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Lavinia Pîrva, cântăreaţă:

„Îmi doresc să devin mamă”
Trăieşte intens şi frumos este
mesajul noii piese „Sfârşitul lumii”,
lansată recent de artista Lavinia
Pîrva. Solista ne-a povestit despre
proiectele sale muzicale, dar şi
despre cele personale, iar ca bonus
a dezvăluit trucurile de frumuseţe
la care apelează pentru a arăta
impecabil ori de câte ori urcă pe
scenă.
Tonica: De curând ai lansat piesa
„Sfârşitul lumii”. Cum ai ajuns să colaborezi
cu Cabron?
Lavinia Pîrva: Colaborarea cu Cabron a
venit firesc. Este un artist talentat şi potrivit cu
această melodie. I-a plăcut piesa şi astfel s-a
născut acest featuring.
Ce mesaj doreşti să le transmiţi fanilor
prin intermediul noii tale piese?
Mesajul este unul cât se poate de pozitiv,
îndeamnă la a face mereu ceea ce simţi, la a face
ce-ţi spune inima, te îndeamnă să trăieşti intens
şi frumos, ca şi cum ar fi sfârşitul lumii.
Pentru noul clip, ai adoptat un stil fresh şi
un look senzual. Poţi să ne spui dacă ai avut un
anumit ritual de frumuseţe înainte de filmări?
Mă menţin cu ajutorul unor tratamente
faciale care mă ajută să am o piele mereu
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hidratată şi cu aspect sănătos. Am folosit
Intraceuticals, cunoscut drept „tratamentul
Madonnei”, şi am fost mulţumită de rezultate.
Consider că noi, ca femei, trebuie să avem
mereu grijă de aspectul nostru. Uneori folosesc
şi preparate naturale, uleiul de cocos este o
alegere bună pentru o piele super hidratată şi
luminoasă.
Pentru un artist este foarte importantă
imaginea pe care o afişează. Ce faci pentru a
te menţine în formă?
Sunt convinsă că toate femeile îşi doresc să
aibă o piele şi un corp cu un aspect plăcut. De
aceea, încerc să combin alimentaţia echilibrată
şi stilul de viaţă ordonat cu tratamente cum sunt
Velashape şi Cooltech, care se îmbină armonios şi
sunt indicate mai ales acum că vine vara, pentru
că tratează celulita şi reduc ţesutul adipos în
exces.
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Poate nu ştiu mulţi lucrul acesta, dar îmi place
să compun. Chiar am scris versurile unei piese pe
care urmează să o lansez vara aceasta.
Când vine vorba de alimentaţie, care sunt tentaţiile tale
culinare?
Dulciurile! Încerc sa nu fac excese, însă dacă îmi este poftă de
ceva cu un conţinut caloric mare, gust. Secretul stă în menţinerea
unui echilibru.
Consideri că dietele sunt o soluţie optimă pentru a scăpa de
kilogramele în plus?
Pentru unele persoane poate fi o soluţie, dar eu nu sunt neapărat
adepta dietelor. Consider că dacă ai un stil de viaţă echilibrat, nu
este necesar să faci eforturi extreme şi să ţii diete drastice.
În ultima perioadă s-au făcut tot felul de speculaţii legate de
viaţa ta personală, cu privire la o posibilă sarcină. Îţi doreşti să
devii mamă în viitorul apropiat?
Se fac aceste speculaţii de ani buni. Ca orice femeie, îmi doresc
să devin mamă. Atunci când va fi momentul, se va întâmpla.
Pe plan profesional, la ce alte proiecte mai lucrezi?
Pe lângă proiectul meu cu band-ul, alături de care cânt muzică de
petrecere, suntem în promovare cu noul single feat. Cabron - Sfârşitul
lumii. Apoi, împreună cu şcoala-studio de dezvoltare artistică New
Talents by Lavinia pregătim cea de-a doua ediţie a concursului
COPIII AU SUPER TALENT, concurs prin care ne dorim să
descoperim cât mai mulţi copii talentaţi, care iubesc muzica. Toţi
copiii pasionaţi de muzică se pot înscrie, toate detaliile sunt pe pagina
de Facebook New Talents by Lavinia.

Cremă termică
anticelulită
Distruge
depozitele
adipoase,
îmbunătăţeşte
oxigenarea
ţesuturilor,
stimulează
sintetizarea
colagenului şi
oferă fermitate
pielii. Are la bază
escină şi ulei de
flori de mac.

Stratamark gel
Previne
apariția
vergeturilor,
hidratează
și protejează
pielea,
contribuie
la procesul
de sinteză a
colagenului.
Poate
fi folosit
de către femeile gravide.
Se aplică în strat subțire
pe zonele vizate.
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Rezervă online şi ridică din cea mai apropiată farmacie

Text: Oana Bâltoc

Concurs
Participă la concurs şi poţi să câştigi prin tragere la sorţi o şedinţă de criolipoliză
Cooltech oferită de Atelierul de Slăbit (Blvd. Gheorghe Şincai, numărul 16, sector 4, Bucureşti /Telefon: 0314.053.953). Completează talonul şi trimite-l pe adresa redacţiei până la data de 10 iulie 2017.
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