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Коя е Антония?
Родена е в Пазарджик, израснала
- в Перник. Завършила е с пълно
отличие и златен медал английска
езикова гимназия ‘’Симеон Радев’’.
Приета е в УНСС през 2003 г.
- специалност ‘’Международни
икономически
отношения’’,
която през 2007 г. завършва с
много добър 5.26 и защитава
дипломна работа и държавен
изпит по английски. През 2004 г. е
приета и в специалност ‘’Право”
в същия университет. Има 2
специализации в Москва. През
2006 г. специализира руски език,
във филологическия факултет на
‘’Държавния институт по руски
език А. С. Пушкин‘’. Получила
е диплома - сертификат за
владеене на руски език. През 2008
г. специализира в Института за
развитие на финансовите пазари
в Москва, където е придобила
квалификация ‘’Специалист по
финансови пазари по брокерскадилърска дейност и дейност
по управление на ценни книжа‘’.
Завършила е семестриално
''Право'' и се подготвя за
престоящите държавни изпити.
Владее 3 езика: английски, руски,
италиански.
Обича да пътува, да се забавлява с
приятели. Любимите й спортове
са ски, уиндсърф, шах, фитнес.
Модел е на модна агенция ''Визаж''.

Снимки: Александър Нишков

Антония
Петрова
Мис България 2009
• Дали изборът й беше предизвестен
и добре платен?
• Нейно ли беше решението да
влезе във Вип Брадър и защо
си тръгна?
• Какви са отношенията й с Жени
Калканджиева сега – говори се,
че тя е имала друга фаворитка
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Отговорите на стр.2

За сватбения ден
Булчински рокли стр. 4
стр. 11
Прически

Кройки на
моделите

Обичате ли да плетете?

на стр. 6

Ансамбъл в
розово на една
кука и блузkа в
моряшки стил
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Банските

интериор & eкстериор

Идеи за градина в средиземноморски стил
Лятото е време за
ваканация, лятото е
време за изграждане
на кътове за отдих
в дворчето. За да се
наслаждаваме на уюта,
край барбекюто в
топлите летни вечери,
или на прохладата
край малкото водно
огледало.
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Тенденциите за банските за новия
сезон са повлияни от общите
модни тенденции за годината.
Ярки цветове, комбинация от
цветове и дюс в банския от
две части и изчистен, почти
класически стил при целите
бански.Изобилие от нови материи
и изненадващи акценти ни
обещават зашеметяваща визия.
Ако още не сте си купили банския
за това лято, вижте и нашите
предложения.

стр. 4

2

брой 59, година IV, юли 2009

тенденции & стил

Колекция Дева представят:
Антония Петрова:

B koнкурса нямаше
възможност за спекулации
обществените ти задължения
като мис България?
- Тази година, за щастие,
конкурсът бе така организиран,
че нямаше никаква възможност
за спекулации и съмнения. Той бе
проведен на 2 части - полуфинал,
от които жури от 10 български
жени, излъчи 10 финалистки, и
финал, на които българския народ
имаше 1 седмица възможно време
да избере своята победителка и да
гласува за нея с есемес. За да се
избегнат спекулации, имаше строг
регламент, а именно: 10 есемеса
от 1 телефон на ден за 1 момиче,
всеки следващ се игнорира. Това се
прави от независима преброителна
компания,
която
публикува
резултатите още на следващия
ден след конкурса, в проценти и
разпечатки. За съжаление, живеем
в страна, където всичко хубаво и
добре организирано трябва да се
опорочи. Така се случи и сега.

Продължава от стр. 1
Дипломантката от УНСС
се реализира изключително
успешно и като модел. През
2009 г спечели конкурса
‘’Мис България’’.
- Тони, ще те запитам
направо и моля да ми отговориш
честно - как прие коментарите
в медиите, че изборът ти е
предизвестен, или по-скоро добре платен? Това нарани ли те
или те мобилизира да се справяш
още по-успешно с ученето и

- Какво е мнението за цялата
тази суматоха на приятеля ти?
- За щастие, моят приятел
е страхотен човек и заедно с
родителите ми много ме подкрепя.
Непрекъснато е до мен и е човекът,
от които винаги мога да поискам
съвет. Имаме много красива връзка
от 4 години. Той е космически
инженер по образование, занимава
се със собствен бизнес. Живеем
заедно. Така че не виждам причина за
суматоха, тъй като за разлика от
други дами, които крият по разни
причини приятеля си, аз няма какво
да крия, той винаги е с мен на всяко
медийно събитие.
- Какви са отношенията
ти с Жени Калканджиева, сега
след избора ти - знае се, че тя

е много толерантен човек, но
също така се знае, че е имала
друга фаворитка?
- Отношенията ми с Жени
Калканджиева са страхотни. Аз
много я харесвам, а по мое мнение
и тя мен. Често присъстваме на
светски събития заедно и можем
да бъдем видяни заедно, което само
по себе си говори за отношенията
ни. Агенция ''Визаж'' ми осигурява
медийни и модни ангажименти
много често като Мис България.
А въпросът за фаворитката - за
първи път чувам такова нещо?!!
Но ако вярно, това още веднъж
опровергава въпроса за ''купения''
конкурс!
- Твое ли беше решението да
влезеш във Вип Брадър , и ако е
да - защо? Ама искрено...
- Решението да вляза във Вип
брадър не беше мое в пълния смисъл
на думата. Имало е договореност
между организаторите на конкурса
и Вип брадър, момичето което
спечели, да влезе в шоуто. Това не е
тайна. Аз лично влязох по 2 причини:
от толерантност и уважение към
организаторите на конкурса и
поради това че заедно с короната на
Мис България освен хубави моменти,
известност и приятни емоции, аз
получих и отговорности, една от
които е година да се занимавам с
благотворителност. Аз не го приех
като отговорност, тъй като се
занимавам с благотворителност
от много години, но в случая
благотворителният сезон на Вип
брадър, съвпадаше с мисията на
Мис България. Но е много важно да
кажа, че излязох от там, защото
смятам, че ако правиш нещо за
благотворителна кауза, не трябва
да ти плащат за това.

- Какъв човек си ти? Как се
самоопределяш?
- Аз съм амбициозна, отговорна,
точна и искрена. Ценя приятелите
си и на мен може да се разчита.
- Мислиш ли, че няма лоша
реклама?
- Винаги съм смятала, че има
лоша реклама. Но от няколко
месеца, откогато съм в този
т.нар. ''шоу бизнес'', разбирам
че няма лоша реклама, стига ти
самият да не си направил нищо
лошо и да си чист пред съвестта
си и пред близките си. Хората
винаги говорят. Важното е, че знам
коя съм и какво представлявам. А
благодарение на рекламата - хубава
или лоша, аз станах най-известната
Мис България до сега, след Жени
Калканджиева.
- Как смяташ да прекараш
лятото?
- С моя приятел на море.
Планираме пътуване до българското
черноморие и до Гърция, ще отидем
и на екскурзия с кола из Европа. Ще
прекараме и няколко седмици в
Москва, която е неговото родно
място.
- Като каква се виждаш след
години? Успешна бизнес дама или
може би ще правиш политическа
кариера? В света има примери
за
политически кариери на
бивши моделки.
- И двете! Винаги съм искала
да се реализирам с образованията
си и да се занимавам с право, може
би адвокат или нотариус, а може
и международно право. Така ще
съвместя и двете си специалности.
От друга страна, политиката
винаги ме е влечатлявала. От много
малка чета и се интересувам от
политическия живот на страната
ни. Така че.... дано успея да
реализирам мечтите си.
Слава Хинкова

Йоана Заркина:

Дарина Попова:

Обичам да рисувам, да
слушам музика и да пътувам

Мечтая за малко островче
в Тихия океан

Аз съм на 18 г. и съм от
Самоков. Тази година завърших
художествена гимназия в София
със специaлност “Живопис” и
“Графичен дизайн”. В момента
кандидатствам “Архитектура”
в университета по архитектура,
строителство и геодезия София.
Занимавам се с мода от
седем години. Харесва ми да съм
модел, да участвам в ревюта
и фотосесии. Сега работя с
агенция “FH1”.
Бях участничка в тазгодишния
конкурс “Мис България” и съм
носителка на титлата “Мис
Сексапил”.
Аз съм зодия Козирог. Обичам
да тичам, да рисувам, да слушам
музика и да пътувам през
свободното си време.

Снимки:
Александър
Нишков

Дари е родена на
2 юни 1990 г. в
Тюмен. 19-годишната
представителка
на
зодия Близнаци живее в
София и следва право.
Имаш
ли
хоби?
Какво
обичаш
да
правиш в свободното
си време?
- Обичам да чета
романи, да се ровя в нета
и да се разхождам из парка
с приятели. Последната
книга, която е прочетох, е на
Александра Потар „Внимавай
какво си пожелаваш”. Обичам
да карам картинг, джетове,
да шофирам, да плувам,
да правя дълги походи из
природата, да слушам музика,
да танцувам.
За какво мечтаеш?
- Най-голямата ми мечта е
да имам собствено островче
в Тихия океан, където да се
намира малката ми розова
вила.
Кого
обичаш
наймного?
Семейството си,
приятелите и още някого...
Какво мислиш за модата?
Нещото, което
ме влече откакто се помня и
ще продължа да се занимавам
с това. Засега работя с
агенция FH 1.
А какво мислиш за себе
си?
- Луда глава, амбициозна,
инатче, забавна... аз съм си
аз...
Имаш ли си девиз и ако да,
какъв?
- Живей днес, защото
вчера няма да се върне, а
утре може да не дойде!

Марковите бански можете да намерите в
магазините в цялата страна.
За заявки на едро и продажби на дребно –
от официалния представител на италианско
бельо и чорапогащи с марките

Franzoni и Bellissima

София, Младост 1 - срещу пазара,
бл. 47, вх.Б, партера, gsm: 0888 681 867
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„Летни фантазии“
Секси, практично и удобно

Яна чинкова
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Редове на

дизайнерките
Представяме ви последната
част от лятната ни колекция,
акцентът
на
която
е
многофункционална кройка на
рокля без презрамки.
По тази кройка можете да
си ушиете тоалет, който
да ползвате като рокля без
презрамки, като пола с висока
талия, като пола с нормална
талия, комбинирана с трикотажна
блузка и като пола с платка на
ханша и открито пъпче, като
прегънете високия колан на две
върху ханша. Разбира се, ако е за
млада дама. Или да комбинирате
с подходящ сутиен и болерото с
дълго ръкавче – за дискотеките
през хладните летни вечери. Ние я
ушихме от черно трико с еластан
и я апликирахме с камъчета и
пеперуда. Кройката е подходяща
за стандартна и по-пълна фигура с
обеми в ханша и бедрата. Успешно
се комбинира с трикотажна блузка
с късо реглан ръкавче.
Със същата линия и от същата
материя, но в свежия цикламен
цвят направихме и сукмана. По
тази кройка можете да си ушиете
и елегантен тоалет от сатен с
еластан.
Пак спрямо възрастта и
мястото, където ще го носите,
можете да го обличате само по
сутиен и ръкави- за морето, или
с блузка и топче - за офиса или
за всекидневна употреба. Ако
харесвате женствената дължина
до глезена – удължете кройката на
мостри 9 и 10, а ако предпочитате
дължина над коляното- скъсете
същите кройки.
Той може да се ползва и през постудените есенни дни - с блузка
или боди с дълъг ръкав, както и да
се носи под тренчкот или палто.
Болерото с дълги ръкави също
е от трико с еластан. Актуално е
вече трети сезон и е едно полезно

Опитайте с нас
Здравейте,
отново
сме
заедно. За да ви помогна да
отворите малката врата на
въображението си. Идеята дойде
спонтанно и бързо, защото
не разполагах с много време
(както вече знаете, работя като
сценограф в ловешкият театър).
Знаех, че трябваше да посетя
един от многото мои любими
магазини second hand, знаех
също, че търся блуза, която да
съсипя до известна степен... и
до тук!
Набързо
прехвърлих
закачалките и попаднах на тази
находка. Цветът на блузата
ми направи впечатление, тя
бе хубава, от трико, но уви
ръкавите бяха боядисани! Тя
имаше вълнено шпиц деколте,
обшито с пайети и именно то ми
грабна окото. Колко обичам така!
Платих 1.20 лв. и забързана поех
към ателието ми, защото вече
знаех как ще я префасонирам.
Взех смело ножицата и отрязох
ръкавите, после и широкия колан
от трико, ниско долу, и най-накрая
я отрязох по средата. Оставих
хубавия елемент от вълна, като
го подчертах още повече, след
като го направих на лента (за да
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може да се връзва). Единия ръкав
заших отзад на блузата, като
качулка /ако се налага, изрежете
леко деколте на гърба преди да го
пришиете, за да ляга по-добре/,
а другия надянах на ръката
отново - с герданчето през
едната ръка широкия колан се
превърна в чудесна лента за коса
с панделка, която непрестанно
нося. Прибавих и малко ‘блясък’
заших една стара огърлица от
камъни към блузата, която
си пасна перфектно цветово,
така всеки път слагам блузата
заедно с аксесоара. Можете
допълнително да обкантите с
шев местата, където е срязана
блузата, но аз предпочетох да я
оставя така, отново е модно да
сме леко раздърпани и негладени.
Досещате се вече, че по този
начин можете да подходите с
почти всички блузи от гардероба
си, сигурна съм, че идеите ви са
далеч по-остроумни от моите,
но задачата ми бе просто да
отключа вратичката...и да ви
напомня, че няма нищо срашно.
Смело напред, няма хора без
въображение! До скоро!
Деница Аргиропулос

и приятно допълнение към летния
гардероб.
За ваканцията е предназначена
и темата „морски бриз” в синьо и
бяло – ансамбъл от къс панталон
с маншети, дълъг панталон с
моряшка кройка и блузка. Тези
комплекти са подходящи и за
работа, както през лятото, така и
през топлите есенни дни, особено
в допълнение с плетивата. За
по-спортен вид допълнете с
маратонки и моряшка фланелка.
Ние го ушихме от лен с
вискоза и памук , но по тези
кройки можете да си ушиете и
всекидневни ансамбли от памук,
синтетична коприна, жоржет или
студена вълна..
Слънчевото лято присъства и
в „слънчевата” ни серия от блузка
тип прегърни ме, пола и рокля
за летните партита. Полата
и роклята са с дълбока цепка
над едното коляно. Разбира се,
спрямо възрастта и фигурата,
всяка от вас ще прецени докъде
да я отпусне. Блузката можете
да носите и вързана под бюста,
ако сте на морето или ако сте
младо момиче. Роклята можете
да комбинирате и с подходяща
ефирна пола отдолу.
Е, мили дами - от нас идеите и
кройките. И пожеланията за една
незабравима ваканция.
На ход сте вие.
Очаквайте ни с есенна колекция
след 15 септември.
Очакваме
вашите
писма
и препоръки, както и снимки,
„запечатали” пълноценно изживяни
мигове с ушитите от вас наши
модели.
Светла Димитрова
Живка Кънева
Kройки:
Симона Гидикова
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време за ваканция и сватби

Плажна мода 2009

Свежо лято със Силвър дей
Ярки цветове, изчистен стил
За да посрещнем достойно курортния
сезон не е задължително непременно да
имаме безупречна фигура. Цялата тайна
е в това, да прикрием онези части
на тялото, с които не се гордеем
особено и да подчертаем тези, с
които можем да се похвалим, които са
наше предимство.Колекциите за този
сезон ни дават такава възможност.
Подберете подходящото за вас и ...
съблазнявайте!
Тенденциите за банските за новия
сезон са повлияни от общите модни
тенденции за годината. Ярки цветове,
комбинация от цветове и дюс в
банския от две части и изчистен,
почти класически стил при целите
бански.Изобилие от нови материи и
изненадващи акценти ни обещават
зашеметяваща визия.
Ето и препоръките на стилистите:
Ако искате да сте в авангарда –
заложете на провокацията.
Дрехите с едно рамо са изключително
модерни за този сезон – рокли, блузи
топчета. Така че изобщо не бива да ни
учудва факта, че банските с едно рамо
ще са хитът на това лято.
Цял бански
Целите бански са отново на мода
за лято 2009. Наред с класическия
изчистен стил актуални са силно
изрязани с много секси кройки –
приличащи по-скоро на бикини, дори
и на монокини, бански. В много от
предложенията на водещите световни
марки можем да видим комбинация от
всички модерни за сезона тенденции,
съчетани в един модел – бански с едно
рамо и изрязвания.И ярки цветове. Но
и бански с изчистена линия в почти
телесен цвят или в изискано златно...
Бикини
Банските в две части имат различна
форма на горнището, долните части
са плитки и изрязани, но това не е
задължително.
Не всички бански са предназначени
за плуване. Има и такива, с които
можете да се разхождате по плажа, да
отидете на плажно парти или просто
да покажете перфектния си тен. Има
дами, които ходят по модните плажове
и курорти, за да създават нови социални
контакти повече, отколкото заради
самия плаж, в този случай върху банския
трябва да се облече нещо. За подобни
ситуации подходящи са прозрачни
шифонени роклички, или плетени на една
кука туники, или парео...
Има още един начин да изглеждате
зашеметяващо в банския си, да се
откроявате и да покажете собствения
си стил – аксесоарите. Плажните
шапки, чантите, очилата – подберете
онези от тях, които най-добре ще ви
представят пред обкръжението от
стари приятели и нови познати.
Не забравяйте и най-слънчевата
си усмивка. Нали най-после дойде
дългочаканата ваканция.
Ако още не сте си купили банския
за това лято, вижте и нашите
предложения.

Сватбен бутик “ПАЛОМА”
Романтично и модерно
Уникалните
плетива
на
«Силвър дей» са изработени от
лен, памук и вискоза в актуални
за сезона цветове и стил.

Снимките са от
Модна фиеста Албена 2009
Фото
Руслан Попов
Дизайнер
Галя Атанасова
www.silverday-bg.eu

Нестандартна сватба с облекла от модна къща НЮЕЛ
В модна къща НЮЕЛ изработваме eлегантни,
артистични и модерни сватбени рокли, но
от истински старинен кенар, ръчно плетени

дантели и домашно платно изработихме в
национален стил дрехи за тези младоженци.
Гостите им от 50 страни присъстваха на

сватбата също
с традиционните
си национални
костюми.
Тази уникална
сватба се състоя
в Родопите по
стариннен сватбен
ритуал.
Повече за
самата сватба в следващ брой.
Елизабет Георгиева
модна къща НЮЕЛ
София,
ул. «Тунджа» 20
Тел.: 02/952 26 01

Булчински рокли, официални тоалети, шаферски роклички,
мъжки костюми, сватбени аксесоари са сред предложенията
на новооткрития магазин в София на ул. „Георг Вашингтон” 13
(пресечката с ул.” Пиротска”).
Магазинът се помещава на два етажа и е специализиран
изцяло за сватбена мода.
В бутика ще откриете най-новите ни предложения за 2009 г.
Сватбен бутик “ПАЛОМА” предлага индивидуален стил, уникални
нежни и неповторими рокли! Заповядайте при нас и ние ще направим
това, за което сте мечтали винаги... да бъдете красиви в найщастливия ден в живота ви – денят на вашата сватба!
ул. Георг Вашингтон 13, (ъгъла с ул. Пиротска)
работно време:
понеделник-петък 10.00-19.00ч.
събота 10.00-18.00ч.
неделя 11.00-16.00ч.
Поля Кинова (моделиер-конструктор), 0878149014
Ваня Кинова (управител магазин), 0878149015
e-mail:palomafashion@abv.bg

www.paloma-fashion.hit.bg

галерия Дева
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Изложба в Чешкия център представя

Живописни платна на
Катержина Щенцлова

Родена е на 17.5.1959 г. в
Прага.
Завършва
пражката
Академия за изящни изкуства.
Живее и работи в Прага.

Описва
творбите
си
опростено като “редуктивноцветна
абстракция,
акцентираща върху качеството
на цветовете, които свързвам в
едно синтактично цяло”.
Първата
й
съществена
изложба
на
абстракции
“Светлината на боята” e в
пражката галерия “Nová síň”.
През 1988 г. излага картини в
Париж, където печели френската
национална награда ”Createur d’
aujourd’hui“. Следват изложби в
Прага, Ню Йорк, Лондон), Манежа
на Храдчани и др.
“В работите си Катержина
Щенцлова систематично се
занимава с абстрактните пози
в живописта. В последните си
творби използва по-широки

и еластични четки, които
подчертават
калиграфския
характер на цветните следи.
Чрез тази техника възниква
цикъл от картини инспирирани
от случайни цветни петна върху
найлони, с които покрива пода в

ателието си. Тези картини са
направени от “найлони readmade”
опънати върху рамка.”, казва
г-н Поспишил, директорът на
Чешкия център у нас.
Изложбата ще продължи до
11.9.2009 г.

За шести пореден път

Ден на бащата
За шести пореден път Асоциация „Любов и грижи” заедно със
Столична община организира честване на Деня на бащата – с
много награди за публика и участници.
Спортният и музикален празник се проведе по традиция на
лятната естрада в Борисовата градина и включваше футбол,
забавни игри, музикални изпълнения и детско ревю на ателие „Дева”
и дизайнерски център „Ариес уникат”. Колекцията, разработена от
Светла Димитрова и Димитър Кръстев, бе поднесена с много чар
и настроение от малките манекени от „Каста дива” с ръководител
Ани Петкова.
Снимки: Самуил Милев

Марковите бански можете да намерите в
магазините в цялата страна.
За заявки на едро и продажби на дребно –
от официалния представител на италианско
бельо и чорапогащи с марките

Franzoni и Bellissima

София, Младост 1 - срещу пазара,
бл. 47, вх.Б, партера, gsm: 0888 681 867

Стартира летен театрален сезон

• Дирекция „Култура” на Столичната община организира и финансира
представления за жителите и гостите на София

Безплатно, под откритО НЕБЕ

По традиция през летните
месеци - юли и август Столична
община поднася разнообразна
културна програма на открито
за гражданите и гостите
на столицата. На сцените в
Борисовата градина, Южния
парк, Градската градина и Парк
«Оборище» ще се състоят
много концерти, театрални
постановки и детски програми.
Програмата по дни и часове
може да бъде разгледана на
електронната страница на
дирекция «Култура» на Столична
община www.sofiaculture.bg
В
рамките
на
тези
културни празници стартира
поредната
инициатива,
за
осъществяването на която

е поканен софийският “Арт
театър”. От 8 юли до 8 август
актьорите от частната трупа
“Арт театър”, която наскоро
навърши 17 години, ще играят
на сцената на лятната естрада
в Борисовата градина по няколко
пъти в седмицата.
“Ще покажем най-доброто
от репертоара си, както за
деца, така и за възрастни.
Освен това ще правим и шоу
спектакли и всичко това
безплатно,
под
открито
небе” - разказа директорът
на театъра и актриса в него
Милена Червенкова.- Подобни
прояви имаше и миналото лято,
но в Южния парк. Програмата
тогава обаче беше далеч по-

скромна от сега. Общо десет
представления ще изиграе “Арт
театър” в рамките на летния
театрален сезон. Сред тях са
хитовото комедийно заглавие
“Пази главата”, “Необичайната
червена шапчица”, “Меко казано”
и “Вълшебник приятел”.
Детските представления са с
начален час 18 ч, а спектаклите
за възрастни ще започват от
19.30 часа.
От 16 до 20 юли София ще
бъде домакин и на втория
Международен
фолклорен
фестивал
„София
2009”.
Фестивалът се организира под
патронажа на нa председателя на
общинския съвет Андрей Иванов.

На основната фестивална
сцена пред Националния дворец
на културата, както и на още
три сцени в районите „Люлин”,
„Банкя” и „Триадица”, всяка
вечер публиката ще може да
се запознае с музикалните и
танцови традиции на седемте
държави – гости: Турция, Кипър,
Македония, Босна и Херцеговина,
Испания, Украйна и Индонезия.
Българското танцово изкуство
ще бъде представено от
съставите „Лодос”, „Светлина”,
„Зорница”, „Люлин”, „Балкан”
и държавен ансамбъл „Филип
Кутев.
Със съдействието на
www.vsekiden.bg
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Описание
Веревна пола
Необходими
материали:
копринена
тъкан,
сатен, памук 1,20 м
при ширина 1,50 м,
подлепващ материал
за колана, 1 цип 18-20
см, 1 копче.
Изработва се предната част, като цепката е според желаната от вас дълбочина.
Изминават се страничните шевове, ципът е отстрани. Монтира се коланът.

Ансамбъл на една кука

Мечтание в розово
Моделите са на дизайнерката Жени Костова.

1

2

Блуза тип „прегърни ме”

3

4

Бюстие
Чашките изплитаме с туниска (тунелчета)
плетка с размери 52 бримки – синджир, 17
реда видими (34 действителни). От едната
страна на чашката свиваме по две бримки
в ред. В края на 17 видими реда трябва да
останат 9 бримки. Огледално изплитаме още една чашка. Съединяваме ги в
основата – от страните, на които са
правени свивките.
Продължаваме да плетем в кръг, като
изплитаме 180 бримки синджир. Върху
него плетем по плетка по схема №
1, изплитаме 10 реда. Наплитаме с
нисък пълнеж и пико. При наплитане
на чашките оформяме вързанките. Изплитаме дълъг синджир и го
навървяме (промушваме) в първия
ред под чашките и на на гърба.

Продължава на стр. 7
Схема 1 – Бюстие и панталонки
Необходими материали:
тънка ефирна тъкан – коприна, органза, сатен или памук – 1,50 м при ширина
1,50 м. Изработват се свивките в предната част. Съединяват се раменете
и страничните шевове. Монтират се ръкавите. Деколтето се обработва с
жабото, предварително почистено на пико.
Необходими материали:
лен, жакард, памук – 1,10 м
при ширина 1,50 м, 1 цип –
20 см, 1 копче, подлепващ
материал за колана.
Изработват се джобовете на
предните части, след това
страничните
вътрешни
шевове и седалищният
шев. Монтират се ципът
и коланът. Подгъвът се
оформя с маншет.

Къси панталони

Необходими материали: кука за наплитане подходяща
за преждата, и още една кука – еднакво дебела по цялата
дължина, достатъчно дълга, за да поеме бримките за цялата чашка.
Необходима прежда за целия ансамбъл – около килограм, памучна – мерселизиран памук, памук с пан, лен- коприна, вискоза. Данните са за размер 40-42.
Схема 2 – Болеро

Риза с платка
Необходими
материали:
лен, памук, 1,15 м при ширина
1,50 м, копчета – 5-6 броя.
Изработват се свивките в
предната част и гърбът.
Платката се монтира към
горната част на гърба. Изминават се страничните
шевове. Прикачват се ръка- закопчаване. Монтира се яката със столчето,
вите. Монтира се лентата за предварително изработени.

Блуза от трико
Необходими материали:
трико 0,70 м при ширина
1,40 м, плосък ластик 0,5
см – 10 см дълъг.
Монтират се ръкавите към
предната част и гърба, след
това страничните шевове. Края на деколтето и ръкавите изминете с ластичен
конец. В средата на предната част се зашива поският ластик, за да се получи набор.

Блуза в моряшки стил
Модел на Димитринка Тонева
Материали: бяла и тъмносиня памучна прежда. Три метални златисти копчета. Подходяща кука и куки №3.
Използвани плетки: лицева и мрежа, дъгички.
Гръб: заплитаме на 70 бримки с бялата прежда и плетем 20
р. Редуваме 10 р. тъмносиня, 10 р. бяла, 10 р. тъмносиня,
52 р. бяла. За оформяне на ръкавната извивка свиваме от
двете страни по 2 бримки във втория ред от 52-та реда
бяло. Плетем право до 48-и ред и изработваме вратната
извивка като закриваме средните 24 бримки и от двете
им страни за оформяне на раменете свиваме по 1 бримка
през 2 реда. Закриваме бримките в 52-и ред.
Предница: заплитаме на 70 бримки с бялата прежда и
плетем 20 реда. Редуваме 10 р. тъмносиня, 10 р. бяла, 10
р. тъмносиня, 52 р. бяла. Във втори ред от 52-та реда
свиваме 2 бр. за оформяне на ръкавната извивка. Плетем
право до 32 р. и закриваме средните 16 бр. за оформяне на

Пола от трико

Дамски панталон с платка

Необходими материали:
трико 1,50 м при ширина 1,40 м.
Джобовете
на
предната
част се обработват с
бие. Оформят се плохите,
изминават се страничните
шевове. Монтират се горната
част към талията на полата и
коланът към подгъва й.

Необходими материали:
лен, памук – 1,50 м при ширина 1,50 м,
цип, копчета, подлепващ материал за
колана.
Изработват се джобовете в предната
част. Монтирайте платката към
задната
част.
Изработват
се
страничните вътрешни шевове и
седалищният шев. Монтират се
коланът, след това гайките.

Рокля
Необходими материали:
лен, памук, шифон, коприна –
3,00 м при ширина 1,50 м.
Изработват се предната
част и гърбът, както и
страничните
шевове.
Презрамките могат да
бъдат с ширина от 1 до 5 см.

деколтето. От двете им страни свиваме по 1 бр. през 2
реда до 52-и ред и завършваме бримките на раменете.
Зашиваме раменните и страничните шевове. С тъмносинята прежда наплитаме вратната и ръкавните извивки с
петка „дъгички”. Долния край на блузата наплитаме с плетка
„мрежа” – 11 реда и 1 ред „дъгички”. Зашиваме копчетата в
лявата страна на предницата.
Плетка мрежа:
Знаци – въздушна бримка – 0
Висок пълнеж с 1 наметка

Ред 1

4

10
5

9

Необходими материали:
трико – 2 м при ширина 1,5 м, 2 копчета.
Полата на сукмана се изработва като
полата от трико. Горната част на роклята
се изработва като първо се изминават
страничните шевове, след това се
обточва с бие, като презрамките на
гърба преминават към предната част.
Завършени са с копчета.

Необходими материали: трико, дантела с елестан
0,60 м при ширина 1,40 м. Съединяват се ръкавите
и се монтират към гърба. Болерото може да бъде с
подплата, както и само с почистени шевове.

Ред 2

Вече ви въвеждаме и нови размери и оразмерявания, които, надяваме се, ще ви помогнат при шиене.

Рокля от трико

Болеро

Ред 3

1
2
3
4
5
6
7
8

обиколка гърди
талия
ханш
височина бюст
височина до талията - отпред
височина до талията – гръб
рамо
дължина ръкав

9 обиколка бицепс
10 обиколка врат
При шиенето на панталони е
целесъобразно освен
талията,
ханша и дължината на панталона
да се вземе обиколката на бедрото
горе и дълбочината.

8
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време за отдих

Мечтание в розово
Продължение от стр. 6
Схема за изплитане на
туниска плетка
Изтегляте бримка от предпоследната въздушна бримка.
Повтаряте изтеглянето на конеца от всяка бримка по целия
ред.
С една наметка завършвате
първите две бримки. Продължавате по същия начин докато на
куката не остане една бримка.
Изтегляте по една вертикална
бримка от всяка от образувания предишен ред – вертикална
бримка.
Продължавате , повтаряйки действията от трета и четвърта
схема.
Последният ред се завършва с
един ред нисък пълнеж.
Панталонките
Изплитаме 256 бримки синджир
(за размер 40-42 , като е предвидено резерв за малък набор с
коланчето – шнурче). Изплитаме следващия ред с плетка – 3
бримки синджир за височина,
три бримки синджир, един висок пълнеж с една наметка,
три бримки синджир и така се
повтаря, докато се затвори
кръга. Следващият ред се плете – три бримки синджир за
височина, три високи пълнежа с
една наметка, три бримки синджир, четири високи пълнежа с
една наметка, три бримки синджир и така – до края.
Там, където затваряме кръга,

като следващ ред изплитаме
38 бримки от туниската плетка (първия ред) на предницата.
Продължаваме да плетем в
кръг- за едното крачолче – набираме 76 бримки синджир, плетем пак 38 бримки от туниската плетка – за гърба, и отново
76 бримки синджир – за другия
крачол. За всеки следващ ред
свиваме (намаляваме) бримките
от туниската плетка – по две
бримки изплитаме заедно от
двете страни в реда. Същевременно увеличаваме с по едно
квадратче (4 високи пълнежа с
една наметка), също от двете
страни – плетката по схема №
1 – за крачолите.
За да оформим добре панталонките в чатала, изплитаме отделно парче за дъно на панталонките, по туниската плетка от 5
реда видими (10 действителни),
и ги пришиваме или прикачваме
с кукичката.
Краят на крачолите и талията
са наплетени с плетка пико. Нанизваме шнурче в областта на
талията.
Болеро
Изплитаме един правоъгълник с
широчина 112 бримки синджир и
дължина 56 реда по схема № 2,
за гърба и ръкавите. За оформяне на гърба и ръкавите го
прегъваме на две равни части и
двустранно – за ръкавите зашиваме по 9 реда от двете страни. От десетия ред започваме

изплитане на триъгълник от
двете страни – за лява предница, подръкавна извивка и връзки,
като разпределяме равномерно
бримките от двете страни на
зашиване на ръкава.Постепенно
свиваме по едно квадратче от
долната страна, докато останат две квадратчета, които
осукваме и тогава плетем по
едно квадратче в ред – шахматно разположени. Огледално
изплитаме и дясната предница.
За обточване на болерото, изплитаме пико – един ред. След
това под неговия ред захващаме и плетем един ред с висок
пълнеж с една наметка. По тоя
начин пикото остава свободно
под формата на ръбчета.
Завършването на ръкава е оригинално, но сложно. Затова ви
предлагаме по-лесен вариант,
при който наплитаме един ред
висок пълнеж с една наметка и
един ред пико.
Оригиналното
завършване
обаче изисква изплитането на
няколко воланчета, по следния
начин – след наплитането на наметката и пикото, следващият
ред се плете като се редуват
висок пълнеж с една наметка,
две бримки синджир, пак висок
пълнеж – докато се обиколи
ръкава, като се боде в основата
на гърба на предходния ред висок пълнеж. Върху така образуваната мрежичка изплитаме един
ред висок пълнеж с една наметка. И така- шест пъти, както е
на модела на Жени.
Упътването направи
Димитринка Тонева

ТАЛОН ЗА наградата на
броя и Абонамент
Име ..........................................................
Презиме .................................................
Фамилия .................................................
Код ........... гр./с. ................................,
обл. ...........................................................
ул. ...............................................№ .........,
бл. ........... ет. ...... ап. ......
Тел. ............................................................
Възраст ...........
Професия: …...........................................
Образование: ........................................
Кройки за какви модели бихте
искали да разработим?
Очакваме вашите писма и на
адрес София 1000, ул. „Иван
Вазов“ № 12, офис 317/2
За абонамент чрез редакцията
изпратете запис с обратна
разписка на името на Веселина
Веселинова Фотева
Абонамент за 1 година – 40 лв.
Изпратете талончето, за да
участвате и в нашата лотария!
Имате шанс да спечелите бельо
от „СИЯ“ или козметика от
„Рефан“ или блуза от Дева .
Краен срок за участие 30 август
2009 г. Можете да изпратите и
ксерокопие на талона.
Очаквайте следващия брой
след 15 септември 2009 г.
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Нови познанства за Лъвовете,
приятелска подкрепа и успехи за Девите
Хороскоп на Мари за юли, 2009 г.

Овен
Много възможности за общувания. Може да започнат нови
приятелски и делови взаимоотношения. Не са изключени възможности
за флирт и романтични запознанства. По-висока активност в личния
живот, интимни срещи или започване на нови отношения делови
може да очаквате едва в последната декада.
Телец
Ще поработите, за да увеличите своите доходи. За типичните
Телци юли е благоприятен за извършване на приятни покупки.Първата
декада на юли ще донесе увеличение на количеството на преговори,
а и кратки пътувания. Последната декада на месеца е подходяща за
решаване на въпроси, свързани с недвижимо имущество.
Близнаци
Месецът е идеален, за да се заемете с какъвто и да било вид спорт,
а това, от своя страна, ще ви помогне да придобиете увереност в
собствените си сили, а и на външния ви вид ще се отрази добре. През
първите две декади ще можете да планирате своите разходи, или
ще намерите нов източник на доходи. През последната десетдневка
са вероятни полезни връзки.
Рак
Възможности за пасивен и приятен отдих. Вероятно всеки отдих
ще допринесе за бързото ви възстановяване и повишаване на
жизнената ви енергия. През първите две декади е по- добре да сте
на чист въздух и да се погрижите за своята външност. Последната
декада е подходяща за създаване на финансови планове и планиране
на разходите в близко време.
Лъв
Смели планове и нови идеи не само ще идват в главата ви, но и ще
имате силен стремеж за тяхната реализация. Периодът ще донесе
приятно общуване с приятели. Вие ще сте обаятелни, и затова
не са изключени нови запознанства. Ще имате силен стремеж към
духовно развитие. Последната декада може да ви донесе някаква
известност или популярност.
Дева
Ще повишите авторитета си чрез проявяване на инициатива и
активни действия. Ще постигнете забележителни успехи в много
отношения, ще заслужите уважението на много хора. Звездите ви
предлагат да посветите повече време за отдих и възстановяване
на силите, затова обаче трябва да повишите своята активност в
началото на месеца.. През този период ще бъдете изпълнени с нови
идеи и ентусиазъм, но и приятелска подкрепа няма да ви липсва през
периода. По-лесно ще реализирате своите цели.
Везни
Добри възможности за обучение и разширяване на собствения
кръгозор, нови, интересни запознанства. Месецът е подходящ
период за продължителни пътувания и пътешествия. Първите две
седмици следва да посетите на кариерата си. Ще се окажете в
центъра на внимание и може да ви забележат влиятелни хора.
Скорпион
Ще се засили ролята на физическите контакти при вече
съществуващите отношения. Новите запознанства през периода
могат да се основават изключително на страстта. Месецът е
благоприятен за вземане на смели и отговорни решения, но нараства
и опасността от травми ( 6, 7, 21, 28 и 29 юли). Първите две декади
носят приятни пътувания и пътешествия. Може да отидете да
почивате и зад граница.
Стрелец

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БРОЙ 58
ВОДОРАВНО: НИНА РИЧИ. Ресни. Есе. Дерма. Еам. Драма. “Реал”. НОИ. Алигатори. Кантата. Азор. Рае. Анимато.
Аделина. Атов (Камен). Емил. Метадон. Юни. Инана. Ирис.
ОТВЕСНО: Пиер Карден. НСА. Наеми. Наематели. “Ала”. “Или”. Зид. Итон. Черга. Ама. Ширеа/Гаетано/. Ен. Матината.
Орало. Рамади. Асенизатор. Нао. Отони. Димитров (Христо).

Уважаеми читатели, абонирайте се чрез талона към редакцията!
Всеки, който си направи годишен абонамент за вестник “Дева” – 40 лв.,
ще получи подарък от редакцията на същата или по-голяма стойност.
За да се свържем с вас, ни изпратете копие от разписката.

Очаквайте ни след 15 септември с актуална есенна колекция
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Ще бъдете по-активни и инициативни, възможни са съдбоносни
запознанства. Важни промени могат да станат в живота ви през
първите двадесет дни на месеца. Каквито и трансформации да
правите през това време, помнете, че назад нищо не трябва да се
връща.
Козирог
Очаква ви много работа, като не е задължително това да е
свързано с вашата месторабота. Не е изключено да ви се наложи
ремонт вкъщи, благоустройство на бита. Започване на нови делови
отношения и водене на преговори. Последната декада може да
донесе инвестиции и кредити, въпроси, свързани с наследство, ще
бъдат успешно разрешени.
Водолей
Вероятност за любовни срещи, нови запознанства и лични
отношения. През това време може да оправяте отношенията
със своите деца или родители. В последната дни на месеца ще се
увеличи стремежът за постоянни и стабилни взаимоотношения и
затова новите познанства и връзки могат да станат по- сериозни.
Риби
Подходящ месец за ремонт и строителство. Успешно се
разрешават въпроси, свързани с недвижимо имущество. През
периода може да съчинявате стихове, да пишете музика, да
се занимавате със самодейност, да общувате с децата, да
флиртувате и завързвате нови запознанства. В последната декада
трябва да отделите повече време за здравето си. Това е подходящо
време за правене на медицински изследвания и консултация с лекари.
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Външният вид и сексуалноста
От всякъде
ни връхлитат
реклами,
к о и т о
внушават,
че сексът е
единствено
за младите
и красивите.
Неусетно найинтимната
връзка между
Доц. д-р Румен
хората се е
Бостанджиев
превърнала
в публична изява, подчинена на строг
външен канон, който повелява как
трябва да изглежда “истинският
мъж” и „истинската жена” и какво те
„трябва” да правят, за да са перфектни
любовници. Външното до такава
степен е взело превес над всичко
друго в областта на секса, че съвсем
естествени изглеждат думите на
банковия служител, който убеждава
тридесет годишната претендентка за
ръката му как нейната „потребителска
стойност” ще пада с всяка следваща
година, пропорционално на бръчките,
килограмите и целулита. На свой ред пък
„потребителската стойност” на мъжа
се очаква да нараства с годините, тъй
като и неговите доходи пропорционално
нарастват. Логиката на тази проста
аритметика търси баланса между
моите пари и твоята хубост и сексапил.
Изглежда съвсем разумно, прагматично
и… нечовешко.
Нима човека е „потребителска
стойност”,
която
слагаме
в

„потребителската си кошница” и след
употреба изхвърляме в контейнера
за разделно събиране на сексуални
отпадъци? Ако това е така, то какво
да правят осемдесетте процента от
хората, които не пасват на медийните
стандарти за красота? Да отиват
направо за рециклиране или да са доволни,
ако някой ги вземе за „временно ползване”.
Какво остава и за неплатежоспособните
мъже, които не могат да си позволят
последна генерация красавици. Освен да
разчитат на преоценените или „втора
употреба” жени, друг избор сякаш нямат
докато не станат по-състоятелни.
Слава Богу и по отношение на
сексуалността живеем в паралелни
светове и пазарната мания все още не
е заразила всички. Все още се намират
хора, които вярват на „Малкия принц” и
увереността му, че най-важните неща
се виждат не с очите, а със сърцето. Ако
и вие сте от това малцинство, сигурно
сте разбрали, че еротичният потенциал
на човека /мъж или жена/ не зависи от
телесните му обиколки, размера на
достойнството или портфейла му,
а от това, което е в състояние да
даде от себе си в една връзка. Когато
се чувстваме добре в собствената
си кожа и със собствената си душа,
ние излъчваме чар достъпен само за
познавачите. Тогава сме открити и за
еротичното излъчване на другия. Така
магията се получава и без подкрепата на
афродизиращата индустрия.
Ако обаче нямаме доверие на
собствената си оценка за нещата и
чакаме непрекъснато някой от вън да

ни ориентира, то със сигурност ще
търсим окосмени и плешиви мъже,
защото те били по-сексуални или пък погрозновати жени, тъй като по-общото
мнение те се стараели повече в леглото.
Масовата ни културата ни все повече
става „култура на видимото”. При това
на това, което се вижда „от пръв поглед”,
тъй като нямаме повече време да се
вглеждаме. Това все по-често ни изправя
единствено пред фасади и декори, зад
които стои единствено фантазията ни.
За тази бутафория не малък принос имат
и медиите, които под претекста „това
се търси”, предпочитат да сърфират
по повърхността, вместо да направят
усилие за навлизане в същността.
Не искам да бъда разбран погрешно
– 80% от информацията ни за света
е визуална и това неизбежно определя
огромното значение на видимото.
От добрия ни външен вид зависи
самочувствието ни и първото
впечатление, което създаваме у
околните. Приемането на собственото
ни тяло е важна предпоставка да се
чувстваме комфортно в интимна
ситуация. Освен всичко останало,
добрият външен вид е условие и израз
на доброто ни здраве, добрия тонус
и самочувствие. Привлекателната
външност не е само въпрос на даденост,
но и резултат от съзнателните
ни усилия и грижи за собственото
ни благополучие. Въпросът е да не
превръщаме външността във фетиш.
Доц. д-р Румен Бостанджиев,
д.м.
www.erbos.com

“Роза Импекс” даде
шанс на 18 семейства
да имат своя рожба
18
български
семейства
получиха шанс да станат
родители с финансова помощ от
по 4000 лева, която с пожелание
„да ни зарадвате с хубави
новини за вашите бебета”, инж.
Димитър Георгиев, собственик
на козметична компания “Роза
Импекс” дари на всяка от тях,
за да подпомогне инвитро процедурите
им. Късметлиите бяха изтеглени чрез
жребий на специална церемония, с която
завърши първият етап в Националната
благотворителна кампания “За още едно
българче”. 279 кандидати бяха допуснати
до участие в томболата, чрез е-mail или
телефонно обаждане.
„Тези 18 листчета не са просто късметчета,
те дават шанс на 18 български семейства
да променят съдбата си, благодаря на екипа
на “Роза Импекс” за тази човешка кауза,”
обобщи от името на всички 435 кандидати
в кампанията Вера Вулджева, координатор

и член на Управителния съвет
на фондация “Искам бебе”, както
и на всички, които използват
продуктите на “Роза Импекс”
и по този начин дават своята
лепта за хората с репродуктивни
проблеми.
Следващите 18 късметлии ще
се изтеглят на 15 ноември.
До 30 октомври 2009 г. всички, които
отговарят на условията, публикувани в
страницата на кампанията www.za1bg.
com могат да кандидатстват за участие в
инициативата.
250-те продукта от козметичните серии
PRESTIGE и REGAL и пълната гама бои за
коса PRESTIGE и GALANT са в търговската
мрежа.
Колкото повече продадени продукти на “Роза
Импекс”, толкова повече отчислени пари
в сметката на кампанията “За още едно
българче”.
www.rosaimpex.com

вечно търсещия и трескав ум. Водната
гимнастика ще моделира вашето тяло,
като съприкосновението със силата
на водата ще пречисти негативните
емоционални остатъци и ще ви зареди с
усещане за лекота и тръпнеща жизненост.
Чаената церемония, наситена с
билки и ухания от Индия, може също да
е част от вашата почивка, съчетана
с аюрведични масажни техники, това
ще ви потопи в магията на Изтока и
ще ви релаксира. Но част от вашата
почивка може да бъде, и докосването
до силата на Рейки енергията, която
има също своите лечебни способности.
Нашата психика има нужда от своята
храна. Във всекидневието си все потрудно намираме време да четем книги,
почивката е добра възможност за това.
Или да се докоснем до практиката на

медитацията, музико – терапията, а
защо не и красотата на латино танца.
А преходите в планината? Така
наречената теренотерапия и засилване
на връзката с природата, общуването с
нея. Природата лекува нашата душа.
Използвайте времето на ваканцията
, за почивка, за развлечения, за всичко
това хубаво, за което все нямаме време
през годината. Експериментирайте, или
заложете на познатото. Изненадите и
възможностите на живота могат да
бъдат различни, важно е да можем да ги
изживеем пълноценно ТУК И СЕГА.
Магдалена Данаилова,
психолог
“Емпатия” - Център за
хармония, баланс
и психотерапия
www.empatia-bg.org

Какво означава за нас почивката

или как да прекараме една нестандартна ваканция
За лятната почивка всеки трескаво търси своето местенце за релакс
и приятно разпускане. Това изживяване за всеки ще е различно, но и по
много неща ще си прилича – море или планина, екскурзии, купони, приятели,
запознанства или време за цялото семейство.
Тъмната
сянка
от
така
преекспонираната финансова криза ни
следва, страхът за утрешния ден дразни
съзнанието, но всеки според собствените
си граници и възможности, намира начин
как да пребори кризата с малко лукс.
Нека да помечтаем, да си представим,
че рисувате една провокираща картина за
релакс и почивка, в която съчетанието
на цветовете дава усещането за баланс
между ум-дух-тяло. С постигането на
тази хармония ще развиете усещането
си за лично щастие, ще разгърнете
потенциала на вашето себепознание
и креативност. Ключът за успеха и

спонтанното
удовлетворяване
на
желанията е във вашите ръце, само
трябва да го използвате във фантазията
си всеки ден. Новата картина, която
рисувате, ще ви провокира да се
заслушате във вътрешния си глас,
който постоянно ви дава послания кое е
в хармония с вашата същност и кое ви
отклонява от нея. Тази фантазия ще ви
зарежда с позитивно усещане, още преди
да се е реализирала представата ви. Сами
сме творци на собствения си живот и на
това, което се случва в него.
Комбинацията между релакса на
тялото и научаването на нещо ново,

Слънцезащитни продукти
09 юли – 29 юли 2009 г.
За лице:

За деца:

За след слънце:
Облекчават загорялата
кожа и удължават тена.

Матиращ крем за
лице SPF20 и предпазващ стик SPF30.
Осигурява защита
за чувствителните
зони: устни, нос и
уши.
Количество:
крем 30 мл, стик 3 г
Цена: 10,90

Слънцезащитен мулОхлаждащ спрей а витивитаминен крем за тамин С за след слънце
деца SPF 50
Нежна формула с растителен и витаминен
комплекс за уязвимата
детска кожа.
Количество:
крем 75 мл
Цена: 13,50

Количество: 250 мл
Цена: 7,90

провокиращо съзнанието, може също
да бъде интересен начин за почивка.
Здравният туризъм предлага програми,
грижещи се за тялото, ума и душата на
човека.
Ако сте на море, обогатете вашата
морска ваканция с нова практика сутрешна, енергийно зареждаща йога,
която пробужда тялото и психиката
за хармонично и успешно преминаване
през динамиката на деня. Тази част от
йога практиките, може да се изпълнява
ритуално на морския бряг, вдишвайки
йодните изпарения, които се отделят
рано сутринта. Съчетано с дихателни
техники, ще разгърнете повече от
енергийния си потенциал, който,
потичайки в тялото, ще ви създаде ново
усещане за него. Тялото е храм за вашата
душа. По този начин ще успокоите

Слънце и кожни заболявания
В с и ч к и
чакаме
с
нетърпение
л я т о т о ,
за
да
си
осигурим така
мечтания
загар. Но освен
бронзовия тен,
с лъ н ч е в а т а
енергия носи
и
нежелани
ефекти
–
Д-р Янко Попов, д.м. обостряне на
съществуващи дерматози, под влияние
на слънчевите лъчи, или възникване на
така наречените фотодерматози.Едни
от най-честите обостряния се срещат
при розацеата (протича най-често със
зачервяване, оток и гнойни обриви по
кожата на лицето), дерматомиозитът
(тежко заболяване, което засяга както
кожата, така и мускулите), обикновеният
херпес...
Желателно е да се консултирате с
дерматолог преди
предприемането
на слънчеви и морски процедури,
ако имате склонност към някои от
упоменатите диагнози, тъй като част
от заболяванията на кожата, зависими
от слънчевите лъчи, имат сериозна
прогноза.
Фотодерматозите възникват и
протичат при нормална или променена
фоточувствителност към слънчевата
светлина след краткотрайно или
продължително излагане на слънце.
Такива са слънчевият дерматит,
някои наследствени и метаболитни

дерматози
(пелагра,
порфирия),
слънчевата уртикария и групата на т.н.
фотодерматози с неизяснени причини.
Особено чувствителни към слънцето
са хора със светла и нежна кожа, с много
бенки и със светли очи.
Светлината
може
да
изиграе
ролята на отключващ фактор за
фотодерматозите.
При
по-дълготрайно
излагане
на слънце, по кожата се появяват
мехурчета, температурата се покачва,
появява се отпадналост и неразположение
– развива се типичната картина на
слънчев дерматит. Измененията
по кожата настъпват от няколко часа
до едно денонощие след облъчването.
Възпалителните явления при този
дерматит, т.нар. слънчева алергия, се
дължат най-вече на ултравиолетовите
лъчи на слънцето. Но алергичен компонент
в слънчевите лъчи няма. Токсичното
или алергичното действие на слънцето
се проявява при взаимодействието на
неговите (ултравиолетови) лъчи с някакво
вещество, намиращо се върху кожата
(екзогенни фотодерматити) или вътре в
нея (ендогенни фотодерматити).
Какво трябва да бъде поведението при
пациенти с невуси (бенки) през летните
месеци на годината? По принцип не е
желателно излагането на директното
слънчево въздействие без ползване
на фотозащитни кремове, както и
продължителното излагане на слънце. Ако
обаче след слънчевите и морските бани,
забележите някаква промяна в бенките,
непременно потърсете консултация с
дерматолог.

Какви са промените? Най-често
бенката започва да потъмнява или
избелява и около нея се образува
възпалителен овал. Освен цвета, тя
променя и големината си, като нараства
или намалява. Няма болка, но на по-късен
етап може да се появи упорит сърбеж.
Препоръчително е в такива случаи бенките
да се отстранят оперативно, разбира
се след задължителните изследвания, в
специализирани дерматологични клиники.
Има обаче и заболявания, като акнето,
които бързо се повлияват благоприятно
от слънчевите лъчи през лятото.
Много добре въздейства слънцето през
лятото и на псориазисът, атопичният
дерматит, витилигото, хроничните
екземи, червеният плосък лишей, някои
злокачестени лимфоми и др. При тези
заболявания се препоръчва да се провежда
морелечение. То влияе благоприятно върху
организма и кожата чрез термичното,
лъчевото, химичното и физикохимичното
въздействие на слънчевите лъчи, въздуха
и морската вода.
В заключение, за да се радваме на
слънцето и морето без неприятни
последици, трябва да се избягва
директното излагане на кожата на
слънчева светлина за времето от 10 до
16 часа, да се използват фотозащитни
средства с висок защитен фактор спрямо
ултравиолетовите А и В лъчи, определен
от лекар -дерматолог. Препоръчва се
носенето на шапки, очила и подходящо
закриващо облекло.
Д-р Янко Попов, д.м.
дерматолог
GSM: 0888556873

винаги във форма

За стягане на дупето
Едва ли е здравословно да бъдем във форма само когато ни предстои
годишната отпуска или вече не влизаме в любимата си пола или
панталон.
Просто превърнете спортуването и здравословното хранене в свои
начин на живот. А ние, както ви обещахме, ще се постараем да ви
бъдем полезни, за да бъдете в добра физическа кондиция. Започваме с
упражнения за секси седалище.

Надежда Асенова

УПРАЖНЕНИЕ
№1.
Изходно
положение (и.п) – колянна опора,
тежестта на тялото се поема от
предмишниците, а не пада върху
коленете. На едно – повдигаме десния
крак, на две го снемаме. Изпълняваме 12
пъти с десния крак, след което сменяме
и изпълняваме упражнението 12 пъти с
левия крак.
УПРАЖНЕНИЕ
№2.
Изходно
положение (и.п) - колянна опора,
тежестта на тялото се разпределя
върху предмишниците , а не върху
коленете . На едно разгъваме десния крак
нагоре и назад, на две прибираме в и.п.
Ходилото на работещия крак е в контра
шпиц. Изпълняваме упражнението 12
пъти с десния крак, след което сменяме
и изпълняваме 12 пъти с левия крак.
Постарайте се когато изпълнявате
тези
упражнения
коляното
на
работещия крак да сочи към пода. Може
да изпълните тези упражнения още два
пъти по 12 повторения на крак.

УПРАЖНЕНИЕ №4. От същото
изходно положение повдигаме десния крак
и пружинираме от 1 до 3, на 4 сваляме
крака. Изпълнете 10 такива повторения
(повдигате десния крак и пружинирате
от 1 до 3, на 4 сваляте крака). След като
изпълните упражнението с десния крак,
повторете същото – с другия крак.
При изпълнението на това упражнение
и работещият крак и кръста са
стегнати, брадичката е повдигната, а
ходилото е в контра шпиц. Ако имате
още сили може да повторите упражнения
№ 3 и № 4 още един път.

Сн. Веселин Господинов

Надежда Асенова е личен треньор и инструктор по аеробика, майстор на
спорта. Занимава се с аеробика от 1987 година. Завършила е ВИФ, специализирала
е в чужбина, преподавала е в НСА.Съдия е по аеробика и е член на Изпълнителния
комитет на федерацията.

Ако вече сте на море

Плувайте
или правете
аквагимнастика
Плуването е един от найбезопасните и физиологични спортове.
Практикувано редовно, то подобрява
кръвообращението, укрепва сърцето
и дихателната система, помага да
се разтовари гръбнака и формира
правилна стойка на тялото. Много хора
са убедени, че във водата се изгарят
повече калории, отколкото на сушата.
Вярно е.
Забележимо стопяване на мазнините
започва при честота на сърдечните
съкращения от 135 удара в минута.
За да не се окаже натоварването
голяма изненада за вашия организъм,
преди самото плуване направете
10-15-минутно загряване. То трябва
да включва раздвижване на главата,
кръгови движения с ръцете, навеждания
и прикляквания.
Ако по време на тренировка решите
да си починете, по-добре е да полежите
във водата. Не стойте до ръба на
басейна или върху стълбите. Когато
човек лежи във водата, губи повече
калории, защото за да се задържи на
повърхността, извършва движения с
ръцете и краката.
Ако не се задържате лесно
над водата и не преодолявате
25-метровия коридор на басейна за
минута, изберете като алтернативен
вариант аквааеробиката. Тези занятия
са по-забавни за лошите плувци, а и
осигуряват необходимата честота на
пулса.
Zdrave.bg
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тези удивителни храни
Рибата
Тя е много полезна за бистър тен и свежа кожа. Особено полезни са сьомгата и
другите студеноводни риби. Освен, че са богати на протеин, имат и много от
„добрите“ мазнини – омега 3 и 6. Според различни дерматологични изследвания
комбинацията от протеин и мазнини в този вид подхранва кожата. Тя остава
стегната и гладка по-дълго, което пък намалява бръчките.
Черешите
Те са с ниско съдържание на мазнини, натрий и холестерол. Добър източник са
на растителни влакна. Съдържат витамините С, РР, каротин и др. Черешите и
вишните са не само превъзходна храна, но и чудесно лекарство. Съдържащите се
в тях антиоксиданти и естествени противовъзпалителни вещества помагат за
възстановяване след тренировки и изтощение, стрес и повишени стойности на
кръвното налягане. Препоръчват се и при малокръвие. За да се усети полезното
им действие, трябва да се изяждат дневно най-малко 300 грама. Полезни са и
сиропите и чаят от черешови дръжки.
Черешовата диета не само нормализира кръвното налягане, но ни освобождава
и от излишни килограми. Не бива да се забравя, че тя трябва да се провежда не
повече от три дни.

Печен лаврак с летни зеленчуци

УПРАЖНЕНИЕ
№3.
Изходно
положение (и.п) – колянна опора,
десният крак е изнесен назад разгънат
от коляното, тежестта на тялото
се разпределя равномерно върху
предмишниците, ходилото е в контра
шпиц. От това изходно положение
започвате да повдигате и да снемате
десния крак. Изпълнявате 12 пъти
като се стремите работещия крак да
се повдига на нивото на таза. Главата,
гърбът и седалището трябва да бъдат
на една линия. Изпълнете упражнението
и с левия крак, като се стремите да се
придържате към същите изисквания.

УПРАЖНЕНИЕ № 1.

УПРАЖНЕНИЕ № 2

брой 59, година IV, юли 2009

Запомнете: преди да пристъпите
към изпълнението на упражненията за
седалището се постарайте да загреете
мускулите със стречинг или лек крос на
открито, ако нямате такава възможност
може да изкачите няколко пъти стълбите
от първия до петия етаж.
След приключване на комплекса от
упражнения за седалището, направете
малко разтягане. От основен стоеж със
събрани крака се наведете и задръжте
20 секунди.

Рецептите ни предостави списание

Порции 6; подготовка 30 мин; приготвяне 45 мин; полезно за сърцето; добър
източник на омега-3 мастни киселини, витамин C, калций и желязо
ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
4 големи картофа, обелени и нарязани на дебели филийки, 6 добре узрели
продълговати домата, нарязани на филийки,1 патладжан, нарязан на филийки с
дебелина един пръст, 1 глава червен лук, тънко нарязана, 4-5 стръкчета мащерка,
откъснете листата, 2 скилидки чесън, нарязани на ситно, 140 г чоризо (вид
испанска наденица), нарязано на дребни парченца, 4 с.л. зехтин
ЗА ЛАВРАКА
1,5 кг лаврак, изчистете люспите и вътрешностите и отстранете главата
малка връзка мащерка, 2 с.л. зехтин
1. Загрейте фурната на 180°C (160°C с обдухване). Изсипете нарязаните
картофи в тенджера със студена вода и я сложете на силно загрят котлон.
След като водата заври, оставете картофите да покъкрят 1-2 мин, докато
омекнат. Отцедете и ги оставете настрана. В огнеупорен съд, достатъчно
голям, за да събере и рибата, наредете картофите, доматите, патладжана и
лука на пластове в няколко редички. Докато ги редите, ги поръсвайте с листата
от мащерка и чесъна. Овкусете ги със сол и пипер, отгоре добавете парченцата
чоризо и напръскайте със зехтин. Спокойно може да приготвите зеленчуците до
този етап един ден предварително и да ги сложите покрити с фолио в хладилника.
2. С остър нож нацепете кожата на лаврака по диагонал и от двете му страни
така, че да се покаже месото. В цепнатините пъхнете стръкчета мащерка.
Овкусете рибата със сол и пипер и внимателно я поставете върху зеленчуците.
Напръскайте я със зехтина и запечете ястието за 40-45 мин, докато рибата
стане напълно готова. Поднесете съда на масата и сервирайте на всеки парче
риба с малко зеленчуци, след което поканете присъстващите да си сложат и от
свежата салата с кресон и лимон.
За порция: 527 ккал; 52 г протеини; 30 г въглехидрати; 23 г мазнини; 5 г
наситени мазнини; 4 г влакнини; 7 г захар; 0,78 г сол.

За летните купони се поглезете с:

Шоколадова „Павлова” с череши
Порции 12, подготовка 20 мин плюс време за охлаждане, приготвяне 1 час
Продукти: 6 големи белтъка, 300 г бяла захар, 1 с.л. царевично нишесте, 2 ч.л. бял
винен оцет, 25 г какао на прах, 50 г натрошен черен шоколад, 300 мл сметана, 3 с.л.
пудра захар, 300 г череши от компот (без костилките), пресни череши, за поднасяне
1. Загрейте фурната на 140° (120°С с обдухване). Разбийте белтъците на сняг.
Започнете да прибавяте захарта, без да преставате да разбивате до получаването
на твърда пяна. Внимателно добавете нишестето, оцета, какаото и шоколада с
метална лъжица и разбъркайте добре.
2. Покрийте плитката тава от фурната с хартия за печене, в средата на която сте
очертали окръжност с диаметър 25
см. С лъжица изсипете белтъчната
смес, стараейки се да спазвате
очертаната рамка и внимавайте
периферията на получения блат да е
по-висока от средата. Печете 1 ч и
оставете да изстине.
3. Когато сте готови да
поднесете, разбийте сметаната
и пудра захарта в голяма купа
до получаването на гъст крем.
Изсипете черешите от компота
върху блата и го покрийте със
сметановия крем, като оформите
вълнички.
Украсете с пресните череши.
За порция: 317 ккал; 3 г
протеини; 47 г въглехидрати; 15
г мазнини; 8 г наситени мазнини;
влакнини няма; 45 г захар; 0,14 г сол.
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интериор & eкстериор

Лятото е време за ваканация, лятото е време за ремонт,
лятото е време за изграждане на кътове за отдих в дворчето.
За да се наслаждаваме на уюта, край барбекюто в топлите
летни вечери, или на прохладата край малкото водно огледало.
Предлагаме ви идеите на АЛД – паркове и градини- Варна.

Икеа

Пътят на

успеха

С дъх на

Средиземноморие
или пътя за
създаването на една
красива градина
Валентин Стоянов, управител на
„АЛД – Паркове и градини“ Варна
www.alt-varna.com

Използваната екзотична растителност едновременно създава акцент
и уют

Когато става въпрос за ландшафтна архитектура, найважно нещо, което трябва да се знае, е фактът, че се борави
с жива материя. Истината е, че пътят към красивата градина
е дълъг. И как всъщност започва всичко? С празен двор, смели
идеи и „съсипващия“ реализъм на проектанта – не всички идеи
са изпълними, не всички растения са вечнозелени, а „райската“
градина иска поддръжка.
В нашата фирма смятаме, че е важно това да се знае от
клиента още от самото начало, защото в противен случай
всичко е „за нищо“. Поддръжката на растителността е онова
нещо, което в крайна сметка доразвива идеята на проектанта за
цялостно звучене на екстериора и носи крайния ефект.
Дворът, който ще ви представим, е реална и нетипична
задача. Намира се в района на град Варна. Желанието на
собствениците бе в крайна сметка новозакупеното дворно
място в съседство да се превърне в естествено продължение на
съществуващото. Утежняващите обстоятелства, обаче, бързо
попретопиха първоначалния проектантски ентусиазъм. Тъй като
едва ли някой някога е предполагал, че дворът ще бъде разширен
в посока, където вече има изградени кътове. Единственото
логично нещо е да бъде оставен пешеходен преход между двете
части на двора, а алейната мрежа, както и последващото
ситуиране на елементите в новия двор трябва изцяло да бъдат
съобразени с това. Основните изисквания за бъдещия двор са:
китно средиземноморско звучене, проектиране и ситуиране на
лятна кухня със санитарен възел, проектиране на басейн (средно
около 3,5 на 4-4,5 м) с площадка за шезлонги, разполагане на
кътове за отдих на различни места в двора, преодоляване на
денивелацията, използване на естествени материали – подобно
на първата част на градината. Със създаването на няколко
основни функционални зони, започна разполагането на всички тези
В средиземноморски дух... От турските керемиди по покрива и старите елементи в пространството. Дворът най-общо беше разделен
тухли в стените до теракотените вази и кашпи (внос от Италия), тук на три различни нива с три различни функции:
всичко е напълно автентично!
– Първо (най-горно) ниво: Там са разположени лятната кухня (с
площадка в средиземноморски стил) и басейнът. Тук е преходът
между „новия“ и „стария“ двор, денивелацията между парцелите
е „обрана“ с помощта на бетонен цветарник и стълби под ъгъл.
Гърбовете на лятната кухня и на перголата от горното ниво са
долепени – така няма „хабене“ на място и образуване на мъртви
сенчести ъгли, в които „нищо не вирее“.
– Второ ниво: По-малко по площ – поради неравната
естествена денивелация на терена и поради стремежа да се
изградят поне две по-големи равни площадки – в случая – първа
и трета. Второ ниво е своеобразен зелен преход между шумната
горна част и отпускащата атмосфера на
– Трето ниво: Най-кратко казано: места за почивка, живописна
дървена беседка с воден и скален кът, „небрежни“ каменни пътечки
и зеленина..
Проектираната система от подпорни стени между нивата
умишлено са разиграни в различни посоки и ъгли, което освен
че пести много място, спомага за избягване на тромавото
монотонно звучене, каквото биха имали (примерно) три прави
бетонни „бента“.
И накрая, тъй като говорим за градина във Варна все пак,
съвсем естествено бе използваната растителност да е малко
„по-екзотична“. Наред с „дежурните“ вечнозелени (Picea, Cedrus,
Thuja orientalis, Thuja occidentalis, Chamaecyparis - във всякакви
цветове, форми и размери), дендрологичният състав включи и
видове като Albizia, Magnolia, Lagerstroemia, Ceasaelpinia, Ficus
carica, Abelia, Nerium oleander и др. Естествено използвани са
и много пъстролистни и ефектно цъфтящи през различните
сезони храсти, както и задължителният за една „китна“ градина
елемент – прекрасни сезонни цветя!
Със съдействието на списание
От плосък речен камък са изпълнени както „небрежната“ пешеходна
пътечка, така и бордюрътна езерцето. По този начин водният кът се
вписва съвсем естествено към останалите елементи в двора.
www.exterior.bg

Фенг шуи

Уравновесете Ян през лятото
Ян е господстващата енергия през летните
месеци. Затова не е зле да внесете малко
Ин под формата на вода, за да постигнете
космическото равновесие и да предизвикате
късмета на своя страна. През зимата пък
господства Ин. Ян от огъня носи топлина и
светлина през навъсените мрачни дни.
Дърветата са добра инвестиция
Смята се, че растенията и дърветата около
къщата носят щастие, защото елементът
„дърво” означава растеж и развитие. Те са

особено благотворни, когато растат на изток,
югоизток или юг. Дърветата трябва да се
подрязват редовно, за да не „задушат” къщата.
Избягвайте бодливите растения
Отдалечете от входната си врата всички
растения, които имат бодли. Те могат да
създадат защитна енергия, но само ако са извън
дома ви и далеч от входа.
Енергиен източник
Обикновено ролята на енергиен източник

играе басейн с вода пред къщата, или поне водно
огледало. Такава функция би могла да изпълнява и
специална леха с цветя в градината. Тя трябва
да „отвори” пространството и да акумулира
енергия.
Символика в градината
*Скалите, камъните и големите глинени съдове
осигуряват стабилност.
*Дървените предмети раздвижват енергията.
*Празните купи приемат даровете на Вселената.

Н е с ъ м н е н о
историята на найголямата
шведска
фирма за обзавеждане е
удивителна. Тя започва
през далечната 1943 г.,
когато основателят й
Ингвар Кампрад е едва
седемнадесетгодишен.
Първоначално Кампрад
предлага мебели в
околните
селища,
но
само
няколко
години
по-късно
стартира
продажби
по каталог, като
разпраща поръчките
със сутрешната доставка на млякото. Бизнесът
потръгва и той купува изоставена фабрика,
където
започва
производството
на
мебели. През 1953 г.
е открита първата
изложбена
зала
в
Швеция, а след двадесет
години
започва
и
световната експанзия
с първия магазин извън
Скандинавия. Днес ИКЕА
е голяма международна
компания,
с
261
магазина в 24 страни,
130 000 служители и оборот от 21,2 билиона евро
за миналата година. Историята на мебелната
верига обаче, е нещо повече от история на успеха на
малката шведска
търговска
фирма.
Това
е
историята
на
масовото
производство,
дизайнерските
мебели
на
достъпни цени,
отличното
обслужване
и
не на последно
м я с т о
с п олу ч ли в а т а
концепция
за
организация на
магазините
да
предлагат
готови цялостни решения за обзавеждане, които
клиентите сами могат да избират. „Нашето
виждане винаги е било да даваме възможност на
хората да живеят
по-добре, да имат
по-хубави домове”,
казва
главният
дизайнер на ИКЕА
Ларс
Дафнес.
Стратегия,
променила живота
на много хора по
света, постижима
със средствата
на дизайна, добра
организация
и
предприемчивост.
Мебелите на ИКЕА
се дистанцират
от
скъпите
дизайнерски
продукти, които
се продават на
астрономически
цени. Те са семпли
на вид, удобни са
и най-важното –
евтини.
Мирослава
Петрова,
преподавател
в Лесотехническия
университет

от А до Я за красотата
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За сватбения ден

С прическа на принцеса
Рядко сватбата се планира седмица по-рано, освен ако не сте решили
да сложите един подпис и да потеглите за Венеция например. Има
толкова подробности и детайли, които правят церемонията истински
бляскава, че дори и месец няма да ви стигне. Със сигурност обаче 30
дена ще са ви достатъчни, за да се опознаете с вашия фризьор и да
изберете прическата на живота си. Силен в съветите е Любен Николов,
който е натрупал доста опит покрай фотосесиите за сватбени
списания и работата си за сватбени агенции. Той със сигурност знае
как да ви превърне в принцеса – макар и за една нощ.
„Както се казва, трябва да има нещо ново, нещо старо и
нещо, взето назаем. По същия начин е и с прическата, за да
се получи перфектната комбинация.“
Какви са модните тенденции в
булчинските прически тази година?
Преди години булките залагаха на прибраните коси. Дали малко по-свободни
или по-събрани, но прическите бяха
кокове. Днес преобладават пуснатите
коси – по-небрежни, леко прихванати,
на къдрици. Жените не са толкова смели да експериментират с пригладена
или екстравагантна прическа. Предпочитат тя да бъде по-семпла, в нежни
форми и романтична. Често прибягват до екстеншъни, за да направят
косата си по-дълга.
Ако булката иска да удължи косата си, кога най-късно трябва да го
направи?
Допълнителната коса трябва да се
постави поне седмица по-рано, за да
може дамата да свикне с нея и да прецени дали й е удобна. Нужно е време, за
да се фризира косата, да се прелеят
екстеншъните с естествената част
и да се боядисат в същия цвят.
Какви аксесоари са предпочитани
напоследък?
Естествените цветя и евентуално
по-специални камъни и бижута от кристали Swarovski например. Преоблада-

ват обаче цветята, които се възприемат като допълнение към сватбения
букет.
Кога започва самата подготовка?
Една истинска булка трябва да се
подготви по-отрано. Желателно е
около месец преди сватбения ден булката да се запознае с фризьора си, за
да обсъдят идеите за прическата.
Заедно решават дали фризьорът да
промени дължината и цвета на косата. Понякога се налага промяна само
на нюанса, защото косата може да е
прекалено бледа или искряща на цвят.
Например, ако косата е по-тънка и
наситеночервена, тя изглежда рехава
и не седи добре на кок. Затова фризьорът трябва да се запознае с косата
по-отрано, за да избере най-добрата
комбинация за желаната прическа.
Как булките избират своята
прическа – чрез професионална консултация, съвети от приятелки,
снимки в списания?
Всеки път е различно. Някои булки
познават фризьора и безрезервно му се
доверяват. Други абсолютно не знаят
какво искат и за тях правим няколко

варианта. Трети са наясно точно какво
им отива и как се възприемат. Всичко
е много относително. Желателно е да
има от всичко по малко – да знаят какво искат и да се доверят на фризьора
си.
С какво трябва да бъде съобразена прическата?
Фризьорът има предвид няколко
фактора – желанието и възрастта на
клиента, модните тенденции, състоянието и структурата на косата,
чертите на лицето. Ако лицето е яйцевидно например, не бива да се прави събран кок, защото ще подчертае
тази форма. По-скоро косата трябва
да бъде пусната или да й се придаде
обем в горната част. Ако дамата е
по-възрастна, чертите на лицето й
трябва да бъдат омекотени с една
по-семпла прическа.
А вярно ли е, че коковете състаряват?
Зависи от формата. Има такива,
които подчертават чертите и дори
ги омекотяват. Небрежният испански
кок, който отваря лицето, по-скоро
придава нежен вид и семпли черти. Докато една къдрава и бухнала коса може
да състари булката и да „затвори” чертите й.
Трябва ли прическата да бъде
съобразена с роклята като кройка
и материя?
Задължително. Важно е дали роклята
е семпла или пищна, дали има кринолин.
Вземат се предвид дори бижутата,
букетът и височината на бъдещия
съпруг, защото двойката трябва да
бъде на една височина.
Кой налага световните тенденции в булчинските прически?
Има две течения. От една страна

са световните тенденции от седмиците на модата в Барселона, Париж, Рим, Милано. От друга страна
е т.нар. „българско“ течение. В това
число влизат българските дизайнери,
повечето от които се влияят от
родните звезди. Тенденциите тук
са по-скоро миксирани, повлияни от
българските звезди и от световните дизайнери. Затова и булките са
различни. Някои искат да изглеждат
модерно, да бъдат като от корица на
списание. Други държат на къдриците

и пищните кокове.
А как най-атрактивно може да
бъде оформена късата коса?
Има две опции. Ако булката желае
да запази косата си къса, фризьорът
може да направи сешоар, с който да
подчертае красотата й. Други искат
да си удължат косите в кок, на опашка
или с допълнителни редове. Гостите
на празненството остават приятно
изненадани, защото са свикнали да
виждат булката с къса коса и изведнъж
тя се появява с кок.
текст Екатерина Чиликова
снимки сватбена агенция „Приказен ден”

Със съдействието на списание Сoiffure

Серия срещу стареене Маслина»

Дневен крем против стареене “Маслина”
Кремът е с маслиново масло, богато на
антиоксиданти и екстрат от листата на
средиземноморска мирта, който възвръща
свежестта и младостта на кожата.
Хиалуроновата киселина възстановява водния
й баланс, а Ретинола води до запълване на
дълбоките бръчки отвътре. Добавените УВ
филтри защитават кожата от вредните
слънчеви лъчи.
Подмладяващ нощен крем “Маслина”
Маслиново масло, екстрат от листата на
Средиземноморска мирта, Китайски жен шен,
наричан още “елексира на живота”, Хиалуронова
киселина - ефективно изглаждат бръчките в
дълбочина. Микрокапсули с витамин Е и С се
разтварят при втриване в кожата и помагат
на клетките да се борят срещу техния найголям враг - свободните радикали.
Крем за тяло срещу стареене “Маслина”
С маслиново масло и екстракт от маслина и
смирна - за цялостна хидратация, поддържа
кожата гладка и сияйна.
Почистващо и овлажняващо мляко
”Маслина”
Осигурява хидратация на кожата, усилва
процесите на клетъчно обновление и оформя
контурите на лицето. Коктейл от масло и
екстракт от маслина, Хиалуронова киселина,
екстракт от женшен, Ретинол и комплекс от
аминокиселини

Маска срещу стареене “Маслина” (за тънка и
крехка коса с УВ защита на цвета)
Допълва действието на шампоана. Съдържа
маслиново масло, маслинов екстракт,
хиалуронова киселина, хидролизиран житен
протеин, екстракт Жен шен и УВ филтър.
Хидратиращ спрей “Маслина” (без отмиване)
Активно подхранва, овлажнява и заздравява
косата, като я изпълва с обем. Изглажда
косъма по дължина и придава блясък и мекота
при редовна употреба.
Гел за душ и баня “Маслина”
С маслиново масло и екстракт от маслина,
хиалуронова киселина, женшен за стягане и
еластичност, копринена мекота на кожата
Натурален маслинов сапун
Обогатен с чисто маслиново масло, екстракт
от стичаща сълза на индийско дърво. Сапуна
почиства, защитава, омекотява и подмладява
кожата, като неутрализира свободните
радикали. За всеки тип кожа. Приложим за
миене на тяло, лице и коса.
Натурален маслинов сапун с Вербена
освен с горните съставки съдържа и
магическата билка на Голгота - вербена. За
всеки тип кожа, особено чувствителна и лесно
дразнима. Приложим за миене на тяло, лице и
коса.
http://www.refan.com/
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Модни вечери в Grand De Luxe

Репортажи от едно фешън парти и един моден конкурс
Десислава Кирова е мениджър на Grand De Luxe
София.
Завършила е спортната
гимназия „Ваня Войнова”
в София, профил волейбол. Състезавала се е за
„Левски”, „Славия” и за
„Локомотив” София. Още
като ученичка започва
да работи като барман
и сервитьор, трупала е
опит в много заведения,
за да стигне до сегашния
си пост - мениджър на
едно от най- престижните нощни заведения в София. Има прекрасна дъщеричка Антония на 9 години
и приятел, който ревниво
пази в тайна.
С амбицията да разнообрази репертоара на
поп фолк заведението,
където всеки четвъртък
има участия на живо на
известни поп фолк изпълнители,
Деси поставя
началото на седмични
арт изяви
в областта на модата, модерен
балет„Танцувай с магия”,
латино танци, кариоки
и за радост на дамите мъжки стриптийз с групата „Максимус бойс”.
За първи път в България нощен търг на уникални облекла
Динамичен, секси и провокативен, шоу спектакълът на авангардната дизайнерка Мира Бъчварова представи ретроспективна
колекция навръх рождения й ден. В
ролята на манекен дефилира и самата дизайнерка. Това беше една
провокативна мода, един фешън
арт спектакъл на дизайнерката,
която е завършила Националната
художествена академия и е носителка на „Златна игла” на Академията за мода. В ревюто взе
участие и Мис Grand De Luxe за
месец май Николета Славева.
Част от уникалните облекла
на Мира бяха закупени на спонтанно организирания търг,
което предизвика интереса на
присъстващите.
Хареса им възможността да
„пазаруват” докато си пият питието.
За 22 костюма на дизайнерката наддаваха гостите на събитието. Всеки от тоалетите
беше предложен на начална цена
от 100 лева.
Гостите на заведението имаха възможност да се насладят
и на изпълненията на големия
професионалист Алфредо Торес,
европейски шампион по латино
Мис “Гранд де лукс 2009”
Във всяко издание на ежемесечния конкурс, организиран от
клуб Гранд де лукс, дефилират
красавици от цялата страна, а
жури от специалисти и ценители оценява претенденките под
председателството на безпристрастната Деси Кирова – мениджър на Grand de Luxe.
Целта на тези конкурси е да
се подберат лицата за всеки
месец от годината - за създаването на специален арт календар. Победителките от ежемесечните конкурси ще позират
за него.
Календарът ще бъде разпродаден, с цел набиране на средства
за нуждаещите се деца без родители, на специално организиран благотворителен бал в края
на годината.
Най-достойна за титлата Мис
Гранд за май се оказа Николета
Славева. Двадесет годишната
финалистка, освен с красотата
си, се е доказала като републиканска шампионка на 100 м с
препятствия за изминалата

Това предизвика интереса
на по-широк кръг посетители, между които и самият Жан Клод Ван Дам.
Представяме ви репор-

таж от две от тези
фешън събития , за да се
потопите в атмосферата на този нов „пристан”
на модата в София.

танци. След като си купи тоалет, на неговото въздействие
не устоя и бившата певица на

Слави и настояща дизайнерка
Алекс Раева, която се включи
във вихъра на танците.

Николета Славева

Шендуван Хасанова

2008 г. Много свежест и лятно настроение пък предизвика
дефилето с банските костюми
на “Banana moon” от Максспорт
и слънчевите очила на “Guess by
Marciano”, последвано от шоу
спектакъла на Мисис Русия ТВ –

Евгения Трофимчук, представен
по зашеметяващ и неотразим
начин с тоалетите на топ дизайнерката Светла Димитрова.
Победителка за юни стана
17-годишната Шендуван Хасанова.

Club Grand de lux
Адрес: ул.Шипка 6, София

Телефон: +359.888.136.037, +359.886.566.553

