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Prima TV

TVR 1

Stela C[dar,
“Agenda public[” 20.00

Irina Rimes,
“Vocea Rom]niei”
- 20.30

Dan Aykroyd,
“Vânătorii
de fantome” - 16.00

Riddhi Dogra,
“În ritmul vieții”
- 21.00

Adrian Păduraru,
“Declarație de
dragoste” - 20.30

Radu Rădulescu,
“Parlamentul
Rom]niei “- 13.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Audiențe în direct (redifuzare), invitați membri ai conducerii Consiliului Jud. al Elevilor
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela C[dar

7.00 :tirile Pro Tv
10.30
vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro T v 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vocea României
23.30 “Marea Provocare”, Local Kombat<
C[t[lin Moro;anu vs
Frederic Sinistra
0.30 Evadare prin
efracție 2.15 Culisele puterii 6.00 Ce
se întâmplă doctore?
(r) 6.30 Arena buc[tarilor

7.45 Caleidoscop (r)
9.45 La bloc (r)
12.15
Triunghiul
Bermudelor (r)
14.15 Dr. Dolittle 4
(r) 16.00 vânătorii
de fantome 18.15 La
bloc 20.30 Paradisul
Pierdut 22.30 Indiferență 0.30 Terapie specială 2.30
Nebun în toată legea
4.15 Hitchcock 6.00
La bloc (r)

7.30 Pe t[r]mul dorintei (r) 8.30 În ritmul vieții (r) 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping 11.15 Tata de-a
gata (r) 13.15 Teleshopping 13.30 Pe
t[r]mul dorin\ei (r)
14.30 În ritmul vieții
(r) 16.30 Într-o altă
viaţă 18.00 Pe t[r]mul dorin\ei 19.00
Tata de-a gata 21.00 În
ritmul vieții 22.00
Regina 23.45 Pe taramul dorintei (r) 3.45
Regina (r) 5.45 Întro altă viaţă (r)

7.20 Trăsniți din
NATO (r) 8.00 Elisa
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Chef Dezbr[catu’ 12.00 Teleshopping 14.00 Camera de râs 14.30 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Elisa 17.10
Tr[sni\i din NATO
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Declarație de dragoste
22.30 Trăsniți din
NATO 23.30 Trăsniți
din NATO (r) 2.30
Mama mea gătește
mai bine (r) 3.15 Focus (r) 4.15 Declarație de dragoste (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
12.00 Aici, acum 13.00
Teleshopping 13.30 Parlamentul Rom]niei
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.00
F[r[ etichet[ 16.00 Telejurnal 16.05 EURO polis
17.00 Telejurnal 17.05
Banii tăi 17.30 Lumea
azi 18.00 Studio CE
Handbal-Franţa, 2018
18.25 Live sală 18.30
Handbal feminin - C.E.
Franţa 2018 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]ni care
au schimbat lumea 21.30
Studio CE Handbal Franţa, 2018 22.00
Handbal feminin - C.E.
Franţa 2018 23.40 Istoria cu virgil 23.50
M]ndru să fii roman
0.00 Telejurnal 2.00 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă (r) 5.25 Imnul
Rom]niei

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu R[zvan ;i
Dani 11.00 Prietenii
de la 10 13.00 Observator 14.00 Intrusul
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Frumoasa și
bestia 21.45 Magie în
New York 0.00 Attila, cuceritorul - Partea
a II-a 4.00 Intrusul
(r) 6.00 Observator
TVR 2
7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Chef de vedet[ 8.30 Câştigă
România! 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Iarna amintirilor
11.45 Poate nu ;tiai 11.50 100
de poveşti despre Marea
Unire - 5 minute de istorie cu
prof. dr. Adrian Cioroianu
12.00 Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura
minorităţilor 14.00 Documentar 360° Geo 15.00
Prim[verii 15.30 Chef de
vedete 16.30 Motorvlog (r)
17.30 Iarna amintirilor 18.45
E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.00
Gala Umorului 21.10
N[scut[ ieri 21.10 Femeia visurilor mele 23.10 New York,
te iubesc 2.00 Femei de 10,
bărbați de 10 (r) 4.20 Telejurnal TvR 2 (r) 5.55 Imnul
României

I

Kanal D
7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Gunes 10.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 Puterea
dragostei 15.00 Teo
Show 17.00 Un destin
la r[scruce 18.45 :tirile Kanal D 19.45 Exalton 23.15 vulturii de
noapte 1.15 Ştirile
Kanal D 2.15 Teo
Show 4.15 Puterea
dragostei 6<00 Teleshopping 6.30 Pastila de
r]s 6<45 Ştirile Kanal D
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Eurosport
7.30 Biatlon< Cupa Mondială, la Hochﬁlzen, în
Austria 9<30 Snooker<
Seria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit
11<00 Jocurile olimpice:
Galeria
vedetelor
PyeongChang, hochei pe
gheaţă 11<45 Schi alpin<
Cupa Mondială, la val
Gardena, în Italia 12<45
Schi alpin< Cupa Mondială, la val Gardena, în
Italia 14<30 Biatlon< Cupa
Mondială,
la
Hochﬁlzen, în Austria
15<00 Biatlon< Cupa
Mondială, la Hochﬁlzen,
în Austria 16<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Hochﬁlzen, în Austria17<30 Schi alpin<Cupa Mondială, la val Gardena, în Italia 18<45 Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, în Elveţia
20<00 Ştirile Eurosport
20<45 Snooker< Seria
Home Nations, la Glasgow, în Regatul Unit
0.00 Biatlon: Cupa
Mondială, la Hochﬁlzen,
în Austria 2.30 Snooker<
Seria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit
4.00 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială , în
Elveţia 5.30 Snooker<
Seria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit

M1

6.55 Azi dimineața. 9.53 Azi înainte de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.55 Azi după
masa.
14.0016.00 Jurnal 14.35
Unio 28 15.35
Gospodarul maghiar 16.35 vârsta
17.35 Ești acasă
18.33 Față-n față
20.30 Jurnal 21.34
Astă-seară 22.25
Jurnalul celor din
v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Azi
noapte. 1.02 Jurnal de închidere

RTL Club

8.15 Magazin de dimineață 10.20 Astro
show 13.00 Lifestyle
13.35 Budapesta zi și
noapte 14.50 Lupta
bucătarilor șefi 16.50
Story extra 17.20 Elif
– Pe drumul iubirii
18.25 Focus 19.00
Jurnal RTL 22.05 Între prieteni 23.55
Toyboy – com. am.
1.55 Jurnal RTL –
ediție de noapte 3.05
Profesionist în bucătăria mea 5.30 Armageddon – film
am–can.
Echo

11.10 Muncă de
meșter 12.00 Știri
12.05 Către casă
13.30 Trend 14.10
Bruxellesul 15.25
Club
cultural
16.00 Știri 16.05
vânzarea credinței
17.00 Jurnal 18.10
Razie 18.35 Lumea
verde 19.30 Constructorii 20.05
Actualitatea zilei
21.35 Informator
22.10 Troll 23.35
Sincer 0.00 Știri

Duna TV

7.00 Jurnal 8.15
Cinci continente
8.45 Poșeta 9.40
Dragoste amețitoare – ser. mexican
10.30 În umbra trecutului 13.02 Jurnal 13.55 Să gătim
simplu din nou
15.20 În umbra trecutului 16.10 Șase
surori – ser. sp.
17.10 Doctorul de
pe munte 19.00
Jurnal 19.35 Labirintul sorților - ser.
turc 20.30 S-a ridicat păunul – program folcloric
22.55 Cititorul film am-germ.
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Cea mai mare balen[ albastr[
avea 177 de tone

Fluturii pot vedea ;i razele
ultraviolete
Fluturele este o insectă din
ordinul L epidoptera. În
funcție de context, mai ales
în limbajul popular, conceptul de ﬂuture include uneori
și moliile.

Balena albastră este un
mamifer marin din subordinul balenelor cu fanoane.
Cu o lungime de 30 de metri
și cu o masă corporală de
peste 170 tone, este cel mai
mare animal cunoscut că ar
ﬁ existat vreodată.
Lung și zvelt, corpul balenei
albastre poate avea tente diferite
de gri-albăstrui pe partea dorsală.
Există cel puțin trei subspecii distincte< “B. m. musculus” în Atlanticul de Nord și Paciﬁcul de
Nord, “B. m. intermedia” în
Oceanul Antarctic și “B. m. brevicauda” (denumită și balena albastră pigmeu) găsită în Oceanul
Indian și în Paciﬁcul de Sud. “B.
m. indica”, din Oceanul Indian, ar
putea ﬁ o altă subspecie. Ca și în
cazul celorlalte balene, hrana sa o
constituie, aproape exclusiv, mici
crustacei denumiți krill. Până la
începutul secolului al XX-lea
balenele albastre erau abundente
în aproape toate oceanele. vânătorii de balene le-au vânat timp
de peste o sută de ani până au
ajuns aproape de dispariție, și au
fost protejate de comunitatea internațională din 1966. Un raport
din 2002 estima că mai există între
5.000 și 12.000 de balene albastre
în toată lumea, aﬂate în cel puțin
cinci grupuri. Cercetări mai recente asupra subspeciei pigmeu
sugerează că cifrele sunt o subestimare. Înainte de epoca vânătorii,
cele mai mari populații se găseau
în Antarctica și numărau circa
239.000 indivizi (între 202.000 și
311.000). Mai există două concentrații mult mai mici (de circa
2.000) în grupurile din Paciﬁcul
de Nord, Antarctica și Oceanul
Indian. Alte două grupuri există
în Atlanticul de Nord și cel puțin
două în emisfera sudică.

Descriere
şi comportament
Balena albastră are un corp
alungit, cu formă hidrodinamică,
ce pare mai alungit față de al altor
cetacee. Capul este turtit, în formă
de U și are o creastă proeminentă
de la oriﬁciile respiratorii până la

buza superioară. Partea din față a
gurii este acoperită cu fanoane>
circa 300 de fanoane, ﬁecare de
un metru lungime, atârnă de maxilar, pătrunzând 0,5 m în interiorul gurii. Între 70 și 118 de
șanțuri se întind de-a lungul gâtului, paralel cu lungimea corpului. Aceste pliuri ajută la evacuarea
apei din gură după hrănire.
Înotătoarea dorsală este mică,
de o înălțime aﬂată între 8–70 cm
(de obicei 20–40 cm) cu o medie
de circa 28 cm. Este vizibilă pentru doar un scurt moment în timpul scufundării. Aﬂată la circa trei
sferturi din distanță de-a lungul
corpului, ea are forme diferite de
la un individ la altul> unele balene
au doar o excrescență abia vizibilă,
dar altele au înotătoare dorsale
proeminente și falciforme (în formă de seceră).

Dimensiuni
şi caracteristici ﬁzice
Balena albastră este cel mai
mare animal cunoscut că ar ﬁ trăit
vreodată. Cel mai mare dinozaur
cunoscut al erei mezozoice a fost
Argentinosaurus, despre care se
estimează că ar ﬁ cântărit până la
90 tone. Balenele albastre sunt diﬁcil de cântărit din cauza dimensiunilor lor. Ca și în cazul majorității cetaceelor mari care au
fost vânate, balenele albastre
adulte nu au fost niciodată cântărite întregi, ci au fost mai întâi
tăiate în bucăți mai ușor de prelucrat. Din această cauză, masa
corporală totală a balenei a fost
subestimată în urma pierderilor
de sânge și alte lichide. Cu toate
acestea, s-au înregistrat măsurători între 150–170 tone la animale
cu o lungime de 27 m. Masa totală
unui individ de 30 m lungime este
considerată de către National Marine Mammal Laborator y
(NMML) din SUA a ﬁ de peste
180 tone. Cea mai mare balenă albastră cântărită cu precizie de oamenii de știință de la NMML a
fost o femelă ce cântărea 177 tone.
În general, balenele albastre din
Atlanticul și Paciﬁcul de Nord par
a ﬁ mai mici în medie decât cele
din apele subantarctice.
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Ca și toate Lepidopterele, ﬂuturii sunt de remarcat pentru ciclul lor de viață neobișnuit, cu un
stadiu larvar de omidă, un stadiu
inactiv de pupă și o metamorfoză
spectaculoasă într-o formă familiară de adult cu aripi colorate.
Deoarece cele mai multe specii
zboară ziua, atrag de regulă
atenția. Diversele modele formate
pe aripile colorate și zborul lor extravagant și grațios au făcut ca observarea ﬂuturilor să devină un
hobby popular.
Fluturii se clasiﬁcă în ﬂuturi
adevărați (superfamilia Papilionoidea), ﬂuturi hesperiide (superfamilia Hesperioidea, engleză
skipper), și ﬂuturi-molii (superfamilia Hedyloidea).

Origine și distribuție
Fluturii aparțin arborelui
evoluționist al moliilor. Originea
lor a fost stabilită în perioada
cretacică, care s-a încheiat în urmă
cu 65 de milioane de ani. Din păcate, există o arhivă foarte limitată
de fosile. Cea mai veche fosilă este
a unui posibil ﬂuture skipper, nedenumit, din perioada paleocenului superior (cu circa 57 de milioane de ani în urmă), din Fur,
Danemarca. Unul dintre cele mai
frumos conservate exemplare este
un Riodininae din urmă cu 25 de
milioane de ani, găsit într-un chihlimbar din Republica Dominicană. Sunt distribuiți în prezent
în toată lumea, cu excepția regiunilor foarte calde și aride. A fost
estimat un număr de 17.500 de
specii de ﬂuturi (Papilionoidea)
dintr-un număr de 180.000 de
specii de Lepidoptera.

Clasiﬁcare
În prezent,
majoritatea experților includ
suprafamiliile
Hedyloidea
(moliile-ﬂuture
americane), Hesperioidea
(the skippers) și Papilionoidea (așa-numiții ﬂuturi adevărați). Acest concept
de ﬂuturi care include
Hedyloidea este unul
dezvoltat recent care
face
ca
grupul

Rhopalocera să ﬁe o cladă naturală.
viața ﬂuturilor nu este prea
lungă, comparativ cu existențele
altor vietăți. Majoritatea ﬂuturilor
au o durată de viață cuprinsă între
14 și 60 de zile. Cel mai longeviv
este ﬂuturele Fluturele monarh,
care poate trăi și un an! Este un
migrator care parcurge 70 km/zi
și în total 4.000 de kilometri, din
nordul SUA și până în Mexic. Migrația sa este un fenomen care are
încă multe taine pentru zoologi.

Curiozităţi
Fluturii au organe senzoriale
cu mult diferite de ale noastre. Ei
pot „gusta” suprafețele pe care
aterizează cu ajutorul unor structuri senzoriale aﬂate la nivelul picioarelor. Ochii lor sunt compuși,
formați din 6.000 de elemente de
captare a radiației luminoase. Spre
deosebire de noi, ﬂuturii pot vedea
și razele ultraviolete.
În momentul în care un ﬂuture se așează pe o frunză, receptorii gustativi dispuși în partea inferioară a picioarelor îi oferă informații asupra speciei căreia îi
aparține planta suport. Astfel, ﬂuturii își dau seama imediat dacă
este o plantă potrivită pentru
depunerea ouălor, adică o plantă
comestibilă pentru larve, după
eclozare. Aceştia s-au adaptat
condițiilor de viață din diferite
zone ale lumii, uneori chiar și-n
medii vitrege. Pot ﬁ găsiți pe orice
continent, mai puțin în Antarctica. Cei mai mari ﬂuturi pot atinge
30 de centimetri, de la un capăt la
altul, în vreme ce alții nu depășesc
0,3 cm.
În general, ﬂuturii sunt ﬁințe
gingașe, lipsite de armele de
apărare redutabile de care dispun
alte insecte. Ei, în majoritate, nu
pot înțepa sau mușca. Cei mai
mulți nu pot scăpa prea ușor nici
cu „fuga”, de vreme ce vitezele
atinse variază între 8 și 20 km/h.
Dar și printre ﬂuturi există vitezomani, specii foarte iuți, care pot
atinge 60 km/h. Altora le place să se
ridice la înălțime,
putând ajunge
până la 3.000 de
metri altitudine.

Pagină realizată
de Ruxandra Filip
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Doina Levintza
“Levintza prezintă”
- 11.00

7.15 Pe t[r]mul
dorin\ei (r) 8.15 În
ritmul vieții (r)
9.15 Teleshopping
9.45 Petale de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Pe t[r]mul
dorin\ei (r) 14.30
În ritmul vieții (r)
15.30 Petale de singurătate 16.30 Întro altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 În ritmul
vieții 22.00 Regina
23.45 Tata de-a gata (r) 1.30 Petale de
singurătate (r) 3.30
Regina (r) 5.45 Într-o altă viaţă

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de stil
11.30 Camera de
râs (r)11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 13.30
Războiul domnițelor 15.30 Chef
Dezbrăcatu’ 16.00
Schimb de mame
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Ultima legiune 23.00 Masacru
la Roma 1.00 Călătorie cu peripeții
3.00 Corsarul Negru (r) 5.00 Focus
(r) Mama mea
gătește mai bine (r)

7.00 Oameni ca noi 7.30
Istorii ascunse (r) 8.00 Prietenii incredibile 9.00 Şahmat 9.30 MAI aproape de
tine 10.00 vreau să fiu
sănătos! 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Constructorii de visuri 12.00În
spatele frontului (r)13.50
Bucureşti, capitala rezistenţei româneşti (r)
14.00Telejurnal 14.30
Adevăruri despre trecut
15.00 Ora regelui 16.00
Faţa nevăzută a lumii
16.50 vIZITĂ DE LUCRU
cu Gianina Corondan
17.25 Bucureşti, capitala
rezistenţei româneşti (r)
17.30 Romania veritabilă
18.00 P]rjolirea lumii
19.00 Teleenciclopedia
21.00 Provocarea starurilor
23.00 Istoria mafiei irlandeze 23.55 Moment Art
0.00 Profesioniştii... cu Eugenia vodă 1.00 P]rjolirea
lumii 2.00 Provocarea
starurilor (r 3.47 Prietenii
incredibile (r) 4.35 Istoria
mafiei irlandeze (r) 5.25
Imnul României 5.30 Bucureşti, capitala rezistenţei
româneşti (r) 5.35
Teleshopping

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

8<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa
Mondială,
în
Elveţia 9<35 Formula e< Campionatul FIA 10<00
Formula e< Campionatul FIA , în Arabia Saudită 12<00
Biatlon< Cupa
Mondială, la Hochﬁlzen, în Austria
13<15 - 19.30 Fotbal< Premier League 21<25 Ştirile
Eurosport 21<35
Snooker< Seria
Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit 0<25 tirile
Eurosport 1<30
Ciclism< Cupa
Mondială pe velodrom, la Londra
2.30 Snooker< Seria
Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit 4.00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
Engelberg,
în
Elveţia 5.30 Snooker< Seria Home Nations, la Glasgow,
în Regatul Unit

6.55 Azi dimineața 10.18 Azi înainte de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 15.35
Biserica vie 14.35
Suma 15.35 Biserica vie 16.35 Șansa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00
Jurnal
21.35 Astă-seară
22.30 Jurnal mondial 23.38 Iarna
2018 1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de puști
12.05 Mania brandurilor 12.40 Magazin
canin 13.10 Autogram – magazin pentru automobiliști
13.45 Femeia adevărată – magazin de stil
de viață 14.20 Îndulcitor 14.50 Familia
mea și alte specii
umane - ser. am.
16.25 După el! –
com. it. 19.00 Jurnal
RTL 19.55 Focus
plus 21.00 X-Factor
0.25 Muzică și text –
com. am.

7.00 Jurnal 9.15 Ruj
și mătase 9.45 Prietenii lui Noe 13.02
Jurnal 13.50 Rex la
Roma 14.55 Winnetou - 3/3 16.35 Sabia – film magh.
18.00 Înger gastronomic 19.00 Jurnal
20.35 Ciocolata –
film am-engl. 22.40
Femei la marginea
prăbușirii totale –
film span. 0.40 On
the Spot 1.40 La solicitarea dv. 2.15 Potret despre Sebő
Frenc

Christian Slater,
“Lista” - 20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 9.00
“La psiholog” 10.00
Spiridu; Ghidu;
11.30 Agenda Public[ (r) 20.00 Via\a la
\ar[ cu Ioan Anița;
21.00 “Iat[ omul” cu
Gabriel Ghi;an

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT 11.00
Nouă vieți (r) 13.00
Annie 15.30 vocea
României (r) 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Singur acasă 2 - Pierdut în New York
22.15 Iron Man Omul de oțel 2 1.00
Culisele puterii 6.00
Lecţii de viaţă

7.45 Har vard
Park - Terenul legendelor (r) 9.45
La bloc (r) 12.00
Caleidoscop (r)
14.00 vânătorii
de fantome (r)
16.15 Zbor frânt
18.15 la bloc
20.30 Lista 22.15
~nchis pe nedrept
0.30 Găseşte-mă
2.15 Cronicile
Casterilor< A 16-a
lună 4.30 La bloc
(r) 6.15 Ce spun
românii (r)

TVR 2

Cate Blanchett,
“Charlotte Gray”
- 20.30
7.00 Chef de vedete
(r)9.00 Noile aventuri
ale fiicei oceanului10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00
Handbal masculin,
Cupa României 12.30
Gala Umorului (r)
13.30 Femei de 10,
bărbați de 10 - Partea
I 14.30 Femei de 10,
bărbați de 10 15.30
Cap compas 16.00
Memorialul Durerii
17.00 Zile cu stil 17.30
Motorvlog 18.00
Primă-verii (r) 18.45
E vremea ta! 19.00
Telejurnal T vR 2
19.45 Sport 20.10
Charlotte Gray 22.20
Păcatul şi ruşinea
23.55 Zile cu stil (r)
2.50 Poate nu ştiai
3.00 Charlotte Gray
(r) 5.00 Noile aventuri
ale fiicei oceanului
5.55 Imnul României

Kanal D

Florentina Opriş,
“Sport, dietă
şi o vedetă” - 11.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
9.00 Teo Show (r)
11.00 Sport, dietă
şi o vedetă 11.30 Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
14.00 vacanţa Mare< Leana s-a întors!
(r) 15.30 Puterea
dragostei 18.45 Știrile Kanal D 19.45
Exatlon 23.15 vrei
să fii milionar (r)
0.45 Știrile Kanal D
(r) 1.45 ROventura
(r) 2.45 vacanţa
Mare< Leana s-a întors! (r) 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de râs 6.45 Știrile Kanal D (r)

TVR 1

Ilinca Tomoroveanu,
“Războiul
domnițelor” - 13.30

Jennifer Garner,
“Nouă vieți” - 11.00

7.00 Obser vator
10.00 Fructul oprit
(r) 13.00 Observator
13.45 Magie în New
York (r) 16.00 Cheﬁ
la cuțite (r) 19.00
Observator 20.00 Te
cunosc de undeva
23.15 Insula iubirii
(r) 0.30 Prădător de
noapte 3.00 Ultimul
trib< Madagascar
(r)6.00 Observator

Prima TV

Ipek Karapinar,
“Petale de
singurătate” - 15.30

Ioana Vladimirescu,
“La psiholog” - 9.00

Antena 1

Pro 2
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Echo

11.10 Constructorii
11.35 Lumea verde
12.00 Știri 12.05
Către casă 13.00
Jurnal 13.30 vânătorul autohton
14.10 Maghiarii
17.00 Jurnal 17.35
Teroarea săptămânii 18.10 Istoria de
ieri 19.10 Informator 20.10 În spatele
știrilor 21.35 Clinica 22.10 Cercul civil
23.00 Jurnal 23.35
Lumea Echo 0.05
Brexit e chiar brexit
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Dezvoltare personal[

Dezvoltarea personal[
pe fondul armoniei

Cum cre;tem ;i mai ales cum ne
recâ;tig[m încrederea în noi?
În viață, ﬁecare din noi are
nevoie de o doză semniﬁcativă de încredere în sine.
Chiar și cei înzestrați cu
multă încredere în sine pot la
un moment dat să și-o piardă.
Intervine atunci “lupta” pentru recâștigarea ei.
Despre acest subiect vom scrie
în rândurile de mai jos, punând
accentul pe cum să ne creștem încrederea în noi în această societate
competitivă în care se poate observa că de cele mai multe ori cei
asertivi și cei combativi au sorți
de izbândă.

Încrederea în sine,
o calitate folositoare

Auzim destul de frecvent
în ultimii ani cât de important e să trăim în armonie. În
armonie cu natura, cu oamenii din jurul nostru, în armonie cu absolut tot. Problema cea mai mare apare
atunci când ne imaginăm că
această armonie, pe care nu
știm cum și de unde anume
să o luăm, credem că vine din
afar[, adică nu e parte din noi
ci e undeva, poate plutind, în
aer.
Tot din momentul în care ne
puneam întrebări legate de sursa
armoniei, psihologii veneau și ne
spuneau că ea nu vine din exterior,
nu zburdă prin fața blocului așteptând să o invite cineva să între în
casă, ci armonia are directă legătură cu echilibrul nostru interior.

Sursa armoniei,
interiorul ﬁecărei
persoane
Cu alte cuvinte, mai pe scurt,
armonia crește în noi, în interiorul
ﬁecăruia din noi, iar mai apoi se
reﬂectă în ceea ce facem, în ceea
ce e în jurul nostru. Așadar, armonia se dă mai departe, dar vine
din noi. Renaște. Armonia are
legătură cu trecutul nostru, dar și
cu viitorul. E necesar ca ﬁecare
din noi să facem efortul de a
merge în trecutul personal, a răsfoi și a înțelege ﬁecare moment ce
l-am trăit. Fără a judeca. E esențial
să găsim în trecut clipele ce ne-au

adus maximă fericire, pentru a le
retrăi. În schimb, momentele ce
ne apasă suﬂetul, cele mai puțin
încărcate de bucurii, trebuie la
rândul lor tratate cu maximă
atenție. De ce? Pentru că în acele
momente sunt poate speranțe ceau fost spulberate, iertări, regrete,
dureri ale suﬂetului. Din clipa în
care le-am înțeles și simțim împăcarea cu trecutul nostru putem
vorbi de armonie.

Armonia este regăsire
de sine
Regăsindu-ne pe noi în
această lume în care alergăm de
colo-colo fără să ne întrebăm de
ce avem o așa mare viteză putem
ajunge să trăim armonia cu propria conștiință. Altfel spus, armonie este regăsirea de sine. Pentru asta trebuie să facem din nou
un efort, acela de a ne regăsi pe
noi. Trebuie să ﬁm recunoscători
pentru tot ceea ce avem, să ne bucurăm de prezent, să îl trăim. Esențial să ne bucurăm noi de noi
în primul rând, dar să nu uităm
că avem alături multe alte persoane. Armonia cu cei din jurul
nostru e un semn al toleranței.
În doar câteva cuvinte, asta
înseamnă armonie. În clipa în care
am decis că vrem să avem parte
de armonie în viața noastră, că
vrem să trăim în armonie, cel mai
important e să știm că armonia e
în ﬁecare din noi. O putem chiar
dărui celor din jur și sentimentul
e minunat cu atât mai mult cu cât
am putea realiza că într-o oarecare
măsură, armonia e molipsitoare.
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Încrederea în noi înșine joacă
un rol important în relația cu cei
din jur mai ales pentru că specialiștii au demonstrat că oamenii ce
au încredere în ei au încredere și
în alți oameni. Ori asta conduce
automat la o deschidere în abordarea diverselor teme. Încrederea
în sine e o calitate folositoare și de
ea se bucură din plin oamenii pe
care îi vedem că se adaptează unor
situații noi, ies ușor din zona de
confort, gândesc și acționează coerent.

Renunțarea la gânduri
și mecanisme de gândire
automate
Persoanele cu o doză mare de
încredere în sine nu sunt oameni
perfecți, sunt conștiente de imper-

fecțiunile lor, dar și de calitățile pe
care le au. Cel mai important de
reținut e faptul că încrederea în
sine poate crește și asta se întâmplă
din clipa în care descoperim cum
funcționează autocunoașterea.
vom adopta un comportament
aﬁrmativ, vom încerca din răsputeri să gândim pozitiv renunțând
la gânduri și mecanisme automate
ce nu fac altceva decât să deformeze realitatea și vom ieși din
zona de confort pentru a face
cunoștință, cu ghilimelele de
rigoare, cu zona în care riscul e
mai crescut, dar și șansele de progres mai mari.

Contabilizarea
succeselor
Pentru a recâștiga încrederea
în sine putem contabiliza succesele pe care le-am avut de-a lungul
vieții. vor ﬁ un impuls ce ne va
îndemna să o luăm de la capăt
atunci când simțim că suntem la
pământ. Trebuie să avem în vedere
și faptul că ne simțim uneori inferiori. E recomandat să ne dăm
seama din ce motive simțim asta
și se spune că problema recunoscută e pe jumătate rezolvată. Încrederea în sine e inﬂuențată de
cum anume gândim, de ce anume
citim.
Cei interesați de creșterea încrederii în sine au la dispoziție o
paletă largă de materiale motivaționale. Prin urmare, să citim
pentru a crește încrederea în noi
înșine, să învățăm pe tot parcursul
vieții, să facem ceva continuu, să
nu ne plafonăm.

Programe TV
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Mihaela Ghi\[,
“Taina credin\ei” 12.00

9.30 Taina credin\ei
(limba maghiară)
12.00 Taina credin\ei, emisiune realizată de Mihaela
Ghiță 13.00 Info
studio, realizator
Mihai Sălceanu, invitat dr. Dorel Coica
- Pre;edinte Pro
Rom]nia Satu Mare
18.00 Educa\ie ecologic[ 20.00 Info
studio (reluare)

Pro TV

Tom Hanks,
“Inferno” - 20.30
7.00 Ştirile Pro T v
10.00 Ce se întâmplă,
doctore? 10.30 Arena
bucătarilor 11.00 Dl.
Peabody și Sherman
12.45 Apropo Tv 14.00
Singur acasă (r) 13.45
Singur acasă 2 - Pierdut
în New York (r) 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00 Inferno 22.15 X-Men< Cei
dintâi 1.00 Apropo Tv
(r) 3.00 Inferno (r) 5.00
Ce spun românii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

Antena 1
7.00 Observator 10.00 Te
cunosc de undeva (r)
13.00 Observator 14.00
Frumoasa și bestia (r)
16.00 Cheﬁ la cuțite (r)
19.00 Observator 20.00
X Factor 0.00 Shanghai
2.00 Ziua decisiv[ 4.00
Shanghai (r) 6.00 Observator

TVR 2

Ion Dichiseanu,
“Sfânta Tereza
și diavolii” - 20.10
7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Chef de vedete (r)
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Handbal masculin, Cupa României
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.10 Instanța
amână pronunțarea
15.00 Drag de Romania
mea 16.00 Drag de Rom]nia mea 17.00 D'ale
lu' Mitică 18.00 Prim[verii 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
T vR 2 19.45 Sport
20.10 Sfânta Tereza și
diavolii 21.55 100 de
poveşti despre Marea
Unire (r) 22.10 Orașul
destinației ﬁnale 2.10
Instanța amână pronunțarea (r) 3.50 Sfânta Tereza și diavolii (r)
5.25 Pescar hoinar (r)
5.55 Imnul României
6.15 Teleshopping

Kanal D

Catrinel Dumitrescu,
“Buletin
de București” - 13.00

7.30 Sport, dietă şi
o vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo
Show (r) 10.30
ROventura (r)11.00
Pastila de râs 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 Buletin de
București 15.00
vulturii de noapte
(r) 17.15 Asta-i
România! 18.45
Știrile Kanal D
19.45 Exatlon 23.15
vrei să ﬁi milionar
(r) 0.45 Știrile
Kanal D (r) 1.45
Buletin de București (r) 3.45
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Cuba Gooding J,
“Tabără cu bucluc“
- 20.30

7.15 Aventurile lui
Jackie Chan 7.45
Zbor frânt (r) 9.45
La bloc (r) 12.00
vânătorii de fantome (r) 14.15
Har vard Park Terenul legendelor
(r) 16.15 Pe acoperisul lumii 18.15 La
bloc 20.30 Tabără
cu bucluc 22.15
Sfârșitul aventurii
0.15 Bătălia celor
blestemați 2.00
Găseşte-mă (r) 3.45
Am spus destul 5.30
La bloc (r)

Eurosport
7<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Hochfilzen, în
Austria 8<00 Biatlon<Cupa
Mondială,
la
Hochfilzen, în Austria
9<30 Călărie< Circuitul
Campionilor Global, la
Praga, în Cehia 10<30
Omnisport< Watts 10<45
Schi alpin, Cupa Mondială , în Italia 12<00 Biatlon< Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria
13<45 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Alta Badia,
în Italia 15<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Engelberg, în Elveţia
17<00 Sanie< Cupa Mondială, la Lake Placid, în
Statele Unite 18<00 Biatlon< Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria
19<00 Sanie< Cupa Mondială, la Lake Placid, în
Statele Unite 20<45
Snooker< Seria Home Nations, la Glasgow, în Regatul Unit 23<55 Ştirile
Eurosport 0<00 Tenis de
masă< Finalele Circuitului
Mondial, la Inchon, în
Coreea de Sud 1<30 Biatlon< Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria
2<30 Ciclism< Cupa Mondială pe velodrom, la Londra 4<00 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială, la
Engelberg, în Elveţia 5<30
Schi alpin< Cupa Mondială, la Alta Badia, în Italia
6<00 Snooker< Seria
Home Nations, la Glasgow, în Regatul Unit

Pro 2
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Prima TV

Augustin Viziru,
“Regina” - 22.00

Aishwarya Rai,
“Ultima legiune” 23.00

7.15 Pe t[r]mul
dorintei (r) 8.15 În
ritmul vieții (r)
9.15 Teleshopping
9.45 Petale de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Pe t[r]mul
dorin\ei (r) 14.30
În ritmul vieții (r)
15.30 Petale de singurătate 16.30 Întro altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 În ritmul
vieții 22.00 Regina
0.00 Tata de-a gata
(r) 5.15 Ce se întâmplă doctore ?
6.00 ~ntr-o alt[
via\[

7.20 Camera de râs
(r) 7.45 Happy News
8.45 Casa< construcţie şi design 9.20
Teleshopping 10.30
Chef Dezbrăcatu’
11.00 Pasiune Toscană 12.00 Teleshopping 13.30 Camera
de râs 14.00 Benny
Hill Show 15.00 În
bu-cătărie cu Horia
vîrlan 16.00 Cronica
cârcotaşilor (r) 18.00
Focus 18 19.30 Flash
monden
20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei BEST OF 23.00 Ultima legiune (r) 1.00
Elektra Luxx 3.00
Coco 5.00 Casa<
construcţie şi design
(r) 5.30 Flash monden (r) 6.50 Teleshopping

M1

6.55 Azi dimi-neața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Familia 18 16.35
Lumea 17.35 vârsta
18.33 Față-n față
20.30Jurnal 21.34
Astă-seară 22.30 Jurnal mondial 22.51
Azi noapte 1.02 Jurnal de închidere

RTL Club

7.35 Clubul de puști
11.10 Lifestyle
12.40 Căminul dulce 13.45 Hotelul
anului 14.30 Street
Kitchen 15.25 Profesionist în bucătăria mea 15.55 Secolul XXI – Legendele trăiesc cu noi
17.10 Patru crăciunuri - com. am.
19. 00 Jurnal RTL
19.55 Printre stele film am-engl. 23.30
Acel opt meschin –
film am.
Echo

11.35 Trend 12.00
Știri 12.05 Către casă 13.30 Lumea angjaților 14.10 Arhitectură XXI 14.35
Moștenirea vie
16.10 Cercul civil
17.00 Jurnal 17.35
Clubul presei – noua generație 18.35
Clinica 19.10 Balanța Echo 21.00
Jurnal 21.35 Sincer
22.00 Știri 22.10
Bayer show 23.35
Echo Ungaria

TVR 1

Dana
Constantinescu ,
“Viaţa satului”
- 12.00
7.30 Universul credinţei 8.25 Catedrala
mea 9.30 Pro patria
10.00 În grădina
Danei 11.50 Minutul
de agricultură 12.00
viaţa satului 13.00
Tezaur folcloric 15.00
Handbal feminin-C.E.
Franţa 2018 16.40
Sibiu 100 17.10 Mândru să ﬁi român
18.00 Studio CE
Handbal - Franţa,
2018 20.00 Telejurnal
21.00 vedeta populară
23.00 vedeta populară 0.00 Garantat
100% 1.00 Politică şi
delicateţuri 2.00 Bucureşti, capitala rezistenţei româneşti (r)
2.30 viaţa satului 3.45
viaţa satului 4.35 Universul credinţei (r)
5.25 Universul credinţei (r) 6.15 Imnul
României
Duna TV

7.00 Jurnal 7.45 Înger gastronomic
9.25 Emisiune reformată 10.55 Religie și libertate
12.00 E bine să fi
bun 13.02 Jurnal
13.45 Melodii pentru prânz 15.10
Aurul
aurului
16.35 Plata, domnule! – com. magh.
17.45 Cum a fost?
19.00 Jurnal 19.35
Îngerul păzitor –
ser. am. 22.00 E bine să fi bun

Duminic[ 16 decembrie 2018

Remedii naturiste
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Chimenul ;i valen\ele
lui terapeutice
Chimenul este o plantă ierboasă
din familia morcovului, care creşte
în regiunea de deal, atât spontan,
cât şi în culturi, rodind numai în al
doilea an. Este utilizat din timpuri
străvechi ca şi condiment pentru
brânzeturi, preparate din carne,
supe, creme de legume dar şi ca
plantă medicinală. Puţine persoane
cunosc valenţele terapeutice ale
acestei plante, cunoscută în mod
special un condiment din bucătărie.
În scop medicinal se recoltează
fructele (seminţele), mici de cca 5
mm lungime, cafenii, ovoidale,
alungite, uşor curbate, cu un gust şi
miros aromat, înţepător, caracteristic.
Seminţele conţin uleiuri volatile
(carvonă,carveol, carvacrol), mucilagii, substanţe albuminoide, glucide, rezine, tanoizi, minerale, ﬁtosteroli.
Fitoterapia cu preparate din
fructe de chimen se bazeazăpe acţiunea lor carminativă, antispastică,
astringentă, diuretică, expectorantă,
stomahică, galactogogă şi vermifugă.
Indicaţii terapeutice
Chimenul şi preparate realizate
din el se recomandă în tratarea
şi/sau ameliorarea unor afecţiuni
precum< Astenie psihică, incapacitate de concentrare mentală, Astm,
astm alergic, bronşită cronică; Cancer de colon, Cancer de piele,
Carenţă de ﬁer, Diaree, colită de fermentaţie, Gastrită, Halenă (miros
urât al respiraţiei), Micoze, Prevenirea cancerului, Sindromul
colonului iritabil, colon spastic,
Spasme musculare, Colesterol şi
trigliceride crescute,
La acestea din urmă,
preparatele de chimion pot ﬁ utilizate pentru stimularea secreţiei
lactate, împreună cu alte plante cu
efect sinergic (anoson, fenicul). De
asemenea, ﬁtoterapia cu chimen
este indicată în caz de astm bronşic,
dureri de cap, răceală, anorexie, ﬂatulenţă, astenie ﬁzica, cancer de
colon şi cancer de piele.
Câteva remedii
Infuzia se preparădin 1 linguriţă de fructe la 1 cană cu apă şi
se beau 2-3 căni pe zi. Pentru sugari
şi copii se prepară infuzia din jumătate de linguriţă de fructe de chimen, la 100 ml de apă. La sugari se
administrează 6 linguri, în timp ce
la copiii peste 5 ani se poate da întreaga cantitate, pe parcursul zilei.În
concentraţii mari poate irita pielea.
Supradozajul la femeile însărcinate
poate provoca avortul spontan iar
în cazul copiilor mici poate exista
riscul de epilepsie.
În cosmetică
Unguentele pe bază de chimen
sunt folosite pentru a ameliora aspectul pielii, elimină semnele de
oboseală şi hidratează intens pielea.
Pulbere de chimen
Seminţele uscate se macină bine

cu o râşnită de cafea, până cand
devin o pulbere ﬁnă, care se
păstreaza (maximum 7 zile) întrun borcan închis ermetic, la frigider.
Se administrează de regulă câte
jumătate de linguriţă, de 4 ori pe zi.
Infuzia ﬁerbinte
Într-o cană (250 ml) cu apă clocotită, se pun 1-2 linguriţe de seminţe, se acoperă şi se lasă aşa vreme
de 15 minute, după care se ﬁltrează.
Infuzia se consumă cât de caldă
posibil, pentru a avea maximumul
proprietăţilor antispastice şi calmante.
Uleiul volatil
Se extrage doar prin procedee
industriale, prin distilare şi, mai rar,
prin antrenare cu alcool. Se găseşte
în farmaciile şi în magazinele naturiste, dar trebuie să aibă speciﬁcat
pe ambalaj faptul că este valabil şi
pentru uz intern. La adulţi, se administrează câte 2-6 picături de trei
ori pe zi, la copiii între 6 şi 16 ani 1-3 picături, de 2-3 ori pe zi, la copiii
între 1 an şi 6 ani - sub o picătură
pe zi, adică maximum 0,02 ml pe
zi. Uleiul de chimen este inclus şi
în diverse siropuri ori ceaiuri preambalate, cu efecte calmante pentru
copii.
Infuzia combinată
Se pun 2 linguriţe de pulbere
de seminţe într-un pahar cu apă şi
se lasă la macerat vreme de 6-8 ore,
la temperatura camerei, după care
se strecoară. Extractul obţinut se
pune deoparte, iar planta rămasă
după ﬁltrare se opăreşte cu încă un
pahar de apă, apoi se lasă să se
răcească. În ﬁnal, se combină cele
două extracte, iar preparatul obţinut
se va administra pe parcursul unei
zile.
Tinctura de chimen
Se pun într-un borcan 10 linguri de pulbere de seminţe, care se
acoperă cu 400 ml de alcool alimentar de 50 de grade, amestecând continuu. Când întreaga masă de pulbere a fost acoperită, se închide borcanul ermetic şi se lasă conţinutul
la macerat vreme de 12 zile. Apoi
preparatul se strecoară, se adaugă
10 picături de ulei volatil de chimen,
se agită bine, iar extractul astfel
obţinut se pune în sticluţe mici, închise la culoare. Se administrează o
linguriţă de 4 ori pe zi, în tratamente
cu o durată de 1-3 luni.
Ulei de chimen pentru uz extern
În jumătate de litru de ulei de
măsline sau ﬂoarea-soarelui se pun
10 linguri de pulbere de seminţe de
chimen. Se lasă la macerat vreme
de 2 săptămâni, la soare, după care
se ﬁltrează, se adaugă 15 picături de
ulei volatil de chimen, iar preparatul
astfel obţinut se trage într-o sticlă
închisă la culoare, care se păstrează
în locuri întunecoase şi reci.
Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

SC ATOMEDICAL VEST SRL
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[
de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.
Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar
fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.
Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.
Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.
Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.
Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,
`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Ionu\ Bl[jean,
“Panoramic
Sportiv” - 21.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Mihai Sălceanu, invitați membri ai Asociației Apel la Ac\iune
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela Cădar 21.30
“Panoramic Sportiv”

Nicolas Cage,
“Anotimpul
Vrăjitoarei” - 22.45

Peter Gallagher,
“Mirajul dansului 2”
- 20.30

Verónica Jaspeado,
“Tata de-a gata” 19.00

Mindy Robinson,
“Pentru patrie” 20.30

Andreea Vi;an,
“Telejurnal
matinal“ - 7.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Omul-Furnică 22.45 Anotimpul vrăjitoarei 0.45
:tirile Pro Tv 1.15
Bărbaţi cu taţi 3.15
Transparent 5.00
Ce spun românii
(r) 6.00 :tirile Pro
Tv

7.15 Familia Howard
9.45 La bloc (r) 12.15
Zbor frânt (r) 14.15
Tabără cu bucluc (r)
16.00 Lawrence al
Arabiei - Partea I
18.15 La bloc 20.30
Mirajul dansului 2
22.45 Drumul spre
răzbunare 0.30 Pe
jum[tate mort 2 2.30
Lua\i de val 6.00 Ce
spun românii (r)

7.30 Pe t[r]mul
dorintei (r) 8.30 În
ritmul vieții (r) 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Pe t[r]mul
dorin\ei 14.30 În
ritmul vieții (r)
15.30 Petale de singur[tate 16.30 Întro altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei
19.00 Tata de-a gata
21.00 ~n ritmul
vie\ii 22.00 Regina
0.00 Tata de-a gata
(r) 4.00 Regina (r)
5.30 Doctorul casei
(r) 6.00 ~ntr-o alt[
via\[

7.20 R[zboiul domni\elor (r)
9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Cu lumea-n cap (r)
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de râs
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Benny Hill
Show 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine 20.30
Pentru patrie 22.30
Starea naţiei 23.30
Trăsniți din NATO
0.30 Focus din inima
Rom]niei 1.00 Pentru
patrie (r) 3.00 Mama
mea g[te;te mai bine
4.00 Focus (r) 5.00
Camera de râs (r) 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
11.55 Jurnal de Centenar
12.00 Aici, acum 13.00
Teleshopping 13.30 Tribuna partidelor parlamentare 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe
unu 16.00 Telejurnal
16.05 Maghiara de pe
unu 17.00 Telejurnal
17.05 #Creativ 17.30
Handbal ZOOM18.00
Pârjolirea lumii19.00
Pulsul zilei 20.00 Telejurnal 21.00 România 9
22.00 România 9 0.00
Telejurnal 0.25 Jurnal de
Centenar 0.30 vizit[ de
lucru cu Gianina Corondan 1.00 Pârjolirea lumii
2.00 Rom]nia 9 2.52
România 9 3.14 Telejurnal 3.15 Telejurnal (r)
4.05 Garantat 100% 4.55
Legende şi mistere 5.25
Imnul României

Duna TV
7.00 Jurnal 7.45 Magazin pentru romi
8.45 Poșeta 9.40 Pământul făgădiunței
10.30 În umbra trecutului 13.50 Să gătim simplu din nou
14.20 Lacuri de vis
16.15 Șase surori ser. sp. 17.10 Doctorul de pe munte
19.35 Labirintul sorților 21.25 Lumina
albastră – magazin
criminalistic 22.25
Oficiul legendelor –
ser. fr. 0.20 Detectivi
alpini - ser. austriac

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Intrusul 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Cheﬁ la cu\ite
23.00 Xtra Night Show
1.00 Arca lui Noe (R) Partea a II-a 3.00 Observator 4.00 Intrusul
(r) 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Virgil Ianțu,
“Câştigă România!”
- 20.00

Christian Sabbagh,
“:tirile Kanal D” 18.45

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Chef de vedet[ 8.30 Mic
dejun cu un campion 9.30
Gala Umorului (r)10.30
Iarna amintirilor 11.45
Poate nu ;tiai 11.50 100 de
poveşti despre Marea
Unire-5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian
Cioroianu PREMIERA
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360° Geo 15.00 Zile
cu stil 15.30 Chef de vedet[
16.30 Cele ;ase surori
17.30 Iarna amintirilor
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 Câştigă România! 21.00 Prim[verii 21.30
Gala Premiilor APTR,
Centenar 2018 22.25 Gala
Premiilor APTR, Centenar
2018 23.20 Caracatița 0.20
Câştigă România! (r) 1.20
Primăverii (r) 1.45 Orașul
destinației finale (r) 3.45
Caracati\a 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 10.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00 Teo
Show 17.00 Un
destin la răscruce
(r) 18.45 Știrile
Kanal D 20.00
Mireasa din Istanbul 22.30 vrei să fii
milionar 0.00 Știrile Kanal D (r) 1.15
Teo Show (r) 3.00
Fetele lu' dom' Profesor (r) 4.00 Puterea dragostei 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Eurosport

M1

RTL Club

7<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Pokljuka, în
Slovenia 8<00 Biatlon,
Cupa Mondială, la
Pokljuka, în Slovenia
8<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Titisee Neustadt, în Germania 9<30 Fotbal< Liga
Americană de fotbal
MLS, la, Statele Unite
11<00 Jocurile olimpice<
Galeria vedetelor Salt
Lake City - Final 12<00
Jocurile olimpice<Galeria
vedetelor PyeongChang,
hochei pe gheaţă 12<45
Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială, la Titisee
Neustadt, în Germania
13<50 Snooker< Campionatul Britanic, la York,
în Regatul Unit 14<45
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow, în
Regatul Unit 19<45
Călărie< Marele Şlem
Rolex, la Geneva, în
Elveţia 20<40 Ştirile Eurosport 21<00 Fotbal<
Premier League 0<00
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow, în
Regatul Unit 1<00 Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Titisee
Neustadt, în Germania
2<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Pokljuka, în
Slovenia 2<30 Snooker<
Seria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit
4<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Pokljuka, în
Slovenia

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35
Planeta albastră
17.35 Gospodarul
maghiar 18.33 Suma 18.53 Astă-seară 20.30 Jurnal
22.30 Jurnal mondial 22.50 Astănoapte 0.00 Jurnal
1.02 Jurnal de închidere

8.15 Magazin matinal 10.20 Astro
show 13.00 Magazin canin 13.35 Budapesta zi și noapte
14.50 Lupta bucătarilor șefi 16.50 Story
Extra 17.20 Elif – Pe
drumul iubirii
18.25 Focus 19.00
Jurnal RTL 22.00
Între prieteni – ser.
magh. 23.45 Dr. Os
– ser. am. 1.05 Autogram – pentru șoferi 3.00 Goana ucigașă – thriller am.
Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Echo
Ungaria
15.25 Club cultural
15.35 Constructorii 17.00 Jurnal
18.00 Știri 18.10
Informator 18.35
Lumea maghiară
19.30 Prelungire
20.05 Actualitatea
zilei 21.35 Teroarea
săptămânii 22.10
Clubul presei 23.35
Istoria de ieri 0.00
Știri

Re\ete
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Sângerete

Ingrediente<
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Tob[ăde cas[ă

Ingrediente<

2 kg de sânge închegat de
porc, 1,5 kg de organe de porc
(plămâni, rinichi, etc.) și bucăți
de carne care nu se pot folosi în
alt scop, 500 g osânză de porc,
200 g untură de porc (preferabil
ce rămâne de la fierberea organelor), 2-300 g de orez, o ceapă
mare, sare, piper, ienibahar măcinat, eventual puțin mărar măcinat (după gust), circa 5-6 m
intestine de porc bine curățate.
Mod de preparare<
Se ia sângele porcului, se
adaugă o linguriță plină cu sare,
se amestecă și se lasă să se închege.
După ce s-a prins bine, se toarnă
peste el apă rece și se lasă așa cel
puțin o oră. În prealabil se fierbe
orezul în apă ușor sărată, se strecoară, și se lasă 2-3 ore să se scur-

gă. Ceapa mărunțită se călește în
untură. Organele, carnea și grăsimea se fierb, iar când toate sunt
aproape fierte, se pune în oală și
sângele. Când toate ingredientele
s-au fiert se scot din zeamă și se
macină. Se adaugă ceapa, se condimentează după gust, se amestecă bine, apoi se adaugă orezul și
se amestecă din nou, dar nu se
frământă, ca boabele de orez să
rămână întregi. Se pune compoziția în aparatul de umplut cârnați,
se unge țeava cu puțin ulei, și se
trag intestinele pe el. Se umplu
exact ca și caltaboșul și se opărește
în tifon. Se servește la fel ca orice
alt caltaboș, doar opărit și răcit,
sau prăjit, la cine cum îi place.

Caltabo;

Un cap de porc, o limbă de
porc, o inimă de porc, circa 200
g de șorici, cei doi rinichi de
porc, cele două urechi ale porcului (250 grame), sare, piper, 12 foi de dafin (nu în mod obligatoriu), o căpățână mare de usturoi, boia de ardei dulce.
Mod de preparare<
Se curăță bine stomacul de
porc, se freacă cu sare și se lasă
câteva ore în apă cu oțet. Se spală
bine toate organele în apă rece până când apa va ieși limpede. Limba se opărește și se curăță de pielița
albă. Se pun la fiert în apă ușor
sărată, capul, șoricii, urechile și
foile de dafin, iar după circa o oră
de fierbere se adaugă inima, limba
și rinichii, după care continuăm
fierberea până când se desprinde

C]rna\i de porc

Ingrediente<

Ingrediente<

1,5 kg de ficat de porc, 1 kg
de organe de la porc (plămâni,
rinichi, inimă etc.), 500 g de gușă
de porc, cărnoasă, 2-300 g carne
de porc, sau limbă, 200 g untură
de porc, 2-300 g de orez, 2 cepe
mari, sare, piper, măghiran, circa
5-6 m intestine de porc bine curățate.

10 kg carne de porc cu puțin[ grăsime, sare, piper și boia
de ardei după gust, 3-4 căpățâne
mai mărișoare de usturoi, 10-12
metri de intestine de porc sau
25-26 metri intestine de oaie bine curățate.

Mod de preparare<
Orezul se fierbe în apă cu puțină sare, se strecoară, se întinde
pe o față de masă curată și se lasă
2-3 ore să se scurgă. Ceapa mărunțită se călește în untură. Ficatul, organele, carnea și gușa se
fierb, și apoi se macină. Se adaugă
ceapa călită și condimentele, după

gust, se amestecă bine, apoi se
adaugă și orezul. Se amestecă cu
grijă, pentru a nu sfărâma boabele
de orez. Se mai gustă o dată și se
mai condimentează, dacă e nevoie. Se pune compoziția în aparatul
de umplut cârnați, se unge țeava
de umplut cu puțin ulei, și se trage
un fir de intestin pe el. Caltaboșul
se umple încet, și se leagă toate
capetele. Firele gata umplute se
așează în tifon și se opărește, cu
grijă, să nu crape.
După răcire se poate servi așa
cum e, sau prăjit, cu, sau fără garnitură. Este ideal cu varză murată,
crudă, sau călită.

carnea de pe oase. Când sunt gata
le scoatem să se răcească. Între
timp spălăm din nou stomacul din
mai multe ape. Tăiem carnea bucățele iar ;oricul f]șii. Se adaugă
usturoiul pisat și condimentele
după gust și mai adăugăm douătrei polonice din zeamă în care au
fiert c[rnurile. Amestecăm și umplem stomacul de porc curățat. Se
leagă bine la capete cu sfoară de
bucătărie, sau se coase și apoi punem burta umplută în zeama în
care am fiert carnea și o lăsăm să
fiarbă puțin la foc mediu. O scoatem, o așezăm la răcit pe un blat
de lemn iar deasupra punem un
alt blat și o greutate care să o preseze. Lăsăm până a două zi când
o punem la afumat sau în frigider.

Mod de preparare<
Carnea se dă prin mașina de
tocat, dacă se va umple în intestine
de oaie atunci se toacă foarte fin.
Odată cu carnea se macină și usturoiul curățat, apoi se condimentează, după gust. Se amestecă bine,
se lasă așa 30 minute, după care,
dacă mai este nevoie se mai poate
condimenta puțin. Se pune în mașina de umplut cârnații, intestinele

se trag pe țeava umezită cu apă
sau ulei. Spre deosebire de caltaboși, când se umplu cârnații, cu
ajutorul unui ac intestinele se găuresc din loc în loc și se scot astfel
bulele de aer rămase. Cârnații
proaspeți se lasă la răcoare pe o
suprafață plată, apoi a doua zi se
agață sus, să se usuce. Se consumă
prăjit, fiert, sau se afumă pentru a
se păstra timp mai îndelungat, dar
se poate păstra și la borcan, prăjit,
în untură, cât să fie cârnații complet acoperiți.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Vera Pop,
“:tiri” - 19.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica
de
diminea\[ 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, realizator Stela Cădar
21.30 “Info Studio”
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii
de la 11 13.00 Observator 14.00 Intrusul
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Cheﬁ la cu\ite
23.00 Xtra Night Show
1.00 2K1 cu Mirela
vaida 3.00 Observator
(r) 4.00 Intrusul (r)
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Gerard Butler,
“Zeii Egiptului” 20.30

Catherine Dent,
“Drew Peterson<
Incoruptibil” - 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro T v 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La Măruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 Zeii Egiptului 23.00 Doom
1.00 Ştirile Pro Tv
1.30 B[rba\i cu
ta\i 3.30 Transparent 5.00 Ce spun
românii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 ~nc[ o dat[, cu
dragoste! 9.15 La bloc
(r) 11.45 Pe acoperi;ul lumii (r) 13.45
Lawrence al Arabiei
(I) 16.00 Lawrence al
Arabiei (II) 18.15 La
bloc 20.30 Drew Peterson< Incoruptibil
22.30 Atacul 0.15
B[t[lia celor blestema\i 2.00 Lua\i de val
5.30 La bloc (r) 5.45
Ce spun rom]nii (r)
6.45 Cum salvezi o
c[snicie

Kanal D

Patricia Millardet,
“Caracati\a” - 23.10

Emrah Erdoğan,
“Dragoste
;i ur[“ - 20.00

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Chef de vedete 8.30
Câştigă România! (r) 9.30
Cele şase surori (r) 10.30
Iarna amintirilor 11.45
Poate nu ştiai 11.50 100 de
poveşti despre Marea
Unire-5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 12.00 Telejurnal TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30 S[n[tate
cu de toate 14.00 Documentar 360° 15.00 Primăverii 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.00
Prim[verii 21.30 Tat[ ;i
fiu 23.10 Caracatița 0.15
C];tig[ Rom]nia! 1.15
Prim[verii 1.40 P[catul ;i
ru;inea 3.05 Caracati\a
4.05 Telejurnal TvR 2
4.45 Sport 5.00 Mic dejun
cu un campion 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
ştiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00
Teo Show 17.00
Un destin la răscruce (r) 18.45
Știrile Kanal D
20.00 Dragoste ;i
ur[ 23.00 vrei s[ fii
milionar 0.30 Știrile Kanal D (r) 1.45
Teo Show (r) 3.30
Puterea dragostei
(r) 6.00 Teleshopping (r) 6.30 Pastila de râs 6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
8<00 Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow, în
Regatul Unit 9<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria
10<00Schi alpin< Cupa
Mondială, la Alta Badia,
în Italia 11<00 Biatlon< Cupa
Mondială,
la
Hochfilzen, în Austria10<45 Biatlon< Cupa
Mondială, la Hochfilzen,
în Austria 12<30 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondială, la Engelberg, în
Elveţia 13<15 Schi alpin<
Cupa Mondială, la val
Gardena, în Italia 15<15
Snooker< Seria Home Nations, la Glasgow, în Regatul Unit 16<45 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria
17<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Alta Badia,
în Italia 19<00 Călărie<
Circuitul Campionilor
Global, la Praga, în Cehia
20<00 Jocurile olimpice>
Galeria vedetelor - Finala
de la Nagano 21<15 Formula e< Campionatul FIA
, în Arabia Saudită 23<45
Raliuri< Campionatul European de raliuri 0<45
Curse de maşini< Cupa Internaţională FIA la drifting, la Tokyo, în Japonia
1<10 Ştirile Eurosport
2<30 Biatlon< Cupa Mondială, la Hochfilzen, în
Austria 4<00 Snooker< Seria Home Nations, la Glasgow, în Regatul Unit

Pro 2

Biran Damla Yilmaz,
“Petale de
singur[tate” - 15.30
7.30 Pe t[r]mul dorintei (r) 8.30 În ritmul vieții (r) 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping 11.15 Tata de-a
gata (r) 13.15 Teleshopping 13.30 Pe
t[r]mul dorin\ei (r)
14.30 În ritmul vieții
(r) 15.30 Petale de singurătate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Pe
t[r]mul dorin\ei 19.00
Tata de-a gata 21.00 În
ritmul vieții 22.00
Regina 23.45 Tata dea gata (r) 1.45 Petale
de singur[tate 2.45 Pe
t[r]mul dorin\ei (r)
3.30 Ce se `nt]mpl[
doctore? 4.00 Regina
(r) 5.30 Dincolo de
povestiri 6.00 Într-o
altă viaţă (r)
M1

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 14.35
Planeta albastră
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35
Biserica vie 17.35
Șansa 18.55 Astăseară 20.05 Familia 18 22.30 Jurnal
22.50 Astă-noapte 0.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

Mar\i 18 decembrie 2018
Prima TV

Daniel Baldwin,
“~n slujba legii” 20.30
7.20 Trăsniți din NATO (r) 8.00 Elisa 9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine 11.00
Teleshopping 11.30
Secrete de stil (r)
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Trăsniți
din NATO (r) 18.00
Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 ~n slujba legii
22.30 Starea na\iei
23.30 Trăsniți din
NATO 0.30 Focus din
inima Rom]niei 1.00
~n slujba legii (r) 3.00
Mama mea gătește
mai bine 4.00 Focus
5.00 Camera de râs
(r) 5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshoping
RTL Club

8.15 Magazin matinal 10.20 Astro
show 13.00 Portret
13.35 Budapesta zi
și noapte 14.50 Lupta bucătarilor șefi
16.50 Story Extra
17.20 Elif – Pe drumul iubirii 18.25
Focus 19.00 Jurnal
RTL 22.05 Între
prieteni 22.40 Budapesta zi și noapte
0.20 Secolul XXI –
Legendele trăiesc cu
noi 2.00 Highlife
2.45 Goana ucigașă
Echo

12.00 Știri 12.05
Către casă 13.00
Jurnal 14.10 Cercul civililor 15.25
Club cultural
15.35 Prelungire
16.10 Maghiarii
18.00 Jurnal
18.10 Orizont
19.00 Jurnal
20.05 Actualitate
zilei 21.00 Jurnal
21.35 Razie 23.00
Jurnal 23.35 Dosare redeschise

TVR 1

Alina Stancu,
“Aici, acum” - 12.00
7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
11.55 Jurnal de Centenar
12.00 Aici, acum 13.00
Teleshopping 13.30 Tribuna partidelor parlamentare 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe unu
16.00 Telejurnal 16.05
Maghiara de pe unu 17.00
Telejurnal 17.05 Istoria cu
virgil 17.25 P]rjolirea lumii 18.25 Live stadion
18.30 FIFA Club World
Cup 20.30 Telejurnal
21.30 România 9 22.30
Ecaterina 23.20 M]ndru
s[ fii rom]n 23.30 Legende ;i mistere 0.00 Telejurnal 0.25 Jurnal de Centenar 0.30 #Creativ 1.00
P]rjolirea lumii 2.00
Rom]nia 9 2.52 Pro patria
3.17 Telejurnal 4.10 Ecaterina 4.55 Legende ;i
mistere 5.25 Imnul
României 5.30 Dimploma\ii Americii

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 10.25 În
umbra trecutului
13.02
Jurnal
13.50 Să gătim
simplu din nou
15.15 În umbra
trecutului 16.15
Șase surori 17.05
Doctorul de pe
munte 19.00 Jurnal 19.35 Labirintul sorților 21.25
Dv ați cerut 22.25
Puterea Medicilor
– ser. istoric 23.30
Grădina cu cedri
0.20 Maica Tereza, slujitoarea săracilor 2/2
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De S[rb[tori nu mânca\i toate felurile g[tite
la o singur[ mas[!

mică pauză, beți multă apă, evitați condimentele și mâncărurile
acide. Dacă simptomele persistă,
reveniți la un regim dietetic, bogat în ﬁbre.

lată.
Dacă stăm la masă cu persoane care mănâncă foarte repede, avem tendința să facem
același lucru. Temperați-v[ și
mâncați în tihn[, fără grabă.
~nfulecatul pe fugă crește riscul
de indigestie, dar mai ales pe cel
de reﬂux gastroesofagian.
De sărbători, avem tendința
să mâncăm mese mai copioase
decât de în alte zile, dar și obiceiul de a stă mai mult pe canapea, la discuții cu cei dragi. Pentru a facilita digestia, se recomandă plimbările după masă,
așa că adunați-v[ familia și
mergeți la o plimbare în parc
imediat după masă. Cea mai
mare greșeală pe care o puteți
face după masă de Crăciun este
acea de a va întinde în pat pentru
un pui de somn.

Nu încheiați masa
cu un desert

Nu exagerați
cu consumul de cafea

Dacă ați mâncat sarmale la
masă de prânz ori salată boeuf,
nu încheiați masă cu o porție
zdravănă de cozonac. Asta pentru că veți îngreuna digestia și
veți adugă calorii în plus. Mai
degrabă, renunțați la deșert, pe
care îl puteți savura totuși peste
câteva ore, pe post de gustare între mese. Bineînțeles, ideal ar ﬁ
să va limitați la o felie de cozonac
și să alegeți cozonacul tradițional, nu varianta învelită în cioco-

Cofeina relaxează esofagul,
favorizând apariția arsurilor gastrice. De aceea, se recomandă
consumul unei singure cafele, ﬁe
dimineață, ﬁe la masa de prânz.
Cu cât consumul de cafea e mai
mare, cu atât șansele de arsuri și
indigestie cresc.
Și alcoolul are același efect
asupra esofagului, de aceea e indicat să nu exagerăm cu consumul de alcool, mai ales în timpul mesei.

Conform tradiției noastre, Crăciunul este una dintre ocaziile speciale, în care
felurile de mâncare sunt importante, mesele în familie
și cu prietenii constituind
activitatea principal[ a acestei sărbători.
Practic, ne ridicăm de la
masă și peste câteva ore ne
așezăm la alta, ambele la fel de
încărcate. Iar stomacul nostru
nu este deloc fericit în această
situație, mai ales dacă am și ținut
post în perioada dinaintea Sărbătorilor. Consumul de alcool
ampliﬁcă și el efectele negative.
Avem însă câteva trucuri prin
care putem diminua efectele
negative ale alimentației asupra
corpului nostru.

Evitați combinațiile
nefericite
Pentru a ușura digestia și
procesarea alimentelor în corp,
ar ﬁ bine să combinăm alimentele grele cu unele care să le
diminueze efectele. De exemplu,
puteți înlocui combinația cârnați de casă și cartoﬁ la cuptor
cu cârnați de casă și salată de
murături. Friptura o puteți asorta cu o salată mixtă, asezonată
după gustul invitaților. Smântâna adăugată sarmalelor trebuie
să ﬁe slabă și este recomandat să

eliminați orice depuneri de ulei
sau de grăsime din farfurie.
Deși ne îmbie cu mirosuri și
aspectul lor apetisant, este recomandat să mâncăm toate felurile
gătite în decursul mai multor
mese. Sarmalele la masa de
prânz și friptura la cină, de exemplu. Astfel nu ne vom
supraîncărca stomacul și vom
putea să ne bucurăm de ﬁecare
fel de mâncare în parte, fără să
ne simțim plini.
Mai ales dacă ați ținut post
înainte, orice disconfort ar trebui să v[ tragă un mic semnal
de alarmă. Balonare, constipație
sau chiar simple dureri abdominale de scurtă durat[ v[ atrag
atenția că ați mâncat prea mult,
prea repede sau că ați făcut o
combinație neinspirată. Faceți o

Programe TV
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Ioan Ani\a;,
“Audien\e
`n direct“ - 20.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Ioan Anița;
19.30 :tirile IT v
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00 Intrusul 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Fructul
oprit 23.00 Xtra Night
Show 1.00 2K1 cu
Mirela vaida 3.00 Observator 4.00 Intrusul
(r) 6.00 Observator

TVR 2

Maia Morgenstern,
“Primăverii” - 15.00
7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Chef de vedete (r)
8.30 Câştigă România!
(r) 9.30 Cele şase surori
(r) 10.30 Iarna amintirilor (r) 11.45 Poate nu
ştiai 11.50 100 de poveşti
despre Marea Unire-5
minute de istorie cu prof.
dr. Adrian CioroianuPREMIERA 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Cap compas 14.00 Documentar 360° Geo 15.00
Primăverii 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele şase
surori 17.30 Iarna amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.30
Nevăzut, necunoscut
23.10 Caracatita0.15
Câştigă România! (r)
1.15 Primăverii 3.10
Caracati\a 4.10 Telejurnal

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Tommy Lee Jones,
“Legea e lege”
- 20.30

Sherry Stringfield,
“Cine este Clark
Rockefeller?” - 16.15

Ipek Karapinar,
“Petale
de singurătate “
-15.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro T v 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30
Legea e lege 23.00
Capcana min\ii
1.00 :tirile Pro Tv
1.30 B[rba\i cu ta\i
3.30 Transparent
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

9.15 La bloc 11.45
Lawrence al Arabiei
(I) 14.00 Lawrence
al Arabiei (II) 16.15
Cine este Clark
Rockefeller? 18.15
La bloc 20.30 Ostatici 22.30 Reac\ie
în lan\ 0.15
Tenta\ia seduc\iei 3
2.00 Lua\i de val
6.00 La bloc (r)

7.30 Pe t[r]mul dorintei (r) 8.30 ~n ritmul vie\ii 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Tele-shopping
13.30 Pe t[rmul
dorin\ei 14.30 În ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă 18.00 Pe t[r]mul
dorin\ei 19.00 Tat[
de-a gata 21.00 ~n
ritmul vie\ii 22.00
Regina 0.00 Tat[ dea gata 2.00 Petale de
singur[tate 2.45 Pe
t[r]mul dorin\ei
3.45 Regina (r) 5.15
Doctorul casei 6.00
Într-o altă viaţă (r)

Eurosport

M1

7<00 Biatlon< Cupa Mondială, la Hochfilzen, în Austria
7<45 Omnisport< Watts 8<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Engelberg, în
Elveţia 9<30 Sporturi cu motor< Din perspectiva Formulei E 9<45 Formula e<
Campionatul FIA, în Arabia
Saudită 10<45 Curse de
maşini< WTCR 11<45 Schi
alpin< Cupa Mondială, la val
Gardena, în Italia 13<45 Biatlon< Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria
14<30 volei 14<35 Omnisport< Watts 15<05 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Alta Badia, în Italia 16<00 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mondială, la Engelberg, în Elveţia
17<30 Jocurile olimpice< Galeria vedetelor - Nagano
1998 18<30 Jocurile
olimpice< Galeria vedetelor
- Finala de la Nagano 19<30
Omnisport< Watts 20<00
Ştirile Eurosport 20<05 Omnisport< Watts Top 10 20<30
Biatlon< Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria
21<00 Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow, în Regatul Unit 23<00 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Engelberg, în Elveţia 0<30
Ştirile Eurosport 0<35 Omnisport< Watts Top 10 1<05
Biatlon< Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria 2<30
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Alta Badia, în Italia 3<30
Omnisport< Watts Top 10
4<00 Jocurile olimpice< Galeria vedetelor - Nagano
1998 5<00 Jocurile olimpice<
Galeria vedetelor - Finala
de la Nagano 6<00 Omnisport< Watts 6<30 Omnisport< Watts Top 10

6.55 Azi dimi-neața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Familia
19.00 Jurnal 20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
0.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

Kanal D

Emrah,
“Dragoste ;i ur[ “
- 20.30

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal D
13.00 Puterea dragostei 15.00 Teo
Show 17.00 Un destin la răscruce (r)
18.45 Știrile Kanal D
20.00 Dragoste ;i ur[
23.00 FanArena 0.45
Știrile Kanal D (r)
2.00 Teo Show (r)
3.45 Puterea dragostei (r) 6.00 Teleshopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

Miercuri 19 decembrie 2018
Prima TV

Vittoria Puccini,
“Elisa” - 16.00
7.20 Trăsniți din NATO (r) 8.00 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Happy News (r)
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Trăsniți
din NATO 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Cronica c]rcota;ilor 22.30 Starea
na\iei 23.30 Trăsniți
din NATO 0.30 Focus
din inima României
1.00 Cronica c]rcota;ilor (r) 3.00 Mama
mea g[te;te mai bine
4.00 Focus 5.00 Camera de râs (r) 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping
RTL Club
8.15 Magazin matinal
10.20 Astro show
13.35 Budapesta zi și
noapte 14.50 Lupta
bucătarilor șefi 16.50
Story Extra 17.20 Elif
– Pe drumul iubirii
18.25 Focus 19.00
Jurnal RTL 22.00 Între
prieteni – ser. magh
22.40 Budapesta zi și
noapte 23.45 viața
fără Prada – com. ammex. 1.50 Jurnal de
noapte 3.00 Căminul
dulce 3.35 Femeia
adevărată – magazin
de stil de viață
Echo

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Orizont 14.10
Clubul presei 15.25
Club cultural 16.00
Jurnal
16.10
Arhitectura XXI
16.35 Moștenirea
vie 18.10 Lumea
verde 19.00 Jurnal
19.30 Olimp 20.05
Actualitatea zilei
21.00 Jurnal 21.35
v4 22.10 Angard –
magazin politic

TVR 1

Emma Zeicescu ,
“Perfect imperfect “
- 11.00
7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
11.55 Jurnal de Centenar
12.00 Aici, acum 13.00
Teleshopping 13.30 Tribuna partidelor parlamentare 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect!
15.00 Convie\uiri 16.00
Telejurnal 16.05 Convie\uiri 17.00 Telejurnal
17.05 Istoria cu virgil
17.25 Caii din Marele
R[zboi 18.25 Live stadion
18.30 FIFA Club World
Cup 20.30 Telejurnal 21.30
România 9 22.30 Ecaterina
23.20 vorbe;te corect!
23.30 Legende ;i mistere
0.00 Telejurnal 0.25 Jurnal
de Centenar 0.30 Fan urban 1.00 Caii din Marele
R[zboi 1.55 Rom]nia 9 (r)
2.45 M.A.I. aproape de tine
(r) 3.14 Telejurnal (r) 4.05
Ecaterina (r) 4.55 Legende
;i mistere 5.25 Imnul
României 5.30 Tezaur folcloric 6.20 vorbe;te corect

Duna TV

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru em. în lb. rom. 8.35
Poșeta 10.25 În
umbra trecutului
13.02 Jurnal 13.50
Să gătim simplu din
nou 15.25 În umbra
trecutului 16.10
Șase surori – ser.
span. 17.10 Doctorul de pe munte
18.05 Poșeta 19.00
Jurnal 19.35 Labirintul sorților - ser.
turc 21.35 Lumea
crăciunului în
povești 22.35 vremea cinstei – ser.
pol. 23.30 On the
Spot 0.35 Sunt
asasin – film pol.

Mod[
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Paltoane dam[ care se poart[
`n sezonul rece
Este întotdeauna vital să
avem un palton la modă în
garderob[ și în ﬁecare sezon
rece, tendințele ne aduc mai
multe culori, mai multe stiluri și mai multe opțiuni de
a purta paltoane damă .
Ceea ce este adevărat, este că
trebuie să ne adaptăm și atunci
când le cumpărăm în funcție de
tendințe, trebuie, de asemenea, să
ținem cont de utilitatea și elegan\a
acestora.
Și pentru a alege cele mai
atractive paltoane damă, este important să țineți cont de unele aspecte pe care vi le prezentăm
astăzi, și punerea lor în practică
va ajută să alegeți cele mai potrivite modele. Există premise de baza
atunci când cumpărați un palton,
și una dintre ele, este calitatea îmbracamintei.
Unul dintre momentele cele
mai interesante ale sezonului de
iarnă este de a vedea stilurile de
paltoane care vor ﬁ la modă și vor
însoți ținutele noastre. 2018 a fost
un an interesant pentru podiumurile de modă, revenirea unor
tendințe cum ar ﬁ pantaloni în stil
militar, stilurile evazate și imprimeurile, nu se opresc să atragă
atenția.
Un palton bun trebuie să ﬁe
realizat din materiale puternice,
rezistente și, în unele cazuri, impermeabile. Durabilitatea și calitatea sunt esențiale pentru a va însoți câțiva ani buni. Deși costul
acestui articol de îmbrăcăminte
poate ﬁ ridicat, este o investiție
utilă. Alegerea unui stil atemporal
care nu va ieși din modă, va ﬁ un
plus pentru garderoba dvs. indiferent de sezon.

Paltoane damă în stil
“marinar”
Fără îndoială se numără printre preferințele noastre pentru elegan\ă și simplitatea lor. Stilurile
impuse de podiumuri de designeri
precum Michael Kors, sunt caracterizate de culori neutre obișnuite în timpul iernii. Inspirația
se bazează pe modă marina, cu
nasturi în față și lungime până la
înălțimea genunchiului sau la sol,
în funcție de vreme.
Știm că este un stil care se întoarce întotdeauna în timpul
iernii, de aceea, considerăm că
este o achiziție bună pentru
garderoba dvs.
Anul acesta vine cu detalii îndrăznețe cu dungi, nasturi multicolor, și un corp bine deﬁnit.

Având culori neutre și un design elegant, paltonul în stil marinar se potrivește cu rochii la
modă, fuste și pantaloni supradimensionați. Tonurile dominante
sunt bej, gri, bleumarin și negru.

Paltoane matlasate
Paltoanele cu căptușeală sunt
funcționale pentru tintutele de zi
cu zi. v[ protejează de frig, ploaie
și condiții nefavorabile, fără a
pierde stilul.
O tendinț[ care revine în
ﬁecare sezon este să includem în
acest design gulere cu blană pentru a spori confortul și comoditatea.

Paltoane în stil militar
Unul dintre stilurile de paltoane care vor avea impact în tim-

pul iernii, este stilul militar
funcțional, atât pentru bărbați, cât
și pentru femei. Camuﬂajul a
revenit în modă masculină, precum și în tot ce se referă la “îmbrăcămintea uniformă”. Din anii
’40, pe podiumuri a domnit îmbrăcămintea militară și în ﬁecare
decadă se întoarce cu și mai multă
forță. Culorile caracteristice sunt
gri, negru, verde mușchi, tonuri
metalice și de pământ. Puteți combină articole de îmbrăcăminte în
aceste tonuri. Dacă purtați un palton militar, combinăți-l cu pantaloni și o cămașă într-o singură
culoare.

Paltoane damă Yeti
Portalurile revistelor și bloggerii de modă, au clasiﬁcat hainele
Yeti ca pariu pentru modă din
această iarnă. Acest stil v[ ajută
să faceți impact oriunde mergeți,

dar nu este un palton făcut pentru
toată lumea.
Călduroasă, moale și foarte elegantă, această țesătură de plu;
atrage atenția și poate ﬁ intimidantă.
Dacă lucrați într-un context
în care îl puteți purta zi de zi,
mergeți mai departe! În caz contrar, gândiți-v[ înainte de a-l include în ținută.

Paltoane din piele
Cu acest material, este timpul
să testați acele culori îndrăznețe
pe care este posibil să nu le puteți
include în alte stiluri. Paltoanele
din piele nu numai că protejează
de frig, dar oferă și o senzație de
impermeabilitate, cu un aspect
modern, în același timp. Pentru
a-l purta în ﬁecare zi, puteți achiziționa unul până la genunchi, pentru a-l purta peste tot.
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S[n[tate

Doctorii ;i suplimente
alimentare oferite de Hypericum
Adesea, unii doctori nu agreează
faptul că pacienții lor iau suplimente
alimentare. În majoritatea cazurilor este vorba despre o teamă de necunoscut.

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 7.30

Jim Carrey,
“Pinguinii domnului
Popper” -20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Zaharia 7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ cu
Ioana Zaharia 18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”,
realizator Stela Cădar
21.30 :tiri 22.00 Audien\e `n direct (redifuzare)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Pinguinii
domnului Popper
22.30 Coliziunea
0.30 Ştirile Pro Tv
1.00 Bărbaţi cu taţi
3.00 Creativii 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii
de la 10 13.00 Observator 14.00 Intrusul
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Ultimul trib<
Madagascar 23.00
Xtra Night Show 1.00
Drumul de întoarcere
4.00 Intrusul (r) 6.00
Observator
TVR 2

Kanal D

Garrett Backstrom,
“Dragoste şi
orhidee” - 21.30

Emrah,
“Dragoste și ură” 20.00

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Chef de vedete (r) 8.30
Câştigă România! (r) 9.30
Cele şase surori (r) 10.30
Iarna amintirilor (r) 11.45
Poate nu ştiai 11.50 100 de
poveşti despre Marea
Unire-5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Natur[ ;i aventur[
14.00 Documentar 360°
Geo 15.00 Primăverii
15.30 Chef de vedete 16.30
Cele şase surori 17.30 Iarna
amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00 Câştigă
România! 21.00 Primăverii
21.30 Dragoste şi orhidee
23.10 Caracatița 23.30
Caracatița 0.15 C];tig[
Rom]nia 1.15 Prim[verii
1.40 Nevazut, necunoscut
(r) 3.15 Caracati\a 4.10
Telejurnal TvR 2 5.00 Destine ca-n filme (r) 5.55 Imnul României 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Gunes 10.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 Puterea
dragostei 15.00 Teo
Show 17.00 Un destin la răscruce (r)
18.45 Știrile Kanal
D 20.00 Dragoste și
ură 23.00 FanArena 0.45 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Teo Show
(r) 3.45 Puterea
dragostei (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

Nick Stah,
“Tabu” - 22.30

7.45 Nascuta ieri
10.15 La bloc (r)
12.30 Tabără cu
bucluc (r) 14.15 Pe
acoperisul lumii (r)
(r) 16.15 Miracolul
vieţii 18.15 La bloc
20.30 Bărbatul ideal
22.30 Tabu 0.15 The
Gunman. Pe viață și
pe moarte 2.30 Luati de val 6.00 Ce
spun românii (r)

Eurosport
7<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Engelberg, în Elveţia 8.00
Jocurile olimpice< Galeria
vedetelor Salt Lake City Final 9<00 Omnisport<
Watts Top 10 9<45 Raliuri< Campionatul European de raliuri 10<45 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Saalbach Hinterglemm,
în Austria12.05Formula
e< Campionatul FIA , în
Arabia Saudită13<00
Sporturi cu motor<Din
perspectiva Formulei
E15<00 Sărituri cu schiurile< Cupa Mondială, la
Engelberg, în Elveţia
16<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Alta Badia,
în Italia 16<45 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Hochfilzen, în Austria17<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Hochfilzen,
în Austria 18<15 Biatlon<
Cupa Mondială, la Nove
Mesto, în Cehia 19<45
Jocurile olimpice,Galeria
vedetelor PyeongChang,
hochei pe gheaţă 20<50
Omnisport< Watts Top 10
20<55 Ştirile Eurosport
21<00 Călărie, Cupa Mondială FEI la dresaj, la Londra, în Regatul Unit22<00
Biatlon< Cupa Mondială,
la Nove Mesto, în Cehia
23<00 Omnisport< Watts
Top 10 0<25 Ştirile Eurosport 1<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Alta
Badia, în Italia2<30
Snooker< Seria Home Nations, la Glasgow, în Regatul Unit

Daniela Romo,
“Pe t[r]mul dorin\ei”
- 18.00

7.30 Pe t[r]mul
dorintei (r) 8.30 În
ritmul vieții (r) 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate
(r) 10.45 Teleshopping 11.15 Tata dea gata (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Pe t[r]mul dorin\ei
14.30 ~n ritmul
vieții (r) 15.30
Petale de singur[tate
16.30 ~ntr-o altă viaţă 18.00 Pe t[r]mul
dorin\ei 19.00 Tata
de-a gata 21.00 În
ritmul vieții 22.00
Regina 2.00 Petale
de singurătate (r)
3.45 Regina (r)
6.00 Într-o altă viaţă (r)
M1

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi
înainte de masă
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 16.35
Unio 28 17.35
Planeta albastră
18.33 Gospodarul
maghiar 18.53
Astă-seară 19.00
Jurnal 20.05 Unio
28 22.30 Jurnal
mondial 22.51
Astă-noapte
23.00 Jurnal 0.21
Știri 1.02 Jurnal
de închidere

Sergiu Nicolaescu,
“Întâlnirea” - 20.30
7.20 Trăsniți din NATO (r) 8.00 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine 11.00
Teleshopping 11.30
Casa< construcţie şi
design (r) 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de râs 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Elisa
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Întâlnirea 22.30 Starea
na\iei 23.30 Trăsniți
din NATO 0.30 Focus din inima
României 1.00 Milionari de weekend
3.00 Mama mea
g[te;te mai bine 4.00
Focus 5.00 Camera
de r]s 5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshopping
RTL Club
8.15 Magazin matinal
10.20 Astro show
13.00 Îndulcitor –
magazin de stil de viață 13.35 Budapesta zi
și noapte 14.50 Lupta
bucătarilor șefi 16.50
Story Extra 17.20 Elif
– Pe drumul dragostei
18.25 Focus 19.00 Jurnal RTL 22.05 Între
preieteni 23.55 Copoi
privați - ser. am. 2.00
Mania brandurilor
2.30 Hotelul anului
3.05 Street Kitchen
3.45 Arcașul verde –
ser. am.
ATV

12.05 Către casă
13.00 Jurnal 13.30
Clinica 14.10 Istoria
de ieri 14.35
Teroarea
săptămânii 15.00 Jurnal 15.25 Club cultural 16.05 Brexitul
e chiar brexit 17.00
Jurnal 18.10 Trend
19.30 Fotografia de
departajare 20.05
Actualitatea zilei
21.35 Bruxellesul
22.10 În spatele
știrilor 23.35 Razie

Yuliya Aug,
“Ecaterina “ - 22.30
7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
11.55 Jurnal de Centenar 12.00 Aici, acum
13.00 Teleshopping
13.30 Parlamentul
României 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.00 Akzente
16.00 Telejurnal 16.05
Akzente 17.00 Telejurnal 17.05 Europa mea
18.00 Fotografii uitaţi
din Marele Război
20.00 Telejurnal 21.00
România 9 22.00
România 9 22.30 Ecaterina 23.20 vorbeşte
corect! (r) 23.30 Mystery Files 0.00 Telejurnal 0.30 Zon@IT 1.00
Fotografii uitaţi din
Marele Război (r) 2.00
România 9 (r) 2.52
România 9 (r) 4.05 Ecaterina (r) 5.25 Imnul
României

Duna TV

7.00 Jurnal 8.40
Poșeta 9.35 Dragoste amețitoare
10.30 În umbra
trecutilui 13.02 Jurnal 13.50 Să gătim
simplu din nou
14.05 În umbra trecutului 16.00 Șase
surori – ser. sp.
16.55 Doctorul de
pe munte 19.00 Jurnal 19.35 Labirintul sorților 21.25
Umor cu Fábr y
22.45 Tóth János –
ser. magh. 23.20
Păpușa drăgălașă –
com. magh. 0.55 În
cinstea lui Sára Sándor< Mâine vom
avea fazan – film
magh.

Doctorii nu au fost instruiți să folosească
suplimentele și, prin urmare, nu sunt suficient
de familiarizați cu acestea, astfel încât de obicei le resping. Atitudinea de respingere le dăunează pacienților pentru că astăzi există foarte
multe dovezi științifice care validează beneficiile potențiale ale atâtor suplimente nutritive. Bolile cardiovasculare pot ucide într-o
clipă printr-un atac de cord sau unul cerebral.
În 50% din cazuri, primul simptom este stopul
cardiac. Fără niciun avertisment, jumătate din
toate persoanele cu afecțiuni cardiovasculare
mor fără să știe vreodată că au suferit de aceste
boli. vă recomand[m începerea unui regim
simplu de suplimente, ce include Omega 3,
magneziu B complex, CoQ10, și vitamina C,
regim care vă poate oferi beneficii mai mari
comparativ cu multe dintre medicamentele
alopate, iar asta fără efecte secundare.
Coenzima Q10 se clasează printre cei mai
puternici antioxidanți cunoscuți. În primul
rând, ea protejează mitocondriile, unde sunt
produse cantități uriașe de radicali liberi în
generarea celulară a energiei. CoQ10 alimentează procesul de generare a energiei, dar blochează totodată din start cele mai puternice
reacții oxidante care îi pot dăuna corpului.
CoQ10, mai ales în prezența gamma-tocoferolului (un compus al vitaminei E care se găsește din abundență în extractul de cătină albă), ajută la neutralizarea efectelor dăunătoare
ale peroxinitritului, un radical liber extrem
de dăunător, despre care se consideră că este
toxic pentru celulele endoteliale și celulele
musculaturii netede din pereții arteriali.
Această conexiune sugerează că CoQ10 reduce stresul oxidant din interiorul peretelui
arterial.
Acizii grași omega 3 sunt recunoscuți pentru capacitatea lor de a menține nivelul colesterolului și al trigliceridelor din sânge în limitele lor normale. Aceștia contribuie la fluidizarea sângelui ceea ce duce la optimizarea
circulației și la normalizarea tensiunii arteriale, fapt ce se reflectă în mai buna oxigenare
a țesuturilor. Pe termen lung, aceste proprietăți
conduc la menținerea funcțiilor cardiace în
parametrii normali. De asemenea, aceștia contribuie la susținerea și îmbunătățirea capacității cognitive, a memoriei și a vederii. În plus,
acizii grași omega 3 au un efect imunomodulator și asistă procesul antiinflamator propriu
organismului, contrabalansând efectul proinflamator al acizilor grași omega 6, regăsiți
în mod covârșitor în alimentația modernă.

Beneficiile vitaminelor B
B1 - eficientă în combaterea tulburărilor digestive, a celor cardiace, în tratarea depresiilor,
a nevralgiilor și a oboselii.
B2 - utilă în combaterea eczemelor, a îmbătrânirii pielii.
B3 - implicată în procese ce ţin de echilibrarea
sistemului nervos.
B5 - stimulent natural al glandelor corticosuprarenale, remediu antistres, mărește rezistenţa la infecţii.
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Limitarea
consumului de carne
ro;ie previne bolile
cardiovasculare

Un nou studiu a identiﬁcat `nc[ un
motiv pentru care ar trebui limitat consumul de carne ro;ie. Cercet[torii au observat c[ nivelul crescut de substan\e
chimice numite trimetilamine n-oxid
(TMAO) generate `n intestin sunt asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare.

B7 - neutralizează colesterolul, fiind deci indicată în obezitate> previne căderea părului.
B8 - utilă pentru reglarea metabolismului proteinelor și grăsimilor.
B9 - are efect antianemic, ajută la menţinerea
echilibrului hormonal.
B12 - acţionează asupra sistemului nervos,
mărind puterea de concentrare, ameliorând
cefaleele> contribuie la menţinerea echilibrului
hormonal.
B15 - ameliorează oxigenarea tisulară, este un
remediu-minune împotriva îmbătrânirii, ajută
la dezintoxicarea ficatului.
Produsele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5, Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5, Tel< 0261.716 450
Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului,
nr. 3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262.271.338 > 0262.372.695
Tel comenzi< 0262.263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire la
produsele noastre ;i pentru oferte, v[ rug[m
s[ accesați site-ul< www.hypericum-plant.ro

Astfel, s-a constatat c[ acele persoane
care au o diet[ bogat[ `n carne ro;ie au un
nivel triplu de TMAO fa\[ de cele care consum[ carne alb[ sau proteine vegetale. Partea
cea bun[ este c[ odat[ ce se renun\[ sau se
reduce consumul de carne ro;ie, scade ;i
nivelul de substan\e chimice.
Dup[ cum explic[ speciali;tii, trimetilamina este produs[ de bacteriile intestinale
`n timpul digestiei ;i deriv[, `n principal din
nutrien\ii care se g[sesc din bel;ug `n carnea
ro;ie. Din studiile realizate p]n[ acum se
;tia doar c[ tipurile de carne ro;ie cu un
nivel ridicat de gr[simi saturate sunt asociate
cu un risc crescut de boli cardiovasculare.
~ns[ cercet[rile de ultim[ or[ scot `n eviden\[ ;i alte efecte negative ale acestor chimicale. Acestea sugereaz[ c[ simpla investigare
a nivelului de TMAO (printr-o analiz[ de
s]nge) ar putea reprezenta o strategie eﬁcient[ de prevenire a bolilor cardiovasculare,
deoarece ar putea permite personalizarea
dietei ﬁec[rei persoane, `n sensul includerii
mai multor fructe, legume, cereale integrale,
lactate dietetice ;i surse de proteine din
plante.
De asemenea, cercet[torii au subliniat
faptul c[ ﬁecare persoan[ are un proﬁl
TMAO diferit a;a `nc]t monitorizarea acestui marker chimic ar putea ﬁ un pas important pentru medicina personalizat[ `n combaterea bolilor cardiovasculare.

