
GHIDUL TĂU GRATUIT

5 X 5 FELURI ÎN
CARE SĂ AI
GRIJĂ DE
CORPUL TĂU



TU CONTEZI
CUM POȚI FI MAI FRUMOASĂ?
 
MAI PUTERNICĂ?
 
MAI SĂNĂTOASĂ?
 
MAI ÎNCREZĂTOARE?

 

 

Îți oferim 25 de sfaturi prin care să
ajungi la cea mai bună versiunea a
ta. Fără produse miraculoase, fără
cheltuieli, doar cu inteligență
și cu lucruri la îndemână.
 
Durează cinci minute să le citești,
dar le poți folosi o viață.



5 MODURI ÎN
CARE SĂ AI
GRIJĂ DE
PĂRUL TĂU

Părul tău e capricios: te face să ai o zi

mai bună sau îți poate încurca

planurile. Dar dacă ai grijă de el, și el va

avea grijă de starea ta de spirit.



Sănătatea părului tău se
hrănește din alimentație. Dacă
mănânci corect, echilibrat, și
părul tău va căpăta vigoare și
strălucire. Atât de simplu, nu?

Fă-ți mereu masaj capilar.
Scalpul tău trebuie stimulat.
Acordă-ți măcar cu un minut
mai mult pentru acest procedeu
atunci când speli părul.

Redă-i libertatea! Dacă ești
acasă, lasă-l să respire, nu îl
sufoca și aici cu eșarfe, cleme
sau elastice. Merită și el să stea
„în pijamale“. 

Nu spăla părul nici cu apă
fierbinte, nici cu apă rece.
Folosește apă potrivită. Nu
trebuie să îl supui la șocuri
prea mari.



O mască de păr naturală e tot
ce îți trebuie: miere, ulei de

cocos, ulei de trandafir, două
picături de vitamina A, apoi un

prosop și o carte timp de 60 de
minute. Sau muzica ta preferată.

Sau un episod din ce vrei tu. 



5 MODURI ÎN
CARE SĂ AI
GRIJĂ DE
PIELEA TA

Pielea ta e minunată. Și cum te porți cu

cineva care e minunat? Îl răsfeți.



Fă sport! Nu te așteptai la sfatul
ăsta, nu? E logic: dacă faci sport,
pielea ta își recapătă fermitatea.
Doar și tu vezi cât de frumos
strălucești după antrenament,
nu?

Nu dormi cu machiajul de peste
zi. Oricât de greu ți-ar fi, nu
neglija acest procedeu. Altfel,
tenul tău trebuie să lupte și în
somn cu praful și cu poluarea.

Folosește creme hidratante.
Chiar dacă nu simți că pielea e
uscată, mai bine să anticipezi
nevoile pielii tale decât să
acționezi în ultimul moment.

Protejează-ți pielea de soare.
Folosește creme cu un factor
de protecție potrivit pentru tine.
Soarele în doze potrivite e
excelent. Evită supraexpunerea. 



Nu te ocupa doar de zonele
vizibile. Ai grijă și de zonele mai
puțin expuse. Pielea e cel mai

mare organ al corpului, nu
trebuie s-o îngrijim pe

segmente, ci să avem grijă în
profunzime de ea. 



5 MODURI ÎN
CARE SĂ AI
GRIJĂ DE
UNGHIILE TALE

Ufff. Unghiile tale sunt armele tale. Cu

ele scapi de pata aia de pe tastatură,

care te stresează atât, cu ele bați în

masă când ești nervoasă, cu ele... Dar

hai mai bine să vedem cum le putem

retrage din micile lor războaie.



Nu mai spăla vase fără mănuși.
Nu mai spăla deloc vase, mai
bine! Lasă-l pe el să facă asta.
Sau pe ea. Pe mașina de spălat
vase.

Lasă-ți unghiile să respire din
când în când. Îți vor mulțumi
atunci când vor primi cadou oja
aceea care îți vine atât de bine.

Hidratează-ți frecvent mâinile și
cuticulele. Totul se transferă și
asupra unghiilor tale.

Nu neglija micile infecții. Mergi
la medic sau la farmacie și
ocupă-te repede de ele. Nu le
lăsa să se transforme în ceva
dureros.



Nu aplica niciodată oja direct
pe unghie. Folosește o bază.

Doar așa le poți proteja, iar oja
se va fixa mult mai bine.



5 MODURI ÎN
CARE SĂ AI
GRIJĂ DE
CORPUL TĂU

Corpul tău are nevoie de un masaj. Și

cu asta am spus tot. Și de stretching. Și

cu asta am mai spus ceva pe lângă

acel tot.



Da, corpul tău are nevoie de un
masaj. Automasaj, soț-masaj,
masaj al unui profesionist. Orice
masaj e mană cerească pentru
corpul tău. Nu-ți place masajul?

Nu-ți plac curele? Atunci
schimbă-ți abordarea în una de
termen lung: stil de viață sănătos,
nu ceva pe termen scurt, care te
poate satisface momentan.

Dormi! Așa îți încarci corpul cu
energie pentru ziua care urmează.
Minimum 7-8 ore pe noapte.
Scoate tableta și telefonul din
cameră, să nu te tenteze.

Atunci masează-ți corpul prin
interior, cu o detoxifiere pe bază de
sucuri, smoothie-uri, posturi
intermitente sau prelungite. Dacă nu
te simți stăpână pe subiect,
întreabă-ți medicul. 



Fă multe plimbări în aer liber.
Corpul tău se oxigenează mai

bine, se dezmorțește. Nu îl
bloca pe canapea. Mergi în

parcul de lângă casă sau ieși în
natură. Mens sana in corpore

sano, așa parcă era, nu?



5 MODURI ÎN
CARE SĂ AI
GRIJĂ DE
MINTEA TA

Mintea ta e cea care are grijă de tot ce

am dezbătut mai sus. Dacă o ai aliată,

toate sfaturile le pui în practică fără să

mai stai la discuții.



Citește. Antrenează-ți mintea.
Lectura frecventă te va ajuta să
scapi de acele blocaje mintale.
Știi, cuvântul ăla care îți stă pe
limbă? O să-ți vină mai ușor pe
limbă.

Învață ceva nou. Provoacă-ți
mintea să răspundă la lucruri
neașteptate: o limbă pitorească,
un curs de cultură și civilizație...
vezi tu ce îți place.

Fă-ți o listă cu lucrurile care
contează pentru tine. Și cu
lucrurile care te țin pe loc sau
care te consumă emoțional.
Lasă-ți mintea și inima să decidă
ce se poate face cu ele.

Fă Yoga, roagă-te, gândește-te
la tine, gândește-te la alții, fă ce
ți se potrivește, dar gândește-te
cum să faci să îți fie mai bine. În
fiecare zi. 



După ce termini de citit, pune-ți
piesa ta preferată de pe
YouTube, închide ochii și

visează. Sau, de ce nu, poți visa
și cu ochii deschiși. Ancorează-

ți mintea în fiecare zi de
lucrurile care îți plac și te fac

fericită.



AI GRIJĂ
DE TINE!
ÎȚI MULȚUMIM CĂ
AI CITIT PÂNĂ AICI!

Ne dorim să îți fie bine. Să te

reinventezi. Să te redescoperi.

 

Sau pur și simplu să ai grijă de tine,

pentru că ești perfectă așa cum ești.
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