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Tendin\ele anului 
în materie 
de machiaj 
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Vasile Chi;luca, directorul general al Poli\iei Locale
Satu Mare, invitat la emisiunea “Info Studio”
Duminic[, ora 13.00 ;i 20.00, la Informația TV



6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa 14.35
Unio 28 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 As-
tă seară 19.00 Jur-
nal 20.05 vârsta
22.25 Jurnalul celor
din v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Regatul S[lbatic 7.30 Docu-
mentar 360° Geo< valparaiso-
oraşul ascensoarelor  8.30 C];tig[
Rom]nia 9.30 Cele ;ase surori
10.30 Cap compas 11.00 Ferma
12.00 Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar 360° Geo<
Laptele de cămilă-leacul din
Kazahstan 15.00 Primăverii (r)
15.30 Chef de vedete 16.30 Cele
şase surori 17.30 Iarna amintir-
ilor 18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR2 19.45 Sport
20.00 Gala Umorului 21.10 Au-
tostrada destinelor 22.50 100 de
poveşti despre Marea Unire - 5
minute de istorie cu prof. dr.
Adrian Cioroianu 23.10 C];tig[
Rom]nia 0.00 Ne`nsemna\ii 1.55
Femei de 10, bărbați de 10 (r) 2.45
Femei de 10, bărbați de 10 3.35
Autostrada destinelor (r) 5.05
D’ale lu’ Mitic[ (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Cap compas 

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15 1001
de nopți 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 Puterea
dragostei 15.00 Teo
Show 17.30 ~n c[utarea
adev[rului 19.00 :tirile
Kanal D 20.00 Pove-
stea noastră 23.00 Bra-
vo, ai stil! 1.00 Ştirile
Kanal D 2.15 Puterea
dragostei 4.15 Pove-
stea noastr[ 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştir-
ile Kanal D

7<30 Biatlon< Cupa Mondi-
ală, la Antholz, în Italia 8<30
Formula e< Campionatul
FIA, la Santiago, în Chile
9<30 Schi alpin< Cupa Mon-
dială, la Schladming, în
Austria 10<45 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Kranjska
Gora, în Slovenia 12<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Garmisch Partenkirchen,
în Germania 13<45 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Kranjska Gora, în Slovenia
15<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Schladming,
în Austria 15<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Oberstdorf, în Germania
18<45 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Kranjska Go-
ra, în Slovenia 19<45 Sărit-
uri cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Oberstdorf, în Ger-
mania 20<40 Ştirile Eu-
rosport 20<45 Snooker<
Mastersul German, la
Berlin, în Germania 23<55
Ştirile Eurosport 0<00 Sări-
turi cu schiurile< Cupa
Mondială, la Oberstdorf, în
Germania 1<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Kranjska
Gora, în Slovenia 1<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Kranjska Gora, în Slovenia
2<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Oberst-
dorf, în Germania 2<30
Snooker< Mastersul Ger-
man, la Berlin, în Germania
4<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Oberst-
dorf, în Germania 5<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Kranjska Gora, în Slovenia
5<30 Snooker< Mastersul
German, la Berlin, în Ger-
mania  

7.00 Jurnal 8.40 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare 10.35
Doctorul de provin-
cie 13.02 Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple cu Jamie
15.20 Dragoste fără
sfârșit – ser. turc
16.15 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.00
Jurnal 19.35 Labi-
rintul sorților – ser.
turc 21.25 Zece ani
pierduți – film am.
23.17 Omul care se
numește Ove – film
sued. 

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 ~n ritmul
vie\ii 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Petale de sin-
gur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 În ritmul
vieții (r) 15.30 Petale
de singur[tate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Raze de lun[
21.00 În ritmul vieții
22.00 State de Ro-
m]nia 23.00 Dragoste
cu `mprumut  0.00
Raze de lun[ (r) 2.00
Petale de singurătate
(r) 3.00 Mama campi-
onului (r) 4.00 State de
Romania (r)  4.45 Ce
se `nt]mpl[ doctore?
5.00 Dragoste de
`mprumut 5.45 Într-o
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 Dez-
br[catu’ 12.00 Tele-
shopping 14.00
Camera de râs 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 Totul se
pl[te;te 22.30 Trăs-
niți din NATO 1.30
~n buc[t[rie cu Horia
v`rlan 2.30 Mama
mea gătește mai bine
(r) 3.15 Focus (r)
4.30 vlad |epe; (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Telejurnal matinal
8.00 Telejurnal matinal
9.00 Telejurnal matinal
9.45 Teleshopping
10.00 Perfect imperfect
11.00 Perfect imperfect
11.45 Teleshopping
12.30 Adevăruri despre
trecut 13.00 Aici, acum
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect 15.00
Fără etichetă 16.00 EU-
RO polis 17.00 Telejur-
nal   17.05 Banii tăi
17.30 Lumea azi 18.00
Observatori la Parla-
mentul European  18.30
Cooltura 19.00 Pulsul
zilei  20.00 Telejurnal
21.00 Walesa 23.10 Re-
curs la morală 0.00
#Creativ 0.30 Istorii as-
cunse 1.10 Walesa (r)
3.15 Cooltura 3.45
vreau s[ fiu s[n[tos
4.35 Tezaur folcloric
5.25 Imnul Rom]niei
5.30 Teleshopping

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Gardienii
Galaxiei vol. 2
23.00 Lupul de pe
Wall Street 2.15 La
M[ruţă (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

8.00 Inelul - Partea
I (r) 10.15 La bloc
(r) 12.30 Inelul -
Partea II (r) 14.30
Drumul spre Bali (r)
16.30 Turbo 18.15
La bloc 20.30 Furia
str[zii 22.15 Na;ul
1.45 Furia str[zii (r)
3.15 Na;ul (r) 6.00
Ce spun rom]nii (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 11
13.00 Observator 14.00
Aici eu sunt vedeta!
16.00 Observator 17.00
Acces direct  19.00 Ob-
servator 20.00 Inamicul
statului 22.30 Ultimul
trib< Madagascar 1.00
Inamicul statului (r)
3.30  Observator (r) 4.15
Aici eu sunt vedeta! (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 17.20
:edin\[ Consiliul Lo-
cal Satu Mare 18.30
Audien\e `n direct
(redifuzare), invitat
C[lin Durla, inspector
;colar general  19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator
Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Robert Wieckiewicz,
“Walesa” - 21.00

Leonardo DiCaprio,
“Lupul de pe Wall

Street” - 23.00

C[lin Durla, 
invitat la “Audien\e

`n direct” - 18.30

Yasmine Bleeth,
“Furia str[zii” -

20.30

Riddhi Dogra,
“~ntr-o alt[ via\[“ -

16.30

Horia V`rlan,
“Mama mea g[te;te

mai bine” - 19.30

Director general - D. P[curaru

Redactor ;ef< Adriana Zaharia
Director publicitate< Grui\[ Ien[;oiu
Secretariat de redac\ie< Mihai S[lceanu, Mirela Filimon
Redac\ia< strada Mircea cel B[tr]n, nr. 15, Satu Mare, cod 440012 
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E-mail redacție< redactiasm@informatia-zilei.ro 
Departament Publicitate< tel/fax 0261-767.305> 0744.55.2345
E-mail< ienasoiu@yahoo.com
Birou mica publicitate Satu Mare< Strada Micu Klein, Nr. 2,
0361.419.219
E-mail< micapub@informatia-zilei.ro
Mica publicitate Carei< 0361-801.676
Mica publicitate Negre;ti< 0748.926.928, 0745.213.820
Director v]nz[ri< Piros Erika
Abonamente< 0261-767.304
Contabilitate< 0261-767.304
Abonamentele la “Informa\ia Zilei” se pot face prin Direc\ia de Po;t[, 
SC “Solpress” SRL, strada Mircea cel B[trân 15
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7.00 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 13.00 Fap-
tele - știri 13.30 Wal-
ker, copoiul din Te-
xas – ser. am. 15.40
Bani murdari, dra-
goste curată -  ser.
turc 16.40 Marimar
– ser. mex. 20.00
Exatlon Hungary –
reality de sporturi
extreme 23.10 Cu
inima curată – film
magh. 4.00 Doctorul
de pe munte face din
nou consultații -  ser.
germ-austr.

Tv2

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.25 Buda-
pesta zi și noapte –
ser. magh. 14.45
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.45
Mentalistul – ser.
am. 17.50 Pe dru-
mul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.35 Între prieteni
– ser. magh. 23.25
Pseudonimul: Șoim
– film am. 2.00 CSI<
Invesitgatorii din
New York -  ser. am.

RTL Club
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Capra neagră este un
animal care face parte din
familia Bovidae,
subfamilia Caprinae,
răspândit în regiunile
muntoase din Europa și
Asia Mică.

Are o înălțime între 110 și
130 de centimetri, o coadă
scurtă (maximum 7
centimetri), iar înălțimea la
greabăn de 75 centimetri.
Greutatea ei vatiază între 30 și
50 de kilograme. Are un corp
relativ scund, picioare
musculoase cu copită despicată
şi gâtul lung terminat cu un cap
mic prevăzut la ambele genuri
cu două coarne inelate și
încovoiate înapoi. Coarnele
negre reprezintă practic trofeul,
ele fiind de fapt cele admirate
în expoziţii. Cu cât exemplarul
este mai înaintat în vârsta, cu
atât coarnele sunt mai lungi.  În
spatele coarnelor se găsesc două
glande care secretă în perioada
de împerechere un lichid cleios
cu miros neplăcut. 

Deşi după denumire ne-am
aştepta ca blana să fie de culoare
neagră, în realitate aceasta
poate varia de la cenuşiu la
ruginiu sau brun, în funcţie de
anotimp, în timp ce fruntea,
bărbia şi pieptul au o pată de
culoare albă. Mai închisă la
culoare este însă coama ce
pleacă de la creştetul capului pe
şira spinarii până spre coadă. 

Răspândire

Capra neagră trăiește în
regiunile înalte stâncoase din
munții Alpi, regiunea Savoia
(Italia, Elveția) până în sudul
Franței, Pirinei, Dalmația,
Grecia, iar spre nord până în
Anatolia, munții Caucaz,
munții Carpați
(România),
Steiermark (Austria),
Tatra Mare (Slovacia),
Schwarzwald (Germania).

Mod de viaţă

Animalul trăiește în
grupuri de 15 - 30 de capre
formate din capre tinere și capre
mame, structură socială care se
schimbă în funcție de anotimp.
vara există întotdeauna un
exemplar care stă de pază
pentru a da semnalul de alarmă
în caz de primejdie. Iarna

această supraveghere este mai
puțin severă, iar grupurile se
amestecă între ele. 

Luna noiembrie este
perioada de împerechere,
pentru ca sfârșitul lunii mai să
fie primele fătări de iezi care țin
până la începutul lui iunie.
Perioada de gestație la caprele-
negre durează 6 luni, iezii devin
maturi la vârsta de trei ani. 

Durata de viaţă a acestor
animale este cuprinsă între 15
și 20 de ani. 

Hrana

Hrana lor constă din
măceșe alpine, muguri și
vlăstari de foioase sau conifere,
frunze de plante diferite,
mușchi sau licheni. Pericolele
la care sunt expuse caprele-
negre sunt căderile de stânci şi
atacurile venite din partea
animalelor de pradă precum
râsul, lupul, ursul, vulturul.
Bineînţeles, acestea sunt în
pericol şi din cauta vânătorilor
organizate de oameni. 

Capra neagră 
în România

Animal protejat prin lege în
ţara noastră, este una dintre cele
mai valoroase specii care
aparţine faunei din Romania. 

Considerată adevarată perlă
a munţilor, capra neagră poate
fi întâlnită pe crestele masivilor
muntoşi< Rodnei, Fagăraş,
Retezat, Piatra Craiului, Ciucaş,
Parâng, Ceahlău, Bucegi şi, mai
nou, în rezervaţia Cheile Tisitei
din vrancea. Locurile în care
trăieşte sunt greu accesibile
turiştilor deoarece capra neagră
este un animal cu o deosebită
agilitate şi un echilibru

desăvârşit ce poate străbate cu
rapiditate şi usurinţă
zonele foarte înalte,

stâncoase şi

deosebit de
abrupte chiar
dacă sunt

acoperite de
zapadă.

Capra neagr[ este protejat[ă 
prin lege în România 

Mai rar
întâlnită decât
celelalte feline
mari, pantera
neagră nu este o
specie aparte, ci
doar o variantă de
culoare a
leopardului.
Corpul ei este
totuşi acoperit de
pete sub formă de
rozete (asemeni
oricărui leopard),
dar sunt mai puţin
vizibile, datorită
fundalului atât de
închis la culoare.

Leopardul,
membru al familiei
Felidae, originar din
Africa şi Asia, este una dintre
cele mai frumoase feline mari,
culoarea sa putând să varieze
între maro-roşiatic şi auriu.
Petele închise la culoare care
apar pe capul şi gâtul leoparzilor
se extind şi pe restul corpului,
permiţându-le acestor animale
să se ascundă printre ierburi şi
să se camufleze în junglă. 

Însă unii leoparzi se pot
„pierde“ şi în noapte, pentru că
trupul lor este de un negru
intens. 

Pigmentaţia neagră a blănii
(cunoscută sub denumirea de
melanism) se datorează unei
mutaţii genetice şi oferă felinei
un mare avantaj.

Putea fi întâlnit din Asia de
Sud şi Est până în Siberia de Sud
şi Africa, dar aria de răspândire
a scăzut radical din cauza
vânătorii. În prezent poate fi
găsit în principal în Africa, dar
există populaţii şi în Sri Lanka,
Indochina, Malaysia, Indonesia
şi China. 

Leopardul este una din cele
mai mari feline, cu o greutate
cuprinsă între 40–80 kilograme,
o înălțime de 60–80 centimetri
și cu o lungime a corpului de

până la 2 metri. Cu toate că
are dimensiuni relativ mari,

este un animal agil şi
poate trăi până la 20 ani

sau chiar mai mult.

Este un animal 
solitar 

Leopardul își petrece timpul
cel mai adesea singur, de obicei
în interiorul unui teritoriu bine
delimitat - cu excepția perioadei
de împerechere și a perioadei
în care femela își crește puii. 

Dacă în
același teritoriu ar locui prea
mulți leoparzi, ar nimici sau ar
alunga pentru mult timp
viețuitoarele ce-i alcătuiesc
prada. Asemeni altor membri
din familia felinelor, și
leopardul își marchează limitele
teritoriului cu urină, iar pe unii
copaci „semnează” cu ghearele.

În zonele în care se găsesc
multe animale, teritoriile de
vânătoare ale leoparzilor sunt
mai mici decât în regiunile mai
sărace în pradă. De obicei
masculii posedă teritorii mai
mari decât femelele și adesea
teritoriul unui mascul se
întretaie cu teritoriul uneia sau
al mai multor femele. 

Concurează cu alţi 
prădători

Leoparzii trebuie să
concureze pentru hrană şi
adăpost cu alţi prădători cum
ar fi leii, tigrii, hienele şi câinii
sălbatici, care pot fura cu
destula usurinţă prada
leopardului Ocazional, leii se
caţără în copaci să fure prada
leoparzilor. Leoparzii au o
medie de pradă ucis[ de 38 de
kilograme, care este cu mult mai
mică faţă de media de 91 de
kilograme a tigrilor. 

Este una din cele mai rapide
feline şi poate atinge o viteză de
până la 60 de kilometric pe oră
sau, în unele cazuri, chiar mai
mult - dar pe distanțe mici
(100–150 metri). 

Pantera neagr[, o varia\ie 
de culoare a leopardului

Pagină realizată 
de Ruxandra Filip 



10.30 Trendmania
12.45 Bagajul 13.45
În capcană – doc.
germ. 14.15 Piedo-
ne la Hongkong  –
ser. it. 16.50 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 17.55 Doc-
torul de pe munte
face consultații din
nou 19.55 Asociație
de Siguranță Națio-
nală -  f i lm am.
21.50 Dirty Dan-
cing – film am. 0.00
O cameră părăsită –
thriller am. 

Tv2

6.55 Azi diminea-
ța 10.18 Azi înain-
te de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din v4 14.35
Suma 15.35 Bise-
rica vie 16.35 Șan-
sa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jur-
nal de închidere

7.30 Clubul de puști
10.00 Șoricelul Mic-
key 12.00 Autogram
– pentru șoferi 14.35
Cobra 11 -  ser.
germ.15.45 O pere-
che fără pereche –
ser. am. 16.45 Pom-
pei – film am-germ.
19.00 Jurnal RTL
21.00 Profesorul –
ser. magh. 22.10 Uci-
gașul uriașilor - film
am. 0.25 Detașa-
mentul de gangsteri
– film am. 2.45 Mi-
siunea lui< moartea –
thriller fr.

7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Chef de vedete (r)
9.00 Fiica oceanului
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D'ale
lu' Mitică (r) 12.00 Eu-
romaxx 12.30 Gala
Umorului 13.30 Femei
de 10, bărbați de 10
14.30 Femei de 10, băr-
bați de 10 15.30 Cap
compas 16.00 Memo-
rialul Durerii - o istorie
care nu se `nva\[ la
;coal[ 17.00 Zile cu stil
17.30 Motorvlog
18.00 Primăverii 18.55
Iarna amintirilor 20.10
Nevasta pastorului
22.20 Onoare ;i respect
0.05 Zile cu stil 0.35
Motorvlog (r) 1.10
Ne`nsemna\ii (r) 3.00
Onoare ;i respect 4.35
Fiica oceanului (r) 5.30
Pescar hoinar 5.55 Im-
nul României 6.00 Mo-
torvlog

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 Asta-i Ro-
m]nia! (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.15 ROven-
tura 3.15 Puterea
dragostei (r) 5.15
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

7<30 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială,
la Oberstdorf, în Ger-
mania 8<30 Ciclism<
Turul San Juan 9<30
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
Oberstdorf, în Ger-
mania 10<15 Schi
alpin< Cupa Mondi-
ală, la Kranjska Gora,
în Slovenia 12<00 Schi
alpin< Cupa Mondi-
ală, la Garmisch
Partenkirchen, în
Germania 14<00 Om-
nisport< Watts 14<30
Fotbal< Premier
League 21<25 Ştirile
Eurosport 21<30
Snooker< Mastersul
German, la Berlin, în
Germania 0<25 Ştirile
Eurosport 0<30 Sărit-
uri cu schiurile< Cupa
Mondială, în Germa-
nia 2<00 Combinata
nordică< Cupa Mon-
dială, la Klingenthal,
în Germania 2<30
Snooker< Mastersul
German, la Berlin, în
Germania 5<00 Schi
alpin< Cupa Mondi-
ală, la Kranjska Gora,
în Slovenia 5<30
Snooker< Mastersul
German, la Berlin, în
Germania 

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.50 Aveți
și voi animale?
11.25 Magazin de
familie 13.02 Jur-
nal 14.45 În ghia-
rele vulturilor –
film iug-germ.
16.15 Căsătorie
fără taxe vamale –
film fin-magh.
18.00 Înger gas-
tronomic 19.00
Jurnal 20.30 Me-
lodia 2019 23.15
Cai sălbatici - film
am. 3.00 Enigma-
ticul secol XX

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Denzel Washington,
“Nevasta 

pastorului” - 20.10
Andra Vi;an,

“ROventura” - 13.00
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7.15 Mama campionu-
lui (r) 8.15 În ritmul
vieții (r) 9.15 Teleshop-
ping 9.45 Petale de sin-
gurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Tata de-a gata (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30 În
ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campi-
onului 19.00 Raze de
lun[ 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dra-
goste cu `mprumut
0.00 Raze de lun[ 2.00
Petale de singurătate
(r) 3.00 Mama campi-
onului (r) 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Ce se
`nt]mpl[ doctore? 5.00
Dragoste de ̀ mprumut
(r) 5.45 Într-o altă viaţă   

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de stil
11.00 Camera de r]s
11.30 Cu lu-mea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 13.30 Nu fil-
m[m s[ ne amuz[m
15.30 Chef Dezbr[-
catu’ 16.00 Liceenii
Rock 'n' Roll (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Un adolescent
în Brooklyn 22.30
Casa Charnel 0.30
Un adolescent în
Brooklyn (r) 2.30
Casa Charnel (r)
5.00 Focus (r) 5.50
Flash monden (r)
6.00 Cu lumea-n cap
(r) 6.50 Teleshopping

7.00 Oameni ca noi 7.30
Istorii ascunse 8.00 Pri-
etenii incredibile 8.50
vorbe;te corect 9.00 Şah-
mat 9.30 M.A.I. aproape de
tine 10.00 vreau să fiu
sănătos! 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Construc-
torii de visuri 12.00
Neuitarea sau povara unui
popor 13.00 Fa\a nev[zut[
a lumii 13.50 Istoria cu vir-
gil 14.00 #Creativ 14.30
Ora regelui 15.30 vedeta
populară 16.30 vedeta
popular[ 17.30 Handbal
masculin< CSA Steaua Bu-
cureşti-CS Minaur Baia
Mare 19.00 Teleenciclope-
dia 20.00 Telejurnal 21.00
Habemus Papam< o istorie
a puterii 21.50 Istoria cu
virgil 22.00 Decalog 23.00
Decalogul 0.00 Profe-
sioni;tii... cu Eugenia vod[
1.00 Prietenii incredibile
1.50 Prădători moderni<
trolii 2.45 Decalogul 3.45
Decalogul 4.40 Habemus
Papam< o istorie a puterii
(r) 5.25 Imnul României
5.30 Teleshopping 6.25
Moment Art (r) 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Eu ;i monstrul
meu 12.15 Ce spun
românii (r) 13.15
Rocky v 15.30 Bev-
erly Hills Ninja
17.15 C[l[torie spre
centrul P[m]ntului
19.00 :tirile Pro Tv
20.00 Războinicul
vânător și Crăiasa
Zăpezii 22.00 Ochi
de vultur 0.15 Gar-
dienii Galaxiei vol.
2 (r) 2.30 Ochi de
vultur (r) 4.15 Eu ;i
monstrul meu (r)
6.00 Lec\ii de via\[

8.00 Ziua c]rti\ei
10.00 La bloc (r)
12.15 Ziua c]rti\ei
18.15 La bloc 20.30
Ziua c]rti\ei 0.30
Ziua c]rti\ei (r) 4.00
La M[ruţă (r) 5.45
Ce spun rom]nii

7.00 Observator 10.00
Fructul oprit 13.00 Obser-
vator 13.30 Zaza Sing
16.00 Chefi la cuțite (r)
19.00 Observator 20.00
Cartea Junglei 2 21.30 Go-
rila Joe 0.00 Recuperatorii
2.00 Ultimul trib< Mada-
gascar (r) 4.15 Recupera-
torii (r) 6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 9.00 “La
psiholog” 10.00
Spiridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r)
13.00 “Info Studio”, in-
vitat Eugeniu Avram,
;ef laborator DSvSA
14.00 :edin\[ Consiliul
Local Satu Mare 17.30
Taina credin\ei (limba
maghiară), invitat pr. ro-
mano-catolic Ioan Ro-
man 20.00 Via\a la \ar[
cu Ioan Anița; 21.00
“Iat[ omul” cu Gabriel
Ghi;an
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“Handbal 
masculin” - 17.30

Michelle Monaghan,
“Ochi de vultur” -

22.00

Eugeniu Avram, 
invitat la

“Info Studio“ - 13.00

Elçin Sangu,
“Petale de

singur[tate” - 15.30

Bill Murray,
“Ziua c]rti\ei” -

12.15

Diana Bart,
“Flash monden” -

19.30
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Se spune că noaptea e un
sfetnic bun și dacă am avut
parte de un somn odihnitor
ar trebui în mod normal să
ne trezim cu zâmbetul pe
buze. Mă rog, să ne trezim cu
gânduri bune că doar începe
o nouă zi. Să ne bucurăm de
fiecare zi, așa e firesc. 

În fiecare dimineață e bine
să ne trezim cu câteva gânduri
pozitive. La asta trebuie să ne
gândim mai ales pentru că de
multe ori suntem captivi ai gân-
durilor noastre ce rulează fără
oprire în subconștient și joacă
un rol de bază în a crea realitatea
de care ne bucurăm zi de zi. 

Puterea gândului< eu pot!

Specialiștii au întocmit chiar
o listă cu gânduri pozitive cu
care să ne trezim în fiecare
dimineață tocmai pentru a face
din realitatea noastră ceva fru-
mos. Dacă o să vi se pară ciudat
în primele dimineți să repetați
aceste gânduri, nu uitați cât de
mult ne influențează gândirea
viața. E nevoie doar de exercițiu
și încetul cu încetul totul va de-
veni mult mai frumos în jurul
nostru. Primul gând pozitiv
este: eu pot! Da, eu pot face asta,
eu pot face cealaltă treabă, chiar
dacă X sau Y nu au reușit.
Fiecare dintre noi simțim că
avem unele limite în a duce la
bun sfârșit un lucru. Tocmai
pentru a depăși aceste bariere
trebuie să ne gândim că suntem
în stare de mult mai mult, avem
ambiție, curaj, putere. 

Azi mai fac ceva pentru
a-mi împlini visul!

Știind ce anume ne dorim de
la viață, un alt gând pozitiv este
că azi, de bună dimineață, mă
consider capabil să mai fac un
pas în atingerea obiectivului
meu. Îmi voi îndeplini visul!
Oricare ar fi acela. Să nu uităm
că pentru atingerea visului avem
nevoie de perseverență și de răb-
dare, dar mai mult ca orice, de
ambiție. Nu e recomandat să
amânăm atingerea obiectivelor.
De ce să amânăm să fim fericiți
când putem să simțim starea de
fericire chiar pe parcurs, pe dru-
mul spre împlinirea visului?
Starea de fericire e ca un motor
ce ne alimentează energia nece-
sară. Așadar, să fim fericiți!

Dimineața, spun specialiștii,

e bine să ne privim în oglindă și
să ne bucurăm de ceea ce ve-
dem. Să fim noi înșine! Gân-
durile cu care ne trezim în
fiecare dimineață nu fac altceva
decât să ne influențeze întreaga
zi. 

Sentimente pozitive pe care 
s[ le avem în fiecare diminea\[

Nu de azi și nici măcar
de ieri se discută intens de-
spre puterea pe care o au
gândurile asupra vieții
noastre de zi cu zi. 

Există nenumărate modal-
ități de a influența un mod poz-
itiv de gândire, definiții pentru
gândirea pozitivă și așa mai de-
parte. De unde vin totuși gân-
durile noastre și câte gânduri ne
traversează mintea într-o zi. 

O persoană conștientă
poate să facă diferența
dintre propriile sale 
gânduri și ideile care 
vin din mediul exterior

Specialiștii ne spun că foarte
multe gânduri pe care le avem
vin din familia noastră, din so-
cietatea în care trăim. În această
categorie intră gânduri precum:
mă voi căsători, voi avea copii,
devin bunică sau bunic, constru-
iesc o casă etc. Noi asimilăm în
timp toate aceste stări, aceste idei
ce ne sunt transmise și le con-
siderăm ca fiind ale noastre, ca
fiind dintotdeauna acolo, nebă-
gate în cap de nimeni. Evident,
cu toții avem gândurile proprii,
gânduri ce sunt ale noastre pre-
cum cine suntem noi, ce
mâncăm, de partea cui suntem.
O persoană conștientă poate să
facă diferența dintre propriile
sale gânduri și ideile care vin din
mediul exterior. Ideea de bază,
în opinia specialiștilor, e să lu-
crăm la acest segment, să nu
luăm tot ce se vehiculează în ex-
terior ca pe ceva foarte bun,
ca pe ceva despre care se
spune că e răspunsul
corect. Studiile în
domeniu arată că un

om are de la zece mii la 20 de
mii de gânduri într-o oră. 

Evaluarea gândurilor

Gândurile trebuie filtrate,
evaluate, iar cele care simțim că
nu ni se potrivesc trebuie ime-
diat să le eliminăm. Nu de alta,
dar viața ne e influențată în mod
direct de gândire. Astfel, cu gân-
duri negative vom avea o viață
de zi cu zi plină de amărăciune.
Gândurile conduc la fapte, iar
dacă ne bucurăm de o gândire
pozitivă, și faptele vor fi pe mă-
sură. 

Sub controlul 
gândurilor, acționăm
impulsiv

Fiecare dintre noi trebuie să
își controleze așadar gândurile.
Cei ce se lasă controlați de gân-
duri ajung să acționeze impulsiv.
Gândurile ne creează realitatea,
iar controlul gândurilor este de
fapt un amplu proces ce se învață
treptat și prin exercițiu. Putem
să ne imaginăm că avem un fil-
tru al gândirii și lăsăm să treacă
prin el doar gândurile pozitive.
Puterea gândurilor e mult mai
mare decât credem și fiecare
gând ne influențează viața.

Influen\a gândurilor asupra
vie\ii noastre



10.25 Ești mare -
concurs 10.55 Tocul
– mag. pt.  femei
13.05 Bucătarul vră-
jitor 14.50 Hoți
amatori de tablouri
– com. am. 16.50
Walker, copoiul din
Texas – ser.  am.
17.55 Doctorul de
pe munte face din
nou consultații – ser.
germ-austr.19.55
Kung Fu Yoga – film
am-chin. 22.15 Jo-
ker – film am. 0.15
Culoarea crimei –
film. am.

Tv2
6.55 Azi dimi-
neața 10.18 Azi
înainte de masă
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Ex-
pres carpatin
15.35 Familia 19
16.35 umea17.35
vârsta 18.55 Astă
seară 20.05 Ești
acasă 20.30 Jurnal
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.30 Clubul de
puști 10.35 Șorice-
lul Mickey 12.10 Li-
festyle 12.30 Secolul
XXI - legendele tă-
iesc cu noi 15.35
Profesorul – ser.
magh. 16.45 Într-o
goană periculoasă –
film  am. 19.00 Jur-
nal RTL 19.55 Pira-
ții de pe Marea Ca-
ribe  22.55 Trei zile
până la moarte –
film am. 2.05 În
mâinile răului –
thriller am.

7.00 Chef de vedete
8.00 Chef de vedete
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Handbal femi-
nin<CSM Slatina –
CSU Cluj - Napoca
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.10 Aurel
vlaicu 15.00 Drag de
Rom]nia 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 TvR
2 19.45 Sport 20.10
Pădureanca 22.10
Topsy-Turvy 1.00 -
2.00 Drag de Rom]nia
mea (r) 2.50 Topsy-
Turvy  5.30 Zile cu stil
(r)  5.55 Imnul
României  6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshop-
ping

7.30 Sport, dietă şi
o vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Teo
Show (r) 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 vacanţa Mare<
Leana s-a întors!
13.30 vulturii de
noapte (r) 15.30
Bravo, ai stil! (r)
17.30 Asta-i Româ-
nia! 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Ex-
atlon 23.15 vulturii
de noapte 1.15 Știr-
ile Kanal D (r) 2.30
vulturii de noapte
(r) 4.30 Asta-i
România! (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

7<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, în Germa-
nia 9<00 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la Klingen-
thal, în Germania 9<30 Ci-
clism< Turul San Juan 10<30
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Garmisch Partenkirchen,
în Germania 12<30 Combi-
nata nordică< Cupa Mondi-
ală, la Klingenthal, în Ger-
mania 14<15 Schi alpin< Cu-
pa Mondială, la Garmisch
Partenkirchen, în Germania
15<30 Biatlon< Campionatele
Mondiale de juniori, la
Brezno Osrblie, în Cehia
16<00 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la Klingen-
thal, în Germania 16<30 Sări-
turi cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Oberstdorf, în Ger-
mania 18<45 Biatlon< Cam-
pionatele Mondiale de ju-
niori, la Brezno Osrblie, în
Cehia 19<15 Biatlon< Cam-
pionatele Mondiale de ju-
niori, la Brezno Osrblie, în
Cehia 19<45 Combinata
nordică< Cupa Mondială, la
Klingenthal, în Germania
20<15 Schi alpin< Cupa Mon-
dială, la Garmisch Parten-
kirchen, în Germania 20<40
Ştirile Eurosport 20<45
Snooker< Mastersul German,
la Berlin, în Germania 23<55
Ştirile Eurosport 0<00 Sărit-
uri cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Oberstdorf, în Ger-
mania 1<30 Biatlon< Campi-
onatele Mondiale de juniori,
la Brezno Osrblie, în Cehia
2<30 Snooker< Mastersul
German, la Berlin, în Ger-
mania 4<00 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
Oberstdorf, în Germania
5<30 Snooker< Mastersul
German, la Berlin, în Ger-
mania 

8.50 În mâna lui
Dumnezeu 9.25
Cronica catolică
10.05 Rome Re-
ports  11.00 Emisiu-
ne reformată 13.05
Jurnal 13.50 Muzi-
că de prânz  15.00
Regina vienei - An-
na Sacher și hotelul
ei - doc. austr. 16.00
Căsătoria Marei
Szüts - film magh.
19.35 Îngerul păzi-
tor - ser. am. 22.00
Drumul spre rai -
film am-isl.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Radu Beligan,
“Aurel Vlaicu” - 13.10

Simona Pătruleasa,
“Știrile Kanal D” 

- 19.00
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7.15 Mama campi-
onului (r) 8.15 În rit-
mul vieții (r) 9.15
Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Raze de lun[ (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30 În
ritmul vieții (r) 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campi-
onului 19.00 Raze de
lun[ 21.00 În ritmul
vieții 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dra-
goste cu `mprumut
0.00 Raze de lun[ (r)
2.00 Petale de singu-
r[tate 3.00 Mama
campionului 4.00 State
de Rom]nia 4.45 Din-
colo de povestiri 5.15
Dragoste cu ̀ mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[ 

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design 9.20
Teleshopping 10.30
Chef Dezbrăcatu’
11.00 Pasiune Tos-
cană 12.00 Teleshop-
ping 13.30 Camera
de râs 14.00 Benny
Hill Show 15.00 În
bucătărie cu Horia
vîrlan 16.00 Totul se
pl[te;te 18.00 Focus
18 19.30 Flash mon-
den 20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei  23.00 Metod[
periculoas[ 1.00 De
ce eu? 3.30 vlad
|epe; (r) 5.30 Flash
monden (r) 5.50
Starea naţiei 6.50
Teleshopping

7.30 Universul credinţei
8.25 Filler  8.30 Univer-
sul credin\ei 9.30 Pro
patria 10.00 În grădina
Danei 10.35 via\a satu-
lui 11.50 Minutul de
agricultur[ 12.00 via\a
satului 13.00 Tezaur fol-
cloric 14.00 Telejurnal
14.30 Ultima edi\ie
15.30 vedeta popular[
16.30 vedeta popular[
17.29 Live sal[ 17.30
Handbal feminin, Liga
Florilor< CS Minaur Baia
Mare - HC Dunărea
Brăila  19.00 Unirile
rom]nilor 20.00 Telejur-
nal 21.00 - 23.00 Festi-
valul Naţional de Folclor
Ion Macrea  0.00 Garan-
tat 100% 1.00 Recurs la
moral[ 2.00 ~n gr[dina
Danei (r) 2.30 via\a sat-
ului 3.45 via\a satului
4.35 Universul credinţei
(r) 5.25 Universul
credin\ei 6.15 Imnul
României 6.20 Moment
Art 6.25 Banii tăi (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Beverly Hills
Ninja (r) 11.45 Ce
spun rom]nii 12.45
Ferma (r) 14.45
C[l[torie spre cen-
trul P[m]ntului (r)
16.30 Rock pentru
totdeauna 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
B[ie\i r[i 2 22.45
John Wick 0.30
Războinicul vânător
și Crăiasa Zăpezii (r)
2.15 Rock pentru
totdeauna (r) 4.30
Arena buc[tarilor
(r) 5.00 Ce spun
românii (r)

7.45 Zoya - Partea a
I-a 9.45 La bloc (r)
12.00 Zoya - Partea
a II-a  14.00 Turbo
(r) 15.45 Pulbere de
stele 18.15 La bloc
20.30 O călătorie cu
mama 22.30 Ade-
văratul curaj 0.45 O
călătorie cu mama
(r)   2.30 Adevărat-
ul curaj (r)  4.30 La
bloc (r) 

7.00 Observator 9.45
Ma-ma 11.15 Minionii
13.00 Observator 13.30
Observator 14.00 Zaza
sing 16.45 Fratele lui
Mo; Cr[ciun 19.00 Ob-
servator 20.00 Furios ;i
iute 4  22.00 Batman<
~nceputuri 1.00 Furios
;i iute 4 2.45 Observator
3.30 Batman< ~ncepu-
turi 6.00 Observator

10.30 Taina credin\ei
(limba maghiară)
12.00 Taina credin\ei,
emisiune realizată de
Mihaela Ghiță 13.00
Info Studio, realizator
Mihai Sălceanu, invi-
ta\i vasile Chi;luca ;i
Sergiu Blaga, Poli\ia
Local[ Satu Mare
18.00 Educa\ie eco-
logic[ 20.00 Info Stu-
dio (r)
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“Handbal feminin,
Liga Florilor<

CS Minaur Baia
Mare - HC Dunărea

Brăila” - 17.30 

Tom Cruise,
“Rock pentru 

totdeauna” - 16.30

Sergiu Blaga, 
invitat 

“Info Studio” - 13.00

Claire Danes,
“Pulbere de stele” 

- 15.45

Gökçe Akyildiz,
“Petale de 

singurătate” - 15.30

Luca Capuano,
“Pasiune Toscană”

- 11.00
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Aproape că nu ex-
istă reţetă culinară care
să nu precizeze la final
că se adaugă puţin
piper.

Utilizat în antichitate ca
„monedă” de schimb şi
prezentat zeilor ca ofrandă,
piperul este fără îndoială cel
mai răspândit condiment
de pe planetă, disponibil pe
tot parcursul anului. Oare
câţi dintre consumatorii de piper
în diversele mâncăruri îi cunosc
şi valenţele terapeutice?

Piperul este de mai multe
feluri< piper negru, piper alb,
piper verde, piper roşu sau piper
roz.

Din punct de vedere nu-
triţional piperul conţine potasiu,
mangan, vitamina K, vitamina C,
calciu, cupru, fier, fibre, calciu,
crom. 

Piperul negru provine de la
planta de piper, o plantă asemeni
viţei de vie, care poate creşte până
la 10 metri lungime în zonele cu
clima caldă tropicală. Când plan-
ta are vârsta de trei până la patru
ani aceasta face bucheţele de flori
mici şi albe care se transformă în
mici fructe cunoscute drept
boabe de piper. Piperul negru se
foloseşte în diverse medicamente
şi produse cosmetice, iar uleiul
de piper este, de asemenea, folosit
ca ulei de masaj ayurvedic sau în
anumite tratamente de fru-
museţe.

Piperul alb este sămânţa
plantei de piper după înlăturarea
învelişului închis la culoare. Pro-
cedeul utilizat în acest sens este
cel denumit topire industrială
prin care fructele de piper roşu
sunt înmuiate în apă timp de o
săptămână pentru ca învelişul să
se înmoaie şi să cadă. 

Mai apoi se înlătură toate
urmele de înveliş, iar boabele ră-
mase sunt puse la uscat. Piperul
alb este foarte răspândit în
bucătăriile indiană şi mexicană,
în sosuri, salate sau piureuri.

Piperul verde înseamnă, aşa
cum vă puteţi da seama, boabe
crude de piper. 

Aceste boabe sunt uscate ast-
fel încât să-şi menţină culoarea
verde. Sunt utilizate metode
precum tratarea cu dioxid de sulf,
conservarea sau liofilizarea. Cel
mai frecvent întâlnim piperul
verde în bucatăria asiatică, mai
ales în cea thailandeză.      

Piperul roşu se referă la
fructele conservate în saramură

sau oţet sau poate fi produs prin
aceleaşi tehnici de menţinere a
culorii folosite pentru obţinerea
nuanţei de verde.

Piperul roz reprezintă
fructele uscate ale unei specii
diferite din familia Piperaceae -
Schinus Terebinthifolius. Acest
condiment este mai degrabă aro-
mat decât iute, fiind de multe ori
ales ca decoraţiune şi mai puţin
pentru gust. Totuşi, în combinaţie
cu alte mirodenii poate căpăta o
aromă subtilă, deosebită, fiind, în
general, preferat pe lângă
preparate din peşte şi legume.

Beneficii pentru sănătate

Piperul stimulează papilele
gustative transmiţând semnale
stomacului pentru creşterea can-
tităţii de acid clorhidric secretate,
îmbunătăţind, astfel, digestia.
Acidul clorhidric este necesar
pentru digestia proteinelor şi a
altor componente alimentare.
Când producţia acestei substanţe
este redusă alimentele pot
rămâne mai mult timp în stomac
provocând arsuri sau indigestie.

Tot piperul ajută la prevenirea
formării de gaze intestinale, de
asemenea ca urmare a creşterii
producţiei de acid clorhidric din
stomac.

Celebrul condiment este
apreciat, de asemenea, pentru
efectele antioxidante, antiinflam-
atorii şi antibacteriene. Prin efec-
tul de descompunere a celulelor
de grăsime piperul ajută la
menţinerea siluetei oferind, în
acelaşi timp, energie.

Piperul negru îmbunătăţeşte
transferul beneficiilor altor plante
în diferite zone ale corpului, max-
imizând eficienţa altor alimente
sănătoase pe care le consumăm.
De aceea adăugarea de piper în
alimentele noastre preferate nu
numai că ne încântă papilele gus-
tative, ci sporeşte disponibilitatea
şi accesibilitatea nutrienţilor în
sistemul nostru. 

Text selectat de  I. Ani\a;

Piperul are efecte antioxidante, 
antiinflamatorii 

;i antibacteriene (I)
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



7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.00
Faptele – jurnal
13.30 Walker, copo-
iul din Texas – ser.
am. 15.40 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Marimar –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.00 Exatlon Hun-
gary – reality de
sporturi extreme
23.45 Kung Fu Yoga
– ser. am-chin.

Tv 2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Plane-
ta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal  1.20 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 12.55 O nevas-
tă nouă de tot -  ser.
am. 13.25 Budapesta
zi și noapte – ser.
magh. 14.40 Dragii
moștenitori – ser.
magh.  16.45 Men-
talistul – ser. am.
17.50 Elif – pe dru-
mul iubirii  – ser.
turc. 19.00 Jurnal
RTL 21.35 Între
prieteni – ser. magh.
23.25 Dr. Os – ser.
am. 0.55 Castle – ser.
am. 

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Georgia-telefericele care
sfidează moartea 8.30
C];tig[ Rom]nia 9.30
Cele ;ase surori 10.30
Natur[ ;i aventur[ 11.00
Gala umorului 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 vasele
legendare din Oman15.00
Prim[verii 15.30 Chef  de
vedete 16.30 Cele ;ase
surori 17.30 Iarna am-
intirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00 D’ale
lu’ Mitică 21.00 Destine
ca-n filme 22.10 Cara-
cati\a 23.10 ~n numele
legii 0.25 C];tig[
Rom]nia 1.00 Aurel
vlaicu 3.00 P[dureanca
4.10 Telejurnal TvR2
4.50 Sport 5.00 Natur[ ;i
aventur[ 5.30 S[n[tate cu
de toate 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

6.30 :tirile Kanal
D (r) 7.30 Tele-
shopping 8.15
Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
1001 de nop\i
11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 Puterea
dragostei 15.00
Teo Show  17.30 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Ex-
atlon 22.15 Fan
Arena 0.30 Știrile
Kanal D (r)  1.45
~n c[utarea adev[-
rului 3.30 Puterea
dragostei 6.00
Teleshopping (r) 

7<30 Biatlon - Brezno Osr-
blie Campionatele Mondiale
de juniori, la Brezno Osrblie,
în Cehia 8<00 Biatlon -
Brezno Osrblie Campi-
onatele Mondiale de juniori,
la Brezno Osrblie, în Cehia
8<30 Ciclism - Turul San
Juan Turul San Juan 9<30
S[rituri cu schiurile - Ober-
stdorf Cupa Mondială, la
Oberstdorf, în Germania
11<00 SNnooker - Berlin
Mastersul German, la
Berlin, în Germania12<45
Biatlon - Brezno Osr-
blieCampionatele Mondiale
de juniori, la Brezno Osrblie,
în Cehia 13<15 Schi alpin-
Are Campionatul Mondial,
la Are, în Suedia15<00 S[ri-
turi cu schiurile - Oberst-
dorf Cupa Mondială, la
Oberstdorf, în Germania
16<30 Snooker - Berlin Mas-
tersul German, la Berlin, în
Germania 20<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la Antholz,
în Italia 17<45 Tenis de mas[
- Montreux Cupa Europei
Top16, la Montreux, în
Elveţia18<30 Schi Alpin- Are
Campionatul Mondial, la
Are, în Suedia 19<30 S[rituri
cu schiurile - Oberstdorf
Cupa Mondială, la Oberst-
dorf, în Germania 20<25
Omnis sport - Colţul regi-
zorului 20<50 Ştirile Eu-
rosport 20<55 Fotbal - An-
glia 21<00 Fotbal - Anglia
Premier League, în Anglia
0<00 Snooker - Cheltenham
Marele Premiu Mondial
1<00 Schi Alpin- Are Cam-
pionatul Mondial, la Are, în
Suedia 2<00 Biatlon - Brezno
Osrblie Campionatele Mon-
diale de juniori, la Brezno
Osrblie, în Cehia

7.45 Magazin pen-
tru rromi 8.45 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.30 Docto-
rul din provincie -
ser. germ. 13.02
Jurnal 13.50 Mân-
căruri simple cu Ja-
mie 15.25 Dragoste
infinită – ser. turc
16.15 Șase surori –
ser. span. 17.05
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.25 Lu-
mina albastră 22.25
Oficiul legendelor –
ser. fr. 23.25 Profe-
sorul investighează
– ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Cristina Soare,
“E vremea ta!” - 18.45

Lili Sandu,
“Fan Arena” - 22.15
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7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 În ritmul
vieții (r) 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Petale de sin-
gur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
14.30 În ritmul vieții
(r) 15.30 Petale de sin-
gur[tate 16.30 Într-o
altă viaţă 18.00 Mama
campionului 19.00
Raze de lun[ 21.00 ~n
ritmul vie\ii 22.00 State
de Rom]nia 23.00
Dragoste cu ̀ mprumut
0.00 Raze de lun[ (r)
2.00 Petale de singu-
r[tate 3.00 Mama cam-
pionului 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Din-
colo de povestiri 5.15
Dragoste cu ̀ mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[

7.20 Nu film[m ca s[
ne amuz[m 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 Fo-
cus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Fr[\ia Kun-fu
22.30 Starea naţiei
23.30 Trăsniți din
NATO 0.30 Focus din
inima Rom]niei 1.00
Fr[\ia Kun-fu  3.00
Mama mea g[te;te
mai bine 4.00 Ca-n
filme 5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshop-
ping

7.00 - 9.00  Telejurnal
matinal l  10.00 Perfect im-
perfect 11.00 Perfect im-
perfect 11.45 Teleshopping
12.00 Teleshopping 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Aici, acum 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte
corect! 15.00 Maghiara de
pe unu 16.00 Maghiara de
pe unu 17.00 Telejurnal
17.05 #Creativ  17.30
Handbal ZOOM 18.00
Rom]ni care au schimbat
lumea 18.00 ~n spatele
frontului  19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.00 Dosar
Rom]nia 23.00 Rom]nia
veritabil[ 23.30  Rom]nia
veritabil[ 0.00 Telejurnal
0.35 ~n spatele frontului
1.30 vizită de lucru cu Gi-
anina Corondan 2.00
Dosar Rom]nia 2.50
Rom]nia veritabil[ 3.40
Telejurnal 4.30 vorbe;te
corect 4.35 Rom]nia 9
5.25 Imnul României 5.30
Pulsul zilei

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 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Iadul se de-
zl[n\uie 22.15 Dre-
dd< ultima judecat[
0.00 :tirile Pro Tv
0.30 Josh Wich
2.15 Lec\ii de via\[
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.45 La bloc 11.15
Pulbere de stele 13.45
Eu ;i monstrul meu
16.15 Mesaj din viet-
nam - Partea I 16.00
Indiana Jones `n
c[utarea arcei pierdute
18.15 La bloc 20.30
Lara Croft< Tomb
Raider 22.30 Frag-
mente  0.30 Lara Croft
<Tomb Raider 2.30
Fragmente 4.00 La
bloc 5.30 La M[ru\[ 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt vede-
ta! 16.00 Observator
17.00 Acces direct 19.00
Observator 20.00
C[l[torie cu peripe\ii
21.45 10.00 `. Hr. 0.00
Xtra Night Show 1.00
10.00 ̀ . Hr. 2.45C[l[torie
cu peripe\ii   4.15 Aici eu
sunt vedeta! (r) 6.00 Ob-
servator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Audi-
en\e `n direct”, realiza-
tor Mihai S[lceanu, in-
vitat dr. Silaghi Daniela,
psihiatru 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela Că-
dar 21.30 “Panoramic
Sportiv”

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Emma Zeicescu ,
“Perfect imperfect” 

-  11.00

Nicolas Cage,
“Iadul se 

dezl[n\uie” - 20.30

Angelina Jolie,
“Lara Croft< Tomb

Raider” - 20.30

Dr. Silaghi Daniela,
invitat[ la “Audien\e

`n direct” - 18.30

Gheorghe Visu,
“State de Rom]nia”

-  22.00

Alfred Hawthorne,
“Benny Hill Show” 

- 17.10

Salat[ de sfecl[ ro;ie 
cu portocale

Mod de preparare<

Sfecla curățită și spălată se ră-
zuiește pe răzuitoarea cu găuri
mari, sau se taie bucăți mai mici
sau mai mari, după preferință. Do-
uă cepe verzi se mărunțesc, se

adaugă varza, salata sau păpădia
(se pot folosi chiar și ambele), se
răzuiește coaja de lămâie, se con-
dimentează, se stropește cu oțet și
cu ulei de măsline și se amestecă.
Portocala se curăță, se desface în
felii, iar acestea se taie în două. Pe
farfurie sau tava în care se va pune
pe masă se așează prima dată
compoziția de bază, apoi sfelca și
bucățile de portocale. Brânza tofu,
sfărâmată, se amestecă fie în com-
poziția de bază, fie se va presăra
deasupra salatei înainte de servire,
ca ornament. Se servește cu ceapă
verde, corn, sau ouă fierte.

Ingrediente<

O sfeclă roșie crudă, de mă-
rimea unui măr mai mare, o mâ-
nă de varză albă răzuită, o por-
tocală bine coaptă, câteva fire de
ceapă verde, coaja unei jumătăți
de lămâi, 2-3 frunze de salată
mărunțită sau frunze de păpădie,
o bucățică de brânză tofu de mă-
rimea unui ou, ulei de măsline,
oțet de vin roșu, sare, un vârf de

cuțit de nucșoară răzuită.

Ciorb[ de linte uscat[ă

Mod de preparare< 

Lintea se spală bine și se pune
la fiert în apă ușor sărată. Într-o
altă oală, ceapa mărunțită se că-
lește în ulei și se adaugă puțină
boia de ardei, apoi zarzavaturile
mărunțite. Se călește ușor și acest

amestec, apoi se stinge cu apă.
Lintea pe jumătate fiartă se stre-
coară și se toarnă în oala cu zar-
zavaturile. Dacă vedeți că zeama
în care ați fiert lintea este prea făi-
noasă, după ce ați strecurat boa-
bele, le puteți limpezi cu puțină
apă caldă. Ciorba se condimen-
tează și se mai fierbe așa circa 20
de minute, până când toate ingre-
dientele se înmoaie. La servire se
poate presăra cu frunze de pă-
trunjel sau ceapă verde mărunțită,
sau se poate adăuga smântână.  

Ingrediente<

200 g de linte uscată (prefe-
rabil roșie dar nu neapărat), 500
g de zarzavaturi (morcovi, pă-
trunjei, gulii, țelină), o ceapă, 2-
3 linguri de ulei, sare, piper, boia
de ardei (dulce sau iute, după
gust), pătrunjel verde sau smân-

tână la servire.

Brio;e super rapide

Mod de preparare<

Încalziți cuptorul la 180 grade
C. Ungeți cu puţin unt o tavă pen-
tru 12 brioşe şi presăraţi cu puţină
făină. Într-un bol de mărime me-
die amestecaţi făină, praful de copt
şi sarea. Cu ajutorul unui mixer,
amestecaţi untul cu zahărul, până
când amestecul devine pufos.
Adăugaţi pe rând ouăle şi mixati
cu grijă, adăugând şi extractul de
vanilie. În timp ce continuaţi să

amestecaţi compoziţia la viteză
mică, adăugaţi jumătate din can-
titatea de făină, urmată de lapte.
După ce vă asiguraţi că amestecul
este omogen, adăugaţi şi restul făi-
nii şi continuaţi să amestecaţi. Îm-
părțiți compoziţia în locurile din
tavă, umplând 2/3 din fiecare din-
tre acestea. Coaceți brioşele timp
de 22-25 de minute. Când sunt
coapte, lăsați-le să se răcească pen-
tru 5 minute în tavă, apoi le scoa-
teți din formă. La final, decoraţi
brioşele cu glazură sau cremă pre-
parată cu aroma preferată și cu
modele ce vă plac.

Ingrediente< 

8 linguri de unt nesărat, la
temperatura camerei, o cană și
trei sfert de făină, 2 linguriţe de
praf de copt, o jumătate de lin-
guriţă de sare, 3/4 pahar cu za-
hăr, 2 ouă, o linguriţă de extract
de vanilie, o jumătate de cană cu
lapte integral, glazură de unt cu
aromă de vanilie, zmeură sau

ciocolată 

Pilaf de orez cu pui,
la cuptor

Mod de preparare<

Ceapa și ardeiul se taie mă-
runt (sau se răzuiește), se călește
în ulei, se adaugă bucățile de carne
și se călesc și acestea în continua-
re. Când carnea capătă o nuanță
albicioasă, se adaugă puțină boia,
un pic de apă, apoi și celelalte con-
dimente și se amestecă. Se adaugă

orezul, apa, se amestecă și se dă la
cuptorul preîncălzit. Lăsăm să
fiarbă fără să amestecăm, până
când orezul absoarbe toată apa.
Dacă vă place orezul fiert mai
moale, puneți 3 căni de apă. Când
se scoate de la cuptor, până când
mai e fierbinte se adaugă pătrun-
jelul tăiat, sau dacă eventual mai
e nevoie, se mai condimentează,
după gust. Cu ajutorul unui po-
lonic uns cu ulei, se pot forma glo-
buri, care se ornează cu frunzulițe
verzi, cu roșii, sau cu salată. Se
servește cu murături, sau eventual
cu salată de crudități.  

Ingrediente<

5-600 g de pui (piept sau
pulpe), o ceapă de mărime me-
die, o jumătate de ardei gras, sau
o linguriță de pastă de ardei, o
cană de orez, 4-5 linguri de ulei,
sare, piper, boia de ardei dulce,
bază pentru mâncăruri (delicat
de casă, dacă se poate), eventual
un vârf de cuțit de oregano (nu
în mod obligatoriu), câteva
frunze de pătrunjel verde mă-
runțit, 2,5 - 3 căni de apă sau

preferabil, supă de carne.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pentru a pierde
grăsimea acumulată în
exces în timpul sarcinii,
alăptarea poate fi de mare
folos, întrucât metabolis-
mul bazal și arderile sunt
mai intense în timpul
alăptării. Se știe că dacă
al[ptezi, slăbești mai ușor
după naștere.

Alături de un consum
crescut de apă și de câteva mă-
suri dietetice de bun simt - re-
nunțarea la dulciuri, făinoase,
biscuiți umpluți sau alimente
prăjite, alăptarea este princi-
palul aliat care contribuie la o
pierdere treptată și naturală
în greutate, între 300 și 500 de
grame pe săptămân[. Se știe
că dacă al[ptezi, slăbești mai
ușor după naștere.

Există bineînțeles, o serie
de strategii pe care le poți apli-
ca pentru a pierde în greutate,
în special la nivelul ab-
domenului, cum ar fi
alăptarea la cerere, care de-al-
tfel îi priește și micuțului tău,
dar și anumite exerciții care
se adresează grăsimii abdom-
inale în special, dar și grăsimii
coapselor și feselor. Pe par-
cursul slăbirii abdominale,
purtarea unei centuri adec-
vate poate fi de folos, ajutând
pielea să își recapete mai rapid
tonusul.

Centurile speciale ab-
dominale sunt recomandate
de zeci de ani postpartum,
poate că ai auzit despre ele și
de la mama și bunica ta, în-
trucât ajută în primul rând la
susținerea structurilor ab-
dominale. În acest fel, încu-

rajează vindecarea și previne
întinderea neregulată sau de-
teriorarea musculaturii ab-
dominale, striate sau netede,
mai ales după o operație
cezariană.

7 strategii pentru 
a sl[bi 

1. Alăptează ori de câte ori
copilul dorește, deoarece fa-
vorizează producția de lapte,
proces care consumă mai
multă energie.

2. Prepară alimentele la abur,
este mai sănătos, oferă mai
mulți nutrienți și mai puține
calorii.

3. Folosește o centură post-
partum, deoarece facilitează
reașezarea organelor interne,
promovează refacerea tegu-
mentului extrem de destins în
sarcina, reconfigurează talia și
oferă un aspect plăcut siluetei.

4. Bea 2-3 litri de apă pe
zi, pentru a asigura o pro-
ducție bună de lapte și pentru
a ajută la menținerea unui
stomac mereu pe jumătate
plin, ceea ce inhibă foamea.

5. Bea ceaiuri, cum ar fi
ceai de fenicul, anason,
mușețel, tei, toate ajută la
scăderea retenției hidrice, fără
a afecta calitatea laptelui pen-
tru copil.

6. Mergi la plimbare cu
copilul în cărucior sau în ruc-
sacul special, până când acesta
are 11 kg, cel puțin 30 de
minute în fiecare zi, de prefer-
at în parc, deoarece plimbarea
în aer liber îmbunătățește cir-
culația sângelui, arde calorii
și, de asemenea, contribuie la
o stare de bine și relaxare.

7. Fă exerciții acasă cu
copilul, deoarece această ac-
tivitate tonifiaz[ mușchii,
combate stările de proastă dis-
poziție și crește apropierea de
cel mic, distr]ndu-l foarte
mult. 

Cum îți recapeți 
abdomenul plat

Urmând aceste sfaturi fe-
meile pot sl[bi și își pot
recăpăta abdomenul plat, dar
este important să se știe că o
slăbire accelerată nu este sănă-
toasă (mai mult de 2 kg pe
lun[) mai ales când al[ptezi,
chiar și dacă alăptatul s-a rărit,
când bebelu;ul a trecut la di-
versificare, respectiv o dată
sau de două ori pe zi.

Dieta ideală pentru a
scapă de grăsimea în exces de
la nivelul centurii abdomi-
nale, acumulată în timpul
sarcinii, nu poate fi prea re-
strictivă, mai ales dacă femeia
alăptează, deoarece pentru a
asigura o bună calitate a
laptelui, organismul are
nevoie de nutrienți și calorii,
care sunt furnizate de dietă
mamei. Altfel, aceștia sunt
preluați din rezervele mamei,
ducând la carențe de calciu,
magneziu, fier etc.

În această etapă, proaspă-
ta mam[ ar trebui să aibă 5-6
mese pe zi și să bea multă apă
între mese, pentru a nu afecta
digestia și producerea laptelui.

Alimentele de baz[ sunt
proteinele, salatele și
legumele, ocazional fructele,
și cerelale integrale, deoarece
acestea sunt bogate în fibre,
care ajută procesul de slăbire.

Efortul fizic are un impact imediat
asupra bătăilor inimii, de aceea atunci
când facem sport pulsul crește – ce
înseamnă însă un puls sănătos și când
acesta trădează o problem[ cardiacă?

Atunci când faci sport, pulsul este accelerat
pentru a ajuta organismul să se vascularizeze
și oxigeneze în mod eficient. Este important
să îți monitorizezi ritmul cardiac în timpul ac-
tivităților sportive pentru că atât un puls prea
scăzut, cât și un puls prea accelerat pot trăda
probleme de sănătate.

Pulsul este cel care arată cât de eficient
pompează inima sângele. De fiecare dată când
se extinde și se contract[, inima împinge sân-
gele prin tot sistemul circulator. Un puls nor-
mal variază, la persoanele adulte, între 60 și
90 în repaus, și poate atinge chiar și 200 în
timpul exercițiilor intense. Un puls mai mic
decât valorile normale semnifică instalarea
brahicardiei, care se manifestă prin senzație
de amețeală sau leșin, în timp ce un puls prea
ridicat determin[ apariția tahicardiei, care
poate fi un semn al unei boli cardiace.

Cum putem s[ ne monitoriz[m?

Pulsul ideal din timpul antrenamentului
de la sal[ depinde de mai mulți factori, însă
pentru a-ți face o idee despre valorile pe care
pulsul tău ar trebui să le aibă în timp ce faci
sport fă următorul calcul< scade din 220 vârsta
ta. Spre exemplu, dacă ai 20 de ani, pulsul tău
ar trebi să fie de maximum 200. Medicii reco-
mandă însă să ne limităm la 60-80% din pulsul
maximum acceptat. Așadar, dacă ai 20 de ani,
pulsul maximum este de 200, însă ideal ar fi
să fie în jur de 160.

Pentru a-ți monitoriza pulsul, fă o pauză
în timpul antrenamentului și măsoară-ți pulsul
preț de 10 secunde. Așază-ți buricul degetului
arătător, dar și pe al celui mijlociu pe interiorul
încheieturii mâinii opuse. Apasă ușor pentru
a simți pulsul și apoi numără bătăile inimii
preț de 10 secunde, uitându-te la ceas. Multi-
plică bătăile inimii din intervalul de 10 secunde
cu 6 și obții pulsul. Există acum pe piață o serie
de brățări, accesorii și alte gadgeturi care îți
monitorizează în permanen\ă pulsul, făcân-
du-ți misiunea mai ușoară. Mai mult decât
atât, există chiar și aplicații care îți calculează
pulsul în funcție de vârstă și condiția ta fizică,
determinând valorile unui puls normal pentru
tine și aten\ion]ndu-te când apar probleme.

O serie de factori pot contribui la creșterea/
scăderea pulsului astfel încât acesta să de-
pășească valorile normale. Spre exemplu, căl-
dură excesivă și deshidratarea determin[
creșterea pulsului, la fel ca și exercițiile făcute
la altitudini mari.

Și unele tratamente medicamentoase pot
afecta pulsul, în special medicamentele pentru
afecțiunile cardiace ori cele pentru tratarea di-
abetului - dacă observi un puls neobișnuit în
timp ce practici sport și suferi de asemenea
afecțiuni, este obligatoriu să ai o discuție cu
medicul tău pe această tem[. Medicul tău este
cel în măsură să îți ofere sfaturi cu privire la
activitatea pe care o desfășori la sala de fitness,
astfel încât să nu te expui niciunui risc.

Sfaturi u;or de aplicat pentru rec[p[tarea
siluetei dup[ na;tere

Afl[ dac[ pulsul t[u
are valori normale
`n timpul sportului!

7.00 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Walker, copoiul din
Texas – ser.  am.
15.40 Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40 Ma-
rimar – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc 20.00 Exatlon
Hungary – reality de
sporturi extreme
23.45 Columbo –
ser. am. 1.25 Faptele
extra - știri 5.55 În
capcană – f i lm
germ.

Tv2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 14.35 Pla-
neta albastră 15.35
Gospodarul ma-
ghiar  16.35 Biserica
vie 17.35 Expres
carpatin 18.33 Șan-
sa 18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul celor
din v4 22.30 Jurnal
mondial  22.50 As-
tă-noapte 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 12.55 O ne-
vastă nouă de tot –
ser. am. 13.25 Buda-
pesta zi și noapte –
ser. magh. 14.40
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.45
Castle  – ser. am.
17.20 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.35 Între prieteni
– ser. magh. 23.55
Secolul XXI – legen-
dele trăiesc cu noi 

7.00 Regatul S[lbatic 7.30
Documentar 360° 8.30
Câştigă România! 9.30 Cele
şase surori 10.30 Zile cu stil
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate 14.00
Hamburg - Ora;ul lebede-
lor 15.00 Prim[verii 15.30
Chef de vedete  16.30 Cele
şase surori 17.30 Iarna am-
intirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 Everest
21.45 Poate nu ;tiai 21.50
100 de poveşti despre
Marea Unire -5 minute de
istorie cu prof. dr. Adrian
Cioroianu 22.10 Caracatița
23.15 ~n numele legii 0.20
Everest 2.50 ~n numele
legii 3.50 Telejurnal TvR 2
4.30 Cap compas 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 1001 de nopți
11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 Puterea dra-
gostei 15.00 Teo
Show 17.30 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 19.00 Știrile
Kanal D  20.00 Ex-
atlon 23.15 Fan
Arena 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.45
Puterea dragostei
(r) 4.15 ~n c[u-
tarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshop-
ping (r) 6.30 Pasti-
la de râs 6.45 Știr-
ile Kanal D 

5<30 Snooker- Chel-
tenham Marele Premiu
Mondial 7<30 S[rituri cu
schiurile- Oberstdorf Cu-
pa Mondială, la Oberst-
dorf, în Germania 9<00 Bi-
atlon- Brezno Osrblie
Campionatele Mondiale
de juniori, la Brezno Osr-
blie, în Cehia 9<30 Biatlon
- Brezno Osrblie Campi-
onatele Mondiale de ju-
niori, la Brezno Osrblie, în
Cehia 10<00 Combinata
Nordic[ - Klingenthal Cu-
pa Mondială, la Klingen-
thal, în Germania 10<30
Schi Alpin- Are Campi-
onatul Mondial, la Are, în
Suedia 11<15 Schi Alpin -
AreCampionatul Mondial,
la Are, în Suedia 13<00
Schi Alpin - Are Campi-
onatul Mondial, la Are, în
Suedia 15<00 Snooker -
Cheltenham Marele Pre-
miu Mondial 19<00
Hochei pe iarb[ 19<05
S[rituri cu schiurile -
Oberstdorf Cupa Mondi-
ală, la Oberstdorf, în Ger-
mania 20<00 Schi Alpin -
Are Campionatul Mondi-
al, la Are, în Suedia 20<50
Ştirile Eurosport20<55
Snooker- Cheltenham
Marele Premiu Mondial
0<55 Ştirile Eurosport1<00
Schi Alpin - Are Campi-
onatul Mondial, la Are, în
Suedia 2<00 Biatlon -
Brezno Osrblie Campi-
onatele Mondiale de ju-
niori, la Brezno Osrblie, în
Cehia 2<30 Snooker -
Cheltenham Marele Pre-
miu Mondial  

7.00 Jurnal 8.50 Po-
șeta 9.40 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.30 Docto-
rul din provincie –
ser. germ. 13.02Jur-
nal 13.50 Jamie -
mag. gastronomic
15.20 Dragoste in-
finită – ser. turc
16.10 Șase surori –
ser. span. 17.05
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.30
Diagnoza -  ser. pol.
23.20 Grădina cu
cedri – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

William Shatner,
“Everest” - 20.10

Ernest,
‘~n c[utarea

adev[rului’ - 17.30
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7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 În ritmul
vieții (r) 9.30 Tele-
shopping  9.45 Petale
de singurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de lun[ (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 În ritmul
vieții (r) 15.30 Petale
de singurătate 16.30
Într-o altă viaţă 18.00
Mama campionului
19.00 Raze de lun[
21.00 În ritmul vieții
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut (r) 0.00
Raze de lun[ 2.00
Petale de singur[tate
3.00 Mama campionu-
lui 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Din-
colo de povestiri 5.15
Dragoste cu ̀ mprumut
6.00 ~ntr-o alt[ via\[

7.20 Tr[sni\ii din
NATO 8.00 Ellisa
9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Tr[sni\ii
din NATO 18.00 Fo-
cus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Ap[rare mor-
tal[ 22.30 Starea
na\iei 23.30 Tr[sni\ii
din NATO 0.30 Fo-
cus din inima Rom]-
niei 1.00 Secrete
`ngropate (r)  3.00
Mama mea gătește
mai bine 4.00 Pintea
5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Tele-
shopping 10.00 Per-
fect imperfect 11.00
Perfect imperfect
11.45 Teleshopping
12.30 Adev[ruri de-
spre trecut 13.00 Aici,
acum 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe
unu 16.00 Maghiara
de pe unu 17.00 Tele-
jurnal 17.05 ~ntreb[ri
;i r[spunderi 18.00 ~n
spatele frontului 19.00
Pulsul zilei 20.00 Tele-
jurnal 21.00 Rom]nia
9 22.10Hochei `n
Alaska 0.00 Telejurnal
0.35 ~n spatele frontu-
lui 1.30 #Creativ 1.55
Noroco;ii 3.45 Tele-
jurnal 4.35 Rom]nia
9 5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul
zilei

6.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lec\ii
de via\[ 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las fierbin\i
21.30 Ferma 23.30
:tirile Pro Tv 0.00
B[ie\i r[i 2.30 Las
fierbin\i 3.15
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

7.30Turbo 9.15 La
bloc (r) 11.45 Danielle
Steel’s< Zoya 13.45 In-
diana Jones ;i Templul
blestemat  18.15 La
bloc 20.30 Condamnat
s[ ucid[  22.45 Hunter
jus-ti\iarul 0.30 Con-
damnat s[ ucid[   2.30
Hunter justi\iarul 5.30
La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 11 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt vede-
ta! 16.00 Observator
17.00 Acces direct 19.00
Observator 20.00 Ar-
mageddon - Sf]r;itul lu-
mii? 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Armageddon
- Sf]r;itul lumii? 3.30
Observator (r) 4.15 Aici
eu sunt vedeta! (r) 6.00
Observator (r) 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
Cădar 22.00 “Audien\e
`n direct” (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Monica Ghiurco,
“~ntreb[ri ;i 

r[spunderi” - 17.05
Mihaela Rădulescu,
“Ferma” - 21.30

Eva Laczko,
“Audien\e 

`n direct” - 18.30

Fred Dryer,
“Hunter justi\iarul” 

- 22.45

Öykü Karayel ,
“În ritmul vieții” 

- 14.30
Vittoria Puccini,

“Elisa”-16.00
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Tendințele pentru
machiaj 2019 se vor menține
pe o linie clasică, îmbogățită
cu elemente noi, astfel încât
rezultatul final să fie adec-
vat, corect și echilibrat.

De remarcat este faptul că în
2019 dispar exagerările în materie
de volum și se merge pe o tehnică
minimalistă, dar de efect.

Machiajul anului 2019 se va
construi în completarea înfățișării
naturale, fără a influența formele
și volumele chipului. De aseme-
nea, se păstrează un echilibru ab-
solut între luminozitate și umbre,
între texturi cremoase și prăfoase,
dar și între nuanțe calde și nuanțe
reci. Machiajul perfect pentru
2019 trebuie să se afle la granița
dintre toate acestea, astfel încât să
pună în valoare fizionomia și nu
să o schimbe radical.

Machiajul ochilor – în ceea
ce privește machiajul ochilor, în
2019 make-up artiștii vor fi foarte
consecvenți și vor păstra acu-
ratețea umbrelor de pe pleoapa
mobilă, dar și simetria cromatică
de pe pleoapa de jos. Chiar dacă
încă este în trend discrepanța de
culoare dintre o pleoapă și
cealaltă, în 2019 tendințele se vor
îndrepta spre simetrie cromatică,
cel puțîn în zona ochilor.

Produsele folosite pentru
machiajul ochilor trebuie să fie
prăfoase și cremoase deopotrivă,
astfel încât nuanțele folosite să își
dezvăluie intensitatea maximă.
Din punctul de vedere cromatic,
în 2019 se vor purta foarte mult
nuanțele pământii,  cele
primăvăratice, dar și glitter-ul în
nuanțe metalice. Pentru linia de
tuș se va miza pe clasicul negru,
perfect opac și foarte rezistent, iar
genele și sprâncenele trebuie să
aibă un aspect cât mai natural. 
Dacă folosiți gene false, încercați
să alegeți unele din păr natural,
de dimensiuni compatibile cu
ochii voștri și cu simetria machi-
ajului.

Machiajul tenului – în 2019,
machiajul tenului trebuie să fie
caracterizat de luminozitate și
prospețime. Se pare că produsele
cu finish mat nu se vor mai folosi
atât de mult, în favoarea celor cu
tentă sidefată, care dau un rezultat
glowy. Când vine vorba de pro-
duse pentru machiajul tenului,
make-up artiștii recomandă pen-
tru 2019 fondurile de ten cre-
moase și lichide, pe bază de apă,
pudrele prăfoase, cu particule ilu-
minatoare și blush-uri în nuanțe
piersicii, foarte apropiate de nu-
anța naturală a pielii.

Machiajul tenului trebuie să
fie cât mai natural, astfel că nu ex-
agerați cu conturarea pomeților

sau a frunții, ci doar scoateți în
evidență trăsăturile native ale
feței. Pentru a marca cele mai
înalte puncte ale feței – pomeții,
vârful nasului, arcul lui Cupidon,
arcadă –  folosiți un iluminator
subtil, în nuanțe clade.

Machiajul buzelor – machi-
ajul anului 2019 aduce în prim-
plan rujurile lichide mate care au
început să fie din ce în ce mai pop-
ulare în ultimii ani. Acestea au o
textură foarte cremoasă în mo-
mentul aplicării, fapt care le face
extrem de maleabile pe buze, iar
în momentul uscării devin mate
și foarte rezistente. Rujurile tip ba-
ton vor fi și ele un element im-
portant în machiaj 2019, mai ales
atunci când vine vorba de nuanțe
neutre, de nude sau roz pal.

Din punctul de vedere cro-
matic, machiajul buzelor va urma
aceeași direcție clasică, cele mai
purtate nuanțe fiind cele naturale,
de la nude-maroniu, până la bur-
gund, vișiniu. Nuanțele de roșu
foarte intens, roz puternic sau nu-
anțele reci (albastru, negru) nu se
vor purta în mod constant în
2019, ci doar ocazional. La mare
căutare în materie de machiaj al
buzelor, în 2019, va fi tehnica om-
bre folosită pe buze. Această
tehnică se obține prin aplicarea
unui contur de buze foarte închis,
a unei baze de tranziție și a unui
ruj deschis în centrul buzelor. Prin
tehnică ombre, buzele capătă un

volum deosebit și un aspect foarte
elegant.

Reguli de bază pentru 
un machiaj 2019

În anul 2019, machiajul va
rămâne în sfera să de confort, ast-
fel că nu se vor purta machiaje ex-
centrice, foarte puternice, com-
plexe. În anul ce vine machiajul
este caracterizat de simplitate și
acuratețe, iar pentru a obține un
astfel de look trebuie să țineți cont
de câteva reguli esențiale.

Aplicarea machiajului – în
ceea ce privește aplicarea machi-
ajului, anul 2019 scoate în evi-
dență două aspecte fundamentale<
tehnica de aplicare și ustensilele
folosite. Tehnicile, în general, vari-
ază de la un make-up artist la altul,
dar dacă vă machiați acasă este
important să țineți cont de în-
demânarea și obiceiurile proprii.

Pentru a obține un machiaj
foarte curat, este indicat să în-
cepeți cu machiajul ochilor și să
încheiați cu cel al feței. Ustensilele
folosite în materie de machiaj
2019 vor fi, în linii generale, ace-
leași că și în 2018, doar că vor
apărea schimbări de formă și tex-
tură. 

Se vor folosi în continuare
pensulele, atât din păr natural, cât
și cele sintetice, dar și burețeii de
machiaj, căpătând o popularitate
extraordinară cei din silicon.

Cantitățile – machiaj 2019 se
realizează cu ajutorul unui mini-
mum de produse, mai ales că au
apus vremurile în care se obișnuia
să se revină cu un strat de ruj pen-
tru rezistență sau cu un strat de
pudră pe nas pentru a preveni as-
pectul lucios. Un machiaj curat
trebuie realizat cu cantitățile nece-
sare, evitând astfel excesul și risipă
de produs. Acest lucru este valabil
mai ales pentru gene, unde se
aplică un singur strat de mascara,
nu mai multe. Dacă simțiți nevoia
unui plus de volum, puteți arcui
genele cu ajutorul unui clește. De
asemenea, aveți grijă la cantitățile
de machiaj aplicate pe ten, căci,
de cele mai multe ori, excesul
poate provoca diverse afecțiuni
ale pielii. Același lucru este valabil
și pentru zona de sub ochi, care
este foarte sensibilă.

Dimensiuni și forme – în
2019 se vor purta din ce în ce mai
mult machiajele cu forme natu-
rale, în detrimentul celor grafice.
Evitați formele foarte bine definite
și exagerat de simetrice, astfel
încât machiajul să preia formă
naturală și nu una sculptată. 

În ceea ce privește dimensiu-
nile machiajului, în 2019 dispare
tendința de maximizare, păstrân-
du-se dimensiunile naturale.
Acest lucru este foarte vizibil în
zona buzelor unde este obligatoriu
să se respecte conturul natural,
fără a da un volum suplimentar…

Tendin\ele anului în materie de machiaj

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Walker, copoiul
din Texas - ser. am.
15.40 Bani mur-
dari, dragoste cu-
rată - ser. turc
16.40 Marimar –
ser. mex. 17.45
Cennet - ser. turc
20.00 Exatlon
Hungary -  reality
de sporturi ex-
treme 23.45 Colu-
mbo - ser. am. 

Tv 2

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 Fa-
milia 19.30 Jurnal
20.05 Planeta al-
bastră 20.30 Jur-nal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 0.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show 13.25
Budapesta zi și
noapte – ser. magh.
14.40 Dragii moș-
tenitori – ser. magh.
15.45 Castle - ser.
am. 17.50 Elif -  pe
drumul iubirii – ser.
turc  19.00 Jurnal
RTL  21.35 Între
prieteni - ser. magh.
23.25 Armă letală –
ser. am. 1.05
Investigatorii - ser.
am-can. 4.05 Men-
talistul - ser. am.

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Documentar 360°-
GEO 8.30 Câştigă
România! 9.30 Cele şase
surori 10.30 Pescar
hoinar 11.00 Mic dejun
cu un campion 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30Cap compas14.00
Madagascar - traficul cu
\estoase Angonoka
15.00 Primăverii  15.30
Chef de vedete  17.30
Iarna amintirilor 18.45
E vremea ta! 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Grup de
familie `ntr-un interior
22.20 Caracati\a 23.20
~n numele legii 0.30
C];tig[ Rom]nia 1.25
În numele legii 4.25
Telejurnal TvR2 5.00
Gala umorului 5.55 Im-
nul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 1001 de nopți
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 Pu-
terea dragostei
15.00 Teo Show
17.30 ~n c[utarea
adev[rului 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastr[ 23.00 Bra-
vo, ai stil! 1.00 Știr-
ile Kanal D (r) 1.45
Povestea noastr[
3.30 Puterea dra-
gostei(r) 6.00 Tele-
shopping (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

5<50 Snooker - Chel-
tenham Marele Premiu
Mondial  7<30 Schi Alpin
- AreCampionatul Mon-
dial, la Are, în Suedia 8<30
Combina\ia Nordic[ -
Klingenthal Cupa Mondi-
ală, la Klingenthal, în Ger-
mania 9<00 Biatlon -
Brezno Osrblie Campi-
onatele Mondiale de ju-
niori, la Brezno Osrblie,
în Cehia 9<30 Schi alpin -
Schladming 9<30 Hochei
pe iarb[ 11<15 Schi Alpin-
Are Campionatul Mondi-
al, la Are, în Suedia
13<00Schi Alpin  - Are
Campionatul Mondial, la
Are, în Suedia 15<00 Ci-
clism - Turul Comunităţii
valenciene Turul Comu-
nităţii valenciene 16<30
Omnisport Colţul regi-
zorului 17<00 Schi Alpin
- AreCampionatul Mon-
dial, la Are, în Sue-
dia18<00 Ciclism - Turul
San Juan 14<45 Snooker -
Berlin 18<00 Omnisport-
Watts 20<00 Schi Alpin -
Are Campionatul Mondi-
al, la Are, în Suedia 20<50
Ştirile Eurosport 20<55
Snooker - Cheltenham
Marele Premiu Mondial
0.55 FOTBAL - Anglia
0.00 Scrim[ 0.55 Ştirile
Eurosport 1.00 Schi
Alpin- Are Campionatul
Mondial, la Are, în Suedia
2.30 Snooker - Chel-
tenhamMarele Premiu
Mondial  4.00 Schi alpin -
Campionatul Mondial, la
Are, în Suedia

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom.  9.45
Dragoste amețitoare
– ser. mex. 10.35
Doc-torul din pro-
vincie – ser. germ.
13.02 Jur-nal 13.50
Mâncă-ruri simple
cu Jamie 15.25 Dra-
goste infinită – ser.
turc  16.15 Șase
surori – ser. span.
17.10 Age-ntul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.35 Aristocrații –
ser. am-engl-irl.
22.30 vremea
cinstei – ser. pol.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Burt Lancaster,
“Grup de familie
`ntr-un interior” 

- 20.10 

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei” 

- 11.00

12 Informa\ia zilei Miercuri 6 februarie 2019Programe TV

7.30 Mama campi-
onului (r) 8.30 ~n rit-
mul vie\ii 9.30
Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate
10.45 Teleshopping
11.15 Tata de-a gata
(r) 13.15 Teleshop-
ping 13.30 Dragoste
cu ̀ mprumut 14.30 ~n
ritmul vie\ii 15.30
Petale de singurătate
16.30 Într-o altă viaţă
18.00 Mama campi-
onului 19.00 Raze de
lun[ 21.00 ~n ritmul
vie\ii 22.00 State de
Rom]nia 23.00 Dra-
goste cu `mprumut
0.00 Raze de lun[
2.00 Petale de sin-
gur[tate 3.00 Mama
campionului 4.00
State de Rom]nia 5.15
Dragoste de `mpru-
mut 6.00 ~ntr-o alt[
via\[

7.20 Tr[sni\ii din
NATO (r) 8.00 Elisa
(r) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Mama
mea g[te;te mai bine
11.00 Teleshopping
11.30 Happy News
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Elisa 17.10 Tr[sni\ii
din NATO 18.00 Fo-
cus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Nunt[ `n of-
said 22.30 Starea
na\iei 23.30 Tr[sni\ii
din NATO 0.30 Fo-
cus din inima
Rom]niei 1.00 Cro-
nica c]rcota;ilor
3.00 Mama mea
g[te;te mai bine
5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Teleshop-
ping 10.00 Perfect im-
perfect  11.00 Perfect
imperfect  12.00 Tele-
shopping 12.30
Adev[ruri despre tre-
cut  14.00 Telejurnal
15.00 Convie\uiri
16.00 Convie\uiri
17.00 Telejurnal 17.05
Istoria cu virgil 17.25
Handbal feminin<CSM
Bucure;ti - ASC  Cora
Bra;ov19.00 Pulsul
zilei 20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.10 Plan sclipitor
0.00 Telejurnal 0.35
Politic[ ;i delicate\uri
1.30 Toate-s vechi şi
9-s toate (r) 2.00 Un
plan sclipitor 2.50
Rom]nia 9 (r) 3.45
Telejurnal 4.35 Româ-
nia 9  5.25 Imnul
României 5.30 Pulsul
zilei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ferma 23.30 :tirile
Pro Tv  0.00 Iadul
se dezl[n\uie 2.30
Lec\ii de via\[ (r)
3.15 vorbe;te lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.00 Danielle Steel s
< Album de familie
partea I 9.00 La bloc
11.30 Danielle Steel
s < Album de familie
partea II13.30 Indi-
ana Jones ;i templul
blestemat  18.15 La
bloc 20.30 Misiune
`n paradis 22.15 Or-
ganiza\iaEast 0.30
Automata (r)  4.15
La bloc7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 11.00 Prietenii de
la 10 13.00 Observator
14.00 Aici eu sunt
vedeta! 16.00 Observa-
tor 17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Fructul oprit
22.45 Xtra Night Show
1.00 Observator  2.00
Revizie tehnic[ 4.00
Aici eu sunt vedeta!
6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Mircea Dinescu,
“Politic[ ;i 

delicate\uri”  - 0.35

Gabriel Coveșeanu,
“Vorbe;te lumea” 

- 10.30 

Mark Dacascos,
“Misiune `n paradis”

- 20.30

Jonathan Becerra,
“Raze de lun[“ 

- 19.00

Toni Ionescu,
“Tr[sni\ii 

din NATO” - 7.20 
6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ cu Ioana Za-
haria 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Ioan Anița; 19.30
:tirile ITv 20.00
“Agenda public[”, re-
alizator Stela C[dar

Informa]ia TV

Vera Pop,
“:tirile ITV” - 19.30
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Oamenii de multe ori se
întreabă dacă faptul că se în-
grijorează des înseamnă că
suferă de anxietate.

Cu toate că îngrijorarea este
o caracteristică definitorie a an-
xietății, nu fiecare persoană care
are îngrijorări suferă de tulburări
de anxietate, așadar în acest ar-
ticol voi evidenția diferențele
dintre cele două.

Îngrijorarea are de regulă
cauze clare, identificabile ușor și
este rezultatul unui proces cog-
nitiv. Specialiștii spun că aceasta
apare și dispare într-un timp
scurt, iar stările de iritabilitate,
agitație, tensiune resimțite de or-
ganism nu afectează viața indi-
vidului, permițându-i să își des-
fășoare activitățile zilnice la fel.

Multiple metode 
de tratament

Anxietatea este formată din
multiple griji, și este cuprinză-
toare, iar cauzele care generează
starea de anxietate sunt greu de
identificat. În cazul anxietății
multiplelor griji pe care le avem
le sunt asociate pericole, iar răs-
punsul creierului la percepția
unor pericole va fi pe măsură.
Aceasta generează o reacție de
apărare de tipul “fugi sau zbori”
care produce creșterea pulsului,
transpirațiile, tensiune, dificul-
tăți în respirație, etc. Tulburările
de anxietate, spre deosebire de
îngrijorare, pot afecta viața celor
care suferă de acestea. Simpto-

mele generale pot include obo-
seală, dureri de cap, iritabilitate,
dificultăți de concentrare, scă-
derea apetitului, insomnii. În
funcție de cât de frecvente și in-
tense sunt acestea pot apărea ata-
curile de panică. Toate acestea
pot afecta calitatea vieții, unele
persoane ajungând în situația în
care nu mai pot face față la locul
de muncă, nu își pot îndeplini
obligațiile sociale, ajungând să
se izoleze.

Specialistul este cel mai în
măsură să pună sau nu un diag-
nostic de anxietate. Trebuie să
știți că există multiple metode
de tratament cu rezultate foarte
bune cum sunt< terapia cognitiv
comportamentală, care se bazea-
ză pe un proces de colaborare
între terapeut și pacient având
ca și obiectiv identificarea, înțe-
legerea și schimbarea compor-
tamentelor care declanșează stă-
rile de anxietate, terapia prin mi-
crostimulare electrică a creieru-
lui, non invazivă, care produce
o stare profundă de relaxare, și
tratamentele medicamentoase.

Dr. Cătălin Cismaș

Simptomele anxiet[\ii

Plantele medicinale folo-
site ca materie primă pentru
Bitterul Taina Plantelor (sub
formă de extract hidroalcoo-
lic) cât și pentru Balsam Tai-
na Plantelor (extract hidro-
glicerinic) sunt recoltate din
zone nepoluate, ecologic cu-
rate, astfel încât putem garan-
ta eficiența maximă și puri-
tatea produsului, prin lipsa
de contaminanți toxici carci-
nogeni, ierbicide, insecticide
și îngrășăminte chimice. 

Suplimentul natural Bitter –
Taina plantelor este un produs
atent formulat pentru a tonifia
și stimula întregul organism.
Atent selecționate, ingredientele
din acest supliment alimentar
acționează sinergic, completân-
du-se și potențându-se reciproc,
beneficiind totodată și de o bio-
disponibilitate sporită. Astfel,
acest produs deosebit a fost spe-
cial conceput pentru a avea o ac-
țiune tonică, imunostimulatoa-
re, detoxifiantă, diuretică, depu-
rativă, analgezică, coleretic-co-
lagogă, laxativă și geriatrică.

Adjuvant în întărirea imuni-
tății naturale, detoxifierea și de-
purarea organismului. Facilitea-
ză, în mod natural, buna func-
ționare a digestiei. Stimulează
reglarea naturală a circulației pe-
riferce. Susține procesele orga-
nismului de auto-reglare a func-
țiilor vitale. Acțiune tonică, im-
unostimulatoare, detoxifiantă,
diuretică, depurativă, analgezică,
coleretic-colagogă, laxativă și ge-
riatrică.

Balsamul Taina Plantelor es-
te un produs atent formulat pen-
tru hidratarea, cicatrizarea, pro-
tejarea și regenerarea structurii
pielii. Acesta este deosebit de util
și în calmarea durerilor muscu-
lare sau articulare cauzate de ac-
cidentări, înaintarea în vârstă
sau din alte cauze. 

Prin sinergia compușilor
biologic-activi din cele 30 de
plante medicinale, produsul Bit-
ter – Taina plantelor acționează
ca un reglator al tuturor funcții-
lor vitale. Acesta poate fi consi-
derat un adevărat „elixir al vieții”
datorită multiplelor acțiuni be-
nefice asupra sănătății și a stării
generale a organismului, indife-
rent de vârstă. Astfel, acest su-
pliment ajută la limitarea senza-
ției de oboseală, inducând o sta-
re generală de bine. Ajută dige

stia, favorizează secreția și eva-
cuarea bilei și contribuie la limi-
tarea formării de gaze intestinale
și la ușurarea eliberării lor fiind
util și în curele de slăbire. De
asemenea, el favorizează dimi-
nuarea efectelor negative ale
stresului asupra organismului și
contribuie la întărirea sistemului
imunitar prin creșterea capaci-
tății naturale de apărare a cor-
pului față de diverși agenți pa-
togeni (virusuri, bacterii, ciu-
perci). În plus, acesta favorizează
procesul natural de detoxifiere,
stimulând eliminarea toxinelor
(inclusivi a unor factori po-
luanți) pe cale renală, digestivă
sau sudorifică. Nu în ultimul
rând, formula unică a acestui bit-
ter participă la întârzierea pro-
cesului de îmbătrânire prin re-
glarea funcțiilor organismului,
ușurează traversarea etapei de
menopauză la femei și îmbună-
tățește vederea.

Bitterul Taina Plantelor 
tonifiaz[ ;i stimuleaz[ întregul

organism

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

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Walker, copoiul din
Texas – ser. am.
15.40 Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40 Mari-
mar – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc 20.00 Exatlon
Hungary – reality de
sporturi extreme
23.45 Columbo –
ser. am. 1.30 Faptele
extra - știri 5.55 În
capcană – film
germ.

Tv2

6.55 Azi dimi-neața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 15.35
vârsta 16.35 Unio
28 17.35 Planeta al-
bastră 18.33 Gos-
podarul maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jur-
nal 0.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 As-
tro show  12.55 O
nevastă nouă de tot
– ser. am. 13.25 Bu-
dapesta zi și noapte
– ser. magh. 14.40
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.45 Cas-
tle – ser. am. 17.50
Elif – pe drumul iu-
birii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.35 În-
tre prieteni – ser.
magh. 23.25 O pe-
reche fără pereche –
ser. am. 3.15 Iadul
îngerilor – film am.

7.30 Documentar 360°-
GEO 8.30 C];tig[
Rom]nia 9.30 Cele ;ase
surori 10.30 Motorvlog
11.00 Memorialul dure-
rii  12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Natur[
;i aventur[ 14.00 Filipine
- protectorii coralilor
15.00 Primăverii 15.30
Chef de vedete 16.30
Cele şase surori 17.30
Iarna amintirilor 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 19.45 Sport
20.10 Panic[ la `n[l\ime
22.10 Caracati\a 23.15 ~n
numele legii 0.20 C];tig[
Rom]nia 1.20 Iarna am-
intirilor 3.20 În numele
legii 4.05 Telejurnal TvR
2 4.45 Sport 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 1001 de nop\i
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 Put-
erea dra-gostei
15.00 Teo Show
17.30 ~n c[utarea
adev[rului 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastră 23.00 Bra-
vo, ai stil! 1.00 Știr-
ile Kanal D (r) 2.15
Puterea dragostei
(r) 4.15 Povestea
noastr[ 6.00 Tele-
shopping 6.30 Pa-
stila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

5<30 Snooker - Chel-
tenhamMarele Premiu
Mondial 7<30 Schi alpin
-  Are Campionatul
Mondial, la Are, în Sue-
dia 8<30 Biatlon - Brezno
Osrblie Campionatele
Mondiale de juniori, la
Brezno Osrblie, în Cehia
9<00 Combina\ia nordic[
- Klingenthal Cupa Mon-
dială, la Klingenthal, în
Germania 9<30 Snoocher
- Cheltenham Marele
Premiu Mondial 10<45
Omnisport Colţul regi-
zorului 11<15 Schi Alpin
- Are Campionatul Mon-
dial, la Are, în Sue-
dia13<00 Schi Alpin -
AreCampionatul Mondi-
al, la Are, în Suedia15<00
Ciclism - Turul Comu-
nităţii valencieneTurul
Comunităţii valen-
ciene16<30 S[rituri cu
schiurile - Oberstdorf
Cupa Mondială, la Ober-
stdorf, în Germa-
nia18<00 Hochei pe iarb[
19<00 Bialton - Canmore
Cupa Mondială, la Can-
more, în Canada 20<55
Ştirile Eurosport 22<00
Hochei pe iarb[ 0<45
Omnisport Watts 0<55
Ştirile Eurosport  1<00
Biatlon - - CanmoreCu-
pa Mondială, la Can-
more, în Canada1<45 Ci-
clism - Turul Comu-
nităţii valenciene 2.30
Snooker- Cheltenham
4.00 Biatloon- Canmore 

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare –
ser. mex. 10.30
Doctorul de pro-
vincie 13.01 Jurnal
13.50  Mâncăruri
simple cu Jamie
15.10 Dragoste in-
finită - ser. turc
16.00 Șase surori –
ser. span. 16.55
Agentul Rex  19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.25 Toth
Janos – ser. magh.
22.55 Urechilă –
com. am-engl. 0.40
După sezon – film
magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Kate Jackson,
“Panic[ la `n[l\ime” 

- 20.10

Raluca Bădulescu,
“Bravo, ai stil!”

- 23.00
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7.30 Mama campionu-
lui (r) 8.30 ~n ritmul
vie\ii 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Petale de sin-
gurătate (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Raze de luna (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu imprumut
(r) 14.30 ~n ritmul
vie\ii 15.30 Petale de
singur[tate 16.30 ~ntr-
o altă viaţă 18.00 Ma-
ma campionului 19.00
Raze de luna (r)  21.00
În ritmul vieții 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Raze
de luna (r) 2.00 Petale
de singurătate (r) 3.00
Mama campionului (r)
4.00 Stare de Rom]nia
4.45 Dincolo de pove-
stiri 5.15 Dragoste de
`mprumut 6.00 ~ntr-o
alt[ via\[ 

6<50 Teleshopping
7<20 Trăsniţii  8<00
Elisa 9<30 Teleshop-
ping 10<00 Mama
mea găteşte mai
bine 11<00 Tele-
shopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14<00
Camera de râs 14<30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Elisa
17<10Trăsniţii 18<00
Focus 18 19<30 Ma-
ma mea găteşte mai
bine 20<30 Iarna bo-
bocilor 22<30 Starea
Na\iei 23<30 Trăs-
niţii 00<30 Focus din
inima României
1<00 Cronica Cârco-
taşilor 3<00 Mama
mea găteşte mai
bine 

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Tele-
shopping 10.00 Per-
fect imperfect 11.00
Perfect imperfect
12.00 Teleshopping
12.30 Adevăruri de-
spre trecut13.00 Aici,
acum 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbe;te
corect 15.00 Akzente
16.00 Akzente 17.00
Telejurnal 17.05 Eu-
ropa mea 18.00 În
spatele frontului
19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal
21.00 România 9
22.10 Aici sunt banii
0.00 Telejurnal 0.35
În spatele frontului
1.30 Levintza
prezint[ 1.55 Din
dragoste pentru Ro-
ma  3.45 Telejurnal
4.35 România 9 5.25
Imnul României 5.30
Pulsul zilei

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 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 :tir-
ile Pro Tv 20.30
Las fierbinți 21.30
Ferma  23.30 :tir-
ile Pro Tv   0.00 7
secunde 1.45 Las
fierbinți 2.30 Lec\ii
de via\[ 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.45 La bloc (r)
11.15 Daniell s Steel
s< Album de familie
partea a II - a 13.15
Ultima cruciad[ a
lui Indiana Jones
15.45 Indiana Jones
; Regatul craniului
de cristal 18.15 La
bloc 20.30 Infernul
22.30 Se mai
`nt]mpl[ 0.30 Infer-
nul 2.30 Se mai
`nt]mpl[3.45 La
bloc (r) 6.00 La
Maruţă (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.00 Prietenii de la 10
13.00 Observator 14.00
Aici eu sunt vedeta 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Transfoormers<
Exterminarea 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Sf]r;it-
ul copil[riei 3.30 Obser-
vator 4.15 Aici eu sunt
vedeta 6.00 Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 7.30
Gimnastica de dimi-
nea\[ cu Ioana Za-
haria 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 21.30 :tiri
22.00 Audien\e ̀ n di-
rect (redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Alina Stancu,
“Perfect imperfect” 

- 10.00

Cabral Ibacka,
“Ce spun rom]nii”

- 18.00

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de

diminea\[“ - 7.30
Pat Morita,

“Infernul” - 20.30
Jade Fraser,

“Raze de lun[” - 19.00
Alessandro Preziosi,

“Elisa” - 8.00


