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a         PROVOCAREA 
TRANSFORMĂRII 
Deschisă mereu noilor provocări, Lora a realizat, 
cu ajutorul machiajului, al coafurii şi al unor ]inute 
specifice, o paralelă între stilurile muzicale şi modul 
în care acestea s-au reflectat în hairstyling. 
De Luiza Gabriela Vîlsan. Fotografii de Christina One

Acceptă din nou
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T
impul nu și-a pus deloc amprenta asupra ei, 
iar atitudinea de care dă dovadă în studio-
ul foto pare să întărească acest fapt. Laura 
Petrescu sau Lora, așa cum este cunoscută 
sub numele de scenă, a împlinit recent 33 de 
ani, însă cine nu o cunoaște o poate con-

funda foarte ușor cu o puștoaică. În timpul ședinței foto pentru 
copertă, Lora a ascultat muzică tot timpul pentru a intra în pie-
lea fiecărui personaj și pentru a se relaxa. Spre final, cântăreața 
ne-a dezvăluit secretele ei de frumusețe și stilul de viață echili-
brat pe care încearcă să-l respecte.

Ce tip de machiaj preferi?
Mama fiind farmacistă, am crescut cu multe mostre de creme 
și am rămas cu această curiozitate de a testa tot ce este nou. 
M-a ținut mult în zona copilăriei, nu m-a introdus prea devreme 
în lumea machiajului. Recomand tinerelor să folosească întot-
deauna produse de calitate, să nu facă rabat de la acest obicei. 
În general, prefer machiajul natural, doar buzele le accentuez. 
Îmi plac rujurile de la MAC și cele care se matifiază de la Sleek. 

Am un BB cream pe care îl folosesc mai des pentru că are și 
protecție UV, esențială pentru piele. Dacă nu particip la eveni-
mente, păstrez fața curată, nemachiată.

Am observat că acorzi o mare importanță sprâncenelor. 
Într-adevăr, acestea au un rol vital în tipologia feței. Părul poate 
să fie răvășit, dar dacă ai tenul curat și sprâncenele definite, 
este suficient. Nu mă pensez singură deoarece nu prea mai 
cresc firele (s-au și rărit din cauza transformărilor prin care am 
trecut la emisiunea „Te cunosc de undeva“, unde mi s-au tot 
pus sprâncene false). Tot ce este abuziv, în timp, lasă urme. 

Ce trucuri ai învățat de la profesioniștii cu care lucrezi?
Am propria echipă. Ema Uta este principalul meu make-up ar-
tist, cea care mă machiază cel mai mult și îmi cunoaște fața. Cel 
mai important aspect pe care l-am învățat de la profesioniștii 
cu care lucrez este conceptul de contouring. Este important ca 
în televiziune și fotografie fața să arate 3D, să nu fie plată. Să 
nu-ți dispară trăsăturile faciale din cauza luminii sau când ești 
filmată dintr-un anumit unghi. Un contouring bun sculptează 
trăsăturile. Un machiaj natural înseamnă, din punctul meu de 
vedere, un contouring bun și sprâncene frumos definite. 

Sunt operațiile estetice un moft sau o necesitate?
Am avut patru operații estetice la nas. Reconstrucțiile nazale 
au fost făcute pentru a-mi corecta piramida nazală, afectată în 
urma unui accident de mașină când aveam 22 de ani. Adevărul 
este că am avut mari probleme de funcționalitate a nasului, de 
respirație. Cartilajul nu mai stătea pe os. Am avut norocul să 
cunosc un doctor bun, expert în reconstrucții. M-am dus cu o 
poză cu mine dinainte de accident și a făcut ce a știut mai bine. 
După intervenție, am simțit că am reînviat. Este un nas care 
arată natural, chiar mai bine decât înainte. 

Mai ai alte intervenții?
Nu. Doar un aparat dentar pentru a-mi aduce dinții ușor spre 
exterior și la stânga. Mi-a schimbat conformația feței în bine, 
ceea ce mă bucură. Mi s-a înălțat zona dintre nas și bărbie, cu 
jumătate de centimetru, mi s-a modificat și forma gurii. Nu este 
un semn de curaj. Dinții se deplasează tot timpul, toți ar trebui 
să purtăm aparat dentar la un moment dat. Tehnologia și medi-
cina au făcut niște salturi uriașe. Nu mai există durere cauzată 
de montarea aparatului dentar. Mi se pare un accesoriu cool. 
Nu știu ce o să mă fac fără el (zâmbește). Îl am de aproape doi 
ani și o să-l mai țin doar câteva luni. 

Ce te-a motivat să-ți pui aparatul dentar?
Faptul că producătoarea emisiunii Next Star mi-a spus la un 
moment dat că sunt copii talentați care vin la audiții, dar se 
complexează din cauza aparatului dentar. Și nu mai vor să 
vină la concurs. Atunci am simțit că este momentul potrivit 
să-mi pun aparatul. M-am agățat de acest motiv suficient de 
puternic. Înainte, nimic nu mă putea convinge 100%. Mă dis-
trez câteodată că vorbesc mai sâsâit, dar m-am obișnuit și mă 
controlez. Mă bucur că a început să se poarte aparatul dentar. 
Am văzut copii pe scena Next Star, aproape de adolescență, 
cu aparat dentar și care râd cu gura până la urechi pentru că 
am făcut și eu acest lucru în public. Nu m-a interesat altceva. 
Și cred că asta au iubit ei și părinții lor la mine. Apoi, și-a pus și 
Connect-R aparat dentar. (râde)
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Părul 
blond mă 

reprezintă, 
reflectă 

starea mea 
de spirit.



17

S
T

IL
 D

E
  

V
E

D
E

T
Ă

L E S  N O U V E L L E S  E S T H É T I Q U E S  -  M A I / I U N I E  2 0 1 5



18

S
T

IL
 D

E
  

V
E

D
E

T
Ă

L E S  N O U V E L L E S  E S T H É T I Q U E S  -  M A I / I U N I E  2 0 1 5

Te pasionează domeniul esteticii?
Dacă era să urmez profesia părinților mei, care au lucrat în 
domeniul medicinei, mi-ar fi plăcut să fiu doctor estetician. 
Sunt de acord cu schimbările, dar nu în exces. Există anumite 
defecte care ne fac frumoși și interesanți. 

Ești de acord cu procedurile minim invazive?
În domeniul înfrumusețării există substanțe injectabile extraor-
dinare: mezoterapia care îți introduce subcutanat tot felul de 
vitamine benefice pielii, iar acidul hialuronic folosit cu măsu-
ră este senzațional. Consider că nu trebuie să aștepți să faci 
riduri adânci ca să-ți injectezi anumite produse de întinerire 
facială. Cel mai indicat este să previi. Nu trebuie să ajungi la o 
vârstă înaintată ca să apelezi la aceste soluții minim invazive. 
Pentru că atunci există pericolul de deformare a feței și vei 
arăta fals. Apelează la cei mai buni esteticieni cât încă mai ai 
fața simetrică, ca să previi cu minimul necesar. Dar de la o 
anumită vârstă, totul are o limită. Nu mi se pare normal ca la 
60 de ani să vrei să arăți ca la 30. Este ideal să îmbătrânim 
frumos, să avem o expresie a feței fericită. Tinerețea este tre-
cătoare (încercăm să o întârziem cât putem), dar frumusețea 

nu. Îți dai seama când te uiți la o femeie matură că a fost 
frumoasă în tinerețe și că s-a îngrijit. Nu mai este sexy, dar 

i se păstrează trăsăturile armonioase.

Faci exerciții fizice?
Am practicat mult sport în copilărie, chiar am fost 
pasionată de gimnastică. Am făcut și volei, arte 
marțiale, fotbal. Am fost un copil activ, care aler-
ga mult. În plus, viața de artist te menține în 
formă. După un concert de 50 de minute, în 
care cânt și dansez, dau jos aproximativ trei 
kilograme. Corpul meu depune un efort mare 
în timpul oricărui spectacol; acesta este mo-
tivul pentru care am un abdomen tonifiat, 
aproape 6-pack, dar doar de la cântat. Pe 
scenă, abdomenul lucrează tot timpul. 

Îmi place să spun 
că jumătate de 

oră de cântat este 
echivalentul 

a 15 kilometri 
de alergat.
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Coafură: Cristina Grama. 

Machiaj: Mirela Vescan.

Prelucrare foto: Christina One.

Stilism: Cristina Candea. 

Ținute: Murmur, Alexandra Calafeteanu,  
Cătălin Botezatu, Daniela Cristea.

Accesorii: Manokhi leatherware&accessories, 
Cătălin Botezatu, Meli Melo, Oxette.


