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Für Anikó gondoskodott
a vidám hangulatról: a háttérben
szóló roma ritmusokra szoknyáját
rázta és ujjaival csettintgetett

Tavasszal több
C-vitamin kell

Pető Kata is sokat
mutatott magából:
tökéletes lábát
a tervezőnő miniszoknyáiban
engedte látni

ÉLETERŐ A c-vitamin az egyik legfontosabb vitamin, amire tavasszal
szükségünk van. A napi szükséglet
egy átlagos életmódot folytató ember
esetében 400 mg-nál kezdődik. Betegség vagy rendszeres sportolás alkalmával akár már napi 1000-2000 mgra is szükség lehet.
A természetes c-vitamin-forrás egyik
alapja lehet a savanyú káposzta, a
fekete retek és a nyers zöldségek. Vitaminforrásunk lehet még a hazai alma
és körte, valamint a déligyümölcsök,
a fagyasztott zöldségek. Antal Emese
dietetikus szerint utóbbiak a vitamintartalmuk jelentős részét megőrzik,
ha lassan olvasztjuk fel ôket. A déligyümölcsöket nem teljesen érett álla-

Ónodi Eszter miniben és
maxiban egyaránt szexi
volt a kifutón, színésznői
tehetsége itt is megmutatkozott: topmodellként
vonult a közönség elé

Fotó: AFP/EuroPrEss

Gryllus Dorka

Csak a sztriptíztáncosok
boltjában talál melltartót

Stílusváltás

Dorka eddig csak feketét és szürkét hordott,
de a bemutatón rájött,
jól áll neki a színes
Fotók: Végh IstVán

RÉMÁLOM sokan azt hiszik, műcicije van sofía Vergarának, de tévednek. A természet
áldotta meg a kolumbiai származású színésznőt akkora keblekkel, melyekkel igazából ő
maga elégedetlen.
– túl nagyok, rémálom számomra a melltartó vásárlása.
Amikor Los Angelesbe költöztem, olyan boltokban vásároltam, ahol sztriptíztáncosnőknek
árulnak „munkaruhát” – sopánkodott a 42 esztendős szépség,
aki még arra is panaszkodik,
hogy amikor lefekszik, „szétfolyik” a cicije.

kitör
a szürkeségből

ROMANAP rikító színek, virágos motívumok és klasszikus
fekete – a roma öltözködés tipikus jegyeivel ruházott fel népszerű színésznőket Varga Erika
divattervező. Az Örkény színház
gyönyörű mûvésznői – Für Anikó, ónodi Eszter, hámori gabriella és Pető kata – szerdán,
a roma kultúra napján vonul-

tak végig a kifutón roma lányként. hozzájuk csatlakozott
gryllus Dorka, aki még a ruhatárán is változtat a színes stílus
hatására.
– nagyon kedvelem Erikát,
csodálatos ember, és ez a ruháiban is tökéletesen megjelenik:
izgalmasak, színesek és rendkívül
egyediek. Bár én alapvetően a

szürke-fekete kombinációkat kedvelem, idén eldöntöttem, hogy
felkérem, segítsen egy kicsit
„kiszínezni” a gardróbomat ezekkel a tradicionális roma kultúrát
felelevenítő, modern darabokkal
– mosolyodott el Dorka, aki tökéletes alakjával és kislányos bájával pont úgy tündökölt a kifutón,
mint a profi modellek.

hIrDEtés

Hámori Gabriella királynőként ragyogott
ebben a tradicionális mintájú, neonnarancssárga estélyi ruhában, a fején
hagyományőrző virágkoszorút viselt

hIrDEtés

70-30 Puch Lászlónak soha nem
volt akkora politikai befolyása,
mint amekkora a túloldalon
simicska Lajosnak 2010 és 2014
között – derült ki gyurcsány
Ferenc a Figyelőnek adott interjújából. Ezzel együtt is a pártpénztárnokok kijáró emberként
működnek, gyaníthatóan azért
születnek bizonyos törvények,
mert egy pénzgyűjtő ember érde-

ke ezt kívánja. gyurcsány állítja:
az msZP volt pénztárnoka és a
fideszes simicska egyeztethetett
bizonyos ügyekről, talán a pletykált 70-30%-os korrupciós pénzelosztásról is a két párt között.

Fotó: kEcskEmétI ZoLtán

Gyurcsány:
Simicska és Puch
összejátszott
Gyurcsány
Ferenc
korábbi
párttársát is
alaposan
bemártotta

Fotó: shuttErstock

Nagy mellére
panaszkodik
Sofía Vergara

A fekete retek igazi vitaminbomba

potban szedik ugyan le, de az utaztatásuk ideje alatt beérnek, és teljes
értékűek lesznek. olyan helyen érdemes
vásárolni, ahol magunk válogathatunk.
Az érett gyümölcsöket keressük! Az
olyan árut, ami sérült, nyomott, penészfoltos, ne vegyük meg!
Hu. Zo.

