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Всеки абонат ще получи подарък

интериор & екстериор
Оригами дизайн
За традиционалистите оригами е древното японско изкуство, състоящо се в създаването на фигури чрез сгъване на листове хартия без употреба на лепило и ножици. За дизайнерите обаче в оригамите се крие истинска муза, благодарение на която създават уникални
образци толкова многообразни и интересни, колкото сложни могат да бъдат начините на
прегъване на самата хартия. За да се превърнат във функционални изделия са необходими
подходящ материал, гънки и разбира се въображение.
И така геометричните мотиви на оригамите се преобразяват в нестандартни форми
на прибори за хранене, вази, завеси и мебели. Столовете, табуретките или малките масички, изработени от велпапе само чрез прегъване, могат да бъдат отлично решение за
детската стая, тъй като са леки и евтини, но същевременно много здрави, а за децата е
истинско удоволствие да ги сглобяват. И така, съчетавайки древната техника със съвременен подход при проектирането, дизайнът изпълнява своята основна мисия – да предложи
продукт на достъпна цена, чрез находчиво използване на новите технологии.

на стр. 14

Обичате ли да плетете?

Кат. № 202
Кат. № 2780

Плетивото
отново е хит

на стр. 8

АбонирайтеЧрезсе!
Български

Кройки на
моделите

Въпреки финансовата криза добре ушитият по мярка костюм, който е доста поскъп, е на мода сред италианските мъже.
Истински бум сред мачовците на Апенините правят костюмите, скроени и ушити
в първокласни шивашки ателиета.
В момента сред редовните клиенти на
най-добрите ателиета в Милано са от
Джордж Клуни и Том Круз до дизайнерите
Калвин Клайн и Карл Лагерфелд. Те са фенове
на костюмите по мярка на Марио Карачени.
Той е и любимият шивач на милиардера и
шеф на Pirelli Марко Тронкети Провера.
„Днес ушитият по мярка мъжки костюм е
истинска инвестиция. За разлика от марковия костюм, този по мярка има живот от
минимум 8 лета. Подобен костюм струва
минимум 2000 евро и е ушит на ръка от
високопрофесионален шивач и е скроен по
тялото на клиента“, казва Луиджи Гало, президент на Европейската камара на шивачите от висшата мода.
По Пронто София

Плетените ръкавици вече не са запазена
територия само за децата, пончото става
все по-актуално.
Благодарение на цветното разнообразие
и интересната орнаментика някои плетива
се превръщат в бутикови стоки, находчиви
дизайнери предлагат и ръчно плетени дрехи
и аксесоари, което наистина ги прави уникални.
Комбинациите са безброй, без задължително да носят спортно излъчване.
Елегантна плетена рокля и боти на висок
ток, стилна риза в комбинация с ефирен пуловер с остро деколте и сукман с къса жилетка
са само част от възможните решения, които
внасят ретро нюанси в стила на всяка дама.
Пончото и жилетката във всякакви дължини, с големи копчета или цип смело изместват традиционните якета и шлифери. Плетените аксесоари - колани, чантички, ръкавици
- са стилни, шарени и провокативни. Всичко
това превръща зимата от студен, мрачен и
сив сезон в многоцветно модно дефиле.
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Рустикалният стил
в колекции на големите
в сезона на листопада
D&G

D&G

Този сезон главен герой на подиума на всекидневната мода е рустикалният стил, който
първо навлезе в архитектурата, а сега превзема и модата.
Дебели вълнени тъкани в едро и дребно каре
или пепит е основен акцент сред палтата и
пончо - тата. Ръкавите са дълги и леко раздърпани или пък разкроени в края. Натуралният стил тръгва по улиците тази зима и по
него сякаш са „полудели” дизайнери от ранга

Badgley Mishka

Боряна Милчева - едно от лицата на този брой

Аlexander МcQueen

Когато беше на 12 години,
Боряна стана носителка на
титлата “Мини мис България “ за 2006 г. Тогава беше
ученичка в 6 клас на специализирана паралелка с изучаване
на английски език в 170 СОУ
“Васил Левски” в столицата.
От 6-годишна е манекен,
първоначално пет години в
детската школа на “Визаж”,
а после - в МА “Каста дива”.
Лице е на Български моден канал за 2003 г. - за деца, лице
е на колекцията “Тийн – мода”
на бижутерката Ирина Кожухарова и на колекция на дизайнера Димитър Кръстев
от “Ариес уникат”, тя стана
и едно от лицата на ДЕВА.

D&G

Беше отличничка, ходеше
на уроци по математика,
играеше народни и спортни танци, тренираше даже
футбол в детския общински
отбор и беше единственото
момиче в него. Неслучайно
стана и водеща на детските
предавания по безопасност
на движението към Столична община и Дирекция “Пътна полиция”.
...Днес Боряна е на 14 години. Висока е 177 см., с 5
см повече. Но порасна не само в сантиметри.
Какво се промени в живота ти?
През тази годи-

Dries van Noten

D&G

Carolina Herrera

Daughters and Sons

на вниманието ми беше насочено към училището. Положих
много усилия, кандидатствах,
изкарах отлични оценки и ме
приеха на първо класиране
в Националната финансовостопанска гимназия – специалност „Застрахователно
дело” с разширено изучаване
на английски език. Харесва
ми в новото училище, но изискванията са много високи
и трябва много да уча.
Продължаваш ли
да се
занимаваш с
мода?
Продължавам!
Участвам в

ревюта и модни спектакли и
съм модел на модна агенция
„Коста Дива”. Все още танцувам народни танци. За съжаление, тази година се отказах от спортните танци,
въпреки че тренирах 10 год.
Причината за това е не само
височината ми, но и голямото натоварване в училище.А
държа да се справям успешно, това е основата за професионалното ми развитие в
бъдеще.
Е, ние не се
съмн яваме
в нашето
момиче...
“Дева”

снимка: Божидар Марков

Ученето
е най-важно
за мен сега

на Карън Уолкър и Алекзандер Маккуин. А какво да кажем за D & G, чиято колекция направо
ни потапя в този толкова романтичен стил?
Популярните фигури от световната мода
създават якета, рокли и пуловери, които подчертават естествените женски форми в навлизащия нов стил.
Комбинацията от кънтри, ретро и селски
мотиви е извънредно актуална тази зима,
така че експериментите са разрешени.

Чорапи: Franzoni
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Лице на колекцията
за пореден път е Юлияна Дончева

Аристон - С
Изкуството
да създаваш красота
Линията на Ariston S за настоящия сезон вдъхновява с удобство, естетика
и качество, които с лекота оформят
елегантен гардероб за деловата жена.
Есенно зимната колекция на модната
марка представя детайли с меки контури, принтове, райета, щампи, мрежи с
и без бродерии, адаптирани със стил и
чувствено излъчване, за да допаднат на
жената, влюбена в Ariston S. Кройките
са изключително модерни и стилни, а
материите – за перфекционисти.
Следвайки актуалните модни тенденции колекцията хвърля мост между световете на модата и перфекционизма.
Ослепително вталени форми, елегант-

ни сака с разнообразни яки и ревери,
деколтирани блузи без яки с коланчета
на талията се комбинират с класически прави панталони. Сакото, тип яке
с голям ревер и двуредно закопчаване,
което е класика, сега пак е на мода в
комбинация с пола или панталон.
Въпреки многото забавни предложения
за сезона, Ariston S създадоха и няколко
истински модела в добрата стара традиция на марката – силно елегантни и
луксозни костюми. Дизайнът е изчистен и магнетичен, а материята изключителна. Комбинацията от вълна,
ламени нишки, сатен и коприна прави
облеклата лъскави и меки, падащи неж-

но и изглеждащи перфектно.
Цветовете преливат от черно до
бяло през бежово и кафяво, като някои
от моделите сияят в нюанси на червено, розово, лилаво, маслинено зелено
и графит. Шикозните детайли като
стъклени копчета тип брошка, ширити
под формата на плитки и плетеници от
памук и кожа придават изящество на
силуета. Всички модели от колекцията
излъчват женственост, съблазън, шик и
са достойни да бъдат облечени на червения килим или офиса.
www.ariston-s.com
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есен-зима 2008/2009

Мода
за мъже
Блузи
Ярките цветове определено
отстъпват на тъмните,
убити тонове, напомнящи на
мрачното време навън.
Изберете черно, бяло, тъмно синьо, бежово, сиво. Освен
стандартните ризи, които
винаги са на мода в офиса,
модните дизайнери предлагат да изкарате от гардероба си плътните блузи и тениски, по-добре в райе, в стил
моряшки. Много актуални ще
са все още и дебелите жилетки и пуловери, които бяха
залели магазините миналата
година.

Панталони
При панталоните черното
и сивото също са хит. Ако
държите на по-разчупен десен, най-добре изберете ситно каре или пепит, съчетани
с нишка синьо или зелено.

Не само че изглежда добре
в офиса, но е и секси за жените. Моделите все още са
плътно по краката и слим,
но може да се каже, че все
по-малко се прекалява със
стесняването към глезена.

Обувки
Ах, тези стари гуменки.
За тези, които искат да са
в крак с времето, без да
харчат много пари, страхотна работа ще им свършат
и най-обикновени гуменки, съчетани със стилно
облекло. Модните гиганти
обаче имат още по-стилни
творения на добрата стара
гуменка. Ако държите на елегантните обувки, черната
кожена обувка, но без връзки,
ще бъде страхотен хит
този сезон.
Мъжкото бельо е изклю-

чително определящо за жените
Ние може да не обръщаме
много внимание с какво е облечена жената в леглото ни,
а по-скоро да ни интересува
само как ще го съблечем, но
при жените не е така.
Темата за мъжкото бельо
е деликатна, но много ясна
материя
Жените имат навика да обръщат внимание на това в
какво е обут и облечен представителят на мъжкия пол
(). Бельото до голяма степен
влияе на женското либидо.
Според това какво е бельото, в което е облечен мъжа
и как му стои, нейната
възбуда може да нарастне
максимално или да рухне за
сексунди.
Ще разгледаме отделните
части от мъжкото бельо
поотделно,
определяйки
техните плюсове и минуси
и след това ще посочим найнедопустимите комбинации,
с които никога не трябва да
бъдетш облечен, като си лягаш с мацка.

Боксерки.
Има два вида боксерки
– плътни с широк ластик
отгоре и широки, с които
при едно малко по- рязко движение с крачето, малкият
висва от крачола. Плътните боксерки са по-неудобни – факт, но пък това
е най-сексапилното бельо
според женската аудитория.
Цветовете не са толкова
определящи, колкото начина,
по който едни плътни
боксерки стоят. Мацката
се възбужда от вида на голо
мъжко тяло (ако е добро
оформено е просто плюс )
и от това как боксерките
описват мъжествеността и
дупето му.
Широките боксерки са
малко по-небрежни. Те са
приемливи, но жените не ги

определят като секси. Може
да си оставите някой чифт
в гардероба, но само за
спорт, не и за секс – вечер.

Слипове
Слиповете са най-остарелият тип бельо. Удобни
са, но могат да убият всяко
желание у партньорката ти.
Защо ли? Не питайте мен.
Това си е женско мнение и
аз само го пресъздавам за
общото ни благо.

Прашки
Прашките са нещото,
което няма да ни донесе
никакво добро. Ако при
вида на слипове, мацката
се изненадва неприятно, то
очаквайте искрено да се шокира от прашките. Никак не
е секси мъжки задник в прашки. На много малко мъже им
стоят приемливо. Да кажем
на стегнато и стриктно
епилирано дупе. В противен
случай е пълна катастрофа
и по-вероятно е да стреснете момичето, вместо да я
придумате за секс.

Потник
Един съвет – оставете
потника в гардероба на
баща си. По-подхожда на
едно две поколения назад във
ремето. Веднага изниква
въпроса: „Е, ами като ми е
студено?“ Като ти е студено, ще си сложиш тениска,
или блузка с дълъг ръкав, но
не и потник. Носи потник
като искаш, когато няма да
прекарваш вечерта с мацка.
Ако случайно стане така ,
че си легнете, а ти си така
пременен под връхната си
блуза, като я сваляш, събличаш и потника и директно
си оставаш гол до кръста,
без да си и дал времето да
огледа как ти стои белият
памучен потник.

Бижутата на Ирина Кожухарова

Тел. 0889 57 66 19

Със съдействието на www.MenBG.com.

от А до Я за красотата
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За косата с любов

Споко, човече!
Приказките за стресираното
съвремие и живот на бързи обороти не са лишени от истина. В
комбинация със стереотипно избухливата и мрънкаща природа на
българина ситуацията се влошава
още повече. За жалост киселите
физиономии, цветистите изрази и безсънните нощи няма да ви
помогнат да оправите нещата.
Научете се да броите до десет,

вместо да избухвате, преди да е
станало прекалено късно за красивата ви коса.
Стресът
Косата е онази червена лампичка на главата ви, която светваq
винаги когато станете жертва
на стрес. Ако пращите от здраве
и усмивката не слиза от лицето
ви, косата ви е сияеща и жизне-

на. Тревожни сигнали като обилно
падащи, лишени от блясък и еластичност коси предупреждават, че
напрежението ви идва в повече. В
умерени дози натоварването е от
полза, защото ви прави енергични,
амбициозни и продуктивни. Иначе
рискувате да изпаднете в неприятна летаргия или депресия. Важно
е да поработите върху способността си да контролирате стреса
– особеноqкогато той ви
притиска до
стената.
В цифри
Не всяко почистване на
задръстения
сифон в банята трябва да
ви плаши. Статистиката
сочи, че в реда
на нещата е
всеки ден да
се разделяте
със стотина косъма от
главата си. На
тяхно място
се появяват
нови, които
нарастват с
около 1 см на
месец. След
3-8 години те
преминават в
преходна фаза,
която
продължава само
2-3 седмици.
В края на жизнения си път
старите косми навлизат
в състояние
на покой и след
2-3 месеца новите ги избутват. Цифрите
варират, но
принципът
на действие
се
запазва.
Космите на
главата ви се
намират в определена фаза
от един непре-

къснат цикъл и тяхното отделяне
от скалпа е почти незабележимо. В
случай, че количеството им върху
възглавницата е повече от обичайното, вземете необходимите
мерки.

Процесът
Ако вашият дерматолог потвърди, че косопадът се дължи на
прекален стрес, последното нещо,
което се иска от вас, е да се притесните. Нежеланата промяна найчесто настъпва 2-3 месеца след
голямото напрежение. Стресът
предизвиква отделянето на химикали в тялото ви, които блокират
подхранването на космените фоликули и фазата на покой настъпва
преждевременно. През следващите няколко месеца косопадът е в
нормални граници, но липсват нови
косми на тяхно място. Настъпва
временно дифузно оплешивяване,
наричано телоген ефлувиум, което
не трябва да ви плаши. Ако реагирате навреме и не усложнявате
ситуацията, проблемът ще изчезне за 6-9 месеца. Въоръжете се с
търпение и игнорирайте дразнещите субекти наоколо.
Причините
Най-сигурният начин да намалите стреса е като изкорените
причината за него. Работа, пари и
проблеми в семейството са една
малка част, която всички познаваме. Важно е да различавате реалната ситуация от параноята, защото преувеличените ви страхове
могат да доведат до истински
тежки последствия. Освен емоционален, стресът може да бъде и
физически, вследствие на сериозна
болест, злополука или възстановя-

ване след операция. Психологическо напрежение може да предизвика
нервни реакции като сърбеж на
скалпа, усукване и скубане на косата. Каквито и да са причините за
стреса, пазете си нервите.
Симптомите
Обикновено стресът върви
ръка за ръка с главоболие, болки в
гърдите, безсъние, гадене, липса
на апетит, превъзбуденост. Злоупотребявате с алкохол, цигари и
кофеин. Зачестяват алергичните
реакции и появата на екземи, обриви, задушаване. Нямате време и

желание за спорт, не се грижите за
външния си вид, нарушавате хранителния си режим. Косопадът не
се причинява директно от стрес, а
от начина, по който се грижите за
тялото си, когато сте под напрежение. Необходимо е да усвоите и
приложите ефективни техники за
управление на стреса, които ще ви
помогнат да продължите напред.
Равновесието
Косопадът е реакция срещу начина, по който стресът променя
баланса на тялото ни. Направете
всичко възможно, за да определите причините, и ги отстранете
стъпка по стъпка:
Забавлявайте се! Излезте на въздух с приятели, смейте се, ходете на партита. Вдигнете горе
главата и изживейте втори пубертет.
Движете се! Изберете спорт, който ви харесва и ви се удава. Така
ще се заредите с енергия и ще
спите като къпани.
Релаксирайте! Полегнете за половин час в затъмнена стая сред
тишина и спокойствие. Намалете темпото, мислейки си за
хубави спомени и любими хора.
Отпуснете се с масаж и спа
терапия, вдишвайте живота с
пълни гърди.
Спете! Вземете необходимата
ви доза сън, не пренебрегвайте
нормалните 8 часа в легнало положение. На сутринта ще се по-

чувствате освежени и готови за
нови подвизи.
Хранете се здравословно! Наблегнете на витамини B, A, С и
минерали като калций, цинк, йод,
сяра. Включете в менюто си повече пълнозърнени храни, млечни
продукти, риба, плодове, зеленчуци. Избягвайте мазнини, шоколад, захар, кафе и алкохол, които
нарушават деликатния баланс
между косата и скалпа ви.
Говорете! У нас все още не е модерно да се посещава психолог,
но разговорите с близки също
помагат. Споделяйте проблеми-

те си, търсете съвети и разтоварете напрежението.
Мислете позитивно! Припомняйте си отминали приятни моменти, правете планове за светло
бъдеще, пътувайте и мечтайте
на воля.
Разсейвайте се! Завърнете се
към любими занимания и не се
оставяйте да бъдете обсебени
от мисълта за проблемната си
коса. Стресът не толкова влияе
пагубно върху косата, колкото
води до появата на вредни навици. Най-лошото нещо, което
можете да направите за нея, е да
се стресирате още повече.
Екатерина Чиликова
Със съдействието
на сп. Coiffure

Серия за чувствителна кожа „Кралица Роза“ от Рефан
Дневен крем “Кралица Роза”
Нежен към кожата, с високо съдържание на натурално розово масло и
розов конкрет, комбинирани с подхранващи и хидратиращи съставки.
Съдържа близки до състава на кожния
себум бадемово масло и масло от
гроздови семки, които попиват бързо
и дълбоко в кожата, като се грижат
за нейната еластичност и мекота.
Кремът осигурява естествена защита срещу вредното действие на UVлъчите, благодарение на включения в
състава витамин Е. Богатството от
козметични качества се допълват от
противовъзпалителните свойства на
екстрактите от сладък корен и липа,
създаващи цялостно усещане за комфорт. Не съдържа парфюмна композиция и синтетични оцветители. Нанася
се сутрин върху добре почистената
кожа на лицето.
Нощен крем “Кралица Роза”
Комбинира противовъзпалителните свойства на розовото етерично
масло и розовия конкрет, с незаменими
за поддържане на кожата през нощта
биологично активни вещества. Витамини А и Е регенерират увредените
участъци и нормализират функциите
на кожата. Екстракти от сладък корен, ружа и бял равнец я успокояват,
хидратират и заздравяват. Бадемово
масло и масло от гроздови семки попиват бързо и дълбоко в кожата, като я
омекотяват и подхранват. Не съдър-

Продуцентите на шоуто Биг Брадър избраха бутиковите
свещи на Рефан за декорация на къщата.

жа парфюмна композиция и синтетични оцветители. Нанася се вечер върху
добре почистената кожа на лицето.
Лосион за тяло “Кралица Роза”
С балансиран състав, който регулира
функциите на чувствителната кожа на
тялото. Стимулира регенерирането
на кожата, заглажда я и й придава жизненост. Създава усещане за копринена
нежност, благодарение на противовъзпалителните и регенериращи качества на етеричното масло и конкрета
от роза, съчетани с хидратиращите

свойства на екстракта от ружа. Екстрактът от сладък корен успокоява
раздразнената кожа, регулира водо-солевата обмяна и подобрява дишането и.
Душ гел “Кралица Роза”
Деликатна формула за чувствителна кожа, с мека и кремообразна пяна,
която нежно придава на кожата ухание
на свежи рози. Тонизиращите и стимулиращи свойства на екстракта
от босилек се съчетават с противовъзпалителните и антисептични
качества на розата и сладкия корен.

Комплекс от най-важните за кожата
витамини A, E, F и Н и провитамин
В5, подпомагат нейните функции,
като активно я подхранват и повишават нейната еластичност. Използването на душ-гела ще направи кожата
ви мека и хидратирана.
Серията съдържа и шампоан “Кралица Роза”, освежаващ спрей за
лице и тяло “Кралица Роза”, защитен балсам за устни “Кралица
Роза” и фин сапун за нормална
към чувствителна кожа “Кралица

Цялата гама продукти на Рефан можете да намерите по време на
изложенията „Алея на здравето” – до 02.11.08 и „Произведено в
България” в НДК -на партера, вдясно от централния вход.
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интериор & екстериор

Цветовете в интериора
Най-новите тенденции при цветовете в интериора за есенно-зимния сезон 2008 са повлияни от два основни фактора – състоянието на
световната икономика и грижата за опазване на околната среда. Така например използването на по-малко количество боя от екологични
съображения прави цветовете на текстила по-бледи, сякаш нарочно състарени и избелели, и това е една от актуалните тенденции.
Процъфтяващата икономика на страните от Далечния изток като Китай и Индия от друга страна, налага ярките и екзотични цветове
като червено, розово, тюркоазено и златистожълто. Тези противоположности водят до формирането на доста противоречиви модни
насоки, в които за всеки има по нещо. Въпреки че предложените нюанси по принцип се харесват на обществото, при прилагането им
в интериора трябва да се подходи с внимание, тъй като всяко конкретно архитектурно пространство има определени функционални
изисквания, които невинаги могат да бъдат спазени, ако модата се следва сляпо.
Навсякъде сиво
Сивото навлезе в интериора първо чрез
металните изделия, а
по-късно се пренесе и
върху стените, подовите покрития, дори
върху тапицериите и
текстила. Днес на мода
са нови, бледи нюанси
на сивото, с примес на
лилаво, сребристо сиво
със сини полутонове,
опушено тъмносиво,
почти черно и не на
последно място -класическото ахроматично
сиво.

Цветът на крайностите –
мат или гланц
През тази есен са модерни както
матовите повърхности, така и
силно гланцовите. Различни нови
специални ефекти, декори и текстури – релефни орнаменти в черно,
светли метали с матови графични
покрития, щамповани или фолирани с метални листи материали са
сред търсените контрасти.

Зеленото
е по-студено
Зеленото е най-използваният цвят през последните
няколко години. Последната
тенденция при зеленото
обаче измества жълтозелените нюанси и се насочва
към по-студените сиво-зелено и синьо-зелено. В някои
от новите тонове синьото
преобладава до такава степен, че зеленото изглежда
почти тюркоазено.

Активно синьо
Най-често асоциирано с
небето и водата, синьото
внася природата в дома,
създава спокойствие и
уют. Актуалните нюанси
на синьото са енергични,
но не агресивни. Тъмносиньото може да бъде използвано като алтернатива на черното, а от друга
страна може да омекотява
студения метален отблясък на хромираните и никелирани повърхности.

Розовото
се завръща
Завръщането
на
розовото
в интериора е
по-богато на
нюанси от когато и да било.
От бледорозово
до виолетово,
от малиново до
лавандулено. Новите решения са
базирани още на
комбинацията
между червено и
пурпурно.

Страстно червено или огнено оранжево
Топлият цвят на коралите от южните морета или наситеното оранжево-червено, което носталгично напомня за Олимпийските игри в
Пекин,- могат да бъдат отлични акценти в интериора. Червено с капка синьо в него и бургундското червено са други актуални нюанси.
Съчетани с неутрално кафяво или зелено, те създават хармонична етно атмосфера в дома.

Оригами дизайн
За традиционалистите оригами* е древното японско изкуство, състоящо се в създаването на фигури чрез сгъване на листове хартия без
употреба на лепило и ножици. За дизайнерите обаче в оригамите се крие
истинска муза, благодарение на която създават уникални образци толкова
многообразни и интересни, колкото сложни могат да бъдат начините на
прегъване на самата хартия. За да се превърнат във функционални изделия
са необходими подходящ материал, гънки и разбира се въображение.
И така геометричните мотиви на оригамите се преобразяват в нестандартни форми на прибори за хранене, вази, завеси и мебели. Столовете, табуретките или малките масички, изработени от велпапе само чрез
прегъване, могат да бъдат отлично решение за детската стая, тъй като
са леки и евтини, но същевременно много здрави, а за децата е истинско
удоволствие да ги сглобяват. И така, съчетавайки древната техника със
съвременен подход при проектирането, дизайнът изпълнява своята основна мисия – да предложи продукт на достъпна цена, чрез находчиво използване на новите технологии.

*Оригами – от японски ори (прегъвам) и ками (хартия) - буквално прегъната
хартия

Ландшафтна архитектура за интериора
В напрегнатото ежедневие все повече хора
търсят отмора сред природата. Немската
фирма Indoorlandscaping обаче обръща процеса и внася природата в интериора. Но не по
стандартния начин с разполагане на кашпи с
цветя или фонтани. Тяхната вертикална градина Grune Wand (зелена стена) е различно,
свежо и оригинално решение. Освен, че носи
емоционален заряд, растителността има
и функционално значение – тя може да служи
за почистване и климатизиране на въздуха в
помещенията, за звукова или визуална бариера, за подчертаване на специфични зони, за
създаване на положителен психологически и
стимулиращ ефект. Необикновената стена
представлява вертикална конструкция, по
която тече вода, захранваща различни видове
декоративна растителност. Проектът е изключително атрактивен, поддържа се лесно и
предлага уникални творчески възможности за
оформление на интериорното пространство
в офиси, хотели, търговски обекти.
Страницата подготви
Мирослава ПЕТРОВА,
преподавател в Лесотехническия институт
в София

винаги във форма
За цялостното моделиране на
бюста са нужни три упражнения.
Първото се извършва на уред във
фитнес залата. Изпълнява се с прав
гръб, стегнат кръст и прибран корем. Движението на ръцете е подсказано от уреда, което улеснява
изпълнението му. Правят се от 2 до
4 серии с тежести от 3 до 5 килограма (или 1-2 плочки). Достатъчни
са 12 повторения през една минута
почивка, като килограмите и сериите са индивидуални за организма
и мускулатурата. Това упражнение е
за средната част на гръдната мускулатура. За следващото отново е
необходим уред, само че изпълнението му е с изтласкване пред гърди. То
е за горната част на гърдите, като
сериите, повторенията и почивките са същите. Издишва се при изтласкване или изпъване на ръцете.
За изпълняване на последното, но
не по важност, упражнение е нужна лежанка
със степени на повдигане, която в случая
е 30 градуса. Ляга се
плътно по гръб, като
трябва да остане
разстояние
между
лежанката и кръста.
Необходими са тежести до 2 кг. (гири,
дискове,
дъмпели).
Ръцете се разтварят
встрани с леко присвит лакът и стегнати китки, като при
изпъване на лактите тежеста се
събира над брадичката. Правят се 8
до 10 повторения в 2 серии през 30
секунди почивка. Това упражнение е
комплексно от първите две и играе
ролята на запаметяващо.
Забележка: между сериите и упражненията задължително се разтяга тренираният мускулен участък.
Упражнения с гирички у дома - в
следващия брой.
Кара Митева –
фитнесинструктор
Снимки: Светлана Иванова
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ТЕЗИ УДИВИТЕЛНИ ХРАНИ

Фитнес за красив бюст
МЕГ РАЯН СЪВЕТВА

Яжте по шест пъти на ден, на всеки три часа
Към това правило се придържа неподражаемата 45-годишна актриса. Тя счита, че е необходимо да се храним
на всеки 3 часа, а не да се ограничаваме в традиционните три пъти. Отук произтича и името на диетата
„тричасова”. При изтичането на 180 минути организмът
огладнява.
„Много е важно както да не преяждаме, така и да приемаме на три часа храна, за да поддържаш теглото си. Аз
например строго спазвам тези правила точно по 6 пъти
на ден. Това ни най-малко не ме напряга.”
Нека да погледнем менюто за един от дните на знаме-

нитата актриса.
И така, в 7 часа сутринта – омлет, в 10 часа – късче
шоколад, например горчив. На обяд – неголяма порция
сирене, в 16 часа лека бисквитка, в 19 ч – малка порция
запечени картофи с пилешки гърди и зелени плодове, в 22
часа – круша или ябълка.
За максимален ефект Мег подкрепя своята диета със
сутрешна аеробика, използвайки гирички или тежести за
краката. Тренира по 8 минути само, но всеки ден, като натоварва различни групи мускули. По нейни думи това време
е напълно достатъчно, за да се задържат килограмите.

ЖУЛИЕТА ИГНАТОВА:

Грижим се за вашето тяло така,
че душата ви ще копнее да живее в него!
Красотата и здравето са най-скъК
поценни
и нетрайни от небесните
по
дарове.
От всички земни знания,
да
достъпни
за хората, най-важни и
до
съкровени
са ония, които помагат
съ
да защитим и опазим небесните
дарове...
да
Жулиета Игнатова
Казал го е древният мъдрец И
К
е президент на фирма
Цзин.
“ЛЕДА НОВА”
Още от древността на Изток се
спазва традицията знания и майсторство да се предават през
поколенията. Времето в Китай се възприема като нишка, на която като огърлица са нанизани скъпоценни находки и опити на
велики лечители, поети и художници, прекланящи се пред красотата. Днешен Китай е най-мощен в света по темпове на развитие на промишленост и технологии – това е реален пример за
цялото човечество каква огромна сила има една нация, способна да запази знанията и енергията, натрупани през вековете.
Индустрията на модата и красотата в Китай също се развиват стремително, при това благодарение на уникалния опит на
древните творци. Източните мотиви, изключително актуални
днес в света на модата, имат хилядолетен произход. Златна
бродерия с фигури на птици, дракони и цветя са покривала дрехите на китайските императори и велможи. Перленият прах,
използван днес в “революционната” елитна източна козметика,
е служил на китайските красавици още от незапомнени времена. Същността е в точното съединяване на традициите,
философиите и съвременните технологии. И в това китайците
са ненадминати майстори!
С радост и гордост ви поднасяме най-доброто, което е създадено днес в козметологичните лаборатории на Китай. Подаряваме ви удивителния и неповторим свят на китайската
природа: дъхави треви от равнините, лечебни растения от планините, скъпоценни дарове от великото море... В нашите продукти е запазена магията на природата, запазен е животът!
Искрено ви желаем да се насладите на всяко съприкосновение
на природата с вашето лице и тяло. Нека всички радости на живота да бъдат достъпни за вас, нека лицето ви стане светло
и сияещо огледало на вашата душа! Ще се погрижим за вашето
тяло така, че душата ви ще копнее да живее в него!
Чрез програма GREENHEALTH (Зелено здраве) предлагаме висококачествени продукти на традиционната китайска медицина, хранителни
добавки, няколко серии източни козметични продукти - за лична и професионална
употреба. От началото на 2007 г. “ЛЕДА
НОВА” ООД е официален вносител и ексклузивен представител за България на натуралните продукти, произвеждани от Фармацевтична компания“Евалар”, Русия, като разширява
непрекъснато асортимента:
Златно мумийо® - мумийо алтайско пречистено – общоукрепващ продукт ;

Черника-Форте® - екстракт от черна боровинка с комплекс
от витамини и цинк за възстановяване на зрението (и във вариант без захар за диабетици).
Планински калций D-3®- допълнителен източник на калций в
съчетание с планинско мумийо,
Красний корен® – за проблеми при мъжете с простатата и
възстановяване на половите функции,
Турбослим® ден и нощ - комплекс за активно отслабване и
корекция на теглото в двата му етапа
Ци-клим ®– за жени в климактериум,
Дихидрокверцетин – за проблеми с кръвоносните съдове и
микроциркулацията,
Формула за сън® – за подобряване качеството на съня.
Атероклефит® – за защита на сърцето и кръвоносните съдове
Венокорсет® (капсули и гел) – за снемане отоците и чувството на тежест в краката
Ендокринол® (капсули и гел) – за щитовидната жлеза при хипер- и хипо-функция
Сабелник-Евалар® (таблетки и крем) – за ставите
Инулин-Форте® – за подобряване на въглеводния обмен
Хепатрин® – за защита на черния дроб
Ци-клим® (крем) – за жени, при хормонално стареене на кожата
Черника Форте® с лутеин – за подобряване на зрението
През октомври 2008 г. “Леда Нова” ООД получи и ексклузивни
права за представяне на продукцията на “Център по Фунготерапия на Ирина Филипова”, Москва – лидер в производството на
препарати на основата на лечебни гъби, което ни дава възможност да ви предложим и линия от най-мощните препарати за
Фунготерапия на пазара.
“ЛЕДА НОВА” ООД GREENHEALTH
София 1000,
пл. “Славейков 6, ет 2, оф. 2,
тел: 02/987 28 67, e-mail:
leda_nova@abv.bg
www.greenhealth-bg.com

МЕДЪТ
Богатство от природата
Медът е изключително богат на различни полезни вещества. Векове наред с него се лекуват рани, белодробни и гинекологични, кожни и сърдечни
заболявания. Според статистиката в около 1/3 от медикаментите се използват мед, пчелна отрова, прополис, восък. В една капка мед се съдържат
повече от 70 важни за човешкия организъм вещества, като основните са
въглехидратите - глюкоза и фруктоза, които за разлика от обикновената
захар се усвояват от организма много по-лесно, способстват за запазването на мускулната сила и за нормалния растеж.
Този толкова калоричен продукт може да се употребява редовно и едновременно с това да се отслабва. Той съдържа ферменти, които стимулират храносмилателните процеси и подобряват обмяната на веществата, а това способства за намаляване на килограмите. Съдържащите се
в меда белтъчини участват в образуването на хормоните. Минералните
вещества регулират дейността на нервната система, дишането на тъканите и производството на кръв. Редовната употреба на мед повишава
защитните сили на организма.
Внимание! Не се препоръчва даването на мед на кърмачета и деца до 1
година. Медът е противопоказан и при хора, които са алергични към него,
както и към болни от захарен диабет на инсулиново лечение.

Торта с мед и орехи
Продукти:
Орехови ядки - 1 ч.ч. Захар - 1 ч.ч. Мед - 100 гр (1/2 чаена чаша).
Вода - 300 мл (1 и 1/2 чаени чаши). Брашно - 400 гр (2 чаени чаши).
Сода бикарбонат - 1 ч.л. Канела - 1 ч.л. Карамфил (1-2 броя). Пудра захар.
Начин на приготвяне:
•Към водата, след като заври, се прибавят медът и захарта.
•Съдът се сваля от огъня и течността се оставя да поизстине.
•Прибавят се скълцаните орехови ядки, брашното, содата, канелата и
карамфилът.
•Сместа се разбърква добре, изсипва се в във форма, намазана с масло,
и се пече.
•Тортата се нарязва, след като изстине, и се поднася поръсена с пудрата захар.

Пилешки бутчета
с глазура от мед
Подготовка: 5 мин., плюс времето за мариноване.
Готвене: 40-50 мин.
Необходими продукти
за приготвянето на 4
порции:
За маринатата: 3 скилидки
счукан чесън, 2 суп. л. олио,
сок от 2 лимона, 100 мл портокалов сок , 1 суп.л. соев
сос, 1 щипка сладък червен
пипер, 12 пилешки бутчета.
За глазурата: 2 суп.л. чист
мед, 2 суп.л. сладко от кайсии, 3 суп.л. сусамено семе.
Начин на приготвяне:
Направете маринатата:
смесете чесъна, олиото, лимоновия сок, портокаловия сок и соевия сок в
голям питък метален съд. Поръсете с пипера. Добавете бутчетата и покрийте всичко добре. Оставете ги в хладилника за 2 часа.
Затоплете фурната до 200 градуса. Извадете бутчетата от маринатата и ги наредете в тавичка за печене.
Направете глазурата: смесете запазената марината, меда и сладкото
в малка съдинка и ги кипнете. Варете на бавен огън, докато се сгъсти
сместа. Намажете с малко глазура бутчетата.
Повече от 30 минути, като от от време на време мажете бутчетата
с останалата глазура.
Поръсете ястието със сусаменото семе. Сервира се топло или студено.

Маски с мед
Мед срещу бръчки
“Сладката” маска ще приготвите така: разбийте на пяна един белтък,
прибавете 1 супена лъжица липов мед, 2 супени лъжици овче кисело мляко
и 3 капки лавандулово масло. Нанесете маската на лицето и измийте след
15 минути.
Тонизираща маска с мед и краставица за суха кожа
Компоненти: 1 средно голяма краставица, обелена, изчистена от семките и нарязана на малки парчета, и 2 супени лъжици мед.
Приготвяне: С помощта на пасатор намачкайте кубчетата краставица
до получаването на пюре. Изцедете пюрето с цедка, като събирате стичащите се капки в бурканче или друг подобен съд с капак. Добавете меда.
Затворете съда и съхранявайте в хладилника до една седмица.
Употреба: С напоено памуче от сместа масажирайте нежно кожата на
лицето и шията сутрин и вечер. Оставете да подейства 3-4 минути.
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ПРЕМИЕРА

„Едмонд” в Учебния
театър на НАТФИЗ
Учебният театър на НАТФИЗ представи пиесата на Дейвид Мамет
„Едмонд”. Постановката е на проф.
Пламен Марков, а изпълнителите са
абсолвенти от неговия клас: Атанас
Найденов, Благой Бойчев, Виктор
Атанасов, Зорница Костова, Ивайло
Драгиев, Иван Калошев, Ина Добрева
и др. Автор на сценографията и костюмите е Мира Каланова, а на музиката - Асен Аврамов.

Пиесата „Едмонд” е написана
преди четвърт век. Тя е брутална
сюрреалистична алегория на американското общество, където всичко
е подчинено на егоизма и меркантилните интереси. „Едмонд” е пиеса за
чуствителния човек и неговото място в света. Тема изключително актуална, тъй като в днешното време
чуствителните хора са на изчезване.
Едмонд е човек правещ решителна

крачка в живота си и напуска своя
дом заради хипотетичния рай, който
го очаква по широкия свят. Сметките му обаче излизат криви и той
попада в редица сложни ситуации. В
екшъна има дори убийство, което го
отвежда в затвора, при гадателка, в
публичен дом, при уличен комарджия,
наркодилър - всичко което предлага
улицата и накрая го отвежда при малоумен затворник.

Избраха най-хубавите
дупета на България
Финалистите отиват на международния
конкурс “Show me your sloggi 2008”
Биляна Йотовска (23 г.) от София и Мартин
Медникаров (19 г.) от Варна са с най-атрактивните дупета в България. Това решение взе
журито на БГ-финала на конкурса “Show me your
sloggi 2008”, който се провежда за втора поредна година. Биляна и Мартин ще се конкурират с
представители от цял свят на международния
финал в Париж на 12 ноември за голямата награда от 15 000 евро, застраховка на задните части и рекламен договор с марката бельо sloggi.
На второ място се наредиха Таня Константинова (23 г.) и Радослав Димитров (23 г.). На
трето място бяха класирани Таня Стоилова (21
г.) и Кирил Коев (22 г.).
Достойнствата на кандидатите бяха оценени от обективно жури с председател Дора
Блек – генерален директор на “Триумф Интернационал” (София).

Открийте
изкусителката
в себе си
Тоалетна вода Enigma
Пленителният чар на черна
роза и нощен жасмин се смесват волно с чувствеността
на пачули, като придават
интензитет и дълбочина на
аромата.
Цена: 29.90 лв

ИЗЛОЖБА

Интер Експо и Конгресен
Център представиха
Изложенията “СИХРЕ” И
“Светът на мебелите”
В изложбеният център
на София приключи поредната международната
специализирана изложба
за хотелско, ресторантско, СПА оборудване и
обзавеждане СИХРЕ и
международната специализирана изложба СВЕТЪТ НА
МЕБЕЛИТЕ. 630 компании,
от които 175 директни
изложители, представиха
кухненско, барово, търговско, ресторантско,
хотелско и СПА обзавеждане и оборудване, както
и мебели. Палитрата
на участниците включи
компании от 25 държави.
Новост за българския
пазар е уникалното легло с
дистанционно управление,
а дебют на изложението направи робот
прахосмукачка, който с
инфрачервени сензори се
ориентира в помещението и почиства пода
самостоятелно.

Хванатата
светлина

В арт център Алтера
изложба от стъклопластики
на Константин Вълчев
До 12 ноември 2008 г. арт център Алтера представя в
СТЦ Интерпред, партер бул. „Драган Цанков” 36, изложба
от стъклопластики на скулптора Константин Вълчев.
Скулптурата е с подчертано строга геометрия, но тази
форма е стоплена и оживена от магнетичното излъчване на
оптичните ефекти.
Константин Вълчев завършва Академията за изящно и
приложно изкуство в Прага, в ателието на проф. Либенски.
По-късно специализира в Розентал, Германия. Преподава
стъклопластика в Сиатъл, САЩ. Основава специалност
Стъкло в НБУ, София. Авторът има над 30 самостоятелни
изложби в Европа и Америка. Живее и работи в Прага.

