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Marinela Gliga, director executiv la Centrul
Sf]nta Tatiana, invitat[ la emisiunea “Taina credin\ei”

Duminic[, ora 14<00, la Informa\ia TV

Cu ce s[ por\i balerinii 
`n aceast[ prim[var[
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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 Jurnal
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 Doc-
umentar 360° Geo 8.30
Prim[vara amintirilor 9.30 Cele
;ase surori 10.30 Cap compas
11.00 Ferma 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar 14.00 Doc-
umentar 360° Geo 15.00 Plim-
ba\i ;i m]nca\i 15.30 Chef de
vedete 16.30 Documentar - Na-
dia Comăneci-gimnasta şi dic-
tatorul 17.30 Prim[vara am-
intirilor 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR2 19.45
Sport 20.00 Gala Umorului
21.10 Lupta unei mame 22.50
100 de poveşti despre Marea
Unire -5 minute de istorie cu
prof. dr. Adrian Cioroianu
23.10 Un talent metafizic 1.10
Femei de 10, bărbați de 10 2.50
Un talent metafizic (r)  4.05
R[zboiul contra clanului (r)

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 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei  19.00
:tirile Kanal D 20.00
Povestea noastră 23.00
Bravo, ai stil! 1.00 :tirile
Kanald D 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştir-
ile Kanal D

7<30 Haltere< Campionatul
European, la Batumi, în
Georgia 9<30 Ciclism< Tu-
rul Ţării Bascilor 11<00
Haltere< Campionatul Eu-
ropean, la Batumi, în Geor-
gia 11<45 Haltere< Campi-
onatul European, la Batu-
mi, în Georgia 12<30 Ci-
clism< Turul Ţării Bascilor
13<30 Haltere< Campionat-
ul European, la Batumi, în
Georgia 14<30 Formula e<
Campionatul FIA, la Roma,
în Italia 15<00 Curse de
maşini< WTCR, la Mar-
rakech, în Maroc 15<30 Ci-
clism< Turul Ţării Bascilor
16<30 Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa din
Argentina 17<45 Motoci-
clism< Campionatul Mon-
dial de motociclism viteză,
etapa din Austin 19<45 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Argentina
20<15 Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa din
Argentina 21<00 Motoci-
clism< Campionatul Mon-
dial de motociclism viteză,
etapa din Austin 22<00 Fot-
bal< Premier League 0<00
Haltere< Campionatul Eu-
ropean, la Batumi, în Geor-
gia 0<25 Ştirile Eurosport
0<30 Ciclism< Turul Ţării
Bascilor 1<30 Haltere<
Campionatul European, la
Batumi, în Georgia 2<30
Ciclism< Turul Ţării Bas-
cilor 4<00 Haltere< Campi-
onatul European, la Batu-
mi, în Georgia 6<00 Ci-
clism< Turul Ţării Bascilor 

8.15 Cinci continente
8.50 Poșeta 9.45 Iubi-
re amețitoare 10.30
Doctorul din province
13.02 Jurnal  13.50
Păzitorii gusturilor
15.20 Iubire infinită –
ser. turc 16.10 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.00 Jurnal 19.35 La-
birintul sorților – ser.
turc 21.25 Tot ce vrei
tu – film it.  23.15
Mustang - f ilm fr-
germ-turc 1.00 Doar
teatru, nimic altceva –
ser. magh.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r)  8.30 Dulce-amarui
(r) 9.30 Teleshopping
9.45 Petale de sin-
gur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.15 Și
fără sâni există Paradis
(r) 13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut (r) 14.30
Dulce-am[rui (r)  15.30
Petale de singur[tate
16.30 Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis 2.00 Petale de
singurătate (r) 3.00
M]ine e o nou[ zi (r)
4.00 State de Rom]nia
(r) 4.45 Ce se `nt]mpl[
doctore? 5.00 Dragoste
de ̀ mprumut 5.45 Um-
bre din trecut (r)

7.20 Trăsniții (r)
8.00 Capri (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Chiri\a `n
Ia;i 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Mihai vitea-
zul 23.00 Trăsniții
(r) 1.30 ~n buc[t[rie
cu Horia v`rlan (r)
2.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
3.30 Benny Hill
Show (r)  4.00 Mihai
viteazul (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Per-
fect imperfect 12.00
Teleshopping 12.30
Parlamentul Român-
iei 13.00 Aici, acum
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect 15.00
Fără etichetă 16.00
EURO polis 17.00
Telejurnal 17.05 Banii
tăi 17.30 Lumea azi
18.00 Observatori la
Parlamentul Euro-
pean  18.30 Cooltura
19.00 Pulsul zilei
20.00 Telejurnal 21.10
Copiii Parisului 23.20
Recurs la moral[ 0.00
Telejurnal 1.20 Copiii
Parisului (r) 3.20
Cooltura (r) 4.35 Pul-
sul zilei 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 :ti-
rile Pro Tv 18.00
Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro
Tv 20.30 Românii
au talent 23.00
vlad 1.00 Las
fierbinți (r)  2.00
La M[ruţă (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

8.15 Sora mea capri-
cioasă (r)  10.30 La
bloc (r) 12.45 Un altfel
de Crăciun 14.45
Alexander și cea mai
oribilă zi (r)  16.15
Bruneta mea favorită
18.15 La bloc 20.30
Lincoln 23.30 Ade-
vărul despre Ana (r)
1.30 Lincoln (r)  3.15
Drum interzis 4< În-
ceputuri sângeroase (r)
4.00 La bloc (r)  6.00
Ce spun românii (r)7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observator
14.00 Fantastic Show
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Mai fu-
rios, mai iute 22.00 Fu-
ria< Eroi anonimi 1.00
Mai furios, mai iute (r)
3.00 Observator (r)
4.00 Fantastic Show (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 Audi-
ențe în direct. Despre
greva Electrolux, invi-
tați Sorin Faur, Radu
Matica, Marian Apostol
(reluare) 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV
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Informa]ia TV

Anne Brochet,
“Copiii Parisului”

- 21.10

Florin Călinescu,
“Românii au talent “

- 20.30

Marian Apostol, 
invitat la “Audiențe

în direct” - 18.30

Dorothy Lamour,
“Bruneta mea 

favorită” - 16.15

Fabián Robles,
“M]ine e o nou[ zi” 

-18.00
Livia Taloi,

“Trăsniții” - 7.20
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6.15 Tocul – mag.
pt. femei 6.20 Secre-
te de familie – ser.
magh.  7.15 Moca –
mag. de dim.  11.45
Lumea astro  13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 17.45 Cennet
– ser. turc 20.15
Exatlon Hungary –
reality de sporturi
extreme 24.00 Sex,
prietenie, telefon -
film am.

TV2

7.00 Micul dejun –
magazin de dim.
10.05 Astro show
13.15 Călăuză pentru
puști 13.45 Familia
mea și alte specii uma-
ne – ser. am. 14.20
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.25 vi-
cleanul și blânda – ser.
am. 16.35 Specialistul
– ser. ucr. 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc  19.00 Jurnal
RTL  22.00 Între prie-
teni – ser. magh. 22.40
Doctor Murphy – ser.
am. 3.20 Dincolo –
ser. am. mistic

RTL Club
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Dintre cele 71 de specii
autohtone, 15 au dispărut.
Principalii responsabili
pentru distrugerea habitat-
ului lor şi, prin urmare, pen-
tru declinul populaţiei sunt
oamenii.

Olanda este ţara lalelelor şi
a morilor de vânt. Dar, cu sigu-
ranţă, nu mai este ţara fluturilor,
care, au plecat din mediul rural
şi din oraşele din Olanda într-
un ritm fără precedent. Colorata
populaţie de fluturi a scăzut cu
cel puţin 84% în ultimii 130 de
ani, potrivit unui studiu realizat
de cercetătorii de la Wageningen
University şi Dutch
Butterfly Conserva-
tion din Olanda.

Recensământul

Autorii recensământului
special au analizat aproximativ
120.000 de fluturi capturaţi de
colecţionari între 1890 şi 1980,
precum şi date ştiinţifice mai re-
cente, cu peste 2 milioane de
vizionări. Aceste date au permis
să se determine cum a variat
populaţia de insecte. 

Dintre cele 71 de specii de
fluturi autohtone au dispărut 15
specii, iar în rândul speciilor
încă prezente în natură numărul
indivizilor s-a redus drastic.

"Suntem destul de siguri că
declinul real este mult mai
mare", spune Chris van Swaay,
de la Dutch Butterfly Conserva-
tion, unuldintre co-autorii
studiului. Datele din Olanda nu
sunt altceva decât o realitate
specifică a unei tendinţe eu-
ropene.

Cercetătorii afirmă că in-
sectele şi prădătorii lor din în-
treaga Europă sunt în declin.
Cauzele sunt legate între ele. 

Reducerea insectelor a dus
la dispariţia păsărilor insecti-
vore. În mod specific, numărul
de insecte zburătoare a scăzut
cu 75% în ultimii 25 de ani, arată
un alt studiu. Într-un sfert de
secol, au dispărut trei sferturi
din creaturile cu aripi mai mici.
"Faptul că numărul insectelor
zburătoare scade cu o rată atât
de ridicată într-o zonă atât de
mare este o descoperire alar-
mantă", spune Hans de Kroon,
de la Universitatea Radboud şi

şeful cercetării
ştiinţifice.

Oamenii sunt 
responsabili

O consecinţă a schimbărilor
climatice? Nu chiar şi nu numai.
Potrivit autorilor studiului,
avansarea oraşelor în detrimen-
tul mediului rural şi gestionarea
diferită a terenurilor sunt unele
dintre motive. De fapt, reduc-
erea suprafeţei agricole, combi-
nată cu schimbarea utilizării
terenurilor agricole, a distrus
habitatele naturale în care odată
prolifera fauna. Şi nici Olanda
nu a scăpat.

"Până în 1950, păşunile olan-
deze erau foarte asemănătoare
cu ceea ce găsim acum doar în
unele rezervaţii naturale", ex-
plică Chris van Swaay. "Era o
agricultură nu foarte intensă.
Astăzi totul s-a schimbat. Solul
a fost drenat, au fost aduse can-
tităţi mari de îngrăşământ şi este
cosit de şase ori pe an. Nu există
loc pentru fluturi, cu excepţia
drumurilor şi a rezervaţiilor nat-
urale."

Fluturii au zburat din Olanda< num[rul 
lor s-a redus cu 84% în 130 de ani Coada este una din

metodele de comunicare ale
pisicii. Ce mesaje transmite o
pisic[, cu ajutorul cozii? De ce
dau pisicile din coadă? Este coa-
da barometrul stării de spirit a
pisicii? Cum se mişcă coada
pisicii şi mai ales de ce?

Coada pisicii, o continuare a
coloanei vertebrale, este formată
din aproape 24 de vertebre cau-
dale şi măsoară aproape o treime
din lungimea corpului. Câteva
dintre utilităţile cozii sunt trans-
miterea emoţiilor, menţinerea
echilibrului sau joaca. Este im-
portant ca stăpânii de pisici să
cunoască semnificaţia limbajului
cozii pisicii pentru a putea
înţelege comportamentul acesto-
ra.

Coada zbârlită – când pisica
își zburlește coada înseamnă că
aceasta a ieşit din zona de confort
și este ori speriată, ori nervoasă.
Se întâmplă să se sperie de obicei
când este luată prin surprindere
sau când vede un lucru pe care
nu îl cunoaște sau de care îi este
frică. Pisica se enervează mai greu

sau mai repede în funcție de
starea de spirit, de motivul pen-

tru care se enervează sau de per-
soană care o enervează.  

Poziția lumânare – când pisi-
ca ține coada ridicată este bu-

curoasă și fericită să vă vadă.
Probabil cel mai des se întâm-

plă acest lucru când stăpânul se
întoarce de la muncă. Pisica este
un animal căruia îi place rutina
și dacă o obișnuiţi așa ea va veni
în fiecare zi să vă salute.  

Coada “supărată” – e atunci
când pisica dă din coadă la fel ca
un șarpe cu clopoței. Atunci este
bine s-o lăsaţi să se liniștească, al-
tfel aveţi cele mai mari șanse să
vă zgârie. Această mișcare a cozii
arată că pisica este supărată și cu
cât mișcarea cozii devine mai
rapidă cu atât supărarea pisicii
este mai mare. Mulți necunoscă-
tori confundă această mișcare a
cozii cu cea a câinilor care dacă

dau din coadă se bucură. Pisi-
cile nu sunt câini.
Dacă insistați să o
mângâiați când

este supărată aceas-
ta va în

cepe să zgârie, să scoată sunete
de amenințare și să scuipe. 

Coada “misterioasă” – când
pisica este în locuri străine este
în alertă de grad zero pentru că
nu știe de unde poate veni peri-
colul. De obicei unei pisici îi ia
câteva zile până se acomodează
cu o casă nouă. Ea învață sunetele,
știe cine, când, cu cine, pe unde
vine și mai ales la ce distanță se
află persoanele. O pisică care nu
este în casa ei va fi o pisică stre-
sată. Dacă aduceți un obiect nou
în casă este curioasă. Îl miroase
și știe că a aparținut altcuiva.
Tratează problema cu seriozitate
pentru că poate fi ceva periculos,
mai ales în cutiile care fac zgomot.
Pisica este mereu în alertă. Aceas-
ta își ține coada în echilibru și se
concentrează numai asupra acelui
lucru. Cel mai bun exemplu este
că dacă o speriați își încordează
mușchii și poate face salturi chiar
de un metru sau mai mult. Dacă
pisica are o fire sensibilă, este bine
să nu vă jucați cu simțurile ei pen-
tru că se poate îmbolnăvi. Nu o
speriați. 

Coada între picioare - când
pisica își ține coada între picioare
este vulnerabilă. Poate să fie din
cauza sănătății sau a oboselii. Pisi-
ca are o autonomie foarte mică
în raport cu omul sau cu alte an-
imale. Doarme foarte mult (10-
16 ore pe zi) și este activă puțin.
De obicei pisicile de casă nu au
motiv să țină coada orientată în
jos decât dacă sunt bolnave. De
asemenea, pisica își ține coada în-
tre picioare când îi este foarte
frică. De asemenea, un rol es-
enţial al cozii este acela de
menţinere a echilibrului. Pisicile
au avantajul de a cădea mereu în
picioare pentru că se pot răsuci
în aer. Coada îi oferă un mare
avantaj animalului în multe situ-
ații. O ajută când sare de pe un
obiect pe altul, când se urcă în
copac, când aleargă, când merge
pe gard, etc. În alergare și viraje
coada are rol de cârmă
și contragreutate. Greu-
tatea mică a cozii cân-
tărește foarte mult când
pisica este urmărită de un
câine. În acele momente, or-
ganismul felinei își modi-
fică centrul de greutate. 

5 mesaje transmise de coada pisicii



8.05 Desene animate
10.45 Trendmania
12.55 Bagajul 14.00
În capcană – film
germ. 14.35 Wild
Wild West – film
am. 16.50 Maimuța
Charlie în familie –
ser. germ. 17.55 In-
spectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Regele
scorpionilor – film
am-germ. 22.00 007
Spectre – Fantoma
revine – thriller am-
engl. 1.15 Calibrul –
film am.  3.30 Moti-
vul – ser. can.

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

7.35 Clubul de puști
10.00 Infinity Nado
- ser. chin.  12.00
Brandmania 14.15
Familia mea și alte
specii umane 14.45
vicleanul și blânda –
ser. am. 15.55 Doc-
tor Murphy 16.55
Câinele minune la
New York – film am.
19.00 Jurnal RTL
21.00 Micul nostru
sat – ser. magh.
22.05 În formă top –
film am. 0.10 Fără
control – thriller
engl.

7.00 Chef de vedete (r)
8.00 Poate nu ;tiai (r)
8.05 ~n inima Africii
9.00 Arm[sarul s[lbatic
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D’ale lu’
Mitică 11.55 Euromaxx
12.25 Gala Umorului (r)
13.25 Nadia Comăneci-
gimnasta şi dictatorul
14.30 Gimnastic[ artis-
tic[ 17.30 Motorvlog
18.00 ~n inima Africii
18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10
C[s[torie pe h]rtie
21.50 Poate nu ;tiai
22.10 Onoare ;i respect
0.10 Zile cu stil (r) 0.35
Motorvlog (r) 1.10 Lup-
ta unei mame 2.40
Onoare şi respect (r)
4.30 Arm[sarul s[lbatic
5.25 Natur[ ;i aventur[
(r) 5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 6.30
Telehopping

7.30 Pastila de râs 8.00
Teleshopping 8.45
1001 de nop\i 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 Pute-
rea dragostei 19.00 Ști-
rile Kanal D 20.00
Exatlon 23.00 Bravo,
ai stil! 1.00 Știrile Ka-
nal D (r) 2.00 ROven-
tura 3.00 Puterea dra-
gostei (r) 5.30 Pastila
de râs 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D (r)

7<30 Haltere< Campi-
onatul European, la
Batumi, în Georgia
9<30 Ciclism< Turul
Ţării Bascilor 11<00
Haltere< Campionatul
European, la Batumi,
în Georgia 12<45 For-
mula e< Campionatul
FIA, la Roma, în Italia
14<00 Curse de maşini<
WTCR, la Marrakech,
în Maroc 14<30 Fotbal<
Premier League 16<30
Omnisport< Watts
16<45 Formula e< Cam-
pionatul FIA, la Roma,
în Italia 18<15 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Austin 18<45 Fotbal<
Premier League 21<30
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Austin 0<00
Călărie< Circuitul
Campionilor Global, la
Ciudad de Mexico, în
Mexic 1<25 Ştirile Eu-
rosport 1<30 înot< Cir-
cuitul Nordic la înot, la
Stockholm, în Suedia
2<30 Ciclism< Turul
Ţării Bascilor 4<00 Hal-
tere< Campionatul Eu-
ropean, la Batumi, în
Georgia 6<00 Ciclism<
Turul Ţării Bascilor 

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.50 Aveți și
voi animale? – ser.
germ. 9.55 Prietenii
lui Noe 11.25 Ma-
gazin de familie
13.02 Jurnal 13.40
Frumosul cântec
maghiar – doc.
magh. 14.40 King
Creole – film am.
16.35 Cei trei mag-
nifici în Africa –
film magh.18.00
Înger gastronomic
20.30 Doar teatru,
nimic altceva – ser.
magh. 21.30  viața
într-o picătură –
ser. magh. 22.30
Henric al v-lea –
film engl.  0.45 va-
letul – film am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Gerard Depardieu,
“C[s[torie pe
h]rtie” - 20.10

Bergüzar Korel,
“1001 de nop\i” -

8.45
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7.15 M]ine e o nou[ zi
(r)  8.15 Dulce-am[rui
(r) 9.15 Teleshopping
9.45 Petale de singură-
tate (r) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 Și fără sâni
există Paradis 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 Dulce-am[rui
(r) 15.30 Petale de sin-
gurătate 16.30 Umbre
din trecut 18.00 M]ine
e o nou[ zi 19.00 Și fără
sâni există Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis 2.00
Petale de singurătate
(r) 3.00 M]ine e o
nou[ zi 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Ce se
`nt]mpl[ doctore? 5.00
Dragoste de ̀ mprumut
(r) 5.45 Umbre din tre-
cut (r)   

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Capri (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de
stil 11.00 Benny
Hill Show 11.30
Cu lumea-n cap
12.00 Teleshop-
ping 13.30 Toam-
na bobocilor 15.30
Chef Dezbr[catu’
16.00 Schimb de
amame (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Atac aerian
23.00 Filiera
francez[ 1.30 Atac
aerian 4.30 Focus
(r) 5.50 Benny Hill
Show (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Oameni ca noi (r) 7.30
Istorii ascunse 8.00 Pri-
etenii incredibile 8.55 vor-
beşte corect! (r) 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 Exclu-
siv `n Rom]nia 12.50 Isto-
ria cu virgil 13.00 Tezaur
folcloric 14.00 Telejurnal
14.30 Adev[ruri despre
trecut (r) 15.00 Ora regelui
(r) 16.00 Banatul montan
16.30 Legende ;i mistere
17.29 Live sal[ 17.30
Handbal feminin 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Cursa dis-
trugerii 22.45 Profe-
sioni;tii... cu Eugenia vod[
23.45 Prietenii incredibile
0.40 Cursa distrugerii (r)
2.05 Rom]nia de;teapt[ la
New York 3.00 Istoria cu
virgil 3.10 Legende ;i mis-
tere 4.05 Banatul montan
(r) 4.35 vreau s[ fiu
s[n[tos (r) 5.25 Imnul
României 5.30 Teleshop-
ping 6.25 Moment Art (r) 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed la
Pro Tv 11.00 Ce
spun românii (r)
13.15 Ce spun
românii (r) 14.00
Cântă acum cu
mine (r) 16.00
Românii au talent
(r) 19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 :i mai
greu de ucis 22.00
Fraierii 0.00 Pe
bune?! (r) 1.00 Las
fierbinți (r) 3.00 :i
mai greu de ucis (r)
4.30 Fraierii (r)
6.00 Lec\ii de via\[

8.00 Quantum
Apocalypse - Ziua
judecății (r) 10.00
La bloc (r) 12.15 So-
ra mea capricioas[
(r) 14.15 Bruneta
mea favorit[ (r)
16.15 Rocky III
18.15 La bloc 20.30
LOL 22.30 Alt Love
Building 1.00 lin-
coln (r) 3.30 Brune-
ta mea favorit[ (r)
5.00 La bloc (r)  6.30
Ce spun rom]nii (r) 

7.00 Observator 9.30
Fructul oprit 12.30 Asia
Express 13.00 Observa-
tor 13.15 Asia Express
19.00 Observator 20.00
iUmor 23.00 Comoara
națională 1.30 Concert<
ACADELIA 3.45 Furia<
Eroi anonimi (r) 6.00
Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri 9.00
“La psiholog” 10.00
Spiridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r)
13.30 “Info Studio”,
realizator Ioan Ani\a;,
invitat Mihai Sas, gaze-
tar, scriitor 17.30 Taina
credin\ei (limba
maghiară), realizator
Eva Laczko 20.00 Via\a
la \ar[ cu Ioan Anița;
21.00 “Iat[ omul” cu
Gabriel Ghi;an
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Elon Musk,
“Cursa distrugerii” -

21.00

Sebastian Koch,
“:i mai greu 

de ucis” - 20.00

Mihai Sas,
invitat la 

“Info Studio” - 13.30

Ozge Gurel,
“Dulce-am[rui” -

21.00

Dragoș Bucur,
“Alt Love Building” -

22.30
Bruce Willis,

“Atac aerian” - 20.00
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Atunci când ne gândim la
o viaţă împlinită e posibil să
ni se îndrepte gândurile spre
vreo reţetă minune care să ne
ofere şi garanţia că aşa va fi
viaţa noastră dacă le punem
toate cap la cap şi respectăm
cele scrise în reţetă. 

Nu sunt astfel de ingrediente,
nu e funcţională o astfel de aşa
zisă reţetă, suntem unici fiecare
dintre noi şi ce se potriveşte unei
persoane e posibil să nu i se
potrivească deloc alteia. 

Adaptarea nevoilor

Cu toate că s-au dezvoltat de-
a lungul anilor nenumărate tehni-
ci de dezvoltare personală, spe-
cialiştii sunt de părere că nu putem
efectiv lua o tehnică şi să o aplicăm
aşa cum e descrisă ea, ci e reco-
mandat să o adaptăm nevoilor
noastre, să avem în vedere carac-
teristicile noastre personale. To-
tuşi, înainte de a trece la aplicarea
unei tehnici de dezvoltare person-
ală pentru a avea o viaţă împlinită
trebuie să ne acordăm mai mult
timp nouă înşine. Oricât de ocu-
paţi am fi, trebuie să ne facem
timp pentru noi, o spun toţi psi-
hologii de altfel. Aşadar, înainte
de a aplica tehnici de dezvoltare
personală e bine să ne cunoaştem
pe noi înşine pentru că doar aşa
vom putea aplica tehnicile în viaţa

de zi cu zi. 

Dezvoltarea talentelor
pentru a avea parte de
creativitate din belşug

Pornind de la această idee, din
clipa în care ne-am acordat sufi-
cient răgaz pentru procesul de au-
tocunoaştere, din momentul în
care ne-am rezervat în fiecare zi
chiar şi puţin timp numai pentru
propria persoană, putem trece la
acţiune şi putem pune în aplicare
unele tehnici de dezvoltare per-
sonală pentru mult dorita viaţă
împlinită. Pe acest segment, tot
mai mulţi specialişti recomandă
dezvoltarea talentelor pentru a

avea parte de creativitate din
belşug, îmbunătăţirea stării de
sănătate, întocmirea unui jurnal
ca o bună metodă de auto-
cunoaştere şi chiar meditaţia.  

Un jurnal pentru 
a ne cunoaşte mai bine

Fiecare dintre noi este talentat
la ceva anume, motiv pentru care
această tehnică de dezvoltare per-
sonală nu are cum să nu dea roade.
Putem aşadar să investim timpul
liber în a face ceva ce ne place. La
acest capitol pot intra lecţiile de
dans, de pictură, de teatru, de in-
terpretare la un instrument. Pe
cărarea dezvoltării personale, la

tot pasul avem ocazia să ne
cunoaştem mai bine, să ne de-
scoperim, fie că e vorba de a de-
scoperi cum reacţionăm într-o
situaţie sau alta, fie că e vorba de
a ne descoperi emoţii, puncte
slabe, puncte tari. 

Autocunoaşterea nu e un pro-
ces uşor, iar specialiştii ne atrag
atenţia că e un proces ce durează
toată viaţa şi din clipa în care îl
descoperim vedem că are numai
beneficii. Ne oprim la beneficiile
psihologice pe care ni le oferă
completarea unui jurnal ca formă
de autocunoaştere. Jurnalul joacă
un rol important în a ne creşte
motivaţia, optimismul, în a reduce
stresul.

Omul nu se dezvoltă
personal doar 
participând la un curs

După cum notam în rândurile
de mai sus, dezvoltarea personală
trebuie să aibă la bază şi o stare
bună de sănătate. Un organism
sănătos, odihnit, hrănit corespun-
zător face faţă mult mai uşor şi
mai bine provocărilor. Ca o con-
cluzie am putea spune că nu ne
putem dezvolta personal doar par-
ticipând la un curs în acest sens,
de exemplu. În spatele dezvoltării
personale este ceva mai mult decât
atât şi odată puse bazele ne va fi
mult mai uşor să ne dăm seama
că viaţa e frumoasă şi putem avea
o viaţă împlinită.

Dezvoltarea personal[ ;i timpul 
pe care ni-l dedic[m nou[ în;ine

Voluntariatul înseamnă
dezvoltare. O dezvoltare a
competenţelor noastre.
Putem privi foarte uşor vol-
untariatul ca pe o sursă de în-
văţare, ca pe o lecţie impor-
tantă în dezvoltarea noastră
ca oameni. 

Persoanele care fac activităţi
de voluntariat reuşesc foarte uşor
să dobândească nu doar cunoşt-
inţe noi, ci şi abilităţi noi, aptitu-
dini noi. Tot cumulul de infor-
maţii nou recepţionate şi asimilate
sprijină voluntarul în a-şi dezvolta
competenţe noi. 

Motivaţie, ambiţie 
şi muncă

Specialiştii sunt de părere că
de regulă voluntarii sunt oameni

care au o motivaţie în a face ceva
în plus. Pe voluntari îi motivează
în primul rând faptul că au opor-
tunitatea de a dobândi abilităţi noi
care să le fie de folos fie în viaţa de
zi cu zi, fie într-o viitoare carieră
profesională. Este cât se poate de
posibil ca activităţile de voluntari-
at să aibă un impact puternic
asupra vieţii profesionale a per-
soanei ce le practică. De ce ne
ajută activităţile de voluntariat să
ne dezvoltăm pe plan personal şi
mai ales cum reuşesc ele să ne
ajute în acest scop? Răspunsul e
simplu< voluntariatul înseamnă
multă muncă în echipă, înseamnă
acţiune, înseamnă legarea unor
noi relaţii în mediul social, unele
de prietenie chiar. voluntarii în-
vaţă să ducă la capăt o sarcină, să
atingă obiectivele unui plan sta-
bilit, îşi însuşesc experienţa nece-
sară în viitor, experienţă ce îşi

poate face simţită prezenţa poate
la un viitor loc de muncă. 

Dezvoltarea 
experienţelor de lucru 
şi a celor de relaţionare

Cu ajutorul voluntariatului se
dezvoltă frumos nu doar expe-
rienţele de lucru, ci şi cele de re-
laţionare. De asemenea, volun-
tarul îşi dezvoltă competenţele de
comunicare, cele legate de
efectuarea unor sarci-
ni specifice, 

îşi dezvoltă noi atitudini faţă de
cei din jur, faţă de mediul încon-
jurător, civismul, preocuparea faţă
de natură. Prin voluntariat fiecare
om îşi clădeşte un portofoliu de
competenţe, învaţă să facă plani-
ficări, să devină o persoană orga-
nizată, voluntariatul însemnând
responsabilitate. Oamenii care au
făcut sau continuă să facă volun-

tariat ajung mai repede la
mult visatul succes tocmai

pentru că voluntariatul
înseamnă muncă, ori

succesul nu îl putem
obţine fără

muncă. 

Rolul voluntariatului în dezvoltarea personal[ ;i profesional[



8.05 Desene anima-
te 10.45 Gospodina
anului 11.15 Tocul
– mag. pt. femei
12.20 Super Car
14.00 Ultimul erou
de film de acțiune –
film am. 16.50 Mai-
muța Charlie în fa-
milie – film germ.
19.55 Soție de decor
– film am. 22.25
Trăind în luptă -
film am. 0.30 Stră-
inul – film am-pol.
2.35 vizita – film
magh-austr.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după ma-
sa 14.35 Expres car-
patin 15.35 Familia
19 16.35 Lumea
17.35 vârsta 18.55
Astă seară 20.05
Ești acasă 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de puști
9.45 Infinity Nado –
ser. chin. 10.05 Prefe-
ratele lui Noe 11.40
Lifestyle 13.20 Seco-
lul XXI - legendele
trăiesc cu noi 13.55
Adio, Ungaria – ser.
magh. 15.45 Micul
nostru sat – ser.
magh. 16.55 Acade-
mia de poliție 2 -  film
am. 19.00 Jurnal RTL
19.55 Star Wars vI. –
film am.  22.55 Un
cerc obositor – film
am. 1.35 Cei care sunt
lăsați acasă – film am.

7.00 Chef de vedete
8.00 Poate nu ;tiai
8.05 ~n inima Africii
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Destine ca-n
filme 12.00 Sănătate
cu de toate 12.35 Dacii
14.30 Gimnastic[
artistic[ 17.00 D'ale lu'
Mitică 18.00 ~n inima
Africii 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport
20.10 Mircea 22.40
Cal 0.35 Destine ca-n
filme (r) 1.35 D'ale lu'
Mitică (r) 2.30 Mircea
(r) 4.50 100 de poveşti
despre Marea Unire -
5 minute de istorie cu
prof. dr. Adrian
Cioroianu 5.00 Ferma
5.55 Imnul României
6.00 Poate nu ;tiai
6.15 Teleshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 1001
de nopți 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
vulturii de noapte (r)
14.30 Bravo, ai stil!
(r) 16.30 vacanţa
Mare< Leana s-a în-
tors! 17.30 Asta-i
România! 19.00 Știr-
ile Kanal D 20.00 Ex-
atlon 23.00 FanAre-
na 0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Asta-i
Rom]nia! (r) 2.45
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! (r) 3.30
1001 de nopți (r)
5.00 ROventura (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

7<30 ~not< Circuitul
Nordic la înot, la
Stockholm, în Sue-
dia 9<00 Maraton<
Maratonul de la
Paris, Franţa 12<00
Ciclism< Cursa
Paris-Roubaix, în
Franţa 18<30 Moto-
ciclism< Campionat-
ul Mondial de moto-
ciclism viteză, etapa
din Austin 23<00 Su-
perbike< Campionat-
ul Mondial, la Assen,
în Olanda 23<30 Su-
persport< Campi-
onatul Mondial 0<00
Superbike< Campi-
onatul Mondial, la
Assen, în Olanda
0<25 Ştirile Eu-
rosport 0<30 Ci-
clism< Cursa Paris-
Roubaix, în Franţa
1<30 ~not< Circuitul
Nordic la înot, la
Stockholm, în Sue-
dia 2<30 Ciclism<
Cursa Paris-
Roubaix, în Franţa
6<00 Supersport<
Campionatul Mon-
dial 6<30 Superbike<
Campionatul Mon-
dial, la Assen, în
Olanda 

8.45 În mâna lui
Dumnezeu 9.20
Cronica catolică
9.55 Rome Reports
10.20 Religia multi-
coloră 11.25 Religie
și libertate 13.02 Jur-
nal 13.50  Muzică de
prânz  14.35 66 de
sezoane – film ce-
hosl. 16.00 Direcția
Mexic – film magh.
17.30  Cum a fost?
Teatru rock 19.35 vă
iubim doctore – ser
austrl. 23.02 Țapul
ispășitor – film engl. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Adrian Pintea,
“Mircea” - 20.10

“Vacanţa Mare<
Leana s-a întors!” -

16.30

6 Informa\ia zilei Duminic[ 14 aprilie 2019Programe TV

7.15 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.15 Dulce-am[rui
(r) 9.15 Teleshopping
9.45 Petale de singură-
tate (r) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 Și fără sâni
există Paradis (r)  13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 Dulce-am[-
rui (r) 15.30 Petale de
singurătate 16.30 Um-
bre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis (r)
2.00 Petale de singu-
r[tate 3.00 M]ine e o
nou[ zi 4.00 State de
Rom]nia 4.45 Dincolo
de povestiri 5.15 Dra-
goste cu `mprumut
6.00 Umbre din trecut

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Pasiune
Toscană 12.00 Tele-
shopping 13.30 Ben-
ny Hill Show 14.30
Elle on Tv 15.00 În
bucătărie cu Horia
vîrlan 16.00 Croni-
ca cârcotaşilor (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei 23.00 Secrete
`ngropate 1.00 De-
pozitul 181 3.30 Se-
crete `ngropate (r)
5.30 Flash monden
(r) 5.50 Starea naţiei
6.50 Teleshopping

7.30 Universul credinţei
8.30 Universul cre-din\ei
9.30 Pro patria 10.00 În
grădina Danei 10.35 via\a
satului 11.50 Minutul de
agricultur[ (r) 12.00 via\a
satului 13.00 Tezaur fol-
cloric 14.00 Telejurnal
14.30 Ultima edi\ie 15.30
Politic[ ;i delicate\uri
16.30 Handbal masculin.
Preliminarii CE 2020 *
Lituania-România 18.00
Destina\ia Tel Aviv 18.15
Toate-s vechi ;i 9-s toate
18.50 Istoria cu virgil
19.00 Dosar România (r)
20.00 Telejurnal 21.00
Festivalul Lucre\ia
Ciobanu  23.00 Garantat
100% 0.00 Replay 1.00
Politic[ ;i delicate\uri 2.00
România deşteaptă la
New York (r) 2.50 Desti-
na\ia Tel Aviv (r) 3.00
Garantat 100%  4.40 Uni-
versul credinţei (r) 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
via\a satului 6.30 Teleen-
ciclopedia

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se `nt]mpl[
doctore (r) 10.30 Are-
na buc[tarilor 11.00
Ferma (r) - Un nou
`nceput 13.00 Apropo
Tv 14.00 Ferma (r) -
Un nou ̀ nceput 18.00
Ro-m]nia, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Cântă acum cu
mine 22.00 Labirintul<
~ncerc[rile focului
0.30 Apropo Tv (r)
1.30 România, te
iubesc! (r) 2.30  Labir-
intul< ~ncerc[rile focu-
lui (r) 4.30 Arena
buc[tarilor 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.30 LOL (r) 10.30
La bloc (r) 12.45
Alexander și cea mai
oribilă zi (r) 14<15
Rocky III (r)   16.15
Rocky Iv 18.15 La
bloc 20.30 Ghost
Rider< Demonul
răzbunării 3D 22.30
Terapie special[ 0.30
Ghost Rider< De-
monul răzbunării
3D (r) 2.15 Terapie
special[ (r) 3.45 La
bloc (r) 

7.00 Observator 10.00
Scena misterelor 13.00
Observator 13.15 Co-
moara națională< Cartea
secretelor (r) 15.30 Asia
Express (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Asia Express
23.30 iUmor (r) 2.00 Ob-
servator 3.00 Camera Cafe
3.30 Scena misterelor (r)
6.00 Observator

10.30 Taina credin\ei (lim-
ba maghiară) 12.00 Taina
credin\ei, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat preot
Iulian Bud[u - S[rb[toarea
Floriilor 13.00 Cultur[, re-
alizator Mihai S[lceanu, in-
vita\i viorel Ciubot[ ;i
viorel C]mpean. Tema
emisiunii< 100 de ani de la
intarea Armatei Rom]ne ̀ n
Satu Mare 14.00 Taina
credin\ei, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat
Marinela Gliga. Tema emi-
siunii< ~mbrac[ un copil de
Pa;ti 18.00 Educa\ie eco-
logic[ 20.00 Cultur[ (r)
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Leontina Dorca,
“Tezaur folcloric” -

13.00

Dylan O'Brien,
“Labirintul<

~ncerc[rile focului” -
22.00

Viorel Ciubot[, 
invitat la emisiunea

“Cultur[“ - 13.00

Helen Hunt,
“Terapie special[“ -

22.30

Angélica Vale,
“M]ine e o nou[ 

zi” - 18.00

Sarah Carter,
“Secrete `ngropate” -

23.00
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Primăvara, imediat după sta-
bilizarea vremii şi creşterea tem-
peraturilor, printre verdeţurile
care apar în natură se numără şi
ştevia. Dacă utilizările ei în
bucătărie sunt binecunoscute de
către majoritatea oamenilor, sunt
mai puţin cunoscute valenţele ei
curative.

Cum o recunoşti
Ştevia (Rumex patientia) este

varianta domesticită a măcrişului
(Rumex acetosa). Este o plantă
perenă înaltă de până la 1-1,5 m
cu frunze moi, lucioase şi
cărnoase, suculente (frunzele
bazale sunt foarte lungi şi late, iar
cele de pe tulpină mult mai mici
şi alungite) şi flori grupate în in-
florescenţe terminale verzi şi alun-
gite. Fructul este o nucul[ mică de
cca 3 mm.

Factorul curativ
De la ştevie se folosesc<  ri-

zomii cu rădăcin[ - se scot primă-
vara timpuriu sau toamna (sep-
tembrie-octombrie)> frunzele - se
culeg primăvara.

Substanţe active
Ştevia conţine tanini (inclusiv

catecol), principii amare, răşini,
rumicină, acid crisofanic şi un ulei
volatil complex, precum şi glico-
zide, care nu sunt metabolizate de
organismul uman, fiind astfel
eliminate fără ca vreo calorie să fie
absorbită. Este bogată în fosfor,
calciu, zinc, mangan, seleniu, mag-
neziu, sodiu, fier, potasiu, vitamina
A, vitamina C.

Proprietăţi terapeutice
Substanţele active din ştevie îi

confiră acesteia proprietăţi an-
tibacteriene, antiseptice, antimi-
crobiene, antioxidante,
antiglicemice şi antihipertensive,
purgative, depurative, laxative, as-
tringente, colagoge.

Indicaţii terapeutice
Ştevia consumată ca atare sau

sub diverse forme este recoman-
dată pentru o serie de afecţiuni
precum< anemia, diabetul de tip I
şi II> combate obezitatea> reduce
tensiunea arterial[> este detoxifi-
antă> are un efect laxativ> este di-
uretică> ajut[ la combaterea tusei,
a pneumoniei, a tuberculozei>
combate bacteriile> depresie>
cre;terea imunit[\ii> `nl[tur[
m[trea\a.                   

Mare atenţie, la consumarea
şteviei trebuie să fiţi atenţi la
reacţiile organismului. Nu toţi oa-
menii au comportamente identice
la consumarea acestei plante.  

1. anemia - ştevia este una din-
tre cele mai recomandate plante
în tratarea anemiei. În afară de
conţinutul bogat în fier, rădăcina

şi frunzele de ştevie conţin sub-
stanţe benefice organismului, pre-
cum taninuri, răşini, glicozi de
antrachinonice şi oxalate, fosfor,
vitaminele A si C şi calciu.

2. diabet de tip I şi II deoarece
are capacitatea de a regla nivelul
zahărului din sânge - temperează
senzaţia de foame, combate poa
de dulciuri. Un studiu din 2007 pe
oameni a descoperit că ştevia are
proprietăţi anti-diabet, inclusiv re-
vitalizarea celulelor beta afectate,
şi este comparabilă cu gliben-
clamida, dar fără efectele secun-
dare ale acestui medicament

3. combate obezitatea - prin
scăderea apetitului şi a poei de
dulciuri, ştevia reglează greutatea
corporală ajutând la pierderea
kilogramelor în plus.

4. reduce tensiunea arterială -
se consumă 2-3 ceşti de infuzie pe
zi.

5. este detoxifiantă - prin fap-
tul că accelerează tranzitul intes-
tinal, uşurează digestia, elimină
deranjamentele stomacale, ajută la
eliminarea toxinelor din organism
- bea o ceaşcă de ceai de ştevie
după fiecare masă.

Sau fă o cură cu ştevie sub for-
mă de salată dimineaţa, la prânz,
iar seara o mâncare caldă de ştevie
cu urzici, asezonată cu lămâie. 

După cină se bea o limonadă
naturală, îndulcită cu maximum
o linguriţă rasă de zahăr.

6. are un efect laxativ moderat
datorită prezenţei glicozidelor, fi-
ind de ajutor în tratarea consti-
paţiei.

7. este diuretică - conţinutul
de flavonoide ajută organismul să
elimine excesul de lichide.

8. ajută la combaterea tusei, a
pneumoniei, a tuberculozei, da-
torită proprietăţilor antibacte-
riene, caz în care poţi folosi sucul
din rădăcină de ştevie.

9. combate bacteriile care
provoacă adesea cariile dentare.

10. depresie - s-a dovedit că
ceaiul de ştevie poate îmbunătăţi
stările sufleteşti, poate creşte
nivelurile de energie şi agerimea
mentală.

11. creşterea imunităţii - ştevia
conţine foarte mulţi antioxidanţi
polifenolici (kampferol, quercetin,
acid clorogenic, acid cafeic, iso-
quercitin, isosteviol), care ajută la
întărirea imunităţii şi la creşterea
rezistenţei organismului faţă de
radicalii liberi.
Contraindicaţii

Nu are efecte adverse majore.
Singura atenţionare se adresează
mămicilor care al[ptează, pentru
că din cauza conţinutului de antra-
chinonici din ştevie care ajung în
sânge şi în lapte poate cauza diaree
sugarului.

Text selectat şi adaptat 
de Ioan A

Preparatele din ;tevie se pot 
folosi pentru combaterea anemiei

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 Bani murdari,
dragoste curată -
ser. turc 16.40 Ra-
mon, dragostea mea
– ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon Hun-
gary – reality de
sporturi extreme
24.00 Soție de de-
cor -  film am. 5.30
Maimuța Charlie în
familie – ser. germ.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35 Pla-
neta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00 Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal
22.30 Jurnal mon-
dial 22.50 Astă-
noapte 24.00 Jurnal
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Magazin de dimi-
neață 10.05 Astro show
13.00 Preferatele lui
Noe 13.35 Familia mea
și alte specii umane –
ser. am. 15.15 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 16.25 Secretele
nisipului – ser. braz.
17.50 Elif – pe drumul
iubirii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL  22.00 Între
prieteni – ser. magh.
22.40 Printre rechini –
show comercial 23.55
Adio, Ungaria - ser.
magh.  1.50 CSI< In-
vestigatorii – ser. am-
can.  3.25 Dincolo –
ser. am.

7.00 Duminica filmului
romnesc (r) 8.55 Docu-
mentar (r) 10.00 Mic de-
jun cu un campion (r)
11.00 Femei de 10, bărbați
de 10 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Mo-
torvlog 14.00 Documen-
tar 360° GEO 15.00
OanApp  16.00 Cireșarii
16.30 Cele ;ase surori
17.00 OanApp 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 19.45 Sport
20.00 Câştigă România!
21.10 Câştigă România!
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 Câştigă România!
(r) 0.55 Cal (r)  2.40 Mo-
torvlog (r) 3.05 Telejurnal
TvR 2 (r) 4.05 Documen-
tar 360° Geo (r)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

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 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dra-gostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Povestea noas-
tră 23.00 Super potri-
veala  0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30 Super
potriveala 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<00 Formula e< Campi-
onatul FIA, la Roma, în
Italia 8<30 Haltere< Campi-
onatul European, la Batu-
mi, în Georgia 9<30 Ci-
clism< Turul Ţării Bascilor
10<30 Ciclism< Cursa Paris-
Roubaix, în Franţa
12<00Supersport< Campi-
onatul Mondial  12<45 Su-
perbike< Campionatul
Mondial, la Assen, în Olan-
da 13<30 Ciclism< Cursa
Paris-Roubaix, în Franţa
15<00 Haltere< Campionat-
ul European, la Batumi, în
Georgia 16<00 Haltere<
Campionatul European, la
Batumi, în Georgia 17<00
Ciclism< Cursa Paris-
Roubaix, în Franţa 18<00
Ciclism< Turul Ţării Bas-
cilor  19<00 ~not< Circuitul
Nordic la înot, la Stock-
holm, în Suedia  20<25 Ştir-
ile Eurosport  20<35 Lupte<
Campionatul European, la
Bucureşti,  în România
21<00 Fotbal< Premier
League 22<00 Fotbal< Pre-
mier League 0<00 Super-
bike< Campionatul Mondi-
al, la Assen, în Olanda 0<30
Ştirile Eurosport  0<50 ~not<
Circuitul Nordic la înot, la
Stockholm, în Suedia 1<30
Haltere< Campionatul Eu-
ropean, la Batumi, în Geor-
gia 2<30 Ciclism< Cursa
Paris-Roubaix, în Franţa
4<00 Haltere< Campionatul
European, la Batumi, în
Georgia  5<00 Haltere<Cam-
pionatul European, la Ba-
tumi, în Georgia Batumi, în
Georgia 2<30 Ciclism< Turul
Ţării Bascilor 4<00 Haltere<
Campionatul European, la
Batumi, în Georgia

7.45 Magazin pen-
tru rromi 8.50 Poșe-
ta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Docto-
rul din provincie -
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.50 Păzitorii
gusturilor 15.20
Dragoste infinită –
ser. turc 16.10 Șase
surori – ser. span.
17.10  Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.25 Oficiul legen-
delor – ser. fr. 23.25
1890 – ser. slov. 0.35
Investigatorii din
Alpi – ser. austr.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Alexandru Boros,
“Cireșarii”  - 16.00

Hazal Kaya,
“Povestea noastră”

- 20.00
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7.30 M]ine e o nou[
zi (r) 8.30 Dulce-
am[rui 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Petale de
singur[tate (r) 10.45
Teleshopping 11.00
Umbre din trecut (r)
12.30 Și fără sâni ex-
istă Paradis (r)  14.45
Dulce-am[rui  15.45
Dragoste cu `mpru-
mut (r) 16.45 Umbre
din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 :i f[r[ s]ni ex-
ist[ Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 Petale de sin-
gur[tate 3.30 Daria,
iubirea mea 4.30 State
de Rom]nia (r) 5.15
Umbre din trecut (r) 

7.20 Toamna bo-
bocilor (r)   9.30
Teleshopping 10.00
Benny Hill Show (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap (r) 12.00 Tele-
shopping 14.00 Ben-
ny Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Capri
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Fiica
dispărută 22.30
Starea naţiei 23.30
Betman 23.35 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Împușcături sub
clar de lună2.00 iica
dispărută (r)4.00
Mama mea gătește
mai bine (r)  5.00
Capri (r)  6.50
Teleshopping

7.00  Telejurnal matinal
9.00 #Creativ (r) 9.30 
vorbeşte corect! (r) 9.35
100 de poveşti despre
Marea Unire  10.00
Politică şi delicateţuri (r)
11.00 Ca'n viaţă  12.00
Telejurnal 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 vreau să fiu sănă-
tos (r)13.30 Doar să gus-
taţi  14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe
unu  16.00 Maghiara de
pe unu  16.55 100 de
poveşti despre Marea
Unire 17.00 Aripile Nor-
dului 18.00 Portret de
secol  19.00 România 9
20.00 Telejurnal 23.30
Telejurnal  21.00 Meteo
21.05 Remember Euro-
vision  21.20 Sport
21.30 Teatrul Naţional
de Televiziune  0.00
Telejurnal  0.30 Portret
de secol (r) 1.30 Teatru
Tv (r) 5.30 Imnul
României 

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
vlad 22.30 Pe
bune?!  23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Și mai
greu de ucis (r)
2.00 Lec\ii de via\[
(r) 3.00 vorbe;te
lumea 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv *Meteo

6.45 Un altfel de
Crăciun (r)  9.45 La
bloc (r) 12.15 LOL
(r) 14.15 Rocky Iv
(r)  16.15 ubit de
împrumut 18.30 La
bloc  20.30 ~n
spatele liniei inam-
ice 22.30 Dragoste
în stil Shakespeari-
an 0.45 ~n spatele
liniei inamice (r)
2.30 Dragoste în stil
Shakespearian (r)
4.15 La bloc 6.00 La
M[ru\[ 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Fantastic Show 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces di-
rect 19.00 Observator
20.00 Asia Express 23.30
Xtra Night Show 1.00
Empire State< Lovitura
Secolului  (r) 2.30 Acces
direct (r) 4.15 Fantastic
Show (r) 6.00 Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 18.30 “Au-
dien\e ̀ n direct”, real-
izator Mihai Sălceanu,
invitați lideri ai Sindi-
catului Liber Samus
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, re-
alizator Stela C[dar
22.00 “Panoramic
Sportiv”, realizator
Ionu\ Bl[jean

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Emilie Ullerup,
“Aripile Nordului” 

- 17.00
Andi Moisescu,

“Pe bune?!” - 22.30

“Christina Ricci,
Dragoste în stil

Shakespearian “
- 22.30

Ionu\ Bl[jean,
“Panoramic Sportiv’

- 22.00

Can Yaman,
“Dulce-am[rui” -

14.45

Shannon Elizabeth,
“Fiica dispărută”

- 20.30

Mâncare de fasole crud[ăboabe

Mod de preparare<

Fasolea crudă se spală bine, se
fierbe în apă cu sare, apoi se stre-
coară, dar zeama nu se aruncă.
Făina se rumenește ușor în ulei,
se adaugă o linguriță de boia, apoi
și fasolea fiartă. Se adaugă câte pu-
țin și din zeama în care s-a fiert
fasolea, până când se formează o

zeamă păstoasă, se adaugă condi-
mentele, precum și smântâna
b[tut[ bine în prealabil, adăugând
și 2-3 linguri de zeamă fierbinte.
Mâncarea se mai lasă pe foc până
când începe din nou să fiarbă. Us-
turoiul pisat, dacă se folosește, se
adaugă fie în rântaș, când începe
să capete o culoare aurie, fie, dacă
doriți să se păstreze gustul proas-
păt de usturoi, după ce se ia mân-
carea de pe foc. Se servește ca
mâncare de sine stătătoare sau
garnitură la cărnuri afumate și
prăjite, cârnați prăjiți sau cu
ochiuri de ouă. 

Ingrediente< 

500 g de fasole crudă boabe,
150 g de smântână (poate fi și
smântână vegetală, sau se poate
înlocui cu pastă de tomate), circa
5-6 linguri de ulei, 3 linguri de
făină, sare, piper, boia de ardei
dulce, 2 căței de usturoi (nu în

mod obligatoriu).

Chec cu morcovi

Mod de preparare

Morcovii și m[rul se curăță,
se spală și se dau pe r[zătoarea
măruntă. Ouăle se mixează bine
cu zah[rul, până când spuma de-
vine albicioasă, spumoasă și omo-
genă, apoi se adaugă uleiul și f[ina

amestecată cu praful de copt. Se
amestecă bine și se încorporează
apoi morcovii și mărul, adăugând
la aluat inclusiv zeama pe care
acestea au lăsat-o la răzuire. Se
toarnă compoziția în tavă de chec
unsă în prealabil cu un pic de ulei,
margarină sau unt și tapetată cu
f[ină. Se dă la cuptorul preîncălzit
și se coace aproximativ 30 de mi-
nute. După ce se răcește se poate
orna cu ciocolată topită, zahăr pu-
dră, ciocolată și fulgi colora\i de
cocos sau cu alte glazuri.

Ingrediente<

2 morcovi de soi dulce, de
mărime potrivită, un măr, 2 ouă
(în zilele de post se poate și fără
ouă), două căni de făină albă, 1
pliculeț de praf de copt, o jumă-
tate de cană de ulei de floarea
soarelui, o cană de zahăr, scor-
țișoară pudră și ghimbir praf

după gust.

Lichior de banane 

Mod de preparare< 

Pentru a prepara un lichior
bun se vor alege bananele cele mai
coapte, cele mai aromate. Fructele
se curăță de coajă, se taie felii
subţiri şi se pun într-un vas sau
borcan ce se închide ermetic. Peste
banane se toarnă alcoolul și se
adaugă miezul batoanelor de va-
nilie, cele 10 linguri de rom şi zea-

ma de lămâie. Se închide vasul şi
se lasă la macerat aproximativ 7
zile. Zahărul se caramelizează
ușor, se stinge cu apă ;i se prepară
un sirop care se fierbe timp de 5
minute, după care se lasă să se ră-
cească puțin. Acest sirop se va tur-
na peste bananele macerate. Bor-
canul se închide din nou şi se mai
lasă la macerat încă 4 zile. După 4
zile lichiorul se strecoară şi se va
turna în sticle. Se servește rece, ca
băutură de sine stătătoare, sau se
folosește la prepararea de coctai-
luri.

Ingrediente< 

Un kilogram de banane, un
litru de alcool dublu rafinat de
90 grade (sau ţuică foarte tare),
un litru şi jumătate apă, un ki-
logram şi jumătate de zahăr, zea-
mă de la o lămâie, 2 batoane de
vanilie, 10 linguri de rom foarte

fin.

Sup[ăde cartofi cu bulion

Mod de preparare<

Cartofii și morcovii se curăță,
morcovii se taie rondele, iar car-
tofii cubulețe, apoi se spală din
mai multe ape. Se pun la fiert mai
întâi morcovii în apă ușor sărată,
apoi după un timp se adaugă și
cartofii. Deodată cu cartofii se
pun în supă și frunzulițele de da-

fin. Din ulei sau margarină și făină
se prepară un rântaș ușurel, de o
culoare aurie deschisă. După ce
se ia de pe foc se adaugă o lingu-
riță de boia de ardei dulce, dar da-
că vă place se poate folosi și puțină
boia de ardei iute, după gust. Când
cartofii sunt aproape fierți se
adaugă rântașul în supă, cu grijă,
să nu rămână cocoloașe. Se con-
dimentează și se adaugă apoi și
bulionul. Se servește caldă, ornată
cu frunze de pătrunjel sau cu
smântână, iar în perioadă de post
cu smântână vegetală sau chiar fă-
ră.

Ingrediente<

Un kg de cartofi albi, un
morcov, 3 linguri de făină, 5-6
linguri de ulei de floarea soarelui
sau o lingură mare de margari-
nă, 500 ml de bulion sau 2-3 lin-
guri mari de pastă de roșii, sare,
piper, 2-3 foi de dafin, bază pen-
tru mâncăruri, frunze de pă-
trunjel, eventual smântână sau
smântână vegetală pentru or-

nat.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Dacă vrei să adopți o
dietă echilibrată și sănă-
toasă, trebuie să încerci și
pudrele sănătoase, care
oferă nutrienți de preț,
precum și un gust bun
smoothie-urilor tale. Află
mai multe despre maca și
alte pudre similare!

Pudra maca
Maca, plantă rădăci-

noasă originară din Peru,
care se aseamănă mult cu
ridichile noastre, are o
mulțime de proprietăți
benefice. Cunoscută și sub
denumirea de ginseng pe-
ruvian, maca poate fi găsită
în magazine sub formă de
pudr[, pe care o poți ad[uga
atât în smoothie-urile sănă-
toase cu care îți începi ziua,
cât și în unele deserturi raw
vegane.

Pudra de maca conține
aminoacizi, acizi grași, vit-
amine și minerale impor-
tante și este renumită pen-
tru că reglează organismul
din punct de vedere hor-
monal, fiind benefică pen-
tru hipotalamus și hipofiză.
La fel ca și ginsengul, pudra
maca are proprietăți adap-
togene, ceea ce înseamnă că
ajută organismul să facă față
mai bine stresului, reducând
astfel impactul negativ pe
care acesta l-ar putea avea
asupra sănătății. Poți ad[uga
maca în smoothie-urile
proaspete pe care le consu-
mi fie pe post de mic dejun,
fie ca și gustare între princi-
palele mese ale zilei.

Pudra de cacao
Cacaoa este mult mai

utilizată în România decât
pudra maca și este cel puțin
la fel de sănătoasă. Sursă im-
portantă de fibre, dar toto-
dată și de magneziu, aceasta
poate fi un aliat de preț al
sănătății tale. Adaugă pudra
de cacao în smoothie-uri,
dar și în deserturi precum
orezul cu lapte de cocos sau
gri;ul cu lapte de migdale.

Pudra matcha
Această pudr[ de ceai

verde este bogată în antiox-
idanți de preț și  are o
mulțime de efecte benefice
asupra organismului, în-
cepând de la energizare și
până la combaterea stresului
oxidativ. Prepară-ți

dimineață un smoothie
verde cu legume și
verdețuri, pe care să îl com-
pletezi cu o linguriță de
matcha, și vei avea energie
până la orele amiezii.

Pudra de turmeric
Antiinflamator puter-

nic, turmericul conține și
minerale și vitamine impor-
tante, așa că vei avea numai
de câștigat de pe urma aces-
tuia. Poți ad[uga turmeric
în orice băutură preparată,
începând de la smoothie
până la ceai.

Pudra de acai
Bogată în aminoacizi

importanți pentru organ-
ism, pudra de acai este în
mod deosebit benefică după
antrenamentele de la sala de
fitness, întrucât repar[ mus-
culatura. Se recomandă
asocierea pudrei de acai cu
nuci sau alte alimente bo-
gate în grăsimi sănătoase,
pentru potențarea efectelor
benefice.

Polen de albine
Bogat în proteine, vita-

mine din complexul B și alți
nutrienți importanți,
polenul de albine accel-
erează arderea grăsimilor și
fortifică totodată sistemul
imunitar. Dacă ești alergic
la polen, evit[ această pu-
dr[.

Spirulina
Obținută din alge, spir-

ulina conține de 10 ori mai

mult fier decât spanacul, dar
și proteine și vitamina A în
concentrații  mari.  Îm-
bunătățește rețeta smooth-
ie-ului tău cu spirulin[ și vei
avea numai de câștigat.

Pudra de cânepă
Cu un gust asemănător

miezului de semințe de
floarea-soarelui, pudra de
cânepă conține proteine, fi-
bre, Omega 3 și amionoacizi
din belșug, fiind așadar un
superaliment. Încorporează
această pudr[ în smoothie-
uri, budincă de chia sau
salate.

Pudra proteică din semințe
de in

Semințele de in conțin o
cantitate mare de acizi grași
Omega 3, care susțin sănă-
tatea inimii, dar și dez-
voltarea și funcționarea
creierului. Aroma acestei
pudre este similară gustului
de nuc[. Gustul pudrei de in
se completează foarte bine
cu cel de banană, așa că poți
combina aceste două ingre-
diente într-un smoothie.

Folosește pudre sănă-
toase în smoothie-urile con-
sumate zilnic și organismul
tău va beneficia de o serie
de nutrienți de preț. Citește
cu atenție eticheta pudrei
achizi\ionate din comerț,
pentru a te asigura că este
cât se poate de naturală și
sănătoasă. Evit[ pudrele
care conțin zaharuri sau alte
ingrediente nesănătoase.

Folose;te pudre s[n[toase 
în smoothie-urile zilnice

1. Niciodată nu l[sa “o gaură” unde obi-
ceiurile negative pot răsări. Cu toții dorim să
înlocuim un obicei negativ cu unul pozitiv și
sănătos. Dacă vrei să te oprești din consumat
junk-food, asigur[-te că ai o gustare sănătoasă
la tine în orice moment. 

2. Fii sincer cu tine în ceea ce privește
slăbiciunile tale. Oricine are. De aceea, de
fiecare dată când mergi la cumpărături,
încearc[ să evi\i raionul cu produse care nu te
ajută să-\i menții stilul de viață sănătos și
echilibrat de care ai nevoie. 

3. Ia câte un obicei la rând și lucrează pe
el. Poate fi frustrant să lucrezi la mai multe
obiceiuri deodată. Te poți împotmoli ușor și
vei renun\a. 

4. Fii conștient de mediul în care îți petreci
timpul peste zi. Un obicei, indiferent că este
bun sau rău, este asociat cu locuri precise,
persoane care se află în jurul tău, activități
etc. Dacă vrei să încetezi să fumezi, cu sigu-
ranță un loc pentru fumători nu te va ajuta să
renunți. Dacă vrei să slăbești, ieșirile cu pri-
etenii la bere și burger nu te vor ajuta.

5. Fii realist. Dacă vrei să mergi la sal[ de
5 ori pe săptămân[, atunci este extraordinar.
Însă ai grijă că dacă vrei să slăbeșți 20 kg în-
tr-o lun[ este posibil să te frustreze. Calea
sănătoasă ar fi ca după fiecare 5 kg slăbite să
te recompensezi cu o rochie nouă, spre exem-
plu. 

6. A primi ajutor este esențial! A avea fa-
milia în jurul tău, care te susține necondițion-
at, este cel mai important lucru. Încearcă să-
i faci conștienți de ceea ce vrei să schimbi și
că ai nevoie de ajutorul acestora. Sunt sigur
că mai cunoști pe cineva care este în aceeași
situație cu tine și care dorește să facă schimbări
în bine. Fă echip[ cu acea persoană, mergeți
împreună la o clas[ de yoga. 

7. Acest punct se adresează celor care
doresc să schimbe stilul de viață alimentar. În
primul rând, elimin[ din vocabularul tău cu-
vântul “diet[”. Stilul tău de viață nu are un
punct de final. Este pur și simplu cum ar trebui
să fie alimentația ta. În altă ordine de idei,
dacă tu ești condiționat cu strictețe față de ce
trebuie să consumi, unde este fericirea? Dacă
mănânci doar orez cu piept de pui, unde este
fericirea? Există foarte multe alimente sănă-
toase și gustoase. Găsește ce funcționează pen-
tru tine și enjoy! 

8. Odată ce ai adoptat un obicei sănătos,
repet[, repet[, repet[. Și după, repetă din nou.
Cu cât repeți mai mult obiceiul sănătos, cu
atât va deveni și mai mult parte din viața ta. 

9. Fii egoist/[! Da! Nu este doar OK să fii
egoist, dar este și necesar. Femeile care au
copii tind să nu se mai ocupe de propria per-
soană. Este foarte important să ne petrecem
timp cu copiii, dar este foarte important să ne
facem timp și pentru sănătatea noastră. 

10. Stop expresiei “nu am timp”! Să prepar
mese sănătoase, să fac sport, să mă opresc din
fumat sau din a consuma alcool sau nu am
timp să dorm. Cu toții suntem ocupați. Per-
soanele care prioritizează sănătatea `;i fac
timp. Ai timp pentru serialul preferat? Ai timp
pentru a ieși la masă cu prietenii? Deci fă-ți
timp și pentru sănătatea ta.

Reamintește-ți că ai o singură viață. Este
important ca pe lista de priorități să ai trecute
sănătate și longevitate. Spor la mișcare!

Cum sc[p[m de 
obiceiurile proaste?

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea as-
tro 15.40 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon
Hungary – reality
de sporturi extre-
me 0.00 Columbo
– ser. am. 3.25
Faptele extra - știri 

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
14.35 Planeta al-
bastră 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres car-
patin 18.33 Șansa
18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul ce-
lor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noap-
te 23.00 Jurnal
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Printre re-
chini - show economic
14.10  vicleanul și
blânda – ser. am.
15.15 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 16.25
Secretele nisipului –
ser. braz. 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 22.00 Între prie-
teni – ser. magh. 22.40
Magnum – ser. am.
0.10 Secolul XXI – Le-
gendele trăiesc cu noi
1.15 CSI< Investigato-
rii – ser. am-can.

7.00 OanApp (r) 9.00
Cireșarii (r) 9.30 Cele
şase surori 10.00 Câştigă
România! (r)11.00Femei
de 10, bărbați de 10
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 OanApp 15.30
Chef de vedete 16.00
Cireșarii 17.00 OanApp
18.00 Primăvara am-
intirilor 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 22.00
Anatomia lui Grey 23.00
Anatomia lui Grey 0.55
Moştenirea inimii (r)
2.20 Zile cu stil (r) 2.50
E vremea ta! (r) 3.50
Sport (r) 4.05 Documen-
tar 360° Geo (r) 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 dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastr[ 23.00 vul-
turii de noapte
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 4.30
În căutarea ade-
vărului (r) 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal
D 

5<00 Haltere< Campionatul
European, la Batumi, în
Georgia 6<00 Ciclism<
Paris-Roubaix,Cursa Pa-
ris-Roubaix, în Franţa 7.30
Supersport - Assen, Cam-
pionatul Mondial  8<00 Su-
perbike - Campionatul
Mondial, la Assen, în Olan-
da 8<30 Înot - Stockholm,
Circuitul No-rdic la înot, la
Stockholm, în Suedia 9<35
Lupte - România, Campi-
onatul European, la Bu-
cureşti, în România 10<00
Supersport - Assen Cam-
pionatul Mondial  10<30
Haltere - Georgia,Campi-
onatul European, la Batu-
mi, în Georgia 11<15 Hal-
tere - Georgia, Campionat-
ul European, la Batumi, în
Georgia 15<45 Haltere -
Georgia,Campionatul Eu-
ropean, la Batumi, în Geor-
gia 16<30 Omni-
sport,Wattss Top 10 17<05
Ciclism - Paris-Rou-baix,
Cursa Paris-Roubaix, în
Franţa 18<00 Golf - Augus-
ta Masters, la Augusta, în
Statele Unite 19<00 Ciclism
- Turul Turciei ,Turul Tur-
ciei 19<55 Ştirile Eurosport
20<05 Ciclism - Paris-
Roubaix, Cursa Paris-
Roubaix, în Franţa 21<00
Fotbal- Anglia,Premier
League 21<45 Fotbal - An-
glia,Premier League 23<45
Formula E - Roma, Cam-
pionatul FIA, la Roma, în
Italia 0<45 Curse de ma;ini
- Monza, Cupa de An-
duranţă Blancpain, la
Monza, în Italia

7.00 Jurnal  8.50
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare
– ser. mex. 10.35
Doctorul din pro-
vincie – ser. germ.
13.02 Jurnal
13.50 Păzitorii
gusturilor 15.20
Dragoste infinită
– ser. turc 16.10
Șase surori – ser.
span. 17.05 Agen-
tul Rex 19.35 La-
birintul sorților –
ser. turc 22.25 Zi-
ua victimelor ho-
locaustului din
Ungaria – doc.
magh. 0.15 Poli-
ticienii schimbă-
rii sistemului –
doc. magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Cornel Coman,
“Cireșarii “- 16.00

Teo Trandafir,
“Teo Show” - 15.00

10 Informa\ia zilei Mar\i 16 aprilie 2019Programe TV

7.15 Dragoste cu im-
prumut (r) 8.45 Dulce-
am[rui 9.30 Teleshop-
ping  9.45 Maine e o
noua zi (r)  10.45
Teleshopping 11.15
Umbre din trecut (r)
13.15 Teleshopping
12.30 Și fără sâni există
Paradis (r)  14.30
Teleshopping 14.45
Dulce-am[rui (r) 15.45
Dragoste cu ̀ mprumut
(r)  16.45 Umbre din
trecut 18.00 Maine e o
noua zi 19.00 Și fără
sâni există Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Romania
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis  (r)
2.00 State de Rom]nia
(r)  2.45 Doctorul casei
(r) 3.30 Daria, iubirea
mea 4.30 State de
Rom]nia (r)  6.00 Um-
bre din trecut

7.20 Împușcături
sub clar de lună (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Starea na\iei
(r) 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Secrete
de stil 12.00 Tele-
shopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Capri 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Răzbunarea
roșie 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din in-
ima Rom]niei 0.00
Porțile albastre ale
orașului 2.00 Răz-
bunarea roșie (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Capri (r)   6.50
Teleshopping

7.00  Telejurnal matinal
9.00 Banii tăi (r) 9.30
vorbeşte corect! (r) 9.35
100 de poveşti despre
Marea Unire (r) 10.00
Aripile Nordului (r)
11.00 Ca'n viaţă  12.00
Telejurnal 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 vreau să fiu sănă-
tos (r) 13.30 Doar să gus-
taţi  14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.00 Maghiara de pe
unu  16.00 Maghiara de
pe unu  16.55 100 de
poveşti despre Marea
Unire 17.00 Aripile Nor-
dului 18.00 Portret de
secol  19.00 România 9
20.00 Telejurnal 21.00
Meteo  21.05 Remember
Eurovision 21.30 Regele
caviarului 23.30 Lumea
azi  0.00 Telejurnal 1.30
Regele caviarului (r) 3.15
vorbeşte corect! (r) 4.15
România 9 (r)

7.00 :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 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ferma - Un nou
`nceput 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00
Fraierii (r) 2.00
Lec\ii de via\[ 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.00 Iubit de îm-
prumut (r) 10.30
La bloc (r)  12.30
Rocky III (r) 14.30
Dragoste în stil
Shakespearian (r)
16.45 Zeița diavol
18.15 La bloc 20.30
Acvila legiunii a IX-
a 22.30 Ruby Sparks
0.45 Acvila legiunii
a IX-a (r) 2.30 Ruby
Sparks (r)   4.15 La
bloc (r) 6.00 La
M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Fantastic Show
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Asia Express
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Acces direct (r) 4.15
Fantastic Show 6.00
Observator (r) 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 18.00
Sănătate, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat dr.
Sergiu Ioan 18.30 “Au-
dien\e `n direct”, real-
izator Eva Laczko (lim-
ba maghiară) 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[” ,  realizator
Stela C[dar 22.00 “Au-
dien\e `n direct” (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Emilie Ullerup,
‘Aripile Nordului” 

- 17.00
Anca Dumitra,

“Las fierbin\i” - 20.30
Mihaela Ghi\[,

“S[n[tate” - 18.00

Angela Stevens,
“Zeița diavol” 

- 16.45

Nilay Deniz,
“Dragoste cu 

`mprumut” - 15.45

Mischa Barton,
“Răzbunarea roșie” 

- 20.30
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Oricât de comod te-ai
simți într-o pereche de blugi
purtați cu o pereche de ba-
lerini, va trebui să te dezo-
bișnuiești de această combi-
nație, deoarece în 2019 nu
mai este permisă. Mai mult
decât atât, nici fustele scurte
combinate cu balerini nu
mai trebuie să facă parte din
outfiturile tale de zi cu zi,
deoarece în acest an alte
ținute se află în topul tend-
ințelor.

De ce să porți o ținută plic-
tisitoare, fără pic de creativitate
și personalitate, când poți im-
presiona atât de ușor prin inter-
mediul hainelor? O ținută for-
mată din blugi și balerini este
banală, lipsită de inspirație și
poate părea chiar neglijentă.

Anul acesta se pune accentul
pe curaj, nonconformism, fem-

initate și tinerețe, motiv pentru
care, dacă vrei să fii în pas cu
moda, toate vestimentațiile tale
trebuie adaptate în funcție de
aceste criterii. Prin urmare, în
momentul în care îți dorești să
te simți bine într-o ținută co-
modă, poți alege perechea
preferată de balerini, dar trebuie
să fii foarte atentă la combinațiile
pe care alegi să le faci.

Idei de ținute cu balerini 

Rochie înflorată și pălărie
Femeile iubitoare de im-

primeuri florale nu vor rata
ocazia de a achiziționa rochii
precum cea de mai jos, deoarece
oferă un aspect cool și foarte
tineresc. Cu ajutorul unei astfel
de rochii poate fi realizat un out-
fit casual, perfect pentru un pic-
nic sau o pentru plimbare lungă
de seară pe aleile înflorite ale
orașului. Prin urmare, îmbracă

rochia înflorată cu o pereche de
balerini asortați și accesorizează
cu o pălărie cu boruri largi și o
geantă de paie. În acest fel vei
arăta cât de originală poți fi!

Sacou cambrat
Nu este o regulă ca la ținutele

office, pline de feminitate, mister
și eleganță să porți tocuri stiletto.
Dacă nu te numeri printre
adeptele pantofilor cu toc, ori-
entează-te cu încredere spre o
pereche de balerini, deoarece
confortul este cel care contează.

Prin urmare, îmbracă un
costum cambrat colorat, com-
pletează cu un maiou sau cu o
cămașă neagră și încalță o
pereche de balerini negri co-
mozi. 

Rochie vaporoasă
Rochiile vaporoase se află în

topul tendințelor de anul acesta.
Acele rochii umflate, care acop-

eră orice imperfecțiune a cor-
pului, pot fi purtate fără griji cu
o pereche de balerini. Ceea ce
trebuie să reții este că dacă porți
o rochie vaporoasă simplă tre-
buie neapărat să încalți o
pereche de balerini ieșiți din co-
mun. Acest outfit este perfect
pentru vizitele în familie sau
pentru zilele de naștere sărbă-
torite în aer liber.

Monocromatic
Multe femei iubesc negrul și

s-ar îmbrăca zi și noapte în
această culoare sobră, deoarece
subțiază și oferă un aer misterios
și aparte. O combinație reușită
este cea alcătuită dintr-o rochie
midi și o pereche de balerini în
aceeași nuanță. Pe lângă faptul
că este o ținută lejeră, perfectă
pentru zilele călduroase de
primăvară, aceasta poate contu-
ra puterea și ambiția femeii care
o poartă. 

Cu ce s[ por\i balerinii ̀ n aceast[ prim[var[

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea astro
15.40 Bani mur-
dari, dragoste cu-
rată – ser. turc
16.40 Ramon, dra-
gostea mea – ser.
mex. 17.45 Cennet
– ser. turc 20.15
Exatlon Hungary –
reality de sporturi
extreme 24.00 Co-
lumbo – ser. am.
5.55 Premier Lea-
gue - sumar

TV2

6.55 Azi dimineața
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 Fami-
lia  19.30 Jurnal
20.05 Planeta albas-
tră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 24.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Adio,
Ungaria – ser. magh.
14.10 vicleanul și
blânda – ser. am.
15.15 Dragii moște-
nitori – ser. magh.
16.25 Secretele nisi-
pului – ser. braz.
17.50 Elif - pe dru-
mul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
22.00 Între prieteni
– ser. magh. 22.40
Toplist – show 23.50
CSI< Investgatorii din
New York 

7.00 oanApp  10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00
Drag de România mea
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Docu-
mentar 360° Geo<
venezuela - ferma de
crocodili  15.00
oanApp 16.00 Serial
17.00 oanApp 18.45 E
vremea ta! 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 C];tig[
Rom]nia 21.10 Patima
iubirii 23.25 Anatomia
lui Grey  0.20 C];tig[
Rom]nia 1.20 Patima
iubirii  3.25 Telejurnal
TvR 2 (r) 4.05 Docu-
mentar 360°-GEO<
venezuela - ferma de
crocodili 5.00 Gala
umorului 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 1001 de nopți
11.00 Puterea dra-
gostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Povestea
noastr[ 23.00 Bra-
vo, ai stil! 1.00 Știr-
ile Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului (r) 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal
D 

5<00 Snooker - Sheffield
Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
7<00Ciclism - Turul Tur-
ciei,Turul Turciei 8<00
Ciclism - Paris-Roubaix,
Cursa Paris-Roubaix, în
Franţa 9<30 Ciclism - Tu-
rul Turciei,Turul Turciei
10<30 Snooker - Sheffield
Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
12<00 Ciclism - Turul
Turciei, Turul Turciei
13<00 Ciclism - Turul
Turciei,T urul Turciei
15<00 Snooker - Sheffield
Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit16<30 Superbike -
Assen, Campionatul
Mondial, la Assen, în
Olanda 17<00 Ciclism -
Săgeata din Brabant,
Săgeata din Brabant
18<45 Ciclism - Turul
Turciei,Turul Turciei
20<00 Ştirile Eurosport
20<30 Ciclism - Săgeata
din Brabant, Săgeata din
Brabant 21<30 Ciclism-
Turul Turciei, Turul Tur-
ciei 19<25 Ştirile Eu-
rosport 23<00 Snooker-
Sheffield, Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 0<25 Ştirile
Eurosport 0<35 Ciclism-
Turul Turciei, Turul Tur-
ciei 1<30 Golf - Augusta
Masters, la Augusta, în
Statele Unite 2<30 Ci-
clism - Săgeata din Bra-
bant, Săgeata din Brabant

7.00 Jurnal 8.20
Ecranul nostru –
em. în lb. rom.  9.45
Dragoste amețitoa-
re – ser. mex. 10.35
Doctorul din pro-
vincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Păzitorii gusturilor
15.20 Dragoste in-
finită – ser. turc
16.15 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.35 Ma-
fia ucide doar vara
– ser. it.  22.40
Ghimpe sub unghie
– film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Virgil Ian\u,
“C];tig[ Rom]nia”

- 20.00

Cătălin Botezatu,
“Bravo, ai stil!” 

- 23.00

12 Informa\ia zilei Miercuri 17 aprilie 2019Programe TV

7.15 Dragoste cu im-
prumut (r)  8.15 
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui (r)
9.45 M]ine e o nou[
zi (r)  10.45 Teleshop-
ping 11.15 Umbre din
trecut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.45 Dulce-am[rui
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r)  16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis (r)
2.00 State de
Rom]nia (r) 2.45
Doctorul casei (r) 4.30
State de Rom]nia 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din trecut

7.20 Porțile albas-
tre ale orașului (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11.00 Teleshopping
11.30 Elle on Tv
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Capri
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Cronica c]r-
cota;ilor 22.30
Starea na\iei 23.30
Betman 0.00 Pis-
truiatul 1 - Evadatul
2.00 Cronica c]rco-
ta;ilor  4.00 Mama
mea gătește mai
bine (r) 5.00 Capri
(r) 6.50 Teleshop-
ping

7.00 Telejurnal mati-
nal 10.00 Aripile
Nordului  11.00 Ca’n
viaţă 12.00 Teleshop-
ping 12.30 Tribuna
partidelor parla-
mentare 13.00 Lev-
intza prezintă 14.00
Telejurnal 14.55
vorbe;te corect 15.00
Convie\uiri 16.00
Convie\uiri 17.00
Aripile Nordului
18.00 Portret de sec-
ol 19.00 România 9
20.30 Telejurnal
21.00 Meteo 21.20
Sport 21.30 Muş-
chetarul 23.20 Mo-
ment Art 0.30 Portret
de secol 1.30 Muş-
chetarul 3.15 vor-
be;te corect 3.20
Rom]nia 9 5.30 Im-
nul României 5.30
viaţa satului

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
Labirintul< Încer-
cările focului (r)
2.15 Lecţii de viaţă
(r) 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.00 Zeița diavol (r)
9.30 La bloc 12.00
Rocky Iv (r)  14.00
Iubit de împrumut
(r)  16.15 Drumul
spre Bali 18.15 La
bloc 20.30 7 cen-
timetri 22.30 Avo-
catul 1.00 Ruby
Sparks (r)  3.00 Av-
ocatul (r)   4.45 La
bloc (r) 6.15 La
M[ru\[7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Fantastic
Show 16.00 Observa-
tor 17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.15
Fantastic Show 6.00
Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Catherine Deneuve,
“Muşchetarul” 

- 21.30
Cristi Bozgan,

“Ferma” - 21.30

Dorothy Lamour,
“Drumul spre Bali “

- 16.15

Angélica Vale,
“Umbre din trecut” 

- 16.45

Oana Ioni\[,
“Cronica

c]rcota;ilor” - 20.30
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, 
“:tiri ITV” - 19.30



Informa\ia zilei 15Joi 18 aprilie 2019 S[n[tate

Persoanele `n v]rst[ su-
fer[ de ame\eal[ sau de tul-
bur[ri de echilibru mult mai
frecvent, dar aceste proble-
me pot afecta persoane de
toate v]rstele. 

Prin ame\eal[  se poate
`n\elege o varietate de senza\ii
pornind  de la o u;oar[ lips[ de
echilibru p]n[ la un vertij pu-
ternic, c]nd persoana respectiv[
are impresia c[ se `nv]rte totul
`n jurul ei. Unele ame\eli pot
avea ca principal[ cauz[ proble-
me ale urechii interne precum
leziunile, infec\iile virale, infla-
ma\ia, reziduurile din urechea
intern[ ;i s]ngerarea.

~ns[ nu toate ame\elile pot fi
puse pe seama urechii interne.
Ea mai poate fi ;i consecin\a
unei circula\ii proaste, a efecte-
lor secundare ale medicamente-
lor sau a unei st[ri numite hipo-
tensiune postural[, `n care pre-
siunea arterial[ scade temporar
c]nd persoana st[ ̀ n picioare sau
dup[ ce se ridic[.

Adesea ame\eala dispare de
la sine, dar poate avea consecin\e
pe termen lung, `ndeosebi dac[
duce la o pierdere a echilibrului
;i la c[deri. 

~ncerca\i s[ v[ lini;ti\i

Speciali;tii recomand[ c]te-
va m[suri pe care le pute\i lua ̀ n
astfel de situa\ii.

Dac[ sim\i\i c[ sunte\i pe ca-
le s[ ame\i\i, sta\i complet lini;tit
;i nu mi;ca\i capul. ~n felul aces-
ta tensiunea arterial[ se stabili-
zeaz[, iar urechea intern[ ̀ ;i re-
cap[t[ echilibrul. Totu;i dac[
ame\eala persist[ a;eza\i-v[ u;or

pe un scaun sau cere\i ajutorul
unei persoane din jurul dum-
neavoastr[ pentru a face acest
lucru. Astfel ve\i fi mai `n sigu-
ran\[ dec]t st]nd `n picioare.

C]nd sim\i\i c[ v[ ia ame\ea-
la, ̀ ncerca\i s[ v[ sprijini\i pe ce-
va din jur, o mas[, sp[tarul unui
scaun, un dulap, o bibliotec[, un
perete.

Dup[ cum explic[ medicii
neurologi, senza\iile de ̀ nv]rtire
se creeaz[ ori de c]te ori creierul
recep\ioneaz[ mesaje contradic-
torii.

Dac[ ave\i hipotensiune pos-
tural[, s]ngele tinde s[ se adune
`n picioare ;i `n labele picioare-
lor. Aceasta duce la o diminuare
a fluxului sanguin spre creier, de
unde rezult[ ame\eala. F[c]nd
o flexiune a mu;chilor picioare-
lor `nainte de a v[ ridica `n pi-
cioare prin ̀ ncruci;area repetat[
a lor ajuta\i la ̀ mpingerea s]nge-
lui `napoi `n circula\ie. 

Men\ine\i-v[ activi

Persoanele care ame\esc
frecvent se tem tot mai mult de
c[deri. Ca urmare devin seden-
tare, ceea ce diminueaz[ capa-
citatea creierului de a monitoriza
;i de a-;i regla sim\ul echilibru-
lui.

Speciali;tii spun c[ este im-
portant s[ v[ men\ine\i activi
din punct de vedere fizic pentru
a conserva at]t for\a mu;chilor,
c]t ;i echilibrul, ;i recomand[
pedalarea pe biciclet[ fix[.

De asemenea, este indicat
consumul de ap[, c]te 8-10 pa-
hare pe zi, deoarece chiar ;i o
u;oar[ deshidratare poate cauza
sc[deri ̀ n presiunea s]ngelui, ca-
re duc la ame\eli ocazionale.

Cum pute\i controla st[rile 
de ame\eal[

Tinctura de Afin este spe-
cial creată pentru a susține mi-
crocirculația sanguină și a îm-
bunătăți vederea. În plus,
aceasta este deosebit de utilă și
în reglarea glicemiei și menți-
nerea sănătății tractului diges-
tiv. 

Acest demers este cu atât mai
necesar cu cât ritmul vieții noastre
devine tot mai alert și stresant, iar
alimentația noastră devine tot mai
haotică, procesată și plină de toxine,
aditivi și carbohidrați rafinați (zahăr
alb, fructoză, glucoză, făină albă și
derivatele acesteia, sucuri ș.a.). Toți
acești factori de stres afectează or-
ganismul, sistemul digestiv, și mai
ales pancreasul, fiind greu încercat
în special din cauza rolului său esen-
țial în secreția insulinei și reglarea
glicemiei. În plus, stilul de viață se-
dentar caracteristic lucrului la birou
poate afecta circulația sanguină (mai
ales când stăm pe scaun pe perioade
mai mari de 1 oră). Nu în ultimul
rând, lipsa expunerii suficiente la lu-
mina solară și privitul prelungit în
ecranele de calculator, televizor, ta-
bletă, telefon ș.a.m.d., în timp, poate
afecta acuitatea vizuală. Așadar, cu-
rele cu suplimente pe bază de com-
puși bioactivi din plante medicinale
ce au acțiune de reducere a glicemiei
(Afin) și cu molecule ce se aseamănă
cu insulina (mirtilina) sunt una din-
tre soluțiile cele mai naturale în
această situație.

Menționăm faptul că toate tinc-
turile noastre au fost concepute pen-
tru a completa și spori acțiunea cea-
iurilor Hypericum. Din acest motiv,
dacă doriți efecte mai rapide și o cu-
ră mai eficientă, vă recomandăm
asocierea celor două categorii de
produse. În cazul Tincturii de Afin,
recomandăm Ceaiul de Afin (fructe
sau frunze), cel Antidiabetic (pentru
potențarea efectelor protectoare la
nivelul pancreasului) sau cel Oftal-
mic (pentru sporirea protecției la
nivelul ochilor).

Extractul natural din Afine de
pădure (vaccinium myrtillus) este
un excelent adjuvant în normaliza-
rea glicemiei datorită conținutului
de mirtilină, ce are o acțiune similară
cu cea a insulinei. Derivații fenolici
conținuți au un puternic caracter
antioxidant și contribuie la limitarea
acțiunii negative a stresului oxidativ,
având și o acțiune geriatrică. Extrac-
tul are o acțiune ușor laxativă dato-
rită conținutului sporit de acizi or-
ganici, fiind indicat în normalizarea
scaunelor. De asemenea, acesta are
și o acțiune bacteriostatică la nivel
digestiv și urinar.

Antocianozidele din Afine au
proprietăți antiinflamatorii, inhi-

bând formarea prostaglandinelor E
ce au un rol direct în reglarea pro-
ceselor inflamatorii. Tot datorită
conținutului de antocianozide, ex-
tractul contribuie și la menținerea
acuității vizuale (în special la ame-
liorarea vederii nocturne). Mai mult
chiar, antocianozidele participă și la
stimularea microcirculației sangui-
ne, asigurând contracția ritmică a
musculaturii netede a arteriolelor
care controlează fluxul de sânge cir-
culant. Acestea reduc permeabilita-
tea și fragilitatea capilară și norma-
lizează nivelul colesterolului seric,
contribuind la buna funcționare a
sistemului cardiovascular.

Astfel, Afinele au proprietăți< hi-
poglicemiante, hipocolesterole-
miante și imunostimulatoare. De
asemenea, acestea au o acțiune an-
tiseptică la nivelul tractului digestiv
și urinar (acționează în limitarea
dezvoltării Candida spp.) și susțin
activitatea cardiacă normală. Toate
aceste proprietăți ale extractului se
explică prin conținutul mare în an-
tociani, vitamine, minerale, oligoe-
lemente și alți compuși bioactivi ce
se păstrează nealterați, cu o biodis-
ponibilitate sporită.

Tinctura de afin regleaz[ 
glicemia ;i s[n[tatea tractului

digestiv

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 Bani mur-
dari, dragoste cu-
rată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
20.15 Exatlon
Hungary – reality
de sporturi ex-
treme 0.00 Colum-
bo – ser. am. 1.45
Faptele extra - știri

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 Gospo-
darul maghiar 19.00
Jurnal 20.00 Știri
22.30 Jurnal mondi-
al 23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 As-
tro show  13.00
Toplist – show 14.10
vicleanul și blânda –
ser. am. 15.15 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 16.25 Se-
cretele nisipului –
ser. braz. 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL  22.00 Între pri-
eteni – ser. magh.
23.50 Copoi privați
– ser. am. 2.35 Din
umbră la lumină –
film am.

7.00 oanApp 8.00 oanApp
9.00 Cireșarii (r)  10.00
Câştigă România! (r)
11.00 Drag de Romania
mea 12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documen-
tar 360° Geo - Georgia -
telefericele care sfidează
moartea   15.00 oanApp
16.00 Cireșarii 17.00
oanApp  18.00 Prim[vara
amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România!  22.10
Legenda minei de argint
22.50 Poate nu ştiai  23.00
Anatomia lui Grey 23.55
Câştigă România! (r) 0.55
Primăvara amintirilor (r)
1.45 Ferma 2.35 Pescar
hoinar (r) 3.05 Telejurnal
TvR 2 3.50 Sport 4.05
Documentar 360° Geo -
Georgia - telefericele care
sfidează moartea 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 nop\i 11.00
Puterea dra-gostei
12.00 Știrile Kanal D
13.00  ~n c[utarea
adev[rului 15.00 Teo
Show 17.00 Puterea
dragostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00
Povestea noastră 23.00
Bravo, ai stil! 1.00 Știr-
ile Kanal D (r) 2.00
Puterea dragos-tei (r)
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45 Știr-
ile Kanal D 

5<00 Snooker - York,
Campionatul Britanic, la
York, în Regatul Unit
7<00 Ciclism - Turul
Turciei,Turul Turciei
8<00 Ciclism - Săgeata
din Brabant, Săgeata din
Brabant 9<30 Ciclism -
Turul Turciei,Turul Tur-
ciei 10<30 Snooker -
York Campionatul Bri-
tanic, la York, în Regatul
Unit12<00 Ciclism - Tu-
rul Turciei,Turul Turciei
13<00 Ciclism - Turul
Turciei 15<00 Snooker -
York,Campionatul Bri-
tanic, la York, în Regatul
Unit 16<30 Supersport -
Assen, Campionatul
Mondial  17<00 Super-
bike - Assen, Campi-
onatul Mondial, la As-
sen, în Olanda 17<45
Formula E - Roma,
Campionatul FIA, la Ro-
ma, în Italia 18<45 Ci-
clism - Turul Turciei,Tu-
rul Turciei19<55 Ştirile
Eurosport 20<00 Super-
sport - Assen,Campi-
onatul Mondial 21<30
Ciclism - Turul Turciei,
Turul Turciei 23<00
Snooker - York,Campi-
onatul Britanic, la York,
în Regatul Unit 0<25
Ştirile Eurosport 0<30
Ciclism - Turul Turciei,
Turul Turciei 1.30 For-
mula E - Roma, Campi-
onatul FIA, la Roma, în
Italia

7.00 Jurnal  8.35
Poșeta 9.45
Dragoste ameți-
toare – ser. mex.
10.10 Doctorul din
provincie 12.40
Biblia și literatura
13.02 Jurnal 13.45
Păzitorii gusturilor
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 Rox-
anne – film am.
0.17 Înalta școală –
film magh. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Rebecca Jenkins,
“Legenda minei de

argint’ - 22.10 

Hazal Kaya,
“Povestea noastră” -

20.30
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7.15 Dragoste cu im-
prumut (r)  8.45 Dulce-
am[rui 9.30 Teleshop-
ping 9.45 Maine e o
noua zi (r)  10.45
Teleshopping 11.15
Umbre din trecut (r)
13.15 Teleshopping
12.30 Și fără sâni există
Paradis (r)  14.30
Dulce-am[rui 15.45
Dragoste cu imprumut
(r) 16.45 Umbre din
trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dra-goste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 State de Romania
(r) 2.45 Doctorul casei
(r) 3.30 Daria, iubirea
mea 4.30 State de Ro-
mania (r)  5.15
Dragoste de `mprumut
6.00 Umbre din trecut
(r)

7<20 Pistruiatul 1 -
Evadatul (r)  9<30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14.00 Ben-
ny Hill Show 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Capri
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Un detectiv
afemeiat 22<30 Sta-
rea Na\iei 23<30 Bet-
man 23.30  Betman
0.00 Pistruiatul 2 -
Ascunzișuri 2<00
Un detectiv afemeiat
(r)  4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Capri (r)  6<50
Teleshopping

7.00 Telejurnal mati-
nal 9.00 Cooltura
(r)9.30 vorbeşte
corect! (r) 9.35 100 de
poveşti despre Marea
Unire (r)  10.00 Arip-
ile Nordului (r) 11.00
Ca’n viaţă 12.30 Par-
lamentul României
13.00  Constructorii
de visuri (r)13.30
Doar să gustaţi  16.00
Akzente  17.00 Aripile
Nordului 18.00 Por-
tret de secol  19.00
România 9 20.00 Tele-
jurnal  20.00 Telejur-
nal 21.00 Meteo 21.05
Remember Eurovi-
sion 21.30 Dosar
România 23.30 Fan/
Fun urban  0.30
Portret de secol (r)
1.30 Tezaur folcloric
(r) 3.00 Adevăruri de-
spre trecut (r) 4.15
România 9 (r)5.30
Imnul României

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 Las fierbinți
21.30 Ferma  23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Las fierbinți 2.00
Lec\ii de via\[ (r)
3.00 vorbeşte lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 7 centimetri (r)
10.30 La bloc 12.45
Zeița diavol (r)
14.15 Drumul spre
Bali (r) 16.15
Doamna din Shang-
hai 18.15 La bloc
20.30  Povestea lui
Tiffany Rubin 22.30
Jurnalul unui puști<
Căldură mare 0.30
Avocatul (r) 2.45
Acvila legiunii a IX-
a (r) 4.15 La bloc (r)
5.45 La Maruţă 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Fantastic Show
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Scena
misterelor 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Ob-
servator (r) 2.00 Acces
direct (r) 4.15 Fantastic
Show 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
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Ionut Cristache,
“România 9”- 19.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV” 

- 19.00

Stela C[dar,
“Agenda public[“ -

20.00

Taraji P. Henson,
“Povestea lui Tiffany

Rubin” - 20.30

Ana Layevska,
“M]ine e o nou[ zi” 

- 18.00

Jackie Chan,
“Un detectiv 

afemeiat” - 20.30


