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Alina Botică (25 de ani) este câştigătoarea din luna 
noiembrie a unei schimbări de look oferite de revista 
noastră. Cum ne-a convins?Prin felul direct de a-şi 
exprima dorinţele, prin stilul nonconformist şi dorinţa de a 
experimenta, de a ieşi din tipare. Silviu Iuga, hair-stylist la 
salonul „La Mignonne”, a răspuns provocării de a veni în 
întâmpinarea dorinţelor ei. 

Silviu a început cu un decapaj, pentru a-i scoate nuanţa de 
roșu. Decapajul îndepărtează nuanţa obţinută prin vopsiri 
repetate și este un procedeu mai delicat, care nu afectează 
părul atât de tare precum decoloratul cu oxidant. 
În acest sezon, se poartă culorile dulci, iar Silviu a combinat 
în șuviţe trei nuanţe deosebite (șampanie, bej capuccino și 
ciocolată amară) pentru a crea o imagine de toamnă caldă, 
luminoasă, în jocuri de culori. 
„Culorile sunt vii, în chi puind o cromatică după care îmi alunecau 
ochii prin rafturile magazinelor și pe care mi-aș fi  dorit-o și eu. 
Dar, cum aveam o nuanţă prea închisă... doar visam. Adevărul 
e că-mi era puţin teamă de procesul de decolorare. Părul 
meu nefi ind foarte des, mă temeam să nu rămân cu doar 
câteva suviţe. Dar acum, în sfârșit, părul meu are niște culori 
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demenţiale, care-mi 
plac foarte mult și parcă 
mă deschid la faţă. Se 
potrivesc perfect cu 
tenul, cu ochii.”
Silviu a ales o tunsoare 
foarte scurtă, tinerească, 
în stil londonez, care se 
încadrează perfect în 
tendinţele sezonului. 
Acest look o avantajează 
foarte mult pe Alina, îi 
evidenţiază trăsăturile 
fi ne, pomeţii bine defi niţi 
și buzele frumoase.  
„Tunsoarea este genială, 
e lejeră, e tinerească, e 
colorată și veselă... Este 
într-adevăr o tunsoare 
care atrage privirile 
celor din jur, poate 
pentru că nu e așa 
comună. Este o tunsoare 
curajoasă, dinamică, 
tinerească, „funky”, ca 
să citez artistul, și se 
mulează perfect pe 
personalitatea mea.”

Machiajul ales a fost unul natural și s-a urmărit 
în mod deosebit corectarea formei bărbiei – 
care este ușor ascuţită – a nasului și atenuarea 
cearcănelor. 
„Împreună cu machiajul adecvat, este o 
schimbare totală, care mă bucură enorm. Pentru 
un timp, nu cred că voi renunţa la părul scurt și îi 

voi mai face „vizite” de întreţinere lui Silviu, căruia 
ţin neapărat să-i mulţumesc. Noul meu look va 
face furori!”

Impresii ulterioare

„Ce mă distrează și mă bucură cel mai tare este că 
mulţi oameni nu mă recunosc, oameni cu care mă 

întâlnesc zilnic la serviciu de 
vreo 2 ani... Dimineaţa, când
am ajuns la muncă, a fost un
murmur general în departa-
ment și toată lumea se uita 
la mine... Mulţi au crezut că 
sunt o colegă nouă. Și-au dat 
seama că sunt, de fapt, aceeași 
veche colegă, în momentul 
în care m-am așezat la biroul 
meu. Sunt foarte bucuroasă 
de schimbare și vă mulţumesc 
pentru acest lucru!”
Dacă vrei și tu să câștigi o 
schimbare de look și să cunoști 
adevăraţi profesioniști în do-
me niul frumuseţii, trimite-
ne o poză recentă cu tine și 
convinge-ne în câteva rânduri 
că meriţi această schimbare. 
Nu trebuie decât să îţi dorești 
cu adevărat! 
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Text: Lucia Ionescu

„ Îmi doresc de ceva timp o 
schimbare radicală. În primul rând, 
vreau să scap de roşcatul pe care-l 

am acum pe păr, apoi vreau o 
schimbare care să atragă priviri, care 
să se potrivească felului meu de a fi , 

mai zăpăcit.”
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