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10 sfaturi  
pentru vinul de la nuntă

1.  Nu îți stabili un buget fix pentru achiziționarea vinului. Calitatea trebuie să pri-
meze. 99% dintre invitați îți vor degusta vinul…

2. Evită oferirea de prea mult alcool tare în timpul evenimentului.

3. Nu alege vinul până nu îți definitivezi meniul.

4.  Un vin alb, un vin roșu și o șampanie sunt suficiente pe toată durata nunții. Nu 
merge pe prea multe tipuri.

5.  Vrei cu orice preț un vin alb dulce? Atenție la meniu. Aceste vinuri prea dulci 
riscă să îngreuneze.
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Casă de piatră!

6.  Prea multe feluri de mâncare! Meniul trebuie bine pon-
derat! Nici să bată vântul pe masă, dar nici opulența nu 
este indicată…

7.  Spațiul de depozitare al vinului. Un vin servit la o tem-
peratură nepotrivită își pierde mult din savoare.

8.  Atenție la cantitatea de apă. Da, apa face parte din buge-
tul băuturilor!

9.  Consumul moderat de alcool. Riști să nu te bucuri de 
momentul vieții…

10.  Neasigurarea unui transport pentru invitați. Revenirea 
la volan după recepție este riscantă. Reduceți călători-
ile, oferiți spații de dormit la fața locului sau puneți la 
dispoziție autocare.
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Oradea
De vizitat: Cetatea Oradea, Calea Republicii, Palatul 
Vulturul Negru, Palatul Rimanóczy Kálmán-senior,  
Palatul Moskovits Miksa

Mariage Branché recomadă
3 locuri unde să mergi în luna  
de miere!
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Porumbacu  
de Sus
De vizitat: Castelul 
Zânelor, Tree Hou-
se, Cascada Bâlea, 
orașul Sibiu, Parcul 
de Aventură de la 
Drăguș

Hunedoara
De vizitat: Castelul 
Corvinilor,  
Mănăstirea Prislop, 
Grădinile  
Bonpotoc, Băile 
termale romane 
„Germisara”,  
Sarmizegetusa 
Regia
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sugestie
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Cauți o melodie  
pentru dansul mirilor?

Antrenorul de dans Roxana Danciu  
are cinci recomandări pentru tine!

Indila - Love story
Andia - Sfârșitul lumii
Christina Perri - A thousand years
Calum Scott - You ate the reason
Georgiana Lobonț - Numele tău

Bucovina Dance Studio 
Suceava
0741 025 454 
www.bucovinadance.ro
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5 măsuri pentru un stil de viaţă 
sănătos al copiilor noştri

Autor: Psiholog Lenke Iuhos –  
Trainer, consilier personal şi de grup

Totul porneşte de la educaţia din familie. Viaţa porneşte acolo, modelele parentale 
formează viitorul copilului, acelea se însumează mental şi sunt ca nişte soluţii de 
viaţă pentru copii. Acest tot devine un stil de viaţă.

Părinţii sunt cei care impun stilul de viaţă pe care îl va adopta un copil. Părinţii sunt 
responsabili pentru alimentaţia copiilor, de comportamentele pe care le adoptă copi-
lul. Lipsa educaţiei pentru sănătate, lipsa prevenţiei pentru sănătate îşi arată efectul 
printre tineri. Există multe instrumente care ne fac viaţa vie. Metoda paşilor mărunţi 
este unul eficient pentru a educa sănătatea.

Fabulos e că părinţii au puteri magice pentru copii. Astfel, ei pot folosi multe idei 
interesante, care ating comportamente preventive. Comportamente care susţin să-
nătatea. Iată câteva idei.

1 Să stăm la discuţii
Juniorii înţeleg, chiar înţeleg ce spun adulţii. Copilul în inocenţa lui nu e pre-
gătit mental să ia decizii singur, însă poate fi prezent prin înţelegerea alegerii 

stilului de viaţă. Discuţiile simple, concrete, despre ce e bine şi ce e rău aduc mult 
pragmatism în stilul de viaţă al familiei. Pragmatismul în acest context poate fi chiar 
rutina zilnică. Comunicarea aici ajută. Se discută modelul şi tipologia de viaţă pe 
care o adoptă copilul. Ideal ar fi să se țină discuţia în termenii de sănătos. Comuni-
carea atinge în profunzime relaţia dintre părinte şi copil. Exersaţi cu transparenţă, cu 
informaţii adevărate îmbrăcate pentru copilăria lui. Copiilor le place să fie ghidaţi.

2 Să le oferim suport
Copiilor le place să se coopereze cu ei. Sănătătea stă în modul de viaţă, iar 
acesta se formează în primii 7 ani. Obiceiurile alimentare, obiceiurile de miş-

care se adoptă în anii educaţionali. În aceşti ani copilul primeşte educaţie atât din 
partea familiei cât si de la şcoală. Suportul este un context în care trăieşte copilul, 
un mediu, un moment în care în neputinţă primeşte încurajare înnăbuşită de iubire. 
Suportul este şi o apreciere fabuloasă pentru orice prichindel, momentul în care el 
a efectuat paşi corecţi în a dezvolta propriul stil de viaţă, care aduce beneficii clare 
în sfera sănătăţii.

3 Să îi încurajăm la acţiune
Acţiunea ne face să trăim. Programul unei zile se poate discuta, nu doar im-
pune. Discuţiile eficiente atrag acţiuni imediate. Acesta este secretul implicării 

copilului în a face ceva. Micii consumatori pot participa la gătitul în familie, a pregăti 
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masa împreună, să implicăm copii în cumpărarea alimentelor sănătoase. Acţiunile 
devin automatisme. Imaginea viitorului adult se creează în copilărie. Regulile de 
viaţă învăţate în copilărie, devin principii trăite în viaţa de adult. La acea vârstă nu e 
imposibil, dar e destul de greu să schimbi stilul dezordonat de viaţă a unui om fără 
implicaţii şi costuri considerabile.

4 Să fim modele pentru ei
Părinţii sunt responsabili de ce modele de viaţă absorb copiii lor. Modelele 
apar cu rapiditate, însă au o calitate de preţuit, sunt selectabile. Le acceptăm 

sau nu. Copiii sunt în creştere, ei se agaţă de tot ce pot prinde uşor. Aceste modele 
venite din famile, şcoală, societatea restrânsă sunt captivante, devin reguli pentru 
ei. Ei nu remarcă corect comportamentele dăunătoare stilului de viaţă. E preferabil 
ca părinţii să selecteze ce fel de comportamente sunt benefice pentru copiii lor, care 
sunt obiceiurile care pot apărea zi de zi în viaţa acestora.

5 Să facem sport împreună
Mişcarea e libertate pentru copii. E recomandat să fie adus cu înţelepciune în 
programul copilului un sport eficient pentru vârsta lui. E riscant atunci când 

mişcarea prin sport este introdusă forţat. Nereuşita acceptării programului de sport 
poate fi prevenită prin colaborare cu un medic specialist, care poate da indicaţii din 
punct de vedere fizic şi mental. E indicat ca sportul şi şcoala să se îmbine armonios.
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Cum să fii o mireasă mereu  
cu zâmbetul pe buze?

Parodontoza, afecțiunea orală care nu 
ține cont de vârstă. Nu o lăsa să îți afecte-
ze viața! Trateaz-o eficient și fără durere 
cu laserul dentar!

Ce este parodontoza și pe cine poate 
afecta?
Parodontoza esteo afecțiune orală care 
constă în acumularea bacteriilor patoge-
ne, care interesează în principal pârtiile 
moi ale cavitații orale (gingiile, ligamen-
tele de susținere a dinților), iar într-un 

stadiu mai avansat, oasele maxilare.
Această acumulare se produce în timp, 
din cauza unei igiene dentare incorect 
sau incomplet efectuate și a lipsei igie-
nizărilor dentare periodice efectuate de 
medicul stomatolog.
 Primele zone afectate de parodontoză 
sunt gingia și țesutul de susținere a din-
ților, iar semnele care apar în aceste zone 
sunt: 
• sângerări gingivale, 
• sensibilitate în timpul efectuării peria-
jului dentar și/sau masticației,
• umflare a gingiilor,
• respirație urât mirositoare,
• retracție gingivală.
Diagnosticul precoce și tratamentul rea-
lizat la timp de către medicul stomatolog 
previn manifestările bolii parodontale 
care pot duce la pierderea dinților prin 
distrugerea țesutului moale și a osului de 
susținere.
 
Studiile clinice spun că 9 din 10 români 
suferă de afecțiune parodontală
Consultațiile din clinicile stomatologie 
confirmă incidența foarte mare a cazuri-
lor de parodontoză, care nu ocolește nici 
pacienții tineri, cu vârste între 30 și 40 de 
ani. Foarte mulți dintre aceștia au ajuns 
în stadii avansate de parodontoză din ca-
uza igienei precare și lipsei monitorizării 
medicale.

Tratamentul parodontozei cu laser
Tratamentul parodontozei este deo-
sebit de complex și urmărește în mod 
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principal încetinirea sau stoparea evolu-
ției bolii. În cele din urmă, recomandarea 
medicilor stomatologi este ca pacienții să 
coopereze și să se prezinte în cabinetele 
stomatologice în mod periodic pentru a 
preveni ultima fază a bolii care va duce la 
pierderea dinților.
Un tratament eficient, minim invaziv și 
nedureros pe care îl oferă clinicile sto-
matologice Life Dental Spa pacienților 
este acela cu laserul dentar. Tratamentul 
parodontozei cu laser este cea mai nouă 
metodă în tratamentul bolii parodontale.
 
Avantajele tratării bolii parodontale 
cu laserul:
• Metodă minim invazivă;
• Aduce îmbunătățiri rapide;
• Elimină bacteriile aflate subgingivale ;
• Procedura nu necesită anestezie;
• Prezintă disconfort scăzut pentru 
pacient;
• Rezultate eficiente și pe timp îndelungat;
• Tratament cu tehnologie ultramodernă, 
nedureroasă;
• Laserul decontaminează eficient țesu-
turile și creează mediul curat și propice 
vindecării țesuturilor.

Care sunt etapele tratamentului la-
ser pentru parodontoză? 
Tratamentul cu laser al parodontozei în 
cadrul clinicilor stomatologice Life Den-
tal Spa se va efectua în mai multe stadii 
și anume: 
• prevenirea distrugerii țesuturilor de 
susținere,
• controlul infecției și prevenirea mobili-
zării dinților.
Astfel, specialiștii noștri vor îndepărta 
din faza incipientă placă bacteriană a 
nivelului dinților și rădăcinilor acestora.
Clinicile stomatologice laser Life Dental 
Spa oferă pacienților tratamente speciale 

și moderne în prevenirea afecțiunilor 
dentare, vindecării gingivitei și a trata-
mentului bolii parodontale. Cu ajutorul 
echipamentelor de ultima generație, spe-
cialiștii Life Dental Spa oferă pacienților 
o experiență cât mai plăcută și eficientă 
prin intermediul unui tratament al paro-
dontozei cu laser.

Ai nevoie de un tratament al parodonto-
zei? Nu mai aștepta să rezolvi problemele 
cu gingiile. Solicită o programare la una 
dintre clinicile stomatologice Life Dental 
Spa!






