

Daca vrei 
sa eviti 
decolteurile si 
bretelele, acum 
este momentul! 
MarChesa, 
riVina, 
henneth PooL 
au promovat 
pentru 
primavara 
2015, rochiile 
de mireasa fara 
decolteu, la 
baza gatului, 
oferind totusi 
libertate 
cu ajutorul 
dantelei.

Decupajele 
si rochia de 
mireasa din 
doua piese 
este o noua 
tendinta foarte 
indrazneata 
a acestei 
primaveri, fiind 
promovata 
initial in 
sezonul toamna 
2014 de 
hayLey Paige 
si continuata 
in acest sezon 
de theia, 
houghton 
BriDe.

Luxul 
intodeauna a 
fascinat, iar 
intr-o astfel de 
zi, combinatia 
dintre acesta si 
o croiala avand 
linii curate, 
minimaliste, 
face ca rochia 
de mireasa sa 
te transforme 
intr-o persoana 
speciala 
(aMsaLe)!

t
e
n
d
i
t
e

fashion

ROCHII MIREASA
CLiPe fruMoase, aMintiri De neuitat, un nou inCePut PLin De sPerante … La asta se rezuMa in CateVa CuVinte, unuL Dintre CeLe Mai fruMoase eVeniMente Din Viata unei feMei: NUNTA. o zi in Care te siMti si 
esti sPeCiaLa, o zi in Care Vrei sa raDiezi si Vrei sa fi Cea Mai fruMoasa! in CoMPLetarea aCestor MoMente si Dorinte, unuL Dintre CeLe Mai iMPortante LuCruri, este fara DisCutie - ROCHIA DE MIREASA!

si aiCi - Ca si in oriCare segMent aL MoDei - Marii Designeri Dau tonuL tenDinteLor, fieCare sezon aVanD PartiCuLaritatiLe si fruMusetea CaraCteristiCa, PriMaVara 2015 reMarCanDu-se Prin MuLta feMinitate, 
roMantisM, siMPLitate. haiDeti sa VeDeM Care sunt PartiCuLaritatiLe aCestui sezon!

http://famost.ro
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Daca iti doresti 
sa fii o mireasa 
sexi si romantica, 
poti incerca o 
alta tendinta a 
acestei primaveri, 
rochia de mireasa 
fara umeri. 
Promovate de 
Jenny PaCkMan, 
Maggie sottero, 
acestea iti 
dau suplete 
si iti subtiaza 
talia, descriind 
o silueta de 
invidiat.

Iluziile optice 
avand corsaje 
decupate pentru 
a arata mai mult 
pielea sau diverse 
suprapuneri 
pentru a arata 
putin din picior, 
aduc o tendinta 
speciala pentru 
acest sezon, dar 
atentie: optati 
doar pentru o 
varianta, nu 
pentru ambele! 
Watters, 
CaroLina herrera, 
reeM aCra.

Cu toate ca 
albul este 
culoarea 
predominanta 
al rochiilor 
de mireasa, 
avem pentru 
primavara 2015 
si nuante mai 
indraznete, 
fistic si bleu 
de la Monique 
LhuiLLier, 
argintiu violet 
de la keLLy 
faetanini, bej 
de la Watters.

Fie ca acopera 
doar umerii, o 
parte din maini 
sau imopodobesc 
intr-un mod 
discret capul, 
accesoriile care 
au acest rol sunt 
la mare cautare 
in acest sezon! 
Avand sursa de 
inspiratie stlilul 
boho sau de 
epoca, aceasta 
tendinta a fost 
scoasa in evidenta 
foarte frumos 
de nume ca ines 
Di santo, theia 
angeL sanChez.

fashion2015PRIMAVARA

CLiPe fruMoase, aMintiri De neuitat, un nou inCePut PLin De sPerante … La asta se rezuMa in CateVa CuVinte, unuL Dintre CeLe Mai fruMoase eVeniMente Din Viata unei feMei: NUNTA. o zi in Care te siMti si 
esti sPeCiaLa, o zi in Care Vrei sa raDiezi si Vrei sa fi Cea Mai fruMoasa! in CoMPLetarea aCestor MoMente si Dorinte, unuL Dintre CeLe Mai iMPortante LuCruri, este fara DisCutie - ROCHIA DE MIREASA!

si aiCi - Ca si in oriCare segMent aL MoDei - Marii Designeri Dau tonuL tenDinteLor, fieCare sezon aVanD PartiCuLaritatiLe si fruMusetea CaraCteristiCa, PriMaVara 2015 reMarCanDu-se Prin MuLta feMinitate, 
roMantisM, siMPLitate. haiDeti sa VeDeM Care sunt PartiCuLaritatiLe aCestui sezon!
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despre jeansi

M
ai mult decat un material textil rezistent, jeansii 

- denimul - sau blugii, reprezinta astazi un articol 

vestimentar purtat de toata lumea si pe care-l regasim 

in garderoba fiecaruia dintre noi. De la high class pana 

la omul de rand, purtat la evenimente dar si la locul de 

munca, taiati, clasici, rupti sau cu imprimeuri, jeansii 

isi au originile undeva la mijlocul secolului al XIX-lea.

Cuvant ‘jeans’ provine de la expresia franceza ‘bleu de Genes’ - 

albastrul de Genova, tesatura acestui material cu originile in orasul francez 

Nimes fiind cunoscuta peste tot in lume ca ‘denim’. Cu toate ca nu avem 

o ‘istorie atestata’ a denimului, se pare ca acest material exista inca din 

jurul anului 1500. Prin anii 1870, Levi Strauss a creat pentru minerii din 

California pantaloni dintr-un material foarte rezistent. Fiind incomozi la 

inceput datorita faptului ca erau facuti din canepa, dar avand succes in acelasi 

timp, el a utilizat bumbacul adus din Nimes si cam asa ii stim in ziua astazi.

CUM AU DEVENIT BLUGII ATAT DE POPULARI? In anii ’30 

s-au facut foarte multe filme western, aproape fiecare cowboy purtand acesti 

pantaloni, de aici si popularitatea lor. 

Daca la inceputuri, denimul era o imbracaminte casual, ulterior a 

devenit un simbol al rebelilor, avandu-i in prim plan pe Marlon Brando si 

James Dean in rolurile interpretate. Aceasta moda a fost imediat imbratisata 

de tineri, ea depasind granitele Americii: in Europa, jeansii reprezentau 

simbolul vietii perfecte americane: fericita si usoara. 

Blugii au fost adoptati si de clasa mijlocie, au devenit un simbol al 

democratiei (anii ’60), secretul supravieturii jeansilor find versatilitatea lor si 

faptul ca pot fi purtati de oricine, dand in acelasi timp o libertate mai mare 

celorlalte piese vestimentare pentru o tinuta completa. Au fost facuti blugi 

pictati, brodati, psihedelici.

In anii ’70, blugii devenisera deja ceva obisnuit, mai ales ca incepusera sa 

aiba preturi mai mici, majoritatea putandu-si-i permite. Nu a mai fost decat un 

pas pana in anii ’80 cand au intrat in atentia marilor designeri, fiecare dintre 

acestia, punandu-si amprenta asupra calitatii, croielii, samd. 

In ziua de astazi, jeansii sunt un element cheie in vestimentatie, fiecare 

sezon aducand noi modele, noi croieli, metode inedite de confectionare, diverse 

nuante.

in Anul 
1908 A 
expirAt 
brevetul 
JeAnsilor, 
Astfel cA 
mAi multe 
brAnduri 
Au intrAt 
pe piAtA!

Anul 2015 ne aduce denimul in prim plan, sezoanele calduroase avandu-l in 

tendinte, intr-un mod usor agresiv, datorita faptului ca multi designeri (Prada, Burberry 

Prorsum, Tom Ford, Bottega Veneta) recomanda o tinuta completa (pantaloni si camasa, 

pantaloni si geaca). Avem o reintoarcere in anii ‘70, stilul cowboy, interpretari versatile, 

stiluri prespalate, ladylike, siluete ultrafeminine. 

http://famost.ro
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Levi Strauss s-a nascut in Buttenheim - Germania pe data de 26 februarie 1829, 

fiul lui Hirsch si Rebecca Haas Strauss (cea de-a doua sotie); a avut trei surori si trei 

frati mai mari. In anul 1846, tatal sau moare de tuberculoza, iar el impreuna cu surorile 

sale pleaca la New York unde se intalneste cu doi dintre fratii sai mai mari (Jonas si 

Louis) care aveau o afacere in domeniul comertului - J. Strauss Brother & Co.

Goana dupa aur din California (1848 - 1855), il determina pe Levi sa se mute 

in San Francisco (1853)unde isi deschide o afacere continuand traditia celor doi frati, 

redenumindu-si chiar si firma in “Levi Strauss & Co”. In 1972, Levi primeste o 

scrisoare de la unul din clientii sai, un croitor - Jacob Davis, in care i se explica un 

mod unic de a confectiona pantaloni si ca are nevoie de un partener de afaceri. Foarte 

entuziasmat, Strauss a fost de acord, iar pe 20 mai 1873, jeansii au fost brevetati.

Levi intra in nefiiinta pe data de 26 septembrie 1902 in San Francisco.

Numele de 
‘blue jeans’ vine 

de la culoare, denimul 
fiind tratat cu un colorant 
albastru obtinut din planta 

de indigo; aceasta culoare era 
folosita inca din anul 2500 

i. Hr. in Asia, Grecia, 
Roma, Peru, Marea 

Britanie.

http://famost.ro
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Primavara nu vine doar cu alaiul ei de flori, ci si 
cu multe preocupari legate de starea generala 
de sanatate, eliminarea toxinelor acumulate in 

sezonul rece, kilograme in plus, aspectul pielii, astenie, 
revitaminizarea si mineralizarea corpului.

 〉〉 DETOXIFIEREA 

Intr-o stare de confuzie generala in ceea 
ce priveste selectarea corecta a alimentelor, 
suplimentelor, a apei si a stilului de viata, pentru noi si 
copii nostri, procesul de detoxifiere este necesar de 2 
ori pe an, cu conditia sa fie personalizat si monitorizat.

Toxinele, intr-o noua abordare a medicinii 
holistice si anume TRIADA CORP-MINTE-SUFLET, 
cuprind toate entitatile care ne pot face rau in toate 
aceste planuri, de la substante toxice descrise in 
medicina alopata pentru care mecanismele de actiune 
si eliminare sunt clar dovedite, pana la noile substante 
de sinteza adaugate in alimente, bauturi, produse 
cosmetice, radiatii electromagnetice, ganduri si emotii 
exagerate.

Chiar daca mancam cruditati, evitam mancarea 
procesata, starea generala poate fi una de oboseala, 
lipsa de energie, ne simtim deseori balonati, avem 
diverse dureri si stari de disconfort. Detoxifierea de 
primavara ne reda energia necesara, imprima o stare 
de bine si pe langa eliminarea toxinelor din corp, 
pierdem si cateva kilograme.

Pe parcursul iernii, pielea acumuleaza si ea 
toxine, se deshidrateaza si pierde nutrienti esentiali. 
Cu siguranta ne dorim o piele care sa poata fi expusa 
fara nici un fel de probleme. Ne ajuta consumul  de 
fructe, legume, ceai verde, ceapa verde, patrunjel, 
ridichi, stevie, urzica, spanac, rosii, castraveti, usturoi 
si broccoli. Sucul de morcov corecteaza carenta de 
vitamina A si imbunatateste radical aspectul pielii.

ASTENIA DE PRIMAVARA ne afecteaza prin 
lipsa de energie, care se poate transforma rapid in 
melancolie sau chiar depresie.

PRIMAVARA se da  VERDE la  SANATATE si  FRUMUSETE

Fa-ti suc din doi 
morcovi mari si un 

mar pentru a vindeca 
raceala si gripa! Bea 
cate 1-2 pahare pe zi, 

intre mesele
principale!

sanatate

http://famost.ro
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Lupta cu aceasta indispozitie sezoniera nu este usoara 
pentru cei mai multi dintre noi :

Tu ce obisnuiesti sa faci primavara 
pentru a da un plus sanatatii si frumusetii 
tale? Te astept cu raspunsuri, sugestii si 

intrebari pe
dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro

PRIMAVARA se da  VERDE la  SANATATE si  FRUMUSETE

 〉〉 COCKTEILURI 
                     DE VITAMINE 

Combinatiile bune pentru curatarea 
organismului sunt multe, trebuie doar sa 
gasim legumele sau fructele care ne plac. 
Regula principala corecta, mai mult sau mai  
putin cunoscuta, este ca se consuma sucuri 
naturale obtinute fie din fructe, fie din legume. 
Nu combinam niciodata fructe cu legume! In 
sucurile de legume, singurul fruct admis, pentru 
imbunatatirea gustului, este marul. 

Pentru sistemul imunitar este recomandat 
un suc cu vitamina C obtinut dintr-o portocala, 
un grepfruit si un lime, pentru sistemul digestiv 
combinam un mango, cateva felii de ananas si 
suc de lamaie, sucul obtinut din varza rosie si 
mar este un bun diuretic si antiviral.

Dorina Ursu - Terapeut naturist

sanatate

→ o atitudinea pozitiva, ne ajuta foarte mult !
→ facem miscare, iesim la aer, ne bucuram de 
verdeata si pomi infloriti !
→ nu ignoram alergiile!
→ dormim cel putin 7 ore pe noapte !
→ vitaminele si mineralele sunt necesare 
(deficitul de vitamina C agraveaza astenia); 
solutii complet naturale sunt macesele pentru 
vitamina C, drojdia de bere pentru complex de 
vitamine B, spanac si migdale pentru magneziu !
→ metode dovedite de relaxare, masajul si 
baile relaxante parfumate cu uleiuri esentiale; 
uleiurile esentiale de eucalypt, menta si lamaie 
sunt reconfortante atat pentru bai, cat si pentru 
parfumarea camerelor.

http://famost.ro
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Pentru un autor, castigator, in 2014, al 
Premiului Nobel pentru Literatura 
si cu o opera tradusa in peste 40 de limbi, ar 
parea ca scrierea unei noi carti nu ar mai 
putea constitui o maxima provocare. Si, 
totusi, Patrick Modiano nu se fereste sa 
spuna ca elaborarea unui alt material narativ 
ii provoaca, mai mereu, teama de penibil, 
poate si fiindca asteptarile sunt mari.

Un roman precum MICUTA BIJOU 
(Editura Humanitas) atrage printr-o poveste 
atat de simpla si, totodata, atat de trista: o 
tanara de 19 ani isi cauta obsesiv mama 
despre care i se spusese ca murise in Maroc. 
Femeia de pe peronul metroului parizian 
seamana izbitor cu cea pe care si-o amintea 
a-i fi mama si, din acest moment, existenta 
Theresei penduleaza intre trecut si prezent, 

intr-un joc ambiguu din care fata ar vrea 
sa iasa eliberata. Recuperarea trecutului si 
intelegerea adevarului despre cea care i-a 
dat viata ar coincide, practic, cu eliberarea 
de o imagine care i-a paralizat anii scursi in 
absenta femeii. 

Ratacirile pe strazile Parisului, 
in urma doamnei cu mantou galben, o 
arunca pe Therese in perioada copilariei, 
printre imaginile confuze din minte si din 
fotografiile pastrate in cutia de biscuiti, pe 
traseele familiare in trecut, dar de care intre 
timp, uitase. Mai mult decat atat, ii readuc in 
memorie personaje ale caror vorbe si gesturi 
de atunci capata, acum, un sens nou. Insa 
aceasta noua experienta comporta 
un risc: acela ca, in loc sa gaseasca 
raspunsuri, sa o faca sa se indeparteze de 
sine si de linistea iluzorie in care crezuse ca 
se instalase.

 Iata cum nevoia de figura materna 
se transforma intr-o fuga prin labirintul 
memoriei si al subconstientului care scoate 
la suprafata suferintele unei copile care s-a 
stiut doar tolerata, insa niciodata iubita de o 
mama mereu prea ocupata sau preocupata 
de propria-i imagine din oglinda… si din 
societate. Ce stie sigur ca a ramas din viata 
lor de atunci, e o secventa dintr-un film, in 
care o mama trebuia sa joace rolul vietii 
ei: aceea de a fi afectuoasa cu propria-i 
fiica! O fiica pe care o voia artista si pe care 
o numea ”Micuta Bijou”- un nume fals ca 
insasi viata ei; Micuta Bijou - un capriciu, 
un element decorativ, uneori o companie 
compensatorie pentru singuratatile diurne. 

Pentru cine prefera cartile care tin 
cititorul in suspans, care provoaca la un 
dialog cu personajele si, in cele din urma, 
cu sine, acest roman este cel potrivit! Nu 
numai pentru ca finalul deschis salveaza 
prin nota pozitiva, ci si pentru ca, in esenta, 
este continuta implicit ideea ca fiecare dintre 
noi, la un moment dat am pierdut ceva 
si, din acea clipa, suntem intr-o perpetua 
cautare. Ce ne ramane de facut? Cel mai 
intelept lucru: SA FACEM PACE CU NOI! 
Cam cum a procedat si Therese…

Micuta Bijou
Patrick Modiano

Adina Fuica

http://famost.ro
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avera Make-uP arTiST

Comunic prin culori, visez in culori si, mai ales, creez o lume din culori.
Alatura-te lumii mele, pentru a fi unica!

http://ro-ro.facebook.com/Avera.Galati.makeup
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in cautarea palariei perfecte

un accesoriu nu tocmai foarte popular 
in tinuta de zi cu zi - atat in cazul 
femeilor cat si al barbatilor - palaria, 
este de multe ori elementul care incheie 
o vestimentatie in cel mai elegant mod 
posibil. Probabil si din aceasta cauza, 

multora dintre noi ne este greu sa gasim palaria perfecta, 
sa o asortam sau sa ne depasim granitele unui anumit 
conservatorism vestimentar.

Se spune ca NU EXISTA BARBAT CARUIA SA 
NU-I STEA BINE CU O PALARIE, tu doar trebuie sa 
o gasesti pe cea care ti se potriveste! Palaria potrivita 
fiecarui barbat este cea care iti scoate in evidenta punctele 
forte si iti ascunde slabiciunile, cea care iti da incredere si 
se potriveste stilului personal!

O palarie inalta va da mereu suplete, inaltime si 
eleganta, in timp ce o palarie nu foarte inalta, va ascunde 
un chip alungit. Daca nu esti foarte familiarizat cu 
purtatul palariilor, dar ai de gand sa iti achizitionezi, ia 
in considerare sa alegi una in culoare apropiata parului, 
cu o calota nu foarte inalta, cu borurile medii. Daca vei 
alege tinand cont de aceste elemente, nu ai cum sa dai 
gres in alegerea palariei perfecte!

In cazul in care vei hotari ca e timpul sa iti achizitionezi o palarie, iata care sunt la 
momentul actual, cele mai potrivite si inspirate alegeri :

FEDORA da o nota de 
eleganta tinutelor si in 
functie de cum o asezi, 
poate fi purtata in multe 
combinatii vestimentare. 
Incearc-o la costum, iar 
daca are panglica, este 
indicat a se purta la 
sacou si cravata.

PALARIA STINGY 
BRIM nu iti ascunde 
chipul datorita borurilor 
inguste si merge purtata 
cu aproape orice, de 
la costum, pana la 
camasa in combinatie cu 
pantaloni chinos. 

PALARIA BUCKET 
HAT/ FISH HAT 
(galeata sau de pescuit) 
este versatila si poate 
fi purtata cu un casual 
actual; o poti purta de 
asemenea in combinatie 
cu o canadiana sau o 
geaca waxed-cotton.

PALARIA 
PORKPIEHAT sau 
Pork Pie hat transmite 
un aspect urban si merge 
purtata in combinatie cu 
tricouri, jeansi, tinute 
casual.

GATSBY - derivata 
din sapca baker boy 
sau newsboy cap, este 
confectionata din lana si 
iti da un aspect puternic, 
dar modest. O poti purta 
putin inclinata pe o 
parte, combinata cu 
tinute casual.

http://famost.ro
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1. Continua sa ramana in trend si pentru primavara - vara 
2015 parul dat intr-o parte, dar fara a-l scurta/rade in partile 
laterale sau la spate! Un stil clasic, reinventat, poate fi mat, 
ondulat, lucios, dezordonat sau ridicat. Incearca sa diversifici 
schimband partea cararii, lucru care poate fi in avantajul tau: 
oricine are un profil care il avantajeaza mai mult! Foloseste 
produse pentru par, in cazul in care parul nu se aseaza asa cum 
iti doresti!

2. Stilul dezordonat, ciufulit, creste tot mai mult in 
popularitate! Poti lasa parul intr-o parte sau sa atarne pe frunte, 
poti rade in partile laterale. Acest stil este potrivit fiecarui tip de 
par, mai mult, poti adauga volum daca firele sunt subtiri.

3. Stilul Mop revine si se inscrie in tendintele sezonului 
primavara - vara 2015 intr-o viziune moderna. Acest stil rock se 
potriveste perfect parului cret sau ondulat si in mod deosebit 
celor care au firele groase; puteti sa il purtati in jos, in lateral, 
puteti merge putin in extreme cu franjuri pana la un stil emo; 
totul depinde de stilul vostru!

4. Pentru 2015 avem in tendinte si parul lung, dar nu foarte 
lung: o lungime medie este ideala, mai ales ca se poate purta si 
cu barba. Puteti de asemenea rade parul doar intr-o parte sau 
in ambele parti, iar daca ai parul prea lung, amesteca o parte 
laterala cu o parte centrala, da parul pe spate! Ai multe optiuni, 
asa ca profita de ele!

5. Stilul Army - specific si inspirat din stilul armatei 
americane, este o buna optiune pentru orice barbat de orice 
varsta, o tunsoare foarte versatila si care se poate intretine 
foarte usor. Luati totusi in seama ca este indicata o fata 
proportionata si cum este foarte scurt, foloseste produse de 
calitate pentru a arata vitalitatea parului!

Stilurile propuse pentru sezonul primavara-vara sunt 
caracterizate de diversitate si versatilitate, in care orice barbat poate 
interveni cu imaginatia sa. Se observa o impletire a stilurilor clasice 
cu un modern stilizat, rebel, dus chiar pana la extreme, neexistand 
practic barbat care sa nu fie “prins” in tendintele propuse!

barbati

beauty

http://famost.ro
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sanatate A LEARGA PENTR U

Pentru a adauga ani vietii, 
sunt necesare 30 de minute 
de exercitii pe zi, 5 zile pe 

saptamana! Studiile arata ca astfel de 
exercitii - chiar si intr-o forma mai 
usoara - sunt benefice si pentru cei 
care nu le fac, datorita faptului ca 
sufera de diverse boli, in special cele 
de inima!

Stim deja ca efortul fizic si in mod 
special alergatul, arde caloriile, 
dar e posibil sa nu stii ca acestea 

se ard si dupa ce incetezi sa alergi! 
Studiile au aratat ca exercitiile fizice 
regulate cresc numarul de calorii 
consumate dupa terminarea efortului 
fizic, asa numitul - “afterburn”. Puteti 
incheia astfel alergatul intr-o forma mai 
usoara, puteti merge sau pur si simplu 
va puteti odihni, caloriile consumandu-
se in continuare.

Alergatul nu vindeca 
cancerul, dar il poate 
preveni! O analiza a peste 

150 de studii in acest sens, a 
demonstrat ca joggingul este asociat 
cu un risc mult mai scazut de a 
dezvolta anumite tipuri de cancer: 
cancerul pulmonar si de san (30-
40%), cancerul de colon (40-70%).

Alergatul te scapa de anxietate 
si stres, ajutandu-te sa faci 
fata acestora cu brio chiar si 

dupa ce l-ai terminat! Sunt necesare 
30 de minute de alergat zilnic, 5 zile pe 
saptamana timp de 3 saptamani, pentru 
a-ti creste calitatea somnului, starea de 
spirit si concentrarea din timpul zilei!

Buna - sub toate formele ei, miscarea este una dintre cele mai facile lucruri pe care le putem face pentru sanatatea noastra fizica si 
psihica. Din putinul timp liber pe care il avem, ar trebui sa ne alocam zilnic cel putin 15 - 30 minute, exercitiilor fizice. Alergatul sau 

joggingul este una dintre cele mai eficiente metode de a face miscare, in care sunt angrenati multi muschi, este un bun exercitiu cardio, 
ne (men)tine in forma, ne imprima optimism si incredere. 

http://famost.ro
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In ciuda unor pareri personale si 
neconforme cu realitatea, alergatul 
nu este daunator incheieturilor! 

Dimpotriva, studiile au aratat ca 
alergatul nu numai ca imbunatateste 
sanatatea acestora si creste masa 
osoasa, dar ajuta si celulele stem sa 
lupte impotriva pierderii masei osoase 
odata cu varsta.

a l e r g at
pentru

Buna - sub toate formele ei, miscarea este una dintre cele mai facile lucruri pe care le putem face pentru sanatatea noastra fizica si 
psihica. Din putinul timp liber pe care il avem, ar trebui sa ne alocam zilnic cel putin 15 - 30 minute, exercitiilor fizice. Alergatul sau 

joggingul este una dintre cele mai eficiente metode de a face miscare, in care sunt angrenati multi muschi, este un bun exercitiu cardio, 
ne (men)tine in forma, ne imprima optimism si incredere. 

Ar fi bine sa 
ai cu tine si o sticla 

cu apa, una pe care sa 
o poti tine intr-un mod 

confortabil! Daca doriti sa 
aveti mainile libere, atunci 

ar trebui sa investiti 
intr-un rucsac de 

hidratare.

  Ca si in cazul echipamentului purtat, si sosetele trebuiesc  
  achizitionate tot pe aceleasi principii, purtatul sosetelor de 
  bumbac crescand riscul aparitiei basicilor de piele.

Cand esti in anotimpul rece, trebuie sa ai o geaca rezistenta la intemperii, 
ergonomica si elastica pentru a-ti oferi usurinta in miscare!

Cand alergi, 
ar trebui sa ai o 

imbracaminte speciala care sa 
ajute sa indeparteze transpiratia 

de corp, pentru a putea face efortul 
fizic in conditii optime! Contrar 

miturilor, bumbacul nu este cea mai 
buna optiune, datorita faptului ca 

absoarbe transpiratia, hainele 
umede si grele dandu-ti un 

disconfort!

K I T

rucsac hidratare
sticla apa

http://famost.ro
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OBSTACOLE
in cariera unui Model

Orice lucru pe care-l faci si care vrei sa devina un succes, necesita pe langa multa sacrificii 
si o munca de cercetare. Vei intampina obstacole, situatii neprevazute, vei lua contact cu 
persoane nepotrivite care te pot trage in jos sau indruma gresit, asa ca de ce sa nu stii cu mult 
inainte  pentru a le preveni sau cel putin, sa ti le faci mai usoare?

Din momentul in care esti hotarat(a) sa 
incepi o cariera in aceasta industrie, 
trebuie sa intelegi faptul ca poti avea 

piedici atat din cauza fizicului, cat si din partea 
stilului tau de viata, lucruri care nu depind 
de tine si pentru care tu nu ai nicio vina, 
indiferent daca le poti solutiona sau nu!

In ceea ce priveste aspectul fizic, 
niciodata nu au fost si nu vor fi persoane 
perfecte, dar acesta poate fi un mare 
impediment pentru tine! Iata doar cateva 
exemple: in primul rand - inaltimea (mai ales 
pentru catwalk), greutatea, dantura, frunte 
mare, fund mare, sani prea mari, daca ai vreo 
“urma” de strabism, samd.

In ceea ce priveste modul tau de viata, 
pot exista multe lucruri care pot interfera cu 

dorinta si demersurile tale pentru a avea o 
cariera in modelling. Nu se poate spune ca 
exista un stil de viata perfect sau momente 
ideale care sa “lucreze” in avantajul tau. Iata si 
aici, cateva situatii: ai un loc de munca de zi, ai 
sub 18 ani, esti elev sau student cu un program 
foarte incarcat, ai copii mici, locuiesti intr-o 
localitate mica fara nicio deschidere, etc.

A intelege aceste lucruri este un prim pas, 
urmand ulterior gasirea unor solutii adecvate 
care sa te ajute in urmarea visului tau. Cele 
mentionate mai sus, nu au scopul de a va 
descuraja, dimpotriva: veti fi mult mai castigati 
avand o viziune realista! Faceti-va timp pentru 
a va identifica obstacolele, stiti unde va aflati 
si unde vreti sa ajungeti, va ramane doar sa 
gasiti solutiile optime!

http://famost.ro
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este necesar un make-up artist?

R
aspunsul este DA, fara nicio ezitare! Indiferent care este 
destinatia fotografiilor, existenta unui make-up artist 
inaintea fotografiilor poate face minuni! Mai mult, machiajul 
de zi cu zi nu este acelasi cu machiajul pentru fotografie, iar 
un make-up artist profesionist stie acest lucru.

In niciun caz, un model nu se poate machia si nu 
isi poate aranja parul asa cum o face un specialist, iar 
munca acestuia este importanta in egala masura cu cea a 
fotografului, a modelului si a celor care ofera vestimentatia. 
Daca unul dintre acesti factori nu functioneaza in limite 
normale, rezultatele nu vor fi pe masura asteptarilor!

http://famost.ro
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destinatii de calatorie 

Intemeiat in anul 882, insasi numele orasului, 
Bruges sau Brugge in flamanda - defineste 
caracterul acestui vechi centru comercial (in 
limba germana “brucken” inseamna “pod” sau 
“chei”).

Amplasarea sa pe malul golfului Zwin a 
sprijinit, din punct de vedere economic aceasta 
asezare negustoreasca inca din evul mediu, cand 
orasul facea parte din Liga Hanseatica, iar din port 
se transportau pe Marea 
Nordului cantitati insemnate 
de vin, sare, mirodenii si 
tesaturi scumpe.

Dupa colmatarea 
completa a golfului, intreaga 
activitate comerciala 
s-a mutat pe uscat, iar 
din secolul al XII-lea au 
inceput deja sa functioneze 
legaturile comerciale, prin 
intermediul oraselor Gand si 
Bruxelles, cu intreaga lume, 
Bruges devenind depozitarul 
unor insemnate cantitati de 
marfuri, indeosebi lana englezeasca - vanduta de 
aici peste tot in Europa. 

In secolul al XIII-lea, orasul a devenit unul 
dintre centrele principale ale comertului cu 
mirodenii si o mare piata de capital, astfel incat, 

in acea perioada era considerat in intreaga 
Europa, unul dintre cele mai bogate orase ale 
lumii, acest aspect fiind vizibil in arhitectura 
luxurianta a orasului cu nenumarate edificii bogat 
ornamentate.

Acestea sunt de obicei reprezentante 
comerciale ale unor mari firme de import - export, 
centre ale breslelor mestesugaresti ale acelor 
vremuri sau a unor persoane particulare care au 

ca ocupatie lucrativa tot 
negotul desfasurat la 
nivel international.

De asemenea, 
orasul mai este 
recunoscut la nivel 
international ca unul 
dintre marile centre 
manufacturiere in 
industria textila, 
datorita prelucrarii 
lanei, confectionarii 
de tesaturi si stofe 
de lux, dar mai ales 
dantelariei. Cea 

din urma, este impletita si in zilele de azi, cu 
ajutorul unor ciocanele speciale, constituind unul 
dintre produsele cele mai vandute la export, cu 
adresabilitate pentru industria modei de lux, dar si 
in calitate de suveniruri pretioase.

O BIJUTERIE A ARHITECTURII MEDIEVALE - BRUGES
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destinatii de calatorie

Toate acestea, fac din capitala provinciei 
Flandra de Vest, un oras ce merita vizitat, 
numarul de vizitatori anual fiind estimat la 
peste 2,7 milioane, stiut fiind faptul ca in acest 
oras au trait si lucrat mari maestri ai picturii 
flamande: Jan van Eyck, Hans Memling sau 
Hieronymus Bosch.

Dintre principalele obiective turistice, 
se pot numara canalele navigabile care 
permit desfasurarea de excursii la bordul 
unor ambarcatiuni de agrement si care 
dau posibilitatea turistilor de a se delecta 
cu intreaga arhitectura a orasului in toata 
splendoarea sa, Bruges fiind supranumit inca 
din secolul al XVIII-lea “VENETIA NORDULUI”.

Alte puncte principale de interes turistic 
sunt date de: Piata Orasului - Grote Markt 
cu celebra clopotnita - Belfort - inalta de 83 
de metri si datand din 1282, Primaria - cu 
un pronuntat caracter gotic datand din 1376, 
precum si complexul de cladiri ale fostului spital 
Sf. Ioan, Bazilica Heiling-Bloed, precum 
si mai celebrele Sf. Maria - Onze-Lieve-
Vrouwekerk si Catedrala Sf. Salvator care 
este principala biserica din oras, si care dateaza 
din secolul al X-lea - fiind situata chiar de la 
inceputuri in inima orasului, in prezent, vis-a vis 
de primaria actuala.

O BIJUTERIE A ARHITECTURII MEDIEVALE - BRUGES

 Spitalul Saint John

http://famost.ro
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destinatii de calatorie 

Dintre muzee, pot fi remarcate: celebrul 
Groeninge care adaposteste numeroase opere 
de arta ale maestrilor flamanzi, Gruuthuse 
- cel ce poata numele familiei care a ridicat 
edificiul (una dintre cele mai bogate familii 
de negustori din oras) si care incepand din 
anii 1883-1898 - moment in care a devenit si 
muzeu, adaposteste o impresionata colectie 
de opera de arta din diferite domenii: mobilier, 
pictura, tapiserii si altele asemenea.

In Bruges se regasesc de asemenea, 
muzee care celebreaza diferite personalitati 
cum ar fi Muzeul Guido Gezelle (1830-1899), 
unde turistii pot vedea numeroase opere ale 
acestui faimos scriitor flamand si care a lasat 
in urma lui o importanta mostenire culturala, 
precum si Muzeul Memling (1430-1494), 

care este situat in fostul spital Sf. Ioan si care 
adaposteste numeroase picturi ale acestui 
celebru pictor flamand.

Nu trebuiesc ratate de asemenea, 
muzeele tematice cum ar fi Kantcentrum 
- Centrul Dantelei, locul unde acum 50 de 
ani locuiau persoanele care se ocupau cu 
producerea acestei “bijuterii” textile, de o 
rara finete si care in timp, a fost trasformat in 
muzeu.

Astazi, are in cuprinsul sau numeroase 
expozitii tematice cu referire la modurile de 
confectionare a dantelei si istoria ei, si care 
de asemenea, da posibilitatea turistilor de a 
participa la work-shopuri si cursuri in care pot 
invata cum se face dantela - cursuri desfasurate 
in principal pe toata perioada verii.  Onze-Lieve-Vrouwekerk
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destinatii de calatorie

Tot in cadrul muzeelor tematice, se inscrie cu 
un real succes si Muzeul Diamantelor din Bruges 
deschis oficial in anul 1999 si care de atunci, a 
organizat numeroase expozitii ce fac referire la 
modul de confectionare si prelucrare (slefuire) 
a diamantelor, in acest proces fiind necesare 
folosirea a peste 400 de obiecte. De asemenea, 
sunt organizate si expozitii care au la baza lor strict 
pietrele pretioase, expuse intr-o multitudine de 
forme sau colectii de bijuterii. Tot aici - pe baza de 
programare prealabila, turistii pot asista la procesele 
de slefuire - prelucrare a acestor pietre pretioase sau 
pot lua cursuri in acest sens.

Si nu in cele din urma, pentru consumatorii de 
ciocolata si nu numai, Bruges detine si un Muzeu 
al Ciocolatei care este gazduit de Casa Croon - 
edificiu care dateaza din 1480, locul fiind dedicat 
initial negustorilor de vinuri. Ulterior, a fost preluat 
de catre breasla meseriasilor care se ocupau cu 
patiseria si care pregateau pentru aristocratia 
secolelor al XVII-lea si al XVIII-lea, delicioase 
preparate pe baza de fructe proaspete, martipan 
si ciocolata. Pe langa numeroase exponate ale 
industriei de profil, pot fi aflate detalii din istoria 
acestei delicatese, precum si metode speciale de 
fabricare a ei, ciocolata belgiana fiind una dintre cele 
mai cunoscute si apreciate pe plan international.

Dincolo de toate aceste puncte de atractie 
deosebite, Bruges este un oras plin de viata, cu 
numeroase alte “comori” ce merita a fi descoperite 
de fiecare turist in parte, in functie de preferinte, si 
care merita cu prisosinta sa fie vizitat.

Nusha Davilla

 Onze-Lieve-Vrouwekerk

 Belfort
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Migoto Spa
Centru de infrumusetare, Cosmetica, Salon Masaj, Solar, Remodelare corporala, Epilare, 

Dermopigmentare, Coafor, Bronzare organica, Hair Styling

locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea
locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea

Strada Melodiei, Bl. Paltin 1, Mazepa I, 0336 114 983 / 0744 604 400
www.migotospa.ro, migotospa@yahoo.com
http://ro-ro.facebook.com/migotospa.ro



splendida

Frigul, caciula, trecerea de la cald la rece - toate ne 
afecteaza parul! Dupa iarna, parul devine mai fragil si lipsit de 
luminozitate, ceea ce il face sa para mai putin sanatos. Tocmai 
de aceea, este nevoie sa hranim parul cat mai mult, intr-un mod 
natural si putin invaziv.

Stim ca laptele are o importanta primara si reprezinta prima 
resursa naturala de hranire inca de la nastere si  in copilarie, continand toate 
elementele esentiale: proteine, aminoacizi, acizi grasi esentiali si vitamine.

Masca naturala cu lapte este un amestec de proteine din lapte sub forma de pudra 
care, in combinatie cu Baza Natural Care Mask, formeaza un tratament intens de hranire 
a parului, oferind stralucire, finete si aspect sanatos.

Contine extracte de avocado, ulei din  orez, miere de albine si fructe pentru o 
hranire intensa. Vitamina E  si agentii de hidratare din formula MILKSHAKE protejeaza 
culoarea parului si il fereste de actiunea radicalilor liberi.

Dupa  tratament, se utilizeaza balsam leave-In, frisca hidratanta sau cocktailul 
cu ulei de argan pentru un efect spectaculos. MILKSHAKE a creat o masca de ingrijire 
naturala care fac minuni pentru parul vostru, MASCA NATURALA CU LAPTE.

In consecinta, este un  produs care ajuta parul deteriorat sa obtina un aspect mai 
aranjat, placut, il fac mai matasos si sanatos.

 ulei aragan

Migoto Spa

ingrijeste-ti parul
intr-un mod
natural !
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Modele : Luiza B., Adela (mama), Claudia (sora)
Locatie : Floraria Happy Flowers
Make-up & Concept : Avera Make-up Artist
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sanatate

   • Un corp uman obisnuit are peste 
90.000 km vase de sange?
   • Corpul uman are 206 oase, din 
care 106 sunt la maini si picioare?
   • Vitamina C ajuta la refacerea 
tesuturilor corpului, la vindecarea 
taieturilor si ranilor, si pastreaza 
in acelasi timp dintii si gingiile 
sanatoase?

De ce este 
indicat 
spalatul pe 
maini? O 
singura celula 
a unei bacterii 
se poate 
multiplica 
ajungand la 8 
milioane de 
astfel de celule 
in 24 de ore! 

Consumul fulgilor 
de  ovaz,  a 
citricelor si a mierii, 
imbunatateste viata 
sexuala si creste 
fertilitatea! 

OBEZITATEA 

creste riscul 

decesului, favorizand 

dezvoltarea anumitor 

tipuri de cancer: colorectal, 

uterin, rinichi, 

pancreatic, tiroidian si 

esofagian !

  STIATI CA...

 MISCARE/ 
   ALIMENTATIE/  

         CURIOZITATI  

CAT TIMP
TREBUIE FACUTA 
MISCARE ZILNIC ?

Sunt de ajuns si maxim 10 
minute zilnic! Tot mai multe 
studii arata ca nu trebuie sa transpiri 
ore in sir in sala sau sa faci miscare 
acasa pentru a te bucura de sanatate 
pe termen lung!

5 - 10 MINUTE ZILNICE 
ALERGATE LA VITEZE REDUSE 
(maxim 10 km/h) reduce simtitor 
decesul cauzat de bolile vasculare! 
Orice miscare, orice activitate care 
te ridica din scaun, este binevenita! 
Pentru persoanele in varsta sunt 
benefice chiar si activitatile usoare 
in gospodarie, reducandu-se riscul 
aparitiei osteoartritei.

I & R »Cercetatorii de la 
Universitatea din 
Nottingham - Anglia, 
au demonstrat ca 
substantele continute 
de ardeiul iute, distrug 
celule canceroase, 
fiind testate in 
cazul cancerului 
pulmonar si  de 
pancreas.
Acesta se 
comporta 
foarte bine si in 
chimioterapie, 
fara efecte 
secundare!
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sanatate

Iti place sfecla 
rosie? Indiferent 
de raspuns, iata 
principalele 
beneficii:
• scade tensiunea 
arteriala
• creste rezistenta 
organismului
• are proprietati de 
combatare a cancerului
• este antiiinflamator

STUDIILE 
AU ARATAT CA 

FEMEILE CARE CONSUMA 
BAUTURI DIETETICE IN 

MOD CONSTANT, CAPATA IN 
TIMP O GREUTATE MAI MARE, 

CRESCANDU-LE RISCUL 
APARITIEI DIABETULUI SI 

A BOLILOR DE INIMA!

Plimbarea prin 
apa, impotriva 
vantului sau cu un 
rucsac, iti poate 
arde 50 de calorii 
mai mult pe ora, 
comparativ cu 
mersul normal!

Persoanele care fac exercitii 
fizice in mod regulat, prezinta 

un risc mai scazut cu aproximativ 
40-50% de a face cancer la colon, 
comparativ cu cei sedentari.

Cand alergi, greutatea corpului 
pune o presiune pe picioare 

de 3 - 4 ori mai mare, decat in 
mod obisnuit!

Diferite tipuri de antrenament, 
sunt mult mai indicate a se 

face descult, studiile aratand ca 
acest lucru duce la imbunatatirea 
agilitatii si stabilitatii gleznelor, 
riscul accidentelor scazand 
simtitor.

Picioarele umane au 
aproximativ 500000 glande 

sudoripare, care pot produce 
aproape 0,5 l transpiratie pe zi.

ESTI FAN STRETCHING?
iata care sunt beneficiile:

• Creste circulatia sanguina
•  Creste flexibilitatea
• Reduce stresul si durerile de spate
• Creste capacitatea fizica de efort

{

          Alimentele promovate 
ca fiind sanatoase si cu un 
continut mic de colesterol 
sunt adesea incarcate cu 
grasimi, zahar, aditivi! O 
omleta din 2-3 oua poate fi 
mult mai sanatoasa decat 
acestea!

 CONSUMUL SCAZUT DE COLESTEROL POATE FI O CAPCANA!

Guma de 
mestecat 
(preferabila fara 
zahar), reduce 
nivelul stresului! 
La un anumit 
nivel al stresului, 
mestecatul 
gumei pentru 
cel putin 10-15 
minute, reduce 
semnificativ 
nivelul 
hormonului 
cortizol.
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minutul de arta

Nascut intr-o familie instarita (bunicul 
patern era un mare bancher italian in 
Neapole) la 19 iulie 1834 la Paris, 

tanarul Edgar - dupa ce isi abandoneaza 
studiile de drept, descopera foarte de 
timpuriu talentul pentru pictura, iar familia - 
in special tatal, il incurajeaza in acest sens.

In 1855 este admis la Scoala 
Superioara de arte FrumoaSe din Paris, 
dar abandoneaza repede studiile pentru a 
calatori in Italia, atat la Neapole cat mai ales 
la Roma, unde copiaza cu asiduitate operele 
maestrilor italieni, frecventand muzeele si 
bisericile.

In 1859 revine la Paris si se apuca din 
nou de lucru, frecventeaza Muzeul Louvre, 
si aici in 1863 il cunoaste pe Edouard 
Manet, cu care devine si bun prieten, si 
prin el se apropie de toti reprezentantii 
impresionismului de la acea data: Monet, 
Renoir, Sisley si Cezanne. In acesta 
perioada, Degas se indeparteaza de tematica 
scolii clasice de pictura si abordeaza teme 
realiste observate la cursele de cai, sau la 
Opera, devenind pictorul “high-life”- ului 
parizian.

Razboiul franco - prusac intrerupe 
pentru o scurta perioada de timp cariera 
pictorului, el inrolandu-se la fel ca si ceilalati, 
ca voluntar in Garda NatioNala, insa, dupa 
razboi, calatoreste in Statele Unite la familia 
din partea mamei, iar acolo picteaza mai 
mult portrete de familie.

In 1873, este din nou la Paris si incepe sa 
picteze diferite variatii al celui mai important 
subiect abordat de el si anume dansatoarele, 
iar tablourile sale incep sa se cumpere, 
o contributie insemnata la acesta, avand 
si negustorul de tablouri Durand - Ruel, 
precum si prezentarea tablourilor in cadrul 
expozitiilor impresionistilor.

Desi vederea incepe sa-i scada din ce 
in ce mai mult datorita unei boli a ochilor, 
participa in mod constant cu numeroase 
lucrari de pictura si chiar sculptura, ca de 
exemplu 22 de lucrari in 1877 la cea de-a treia 
expozitie a impresionistilor, si peste 30 de 
opere constand in pasteluri si sculpturi, intre 
care si “Mica dansatoare” in 1881 la cea de-a 
sasea expozitie a pictorilor impresionisti. 
In 1883, Durand - Ruel ii organizeaza o 
expozitie a lucrarilor la Londra, pentru ca 
mai apoi in 1886, la expozitia impresionistilor 
de la New York, Degas sa prezinte 23 de 
lucrari.

Pentru ca vederea il lasa tot mai mult, 
intre anii 1897-1898 se consacra sculpturii, 
insa nu pentru mult timp. Deoarece sufera 
si de grave probleme respiratorii, se stinge 
din viata la 27 septembrie 1917 si este 
inmormantat in cimitirul Montmartre.

EdGar dEGas

Edgar dEgas - Autoportret - sursa Wikipedia

1834 - 1917
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minutul de arta

Scoala de dans - sursa Wikipedia

Dintre capodoperele lui Degas, 
una dintre cele mai cunoscute, 
insa putin expuse in timpul 
vietii pictorului este cea care se 
intituleaza “Orchestra Operei” - 
1870 si care se afla in prezent la 
Muzeul Orsay din Paris. Lucrarea, 
care are dimensiunile de 56,5 x 46,2 
cm, ilustreaza cu o mare precizie, 
ruperea de incepurile clasice si 
inaintarea in directia picturii 
moderne, realiste. Prin aceasta 
pictura, Degas rupe cu regula de 
prezentare clasica a scenelor de 
teatru sub forma de tablou circular 
si alege in mod constient un nou 
punct de observatie, care produce 
contraste si perturba proportiile, 
ceea ce ii confera un aer inedit si 
modern intregii compozitii. 

Tot contrastanta este si 
compozitia tabloului in sine, intre 
lumea barbatilor - prezentati in 
culori intunecate (orchestra) si 
cea a rampei scaldata in lumina 
si feminitate, reprezentata de 
catre balerine, deoarece este stiut 
faptul ca Degas a pictat cu placere 
aceasta tema, ceea ce face din 
intregul tablou nu un portret al 
spectacolului, ci o scena de gen a 
societatii in realitatea sa.

Tot in stransa legatura cu 
opera expusa mai sus, se regasesc 
schite pe care Degas le realizeaza 
avand ca subiect balerinele.

 Tabloul “Clasa de dans” 
inceput in 1873 si terminat cel mai 
probabil in 1876, tablou ce are 

dimensiunile de 85 x 75 cm si care 
se gaseste in prezent in colectiile 
Muzeului Orsay din Paris, 
se inscrie cu succes alaturi de 
“Repetitie de balet pe scena”- pe 
care criticii de arta il califica ca fiind 
desen si nu pictura, ca reprezentativ 
pentru aceasta tema, infatisand 
balerinele si munca lor.

“Repetitie de balet pe scena” 
(65 x 81 cm, Orsay, Paris) este o 
opera unica in carierea lui Degas, 
pentru ca este caracterizat printr-
un desen care reda foarte bine 
contururile, executat cu mare 
acuratete in tonalitati de gri, ceea ce 
ne face sa gandim ca acest tablou

a fost realizat de catre artist ca un 
preludiu la o gravura ulterioara, 
pentru ca in colectiile americane se 
gasesc doua panze asemenatoare, 
insa mai bogate in culorile folosite.

Degas a pictat mai bine de un 
sfert de veac balerine, realizand atat 
schite cat si sculpturi pe subiect, 
tablourile in ulei care prezinta 
dansatoarele fiind executate cu un 
desen precis conturat si cu o bogatie 
desavarsita a culorilor vii, mai 
ales in pastelurile de mai tarziu, si 
care fac ca artistul sa fie considerat 
nu numai un mare pictor, ci si un 
cronicar al vietii si mai mult decat 
atat, un fin psiholog si un excelent 
cunoscator de oameni.

Un alt ciclu care in viziunea lui 
Degas constituie un tribut adus 
feminitatii, la fel ca si dansatoarele, 
este cel intitulat in mod generic 
“Femeie pieptanandu-se”, 1890-
1892, compus din mai multe 
tablouri avand aceasta tema: “Dupa 
baie”, “Femeie stergandu-se dupa 
baie” si “Femeie pieptanandu-se” 
toate acestea regasindu-se in 
prezent in Muzeul Orsay din Paris. 

Prin aceste tablouri, artistul 
cauta noi mijloace de expresie, 
incearca diferite tehnici picturale ca 
de exemplu: guasa, acuarela, culori 
in ulei, gravura si se opreste cu 
precadere la pastel, care ii permite 

corectarea eventualelor greseli si 
ii faciliteaza rapiditatea muncii 
depuse in executarea lor. Pentru a 
preveni deteriorarea operelor sale, 
Degas foloseste substante de fixare 
preparate de el insusi, incercand 
diferite amestecuri si compozitii.

Tema “Femeie pieptandu-se”,  
cu toate varinatele sale, prezinta 
nudul feminin fara infrumusetarea 
particularitatilor modelului, 
fara a se acorda atentia cuvenita 
canoanelor frumusetii clasice. In 
ciuda acestui fapt, siluetele feminine 
ale lui Degas sunt frumoase, in 
felul acesta realizandu-se sinteza 
dintre desen si culoare, si facand 
din Degas - unul dintre cei mai 
inovativi si realisti reprezentanti ai 
picturii din secolul al XIX-lea.

Nusha Davilla

Repetitie de balet pe scena - sursa Wikipedia
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ORANGE IS THE NEW BLACK este 
un serial american care se incadreaza 
la genul drama/comedie - dramedy 
si este inspirat dupa o poveste reala de 
viata, mai precis dupa memoriile lui 
Piper Kerman, Orange is the New 
Black: My Year in a Woman’s 
Prison. Serialul a fost creat de Jenji 
Kohan, primul sezon (13 episoade) 
avand premiera pe Netflix in data de 11 
iulie 2013, iar cel de-al doilea sezon (13 
episoade) facandu-si debutul pe 6 iunie 
2014; cea de-a treia serie este programata 
in acest an.

Durata unui episod este de 
aproximativ 60 de minute, actiunea 
avand loc in localitatea Litchfield - New 
York; acest orasel exista, dar nu are pe 
teritoriul sau inchisoare federala.

Actiunea este concentrata in jurul 
unei femei usor trecuta de 30 de ani 

din New York - Piper Chapman, care si-a 
petrecut 15 luni intr-o inchisoare federala 
de femei, fiind prinsa transportand droguri 
intr-o valiza. Piper intra in inchisoare 
intr-o perioada in care se pregatea sa duca 
o viata normala alaturi de viitorul sot; 
acolo o intalneste pe fosta partenera si 
iubita, se ivesc situatii inedite, se confrunta 
cu diverse probleme de care nu avea 
cunostinta din viata traita pana atunci. 
Trece pe rand prin diverse stari, isi atrage 
simpatii, dar intra si in multe dizgratii, 
majoritatea situatiilor fiind tratate intr-un 
mod comic, atipic subiectului tratat.

Incredere, dezamagiri, scene 
sexuale, compromisuri, ambitii, o 
viata intensa in spatele gratiilor, 
abordarea unor drame de viata si 
serios, dar si intr-un mod comic, 
fac din ORANGE IS THE NEW 
BLACK, un serial foarte bun, care 
reuseste sa creeze o legatura 
emotionala destul de puternica 
intre telespectatori si personaje.

PIPER CHAPMAN este interpretata de frumoasa Taylor Schilling, 

iubita sa - ALEX VOSE este interpretata de Laura Prepon, cel ce trebuia 

sa-i devina sot este interpretat de Jason Biggs - cunoscut in mod deosebit 

din seria filmelor American Pie, “CRAZY EYES” este interpretata de 

Uzo Aduba (castigatoare a multor premii si nominalizari in acest serial). 

Orange is The New Black a fost foarte bine primit deopotriva de critici 

si telespectatori, nu putine fiind premiile si nominalizarile : 27 de premii si 

55 nominalizari !

 Taylor Schilling

 Laura Prepon

 Uzo Aduba

 Jason Biggs
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modelling

Canoanele frumusetii sunt destul de rigide cand 
vine vorba despre modelele de podium, insa 
ultimii ani au adus, intr-un fel, recunoasterea 
asumata a femeilor voluptoase, mai ales ca 
industria modei nu se adreseaza exclusiv 

manechinelor care defileaza, ci si doamnelor cu forme, care doresc 
sa fie puse in valoare de piese vestimentare de inalta clasa. Asa se 
face ca atat de controversata marime XXS e posibil sa dispara din 
productiile publicitare de promovare a brandurilor. A fi consumator 
de fashion nu inseamna a avea niste dimensiuni standard in care sa te 
incadrezi, inseamna a avea bun gust si a cauta sa asortezi aspectului 
si personalitatii tale acele articole care sa te evidentieze in ochii tai si 
ai celorlalti.

Printre cele mai apreciate ”plus size models” se afla: 
BARBARA BRICKNER - primele castinguri s-au soldat cu ofense 
din partea juriului, fapt care, insa, nu a facut-o sa renunte la ideea 
de a deveni model pentru casele care propuneau alternative 
vestimentare femeilor cu forme.
EMME ARONSON - s-a nascut supraponderala si asa a 
si ramas, in ciuda incercarilor membrilor familiei de a o 
directiona catre un sport. Nici in cazul ei nu au lipsit 
comentariile sarcastice legate de aspectul sau fizic, insa 
odata depasit blocajul emotional, s-a putut concentra pe 
cariera, devenind astfel un model de succes.
MIA TYLER - criticile au fost cu atat mai taioase cu cat ea 
este fiica solistului trupei Aerosmith si sora lui Liv Tyler. 
Dar Mia a dovedit faptul ca poti fi sexy si provocatoare 
si avand ”proportii”!
CHLOE MARSHALL - este optimista in viitor si 
inca profita de oportunitatile care i s-au deschis din 
perioada participarii sale la Miss Anglia.

Pentru femei ca ele, in Marea Britanie s-a lansat 
prima revista glossy fara rubrica de dieta si sfaturi 
pentru slabit, intitulata ”Just as Beautiful”. 

Cu siguranta, aceste modele au avut parte de 
nenumarate remarci rautacioase, insa acest lucru nu 
le-a impiedicat sa mearga inainte cu demnitate, mandre 
de fiecare kilogram pe care il poarta, convinse ca nicio 
dimineata in care se privesc in oglinda nu trebuie 
transformata intr-un moment de panica. In fond, nu este 
nimic in neregula cu ele, cata vreme se simt fericite in 
pielea lor si nu au nicio intentie sa-si schimbe infatisarea.

MODELE CU
GREUTATE

Avera make-up Artist

http://famost.ro
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