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Cu parere de rau ,

va anuntam ca luna august - conform calendarului - este ultima care apartine verii, asa ca 

mai avem putin timp pentru a ajunge undeva in vacanta. Pe de alta parte, daca vremea tine 

cu noi, ne putem petrece vacanta si in toamna, evitand aglomeratia si profitand chiar de 

preturi mai mici. Pana una alta, suntem aici, sanatosi si plini de energie pozitiva.

Incepem prin a-i ura bun venit in calitate de colaborator lui Razvan Oncescu-unic 

antrenor EMS (Level 1,2,3), personal trainer, tehnician nutritionist, care ne va prezenta 

in acest numar, avantajele folosirii XBody. Pentru ca tot suntem la capitolul miscare, va 

propunem, cateva din avantajele inotului si ale mersului pe bicicleta. Foarte importanta 

in efort si in viata de zi cu zi, este hidratarea, de care ne va vorbi doamna terapeut naturist 

Dorina Ursu.

Si pentru ca avem nevoie si de hrana spirituala, il mentionam pe Vitali Cipileaga 

- un doctor de suflete si cel care este in spatele blogului "De Vorba cu Tine", care a avut 

amabilitatea sa ne acorde un interviu.

Un interviu plin de entuziasm, dezinvolt si prietenos, ne-a acordat si Andreea Ignat, in 

care ne-au fost dezvaluite cateva lucruri mai putin cunoscute; tot cu Andreea am realizat 

cateva fotografii, pe care speram sa le indragiti.

Cristina Feather ne dezvaluie din stilul personal vestimentar in traditionala noastra 

incursiune printre blogurile de moda din Romania; pentru ca suntem la vestimentatie, 

avem si cateva propuneri pentru acest sezon, pastrand in acelasi timp, tendintele. Iar cum 

imbracamintea merge mana in mana cu frumusetea, avem foarte multe sfaturi despre 

ingrijirea corporala, sfaturi pentru plaja de la Migoto Spa. Vom vedea de asemenea, ca 

stresul este bun intr-o anumita masura, vom afla cat trebuie sa dormim zilnic, vom continua 

incursiunile noastre in istoria modei si orase frumoase, alaturi de Nusha Davilla, alaturi de 

multe alte lucruri interesante.

In speranta ca Marius Gabor isi va recupera cele 18 auguste pierdute, va dorim pana 

luna viitoare, multa sanatate, vacante placute oriunde v-ati afla si lectura placuta printre 

paginile revistei noastre!



MODELLING
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mode l l i n g
M

ulte persoane aspira la 
o cariera in modelling, 
pentru ca totul pare frumos, 
stralucitor si relaxant. Mai 
mult, modelele aflate la 

inceput de drum, isi doresc o recunoastere 
ca model profesional int-un timp relativ 
scurt, lucru aproape imposibil. O cariera 
in modelling este rezultatul unor cumuli 
de factori, de la modul cum arati - 
caracteristicile fizice, pana la personalitate, 
seriozitate, implicare, stil de viata.

Modelling-ul este extrem de competitiv 
si din pacate, spre dezamagirea multora, 
este “presarat” cu multe respingeri; acest 
lucru nu trebuie sa descurajeze si de multe 
ori, aici se face diferenta: perseverenta. 
Partea buna este ca in momentul in care 
vei ajunge model profesionist, vei face cam 
tot ce iti place, dar in limitele impuse de 
acest job.

Ca model, intri in contact cu foarte 
multe persoane si este indicat sa ai o 
atitudine cat se poate de respectoasa, 
politicoasa, sincera. Indiferent de calitatile 
fizice, de realizarile tale, daca ii privesti 
pe cei din jur de sus, e posibil sa ai 
mult de pierdut; niciodata nu se stie ce 
recomandari poti primi din partea lor si 
care sunt persoanele cu care ei intra in 
contact. A-ti “construi” o reputatie proasta 
in acest domeniu, se poate transfoma intr-o  
mare devafoare pentru tine, iar cariera ta 
in modelling poate deveni una descendenta.

S FAT U R I  E L E M E N TA R E

1Fii Punctuala! Nimeni nu isi doreste 
sa lucreze cu modele care intarzie sau 

incurca planificarile; acest lucru poate 
fi un mare minus pentru tine!

2Fii Organizata! Multe modele pot fi 
chemate in ultimul moment, asa ca, 

avand timpul si lucrurile din viata ta 
bine planificate, poti beneficia de un 
mare plus in cariera ta de model.

3Fii PrOFesiOnista cu FOtOgraFii! Tu 
ii ajuti prin modul tau de a fi sa 

arati bine, iar ei la randul lor, te scot in 
evidenta prin munca lor: e o colaborare 
in care toata lumea castiga.

FII PROFESIONSITA
I N  C E L E  M A I  M IC I  A M A N U N T E !

! In cazul in care cunosti notiunea de “brand”, cu siguranta (daca 
iti doresti o  cariera in modelling) vei dori sa iti promovezi numele. 
CE INSEAMNA ACEST LUCRU? Ca ar trebui sa eviti cu desavarsire 
adresele de email gen scumpik_diana.93@...com, modeldragutz777@...
com. CE CREDIBILITATE CREZI CA AI, in cazul in care, o persoana 
care lucreaza la un nivel profesionist in acest domeniu, vede fotografii 
sau o recomandare avand o astfel de adresa?

Tu vrei sa iti faci cunoscut numele, dar folosesti astfel de adrese de 
email? Cum ai vrea sa fii retinuta?

Exista foarte multe servicii care iti ofera un cont gratuit de email 
(gmail, yahoo mail, hotmail, aol, inbox.com, gmx)! FOLOSESTE-LE 
INTR-UN MOD UTIL! Cauta-ti unul in care sa iti folosesti numele! Esti 
timida sau vrei sa iti pastrezi anonimatul? In acest caz, nu iti doresti cu 
adevarat o cariera in modelling!

Adresa de email este un instrument de comunicare, de aceea, ar 
trebui sa fie simplu si usor de tinut minte.

http://www.famost.ro
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Nu are un stil personal 
de a se imbraca, acest 

lucru depinzand foarte 
mult de starea in care 

se afla; considera de 
asemenea, ca cel mai 

bun stil de a te imbraca 
este cel inspirat din 

strada. Isi cumpara aproape 
saptamanal, cate o pereche 

de incaltaminte.

Dintre supermodele, o admira 
pe Noemie LeNoir si pe CoCo 

roCha, ultima chiar ajutand-o 
foarte mult cu sfaturi din aceasta 

industrie; de asemenea, o admira pe 
Marilyn Monroe, despre care afirma ca 
este “intruparea feminitatii si stralucirii”.

Debutul si l-a facut in prezentarile 
sezonului primavara-vara 2011 in New York, 
unde a  prezentat pentru nume mari ca 
Michael Kors, Bottega Veneta, Lanvin, 
Miu Miu, YSL. Dupa aceste prezentari, 
a fost inclusa in Top 10 “New Faces” 
de cele mai importante si influente 
publicatii din aceasta industrie.

A aparut in Vogue (Italia, 
Turcia), Harper’s Bazaar, V 
Magazine, Dazed and Confuzed; 
a fotografiat pentru campania 
D&G toamna-iarna 2011 de catre 
Mario Testino. A mai prezentat 
pentru Cacharel, DKNY, 
Dries van Noten, Emilio 
Pucci, Giambattista Valli, 
Gianfranco Ferre, Gucci, 
Iceberg, J Mendel, Jason 
Wu, Marc Jacobs, Alberta 
Ferretti, Sportmax, Rag 
and Bone, Valentino, 3.1 
Phillip Lim, Tadashi 
Shoji, Tommy 
Hilfiger, Salvatore 
Ferragamo, Zac 
Posen si multi altii.

Nascuta pe data de 13 aprilie 1992, 
m e L o d i e  m o N r o s e  este un model original 
din Martinica. meLodie si-a inceput cariera in 
modelling in 2010 la varsta de 18 ani, cand a 

fost descoperita de agentia locala - Your Angels Models. 
Dupa doar cateva saptamani, ea a inceput sa lucreze pentru 
Wilhelma in New York  si Silent Models in Pa r i s .

deT o p

M e l o d i e“
I’m living a dream already, so 
continue to do something I like 
all my life can be a dream

Cand era mica, moNrose visa sa ajunga designer 
si isi dorea sa fie un al doilea KarL LegerfeLd; a 
renuntat la acest vis, deoarece toata lumea i-a spus 
ca acest lucru este imposibil.

me L o d i e mo N r o s e 
afirma ca in copilarie era 
foarte timida si linistita; 
i-a placut sa invete, fiind 
incurajata sa studieze de 
mama sa - profesoara. Pe 
de alta parte, familia a 
sustinut-o in cariera ei de 
modelling.

Cand nu are 
prezentari, ii place sa se 
relaxeze, sa se intalneasca 
cu prietenii, sa vizioneze 
filme si adora foarte mult 
sa viziteze muzeele - cele 
pariziene in mod deosebit.

M O N ROS E

 Ii place orasul New York, afirmand ca sunt multe 
lucruri de facut si de vazut acolo.
 Mancarea favorita: indiana si asiatica

 Bautura favorita: ceaiul de gheata.
 Designeri favoriti: John Galliano, Zac Posen, Tom 
Ford, Marc Jacobs.

I N a l t I m e  :  178  |  P I e P t  :  81  |  t a l I e  :  61  |  s o l d u r I  :  88  |  m a r I m e  P I c I o r  :  40  |  c u l o a r e  P a r  :  N e g r u  |  c u l o a r e  o c h I  :  N e g r I  |

http://www.famost.ro
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Pentru un 
corp in 
forma de 
para, acestea 
sunt cele 
mai indicate 
modele, 
iar daca 
esti slaba, 
foloseste o 
curea pentru 
a adauga mai 
multe curbe.

michael kors primavara/vara 2015

indiferent  de  gusturi  sau oricare  ar  f i  for ma corpului ,

balenciaga primavara/vara 2015

Vrei un 
“look” 
fantezist, 
sofisticat? 
Poti incerca 
o rochie care 
se muleaza, 
dar nu uita 
de forma 
corpului, 
pentru o 
silueta de 
invidiat!

http://www.famost.ro
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Rochia cu talie lunga 
pierduta si/sau cu tivul cutat 
este o alegere inspirata, 
ascunde defectele si iti ofera 
o silueta fluida!

noi  i t i  oferim solutia  ideala pentru aces t  se zon!4
Daca 
mijlocelul 
nu te ajuta, 
o rochia 
pierduta 
- rochia 
tunica este 
alegerea 
ideala.

suno primavara/vara 2015

http://www.famost.ro
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O geanta a carui fermoar 
se misca usor cand este 
goala, ar putea sa va puna 
probleme cand veti incepe 
sa puneti ceva in ea. Asa 
ca, inainte de a o cumpara, 
faceti o proba, punandu-
va lucrurile esentiale si 
testand fermoarul!

FERMOAR ROBUST

ELEMENTE DE CALITATE
Elementele utile gen: curea 
detasabila, buzunarele 
(interioare si exterioare) si 
mult ravnitul spatiu interior, 
trebuie sa fie bine gandite, 
practice si de o calitate buna.

ACEEASI CULOARE
Daca aveti nuante 
diferite, anumite 
cusaturi sau imbinari 
pot parea strambe, 
imperfecte si asta 
e unul din ultimele 
lucruri pe care vi le 
doriti!

Forma clasica si 
putina stralucire prin 
elementele de design 
nu o face incarcata, 
ceea ce va permite sa 
jonglati mai usor cu 
vestimentatia.

DESIGN MINIMALIST

geanta

Cum O Cumperi?

D
aca vrei sa ai geanta 

perfecta, nu trebuie 

sa cheltui foarte multi 

bani! Trebuie doar sa iei in 

considerare cateva lucruri 

legate de practicitate, culoare, 

calitate si foarte important: 

adaptata stilulului tau de viata!

PERFECTA

http://www.famost.ro
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pentru orice ocazie

ACCESORII

t i p u r i
d e  g e n t i pentru orice ocazie

eanta reprezinta astazi un “must be” in orice tinuta, iar odata cu trecerea 

timpului, necesitatile si gusturile noastre se diversifica, se schimba si mereu 

simtim nevoia unor noi investitii. Geanta de mana este un accesoriu destul 

de ”personal”, astfel ca, ea trebuie adaptata stilului propriu si ocaziei.

1. GEANTA BOWLING este o geanta 
de dimensiuni medii, folosita in mod 
traditional pentru a transporta bile de 
bowling. Si cum versatilitatea modei 
nu se dezminte, inceputurile anilor ’90, 
ne-a adus acest tip de geanta, in care 
poti cara mai multe lucruri sau mai 
putine, depinzand de necesitati. Ideala 
pentru birou.
2. GEANTA TOTE are forma 
dreptunghiulara cu doua manere; este 
o geanta de dimensiuni mediu spre 
mare, stilizata si este perfecta pentru 
un brunch intre fete.
3. GEANTA SHOPPING are de 
regula dimensiuni marisoare si 
este perfecta atunci cand esti la 
cumparaturi. Stilizate si rezistente, 
aceste genti de mana pot fi la fel de 
utile si cand mergeti la plaja.
4. GEANTA SATCHEL are 
dimensiunea medie spre mare, cu o 
toarta practica si este geanta ideala 
pentru excursie.
5. GEANTA SLING are dimensiuni 
mici si este purtata peste umar, 
traversand partea din fata a 
trunchiului. Cand mergi la o intalnire, 
este geanta ideala.
6. GEANTA QUILTED poarta acest 
nume datorita materialului matlasat 
din care este facuta de obicei, sau 
formelor patrate sau romb. imprimate 
sau cusute; daca esti o persoana 
religioasa, este ideala pentru biserica.
7. GEANTA CLUTCH are dimensiuni 
mici, este dreptunghiulara si nu are 
manere. Este o geanta in care porti 
doar ce ai nevoie si este perfecta 
pentru o noapte de club.
8. GEANTA MINAUDIERE este 
mica, are forma dreptunghiulara si este 
de obicei, acoperita cu cristale decorative 
sau margele. Aceasta gentuta clasica 
este ideala pentru petrecerile cocktail.
9. GEANTA PURSE are dimensiunea 
mica spre mijlocie si este folosita 
pentru a transporta bani, carduri, 
produse de machiaj si alte mici 
necesitati. Exista mai multe tipuri, 
in diferite forme si marimi; perfecta 
pentru o iesire la un bar.

1

4
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SPLENDIDA


Bronzer si evidentiator

FATA  : Trage obrajii si tine gura 
punga; utilizeaza o perie in unghi 
si aplica in adancituri un bronz 
mat, de o culoare mult mai inchisa 
decat pielea! Incepe undeva la doi 
centimetri de buze si urca spre 
urechi! Tamponeaza cu o crema 
sau o pudra evidentiatoare pe 
pometi, pana spre linia parului. 
Pentru a avea un chip mai bine 
conturat, adauga bronzer pe 
frunte.
B E N E F I C I I  : Acest joc intre 
nuantele luminoase si intunecoase, 
fac pometii sa para mai mari si 
cel mai important, iti contureaza 
foarte bine unghiurile fetei.


Fard de oBraz

FATA  : Foloseste un zambet fals, 
tinand gura inchisa si doar ridicand 
colturile buzelor! Aplica fardul pe 
partea de sus a pometilor si mergeti 
pe linia osului pana spre tample! 
Pentru o crema fard de obraz, 
foloseste o perie sau chiar degetele, 
iar in cazul pudrei, o perie dedicata 
este suficienta.
B E N E F I C I I  : culoarea astfel 
aplicata, ofera naturalete, conturand 
foarte frumos chipul.


Fardul de pleoape

FATA  : Ridica barbia si priveste 
in jos de-a lungul nasului, avand 
sprancenele usor ridicate. 
Foloseste un fard de pleoape 
si intinde culoarea de la coltul 
interior al ochiului, la cel exterior.
B E N E F I C I I  : Acest unghi, 
indeparteaza cutele si incretiturile 
de pe pleoapa, creand o zona 
plata, perfecta pentru a fi cremuita 
si pentru a se putea aplica fardul 
intr-un mod uniform sau cum se 
doreste.

ine dintre noi nu se 
schimonoseste macar 
putin in fata oglinzii, 
fie pentru identificarea 

si eliminarea unor 
impuritati aparute, dar 

mai ales pentru a se machia?

FETE ,  FETE  . . .


ruj

FATA : Zambeste oricat de tare poti 
si cat mai strans posibil, aratandu-
ti dintii in acelasi timp!
B E N E F I C I I  : Acest tip de zambet, 
face colturile buzelor sa fie expuse, 
astfel incat sa puteti aplica rujul 
fara nicio problema. In cazul in care 
“ratezi” colturile, buzele par taiate 
si mai mult decat atat, avandu-le 
intinse, aplicarea rujului se face 
mult mai bine.


eyeliner

FATA  : foarte multe femei, au 
tendinta de a se apleca spre 
oglinda, cand de fapt … nu ar 
trebui; dimpotriva, lasa-te putin pe 
spate si ridica cu degetul pielea de 
sub spanceana, pana in momentul 
in care iti vezi linia pleoapei. De 
obicei, majoritatea neglijeaza 
genele din exterior! Daca iti vine 
sa clipesti in timp ce folosesti 
eyeliner-ul, spune “aaah”.
B E N E F I C I I  : Genele vor parea 
mai subtiri, iar ochii mai mari; mai 
mult, faptul ca vei spune “aaah”, iti 
relaxeaza muschii faciali, iar clipitul 
va incetini.

facand

anumite zone ale Fetei necesita sa 
Fie mai viziBile in timpul machiajului 

pentru o acoperire completa. 

http://www.famost.ro
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1 Incepem cu regula de aur:  o piele buna incepe cu o curatare buna! Spalati-va fata cu apa calduta si 

nu rece (apa rece inchide porii), folosind o perie de curatere in adancime; este necesara eliminarea 

tuturor uleiurilor si murdariilor de pe piele si in ajutorul acesteia este indicata o crema demachianta.

2 Miscati peria usor in cercuri mici, pornind din partea inferioara a fetei si continuand in sus; aceste miscari 

oscilatorii, au rolul de a exfolia si a indeparta toate reziduurile. Spalati-va apoi fata pentru indepartarea 

oricarui exces de demachiant si stergeti-va usor cu un prosop uscat.

3 Inmuiati o discheta demachianta intr-un toner fara alcool si masati zona T pentru a scapa de uleiurile de pe piele si a 

inchide porii.

4 Aplicati o masca pe fata si gat, avand un strat subtire cu scopul de a inmuia pielea. Dupa aproximativ 10 minute 

dupa ce se usuca, spalati-va cu apa calduta.

5 Dupa ce aveti piele uscata, aplicati 5-6 picaturi dintr-un cocteil de antioxidanti, pentru a proteja pielea 

de factorii de mediu.

6 Aplicati apoi serum hidratant pe fata! Aceasta patrunde mai adanc comparativ cu cremele, 

datorita faptului ca are moleculele mai mici; se evita de asemenea, aparitia problemelor de 

piele, gen roseata sau uscare.

7 Un masaj facial de 5 minute este aproape obligatoriu pentru fermitate si pentru ca 

pielea sa poata absorbi cremele; folositi miscari circulare avand o presiune usoara! 

Cand mergeti la salon, “furati” tehnicile de masaj facial!

8 La sfarsit, aplicati un strat subtire de crema de noapte hranitoare.

TEN STRALUCITOR

entru a avea un ten stralucitor, cel mai important - in afara vizitelor la un salon de cosmetica, este sa 
avem grija de el acasa. Respectarea unor principii sanatoase, cunoasterea tipului de ten si folosirea unor 
produse adecvate, ar trebui sa fie de ajuns pentru ca tenul tau sa fie impecabil, excluzand cazurile speciale!

P

facut

acasa

http://www.famost.ro
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SPLENDIDA

Ce nu ne place este monotonia, 
indiferent ca o regasim in modul 
in care ne traim viata de zi cu zi, 

in imbracaminte sau coafuri. Daca esti o 
persoana care isi schimba zilnic tinutele si/
sau foarte des modul de aranjare a parului 
sau culoarea lui, atunci esti in locul potrivit!

da-i timp

relaxeze!
1  R E L A X E A Z A  P A R U L
Folosirea produselor cu ingredientele chimice 
active (hidroxid de sodiu, litiu, tioglicolat de amoniu) 
si trecerea brusca de la un produs la altul, duce la 
degradarea parului si scalpului. In acest caz, ar trebui 
asteptat aproximativ sase saptamani pentru ca parul sa 
isi revina, timp in care trebuiesc folosite tratamente de 
relaxare pe baza de diferite uleiuri. Nu in ultimul rand, 
evita foLosirea PiePteNuLui! Combinatia dintre arsuri, 
zgarieturi, pieptanare excesiva, duce la subtierea firelor.

2  G E S T I O N E Z A  S T R E S U L
te sPerie Cate fire de Par iti Cad CaNd te sPeLi Pe CaP? 
Du-te cu gandul in urma cu 2-3 luni si aminteste-ti daca 
ai trecut printr-o perioada stresanta. Stresul determina 
organismul sa produca in exces hormoni si anumite 
substante chimice, care, in final, duc la deteriorarea 
pielii si a parului. Aceasta depinde de nivelul de stres, 
de lungimea parului si de nivelul corpului de a reactiona 

p a r u l u i

Pentru ca vorbim de podoaba capilara, 
ar trebui sa retii ca, in cazul in care iti 
schimbi culoarea sau stilul, ar trebui 
sa ii dai parului, timp sa respire. Toate 
produsele folosite si schimbarile bruste nu 
sunt tocmai benefice si duc de multe ori la 
subtierea firului, implicit caderea parului. 
Ideal ar fi sa gasim cauza caderii parului 
la fiecare in parte, pentru a sti ce avem de 
facut, dar acest lucru este mai dificil. 

Exista foarte multe cauze ale pierderii 
parului (alopecia marginala); uneori sunt 
cauzate de rani mecanice sau chimice, 
firele de par pot fi trase, foliculii pot fi 
sparti si chiar existand riscul aparitiei unor 
portiuni pe scalp, unde parul sa nu mai 
creasca. Aceasta nu inseamna ca nu trebuie 
sa iti aranjezi parul sau sa te simti bine asa 
cum iti place, doar ca ar trebui sa iei in 
considerare o pauza de 2-3 saptamani in 
care sa iti pastrezi parul natural.

http://www.famost.ro
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INCEARCA
A S T A  A C A S A !3tratamente nutritie pre samponare



TRATAMENT 30  DE MINUTE 
… SMOOTHIE

Intr-un blender, amestecati doua oua, 
doua linguri smantana, doua linguri 

ulei de ricin, unt nesarat 25 ml, 25 ml 
apa purificata si sucul unei jumatati 

de grapefruit. Masati scalpul si 
parul si lasati timp de 30 de minute, 
inainte de clatiri. Samponati-va apoi 

ca  de obicei.


TRATAMENT 60  MINUTE

… ULEI  CALD
 Amestecati doua linguri de ulei de 
ricini, doua linguri ulei masline si 

doua linguri de ulei nuca de cocos si 
incalziti-le la o temperatura medie. 

Turnati continutul intr-un pahar 
de sticla, pe care il puneti intr-un 
recipient cu apa calda, pentru ca 

mixul sa isi pastreze temperatura. 
Impartiti-va parul in suvite si 

aplicati tratamentul de la radacini 
spre capete; masati-va de asemenea 

si scalpul. Dupa ce ati aplicat tot 
continutul, puneti-va pe cap o casca 

de dus, pe care o infasurati cu un 
prosop umed incalzit in cuptorul cu 
microunde. La un interval de 10-15 
minute, reincalziti prosopul; dupa 

cele 60 de minute scurse, samponati-
va parul, pana cand eliminati tot 

uleiul.


TRATAMENT 120  MINUTE

… SHAKE DE  PROTEINE 
Amestecati intr-un castronel doua 
galbenusuri de oua cu cinci linguri 

ulei masline. Aplicati tratamentul de 
la radacina spre varf si apoi puneti-
va o casca de dus. Dupa cele doua 

ore, clatiti si samponati!



la stres. vestea buNa? Nu dureaza 
PermaNeNt! Atat timp cat stresul se 
reduce si reusesti sa-l mentii la un 
anumit nivel, parul ar trebui sa se 
regenereze in aproximativ 3 luni de zile.

3  H R A N E S T E 
F O L I C U L I I
La baza existentei foliculilor, sta 
proteina numita keratina, asa ca fii 
sigura ca alimentatia ta contine 
suficiente proteine si minerale! 
Este recomandat de asemenea, sa 
iei suplimente, care sa contina fier, 
vitamiNa b si d, ziNC. Parul primeste 
nutrientii de la sange, care este ca o 
oglinda a alimentatiei; iar daca acesta 
este sarac, foliculii nu vor fi hraniti 
corespunzator, iar firele vor deveni slabe 

si vor cadea. Nu neglija de asemenea, 
nici tratamentele externe de ingrijire a 
parului!

4  C U N O A S T E - T I  P A R U L
Cu cat esti mai familiarizata cu parul 
tau natural, cu atat poti sa adopti 
stiluri diferite de aranjare a lui! 
Daca vrei sa-ti lasi parul lung, taie-l cu 
regularitate, pentru a scapa de capetele 
fragile si despicate. Tot ce inseamna 
culoare, grosime, lungime, nivelul uleios 
al scalpului, par ondulat sau drept, este 
o mostenire genetica, dar starea lui de 
sanatate depinde de tine si obiceiurile 
pe care le ai! Utilizeaza cu moderatie un 
spray bazat pe uleiuri sau un tratament 
zilnic si ateNtie: prea mult ulei, poate 
“sugruma” cresterea firelor de par!

http://www.famost.ro
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SANATATE

Pentru cei carora le Place sa mearga Pe bicicleta, nimic nu este mai Placut decat sentimentul de libertate Pe care 
ti-l ofera Pedalatul Pe un drum deschis. Pe langa aceasta, benefici ile acestui tiP de exercitiu fizic sunt numeroase, 
indiferent ca Pedalezi in strada sau o faci in sala. iata cateva motive Pentru a incePe chiar acum!

 ESTI IN FORMA

Daca vrei sa fii in forma, urca-te pe 
bicicleta si vei fi cu adevarat castigat, 
pentru ca vei avea parte de o tonificare 
din cap pana in picioare. Cea mai buna 
parte, este ca solicitarea corpului si 
arderea caloriilor, este impresionanta in 
timpul efortului.

 BUN PENTRU MEDIUL INCONJURATOR

Nimeni nu vrea sa traiasca intr-un 
mediu poluat care sa afecteze starea de 
sanatate, asa ca, putem lasa cateodata 
masina si ne putem urca pe bicicleta. Un 
studiu efectuat de ECF (euroPean cyclist 
federations), a demonstrat ca Europa ar 
putea reduce cu un sfert emisiile de 
carbon, daca populatia ar folosi bicicleta 
asa cum o fac danezii. Un danez, merge 
in medie cu bicicleta, aproape 1000 de 
km anual. 

 VEZI LOCURI

De cele mai multe ori, cand esti cu 
masina, nu ai timp sa vezi anumite 
cladiri sau mediul inconjurator: te urci in 
masina si mergi direct spre destinatie! 
Cu bicicleta in schimb, ai vizibilitatea 
crescuta si poti vedea foarte multe 
lucruri si locuri interesante, indiferent 
ca mergi prin oras sau in afara lui.

 ADAUGA ANI IN VIATA

Pe langa faptul ca este benefic pentru 
sanatate in general, mersul cu bicicleta, 
adauga ani vietii. Un studiu de 20 de 
ani efectuat de BispeBjerg UniversiTy 
HospiTal din Copenhaga, a demonstrat ca 
femeile care au pedalat in fiecare zi, au 
o durata de viata mai mare cu aproape 4 
ani, comparativ cu cele care au pedalat 
sporadic.

 STARE DE SPIRIT BUNA

Mersul pe bicicleta intr-un ritm rapid, 
vioi (aproximativ 85% din capacitate), 
elibereaza endorfinele cateva ore mai 
tarziu. S-a demonstrat ca pedalatul 
tripleaza nivelul chimicalelor din sange, 
responsabile cu starea de bine. Chiar 
daca faci acest lucru la o intensitate 
mai mica sau o data la doua zile, 
imbunatatirile starii noastre de spirit 
vor fi vizibile semnificativ.

 REZULTATE RAPIDE

In cazul in care timpul nu iti permite 
sa faci sesiuni complete de exercitii, 
mersul pe bicicleta este solutia ideala! 
22 de minute intense de pedalat, 
reprezinta echivalentul a 90-120 
de minute de intensitate medie a 
exercitiilor de fitness cardiovasculare.

 BUN PENTRU INIMA

Un studiu publicat in British Medical 
Journal , a demonstrat ca din cei 
care merg saptamanal cu bicicleta in 
medie 30 de km, aproximativ 50% au 
sanse scazute de a dezvolta probleme 
cardiovasculare.

d e  c e  s a  m e r g e m  p e  b i c i c l e ta ?

http://www.famost.ro
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Pentru cei carora le Place sa mearga Pe bicicleta, nimic nu este mai Placut decat sentimentul de libertate Pe care 
ti-l ofera Pedalatul Pe un drum deschis. Pe langa aceasta, benefici ile acestui tiP de exercitiu fizic sunt numeroase, 
indiferent ca Pedalezi in strada sau o faci in sala. iata cateva motive Pentru a incePe chiar acum!

 ESTI IN TENDINTE

Faptul ca mersul pe bicicleta a luat 
o tot mai mare amploare in ultimul 
timp, a facut ca si industriile aferente 
acestui domeniu, sa se dezvolte si 
mai mult. Astfel, tot ceea ce inseamna 
echipamente si imbracaminte, arata 
din ce in ce mai bine, sunt de o calitate 
ridicata si ajuta la imbunatatirea 
performantelor.

 NOI PRIETENII

Mersul pe bicicleta poate da nastere 
multor prietenii, in anumite orase 
sau zone, existand diverse cluburi 
pentru biciclisti. Gratie internetului, 
ai posibilitatea sa le gasesti si de ce 
nu, sa profiti de acest lucru pentru a 
socializa si a intra in contact cu multe 
persoane.

TREBUIE SA AI UN SCOP
E mult mai bine in aproape 
orice situatie sa ai un plan 
binestabilit, in functie de 
obiectivele tale: daca vrei sa 
faci performanta, sau doar vrei 
sa fii in forma! In functie de 
acest lucru, iti poti planifica 
distantele de parcurs, dar si 
eficientiza timpul si activitatile 
zilnice.

MARIMEA BICICLETEI SI 
POZITIA
Foarte multi biciclisti - 
majoritatea incepatori, afirma 
ca nu se simt confortabil pe 
bicicleta, lucru care pana 
la urma, poate duce si la 
indepartarea de acest sport; 
bicicleta este mai mare, mai 
mica, sau nu este setata 
corespunzator. Daca, de 
exemplu, stand pe sa, atingi 
foarte usor cu ambele picioare 
podeaua, inseamna ca iti 
trebuie o bicicleta mai mare! 
Mergi la un magazin specializat 
de incredere, consulta-te cu 
specialistii, incearc-o si ia 
decizia cea mai buna!

ECHIPAMENTE SI 
IMBRACAMINTEA SPECIFICE
Nu trebuie sa arati ca un 
biciclist profesionist gata 
de a lua startul TURULUI 
FRANTEI! Pentru inceput, poti 
sa iti cumperi echipamente 
de protectie, pentru a iesi 
cat mai bine in cazul in 
care ai accidente usoare. 
Imbracamintea trebuie sa fie 
una usoara, de calitate si in 
care sa te simti confortabil. 
Toate acestea, te ajuta foarte 
mult din punct de vedere al 
confortului, al performantelor 
si sa fim seriosi: este un 
stimul destul de motivant 
pentru placerea de a merge cu 
bicicleta!



d e  c e  s a  m e r g e m  p e  b i c i c l e ta ?
S F A T U R I  P E N T R U 

A - T I  I M B U N A T A T I 

P E R F O R M A N T E L E

http://www.famost.ro
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X - Body
TIMP PENTRU TINE

CAT DE CUNOSCUTA

famost.ro

x
Body-EMS sau Electrical Muscle Stimulation 
reprezinta cea mai sigura si eficienta modalitate de 
a-ti contracta musculatura.

Este cel mai eficient tratament anticelulitic, cea 
mai eficienta modalitate de a scapa de grasimea 
nedorita, de durerile de spate, o optiune sigura 
in cazul in care doresti sa cresti masa musculara 
si cel mai eficient mod de a-ti echilibra sistemul 
muscular. Toate acestea, in 20 de minute de 2 ori pe 
saptamana, fara nicio greutate si fara nicio presiune 

pe articulatii, alaturi de un antrenor personal care te 
corecteaza si iti creeaza antrenamentul dupa nevoile 
fizice.

XBody stimuleaza musculatura cu un curent 
de joasa tensiune la aceeasi intensitate si frecventa 
pe care o utilizeaza creierul nostru in momentul 
in care noi ii trimitem comanda de a contracta 
musculatura, de aceea se poate folosi pe o perioada 
nedeterminata de timp, fara efecte adverse, avand 
contraindicatii, doar cateva boli foarte grave.

18

Romanii foloseau tiparii 
drept remediu pentru anumite 
afectiuni. La sfarsitul secolului 
al XVII-lea, s-a inventat primul 
aparat de electrostimulare si 
recuperare medicala. Apoi, catre 
inceputul anilor 1900 s-au pus 
bazele unor principii mai solide 
prin care se folosea curentul de 
joasa tensiune in recuperarea 
medicala.

Impactul cel mai mare 
pentru domeniul sportiv l-a avut 
profesorul Kots din fosta Uniune 
Sovietica, care a observat o 
crestere a fortei cu minim 30% 
prin utilizarea electrostimularii 
pe sportivii din lotul olimpic de 
haltere al URSS. Mai recent Real 
MadRid, BayeRn Munchen, Steaua 
BucuReSti, primii 10 tenismeni 
ATP, atleti de renume si campioni 
olimpici la diferite sporturi folosesc 
cu incredere Xbody.

Tehnologie folosita de 
astronauti in spatiu. Pe langa 
aspectul sportiv si medical, 
aceasta tehnologie a intrecut 
barierele Pamantului si a fost 
folosita de astronautii NASA 
si URSS in spatiu. Din cauza 
lipsei gravitatiei din spatiu, 
musculatura lor se atrofia rapid 
si de aceea aveau nevoie de 
o modalitate sigura si foarte 
eficienta pentru a stimula 
musculatura.

NU ESTE CEVA NOU !

ESTE ACEASTA TEHNOLOGIE?

Ce este
eMs - eleCtro-MusCle-stIMulAtIon

?
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de la stanga la dreapta

BALAZS FUZESSY (Master Trainer si Fondator Europa)

ARPAD PIKO RUDAS (Fondatorul XBody Romania)

ONCESCU RAZVAN GEORGIAN (Trainer EMS level 1,2,3)

RAPHAEL NEMETHI (Master Trainer si Fondator Europa)

Arzi grasimea nedorita si sa scazi 
greutatea corporala
Te tonifiezi
Scazi in centimetri si reduce tesutul adipos
Reduci celulita si elimini aspectul de 
“coaja de portocala”
Cresti masa musculara in 
mod armonios
Nu pui presiune pe 
articulatii
Iti corectezi postura. Asta 
este unul dintre cele mai 
importante lucruri.

Imbunatatesti sistemul cardiovascular si 
circulatia sangelui
Ameliorezi sau previi durerile de spate
Iti echilibrezi sistemul muscular
Contribui la combaterea osteoporozei, 

antrenamentul intarind 
muschii si implicit sistemul 
osos aferent
Se recomanda si pentru 
femeile care au nascut 
de curand, pentru ca se 
recupereaza la scurt timp 
dupa sarcina.

cu doaR 2 antRenaMente 
pe SaptaMana, a cate 
20 de Minute fiecaRe, 

tehnologia X Body te 
ajuta Sa :

De ce

XBody in 

locul

salii de 

fitness

Eterna problema cu care ne 
confruntam aproape toti: nu ne facem 
timp sa ajungem la sala! Motivele sunt 
multe: comoditate, lene, ne place sa 
credem ca nu avem timp pentru asta. 
Exista o treaba descoperita recent. Mi 
s-a propus sa fac asta si am acceptat in 
secunda doi. Acum imi place din ce in ce 
mai mult si va recomand si voua pentru 

ca niciodata nu este prea tarziu sa faci 
ceva pentru starea ta de bine. Si chiar 
conteaza extrem de mult starea asta de 
bine. Si mai e o treaba foarte "cool" : 
dupa 8 sedinte, mi-am corectat postura! 

Se numeste XBody si este cea mai 
buna forma de fitness pentru cei care isi 
pretuiesc atat corpul, cat si timpul. Eternul 
nostru dusman: Timpul!

O N C E S C U  R A Z V A N  G E O R G I A N

unic antrenor EMS Level 1, 2, 3, acreditat in zona Galati-

Braila, personal trainer, tehnician nutritionist.

OP IN IA  MEA CA ANTRENOR EMS
(Level  1, 2, 3)

EMS-ul este nou pe piata din Romania, 
doar expertii care lucreaza in 
domeniu stiu cum functioneaza.  Si 
dupa cum bine se stie, orice lucru 
nou aparut atrage dupa sine 
carcotasi si false impresii. 

Imi sunt adresate foarte des 
intrebari in legatura cu efectele 

negative ale acestui nou tip de 
antrenament, ba chiar lucrez cu oameni 

care in prima zi de antrenament erau descurajati de 
zvonuri: “Am auzit ca imi poate face rau, ca imi poate 
afecta sistemul nervos...”. 

Spitalele folosesc aceasta tehnologie de foarte 
mult timp, ca tratament pentru a te simti mai bine 
sau a te vindeca - acesta este cel mai bun exemplu. Si 
in spitale exista doctori specialisti in problemele cu care 
te confrunti si care te ajuta sa ajungi la rezultatele 
dorite. 

Asadar, daca porti un tricou cu CERTIFIED 
TRAINER sau PERSONAL TRAINER nu inseamna 
ca esti EXPERT si ca poti utiliza aceasta tehnologie 
la adevarata ei valoare pentru rezultate optime si 
recuperari.

Beneficiile 

EMS training 

(X-Body)



calatorind prin ...

 ZILELE SI ”NOPTILE” ANDREEI IGNAT



 ZILELE SI ”NOPTILE” ANDREEI IGNAT

F
rumoasa, talentata, 
dinamica, o aparitie in fata 
si in spatele scenei. Aceasta 

este AndreeA IgnAt, tanara care 
atrage simpatia tuturor prin felul 
sau dezinvolt, natural, prietenos 
de a interactiona cu oamenii care 
o admira. A fost de acord sa ne 
acorde un interviu in care sa ne 
dezvaluie si lucruri mai putin 
stiute despre ea. Va invitam, deci, 
sa o cunoasteti mai bine!



FAMOST: Cand consideri ca a fost, pentru tine, 
momentul pornind de la care se poate spune ca 
s-a conturat cariera ta de artist?
ANDREEA IGNAT: Consider ca anul 2011 a fost 

momentul “zero”….momentul in care ca am devenit 

un nume cunoscut inclusiv la nivel national, 

pentru ca atunci mi-am lansat prima melodie, 

,,El ritmo dEl amor’’, si totodata primul videoclip, 

bucurandu-se de promovare la cele mai cunoscute 

emisiuni tv si radio.  

Pana in acel moment am studiat cu mare 

atentie tehnicile de muzica usoara si coregrafie, 

urmand scolile de arte (licEul dE artE ,,Dimitrie 
Cuclin’’ si FacultatEa dE artE ,,Dunarea de Jos’’), 

dar si participand la mai multe festivaluri destinate 

copiilor si tinerilor.

Pasiunea pentru muzica si dans am descoperit-o 

inca din copilarie, fiind fascinata de concertele 

artistilor internationali pe care le urmaream cu 

mare atentie. Din pasiunea mea, mai tarziu s-a 

nascut dorinta de a ajunge ca ei …  ,,la televizor’’, 

iar ambitia, talentul si mai ales sustinerea 

parintilor au fost factorii care m-au ajutat sa 

reusesc. 



FAMOST:  Ce beneficii, dar si 
riscuri, comporta cariera de 
tanar artist?
ANDREEA IGNAT: Pfuuu.... 

daca ne referim la beneficiile 

unui tanar artist...hmm, pana 

acolo consider ca trebuie sa stii 

cu adevarat pasii pe care trebuie 

sa-i parcurgi, sa ai incredere 

in talentul tau si sa nu te lasi 

influentat de lucrurile negative 

care se intampla in showbiz, 

pentru ca, doar asa, viata de 

artist iti poate oferi admiratia 

publicului de orice varsta, dar si 

respectul oamenilor profesionisti 

din domeniul artei, care pentru 

mine, sunt semnele reusitei. 

Primul si probabil cel mai 

important beneficiu este chiar 

muzica, care, in opinia mea, este 

cel mai frumos lucru pe care-l pot 

face  si care, adesea, mi-a oferit 

sentimente ce nu pot fi descrise in 

cuvinte.

Desi as prefera ca arta sa nu 

suporte riscuri pentru cei care o 

practica, din pacate, in industria 

muzicala, riscurile sunt destul de 

numeroase si de foarte multe ori 

apar instantaneu...stiti voi vorba 

,,Pana nu risti, nu castigi..’’, ei!! 
... cam asa se intampla in cariera 

de artist, de aceea trebuie sa fii 

pregatit din toate punctele de 

vedere in momentul in care iti 

conturezi drumul pe care vrei sa-l 

urmezi! 



FAMOST:  Noul tau single se 
bucura de un mare succes. Cine sau 
ce a contribuit la asigurarea lui?
ANDREEA IGNAT: Noul meu single, 

intitulat ,,NOPTILE’’, se bucura intr-

adevar de un succes binemeritat, iar 

datorita lui am reusit sa revin in atentia 

publicului. Piesa a luat nastere in 

studioul ,,chili musicPro’’ inca din luna 

ianuarie 2015, fiind compusa de MArIus 

dIA. In luna iunie 2015, piesa a fost 

acceptata si promovata de casa de discuri 

REV CLOVERMEDIA, fapt pentru care 

ii multumesc mult intregii echipe.

Chiar daca in repertoriul meu 

exista la activ 10 melodii proprii, piesa 

,,NOPTILE’’ este speciala, pentru ca este 

prima care se bucura de promovarea 

unei case de discuri, asa ca va invit cu 

drag sa o ascultati.





FAMOST:  Cum iti vezi urmatorii 
ani? Ce intentionezi sa faci in plan 
profesional?
ANDREEA IGNAT: In ceea ce 

priveste cariera, imi doresc sa 

ajung cat mai sus, sa am parte de 

compozitii care sa ajunga la sufletul 

publicului de orice varsta si sa se 

bucure de succes international. Mai 

mult de atat, mi-as dori ca tinerii 

sa se distreze pe muzica mea, iar 

pana acolo, voi urma pas cu pas 

drumul spre succes, voi avea grja 

de imaginea mea, de personalitatea 

mea si, nu in ultimul rand, de vocea 

mea.

O alta ambitie, este sa 

pregatesc in continuare ansamblul 

,,ESTRADA COPIILOR’’ pe care 

l-am reiinfintat in anul 2009 si 

de care m-am atasat enorm si 

pot spune ca la momentul actual, 

reprezinta parte din sufletul meu. 

Ansamblul este format din copii 

talentati nu numai la muzica, dar si 

la dans, cu varste curpinse intre 5 

si 19 ani si…facand un bilant, dupa 

toti acesti ani de pregatire si daruire, 

palmaresul este unul impresionant, 

fapt care ma determina ca in 

urmatorii ani sa le pot arata si 

dezvalui cat mai multe dintre 

secretele scenei!

FAMOST:  Iti multumim, Andreea, 
a fost o placere sa stam de vorba!
ANDREEA IGNAT: Multumesc 

si eu rEvistEi FAMOST si tuturor 

celor care imi sunt alaturi!Pupici 
lipiciosi!

va invit sa dati un likE Paginii oFicialE :
www.facebook.com/andreeaignatofficial

www.andreeaignat.blogspot.ro

www.instagram.com/andreeaignatofficial

www.twitter.com/andreeaignat25



Vestimentatie : JOYZ / Incaltaminte : JOYZ / Accesorii : JOYZ / Make-up : MIGOTO SPA / Foto : FAMOST



locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea
Migoto Spa

0336 114 983 / 0744 604 400
www.migotospa.ro      facebook.com/migotospa.ro

centru de infrumusetare
cosmetica
salon masaj
solar
remodelare corporala
epilare
dermopigmentare
microdermabraziune
coafor
bronzare organica
hairstyling

Apasa A I C I
pentru WEB !

https://www.facebook.com/migotospa.ro
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SPLENDIDA

P R E G A T I R E A

Articol oferit de Migoto Spa

Soarele arde si noi suntem in plina vacanta. Vrem sa ne 
relaxam pe malul marii si sa avem un bronz perfect, o 
piele sanatoasa si un par plin de vitalitate.

Dupa cum stim, soarele poate sa devina si dusmanul 
pielii si a parului nostru daca nu le oferim o ingrijire 
sporita in aceasta perioada.

Parul tau are nevoie de o hidratare sporita deoarece 
razele UVA/UVB si apa sarata usuca foarte tare firul de 
par. Ar fi indicat sa folosim produse cu protectie solara, 
iar inainte de a intra in apa, putem aplica pe lungimile 
parului, un balsam hidratant care sa formeze o bariera 
impotriva apei marii si astfel, parul sa isi pastreze 
vitalitatea, hidratarea si culoarea.

Pielea ta este secretul unui bronz perfect. O piele 
sanatoasa si hidratata, capata un bronz de invidiat.

Un peeling pe fata si pe corp, inainte de plaja, va 
indeparta stratul de celule moarte si creeaza suprafata 
ideala pentru un bronz uniform si de durata. Crema cu 
factor de protectie este un aliat de nadejde atat pentru 
sanatatea pielii, cat si pentru un bronz sanatos ce ne poate 
rezista pana la iarna. Toate lumea fuge de factorul de 
protectie, crezand ca aceasta blocheza pigmentarea pielii, 
cand el, de fapt, o ajuta sa se “coloreze” in mod natural 
neagresand-o, iar rezultatul se mentine timp de mai multe 
luni.

Crema hidratanta este un MuSt have ale sezonului si 
nu trebuie sa treaca nici macar o zi fara a ne hidrata atat la 
exterior (pielea, parul), cat si interorul (apa, sucuri naturale), 
pentru ca pielea si parul nostru sa arate perfect!
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hidratarea

Vara aduce in stilul nostru de viata 
alert un nou factor care ne afecteaza 
organismul: caldura insuportabila. 

Temperaturile ridicate aduc cu ele 
schimbari in alimentatie si un consum 
ridicat de lichide. Organismul pierde in 
aceasta perioada multa apa prin propriul 
proces de reglare a temperaturii corpului 
si anume, transpiratia. Este recomandat 
un consum zilnic de cel putin 8 pahare de 
apa. Hidratarea optima mentine un tranzit 
intestinal corect, favorizeaza pierderea in 
greutate si promite o piele perfect hidratata 
si stralucitoare.

VA RECOMAND ca lichidul principal 
de hidratare sa fie apa - minerala nu mai 
mult de jumatate de litru pe zi, iar restul 
de la fantana, izvor sau filtrata - peste  60% 
din aportul de lichide adus organismului, iar 
restul de 40% ceaiuri, supe, sucuri naturale, 
fructe si legume crude. 

BEA APA LA TEMPERATURA CAMEREI!

Corpul uman este alcatuit in proportie 
de 70% din apa, asa ca aceasta ocupa 
intotdeauna primul loc in recomandarile 
medicilor. Lipsa apei in corp este asociata cu 
senzatia de oboseala, de stres si de nerabdare, 
poate ingreuna concentrarea si poate reduce 
nivelul de atentie si de vitalitate. Secretul 
consta  in consumul apei la temperatura 
camerei, nu rece. Astfel, corpul nostru nu va 
fi nevoit sa consume energie pentru a aduce 
temperatura apei consumate la temperatura 
corpului.

Orice lichid poate potoli setea, dar nu 
orice lichid asigura hidratarea organismului. 
Daca bem sucuri - mai ales cele sintetice, 
pentru a ajunge la apa din acele sucuri, 
organismul nostru face eforturi suplimentare. 
Daca in schimb, bem apa, aceasta ajunge cu 
usurinta acolo unde este un deficit.

Sunt si alte alimente care pot pastra 
organismul hidratat: ceaiurile, supele, 
ciorbele, sucurile naturale, fructele si 
legumele.

Ceaiurile cele mai potrivite pe timp 
de vara, sunt cele care contin multe 
minerale pentru ca o data cu apa, in timpul 
transpiratiei si mineralele din organism sunt 
eliminate. 

Ceaiurile de fructe neindulcite sunt 
utile atat petru hidratare, cat si pentru 
remineralizare si pentru diversele tipuri de 
diete.

Ceaiul de scoarta de stejar, de scoarta de 
salcie, de frunze de nuc si cel de salvie duc 
la reducerea transpiratiei. Doar ca gustul lor 
nu este cel mai placut. Pentru imbunatatirea 
gustului, puteti apela la o combinare cu 
alte ceaiuri mai gustoase, cele de fructe, de 
menta, de rozmarin sau puteti sa-l indulciti 
cu miere sau cu stevia reubadiana.

Ceaiul de roiboos are proprietati 
hidratante si mineralizante, nu contine 
cafeina si ofera energie organismului. Un 
ceai deosebit de potrivit pentru hidratare pe 
timpul verii, este cel de menta cu ceai verde, 
hibiscus si macese. Pe langa minerale, este 
plin de antioxidanti si vitamine.

Supele si ciorbele ridica aportul de apa 
pe timpul zilei, dar trebuie avut grija ca 
acestea sa fie cat mai slabe (fara grasimi sau 
cu grasimi potrivite). Excesul de smantana 
adaugat la supa nu va ajuta hidratarea. Cele 
mai potrivite sunt supele si ciorbele de pui 
si de peste cu legume, sau supele si ciorbele 
numai din legume.

Sucurile naturale de fructe sau legume 
aduc un aport deosebit de minerale si 
vitamine, suplimentar hidratarii. Cele mai 
racoroase sucuri de fructe si legume sunt: 
sucul de pepene galben si rosu, sucul de 
castraveti, sucul de piersici si caise, sucul de 
varza, sucul de mere si pere, sucul de ardei 
gras si telina, sucul de ananas si citrice.

Copiii trebuie atent supravegheati 
pe timpul verii si hidratarea lor trebuie 
efectuata permanent! Necesitatile lor 
sunt mai mari, pentru ca ei se joaca si uita 
sa se realimenteze cu apa. De aceea, trebuie 
supravegheati continuu si hidratati din ora 
in ora.

Poarta cu tine o sticla de apa si un spray 
cu apa termala care te racoreste, iti calmeaza 
si fortifica pielea.

august 2015
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SANATATE

Una din cele mai vechi plante ale 

pamantului, de aproximativ 1500 de ani, 

ROSCOVA, se cultiva in Turcia, Siria, Cipru, 

Grecia, Spania, Maroc, Libia, Tunisia, Algeria 

si Palestina.

Existenta pastailor de roscova este 

mentionata si in Talmud: Berakhot relata ca 

Rabinul Haninah si fiul sau au supravietuit 

datorita pastailor de roscova. In Noul 

Testament, Matei 3:4 relata ca Sfantul Ioan 

a subzistat in pustietate datorita pastailor de 

roscova. Din acest motiv, roscova se mai numeste 

si painea Sfantului Ioan. In Luca 15:16, cand 

Fiul Ratacitor se afla in campul spiritualitatii 

si al saraciei sociale si suferea de inanitie, a 

supravietuit datorita pastailor de roscove.

Egiptenii antici se hraneau cu roscove. Era 

deasemenea cunoscuta ca un indulcitor uzual, 

iar in scrierea hieroglifa era corespondentul 

cuvantului dulce. Exista o traditie la 

sarbatoarea evreiasca Tu Bishvat, sa se manance 

roscove. Bauturile din suc de roscova, sunt 

traditionale la sarbatoarea de Ramadam, a 

islamicilor.

FAINA DE ROSCOVE seamana atat 

de bine la gust cu ciocolata, incat foarte putini 

oameni faceau diferenta. Spre deosebire de cacao 

care contine cofeina si alte substante nedorite 

din punct de vedere al sanatatii, roscova contine 

carbohidrati buni si zaharuri. Pe langa acestea, 

roscova mai contine Calciu (contine calciu 

de trei ori mai mult decat laptele), Fosfor, 

Magneziu, Potasiu, Sodiu, Fier, Mangan, Zinc, 

Cupru. De asemenea, roscova vine “echipata” cu 

cantitati considerabile de vitamine: vitamina 

A, complex de vitamine B, vitamina C, D si E. 

Contine 7% proteine si foarte putine grasimi. 

Este bogata in PECTINA. Pectina devine un 

element important in alimentatie, pe masura 

ce i se descopera proprietatile. De exemplu, s-a 

descoperit ca pectina este eficienta in a elimina 

anumite elemente radioactive din organism. 

Cu siguranta, asta o face sa devina foarte 

importanta in zilele noastre, cand alimentele 

sunt mai mult sau mai putin contaminate. 

Pectina este de foarte mare ajutor in reglarea 

digestiei.

Roscova se mai utilizeaza sub forma de 

faina de fructe in tulburari dispeptice la copii, 

in gastrite, enterocolite, dezinterie. Aceasta 

pulbere, bogata in mucilagii, pectine, vitamine, 

glucide, galactomanan, are proprietatea de 

a absorbi toxinele si secretiile prevenind 

deshidratarea. Are si un  important rol nutritiv.

Taninii continuti de roscova, inhiba 

enzimele digestive, inactiveaza bacteriile coli 

si sustin in acelasi timp dezvoltarea unei flore 

binefacatoare de bacterii intestinale. In general, 

roscova are efect calmant asupra stomacului si 

mucoaselor intestinale, de aceea, este utilizata 

pentru a usura greata si diareea.

Oamenii mananca fructe de roscova de 

milenii. Roscova este utilizata atat in scop 

nutritional cat si medical, in stare uscata, 

uneori intreaga, de cele mai multe ori sub forma 

de fainuri, siropuri sau ceai. Astazi, pastaia 

de roscova prajita si macinata este utilizata 

ca substitut de cacao. Consumul de rosCove 

influenteaza in mod pozitiv sanatatea fiziCa 

si psihiCa a organismului.

SIROPUL de ROSCOVE
EFECTE ALE 

SIROPULUI DE 
ROSCOVE :

 Antialergic
 Antiasmatic - roscova este 
foarte eficienta impotriva 
dificultatilor respiratorii, iar in 
unele boli precum astmul alergic, 
poate avea rezultate imediate
 Protector pulmonar
 Antibronsic
 Bronhodilatator
 Emfizem pulmonar
 Gripa
 Tuse
 Antibacterian
 Antiviral
 Antiseptic
 Antimicrobian
 Antioxidant
 Anticancer
 Constipatie cronica
 Dureri 
reumatismale
 Analgezic
 Antipoliomelitic
 Imunostimulator
 Projeaza si stabilizeaza 
membrane celulei hepatice
 Stimuleaza regenerarea si 
detoxifierea ficatului
 Antianemic
 Antinitrozaminic
 Osteoporoza
 Gastrita
 Balonare
 Disconfort intestinal
 Antiparazitar - lambia, tenie, 
oxiuri
 Hipertensiune
 Tahicardie
 Calmant al sistemului nervos
 Tonic sexual feminin si 
masculin
 Reduce infertilitatea masculine 

prin cresterea numarului si 
calitatii spermatozoizilor

DORINA URSU
- terapeut naturist -

Te astept cu intrebari pe 
adresa de e-mail:

dorina.ursu@
nutritieterapeutica.ro
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CE AR TREBUI 
SA STII 
DESPRE INOT?

Te invitam
sa afli mai jos!

Pentru ca suntem in 
anotimpul calduros, foarte 
multi dintre noi vor sa 

stea la soare pentru putin bronz, 
implicit sa inoate si asta fie ca 
suntem la mare, la pisicina sau in 
orice alt loc care ne permite acest 
lucru. Din pacate, inotul nu este la 
indemana tuturor; necesita invatare 
si antrenament, iar comparativ cu 
mersul pe bicicleta sau alergatul, 
acest sport este si foarte periculos. 
De aceea ar fi bine sa ne luam inima 
in dinti si sa invatam sa inotam.

costum de baie

1 Trebuie sa investesti intr-un costum 
de baie care sa ti potriveasca. Uneori 

poate fi mai mare sau mai mic, iar acest lucru, 
iti poate provoca un mare disconfort. Mergi 
la un magazin specializat, consulta-te cu 
vanzatorii si ia-ti costumul care se potriveste! 
Nu uita ca in contact cu apa, acestea se mai 
dilata!

toaleta

2 Fiecaruia dintre noi, ii vine 
momentul cand trebuie sa mearga 

la baie! Fii sigur ca stii unde sunt localizate 
toaletele, pentru a evita sa intrati in panica in 
urma unor impulsuri inopinate si a nu urina 
in piscina.

Majoritatea pisicinelor au substante 
care reactioneaza cu produsele reziduale, ca 
sa nu mai amintim de igiena si inrautatirea 
calitatii aerului!

slabit prin inot

3 Cei care practica inotul - in special 
de performanta, intotdeauna sunt 

admirati pentru corpul construit armonios. 
Cu toate acestea, exista inotatori care nu 
se incadreaza in aceasta categorie. Daca iti 
doresti sa slabesti inotand, atunci trebuie 
sa stii ca nu poti manca orice, trebuie sa 
monitorizezi tot ce tine de alimentatie, lucru 
valabil de altfel, in orice sport.

progres 

4 Daca esti hotarat sa progresezi 
in acest sport, este important sa 

gasesti un antrenor. Daca alte sporturi nu 
necesita asa ceva, un antrenor de inot te ajuta 
cu biomecanica. Trebuie sa tinem cont ca 
inotul este un sport oarecum nenatural, ceea 
ce creste importanta acordata biomecanicii; 
astfel, cu un antrenor bun si practica, putem 
sa atingem performantele dorite.

dureri

5 Nu intra in panica, daca dupa un 
antrenament te vei trezi cu dureri 

de spate sau umeri! Ca in orice sport, inotul 
solicita mai mult anumite parti ale corpului si 
le predispune accidentelor.

scop

6 Pentru a-ti atinge scopul, fa-ti 
un plan si respecta-l! Slabit sau 

performanta, ambele necesita adoptarea unui 
alt stil de viata, de la alimentatie, investitii, 
pana la renuntarea la anumite obiceiuri.

fara comparatii

7 Nu trebuie sa te compari cu alti 
inotatori! Esti acolo pentru a fi in 

forma, pentru a slabi sau a face performanta! 
Incearca sa comunici cu ei, sa nu deranjezi si 
respecta regulamentele! Concentreaza-te pe 
scopurile tale si nu pe viteza de inot a celor 
din jur.

TIMP PENTRU TINE
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CONTROLUL GREUTATII

Stilul de inot bras - in functie de 
greutate si viteza cu care inoti, te ajuta 
sa pierzi aproximativ 367 Kcal in 30 de 
minute, comparativ cu mersul pe jos - 
99 Kcal, ciclismul - 240 Kcal, alergatul 
la o viteza de 10 km/ora - 300 Kcal.

SCADE NIVELUL DE STRES

Un sondaj facut pe aproximativ 4000 
de inotatori de s P e e d o , a aratat ca 
inotul este un bun mod de a te relaxa. 
Dintre cei chestionati, 74% au afirmat 
ca inotul reduce stresul si elibereaza 
tensiunea, 68% au recunoscut ca ii 
ajuta sa se simta mai bine in pielea lor, 
crescandu-le respectul de sine, 70% au 
afirmat ca ii ajuta sa se odihneasca la 
nivel mental.

STARE DE SPIRIT MAI BUNA

Un studiu american, a demonstrat 
faptul ca dupa o sesiune de inot, cei 
100 inotatori (deopotriva incepatori, 
intermediari, avansati) au simtit mai 
putina tensiune, depresie, confuzie, 
furie. Acest lucru se datoreaza 
eliberarii unui hormon responsabil cu 
starea de bine : serotonina.

INTARIRE MUSCHI

Rezistenta apei este de 44 de ori mai 
mare comparativ cu cea a aerului, 
ceea ce duce la tonifierea muschilor 
si te ajuta sa fii in forma. Cand inoti, 
intampini rezistenta comparativ 
cu exercitiile de la sala, dar de 
data aceasta, fara sa ai nevoie de 
echipamente.

SOMN BUN

Cei care practica sporturi solicitante-
printre care si inotul-au sanse foarte 
mari sa aiba un “somn bun” in aproape 
fiecare noapte. Mai bine de 2/3 din cei 
care practica sporturi mai solicitante, 
nu au probleme legate de insomnie, 
trezitul de dimineata sau dificultati de 
adormire.

IMPACT REDUS

Cand inoti, soliciti 90% din corpul 
tau, astfel incat, cari doar 10% din 
greutatea totala! Acest lucru, permite 
o mai mare usurinta in miscare, 
punandu-se astfel, o mai mare tensiune 
pe muschi, oase, articulatii.

BUN PENTRU INIMA

Cand inoti, presiunea apei exercita o 
anumita presiune asupra sistemului 
circulator, fapt care ajuta ca sangele 
sa ajunga mai repede la inima. Bataile 
inimii sunt reduse cu aproximativ 17 
per minut!

REDUCE NIVELUL DE 
COLESTEROL SI TENSIUNE 
ARTERIALA

30 de minute de inot x trei ori pe 
saptamana, reduce semnificativ 
tensiunea arteriala, un studiu 
demonstrand ca frecventa cardiaca 
a fost redusa considerabil dupa 
aproximativ 2-3 luni de inot. 30 de 
minute de inot, ajuta la reducerea 
nivelului de colesterol. 

Inotul este un sport frumos, care te mentIne In forma sI 
cu un Impact benefIc asupra starII noastre de sanatate 

Un elefant poate inota 
aproape 32 de km zilnic. 
Cangurii de asemenea, sunt 
inotatori foarte buni.

Costumul de baie bikini este 
inspirat dupa numele unei baze 
de testare nucleara a SUA, situat 
in sudul Oceanului Pacific; 
aceste se numeste Bikini Atoll.

Peste 50% dintre inotatorii 
world class sufera de dureri de 
umar.

Inotatorii de performanta se 
antreneaza 5-7 ore zilnic, 5-7 
zile pe saptamana; ei inoata 
intre 10 si 15 km pe zi, pe langa 
antrenamentele de flexibilitate 
si forta.

In stilurile fluture si bras, 
inotatorii trebuie sa atinga la 
final simultan cu ambele maini 
marginea piscinei, in timp ce in 
stilurile liber si spate, doar cu 
una singura.

Primele curse de inot dateaza 
din anul 36 e.n. in Japonia.

titaNiCuL a fost primul 
pachebot inzestrat cu piscina si 
sala de gimnastica.

Cea mai veche piscina 
construita din beton este deeP 
eddy swimmiNg PooL in Texas 
si dateaza din 1915.

Primul sistem de filtrare a 
piscinei a fost introdus in 1910.

Prima fotografie de final a 
unei curse de inot, a fost facuta 
in 1939.

Conform guiNess booK, 
cea mai mare piscina este San 
aLfoNso deL mar seawater  
-  aLgarrobo - Chile, cu 
o lungime de 1013 m pe o 
suprafata de 8 ha.

Singurul inotator care a 
castigat 7 medialii de aur la 
Olimpiada a fost Mark Spitz 
in 1972.

Inotul a devenit sport olimpic 
in 1896.

Primele aripioare de inot 
au fost inventate de Benjamin 
Franklin.
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(III)
COCTEILURI

DAIQUIRI CU CAPSUNI

Avem nevoie :
3 capsuni
Putin sirop de capsuni
6 frunze de menta si o crenguta pentru a 
decora
2 masuri rom golden
2 masuri suc lime
Se amesteca capsunile, siropul de capsuni si 
frunzele de menta; se adauga romul si sucul 
de lime, se agita cu gheata. Se decoreaza 
cu crenguta de menta si feliute de capsuni. 
Derivat: DAQUIRI DE PEPENE 
GALBEN . Se amesteca doua masuri rom, 
1 masura de suc lime si jumatate de masura 
Midori cu multa gheata zdrobita, apoi se toarna 
intr-un pahar de martini inghetat. Se decoreza 
cu o feliuta de pepene galben.

MOON RIVER

Avem nevoie :
1 masura dry gin
1 masura coniac caise
1 masura Cointreau
1/2 masura Galliano
1/2 masura suc de lamaie
Cirese maraschino pentru a decora
Se pun cuburi de gheata in shaker, apoi se 
adauga coniacul de caise, ginul, Cointreau, 
Galliano si sucul de lamaie peste gheata. Se 
rastoarna apoi in doua pahare martini inghetate 
si se decoreaza cu cate o cireasa maraschino. 
Derivat: MAIDEN’S PRAYER. Se adauga 
intr-un shaker, gheata, 4 masuri gin, 4 masuri 
Cointreau, 2 masuri suc de portocale. Se agita 
foarte bine si se pune in doua pahare de martini 
inghetate.

ORANGE BLOSSOM

Avem nevoie :
8 felii portocole si altele pentru a decora
4 lingurite sirop migdale
Gheata zdrobita
2 masuri suc grapefruit roz
Bitter Angostura
Amestecati jumatate din feliile de portocale 
cu siropul in doua pahare highball. Umpleti-
le apoi cu gheata zdrobita, dupa care, turnati 
gin si cateva picaturi bitter; decorati cu felii de 
portocala. Derivat: THE FIX . Se amesteca 
intr-un shaker plin cu gheata 4 masuri gin cu 
cateva masuri suc de lime, lamaie si ananas, se 
adauga apoi 1 masura Cointreau. Se toarna in 
doua pahare inghetate.

BERRY COLLINS

Avem nevoie :
8 zmeure si suplimentar pentru a decora
8 afine si suplimetar pentru a decora
Gheata zdrobita
Sirop de capsuni
4 masuri gin
4 lingurite suc de lamaie
Sirop de zahar
Apa carbogazoasa
Puneti in doua pahare highball jumatate din 
afine si zmeura, apoi umpleti fiecare pahar cu 
gheata zdrobita. Adaugati gin, suc de lamaie 
si sirop de zahar. Adaugati ginul, sucul de 
lamaie si siropul de zahar; amestecati bine si 
completati cu apa carbogazoasa. Decorati cu 
zmeura, afine si o felie de lamaie. Derivat: 
LEMON GRASS COLLINS . Puneti intr-
un pahar highball doua masuri vodca lemon 
grass in care avem deja gheata zdrobita, apoi 
adaugati lichior de vanilie, cateva picaturi suc 
de lamaie, putin sirop de zahar, iar deasupra, 
adaugati bere de ghimbir.
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BOURBON PEACH SMASH

Avem nevoie :
12 frunze menta, plus crengute pentru a 
decora
6 felii piersici
6 felii lamaie, plus suplimentar pentru a 
decora
4 lingurite zahar pudra
4 masuri bourbon
Cuburi de gheata
Gheata zdrobita
Amestecati intr-un shaker frunzele de menta, 
feliutele de piersica si lamaie, zaharul; adaugati 
bourbon si cateva cuburi de gheata si agitati 
bine. Rasturnati continutul in doua pahare - 
vintage preferabil; decorati cu o crenguta de 
menta si o feliuta de lamaie. Derivat: RHETT 
BUTLER . Intr-un shaker pe jumatate cu 
gheata, adaugati 4 masuri bourbon, 8 masuri 
suc de afine, 4 linguri sirop de zahar, 2 linguri 
suc de lamaie. Agitati bine si rasturnati in doua 
pahare - vintage - pline cu gheata.

SINGAPORE SLING

Avem nevoie :
Cuburi de gheata
2 masuri gin
1 masura cherry brandy
1/2 masura Cointreau

1/2 masura BenediCtine

1/2 masura Grenadine

1 masura suc lime
1o masuri suc ananas
Bitter anGostura

Felii ananas si cirese maraschino pentru a 
decora
Umpleti pe jumatate un shaker cu cuburi de 
gheata, puneti cuburi de gheata in 2 pahare 
highball. Adauga ingredientele in shaker si 
amestecati pana se formeza un strat de gheata 
in exterior. Rasturnati in pahare si decorati 
cu o feliuta de ananas si o cireasa maraschino. 
Derivat: GIN SLING . Amestecati sucul de 
la o lamaie cu 2 masuri cherry brandy, 6 masuri 
de gin si multa gheata. Turnati in doua pahare 
highball pline cu gheata si adaugati apoi, apa 
carbogazoasa.
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DESTINATII DE CALATORIE

Unul dintre cele mai mari 
porturi maritime ale lumii, 
Anvers/Antwerpen  este 
capitala si principalul centru 
economic, cultural si turistic 

al provinciei cu acelasi nume, precum si 
cel mai intins oras al Belgiei, deoarece 
in aglomerarea urbana, traiesc aproape 
800000 de locuitori. 

Orasul a fost ridicat pe malul drept 
al raului Scheldt/Schelde, iar legenda 
spune ca numele orasului provine de la 
un urias care se numea Druon Antigoon, 
care si-a stabilit tabara pe malul raului si 
a inceput sa ceara taxa de la toate vasele 
care navigau in zona. Celor care refuzau 
sa plateasca taxa, li se reteza o mana, 
care era aruncata in apa, si de aici, de 
la expresia flamanda “mana aruncata” 
- “hand werpen”- s-a transformat 
in Antwerpen  - forma oficiala 
flamanda a numelui orasului. Marturie 
a acestei legende stau si cele doua maini 
reprezentate pe blazonul orasului si, de 
asemenea, sculptura care impodobeste 
Fantana Barbo, unul dintre simbolurile 
orasului.

Anvers  a devenit unul dintre 
orasele componente ale Ligii Hanseatice 
in 1315, iar in anul 1460, a fost infiintata 
aici, prima Bursa de Marfuri din lume. 
Orasul era unul dintre cele mai bogate 
orase europene in secolul al XVI-lea, dar 

in urma cuceririi spaniole, prin Pacea de 
la Westfalia (1648), raul Scheldt a fost 
inchis pentru navigatia comerciala, si de 
aici a inceput o lunga perioada de declin a 
intregii zone.

Abia dupa cucerirea de catre armatele 
franceze ale lui Napoleon (1795) si 
redeschiderea pentru navigatie a raului, 
orasul s-a repus pe picioare, atat din 
punct de vedere economic si nu numai, 
si, in acest fel, a urmat o alta perioada de 
bunastare pentru toti oamenii din zona.

Desi aglomerarea urbana s-a extins 
intr-o mare parte si pe celalalt mal al 
raului, nu exista nici macar un pod care sa 
faca legatura intre ele, singura conexiune 
intre cele doua maluri, fiind si astazi 
data de cele doua tuneluri: unul pentru 
pietoni si altul pentru trenurile de oras si 
autoturisme. In prezent, bogatia orasului 
este sustinuta de portul construit aici, 
fiind unul dintre cele mai mari si mai 
moderne din lume, aflat la 88 de km de 
Marea Nordului, si intinzandu-se pe o 
suprafata de peste 20 de km, si pe unde 
trec anual peste 100 000 000 de tone de 
marfuri dintre cele mai diverse.

Pe langa port, orasul este renumit 
in lumea intreaga pentru slefuitorii sai 
de diamante, peste 70 % din diamantele 

lumii trec pentru a fi prelucrate in oras, 
gasindu-se de asemenea, asa cum era 
si firesc, cea mai mare Bursa de 
Diamante . Pe langa utilizarea acestora 
in scopuri industriale, ca de exemplu 
burghiele pentru sondele petrolifere, 
comertul cu bijuterii ocupa de asemenea 
un segment important al exporturilor 
belgiene si o mare sursa de profit pentru 
comerciantii din acest domeniu stabiliti in 
oras, multi dintre acestia fiind de origine 
iudaica.

Insa, cel mai bine este observata 
maretia apusa a orasului in Grote 
Markt. Piata principala a orasului si 
“inima” intregii asezari, inconjurata de 
casele somptuoase ale fostilor nobili 
si de sediile centrale ale “ghildelor” - 
adunarile meseriasilor si negustorilor din 
oras - cu fatadele lor minunate, decorate 
cu gust, multe dintre acesta apartinand 
stilului baroc sau gotic tarziu. Fiecare 
dintre acestea, este o adevarata opera a 
arhitecturii flamande. 

In centru Pietii, se afla Fantana 
Barbo, opera a faimosului sculptor 
Jef Lambeaux din anul 1887 si care 
este situata si in fata cladirii primariei 
orasului. Statuia, care reprezinta “piesa 
de rezistenta“ a fantanii, este constuita 
pe un suport foarte inalt, de circa 7 metri 
si este bogat decorata cu numeroase 
animale marine, care ofera o reprezentare 

“D i aman t u l ” BELG IAN
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deosebita a legendei care da numele 
orasului. Deoarece nu are un bazin de 
colectare a apei, fantana ofera un inedit 
spectacol privitorilor, cu modul ingenious 
de strangere a apei ce se face ”nevazuta” 
printre pietrele de la baza ansamblului 
sculpturii centrale. 

Si pentru ca am vorbit de 
Piata Centrala, aici se afla si sediul 
Primariei orasului -“Stadhuis”, cladire 
reprezentativa pentru stilul architectonic 
flamand, care consta intr-un amestec 

eclectic al stilului Renasterii italiene tarzii 
(loggia de sub acoperis) cu cel al barocului 
si al goticului (ornamentele de pe fatada ce 
masoara aproape 76 m, piliastri sculptati si 
nisele bogat oranamentate).

 In spatele Primariei, se gaseste 
“Ghildenkamerstasse” , o strada ingusta 
marginita de casele vechilor “ghide” 
mestesugaresti, in prezent cel mai celebru 
loc de promenada al orasului si mai ales 
“punctul zero” al shopping-ului, deoarece 
aici isi au reprezentanta numeroase nume 
“grele” ale industiei de profil cum ar fi: 
Dior, Versace, Fendi si multi altii, precum 
si numerosi creatori locali. 

Tot un punct de reper important al 
orasului, care domina Piata Centrala 
este Catedrala Sf. Fecioare Maria - 
“Onze-Lieve-Vrouwekathedraal”, cel 
mai mare edificiu de acest gen din Belgia, 
suprafata sa intinzandu-se pe aproape 
un hectar. Constructia sa a inceput in 
anul 1352, si a fost terminata abia in 
1521 dupa multe tergiversari si chiar si 
in prezent, nu este pe deplin finalizata.  
Clopotnita care masoara 123 de metri 
in inaltime, are in interior 47 de clopote, 
iar intrega catedrala in ansamablul ei, 
masoara 117 metri in lungime, 65 metri 
pe verticala si are peste 48 coloane de 
sustinere. 

Catedrala este una dintre cele mai 
frumoase din Belgia, iar la constructia 

ei, au contribuit intr-o foarte mare 
masura toti membrii bogati ai ghildelor 
mestesugarilor si comerciantilor, din acest 
motiv fiind si foarte bogat impodobita, 
mai ales cu trei triptice de altar ce 
infatiseaza “Inaltarea”, “Coborarea de 
pe cruce” si “Invierea”, pictate de catre 
celebrul pictor  Peter Paul Rubens; pe 
tavan se afla o minunata pictura a lui 
Cornelius Schut, pictura ce are in centru 
compozitiei imaginea cu “Adormirea Sf 
Fecioare” si care dateaza din anul 1647. 
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DESTINATII DE CALATORIE

In interior, se mai pastreaza si multe 
dintre vitraliile originale, foarte bogat 
decorate, iar in timpul sarbatorilor, au loc 
frecvent aici concerte de orga, pe langa 
faptul ca cele 47 de clopote marcheaza 
fiecare ora, zgomotul produs de acestea, 
fiind auzit si de la o mare distanta din 
oras. 

Daca Anversul este cel mai mare 
centru de prelucrare a diamantelor, era 
inevitabil ca in oras sa se regaseasca 
si un muzeu special dedicate 
acestora, “Provinciaal 
Diamantmuseum”, locul 
unde sunt expuse 
numeroase colectii 
de bijuterii si mai 
mult decat atat, 
muzeul are o parte 
special amenajata 
in care doritorii 
pot participa la 
intreg procesul 
de prelucrare a 
acestora, in cadrul 
unor ateliere, conduse 
de catre artizani specialisti 
in acest domeniu.

Tot la categoria locuri si lucruri 
frumoase, pe langa diamante, Anversul 
se poate lauda, cu deosebitul Muzeu 
de Arte Frumoase - ”Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten” care 

adaposteste o minunata colectie de opere 
de arta valoroase, tablouri care apartin 
numerosilor pictori flamanzi de la celebrii 
Peter Paul Rubens si Jan van Eyck la 
modernistul Pierre Alechinsky, precum si 
numerose sculpturi,  tapiserii si exponate 
de  design interior. 

Mentionand operele renumitului 
pictor flamand Peter Paul Rubens, era 
firesc sa ajungem la muzeul care ii este 
dedicat, acesta fiind amenajat in casa 

in care a trait artistul, din anul 
1610 cand a achizitionat-o si 

pana la trecerea acestuia 
in nefiinta, in anul 1640. 

Rubens este unul 
dintre cei mai prolifici 
artisti ai perioadei 
cu peste 2000 de 
lucrari executate, iar 
in lucrarile sale sunt 
reprezentate atat 
grandoarea si maretia 
arhitecturii din 

timpul Contrareformei 
religioase si a barocului, 

cat si opulenta artistocratiei 
timpului si stilul de viata al 

acesteia. 
Muzeul este alcatuit din doua 

corpuri de cladire, avand in mijloc o mare 
curte interioara. Una dintre parti era 
destinata pentru locuinta propriu-zisa 

a artistului, iar cealalta atelierului, unde 
acesta lucra alaturi de numerosi ucenici, 
pentru a putea face fata numarului 
mare de comenzi pe care-l avea in lucru. 
Una dintre aceste comenzi,  se mai afla 
si in prezent in atelier, deoarece este 
neterminata si il reprezinta pe Regele 
Henric al IV-lea al Frantei in Batalia de la 
Ivry (1628-30).

Si de la timpurile evului mediu la cele 
ale zilelor noastre, mai avem de prezentat 
un muzeu cu un caracter deosebit, mai 
ales prin ineditul sau, si anume: Muzeul 

Diamantul este 
cea mai dura piatra 

din lume, si prelucrarea lui 
necesita foarte multa acuratete 

si profesionalism. Cea mai cunoscuta 
si mai raspandita metoda de prelucrare 
a diamantului, (taietura), este briliantul 
rotund, din care cel clasic comporta 57 de 
fatete. Modurile de prelucrare (taieturi) 
sunt: ideal, optim, bun, standard si mediu, 
iar forma - care este rezultatul final 

al procesului de taiere si slefuire a 
diamantului, este de 6 tipuri si 

anume : brilliant, smarald, 
baquette, marquise, 

trillion si princess.

AAN DER STROOM

KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN

HET STEEN
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Modei - MOMU, care reda prin exponatele 
sale, istoria modei incepand cu secolul al 
XVI-lea si pana in prezent. Cladirea care 
cuprinde toate aceste colectii, a fost la 
inceput mai degraba un magazin decat 
un muzeu, insa datorita renovarii facute 
de catre renumitul architect Gent-Marie 
Jose Van Hee, a fost posibila inaugurarea 
acestuia in anul 2002. Muzeul are in 
componeta sa peste 25000 de articole 
vestimentare, ce amintesc de fiecare 
epoca in parte, cum ar fi: obiecte de 
imbracaminte, incaltaminte, accesorii 
sau broderii, si, in mod firesc, gazduieste 
si creatii ale designerilor contemporani 
belgieni, ca de exemplu: Dries van Noten 
sau Bernhard Willhelm.

Vorbind despre locuri artistice de 
explorat si nu in ultimul rand de vizitat, 
este obligatorie si oprirea la Muzeul 
Instrumentelor Muzicale - “Vleeishuis”, 
muzeu inaugurat de catre autoritatile 
locale ale Anversului inca din anul 1500. 
Situat intr-o cladire ce apartine stilului 
gotic, in partea de est a orasului, muzeul 
are doua etaje, in care accentul este pus 
pe istoria vietii muzicale a cetatii, precum 
si sublinierea tonalitatilor muzicale asa 
cum erau ele percepute in vechile sali de 
concerte, printr-o replica a unei sali de 
acest tip care dateaza din secolul al XV-lea, 
precum si o sala plina de exponate ce 
amintesc de cantaretii stradali ai orasului, 

din secolul al XIV-lea, alaturi de  unele 
ce infatiseaza dansuri si vechi sarbatori 
populare din zona.

Asa cum era si firesc, printre 
elementele cu un profund caracter 
cultural si mai ales istoric stans legat de 
portul Anvers-ului se evidentiaza cele mai 
importante si anume: Muzeul Aan der 
Stroom (MAS) -“Muzeul de pe rau” 
si cel de-al doilea, este vechea citadela 
numita si “Het Steen” - “Piatra”. Ambele 
pun in evidenta mostenirea maritima a 
locuitorilor zonei, primul printr-o colectie 
impresionanta de materiale etnografice, 
folclorice si de istorie navala in interiorul 
unei moderne cladiri cu zece etaje si care 
ofera si o panorama deosebita asupra 
orasului de pe terasa amenajata la ultimul 
nivel al cladirii. 

Cel de-al doilea, este casa Muzeului 
National Maritim, care isi are sediul 
in vechea fortareata  a orasului “Het 
Stern”, cladire de o deosebita frumusete 
arhitecturala, ce dateaza inca din anul 
1200. Aceasta fortareata din piatra - din 
care a mai ramas doar o parte destul 
de mica, este cea mai veche constructie 
din oras. In acest spatiu expozitional, 
se pot vedea numeroase modele de 
nave ce s-au construit in regiune inca 
din cele mai vechi timpuri, precum si 
diverse instumente care foloseau la 
navigatie, harti si alte obiecte folosite la 

cartografiere, in total, peste 94 000 de  
exponate, cu si despre cea mai importanta 
activitate a orasului, cea legata de port 
si de tot ce s-a intamplat aici de-a lungul 
timpului. 

Deoarece am amintit de mestesugari 
si de dezvoltarea pe care acestia au 
adus-o orasului, nu putem rata si Muzeul 
Plantin-Moretus, care este amenajat 
in onoarea celebrilor tipografi Christoffel 
Plantijn si Jan Moretus si care se afla in 
fosta lor locuinta si atelier de tiparit. 
Tipografia a fost infiintata in secolul al 
XVI-lea, si detine o exceptionala colectie 
de materiale tipografice, doua dintre cele 
mai vechi tiparnite din lume, impreuna 
cu setul lor de  matrite precum si alte 
materiale auxiliare folosite in procesul 
de tiparire. Tot aici se gaseste o bogata 
biblioteca, precum si cate un exemplar 
original din “Biblia Regia” care a fost 
tiparita de Plantin la jumatatea sec al 
XVI-lea in cinci limbi: ebraica, siriana, 
armeana, graca si latina. In anul 2005, 
acest muzeu, a fost inscris in patrimonial 
universal UNESCO. 

Toate aceste locuri minunate de 
explorat, fac din Anvers un oras al tuturor 
posibilitatilor, si mai mult decat atat, 
poate oferi oricarui turist tot ceea ce isi 
doreste, asa ca nu mai ramane decat sa fie 
“descoperit” de oricare dintre noi, cei care 
ne dorim o experienta inedita de vacanta. 

Nusha Davilla

VLEESHUIS
MUZEUL PLANTIN MORETUS
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COLTUL DE CARTE

Cu siguranta ai stat de multe ori de vorba cu tine... Mai in graba, 
mai pe indelete, mai impetuos, mai in soapta. De fiecare data cu 
alta tonalitate a vocii interioare, dominat de alte trairi, visuri, 

asteptari. Uneori, totusi, s-a intamplat sa nu gasesti cele mai potrivite 
cuvinte pentru a inchega acest dialog sincer, nud, nemistificat. A fost, 
poate, ca o teama de a calca pe buza prapastiei, de a da totul in schimbul 
unei secunde, unei singure secunde de magie sau de nebunie, in care poti 
avea totul ... sau nimic. E reculul in fata raspunsurilor definitive, in fata 
adevarului de care te-ai tot ferit.

Cand cuvintele sunt sarace si gandurile se rostogolesc pana se golesc, desi atarna puternic de o stare, te identifici cu cei 
care stiu mai bine sa exprime senzatii si franturi de viata similare cu ale tale. Si omul care a aratat ca poate sa patrunda in 
sufletul tau si sa stea ”DE VORBA CU TINE” este Vitali Cipileaga . Acesta a avut amabilitatea de a ne acorda un interviu, 
dandu-ne, totodata, si cateva cifre legate de activitatea sa virtuala. Site-ul sau a fost lansat in noiembrie 2014 si iata cum, in 
doar cateva luni, pagina de Facebook a adunat deja peste 184.000 fani cu varste cuprinse intre 16 - 50 de ani (predominand 
cei intre 21-35 ani). In acest moment este nr. 1 la categoria bloguri pe trafic.ro si in top 50 site-uri din Romania, cu toate ca 
este citit de romanii din toate colturile lumii (Italia, Germania, Spania, India sau Emiratele Arabe Unite). 

FAMOST: Cui ii este adresat blogul?
DVT : De Vorba cu Tine  este un blog 

despre dragoste, oameni si relatii, deci e adresat 
celor care iubesc sau au iubit, traiesc povestile 
lor de viata si stiu cum e sa fii implicat intr-o 
relatie. E un blog pentru femei si barbati, pentru 
indragostiti sau trecuti prin lectii de viata, 
pentru oameni gata sa lupte pentru fericirea lor 
sau sa invete cum e sa fii fericit. E un blog sincer 
cu mesaje si fiecare isi ia partea lui, in care fie se 
regaseste, fie ar vrea sa traiasca asta. 

FAMOST: Ce anume te inspira in 
alegerea temelor de discutie?

DVT : Fiecare om are experienta lui de 
viata si un trecut cu lectii si amintiri frumoase. 
Toate astea le am si eu si din ele formulez 
ganduri, mesaje, teme. Apoi, sunt inspirat din 
povestile de viata ale celor care imi scriu zilnic. 
Nu mi-am dorit niciodata sa pun o iluzie sau 
un fals in articole, chiar si cand vorbesc despre 
tema dragostei. Si imi reuseste asta. Scriu despre 
ceea ce traieste fiecare sau a trait cel putin o 
data in viata. 

FAMOST: Care este feedbackul primit 
din partea cititorilor tai?

DVT : Zilnic imi scriu zeci de femei si 
barbati, cu povestile lor, cu problemele sau 
dezamagirile lor, sau pur si simplu cu un cuvand 
de multumire. Imi scriu oameni care zic ca au 

luat sfaturi bune din ce citesc si ca acum sunt 
fericiti si imi scriu oameni care imi cer sa-i 
ajut. Eu sunt deschis sa stau de vorba cu fiecare 
dintre ei, pentru ca asta si lipseste multora, 
o discutie sincera. Iar pe pagina de facebook 
lumea comenteaza si isi spune parerea la fiecare 
articol, iar asta ma bucura. 

FAMOST: Care ai sesizat ca ar fi 
subiectul cel mai sensibil?

DVT : Tot ce e legat de viata si dragoste 
e sensibil, pentru ca in spate mereu e o poveste 
mai fericita sau mai trista. Deseori primesc 
mesaje cu un impact emotional puternic, mesaje 
despre despartiri regretate sau relatii esuate 
sau invers, mesaje despre familii fericite. Si toate 
sunt sensibile si le gasesti drept subiecte printre 
articole. 

FAMOST: E adevarat ca femeile sunt 
mai receptive la postarile tale? Care crezi ca 
e motivul?

DVT : Raportul ar fi 60 la 40, in favoarea 
femeilor. E firesc sa fie mai multe cititoare decat 
cititori, pentru ca femeile sunt mai deschise 
sa-si spuna povestea sau sa citeasca despre 
alta sau despre un subiect de dragoste. Asta nu 
inseamna ca barbatii sunt mai pasivi. Pana la 
urma, intentia mea a fost si ramane sa transmit 
un gand sincer, sa motivez lumea sa iubeasca, sa 
construiasca si sa isi gaseasca fericirea. 

Asadar, daca inca nu ii cunosti maniera de a scrie, patrunde in lumea lui, in acest 
puzzle de ganduri, si, astfel, ai putea si tu crea un carusel al sentimentelor si cuvintelor care 
sa te ajute sa te recompui sau, dupa caz, sa te edifici. Daca esti inca in deriva, accepta mana 
intinsa a celui care e dispus sa stea ”De vorba cu tine”.

Adina Fuica
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Adina Fuica

Odata intrata in redactia revistei de moda 
newyorkeze in voga, ”runaway”, tanara de provincie 
an D r e a Sac h S  considera ca si-a vazut visul cu 
ochii, fara a banui, insa, ca a fi asistenta temutei 
editoare de succes Mi r a n Da pr i e S t ly  este o 
aventura care incepe prin a fi groaznica si sfarseste 
sub forma unei lectii de supravietuire. In scurt timp, 
Andrea va intelege ca sefa care o terorizeaza este.. 
diavolul in persoana, camuflat in hainele si aceesoriile 
exclusiviste de la Prada, Armani sau Versace. 

La ”runaway”, timpul de lucru nu se limiteaza 
la orele din program, pentru ca isterica si aroganta 
Mi r a n Da  nu accepta refuzuri nici macar in miez 
de noapte, iar aceasta presiune constanta exercitata 
asupra tinerei asistente va avea repercusiuni: fata 
isi va dezamagi cea mai buna prietena, se va indeparta 
de familie, va avea dificultati in a-si mentine relatia de 
cuplu, dar, incet, va deveni o femeie puternica, ambitioasa, 
de o loialitate neconditionata, capabila de orice pentru a 
ajunge la rezultatul dorit. Viata scumpa si sofisticata, 
mondenitatile, mediul metropolitan, contactul cu 
designerii, fotomodelele si casele de moda, intrigile 
din culisele modei o transforma pe Andrea. 

Miranda, in schimb, pare "o hiena imbracata 
in haute couture care pare sa fi invatat tehnicile 
de relationare de la Stalin" si, prin duritatea ei de 
scorpie, genereaza scene absurde si comice totodata: 
devine turbata cand temperatura aparatului de aer 
conditionat e cu un grad mai ridicata decat suporta ea, 
comanda cautarea rapida a unui magazin de antichitati 
in care vazuse o rochie pe care o voia neaparat, cere sa se 
trimita cu un avion particular de la Washington la Paris 
un exemplar din cartea ”Harry Potter”, abia iesit de sub 
tipar, pentru ca fetele ei sa se poata lauda ca l-au citit cu o 
zi inaintea prietenelor lor.

Finalul este surprinzator, in masura in care 
Andrea simte ca viata si cariera ei trebuie sa ia 
o intorsatura decisiva. Pentru cei care au avut 
probleme cu superiorii, au fost exploatati la locul 
de munca, au fost inconjurati de colegi supusi, 
care pareau a avea creierul spalat, dar si pentru 
persoanele pasionate de lumea fascinanta si 
nebuneasca a modei, acest roman revigorant este 
un mijloc excelent de relaxare si un cadou ideal 
pentru orice femeie.

Odata intrata in redactia revistei de moda 
newyorkeze in voga, ”Runaway”, tanara de provincie 
an d R e a Sac h S  considera ca si-a vazut visul cu 
ochii, fara a banui, insa, ca a fi asistenta temutei 
editoare de succes Mi R a n da PR i e S t ly  este o 
aventura care incepe prin a fi groaznica si sfarseste 
sub forma unei lectii de supravietuire. In scurt timp, 
Andrea va intelege ca sefa care o terorizeaza este.. 
diavolul in persoana, camuflat in hainele si aceesoriile 
exclusiviste de la Prada, Armani sau Versace. 

La ”Runaway”, timpul de lucru nu se limiteaza 
la orele din program, pentru ca isterica si aroganta 
Mi R a n da  nu accepta refuzuri nici macar in miez 
de noapte, iar aceasta presiune constanta exercitata 
asupra tinerei asistente va avea repercusiuni: fata 
isi va dezamagi cea mai buna prietena, se va indeparta 
de familie, va avea dificultati in a-si mentine relatia de 
cuplu, dar, incet, va deveni o femeie puternica, ambitioasa, 
de o loialitate neconditionata, capabila de orice pentru a 
ajunge la rezultatul dorit. Viata scumpa si sofisticata, 
mondenitatile, mediul metropolitan, contactul cu 
designerii, fotomodelele si casele de moda, intrigile 
din culisele modei o transforma pe Andrea. 

Miranda, in schimb, pare "o hiena imbracata 
in haute couture care pare sa fi invatat tehnicile 
de relationare de la Stalin" si, prin duritatea ei de 
scorpie, genereaza scene absurde si comice totodata: 
devine turbata cand temperatura aparatului de aer 
conditionat e cu un grad mai ridicata decat suporta ea, 
comanda cautarea rapida a unui magazin de antichitati 
in care vazuse o rochie pe care o voia neaparat, cere sa se 
trimita cu un avion particular de la Washington la Paris 
un exemplar din cartea ”Harry Potter”, abia iesit de sub 
tipar, pentru ca fetele ei sa se poata lauda ca l-au citit cu o 
zi inaintea prietenelor lor.

Finalul este surprinzator, in masura in care 
Andrea simte ca viata si cariera ei trebuie sa ia 
o intorsatura decisiva. Pentru cei care au avut 
probleme cu superiorii, au fost exploatati la locul 
de munca, au fost inconjurati de colegi supusi, 
care pareau a avea creierul spalat, dar si pentru 
persoanele pasionate de lumea fascinanta si 
nebuneasca a modei, acest roman revigorant este 
un mijloc excelent de relaxare si un cadou ideal 
pentru orice femeie.
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HAI HUI PRIN TARA NIMANUI

CUM SE APROPIE LUNA 
in care m-am nascut, cum simt 
furnicaturi in palme si-n talpi, de 
parca as razalui tot varul de pe 
bolta cerului, ca un sugar cazut pe 
spate de atata inocenta. Cum dau 
fila calendarului, cum imi vine sa 
trasnesc pe oricine s-ar apropia de 
mine, la mai putin de un metru. 
- Fara violenta! 

Parca aud si acum strigatele 
cocostarcilor care, in "89, staruiau 
sa ma convinga de la inaltimea 
unor balcoane ca iarna de la 
Bucuresti nu-i ca primavara de 
la Praga si nici ca toamna de 
la Moscova… Ce-i aia „Fara 
violenta”?  Pana si-n dragoste 
exista ferocitate. N-ati vazut cat de 
chinuite sunt femeile alea care se 
lasa filmate - in scop educational 
- in timp ce-si consuma iubirea? 
V-ati uitat vreodata in ochii lor 
mari si umezi? Cata consistenta! 
Cata lupta! 

Cu violenta, domnule, cu 
violenta! Ce? Bonaparte a stat pe 
ganduri cand a pus tunurile pe 
parizieni? Sau va imaginati c-a 
imprimat grile cu sudoku pe foile 
Contractului lui Rousseau si le-a 
impartit soldatilor, impreuna cu 
creanga de maresal? 
- Viata e o lupta, domnule, imi 
spunea un ganditor bolnav de 
tuse magareasca. 

Am zis eu ca nu e? Sa va spun 
un secret: de fiecare data cand 
intalnesc o carte in care scriitorul 
se cazneste sa defineasca viata, o 
inchid cu atata putere, incat imi bat 
vecinii in teava:
- Alo, domnu! Mai lasati dracului 
cititul, ca si asa avem bulina rosie 
la intrare… 
ETE, NA! CE VIATA, MA? CE LUPTA? 
SI ATUNCI, MOARTEA CE E? 

Sunt un violent cu ascendent 
in Leu. In restul timpului cultiv 
pacea in ghivece din PVC, scriu pe 
unde apuc make love no war, strig 
„Kirialesa” in urma popii si imi spal 
pisicile la magla, ca un stapan bun. 
Vi se pare putin? Sa ma vedeti cand 
incep sa ma manance palmele… 

Ar fi trebuit sa vad lumina zilei 
pe 15, dar din anumite motive 
pe care prefer sa le dosesc, am 
preferat compania amniotica si am 
amanat expulzarea cu saptezeci 
si doua de ore. Eram uns cu toate 
alifiile… Gurile rele spun ca eram 
atat de incapatanat, ca nici dupa 
ce am incasat vreo trei perechi de 
palme peste popou, tot n-am vrut 
sa plang. Doamne, multa moneda 
s-a mai batut pe scena asta… 
Ba c-ar fi ceva magic, ba c-ar fi 
dramatic… Ce sa spun? Am avut 
noroc ca in acele vremuri tatii nu 
intrau in sala de operatii inarmati 
cu reportofoane, camere video HD 
sau tablete, ci asteptau cuminti pe 
holurile maternitatilor, rozandu-si 
unghiile sau cautand nume de sfinti 
in calendarul ortodox. Pe mine 
m-au lasat ai mei sa urc povarnisul 
cunoasterii, treapta cu treapta, 
fara sa recurga la binefacerile 
tehnologiei. Si am inceput cu 
penicilina… Dar asta e alta poveste.

Deunazi, adica, sa fiu mai 
exact… Stati asa, sa dau foaia… 
Asa. Am gasit. Pe 12 august, anul 
curent, ma dusei la posta sa pun 

Pierdut 18 zile.
Le declar auguste.

plicu' mov

Marius Gabor

un plic. M-am asezat pe marginea 
scaunului soios, am completat 
adresele si am inceput sa rotesc 
ochii prin odaie, in cautarea 
butonului „ENTER”, pana cand 
am dat de o fereastra cu zabrele 
ruginite si panze de paianjen 
prafuite, ca cele de la ferestrele 
inchisorii din Aiud. Dar, hai, ca nu 
vreau sa politizez monologul… Am 
trecut plicul prin dreptul limbii, 
privind cu ochii mijiti spre 
fantoma de dincolo de 
zabrele si de veacuri. Era 
ca acum treizeci de ani… 
Avea ochelari cu rame de 
mucava, parul grizonant si 
maini uscate, zamislite din 
lut de Marginea. Am vazut-o 
bine, si, nu, nu bausem nici 
macar o bere in dimineata 
aia… Mi-a intins un plic de 
culoare mov, plin cu timbre 
cubaneze, nestampilate, 
si m-a intrebat, zambind 
profetic, daca am ajuns 
acolo unde 
voiam sa 
ajung pe 
vremea 
cand 
zabrelele 
erau 
vopsite. 
N-am stiut ce sa-i raspund, dar am 
ramas cu un gust amar. Nu, nu din 
cauza lui Fidel Castro si nici a lui 
Cronos, ci a lipiciului, care, la fel ca 

imaginea zgripturoaicei 
care-mi tinea colectia 
filatelica la un nivel 
inalt, isi schimbase 
gustul, din miez de nuca 
in mucegai si vin de 
mere acre.
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SPLENDIDA

A gasi cea mai buna baza de machiaj nu se 
rezuma doar la nuanta! Trebuie gasita de 
asemenea, o formula adecvata tipului de  
piele! O baza de machiaj nu doar acopera, 
dar trebuie sa rezolve si problemele de piele!

GHIDUL
PERFECT

Ai nevoie de acoperire 
lichida completa cu  
acid hialuronic  sau 
cu  glicerina pentru 

hidratare.

DA

DA

DA

NU

NU

NU

ce tip
de

piele ai?

uleioasa

uscata

normala
sau

combo

Ai cosuri/
acnee?

Zona T este 
lucioasa?

Pielea are un 
aspect mat?

O baza de machiaj 
lichida cu acid salicilic 

acopera imperfectiunile.

O baza de machiaj 
cu argila  foarte fina 

absoarbe uleiul, dar  nu 
se va fixa in linii.

Ingredientele mate iau 
din stralucire, in timp  

ce o textura cremoasa, 
ajuta petele uscate.

Cauta produse cu 
ceramida pentru 
a umple liniile si 

vitamina C  pentru a 
armoniza tenul.

Trebuie sa folosesti o 
crema lichida luminoasa 

sau care sa reflecte 
lumina.

ADECVAT 
TIPULUI TAU 
DE TEN
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Ai riduri
sau

pete de soare?

ce tip
de

piele ai?

Acest raspuns determina cat de 
multa acoperire are nevoie fata. In 
plus, multe baze de machiaj contin 

ingrediente anti imbatranire ca 
antioxidanti si ceramide.

Se pare ca ai 
nevoie de o 

acoperire medie 
spre full, pentru 

a ascunde si 
cele mai mici 

imperfectiuni.

Foloseste un lichid 
luminos cu acid salicilic 
pentru acnee sau 
silice pentru a abosrbi 
uleiurile.

Cauta un font de ten 
lichid luminos si usor cu 
un finisaj mat pentru a 
lua din stralucire.

O crema hidratanta 
cu lumina reflectoare, 
hidrateaza si iti ajuta 
pielea sa straluceasca.

O pudra este indeajuns 
pentru a gestiona 
uleiurile.

Alege o formula 
cremoasa si usoara 
pentru a echilibra 
nuanta tenului; indicat 
sa contina minerale.

Un fond de ten lichid 
luminos este perfect 
pentru a da pielii un 
aspect de prospetime.

PERFECT!
O formula curata 
sau ceva light, iti 

va fi de ajuns.

DA

DA

DA

DA

NU

NU

NU

NU

uleioasa

uscata

normala
sau

combo

Ai cosuri/
acnee?

Zona T este 
lucioasa?

Pielea are un 
aspect mat?
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Cand 
vine vorba de 

a avea o partida de 

sex, mai bine de jumatate 

din barbati sunt initiatorii, 

in timp ce femeile, ocupa un 

procent de 

17%!

TIMP PENTRU TINE

VIATA de  
in ... 

Indiferent de problemele care apar 
in relatia de cuplu, un procent de

64%
dintre femei, afirma ca cel cu care 
sunt acum, reprezinta alegerea 
perfecta.

Surprinzator sau nu, 51% dintre barbati spun 

persoanei iubite “Te iubesc”, comparativ cu 50% 
dintre femei care fac acelasi lucru.

CAND AI STIUT CA E  L  ESTE ALESUL?

6%
si-au dat seama
dupa cativa ani

95%
au stiut

dupa un an

28%
si-au dat seama
dupa cateva luni

25%
si-au dat seama 
dupa cateva 
saptamani

23%
afirma ca au stiut

imediat

9%
inca nu sunt sigure

Ti-am 
spus 
EU!

76%
dintre sotii spun 

acest lucru si 
culmea: de cele 
mai multe ori 
au dreptate!

"

38% dintre cupluri decid impreuna ce 
sa priveasca

27% dintre barbati au controlul 
telecomenzii 

4% dintre femei au telecomanda pe 
mana

21% dintre cupluri urmaresc aceleasi 
emisiuni sau filme.

CUM
i m p a r t i t i 
televizorul ?

7 1 %  d i n t r e  v o i ,  a v e t i  p o r e c l e  p e n t r u  f i e c a r e

(I)
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in ... 

L -a i  i nta l n it  p e  e l .  Dupa  cat  t imp  v - at i  casat or it ? 
9%
s-au 

intalnit 
mai putin 
de 6 luni 
inainte 
de a se 

casatori

27% 
s-au 

intalnit 
intre 6 

luni si un 
an

35% 
s-au 

intalnit 
intre 2 si 

3 ani

15% 
s-au 

intalnit 
intre 4 si 

5 ani

10% 
s-au 

intalnit 
intre 6 si 

9 ani

4%
s-au 

intalnit 
peste 10 
ani si mai 

mult

CAT DE DES FACE

sex
UN CUPLU ASTAZI? 

o fac de 4-5 ori 
pe saptamana

o fac de 2-3 ori 
pe saptamana

o fac o data pe 
saptamana

o fac o data sau de 
doua ori pe luna

o fac o data pe luna 
sau chiar deloc

9%
29% 
24%
20%
15% 

57%

impart
totul

13%
au

conturi
separate

29%
au

conturi
separate
si unul
comun

 C u m  va  i m pa r t i t i  b a n i i  i n  C a s a ? 

de cateva ori
pe saptamana

o data pe zi

in fiecare noapte si 
in fiecare dimineata

o data
pe saptamanao data pe luna

mai putin de o 
data pe luna

Cat de des stati ghemuiti/imbratisati unul in altul fara a face sex?

14% 5% 9% 25% 17% 30%

CUM VA IMPARTITI SARCINILE IN CASA?
88% dintre sotii fac ordine, 85% spala / 81% dintre soti fac muncile mai 

grele, 84% duc gunoiul. 
IN CEEA CE PRIVESTE CINA,
65% dintre sotii o pregatesc comparativ cu 15% dintre soti, 18 este 
procentul in care cina este gatita in mod egal si se prefera restaurantul, in 
timp ce 4% cu greu pregatesc cina.

Ai inselat sau 
ai fost tentat?

afirma ca nu au simtit nevoia de a-si insela 
partenerul

au fantezii in acest sens, dar de fapt nu ar 
face-o

au fost pe aproape

afirma ca inseala

45%

32%

12%

11%
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FASHION

Oricat de dificila ar fi o incursiune 
in trecut, pentru a putea 
descoperi cum se imbracau 
oamenii ce traiau in acea 
perioada, ea nu este imposibila. 

De aceea, asa cum v-am obisnuit si din textele 
prezentate anterior, vom merge mai departe 
in “calatoria noastra imaginara” si va vom 
prezenta cum a evoluat moda de-a lungul 
timpului, perioada cu perioada. Evul mediu 
timpuriu este o perioada de mari prefaceri pe 
tot continentul european, odata cu prabusirea 
Imperiul Roman de Apus si patrunderea in 
interiorul sau, a unor multitudini de triburi 
invadatoare cum ar fi francii, galii, vizigotii, 
anglo-saxonii si normanzii, precum si multe 
altele si formarea din acest amestec a viitoarelor 
state medievale.

Aceasta transformare este vizibila si 
in stilul vestimentar al oamenilor, insa 
cei care au posibilitatea sa fie “la moda” 
sunt doar cei care apartin claselor bogate: 
familiile conducatoare si aristocratia; 
oamenii de conditie medie si joasa avand 
o costumatie foarte simpla si practica, din 
materiale fabricate in casa din fibre de in 
sau lana si care nu a cunoscut modificari 
spectaculoase de-a lungul intregii 
perioade. 

Revenind la ideea de moda, clasele 
superioare se foloseau de un astfel de 
concept, pentru a-si sublinia cu ajutorul 
materialelor de o calitate superioara, 
statutul social. In Europa, datorita acestor 
transformari geo-politice, se observa 
o modificare lenta, dar sigura, de la 
costumatia tributara imperiului roman, 
catre un amestec intre aceasta si cea 
purtata de conducatorii triburilor asa-
numite “barbare”sau “necivilizate”.

Se stie din sursele istorice, ca tinuta 
de tip roman consta in suprapunerea mai 
multor tunici, cele care servesc ca “lenjerie 
de corp” fiind fabricate din fibre din in, 
iar cele de exterior cum ar fi “togele” din 
fibre de lana (de cele mai multe ori de cea 
mai buna calitate), ambele tipuri avand o 
lungime pentru barbati undeva in jurul 
genunchilor sau mai jos, la jumatatea 
gambei, iar pentru femei, pana aproape in 
pamant.

In ceea ce ii priveste pe invadatori, 
ambele tunici, atat cea “interioara” cat si 
cea ”exterioara”, sunt in cazul barbatilor 
pana mai jos de talie si lasa la vedere 
asa- numitii “pantaloni” (cum i-am numi 
noi astazi), in realitate fiind un fel de 

ciorap mai gros din lana ce ajungea 
pana la genunchi, iar uneori, erau 
confectionati chiar si din piele de animal 
bine prelucrata. In zona genunchilor, 
acesti “pantaloni” erau fixati pe picior 
cu ajutorul unor “jambiere” din panza 
mai groasa sau piele, in cazul celor 
foarte bogati, acestea fiind foarte bogat 
ornamentate.

In ceea ce le priveste pe femei, modul 
de confectionare si lungimea hainelor, se 
pastreaza neschimbate, atat  imbracamintea 
de tip clasic roman, cat si costumatia 
purtata de femeile cu rang inalt, 
apartinand triburilor invadatoare.

Undeva la mijlocul secolului al 
XI-lea si inceputul secolului al XII-lea, 
imbracamintea claselor superioare se 
uniformizeaza pe tot spatiul European, 
singurele schimbari majore ce se petrec in 
acest timp, fiind cele legate de delimitatea 
cu ajutorul costumatiei a ocupatiilor 
oamenilor, precum si apartententa 
fiecaruia la o anumita clasa sociala, ca de 
exemplu:  principe sau nobil, cavaler, doamna 
nobila, negustor, mestesugar, cleric sau simplu 
taran. Trebuie retinut si faptul ca in acele 
timpuri, informatia era trasmisa cu mare 
dificultate, unicele “ambasadoare” ale 
modei - in intelesul pe care il dam noi 
astazi termenului, fiind doamnele din 
clasele conducatoare (printese sau regine), 
care, prin extrem de frecventele contracte 
de aliante, facute cu ajutorul casatoriilor 
intre familiile regale, duc “tendintele” in 
moda, dintr-o tara in alta.

 Exemple notabile referitoare 
acestui aspect, sunt date de Isabela de 
Franta, fiica regelui Filip al IV-lea al 
Frantei, casatorita cu Eduard al II-lea 
regele Angliei, si cel al lui Eleanor de 
Aquitania, regina prin casatorie atat a 
Frantei, cat si a Angliei. Ambele printese 
si viitoare regine sunt cunoscute ca 
fiind de o rara frumusete, cu un caracter 
puternic si cu o mare influenta asupra 
artei si a tot ceea ce tine de mediul 
artistic, incluzand aici si moda.

 

Un alt aspect comun ce tine de 
imbracamintea celor din clasele 
conducatoare ale acelei perioade, 
este legat de simbolistica anumitor stari 
sau evenimente sugerate prin purtarea 
obiectelor de imbracaminte in anumite 
culori sau decorate cu insemne. Unul 
dintre acestea ar putea fi acela, ca toti 
regii si cavalerii care au participat la 
primele Cruciade initiate de Biserica 
Catolica, au purtat pe deasupra armurilor 
din fier, mantii, pelerine sau tunici de 
culoare alba, si care aveau atasate pe 
spate sau pe piept semnul crucii de 
culoare rosie. Acest element vestimentar 
a facut de-a lungul timpului diferenta 

intre participantii la cruciade si ceilalati 
oameni, primii dintre ei, bucurandu-se de 
foarte multe beneficii si respect, tocmai 
datorita simbolisticii date de vestimentatia 
lor. 

Inscrisa tot in categoria simbol si 
in opozitie cu ceea ce consideram noi 
astazi, culoarea alba era asociata atunci cu 
doliu, si era rezervata cu precadere pentru 
reginele vaduve sau printesele aflate 
intr-o asemenea situatie, exemplu fiind 
dat atat de regina Clemence a Frantei, 
vaduva regelui Ludovic al X-lea, cat si de 
Ioana de Burgundia, vaduva regelui Filip 
al V-lea al Frantei. Ambele sunt descrise 
ca fiind imbracate complet in alb dupa 
moartea sotilor lor, si ocupandu-se de acte 
de caritate. 

Albul - cu toate nuantele sale, este 
o culoare rezervata mireselor, sau, in 
general, fetelor tinere care isi fac debutul 
in societate (exemplu Anglia), in acele 
timpuri, culorile la “moda” pentru printese 
la casatorie, sunt rosul in combinatie cu 
aurul (Isabela de Franta), verdele bogat 
oranamentat cu bijuterii (Clemence de 
Anjou, viitoare regina a Frantei), si mai cu 
seama albastrul, utilizat pentru rochiile 
de mireasa ale mai multor viitoare 
regine (Matilda de Flandra casatorita 
cu William Cuceritorul, Regele Angliei, 
Berengaria de Navarra casatorita cu 
Richard I - “Inima de Leu” al Angliei 
sau Phillippa de Hainault casatorita cu 
Eduard al III-a al Angliei).

Culoarea rosie si respectiv albastrul, 
au fost folosite de foarte multe ori pentru 
rochiile de mireasa la nuntile regale europene, 
pana la inceputul secolului al XIX-lea cand s-a 
impus albul, care este si in prezent, culoare 
traditionala la astfel de ceremonii (Diana 
de Wales).

In ceea ce priveste croiala hainelor 
purtate atunci, trebuie spus ca aceasta. 
era foarte simpla, hainele urmand intr-o 
masura mai mare sau mai mica linia 
corpului, mai ales pentru barbati, iar la 
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femei se observa ca este urmarita linia 
corpului pana in apropiere de talie, 
lunga pana in pamant si evazata. Undeva 
mai sus de talie, se regaseste de obicei, 
o centura confectionata din piele sau 
dintr-o tesatura mai tare, foarte bogat 
ornamentata cu fir de aur sau argint si 
numeroase pietre pretioase; aceasta centura 
“belt”, separa asa-numita parte a “spiritului” 
- a partii de sus a corpului - de cea inferioara, 
considerata a fi vulgara sau supusa instinctelor. 

Aceasta impartire este sugerata 
de catre 
reprezentantii 
Bisericii si 
subliniaza 
puterea si 
influenta acestei 
institutii, odata 
cu trecerea 
majoritatii 
conducatorilor 
statelor 
medievale la 
crestinism, pe 
de o parte, iar 
pe cealalta parte, 
conceptia epocii 
influentata de 
catre dogmele 
religioase, care 
considerau ca 
femeia este 
inferioara 
barbatului si 
datorita sensibilitatii ei, este mai usor 
supusa pacatului. De asemenea, tot 
datorita influentei exercitate de Biserica, 
femeile - indiferent de conditia lor 
sociala, sunt obligate sa-si acopere capul. 
A vedea in public o femeie descoperita, 
fiind  un lucru de neadmis si cu grave 
repercursiuni asupra respectivei persoane. 

Dintre formele de acoperamant 
pentru femei folosite in acea perioada 
se remarca asa numitele “boses” sau 
“hennin”  un fel de “caciula” dar care 
acopera in  totalitate capul si are un fel 
de sul de marime destul de considerabila 
in partea centrala spre spate a capului, si 
care, prin rasucire face ca cele 2 capete 
ale sale sa arate ca niste “coarne”. Un alt 
model folosit, este acela a unei “bonete” 
care la fel acopera tot capul, uneori si 
gatul in intregime si are o forma oarecum 
alungita, ca a unui con. Atat de capatul 
acestui con, cat si de cele 2 capete sub 

foma de “cornite” se ataseaza un val lung 
dintr-un material foarte fin, care la fel 
acopera capul si are diferite marimi. Cu 
cat mai inalt este statutul femeii care il 
poarta, cu atat marimea acestui val este 
mai mare. De exemplu, exista imagini 
cu femei care poarta valul atasat de acel 
“con” sau “cornite”  si lasat liber pana la 
umeri, pana in talie pe spate sau chiar 
pana in apropiere de pamant. 

La baza vestimentatiei pentru femeile 
de atunci era o tunica din in, asa - numita 

“chemise” sau camasa 
cum am numi-o noi 
astazi, lunga pana in 
pamant, peste care se 
imbracau mai multe 
“tunici” sub foma unor 
“rochii” sau “halate”, 
prinse in talie cu acea 
centura. Peste acestea 
mai era folosita un 
fel de “tunica-pelerina” 
scurta in talie si care, 
de obicei, era terminata  
atat in talie, cat si la 
manicile evazate, cu o 
bordura din blana de 
animal. Pentru cele mai 
bogate persoane, aceasta 
blana apartinea unor 
specii rare de animale 
cum ar fi zibelina, jderul 
sau vair (o specie de 

veverita) si care nu oferea 
doar eleganta si confort, ci mai ales, 
recunoastere a statutului social. 

Pentru barbati, exista tot o astfel 
de pelerina, numita generic “saie”, insa, 
spre deosebire de femei care o prindeau 
in talie, se prindea de obicei pe umar 
in partea stanga, cu o agrafa sau brosa, 
care avea o lucratura deosebita si era de 
obicei din metal pretios, aur sau argint. 
Obisnuinta de a fi prinsa pe partea stanga 
oferea libertate de miscare celui ce o 
purta, mai ales, in confruntarile directe 
in lupta corp la corp cu sabia sau alt 
instrument de lupta. 

Barbatii - ca si femeile purtau capul 
acoperit atat din motive estetice, cat si 
din motive practice: pentru a se proteja 
impotriva vremii nefavorabile si pentru 
a sublinia statutul social. Existau un 
fel de  “cappa” sau “chaperon”, un fel de 
“caciula” care acopera capul barbatilor, 
confectionata din panza sau lana 
pentru iarna, si din paie sau panza mai 
subtire pentru vara. Unele dintre aceste 
“chaperon”, sugereaza un fel de gluga si 
erau folosite pentru a  proteja capul de 

lovituri sau intemperii, iar altele, sunt sub 
foma unui “turban” care au mai mult un 
caracter estetic, deoarece pentru cei din 
nobilime, sunt impodobite  cu complicate 
bijuterii din aur si pietre pretioase. 

Referitor la  incaltaminte, pentru 
femei, aceasta este confectionata din 
postav sau piele cu talpa din lemn sub 
foma unei “platforme”, ceea ce o face sa fie 
foarte nepractica si ingradeste libertatea 
de miscare a purtatoarei, oricat de estetica 
ar fi combinatia din care este alcatuita . 

Pentru barbati in schimb, exista 
doua tipuri de incaltaminte, cea 
de “curte” sub forma unor “opincute” 
confectionate din piele cu un varf foarte 
ascutit si uneori foarte lung, ajungandu-
se ca acesta sa fie legat de glezna, si cea 
“practica” pentru lupta sau calatorie, care 
consta intr-un fel de “cizme” de asemenea 
confectionate din piele de animal, bine 
croite pe picior, iar marimea acestora 
urca pana aproape de genunchi si le facea 
foarte utile in ceea ce priveste mersul pe 
cal, mai ales pe distante lungi. 

Atat pentru femeile si barbatii acelor 
perioade, etalarea costumatiei cu scopul 
bine intentionat de a-si arata statutul 
social, este o parte integranta a vietii de 
zi cu zi.

 Astfel, imbracamintea si nu numai, 
este bogat impodobita cu bijuterii cat mai 
pretioase si mai elaborate, in functie de 
posibilitatea financiara a posesorului, si 
de asemenea bijuteriile se regasesc si de 
sine statatoare in tinuta purtatorului sau 
purtatoarei, sub forma de brose, coliere, 
cercei, catarame, pinteni chiar (in cazul 
barbatilor), inele (mai ales cele de tip sigiliu), 
precum si in alte accesorii folosite atunci.

Anumite piese de imbracaminte, 
mai ales cele din materiale pretioase cu 
broderii ample si ornate cu bijuterii, fac 
in acea perioada obiectul mostenirilor, 
nefiind deloc surprinzator ca aceeasi 
tinuta (de exemplu o rochie) sa fie purtata de 
mai multe persoane din generatii diferite, 
inrudite intre ele sau nu. 

Oricat de neobisnuit ni s-ar parea 
noua astazi, toate aceste obiceiuri 
si moduri de a purta obiectele de 
imbracaminte au reprezetat realitatea 
oamenilor din acele timpuri, si din 
acest motiv, face ca ceea ce noi ne-am 
propus, adica  “o calatorie imaginara” prin 
moda acelor timpuri, sa fie cu atat mai 
spectaculoasa si plina de inedit.
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Ocautare a termenului ”stil” in dictionar se termina repede si ne lasa usor 
descumpanite. Nu, nu e de ajuns o explicatie neutra, impersonala, ea nu 
produce reprezentarea mentala a nimic din ceea ce insumeaza cu adevarat 
cuvantul. E nevoie si de imagini! Ce ar fi daca definitia de dictionar a 
stilului ar fi insotita de imaginile de pe blogul Cristinei? Ar fi ceva!

Iata ce ne spune Cristina despre ea: ”lucrez de mai mult de 5 ani 
in domeniul modei, timp in care am colaborat cu mai multe reviste, 
magazine online, designeri romani si vedete, ca stilist si editor de moda, 
dar mi-am dezvoltat si blogul personal, unde imi place sa gasesc solutii 
la problemele vestimentare ale cititoarelor mele si sa experimentez noi 
directii stilistice alaturi de ele - pe www.cristinafeather.com. In prezent 
lucrez ca Fashion Buyer pentru un magazin online”. 

Fiindca este o mare consumatoare de bloguri personale si de street 
style si e de-a dreptul Instagram addict, iar una dintre placerile ei cele 
mai mari sunt filmele (mai ales cele vechi), nu e de mirare ca ceea ce o 
inspira este tot acest mix. 

”Bloggerul meu preferat este, de departe, Leandra Medine, 
pentru cum se imbraca, dar si pentru felul in care scrie. 
Intotdeauna un text bun o sa ma faca sa ma intorc, mai mult 
decat o poza buna”, afirma Cristina.

Pe Instagram urmareste o gramada de bloguri, stilisti, 
reviste, oameni creativi in mai multe domenii, iar printre 
conturile ei preferate se numara: @garypeppergirl @
walkinwonderland @hedvisgo @margaret__zhang. Pe ea o 
gasiti pe Instagram la @CristinaFeather! 

Care este stilul Care o defineste? ”Cele mai abreviate piese 
din dulapul meu sunt jeansii, tricourile basic, rochiile din 
jerseu si puloverele largi. Pe acestea le asociez mereu cu 
piese de lenjerie din dantela, cu accesorii delicate, cu topuri 
din matase si croiuri care au ceva simplu si sexy in acelasi 
timp. Cred ca mi se potriveste un stil urban, modern, dar 
accentul e mereu pe confort si pe detalii cu un aer usor 
erotic.”

Asadar, prin experienta si recomandarile sale in 
materie de moda, Cristina  si-a castigat dreptul de a fi un 
punct de reper in sensul originalitatii si al bunului gust.

Ei, domnilor care construiti sensuri si cuvinte, va ganditi 
si la un dictionar in imagini? Nu de alta, dar acestea sunt 
asteptarile erei vizuale in care traim! Iar la termenul ”stil” vrem 
multe, multe, multe poze! Cele mai multe!

din ROMANIA

FASHION

BLOGURILE de MODA
 printre

50 famost.ro

Avera Make-up Artist
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Chloe

Albul este un 
must have al 
acestei veri, 
regasindu-se 
in prezentarile 
marilor case de 
moda. Dantela 
si culoarea bej, 
aduc dinamism 
si completeaza 
in acelasi timp, 
nota romantica 
specifica acestui 
sezon.

ALBUL
sug e s t i i  vara 2015

http://www.famost.ro
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FASHION

Tommy Hilfiger

Vrei combinatia 
perfecta 
dintre practic, 
confortabil si 
elegant?
Esti o fire mai 
rebela, dar vrei 
sa iti pastrezi si 
feminitatea?
Verifica 
tentindetele 
denim ale acestui  
sezon!

denim
sug e s t i i  vara 2015

http://www.famost.ro


august 2015 famost.ro 53

f l o r a l

Celine

Nu exista 
romantism 
fara flori, iar 
combinatia dintre 
cele doua - daca 
este fructificata 
corespunzator, 
poate da rezultate 
uimitoare cand 
vine vorba de 
moda! Printuri, 
in relief, culori 
puternice sau 
pastelate, toate 
sunt potrivite 
acestui sezon!

f l o r a l
sug e s t i i  vara 2015

http://www.famost.ro


IJUTERII

B
ijuterii cu personalitate, bijuterii statement, dedicate 
tie pentru a-ti asigura vara perfecta! Le poti  combina, 
astfel incat sa iti completeze tinuta intr-un mod original 
si sa iti defineasca stilul personal. Fie ca adori Cristalele, 
semipretiOasele sau stiCla de muranO, SophieBelle iti 

prezinta cateva piese statement lucrate manual, demne sa te insoteasca in 
vacanta ta de vis. In culori vibrante sau delicate, ele vor adauga un plus de 
stralucire tinutei tale. 

A iesi din anonimat prin accesorii, inseamna a-ti asuma rolul de 
formator de imagine, de femeie care sa inspire si care sa produca admiratie 
prin aparitia ei. Sa nu uitam ca bijuteriile sunt cele care, in fond, isi pun 
amprenta asupra unei combinatii vestimentare care, oricat de reusita ar fi, 
ramane incompleta in lipsa unor coliere sau a unor cercei de impact. 

Asa ca, dragi iubitoare de frumos, indrazniti sa spargeti barierele 
conventionalului, optand pentru accesorii creative si surprinzatoare! Noi 
iubim efectul wow! Voi?

Oana CumpaniCi  (sOphieBelle)
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SANATATE

DE CE

-ul

ar trebui
sa apreciem

iscomfortul resimtit de stres, este un 
semn ca luam viata in piept si infruntam 
problemele in mod direct. Stresul de 
asemenea, ne mareste productivitatea si 
performanta in cadrul locului de munca 
sau in sala de antrenament; corpul 
nostru va deveni din ce in ce mai puternic, 
daca alternam perioadele de calmitate, 
cu cele in care sunt extrem de conectati 
situatiei.

Cu toate acestea, avem limite, iar 
cand stresul ajunge la un anumit nivel, 
productivitatea scade. Nu mai amintim 
de problemele de somn, irascibilitate, 
presiune sanguina sau scaderea imunitatii.

Daca ne dorim o viata sanatoasa, 
solutia nu sta in a evita complet stresul, a 
ne odihni ori de cate ori avem ocazia si a 
sta in pijamale toata ziua. Pe langa faptul 

ca vom fi al naibii de plictisiti, putem 
ajunge la depresie. Solutia consta in a 
aduce putin “sare si piper” in viata noastra, 
sa avem o strategie situata intre anumite 
limite si care sa combine stresul cu starea 
de calm.

In anumite situatii, stresul poate 
scoate ce este mai bun in voi! Un aspect 
foarte important in gestionarea stresului 
este auto acceptarea, trebuie sa te cunosti, 
sa stii cine esti; de exemplu, mananci mai 
mult pe fond nervos. Stiind si acceptand 
acest lucru, poti cauta solutii pentru 
a preveni astfel de reactii, meditand, 
tinand un jurnal, etc. In momentul in care 
ai reusit sa te controlezi, poti spune ca 
esti alta persoana, mult mai puternica, 
echilibrata si care stie sa controleze 
situatiile delicate.

Asa cum relaxarea ar trebui sa fie pe lista “trebuie facut” si modul de a gestiona stresul 
ar trebui sa fie inclus; trebuie sa existe acel echilibru interior pentru a ne simti bine in 
pielea noastra si mai mult ... stresul este bun! Da, ati citit bine!

D

http://www.famost.ro
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SOLUTII

STRES

CERE AJU TORUL!
In primul rand, trebuie sa iti dispara 
sentimentul de vinovatie, sau sa te 
simti slab atunci cand ceri ajutorul 
cuiva. Cand ceri ajutorul cuiva din 
familie sau prietenilor, ii faci in primul 
rand pe ei sa se simta folositori, sa 
isi exercite prietenia si afectiunea 
fata de tine. Pe de alta parte, daca nu 
ceri ajutorul, starea de anxietate din 
pacate, se agraveaza.

MEDITATIA
Majoritatea celor care incearca sa 
mediteze, devin nervosi, nu au rabdare; 
de fapt, nu este atat de greu! Cum 
trebuie  procedat?  Intai, gaseste un 
loc linistit unde sa stai, apoi gandeste-
te la mantra, care poate fi un sunet 
sau un cuvant, care au calitatea de a 
te linisti in general, de a-ti face bine. 
Respira si spune in gand mantra, 
expira si spune din nou; ar trebui sa 
faci acest exercitiu undeva la 15-20 de 
minute, concentrandu-te pe mantra...
atentia ta va calatori departe, lucru 
care este ok; incearca apoi incet sa 
revii de unde ai plecat si ... asta e 
tot ! Meditatia reprezinta raspunsul 
corpului relaxat; practic, acest lucru, 
inseamna o stare de calm, eliberare 
de stres si chiar reducerea presiunii 
arteriale.

RESPIR ATIE ADANCA
In gand, numara “unu, doi, trei, patru” 
si inspira adanc; expira si numara 
“patru, trei, doi, unu”.

FOLOSESTE-TI IMAGINATIA
Gandeste-te ca esti intr-un loc frumos, 
care te calmeaza (malul unei mari, 
un camp cu flori). Foloseste-ti toata 
imaginatia si toate simturile pentru ca 
scena sa fie cat mai reala. Simti nisipul 
si apa calda de pe malul marii? Poti 
simti mirosul florilor?

TINE UN JURNAL
Conform ultimelor studii, este extrem 
de benefica exprimarea emotiilor prin 
intermediul scrisului; ajuta atat la 
starea sanatatii, cat si a starii de bine 
in general.

cum EVITAM  stresul

S O L U T I I
EV ITARE
S T R E S

de cate ore de somn

am ne v o i e  ?

De cele mai multe 

ori auzim: sunt necesare 

8 ore de somn pe noapte! 

De unde vine aceasta recomandare, 

aceasta cifra? Cel mai citat in numeroasele 

sfaturi insotite de cele 8 ore de somn vine de 

la un anume Thomas Wehr, care a realizat 

un studiu cu aproximativ 20 de ani in urma in 

cadrul Institutului National de Sanatate 

din Bethesda - Washington. Acest studiu s-a 

desfasurat avand un numar de 16 voluntari, care au 

stat in pat in camere intunecoase aproape 14 ore 

zilnic, timp de 4 saptamani. La inceput, acestia au 

dormit mai bine de 12 ore; dupa 2-3 saptamani, 

durata somnului s-a redus la 7.30 pana la 9 

ore. Wehr a concluzionat astfel, ca o 

persoana are nevoie de aproximativ 

8 ore de somn.

Acest studiu a fost realizat in 
conditii ideale, de aceea pot exista 
numeroase alte interpretari. Esti 
intr-o camera intunecoasa, este 
liniste, nu ai nevoie de nimic, tot  
timpul ti-l dedici relaxarii... Cat 
este necesar pentru tine sa dormi? 
Dar daca esti pentru cateva ore in 
fata unei vitrine cu foarte multe feluri 
de mancare si dulciuri, care arata 
irezistibil? Oare mananci mai mult 
ca de obicei? Oare exista tentatia sa 
gusti din fiecare? Ati prins ideea, nu? 
Acel studiu nu poate spune cu 
exactitate de cate ore de somn 
ai tu nevoie, pentru o sanatate 
robusta.

In realitate, tu esti singura 
persoana care stie care ore de somn 
iti sunt necesare; daca te simti perfect 
cu 10 ore de somn zilnic, atunci atat 

ai nevoie; nu trebuie sa ramai “agatat” 
in cele 8 ore de somn prezise. Poate 
iti sunt suficiente doar cu 5-6 ore de 
somn!

Pe de alta parte, timpul alocat 
somnului se schimba pe parcursul 
vietii: la varsta de 20 de ani, poate ai 
nevoie de 10-11 ore de somn, la 30 de 
ani poate ai nevoie de 7-8 ore! Stilul 
de viata este iarasi determinant in 
contorizarea necesarului zilnic de 
ore de somn; ca mai exista si nopti 
de insomnii, acestea pot fi rezultatul 
unui stres sau de ce nu, a faptului 
ca ai dormit mai mult, incercand sa 
respecti cele 8 ore zilnice si acum esti 
foarte odihnit! Incearca sa identifici 
cate ore ai intr-adevar nevoie pentru a 
fi in forma toata ziua si nu lasa mitul 
celor 8 ore de somn sa te tina 
treaz noaptea!
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ce fac exercitiile fizice
si ce nu fac pentru noi 
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Pentru multi dintre noi, 
exercitiul fizic induce 
acelasi sentiment pe care 

il simt multi dintre cei care nu 
merg la biserica: inferioritate 
din punct de vedere moral. Din 
fericire, nu este nici religie, nici 
macar o fapta buna: este pur si 
simplu, un exercitiu fizic.

Actualmente, exista foarte 
multe studii care ne arata 
beneficiile exercitiilor fizice: 
exercitii care reduc riscul 
aparitiei diferitelor boli, 
exercitii care le previn, care 
ne intaresc psihicul si lista 
poate continua. Acesta este 
unul din motivele pentru care 
foarte multe femei dezvolta 
obsesii pentru anumite tipuri 
de exercitii. Pe de alta parte, 
persoanele care practica regulat 
exercitii fizice, tind sa aiba si 
alte obiceiuri sanatoase: sa fie 
atente la alimentatie, sa evite 
fumatul, sa incerce sa fie atente 
la stres. Fara nicio indoiala, 
beneficiile exercitiilor fizice 
sunt multiple.

Daca incercam sa facem 
exercitii fizice pentru a scadea 
in greutate, este posibil sa nu 
ne iasa prea bine acest lucru. 
Anumite studii au aratat ca 

alergand la un nivel mediu (nu 
performanta) - aproximativ 
30 km saptamanal, pierzi cca 
4% din greutatea normala. 
Dar, alergatul, consumul de 
energie, ne face foame si chiar 
daca nu recunoastem, foarte 
multi dintre noi consumam 
poate mai mult decat dam jos; 
totul trebuie facut in stransa 
legatura cu alti factori.

Poate ca acum te simti putin 
confuza, dar, daca esti relativ 
tanara, sanatoasa si ocupata 
in majoritatea timpului, nu ar 
trebui sa iti faci mari probleme. 
Tot ceea ce inseamna a fi mama 
si sotie, a avea un loc de munca 
te solicita mai mult comparativ 
cu alte femei; efortul pe care 
il faci moderat timp de 30 de 
minute este echivalentul a 
20 de minute de efort intens. 
Destul de multe studii au aratat 
multiplele beneficii rezultate 
din urma eforturilor mici, dese, 
intense (urcatul scarilor de 
exemplu).

Iar daca esti multumita cum 
arati si te simti acum, poate 
nu este cazul sa exagerezi cu 
exercitiile, dietele sau orice 
altceva care sa te suprasolicite 
intr-un mod involuntar.



SANATATE

masuri medii pentru un somn bun
 expune-te zilnic ce putin 30 de minute razelor solare sau cel putin, 
stai langa o fereastra!
 evita cafeina dupa orele 16-17!
 limiteaza alcoolul seara! Intr-adevar, alcoolul te adorme mai 
repede, dar nu iti asigura un somn linistit mai tarziu pe timpul noptii!
 exercitiile fizice trebuiesc facute in timpul zilei si nu inainte de 
culcare, deoarece temperatura ridicata a corpului, te impiedica sa 
adormi!
 nu te lasa angrenat in diverse emisiuni tv sau alte activitati care sa 
te activeze si sa te tina treaz, exact inainte de a merge la culcare!

masuri extreme pentru un somn bun
 mergi la culcare si trezeste-te in fiecare zi la aceeasi ora!
 ridica-te din pat daca nu poti dormi!

masuri elementare pentru un somn bun
 dormitorul trebuie sa fie la o temperatura medie-racoroasa!
 uita-te la tv, munceste sau citeste oriunde, in afara de pat!
 nu manca mult inainte de culcare!
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Daca esti o persoana depresiva 
sau suferi de anxietate sau 
insomnie, ar trebui sa stii ca 
exercitiile fizice regulate, te pot 
pune pe picioare intr-o anumita 
perioada de timp, perioada care 
variaza pentru fiecare in parte. 
S-a demonstrat de exemplu, 
faptul ca exercitiile sunt la 
fel de eficiente comparativ cu 
medicamentele in cazul unei 
depresii moderate, lucru valabil 
si in cazul celor care sufera de 
atacuri de panica. Alte cercetari 
au demonstrat faptul ca exercitiile 
zilnice, pot ajuta sa dormi mai bine 
pe timpul noptii.

Inca nu este clar care dintre 
exercitii sunt cele mai eficiente 
si care intr-adevar pot preveni 
problemele cardiovasculare, dar 
daca exista aceste riscuri, nu e nimic 
rau in a face miscare. Daca esti mai 
plinuta sau ai alte probleme de 
sanatate, poti face putina miscare 
zilnic: 10-15 minute de mers de 
exemplu, sunt mult mai bune decat 
nimic!

Daca nu poti cara greutati mai 
usoare, acest lucru nu este un semn 
bun si pierzi din independenta. 
A face exercitii cu greutati ajuta 
foarte mult in acest caz, ridicarea 
greutatilor avand rolul 
cresterii densitatii oaselor si 
evitarea osteoporozei. Calitatea 
si micro arhitectura oaselor sunt 
foarte importante, la fel ca si 
greutatea propriu zisa si mostenirea 
genetica. Daca iti este peste mana 
sa faci exercitii cu greutati, ridicarea 
copilului in mod regulat sau alte 
activitati casnice obisnuite care 
implica efort fizic mare puternic, ar 
trebui sa fie de ajuns.

s o l u t i i
P e n t r u
e x e r c i t i i

1

2

3
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MODEL : diana e.  
CONCEPT : avera make-up artist

MAKE-UP & HAIR : avera make-up artist
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MINUTUL DE ARTA

“Copilul artistocratiei”
- asa cum a fost denumit Henri de Toulouse - Lautrec provenea din reunirea a doua familii 
nobiliare, ambii parinti avand rangul de conte, si prin urmare viata micutului Henri ar fi trebuit 
sa fie una lipsita de orice griji, impartita intre activitatile de baza ale “high-life-ului” parizian si 
anume: vanatoarea, balurile si vizitele de protocol. 

Din pacate, natura a hotarat altfel, datorita faptului ca parintii sai erau veri primari, Toulouse 
- Lautrec avea o maladie congenitala care s-a manifestat puternic atunci cand, adolescent fiind, 
in urma unei curse de calarie, si-a fracturat femurul stang, ca mai apoi, dupa nici un an, sa si-l 
fractureze si pe cel drept. Din nefericire, picioarele sale nu s-au mai vindecat corect niciodata, iar 
cresterea in inaltime a stagnat, la maturitate avand doar 1,52 m in inaltime, insa restul atributelor 
fizice, prezentandu-se relativ normal.

 Desigur, ar fi fost de asteptat, ca toate 
aceste evenimente sa-l excluda din societate, 
si sa-l faca sa se izoleze, insa, contrar tuturor, 
Toulouse-Lautrec, a dus o viata sociala foarte 
bogata, chiar foarte boema, fiind clientul 
permanent al cafenelelor, cabaretelor si altor 
locuri “de pierzanie” din batrana Montmartre, 
acolo unde isi stabilieste si propriul 
domiciliu, spre dezamagirea familiei, care 
nu vedea cu ochi buni, aceasta “resedinta”, 
amplasata chiar in mijlocul “decadentei” si 
lumii “fara prejudecati” si artistice a acelor 
timpuri. 

Inzestrat cu un suflet generos, modest, 
si mai ales cu multa auto-ironie, Tolouse-
Lautrec traieste in mijlocul prietenilor sai: 
pictori, cantareti, artisti de cabaret si variete, 
femei de moravuri usoare, si picteaza cu 
frenezie, incurajat de catre mama sa, atat 
financiar - printr-o renta viagera, cat si 
moral, deoarece ea este cea care ii descopera 
talentul artistic si care il indruma pe acest 
drum. Pentru inceput, lasand la o parte 
temele academice, si gasindu-si inspiratia 
mai ales in mediul de viata, artistul isi are 
ca teme in tablorile sale, cele preferate si 
de catre naturalisti: distractiile de bulevard, 
petrecerile dansante, circul, cabaretul, 
teatrele, precum si portretele oamenilor de 
la periferia societatii (muncitori, alcoolici, 
femei de moravuri usoare).

 De la mijlocul anilor 1880, Lautrec 
traieste in exclusivitate o viata de noapte, 
in care distractia merge mama in mana cu 
creativitatea, impartindu-si timpul intre 
“MOULIN DE LA GALETTE” (1888) si mai 
tarziu, la“MOULIN ROUGE” (1889), unde  
are ocazia sa le cunoasca, chiar foarte bine, 
pe cele care erau considerate in acel moment 

“starurile” epocii, dansatoarele si artistele de 
variete: La Goulue, Jane Avril, Cha-O-Kao, 
Yvette Guilbert sau Sarah Bernhardt. 

Prima “expunere” in public a lucrarilor 
sale are loc in anul 1886, la cabaretul 
“Mirliton”, iar in anul urmator, la Toulouse, 
la expozitia internationala a reprezentatilor 
academIeI de arte Frumoase, insa picturile 
sale nu sunt primite bine de criticii vremii, 
fiind considerate prea “provocatoare” sau 
chiar “obscene”. Asa ca, Lautrec intoarce 
spatele “saloNuluI oFIcIal” si incepe sa 
expuna la “saloNul INdePeNdeNtIlor”, alaturi 
de ceilalti “rebeli” ai artei: Seurat, Signac, 
Pissarro, Renoir si alti impresionisti. 

Abia in anul 1891, odata cu incetarea 
cautarilor sale de expresie artistica si 
instalarea unui stil definitoriu pentru Lautrec, 
are loc recunoastea acestuia pe plan artistic, 
iar lucrarile sale incep sa fie cautate si 

apreciate de public si de critici. Tablourile, si 
mai ales, litografiile, un domeniu mai putin 
cunoscut si explorat in acele timpuri, vorbesc 
despre completa maturizare a talentului 
sau, astfel, in anul 1896, galeria pariziana 
maNzI-JoyaNt organizeaza o mare expozitie 
cu lucrarile sale. 

Din pacate, toate excesele facute, isi pun 
amprenta pe starea de sanatate si asa destul 
de precara a artistului, care se inrautateste tot 
mai mult, si desi in anul 1899, face o cura 
de dezintoxicare la NeuIlly si incearca cu 
ajutorul mamei sa revina pe linia de plutire, 
la 9 septembrie 1901, Lautrec moare la 
Malrome, la numai 36 de ani, lasand in urma 
sa o vasta opera de pictor si grafician. 

Pentru ca una dintre principalele puncte 
de atractie a sfarsitului sec al XIX-lea il 
reprezenta circul, era si firesc ca acesta, sa 
apara in lucrarile lui Lautrec, desi aceeasi 

Impresionismul si reprezentatii sai

Henri de Toulouse-Lautrec
(1864-1901)
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tema o regasim intr-o alta formula si in 
creatia unui Degas sau Renoir. Capodopera 
lui Lautrec tributara lumii circului, 
se intituleaza “Calareata de la circul 
Fernando” - 1887-1888 (103,2 per 161,3 
cm - The Art Institute of Chicago, S.U.A.), 
prima lucrare de mari dimensiuni si care s-a 
bucurat de un mare succes. Artistul foloseste 
balustrada ca sa imparta tabloul in doua parti 
si cu ajutorul perspectivei vazuta din partea 
de sus a arenei, reuseste sa micsoreze efectul 
de adancime si sa redea forta elementara a 
ritmului care domneste in arena. Cu ajutorul 
acestei tehnici picturale, scena infatisata 
apare complet plata, ceea ce intareste 
dinamica intregului tablou. 

 Aceasta opera, reprezinta totodata si 
ruptura artistului de toate conventiile artistice 
ale timpului sau, deoarece Lautrec foloseste 
in acest tablou, tuse uniforme, colorate, in 
loc de trasaturi scurte si rapide de penel, iar 
liniile curbe utilizate, determina formele 
sa ajute la redarea vitezei artistei de circ si 
sa sugereze spatiul de tip cicular al arenei. 
Mijloacele tehnice folosite aici, amintesc de 
efectele gravurilor japoneze si prefigureaza 
stilul arhi-cunoscut al artistului din 
litografiile executate in decursul vietii sale. 

Deoarece Lautrec este omul cabaretelor 
si a tumultoasei vieti de noapte pariziene, o 
alta mare opera a artistului are in centru ei, 
celebrul cabaret Moulin Rouge deschis in 
anul 1889, cu un mare succes la public, loc 
de intalnire a intregii lumi boeme. “Dansul 
la Moulin Rouge” -1889-1890 (115 per 150 
cm, Philadelphia Museum of Art , S.U.A), 
este reprezentarea cea mai fidela a crezului 
artistic a lui Lautrec si una dintre cele 
mai ambitioase opere expuse la “saloNul 
INdePeNdeNtIlor” din 1890. In tablou, artistul 
nu picteaza spectacolul in sine, ci prin 
intermediul celor 26 de personaje el vrea sa 
reconstituie atmosfera specifica locului. 

Privitorul este in primul rand surprins 
de armonia si concordanta dintre cele trei 
grupuri reprezentate de artist, primul static 
iar celelalte doua in miscare, atat publicul cat 
si dansatorii; prin alaturarea culorilor brune 
si albe, impreuna cu nuantele de verde - crud 
si care luate impreuna, creeaza o atmosfera 
ireala, aproape lipsita de viata, ciudata si 
nelinistitoare. Personajele statice nu poarta 
o conversatie, iar privirile nu li se intalnesc, 
iar balustrada este din nou un artificiu tehnic, 
care apare si inchide perspectiva, conducand 

privirea celui ce admira opera catre spatiul 
principal al tabloului. 

Om al salilor de spectacol, Lautrec se 
imprieteneste si cu artistii vremii, printre 
care se numara si Yvette Guilbert (modelul 
preferat al pictorului), pentru care in 1884, 
ca un semn de apreciere fata de aceasta, 
ii dedica un album ce curpinde peste 16 
litografii. Coperta albumului, era insasi sub 
foma unei litografii, o infatiseaza pe artista 
cantand o melodie la moda si care da si titlul 
operei lui Lautrec “Yvette Guilbert cantand 
- Linger, longer, loo” -1894  (58 per 44 cm, 
Muzeu Puskin, Moscova, Rusia), considerat 
de toata lumea artistica, cel mai bun portret 
al cantaretei. 

Lucrarea, realizata pe carton prin 
folosirea culorii diluate cu terebentina, ajuta 
la accentuarea expresiei fetei modelului, 
deoarece cartonul absoarbe culoarea in 
exces, iar prin folosirea catorva trasaturi 
scurte de penel, se poate reda esenta intregii 
scene. Aceasta metoda creeaza vag iluzia ca 
modelul este prezent si ii confera dinamism 
si profunzime in integralitatea sa, si asa 
cum spunea si unul dintre criticii vremii: 
“Lautrec are talentul deosebit de a insufleti 
nemiscarea si de a reda din exterior, 
adancimea plina de mister a realitatii”.

Continuand seria de opere care 
omagiaza viata de petrecere a “orasului 
luminilor”, se ajunge intr-un mod la fel de  
firesc, la o alta capodopera a lui Lautrec 
si anume, cea numita “Marcelle Lender 
dansand boleroul la Chilperic” -1896 (145 
per 150 cm , Colectia J. H. Whitney, N.Y., 
S.U.A.). In tablou, artista este surprinsa in 

timp ce danseaza 
boleroul, ca si cum 
ar fi o fotografie 
care imortalizeaza 
o clipa trecatoare. 

Dinamica 
liniilor abordata 
de artist in tablou, 
este capabila 
sa redea forta 
elementara a 
dansului artistei, 
insa scopul 
este acela de a 
transforma pictura 
in caricatura, 
pentru ca expresia 
fetei dansatoarei 
asa cum este 
infatisata, se 
deformeaza, 
ajungandu-se la 
a fi perceputa 
nu ca un chip, 
ci ca o masca, 
si in acest mod, 
este reprezentata 
incercarea lui 
Lautrec de a 
impaca pictura 
adevarata cu ironia 
satirica.

Lautrec este considerat in unanimitate 
pictorul “clipei prezente”, al “realitatii” 
orasului de zi cu zi, insa curajul acestuia 
de a aborda aceste teme considerate 
“neconventionale”, este ceea ce-i da unicitate 
si mai ales, ii confera un loc binemeritat in 
galeria pictorilor avangardisti ai secolului al 
XIX-lea si in mod esential, il face sursa de 
inspiratie a artistilor ulteriori timpului sau: 
Pablo Picasso, Edward Munch.

Nusha Davilla
sursa foto: wikipedia
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