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Kinga te învață cum 
să fii sexy
în costum 

de baie!
Celebra antrenoare de Kangoo Jumps spune 

că săriturile cu ghetele «de cangur» te 

scapă de colăcei și celulită până la vară

Şi din ele scoate untul la sală!

Adelina Pestrițu își menține 

fundul bombat cu celebrele 

“sărituri de cangur”

Pe Julie Mayaya, Kinga 
Sebestyen a slăbit-o 
16 kg în 6 săptămâni

Deși are 1,92 metri 
înălțime, Roxana Ciuhulescu 

țopăie de mama focului

ALINA BUCSAIN

Kinga a pozat recent 
pe plaja Venice din 
Los Angeles, pe malul 
Oceanului Pacific, iar 

cel care a reuşit să-i 
surprindă toate atuuri-
le e fotograful Edward 

Aninaru, celebru 
pentru colaborările 

cu Inna, Mădălina 
Ghenea, Catrinel 

Menghia, Ale-
xandra Dinu, 

dar şi cu mari 
staruri inter-
naţionale. La 

şedinţa foto, 
Kinga Sebestyen 

a purtat un costum de 
baie roz, care-i punea în 
evidenţă trupul sculptat 
în cei peste 10 ani de când 
e profă de Kangoo Jumps. 
De altfel, Kinga a menţi-
onat în nenumărate rân-
duri că sportul cu ghe-
tele Kangoo e extrem de 
eficient. „Ghetele au 2-3 
kg şi exerciţiile sunt mult 
mai eficiente. Lucrea-
ză imediat musculatura, 
întăresc fesierii, muşchii 
abdominali şi pe cei care 
susţin coloana vertebra-
lă. În plus, toxinele se 
elimina din corp foar-
te repede şi ajungem să 
scăpăm de celulită. Acest 

sport arde cu 25% mai 
multe calorii faţă de ce-
lelalte activităţi fitness, 
în medie, 1000 de kiloca-
lorii pe durata unei ore de 
Kangoo Jumps şi elimină 
în timp record grăsimea 
din jurul abdomenului”, 
ne-a declarat Kinga Se-
bestyen. Dacă doriţi să 
aveţi propriile ghete de 
“cangur”, le găsiţi pe si-
te-ul www.kangooclub.
ro, cu preţuri cuprinse 
între 930 şi 1150 lei.

E bună de lipit pe frigider, ca model! La 40 de ani, 
celebra antrenoare de Kangoo Jumps Kinga 

Sebestyen se poate lăuda cu un trup perfect, 
bine tonifiat şi fără pic de celulită. După 
ce i-am văzut şedinţa foto realizată la Los 

Angeles, am rugat-o să ne înveţe şi pe noi 
cum să arătăm bine în costum de baie.
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Antrenoarea de fitness 

Kinga Sebestyen e de 18 ani 

instructor de aerobic, step, 

fitball, pilates și lector la 

Federatia Română “Spor-

tul pentru Toți”. A lansat 

Kangoo Jumps în România în 

2000, dar și în alte țări, ajun-

gând să lucreze și cu celebra 

Kim Kardashian.

6 La alegere, o banană, 
batoane proteice, sucuri de 
fructe, ananas, humus, nuci 
și migdale, iaurt și fructe 
de pădure, smochine, caise 
sau prune uscate
6 După antrenament, vă 
recomand iaurt grecesc 
cu miere, pâine integrală 
și semințe de dovleac sau 
fistic, piept de pui la grătar 
cu orez integral, ouă fierte, 
somon la grătar, humus. 
6 Beți cel puțin un litru de 
apă plată.

6 Poți masa ușor mușchii 
care dor cu puțină gheață 
învelită într-o batistă.
6 Ia vitamina C, aspirină 
sau Ibuprofen.
6 Consumă mulți carbo-
hidrați și puține grăsimi 
pentru a furniza mușchilor 
combustibilul necesar.
6 Odihnește-te! Dormi cel 
puțin 8 ore pe noapte 
6 Urmează regula celor 
10 procente. Când începi o 
nouă activitate fizică, creș-
te durata și intensitatea 
exercițiilor cu maximum 
10% pe săptămână.

Ce să mănânci și să bei 
înainte și după sală

Cum să ne recuperăm 
după efortul fizic

Farmec lansează 
primele deodorante an-
tiperspirante Gerovital 
H3 Evolution cu Acid 
Hialuronic. Ele asigură, 
pe lângă protecția 
îndelungată, o hidratare 
intensă pentru pielea sensibilă 
din zona axilei. Sunt disponibi-
le în 3 sortimente și două doze 
de 150 ml și 40 ml

Pentru că mai 
avem 
puțin și 
trecem 
la săndă-
luțe, în-
grijește-ți 
picioare-

le! Scholl îți oferă creme de zi 
și de noapte pentru călcâie, 
geluri emoliente și seruri in-
tens hidratante
În sezonul cald, 
tenul este mai încăr-
cat și mai expus la 
raze ultraviolete. De 
aceea, Nivea îți reco-
mandă crema BB 5 
în 1, care netezește, 
matifiază, hidratează 
și oferă luminozitate 
tenului predispus la acnee. 
Preț 22.12 lei / 50 ml

Cremă reparatoare 
pentru îngrijirea 
picioarelor de la 

Ivatherm, cu acțiune 
exfoliantă și hidratan-
tă, calmantă, conține 
apă termală Hercula-
ne, preț 39 lei

Alge, uleiuri 
naturale, 
cafeina și 
coenzima 
A, acestea  
sunt ingredientele cremei 
Repêchage care crește elasti-
citatea și fermitatea pielii

Părul vopsit are nevoie 
de o îngrijire suplimen-
tară. Color Finish de la 
System Professional 
oferă protecție culorii, 
îi păstrează strălucirea 
și prospețimea. Se 
aplică pe părul umed 
și nu se clătește. Preț 

73 de lei
Ochelari de 
soare Juicy 
Couture, di-
mensiuni 58-11-130 mm, 167,9 
lei, pe soleshop.ro
Deodorant roll-on 
antiperspirant cu 
aromă delicată de lă-
mâie verde, asigură 
reglarea transpira-
ției, într-o formulă 
fără alcool, preț 10,5 
lei, la Yves Rocher

Cremă Sorig 
pentru relaxa-
rea mușchilor 
la brațe și pi-
cioare, se folo-
sește și în cazul 
entorselor mus-
culare, 29 lei, 
pe biotibet.ro

Bentiță colorată elastică 
ideală să-ți prinzi părul la sală, 
circumferință 50 cm, preț 8,99 
lei, la Meli Melo.
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