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Romeo Nicoar[, deputat PNL
invitat la emisiunea ”~n slujba comunit[\ii“
Duminic[, orele 13.00 ;i 20.00 la Informa\ia 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 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
Documentar 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 Documentar
360° Geo 15.00 Plimba\i ;i
m]nca\i 15.30 Chef de vedete
16.30 Cele şase surori 17.30
Prim[vara amintirilor 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR2 19.45 Sport 20.00 Gala
Umorului 21.10 Casa de va-
can\[ 22.50 Poate nu ştiai
23.10 Drumul către crimă 0.50
Poate nu ;tiai 1.10 Femei de
10, bărbați de 10 (r) 2.55 Casa
de vacan\[ 4.25 Drumul către
crimă (r)  5.55 Imnul Româ-
niei 6.00 Cap compas 6.30
Teleshopping

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 ade-
vărului  15.00 Teo
Show 17.00 Puterea
dragostei  19.00 :tirile
Kanal D 20.00 Pove-
stea noastră 23.00 Bra-
vo, ai stil! 1.00 Teroare
la etaj 3.00 Puterea
dragostei 5.30 Pastila
de r]s 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de r]s
6.45 Ştirile Kanal D

7<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia 8<30 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo,
în Norvegia 9<30 Ciclism<
Turul Cataloniei 10<30
Omnisport< Dezbateri
sportive 11<05 Biatlon< Cu-
pa Mondială, la Oslo, în
Norvegia 11<30 Sărituri
cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slove-
nia 12<30 Ciclism< Turul
Cataloniei 13<30 Omnis-
port< Watts 13<45 Moto-
ciclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Argentina
16<45 Ciclism< Turul Cat-
aloniei 18<15 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Argentina 21<00 Ci-
clism< GP E3 21<25 Ştirile
Eurosport 21<30 Schi fond<
Cupa Mondială, la
Québec, în Canada 22<00
Ciclism< Turul Cataloniei
23<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia 0<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la Oslo,
în Norvegia 0<25 Ştirile
Eurosport 0<35 Ciclism<
Turul Cataloniei 1<30 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 2<30
Formula e< Campionatul
FIA, la Sanya, în China
3<30 Raliuri< Acces în
culisele ERC 4<00 Ciclism<
Turul Cataloniei 5<00 Ci-
clism< Bruges - De Panne
- Koksijde 5<45 Ciclism<
GP E3 6<30 Ciclism< Turul
Cataloniei  

8.15 Cinci conti-
nente 8.50 Poșeta
9.45 Iubire ameți-
toare 10.35 Docto-
rul din province
13.02 Jurnal  15.15
Iubire infinită – ser.
turc  16.10 Șase su-
rori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.00 Jurnal 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.25 Să
dormi liniștit, eu vi-
sez – film am. 23.15
Planeta solitarilor –
film pol.  1.30 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-amarui (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 Trăsniți (r) 8.00
Capri (r) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Chef
Dezbr[catu’ 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Racolarea 18.00 Fo-
cus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Pruncul,
petrolul și ardelenii
22.30 Trăsniți (r)
1.15 ~n buc[t[rie cu
Horia v`rlan (r)
2.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
3.00 Racolarea (r)
4.15 Omul ro;u (r)
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Per-
fect imperfect 11.45
Teleshopping 12.30
Parlamentul României
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect! 14.00
Telejurnal 14.45
Teleshopping 15.00
Fără etichetă 16.00
EURO polis 17.00
Telejurnal 17.05 Banii
tăi 17.30 Lumea azi
18.00 Observatori la
Parlamentul European
18.30 Cooltura 19.00
Pulsul zilei  20.00 Tele-
jurnal 21.00 Rom]nia
9 22.10 Alexandru
1.05 Istorii ascunse
1.35 Profesioniştii... cu
Eugenia vodă 2.30
Alexandru 5.20
vorbe;te corect! 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 Lec\ii de
via\[ 2.00 La
M[ruţă (r) 4.00
vorbe;te lu-mea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

7.45 LOL (r) 9.45 La
bloc (r) 12.15 Es-
crocul și-a găsit
nașul! (r) 14.15
Doamna din via\a
mea (r)  15.45 Ex-
travagantul Mr.
Deeds 18.15 La bloc
20.30 Un peștisor pe
nume Wanda 22.45
Războiul căsătoriilor
0.45 Bătălia celor
blestemați (r) 2.30
Războiul căsătoriilor
(r) 4.00 La bloc (r)
5.15 La Maruţă (r)7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
e Wall - Marele Zid
16.00 Observator 17.00
Acces direct  19.00 Ob-
servator 20.00 Self/less<
Transfer de viață 22.30
Ultimul trib< Madagascar
1.00 Batman ;i Robin (r)
3.00 Observator (r) 4.00
e Wall - Marele Zid (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
17.30 Info Studio, re-
alizator Eva Laczko,
invitați Puskas Csaba,
Veres Andras, Antku
Norbert (lb. maghiară)
18.30 Audiențe în di-
rect, realizator Ioan
Anița;, invitat Balogh
Sandor (redifuzare)
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”, re-
alizator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Colin Farrell,
“Alexandru” - 22.10“La M[ru\[“ - 15.00

Balogh Sandor, 
invitat la “Audiențe

în direct” - 18.30
Dana Rogoz,

“La bloc” - 18.15
“State de Rom]nia”

- 22.00
“Benny Hill Show” -

14.00
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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 0.00  Duș-
manul în fața porți-
lor – film am-engl-
germ.

TV2

7.00 Micul dejun –
magazin de dim.
10.05 Astro show
13.00 Călăuză pentru
puști 13.25 O perche
fără pereche – ser. am.
14.20 Dragii moșteni-
tori – ser. magh.  15.25
vicleanul și blânda –
ser. am. 16.35 Specia-
listul – ser. ucr. 17.50
Elif – pe drumul iubi-
rii – ser. turc  19.00
Jurnal RTL  22.00 În-
tre prieteni – ser.
magh. 22.40 Doctor
Murphy – ser. am.
2.40 CSI< Investigato-
rii -  ser. am.

RTL Club
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Un studiu recent
dezvăluie că peste
1.200 de specii vor
dispărea în curând
dacă nu se vor lua mă-
suri corespunzătoare,
potrivit Global Re-
search.

Publicaţia e
Guardian notează<

“Peste 1.200 de specii
la nivel global se con-
fruntă cu pericole în ceea
ce priveşte supravieţuirea
în peste 90% din habitat-
ul lor şi “aproape cu sig-
uranţă vor dispărea fără
a se interveni pentru a fi
protejate, arată o nouă
cercetare”.

Oamenii de ştiinţă
care lucrează cu Univer-
sitatea Queensland din
Australia şi cu Societatea
pentru Conservarea
vieţii Sălbatice au înreg-
istrat pericolele cu care

se confruntă 5.457 de
specii de păsări, mam-
ifere şi amfibieni pentru
a determina care zone ale
habitatului unei specii
sunt cele mai afectate de
factorii cunoscuţi în ceea
ce priveşte pierderea bio-
diversităţii.

De îndată ce vor dis-
părea aceste specii, ele
vor dispărea pentru tot-
deauna.

Este de notat faptul că
acest studiu din Australia
a inclus doar vietăţile mai
mari, precum păsări,
mamifere şi amfibieni.
Situaţia este mult mai
gravă când observăm ce
se întâmplă în lumea in-
sectelor.

Numărul total al in-
sectelor de pe glob scade
cu 2,5% pe an. vă prezen-
tăm un extras dintr-un
articol al lui Michael Sny-
der, publicat luna trecută
pe site-ul e Economic

Collapse şi intitulat
“Apocalipsa insectelor<
Lanţul alimentar global
se confruntă cu un eveni-
ment de extincţie major
şi cercetătorii nu ştiu de
ce” (Insect Apocalypse<
e Global Food Chain
Is Experiencing A Major
Extinction Event And
Scientists Don’t Know
Why)<„Oamenii de şti-
inţă afirmă că am intrat
în cea de-a şasea pe-
rioadă de extincţie ma-
joră din istoria planetei
noastre. 

Un nou sondaj real-
izat asupra a 73 de studii
ştiinţifice publicat recent
a concluzionat că
numărul total al in-
sectelor de pe glob scade
cu 2,5% pe an. 

Dacă se menţine
acest ritm, sondajele
avertizează că s-ar putea
să nu mai existe nicio in-
sectă până în anul 2119.

Şi, deoarece insectele
sunt foarte importante
pentru lanţul alimentar
global, reducerea
numărului lor are impli-
caţii extrem de nefavor-
abile pentru noi toţi.”

Potrivit Global Re-
search, în cazul în care vă
întrebaţi, umanitatea nu
va supravieţui mult timp
fără insecte.

De fapt, s-a estimat că
în cazul în care albinele
ar dispărea în totalitate,
majoritatea omenilor ar
fi eliminaţi într-un inter-
val de 10 ani.

Global Research a
precizat că omenirea se
confruntă cu o criză fără
precedent şi în oceane. 

Cercetătorii din
Canada au descoperit că
nivelul fitoplanctonului a
scăzut cu aproximativ
40% începând cu 1950.

Microorganismele

cunoscute sub numele de
fitoplancton absorb diox-
id de carbon şi produc
jumătate din cantitatea
de oxigen din lume, egală
cu cea produsă de plante
şi copaci pe uscat.

Însă numărul lor s-a
redus de la începutul sec-
olului al XX-lea, cu con-
secinţe necunoscute pen-
tru ecosistemele
oceanelor. 

Cercetătorii de la
Universitatea Dalhousie
din Canada au afirmat că
populaţia globală de fito-
plancton a scăzut cu
aproximativ 40% în-
cepând cu anul 1950.

Fără fitoplancton,
oceanele lumii vor deveni
rapid “zone moarte” uri-
aşe şi, în ritmul în care se
derulează lucrurile în
prezent, nu mai este mult
timp până când vom
ajunge în acel punct.

Peste 1.200 de specii sunt pe cale de dispari\ie. 
Sunt necesare m[suri urgente

"Nimic nu te
instruieşte cum să
procedezi când
ajungi într-o
balenă. Nu am
avut timp să-mi
fie frică", spune
Rainer Schimpf,
care a petrecut
câteva secunde
agonizante la mi-
la animalului.

Rainer Schimpf,
directorul Expert
Tours, o agenţie de

turism pentru scu-
fundări germană cu
sediul în Port Eliza-
beth (Africa de Sud)
şi expert în expediţii
în mările sudice ale
planetei, a avut parte
de surpriza vieţii lui,
săptămâna trecută,
în timp ce efectua o
scufundare la circa
40 km de coastă. 

O balenă, lângă
care înota în acel
moment, l-a prins
între fălcile sale. 

“Totul s-a întâm-
plat foarte repede.

M-am aflat deodată
brusc în întuneric şi
am simţit o presiune
pe coapse. În acel
moment am ştiut că
balena m-a prins“,
spune scafandrul în-
tr-un clip video
lansat pe reţelele so-
ciale.

Scafandrul re-
cunoaşte că a acţion-
at din instinct<
"Nimic nu te instru-
ieşte cum să pro-
cedezi când ajungi
într-o balenă. Nu am

avut timp să-mi fie
frică", menţionează
acesta. "Mi-am ţinut
respiraţia deoarece
am crezut că mă va
duce la suprafaţă la
un moment dat", îşi
aminteşte ceea ce a
gândit în acel mo-
ment. După câteva
secunde de la dis-
pariţia lui Schimpf,
balena l-a eliberat. 
"Am simţit cum

a dispărut presiunea
şi am putut să urc",
mărturiseşte el.

Preocuparea lui
Schimpf după ce şi-
a reglat respiraţia şi
a văzut că era în sig-
uranţă şi sănătos, a
fost dacă fotograful
care însoţea expe-
diţia a reuşit să
imortalizeze mo-
mentul în care cor-
pul său a fost cap-
turat de balenă.
După ce a verificat
că accidentul a fost
fotografiat, scafan-
drul a reflectat la ex-
perienţa unică pe
care tocmai a exper-

imentat-o<
„A fost un mo-

ment foarte special.
Am trecut de la a fi
o persoană care ob-
servă, la o persoană
care se afla în interi-
orul unei balene.
Cred că acest lucru
nu l-a mai experi-
mentat nimeni şi
sigur că a fost, de
asemenea, o sur-
priză şi pentru
balenă“.

Pagină realizată de
Ruxandra Filip

O balen[ă“captureaz[” un scafandru în Africa de Sud 
;i îl elibereaz[ădup[ăcâteva momente



8.05 Desene animate
10.55 Trendmania
13.05 Bagajul 14.10 În
capcană – film germ.
14.40 Prinzător de pi-
sici – film can-magh-
germ. 16.40 Maimuța
Charlie în familie –
ser. germ. 17.55 In-
spectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Gru 2 – film
am. 20.00 Păpușa e vi-
cleană – film magh.
23.55 Pradă sigură -
film am. 2.00 Crimi-
nalul Chicago – ser.
am. 4.00 Motivul –
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

7.30  Clubul de puști
9.55 Infinity Nado -
ser. chin.  12.00
Brandmania 13.05
vicleanul și blânda
– ser. am. 14.25
Doctor Murphy –
ser. am.  16.30 Su-
perpolițistul – film
it. 19.00 Jurnal RTL
21.00 Micul nostru
sat – ser. magh.
21.55 Nu există doi
fără patru – film it.
0.20 Chirie în iad -
thriller am.  2.25
Dincolo – ser. am.

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 (r) 12.00 Euro-
maxx 12.30 Gala
Umorului (r) 13.30 Fe-
mei de 10, bărbați de 10
14.30 Femei de 10, băr-
bați de 10 15.30 Cap
compas 16.00 Memori-
alul Durerii 17.00 Zile
cu stil 17.30 Motorvlog
18.00 ~n inima Africii
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Căl[re\ul
zorilor 21.50 Poate nu
;tiai 22.10 Onoare ;i re-
spect 0.10 Zile cu stil (r)
0.35 Motorvlog (r) 1.10
Căl[re\ul zorilor 2.45
Onoare şi respect (r)
5.25 Pescar hoinar (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
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Exatlon
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 ROven-
tura 4.00 Puterea
dragostei (r) 5.15
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D (r)

7<30 Ciclism< GP E3
8<30 Schi fond< Cupa
Mondială, la Québec,
în Canada 9<35 Ci-
clism< Turul Cataloniei
10<30 Ciclism< GP E3
11<30 Schi fond< Cupa
Mondială, la Québec,
în Canada 12<35 Ci-
clism< Turul Cataloniei
13<30 Ciclism< Bruges
- De Panne - Koksijde
14<30 Fotbal< Premier
League 19<00 Motoci-
clism< Campionatul
Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din
Argentina 19<30 Fot-
bal< Premier League
21<25 Ştirile Eurosport
21<30 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Argentina
22<30 Curling< Campi-
onatul Mondial (M), la
Lethbridge, în Canada
0<55 Ştirile Eurosport
1<00 Raliuri< Acces în
culisele ERC 1<30 Ci-
clism< Bruges - De
Panne - Koksijde 2<30
Omnisport< Watts 4<05
Ciclism< Turul Cat-
aloniei 5<00 Ciclism<
GP E3 5<45 Ciclism<
Bruges - De Panne -
Koksijde 6<30 Ciclism<
Turul Cataloniei 

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.45 Aveți
și voi animale? –
ser. germ. 11.25
Magazin de fami-
lie 13.02 Jurnal
13.45 Doc Martin
– ser. engl. 14.40
Din junglă în jun-
glă – film fr-am.
16.25 2x2 fac din
când în când 5
18.00 Înger gas-
tronomic  19.00
Jurnal 20.30 Doar
teatru, nimic al-
tceva – ser. magh.
21.30 viața într-
o picătură – ser.
magh. 22.30 Ace
ventura, detecti-
vul zdravăn – film
am. 2.20 Enigma-
ticul secol XX.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Christian Slater,
“C[l[re\ul zorilor” -

20.10
Cosmin Cernat,

“Exatlon” - 20.00
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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 singurătate 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 singură-
tate (r) 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Ce
se `nt]mpl[ doctore?
5.00 Dragoste de
`mprumut (r) 5.45
Umbre din trecut (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
Teleshopping 13.30
Liceenii Rock 'n'
Roll 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Pruncul, petrolul și
ardelenii (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Misiune sân-
geroasă 22.30 C]ini
0.30 Pierduți în săl-
băticie 4.00 Misi-
une s]ngeroas[ (r)
5.00 Focus (r) 6.00
Cu lumea-n cap (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Oameni ca noi (r) 7.30
Istorii ascunse 8.00 Prietenii
incredibile 8.55 vorbeşte
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 Constructorii de visuri
12.00 Exclusiv `n Rom]nia
12.50 Istoria cu virgil 13.00
Tezaur folcloric 14.00 Tele-
jurnal 14.30 Adev[ruri de-
spre trecut (r) 15.00 Ora
regelui (r) 16.00 Izola\i `n
Rom]nia 16.30 Legende ;i
mistere 17.00 In memoriam
Ion Dolănescu 19.00 Teleen-
ciclopedia 20.00 Telejurnal
21.00 Apocalipsa< Primul
Război Mondial 22.00 Man-
agerul de noapte 22.55 Pro-
fesioni;tii... cu Eugenia vod[
0.00 Prietenii incredibile
0.55 Exclusiv `n Rom]nia
1.45 Izola\i ̀ n Rom]nia 2.10
Managerul de noapte 2.55
vorbe;te corect! 4.00
ATENŢIE!! Se trece la ora de
vară 4.00 Adev[ruri despre
trectu 4.30 Apocalipsa<
Primul Război Mondial (r)
5.25 Imnul României 5.30
Teleshopping 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)
14.00 Monte Carlo
15.45 Românii au
talent (r) 19.00
:tirile Pro Tv
20.00 007< Coordo-
nata Skyfall 23.00
Burlaci `nt]rzia\i
1.00 Las fierbin\i
2.00 La M[ru\[ (r)
4.00 I Like IT (r)
4.30 Superspeed la
Pro Tv (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)

7.15 Extravagantul
Mr. Deeds (r) 9.45
La bloc (r) 12.00
LOL (r) 14.00 Un
peștisor pe nume
Wanda (r) 16.15 Un
altfel de Cr[ciun
18.15 La bloc 20.30
Divergent 23.30
AvP< Alien vs. Pred-
ator 1.30 Divergent
(r)  4.45 AvP< Alien
vs. Predator (r) 5.15
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 Surpriză<
vine Polly! 1.00 Self/less<
Transfer de viață (r) 4.15
Batman 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 Constantin Lo-
han 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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 ”ATENŢIE!! Se trece
la ora de vară” - 4.00

Michael Douglas,
“Burlaci `nt]rzia\i”

- 23.00

Constantin Lohan,
invitat la 

“Info Studio” - 13.30

Angélica Vale,
“M]ine e o nou[ 

zi” - 18.00
Shailene Woodley,

“Divergent” - 20.30

Jackie Chan,
“Misiune

s]ngeroas[“ - 20.00
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Când sunt mici şi fac fel
de fel de boroboaţe, spunem
despre copii că ar fi curajoşi.
Când cresc şi stau şi gândesc
mult înainte de a acţiona le
spunem că şi-au pierdut cu-
rajul. Ce este de fapt curajul
şi cum putem să dăm dovadă
de curaj când situaţiile o cer
ne spun specialiştii, psiholo-
gi, specialişti în dezvoltarea
personală. 

Pentru a avea mai mult curaj,
conform studiilor în domeniu,
trebuie să fim deschişi la tot ceea
ce înseamnă schimbare. Ieşirea
din zona de confort, cu alte cu-
vinte. O persoană despre care
spunem că are curaj este una care
nu doar că ştie care sunt riscurile
la care se expune făcând un
anume gest, o anumită acţiune,
dar în plus îşi şi asumă aceste
riscuri. 

Fiecare dintre noi 
e înzestrat cu curaj

Atunci când simţim în unele
situaţii că ne pierdem curajul, se
întâmplă că de fapt ne acaparează
sentimente de teamă sau de frică.
Ne este teamă să vorbim în public,
ne e teamă să nu rănim pe cineva,
chiar şi cu vorba, ne e teamă, frică
de întuneric, de noapte, de fel de
fel de situaţii. Pentru a putea privi
situaţiile cu optimism şi cu curaj,
trebuie, conform specialiştilor, să
înfruntăm temerile ce le avem, să
stăm faţă în faţă cu fricile ce ne
îngrozesc. Fiecare dintre noi este
înzestrat cu curaj. Asta e foarte
bine de ştiut pentru că de fapt cu-
rajul nu vine din mediul exterior,
ci e în fiecare din noi. Din păcate,
poate să scadă în dozaj cum trec
anii, datorită dezamăgirilor trăite,
problemelor ce nu le-am ştiut re-
zolva şi aşa mai departe. Pentru

a-l recăpăta trebuie să facem un
efort, să ne eliberăm de frici, ba
mai mult, cu ajutor temerilor
noastre să oferim un puternic im-
bold motivaţiei necesare de a scă-
pa de frică.

Înfruntarea temerilor

Primul pas ce îl avem de făcut
pentru a avea mai mult curaj este
să permitem schimbării să inter-
vină în viaţa noastră. De fapt, ev-
ident, noi trebuie să facem schim-
barea pe care ne-o dorim. În acest
sens, e indicat să avem un plan pe
care să îl punem în aplicare pas
cu pas. Temerile trebuie înfrun-
tate. Se pot nota negru pe alb, pen-
tru a fi mai uşor de înţeles de ce
anume ne este frică. În momentul
în care am găsit problema, ştim
ce alimentează fricile noastre, le
putem înfrunta mai uşor. vom
vedea, în timp, că suntem mai put-
ernici decât fricile noastre. Ori
această constatare creşte doza de
curaj din noi. 

Descoperirea abilităţilor

Specialiştii ne mai atrag
atenţia asupra importanţei pe
care o are o schimbarea în viaţa
omului< beneficiile pe care aceas-
ta le aduce. Ieşind din zona de
confort în care ne-am ancorat pur
şi simplu, vom vedea că avem
abilităţi numeroase care ne sunt
de mare folos în multe situaţii.
Aşa cum notam în rândurile de
mai sus, trebuie să cunoaştem
riscurile şi să ni le asumăm pen-
tru a putea vorbi de recăpătarea
curajului sau creşterea dozei lui.
Atunci când avem o idee bine
conturată despre ce urmează să
se întâmple, când suntem conş-
tienţi de efectele faptelor noastre
şi ne asumăm riscurile, cu sigu-
ranţă vom avea curajul de a face
faţă oricărei situaţii.

Dezvoltare personal[< curajul

În materialul al[turat am
oferit câteva elemente im-
portante ce ne ajută să fim
mai curajoşi pornind de la
ideea că ne recăpătăm cura-
jul doar dacă ieşim din zona
de confort şi ne îndreptăm
către cea în care se petrece
schimbarea. 

Ce se întâmplă în zona de
confort? De regulă, în această
zonă domneşte rutina. Special-
iştii nu spun că rutina nu e bună,
dimpotrivă, joacă şi ea un rol
important în ceea ce priveşte
nevoia de stabilitate şi de sigu-
ranţă. Schimbarea în schimb e
foarte benefică în a ne ajuta să
evoluăm pe plan personal, în re-
descoperirea de sine. 

Rutina nu e indicator 
de stabilitate

Cert este că rutina şi schim-
barea, chiar dacă la prima vedere
poate să pară ciudat, merg mână
în mână. În procesul nostru de
schimbare, renunţăm la unele
obiceiuri ce ţin de rutină, dar în
clipa în care schimbarea e parte
din viaţa noastră, dezvoltăm noi
şi noi rutine. Specialiştii vin şi
ne spun că asta nu trebuie să ne
îngrijoreze, pornind de la ideea
că rutina nu e de fapt indicatorul
de stabilitate. Schimbarea nu tre-
buie nici ea luată ca şi pe ceva
mereu de actualitate pentru că
multe schimbări una după alta
dau o stare de confuzie. Schim-
barea nu e ceva uşor de digerat
deoarece presupune să ne mo-
bilizăm la maxim resursele şi ca-
pacităţile motivaţionale. 

Înainte de a trece efectiv la
schimbare trebuie să ne gândim
ce elemente din rutină vrem să
păstrăm. De unele ne vom elib-
era, aproape dându-le uitării, de
altele ne vom folosi şi în procesul
de schimbare. 

Rolul rutinei ;i al schimb[rii 
în via\a noastr[



8.05 Desene animate
10.55 Gospodina
anului 11.25 Tocul –
mag. pt. femei 12.30
Super Car 14.45 Gru
2 – film am.  16.50
Maimuța Charlie în
familie – film germ.
17.55 Inspectorul
Alex - ser. pol. 19.55
Băieți mari – film
am. 22.15 Distrugă-
tor de oase – film am.
24.40 Țin minte încă
ce ai făcut tu vara tre-
cută -  thriller am.
2.50 Cinematograp-
her  -  film magh.

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
9.40 Infinity Nado –
ser. chin. 10.10 Pre-
feratele lui Noe 11.40
Lifestyle 12.45 Seco-
lul XXI - legendele
trăiesc cu noi 13.20
Adio, Ungaria – ser.
magh. 15.15 Micul
nostru sat – ser.
magh. 16.20 Hai du-
pă el! – film it. 19.00
Jurnal RTL  19.55
Star Wars Iv. – film
am. 22.30 Timpul fu-
rat – film am. 1.30
Drumul către liber-
tate – film am-pol.

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 feminin
Cupa Rom]niei<
AHCM Slobozia-CSM
Bucuresti  12.30 Sănă-
tate cu de toate 13.10
Occident  15.00 Drag de
Rom]nia mea 16.00
Drag de Rom]nia mea
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
Moartea domnului
Lăzărescu 22.55 Moa-
rtea domnului Lăzăres-
cu  1.00 Drag de
Rom]nia mea (r) 2.00
Drag de Rom]nia mea
2.50 Occident (r) 5.30
Pescar hoinar 5.55 Im-
nul 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 vacanţa Mare<
Leana s-a întors!  (r)
14.00 Bravo, ai stil!
(r) 16.00 Super
potriveala’ 17.30 As-
ta-i România! 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Exatlon 23.00
Super potriveala
0.30 Știrile Kanal D
(r) 2.45 vacanţa
Mare< Leana s-a în-
tors! (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 Formula e< Campionat-
ul FIA, la Sanya, în China
8<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia  9<30 Ciclism<
Turul Cataloniei 10<30For-
mula e< Campionatul FIA, la
Sanya, în China  11<30 Sări-
turi cu schiurile< Cupa Mon-
dială, la Planica, în Slove-
nia12<30 Ciclism< Turul
Cataloniei  13<30 Ci-
clism<Turul Cataloniei
15<30 Ciclism< Clasica Gent
- Wevelgem, în Belgia  18<15
Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Argentina
19<15 Motociclism< Campi-
onatul Mondial de motoci-
clism viteză, etapa din Ar-
gentina 20<45Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Argentina  21<55Ştirile
Eurosport 22<00 Ciclism<
Turul Cataloniei  18<30 Bi-
atlon< Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 19<00 Schi
fond< Cupa Mondială, în
Canada 19<55 Ştirile Eu-
rosport 20<00 Curling<
Campionatul Mondial, la
Silkeborg, în Danemarca
22<00 Ciclism< Cursa de şase
zile, pe velodrom, la Man-
chester, Regatul Unit 23<00
Ciclism< Clasica Gent -
Wevelgem, în Belgia  0<25
Ştirile Eurosport  0<35 Ci-
clism< Turul Cataloniei  1<30
Ciclism< Clasica Gent -
Wevelgem, în Belgia  2<30
Raliuri< Acces în culisele
ERC  3<00Ciclism< Turul
Cataloniei 4<00 Ciclism, GP
E3  5<00 Ciclism< Clasica
Gent - Wevelgem, în Belgia
6<00 Ciclism< Turul Cat-
aloniei 

8.50 În mâna lui
Dumnezeu 9.25
Cronica catolică
10.00 Rome Reports
11.50 Religie și liber-
tate 13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.25 Apa și
omul – doc. can.
16.10 O fată pleacă
la drum – film
magh. 17.30 Cum a
fost? Despre Karin-
thy Frigyes  19.35
Îngerul păzitor – ser.
am. 23.02 Pacientul
englez – film am-
engl. 1.45 Milos For-
man - portret

TVR 2 Kanal D M1 RTL ClubEurosport

Tania Popa,
‘Occident” - 13.10

Teo Trandafir,
“Super potriveala’ “

- 16.00
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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 (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 4.45 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<
construcţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Pasiune
Toscană 12.00 Tele-
shopping 13.30 Elle
on Tv 14.30Elle on
Tv 15.00 În bucă-
tărie cu Horia vîr-
lan 16.00 Cronica
cârcotaşilor (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei  23.00 Cor-
sarul Negru 1.00
Câini (r)  3.30 Cor-
sarul Negru (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 folcloric
14.00 Telejurnal 14.30
Ultima edi\ie 15.30
Politic[ ;i delicate\uri
16.30 Toate-s vechi şi 9-
s toate 17.10 Destina\ia
Tel Aviv 17.25Live sală
17.30 Handbal feminin,
Cupa României 19.00
Dosar România (r)
20.00 Telejurnal  23.00
Garantat 100% 21.00 Su-
flet rom]nesc - atunci şi
acum 22.00 Dragu mi-i
cu neamu’ meu 23.00
Garantat 100%  1.00
Mystery Files  (r)  2.00
În grădina Danei (r) 4.35
Universul credinţei (r)
5.25 Universul credin\ei
6.15 Imnul României
6.20 Moment Art 

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se ̀ nt]mpl[
doctore (r) 10.30
Arena buc[tarilor
11.00 Monte Carlo
(r) 13.05 Apropo Tv
14.00 Ferma (r) - Un
nou `nceput 18.00
Rom]nia, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Cântă acum
cu mine 22.00 Rid-
dick 0.30 Apropo Tv
(r) 1.30 007< Coor-
donata Skyfall (r)
4.00 Rom]nia, te
iubesc! (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 Un altfel de
Crăciun (r) 9.15 La
bloc (r) 11.30 Un
peștisor pe nume
Wanda (r)13<45
Extravagantul Mr.
Deeds (r)  16.15
Dragoste la `n[l-
\ime 18.15 La bloc
20.30 Insurgent
22.45 Lecții de viață
0.45 Insurgent (r)
2.45 Lecții de viață
(r)  4.15 La bloc (r) 

7.00 Observator 10.00
Scena misterelor 13.00
Observator 13.30 Sur-
priză< vine Polly! (r)
15.30 Asia Express (r)
19.00 Observator
20.00 Hoțul de cuvinte
23.00 iUmor (r) 2.00
Refugiu pentru via\[
(r)  4.00 Ultimul trib<
Madagascar (r) 6.00
Observator

10.30 Taina credin\ei
(limba maghiară) 12.00
Taina credin\ei, real-
izator Mihaela Ghiță,
invitat preot Iulian
Bud[u. Tema emisiunii<
S[ comunic[m cu
bl]nde\e 13.00 ~n sluj-
ba comunit[\ii, invitat
deputatul Romeo
Nicoară 18.00 Educa\ie
ecologic[ 20.00 ~n slu-
jba comunit[\ii (r)
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“Handbal feminin,
Cupa României “ -

17.30

Loredana Groza,
“Cântă acum cu
mine “ - 20.00

Iulian Bud[u, 
invitat la “Taina
credin\ei” - 12.00

Paula Patton,
“Dragoste 

la `n[l\ime” - 16.15

Jennifer Winget,
“Umbre din trecut” 

- 16.30

Terence Hill,
“Corsarul Negru” 

- 23.00

Duna TV
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Mesteacănul, denumit şi
arborele vieţii, este originar
din Siberia, însă creşte şi la noi
în zonele de dealuri şi câmpii.
Seva de mesteacăn este
cunoscută pentru capacităţile
sale deosebite care au fost
testate de-a lungul anilor prin
numeroase studii medicale şi
se poate utiliza atât intern, cât
şi extern.

Iată câteva dintre numeroasele
efecte binefăcătoare ale sevei de
mesteacăn.

Este un foarte bun tonic fizic
şi psihic. Pentru efecte benefice se
administrează 2 ml de câte 2 ori
pe zi, dimineaţa şi seara, timp de
3-4 săptămâni la adulţi, iar la copiii
peste 10 ani, 1 ml de două ori pe
zi, în acelaşi interval.

Seva de mesteac[n
Mesteacănul conţine principii

active care au acţiune diuretică,
antiinflamatoare şi antibacteriană,
prin urmare se poate utiliza în
tratarea şi prevenirea cistitei. Se
recomandă consumul a câte 1 litru
pe zi , timp de 2-3 săptămâni.

Câteva recomandări
Combate guta. Elimină pietrele

la rinichi. Psoriazisul şi-a găsit
leacul. De ajutor în obezitate.
Remediu `mpotriva cancerului,
Combate reumatismul. Poate
combate părul gras.

Remediu împotriva cancerului
- există mai multe studii care pun
în evidenţă efectele antitumorale
ale mesteacănului, în special ale
sevei şi ale scoarţei acestuia.
Principalul „vinovat” pentru acest
efect este un principiu activ< Acidul
Betulinic, care se găseşte în
proporţii mari în mesteacăn, mai
ales primăvara. Acesta are efect
citostatic asupra celulelor maligne
din formaţiunile tumorale de pe
sistemul nervos, mai ales la copii.
Pe lângă tipurile de cancer sus
menţionate, în ultima vreme s-au
obţinut rezultate pozitive şi în
cancerul ovarian, cancerul
pulmonar şi cancerul mamar.
Combate reumatismul, dacă se
administrează 1 litru pe zi timp de
3 săptămâni, iar pentru
intensificarea efectului se pot aplica
şi cataplasme cu pulbere de scoarţă
de mesteacăn.În bolile de ficat, este
ideal consumul a câte o cană de
suc proaspăt de mesteacăn sau
infuzie de mesteacăn de cel puţin
3 ori pe zi. Poate combate
părul gras dacă se întinde seva pe
păr înainte de spălare. Efectele
vizibile se observă după aplicarea
de 5-6 ori la 2-3 zile. Astfel, părul
va fi mult mai sănătos, mai
rezistent şi mai strălucitor.

În caz de colici renale, litiază
renală - se beau între orele 8-12,
dimineaţa, până la 600 ml de sevă
proaspătă de mesteacăn, în cure de
minimum 5 zile. Are efecte foarte
puternice de dizolvare a calculilor
renali, de stimulare a activităţii
rinichilor şi implicit a diurezei.

Intoxicaţii cronice - se face o
cură de o săptămână, în care se bea
jumătate de litru de sevă pe zi, de
preferinţă dimineaţa, pe stomacul
gol. Procedura se recomandă la
început de primăvară, persoanelor
care suferă de< gută, reumatism,
dermatoze diverse, colită de
putrefactie.

Creşterea părului - după
spălarea părului cu şampon, se face
o clătire dublată de un masaj la
rădăcină, cu sevă proaspătă de
mesteacăn (procedura durează 10
minute), după care părul se mai
clăteşte o dată cu apă curată.

Artrita se poate ameliora cu
ajutorul curei pe bază de sevă de
mesteacăn, administrată pe
parcursul a trei săptămâni (un litru
pe zi). Efectele antireumatice ale
sevei sunt amplificate prin
aplicarea externă de cataplasme cu
pulbere de scoarţă demesteacăn pe
articulaţiile afectate. Acelaşi
tratament se foloseşte şi pentru
tratarea cu succes a gutei.

Pietrele la rinichi pot fi
eliminate printr-o cură de 20 de
zile cu sevă de mesteacăn, pe care
o puteţi găsi în magazinele cu
specific naturist. În prima zi se
consumă 0,5 litri, în a doua zi, 0,6
litri, până ajungeţi în cea de a
cincea zi la un litru, cantitate ce se
va bea vreme de zece zile, după
care scade gradat cu câte 0,1 litri
pe zi, aşa încât în ultima zi de cură
să se consume din nou 0,5 litri de
sevă.

Se pun pe leziunile produse pe
piele comprese cu sevă de
mesteacăn, ce se ţin vreme de o
oră. În paralel se face o cură internă
cu câte un litru de sevă pe zi.
Efectul antibacterian se va face
simţit din plin la nivelul pielii
afectate.

Seva de mesteacăn are o
extraordinară forţă de a purifica
organismul. Un litru pe zi din acest
remediu, consumat intern, elimină
apa suplimentară din organism,
amplifică tranzitul intestinal şi
accelerează metabolismul. Asociat
cu o dietă săracă în carne, grăsimi
şi dulciuri, remediul este ideal
pentru o cură de slăbire, ajutând
la scăderea accelerată în greutate,
fără a pune în pericol sănătatea
(seva de mesteacăn conţine acizi
organici, săruri minerale de
potasiu, calciu, magneziu şi cupru,
vitaminele B şi C).

Seva de mesteac[n este remediu
în anumite forme de cancer

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
0.00 Băieți mari -
film am. 5.05 Mai-
muța Charlie în fa-
milie – ser. germ.

TV2

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  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de dimi-
neață 10.05 Astro
show 13.00 Preferate-
le lui Noe 14.20 Dragii
moștenitori – ser.
magh.  15.25 viclea-
nul și blânda -  ser. am.
16.35 Specialistul –
ser. ucr. 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc. 19.00 Jurnal RTL
22.00 Între prieteni –
ser. magh. 22.40 Prin-
tre rechini – show co-
mercial 0.00 Adio,
Ungaria -  ser. magh.
1.55 CSI< Investigato-
rii – ser. am-can.  3.30
Dincolo – ser. am.

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360° GEO
8.30 Prim[vara amintir-
ilor 9.30 Cele ;ase surori
10.30 Natur[ ;i aventur[
11.00 Gala umorului
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Motorvlog 14.00
Documentar 360° GEO
15.00 Plimba\i ;i m]nca\i
15.30 Chef  de vedete
16.30 Cele ;ase surori
17.30 Prim[vara amintir-
ilor 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 Anatomia
lui Grey 22.55 Misterele
Orientului 0.00 Docu-
mentar 360° GEO 1.05
Moartea domnului
Lăzărescu (r)3.40 De-
parte de ea (r)  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 Exat-
lon 23.00 Fan Arena
0.30 Știrile Kanal D
(r) 1.30 Puterea
dragostei 4.00 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<30 Ciclism< GP E3
8<30 Ciclism<Clasica
Gent - Wevelgem, în
Belgia  9<25Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China  13<00
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China 13<30 Ciclism<
Clasica Gent - Wevel-
gem, în Belgia  14<25
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  18<00 Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China  18<30
~not< Circuitul Nordic
la înot, la Helsinki, în
Finlanda 20<05 Ştirile
Eurosport  20<15 Ci-
clism< Clasica Gent -
Wevelgem, în Belgia
21<00 Fotbal< Premier
League 22<00 Fotbal<
Premier League 0<05
Ştirile Eurosport 0<15
Curling< Campionatul
Mondial (M), la Leth-
bridge, în Canada  
2 <00 Ciclism< Clasica
Gent - Wevelgem, în
Belgia  2<30 Ciclism<
Turul Cataloniei
22<00 Ciclism< Turul
Cataloniei 4<00
Snooker<Openul Chi-
nei, la Beijing, în Chi-
na  6<00 Ciclism< GP
E3 

7.45 Magazin
pentru rromi 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. 17.10 Age-
ntul Rex 19.35
Labirintul sorților
– ser. turc 22.25
Oficiul legendelor
– ser. fr. 23.25
1890 – ser. slov.
0.35 Investigato-
rii din Alpi – ser.
austr.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Sandra Oh,
“Anatomia lui Grey”

- 22.10

Silvia Ioni\[,
“Știrile Kanal D”

- 12.00
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.30 Dulce- am[rui
9.30 Teleshopping 9.45
Petale de singur[tate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
14.30 Dulce-am[rui
15.30 Petale de sin-
gur[tate 16.30 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 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 Petale de singur[-
tate 3.00 M]ine e o
nou[ zi 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Din-
colo de povestiri 5.15
Dragoste cu ̀ mprumut
6.00 Umbre din trecut

7.20 Liceenii Rock 'n'
Roll (r)  9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma 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 va-
canța cea mare 17.10
Benny Hill Show
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Acți-
une de recuperare
22.30 Starea naţiei
23.30 Focus din inima
Rom]niei 0.00 Trăs-
niți 1.00 Acțiune de
recuperare (r)  3.00
Mama mea g[te;te
mai bine 3.30 Cetatea
Râșnov  5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshop-
ping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect im-
perfect 11.00 Perfect im-
perfect 11.45 Tele-shop-
ping 12.30 Tribuna par-
tidelor parlamentare
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45 Tele-
shopping 15 .00 Mag-
hiara de pe unu 16.00
Maghiara de pe unu 17.00
Telejurnal 17.05 #Creativ
17.30 Handbal ZOOM
18.00 Sportul din spatele
frontului 19.00 Pulsul
zilei  21.00 Rom]nia 9
22.00 Dosar Rom]nia
23.00 Dosarele ex-
tratereştrilor 23.25
vorbe;te corect! 0.00
Telejurnal 0.35 Sportul
din spatele frontului (r)
1.30 vizită de lucru cu Gi-
anina Corondan 2.00
Dosar Rom]nia 2.50
Dosarele extratereştrilor
3.10 Discover Romania
3.40 Telejurnal  4.35
Rom]nia 9 5.25 Imnul
României 5.30 Tezaur fol-
cloric

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

8.45 Ce spun
românii (r)9.45 La
bloc 12.15 Dra-
goste la `n[l\ime (r)
14.15 Un altfel de
Crăciun (r)  16.15
Turbo 18.15 La bloc
20.30 Evadare din
Absolom 23.00 Me-
lanie, cea urâtă 1.00
Evadare din Ab-
solom (r)  3.00
Melanie, cea urâtă
(r) 4.30 La bloc 5.15
La M[ru\[ 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 e Wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Asia Express
23.00 Xtra Night Show
1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct (r)
4.00 e Wall - Marele
Zid (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
21.30 “Panoramic
Sportiv”

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Emma Zeicescu,
“Perfect imperfect “

- 10.00
Andi Moisescu,

“Pe bune?!”  - 22.30
Ryan Reynolds, 

“Turbo” - 16.15

Sorin Faur, 
invitat la “Audiențe

în direct”- 18.30

Hakan Kurtas, 
“Dulce-am[rui” 

- 14.30

Tamara Crețulescu,
“Vacanța cea mare” 

- 16.00

Spaghete milaneze de post

Mod de preparare<

Granulele de soia se fierb circa
10-15 minute în supa de legume,
apoi se strecoară. Ceapa și ardeiul
mărunțit se călesc în ulei, apoi se
adaugă granulele fierte de soia. Se
condimentează, se mai călește pu-
țin, apoi se stinge cu puțină apă,
sau cu supă de legume, dar numai

cât să acopere compoziția. După
circa 10 minute de fierbere se
adaugă bulionul și încă puțină apă
sau supă, până când se obține con-
sistența dorită. Spaghetele (sau se
pot folosi și alte paste făinoase) se
fierb conform îndrumărilor de pe
ambalaj, apoi fie se amestecă cu
compoziția anterior preparată, fie
se așează pe fiecare farfurie mai
întâi spaghetele, apoi sosul mila-
nez și se presară cu cașcaval. Se
poate orna cu pătrunjel verde sau
fire de ceapă verde, eventual cu
ketchup.

Ingrediente<

100 g granule de soia, 1 l bază
de supă de legume, o ceapă, un
ardei gras, 3 linguri de pastă de
roșii, ulei, sare, piper, boia de ar-
dei, un vârf de cuțit de nucșoară
răzuită, o lingură de bază pentru
mâncăruri (dacă se poate, de ca-
să), 300 g de spaghete, 100 g de
cașcaval vegetal răzuit (nu în mod
obligatoriu). Dacă faceți mâncare
de post, folosiți spaghete fără ouă

și cașcaval vegetal.

Rulad[ cu gem de caise

Mod de preparare< 

Ouăle se spală și se separă al-
bușurile de gălbenuș. Gălbenușu-
rile se freacă cu zahărul, până
când zahărul se topește. Albușu-
rile se bat spumă tare, se amestecă
cu gălbenușurile, se agaugă treptat
făina, zahărul vanilat și praful de
copt. Compoziția se toarnă într-

o tavă căptușită cu hârtie de copt.
Se pune în cuptorul preîncălzit,
se coace timp de 15 minute, la foc
mare, când se scoate de la cuptor
se răstoarnă pe prosopul de bu-
cătărie, se îndepărtează hârtia, se
unge cu gem, iar cu ajutorul pro-
sopului se rulează până când încă
este fierbinte. Se lasă împachetat
în prosop până când se răcește de
tot, se despachetează, se presară
cu zahăr pudră, apoi se feliază. Se
poate servi eventual cu topping
de ciocolată.

Ingrediente<

4 ouă, 4 linguri de zahăr, 4
linguri de făină, un plic de zahăr
vanilat, o jumătate de plic de praf
de copt, un borcan (400 g) de
gem, preferabil de caise, porto-
cale, sau căpșuni, dar se poate
folosi de care vă place și un pro-

sop de bucătărie curat.

Energizant cu lime, banane ;i ment[ă

Mod de preparare<

Banana se curăță de coajă, dar
lămâile verzi nu, iar ghimbirul se
decojește superficial, îndepărtând
doar cojița maronie, căci imediat
sub ea se află un strat foarte bogat
vitaminizat. Lămâile se spală bine,
se îndepărtează capetele, apoi se
taie în mai multe bucăți, îndepăr-
tând, pe cât posibil și semințele.
Se pun în blender cu puțină apă și

se mixează până când și coaja de-
vine o pastă. Ghimbirul se răzu-
iește mărunt, se adaugă în paharul
blenderului și se omogenizează.
Se adaugă apoi bananele, din frun-
zele de mentă 2-3 bucăți se pun
deoparte, iar restul se pun în blen-
der. Dacă doriți o băutură mai dul-
ce, se adaugă și miere, după gust,
încă puțină apă plată, până când
se obține consistența dorită și se
mixează din nou, până când totul
devine un suc păstos, fără bucăți
de ingrediente. Se pune sucul în-
tr-o sticlă bine închisă, se lasă la
frigider circa 2 ore, iar la servire
paharele se ornează cu frunzele
de mentă.

Ingrediente<

2 bucăți de lime (lăm]i
verzi), 2 bucăți de banane de
mărime medie, un pumn mic
de frunze proaspete de mentă,
o bucățică de circa 2 cm de
ghimbir, puțină apă și 1-2 lin-
gurițe de miere (nu în mod

obligatoriue).

Sup[ăde p[st[i de post

Mod de preparare<

Păstăii, dacă sunt proaspeți se
curăță, se rup în bucăți de circa 3
cm, se spală și se pun la fiert în
circa 2-2,5 litri de apă, cu puțină
sare. Frunzele de pătrunjei se
adaugă fie legate, fie mărunțite,
după plac. Din făină și ulei se pre-
pară un rântaș ușor auriu, se

amestecă cu o linguriță de boia,
iar când păstăii s-au fiert, rântașul
se adaugă la supă. Dacă folosiți
fasole verde din conservă, prima
dată se face rântașul, la care apoi
se adaugă păstăii, cu zeamă, cu
tot. Se adaugă bulionul sau pasta
de tomate dizolvată în prealabil
cu puțină apă. Se mai condimen-
tează după gust, iar după ce dă
din nou în clocot, mâncarea este
gata. La servire se mai poate adău-
ga smântână, sau se poate acri cu
oțet, sau eventual cu borș.

Ingrediente<

1 kg de păstăi proaspeți,
congelați, sau din conserve (pre-
ferabil albi), 3 linguri de făină,
5-6 linguri de ulei, 3-4 linguri
de pastă de tomate sau o ceașcă
mai mare de bulion, o legătură
de frunze de pătrunjel, sare, pi-
per, boia de ardei (se poate și

iute), delicat (de casă).

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Înainte să decideți dacă o
dietă cu iaurt este cea potriv-
ită pentru voi, trebuie să aveți
în vedere ce implică aceasta.
Pentru început, e bine de știut
că puteți sc[pa de două kilo-
grame în trei zile. Sună bine,
dar și mai important este fap-
tul că trei zile este perioada
maximă recomandată de spe-
cialiști, fiindcă dieta cu iaurt
este un regim destul de dras-
tic ce implică schimbări
bruște pentru organism.

Așadar, este bine să consid-
erați dieta cu iaurt o soluție de
urgență, utilă în cazurile în care
trebuie să slăbiți rapid înaintea
unui eveniment important, că de
exemplu, o nuntă.

Principiul pe care se bazează
dieta cu iaurt are legătură cu pro-
bioticele (bacteriile lactice) ale
iaurtului și efectele benefice pe
care acestea le au asupra florei in-
testinale, în special digerarea
rapidă a alimentelor și eliminarea
eficientă a toxinelor. Probioticele
se găsesc în mod natural în trac-
tul nostru digestiv și ne ajută să
digerăm corect și complet ali-
mentele, ap[r]ndu-ne de ger-
meni sau substanțe dăunătoare.

Deși există și variante ale di-
etei cu iaurt extinse pe șapte zile,
majoritatea specialiștilor reco-
mandă ca perioada de dietă să nu
depășească trei zile. Pe lângă iau-
rt, puteți consuma fructe
proaspete și carne slabă în grăsi-
mi, dar evitați iaurturile care
conțin zahăr, cum sunt iaurturile
cu fructe. Este de preferat să va
preparați singure un astfel de iau-
rt, cu bucățele de fructe
proaspete.

Iată un exemplu de dietă
cu iaurt pentru trei zile

Ziua 1
La micul dejun serviți un iau-

rt simplu în care adăugați fructe,
precum zmeură, afine, bucățele
de mere sau un iaurt simplu de-
gresat, alături de o porție de ce-
reale integrale, cum sunt tărâțele
de ovăz. La prânz, optați pentru
legume fierte cu puțin ulei de
măsline și orez. Nu folosiți alte
condimente în afară de sare și
piper. Desertul poate consta în-
tr-un iaurt în care ad[uga\i câteva
bucățele de fructe.

La cină, consumați o salată
cu carne de pui fiartă sau gătită
simplu la cuptor sau morcovi rași,
amestecată cu iaurt degresat.

Ziua 2

La micul dejun, mâncați o
salată de castraveți cu iaurt. Pen-
tru prânz, gătiți curcan în puțin
ulei de măsline la cuptor sau la
grătar, iar ca garnitură alegeți ciu-
perci gratinate, roșii și ardei gras,
totul amestecat cu iaurt. Pentru
masa de seară, combinați o porție
de fructe de pădure cu un iaurt.

Ziua 3
La micul dejun, combinați

br]nzica de casă sub 5% grăsime,
bucățele de măr, scorțișoară și
câteva liguri\e de iaurt. Prânzul
ar trebui să fie compus din file de
pe;te, salată verde, ori leurdă,
salată iceberg, rucola sau l[ptuci
cu ceapă verde și ridichi, iaurt și
castravete (puteți ad[uga pentru
mai mult gust și muștar). La cină,
consumați 100 de grame de paste
fierte, eventual paste de orez
(noodles) combinate cu o lin-
guriță de ulei de măsline, ardei
gras tăiat bucățele, un ou fiert și
iaurt.

După cum probabil ai obser-
vat, iaurtul fie sub formă de sana,
kefir este prezent în cadrul tutur-
or celor 3 mese principale, în
diferite forme. Deși teoretic are
un efect benefic asupra sănătății,
înainte de începerea dietei și pe
parcursul ei, cere ajutorul unui
nutriționist, căruia să `i poți
spune dacă ceva este în neregulă,
ai probleme cu digestia, dureri de
cap sau insomnii.

În plus, reține că dieta cu iau-
rt nu înseamnă că trebuie să
mănânci doar iaurt, pentru că
poți suferi de grave carențe nu-
triționale. Bea cel puțin 2 litri de
apă pe zi, când simți senzația de
foame între mese, o cană sau
două de ceai verde, de mușețel
sau mentă și fă exerciții de inten-
sitate moderată, cel puțin 30 de
minute zilnic.

Dieta cu iaurt ne scap[ 
de 2 kilograme `n doar 3 zile

Cu siguranță te-ai întrebat
măcar o dată de ce te ia somnul
după masa de seară sau de
prânz, oricât ai fi fost de odih-
nit/[. Așa că astăzi ne-am pro-
pus să găsim un răspuns pe
baza studiilor științifice și să
înțelegem de ce apare această
stare de somnolență sau stare
de oboseală după ce mâncăm.

Noi toți am trecut prin aceste
stări de oboseală și somnolență,
acea senzație de "moleșeală", când
suntem fără vlagă, și care apare
după ce am luat masa. Stomacul
este plin, suntem relaxați și ducem
o adevărată lupt[ ca să ținem ochii
deschiși. De ce apare, totuși, această
stare de somnolență după o masă?
Și mai ales de ce după ce mâncăm
simțim subit nevoia să dormim
puțin?

În general, spun experții, o stare
de somnolență după masă este
complet normală, așa că nu avem
de ce să ne îngrijorăm în privința
aceasta. Există mai mulți factori
care contribuie la aceste stări de
oboseală și de somnolență, așa că
este important să `i cunoaștem.

Tipurile de alimente 
pe care le mâncăm

Alimentele bogate în proteine
și carbohidrați pot să ne facă să ne
simțim mai somnoroși în compara-
ție cu alte alimente. Unii cercetători
cred că o persoană se simte obosită
și somnolentă după ce mănâncă
deoarece organismul produce mai
multă serotonină, o substanță
chimică ce îndeplinește un rol în
reglarea dispoziției și ciclurilor de
somn.

Un aminoacid numit triptofan,
care se găsește în multe alimente
bogate în proteine, ajută corpul să
producă serotonină, iar carbo-
hidrații sunt cei care ajută organis-
mul să absoarbă triptofanul. Din
aceste motive, dacă ai mâncat ali-
mente bogate atât în proteine, cât
și în carbohidrați, te vei simți mai
somnoros, mai obosit. Triptofanul
se găsește în următoarele alimente
care conțin mari cantități de pro-
teine< somon, carnea de pasăre de
curte, ouăle, spanacul, semințele,
laptele, produsele din soia, brânză.

Alimente care conțin mari can-
tități de carbohidrați sunt< pastele,
orezul, pâinea albă, biscuiții sărați,
prăjiturile, gogoșile, brioșele, tortul,
porumbul, laptele, zahărul și bom-
boanele.

Cât de mult mâncăm 
la o masă

Persoanele care mănâncă porții

mari la masa de prânz se pot simți
mai somnoroase după-amiază, în
comparație cu cele care mănâncă
mai puțin în mijlocul zilei. Pentru
că mâncăm, glicemia crește și poate
urma apoi o scădere a energiei. De-
sigur, mai sunt și alți factori care
contribuie la stările de somnolență
și de oboseală ce apar după masa
copioasă< orele insuficiente de somn
din timpul nopții (care duc la
oboseală pe tot parcursul zilei) și
consumul de alcool la o masă, în
special în timpul zilei.

Momentul la care alegi să iei
masa, ritmul circadian al fiecărei
persoane poate influența modul în
care aceasta se simte după ce
mănâncă. Experții de la Național
Sleep Foundation spun că oamenii
au, în mod natural, o "pauză" în
ceea ce privește energia la ora 14.00
și din nou la ora 2.00 dimineață.
Acest lucru pare să explice "tradiția"
de a trage un pui de somn după
masa de prânz. Lumina zilei și în-
tunericul sunt esențiale în reglarea
ritmului circadian, însă și mo-
mentele la care luăm masa ar putea
avea un efect, spun experții.

Digestia poate contribui
și ea la aceste stări

Alimentele sunt descompuse în
glucoză (combustibil necesar) de
sistemul digestiv. Macronutrien\ii,
cum ar fi proteinele oferă apoi
calorii (energie) organismului. Pe
lângă faptul că transformă ali-
mentele în energie, ciclul în care se
desfășoară digestia declanșează di-
verse răspunsuri în organismul
fiecăruia dintre noi. Anumiți hor-
moni sunt eliberați pentru a spori
senzația de sațietate, glicemia crește,
iar insulina este produsă pentru a
permite acestui zahăr (glucoză) să
ajungă de la sânge în celule, acolo
unde este folosit ca sursă de energie.

Este important să știi că există
și hormoni care pot duce la som-
nolență sau moleșeală dacă se găs-
esc în creier niveluri mari ale aces-
tora. Un astfel de hormon este sero-
tonina. Alt hormon care induce
somnul, melatonina, nu este elib-
erat ca răspuns al faptului că
mâncăm, însă chiar și așa, ali-
mentele pe care le consumăm pot
influența producția de melatonin[.

Alte alimente care pot contribui
la stările de somnolență sunt
cireșele. Ele afectează nivelul de
melatonin[, carbohidrații cauzează
o creștere (un "vârf ") și ulterior o
scădere în ce privește glicemia (glu-
coză din sânge), iar mineralele care
se găsesc în banane îți relaxează
mușchii. De fapt, spun cercetătorii,
multe alimente pot să ne afecteze
nivelul de energie în multe moduri
diferite. 

Cauzele somnolen\ei 
ce apare dup[ ce mânc[m

7.15 Moca – mag.
de dimineață 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 extre-
me 24.00 Colum-
bo – ser. am. 1.45
Faptele extra - știri 

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal de
prânz 14.35 Planeta
albastră 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres carpa-
tin 18.33 Șansa 18.55
Astă-seară  20.05 Fa-
milia 19 22.25 Jurna-
lul celor din v4
22.30 Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show 13.00 Printre re-
chini - show economic
14.20 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.25
vicleanul și blânda –
ser. am. 16.35 Specia-
listul – ser. ucr.  17.50
Elif – pe drumul iubi-
rii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 22.00 În-
tre prieteni – ser.
magh. 22.40 Lumea
interlopă – ser. magh.
0.20 Secolul XXI – Le-
gendele trăiesc cu noi
1.30 CSI< Investigato-
rii – ser. am-can.

7.00 Regatul S[lbatic
7.30 Documentar 360°
8.30 Prim[vara am-
intirilor 9.30 Cele şase
surori 10.30 Zile cu stil
11.00 Destine ca-n
filme 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
no-rit[\ilor 13.30 S[n[-
tate cu de toate 14.00
Documentar 360°
15.00 Plimba\i ;i
m]nca\i 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele şase
surori 17.30 Prim[vara
amintirilor 18.45 E vre-
mea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 19.45 Sport
20.10 Scoala tinerilor
asasini 22.10 Anatomia
lui Grey 22.55 Mis-
terele Orientului 0.10
Scoala tinerilor asasini
2.00 Revizie tehnica
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[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea dra-
gostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Exat-
lon 23.00 FanArena
0.30 Știrile Kanal D
(r) 1.30 Puterea dra-
gostei (r) 4.00 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  9<25 Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China  13<00
Tenis de masă< Cir-
cuitul Mondial, la Do-
ha, în Qatar  14<00
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  14<25 Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China 18<00
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China 18<30 ~not< Cir-
cuitul Nordic la înot,
la Helsinki, în Finlan-
da  19<55 Ştirile Eu-
rosport 20<05 Ciclism<
Turul Cataloniei
20<30 Călărie< Exce-
lenţă ecvestră 21<15
Fotbal<Premier League
21<45 Fotbal< Premier
League 23<45 Omnis-
port< Watts 23<55 Ştir-
ile Eurosport 0<10 Ci-
clism< Clasica Gent -
Wevelgem, în Belgia
1<00Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China 2<30 Ciclism<
Clasica Gent - Wevel-
gem, în Belgia  4<00
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China 6<00 Ciclism<
Clasica Gent - Wevel-
gem, în Belgia 

7.00 Jurnal 8.50 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser. mex.
10.35 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Păzitorii gusturilor
15.25 Dragoste infi-
nită – ser. turc 16.15
Șase surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul sor-
ților – ser. turc 22.25
Diagnoza -  ser. pol.
23.15 Casa de modă
velvet – ser. span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Cristina Soare,
“E vremea ta!” - 18.45

Lili Sandu,
“FanArena” - 23.00
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.30 Dulce-am[rui
9.30 Teleshopping
9.45 Petale de singură-
tate (r) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 :i f[r[ s]ni
exist[ Paradis (r) 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 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis
21.00 Dulce-am[rui
22.00 State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut (r) 0.00 :i
f[r[ s]ni exist[ Paradis
(r) 2.00 Petale de sin-
gur[tate 3.00 M]ine e
o nou[ zi 4.00 State de
Rom]nia (r) 4.45 Din-
colo de povestiri 5.15
Dragoste cu ̀ mprumut
6.00 Umbre din trecut

7.20 Tr[sni\i 8.00
Capri 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Secrete de
stil 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Benny
Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Stejar,
extrem[ urgen\[
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Con-
spira\ie la Praga
22.30 Starea na\iei
23.30 Focus din ini-
ma Rom]niei 0.00
Tr[sni\i 1.00 Con-
spira\ie la Praga (r)
3.00 Mama mea
gătește mai bine 4.15
Stejar, extrema ur-
gen\[ (r)  5.50 Starea
na\iei 6.50 Teleshop-
ping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Per-
fect imperfect 11.45
Teleshopping 12.00
Teleshopping 12.30
Tribuna partidelor
parlamentare 13.00
Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45
Teleshopping 15.00
Maghiara de pe unu
16.00 Maghiara de pe
unu 17.00 Telejurnal
17.05 ~ntreb[ri ;i
r[spunderi 18.00 Ul-
timul soldat ucis 19.00
Pulsul zilei 20.00 Tele-
jurnal 21.00 Rom]nia
9 22.10 R[zbunarea
gemenilor 0.00 Tele-
jurnal  0.35 Ultimul
soldat ucis (r) 1.35
#Creativ 2.00 Revizie
tehnică  6.00 Imnul
Rom]niei 6.05 Pulsul
zilei

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 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las fierbin\i
21.30 Ferma - Un
nou inceput 23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Burlaci întârziați
(r) 2.45 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 Turbo (r)  9.15
La bloc (r) 11.45
Melanie, cea urâtă (r)
13.45 Dragoste la
`n[l\ime (r)  15.45 De
aici în eternitate 18.15
La bloc 20.30 Ade-
vărul despre Ana
22.30 Alt Love Build-
ing 1.00 Adevărul de-
spre Ana (r) 2.45 Alt
Love Building (r)   4.45
La bloc (r) 6.15 La
M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 e Wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Asia Express
23.00 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Acces direct (r) 4.00
e Wall - Marele Zid
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 (limba
maghiară) 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Stela
C[dar 22.00 “Audi-
en\e `n direct” (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Alina Stancu,
“Aici, acum” - 13.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV”

- 19.00
Larisa Matei,

“:tiri ITV” - 19.30

Gina May,
“Adevărul despre

Ana” - 20.30

Estefania Villarreal,
“M]ine e o nou[ zi” 

- 18.00

Irina Petrescu,
“Stejar, extrem[
urgen\[” - 16.00
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Trena din
dantelă, sur-
priza sezonu-
lui de primă-
vară-vară
2019! Ok,
trebuie să re-
cunoaștem
că la asta
nu ne
așteptam. 

Însă
designerii
propun
pentru sezonul
cald și un trend
mai excentric –
alăturarea unei
ținute casual, de zi,
sau chiar a uneia
sport, cu o trenă
din dantelă.
Rămâne de văzut
însă dacă această
propunere va ieși de
pe podiumuri în
stradă… 

Dantelă din cap
până-n picioare

Unii designeri au propus
pentru sezonul cald ținute re-
alizate integral din dantelă.
Dacă ești o femeie noncon-
formistă, căreia îi place să
încerce mereu lucruri noi,
acest trend ar putea fi pentru
tine…

Eleganță de 
inspirație hippie 

Ca în fiecare vară, și în se-
zonul estival 2019 piesele albe
vor fi în tendințe. Însă anul aces-

ta, datorită dantelei, rochiile albe
de vară vor fi mai sexy și mai el-
egante ca oricând. 

O combinație de piese în
tendințe! În propunerile de-
signerilor, am văzut mai multe
ținute formate dintr-o combi-
nație de elemente în tendințe. 

În cazul dantelei,
aceasta a fost alăturată atât
pieselor plisate, foarte la modă
și ele în sezonul de primăvară-
vară 2019, cât și unor piese de
inspirație sport, astfel încât con-
trastul dintre acestea să atragă
atenția, iar efectul să fie unul
spectaculos. 

Dantela e un detaliu sexy care
poate da un farmec aparte
oricărei ținute. Însă inserțiile din
dantelă pot transforma total o
piesă, cu atât mai mult dacă vor-
bim de o rochie pentru ocazii
speciale. 

Inserții 
provocatoare

Sezonul de primă-
vară-vară 2019 vine
cu câteva surprize,
din punct de vedere
vestimentar. 

Iar una
dintre aceste sur-
prize este dantela,
care urmează să fie
un adevărat must-
have în garderoba
oricărei fashioniste,
odată cu încălzirea
vremii.
vezi ce designeri au

integrat dantelă în
colecțiile lor și cum ne
propun să o purtăm! 
Sezonul care stă să
înceapă probabil că
va aduce în maga-

zine o mulțime de piese vesti-
mentare cu detalii din dantelă. 

Majoritatea designerilor au
integrat astfel de de-

talii în colecțiile lor
de primăvară-vară
2019, drept ur-
mare prezența

dantelei n-ar trebui
să te mai surprindă. 

La mâneci,
pe gulere, ori de-a

lungul liniei
decolteului,

dantela o să
domine în

tendințele
sezonului

cald
2019. 

E vremea dantelei

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 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 spor-
turi extreme 24.00
Columbo – ser.
am. 5.55 Premier
League - 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.
14.20 Dragii moște-
nitori – ser. magh.
15.25 vicleanul 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 Toplist – show
23.50 Armă letală –
ser. am. 1.30 Lumea
interlopă – ser. magh.

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Documentar 360°< Zanz-
ibar-femeile fac muzica
8.30 Prim[vara amintirilor
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 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Cap compas 14.00 Docu-
mentar 360° Geo< Triburile
indiene din Canada 15.00
Plimba\i ;i m]nca\i 15.30
Chef de vedete 16.30 Cele
;ase surori 17.30 Prim[vara
amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.10 Hoţul
din Paris 22.10 Anatomia
lui Grey 23.10 Misterele
Orientului 0.00 Documen-
tar 360° Geo< Triburile in-
diene din Canada 1.15 
Hoţul din Paris 3.20 Mis-
terele Orientului (r)  4.15
Telejurnal TvR 2 (r) 4.55
Sport 5.05 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[rului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Povestea noas-
tr[ 23.00 Bravo, ai
stil! 1.00 Știrile 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 

7<30 Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  8<55 Beijing,
în China 9<30 Snook-
er< Openul Chinei, la
Beijing, în China
12<30 Snooker<
Openul Chinei, la
Beijing, în China
13<05 Ciclism< Turul
Cataloniei 14<30 Ci-
clism< Clasica Gent -
Wevelgem, în Belgia
15<30 Ciclism< De-a
lungul Flandrei 18<00
Omnisport< Watts
18<50 Snooker<
Openul Chinei, la
Beijing, în China
19<55 Ştirile Eu-
rosport 20<00 Ci-
clism< De-a lungul
Flandrei  20<45 Ci-
clism< De-a lungul
Flandrei 20<45 Fot-
bal< Premier League
21<45 Fotbal< Premier
League  23<45 Curl-
ing< Campionatul
Mondial (M), la Leth-
bridge, în Canada
2<00 Omnisport<
Watts  2<30 Ciclism<
De-a lungul Flandrei
4<00 Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  6<00 Ciclism<
De-a lungul Flandrei 

7.00 Jurnal 8.15 Ecra-
nul nostru – em. în lb.
rom.  9.45 Dragoste
amețitoare – ser. mex.
10.35 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Păzitorii gusturilor
15.20 Dragoste infi-
nită – ser. turc  16.10
Șase surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul sor-
ților – ser. turc 21.35
Mafia ucide doar vara
– ser. it. 22.35 Pro-
prietarul de herghelie
– film magh. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Don Hany,
“Misterele 

Orientului” - 23.10
Ilinca Vandici ,

Bravo, ai stil! - 23.00
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7.30 M]ine e o nou[ zi
(r) 8.30 Dulce -amarui
9.30 Teleshopping
9.45 Petale de sin-
gur[tate 10.45 Tele-
shopping 11.15 Și fără
sâni există Paradis (r)
13.15 Teleshopping
13.30 Dragoste cu
`mprumut 14.30
Dulce-amarui 15.30
Petale de singurătate
16.30 Umbre din tre-
cut 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 (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 Tr[sni\i (r) 8.00
Capri 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 11.00 Teleshop-
ping 11.30 Elle on
Tv 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Benny
Hill Show 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Concurs
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Cron-
ica c]rcota;ilor 22.30
Starea na\iei 23.30
Focus din inima
Rom]niei 0.00 Tr[s-
ni\i 1.00 Cronica
c]rcota;ilor 3.00 Ma-
ma mea g[te;te mai
bine 4.15Concurs
5.50 Starea na\iei
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 10.00 Perfect
imperfect 11.00 Per-
fect imperfect  11.45
Teleshopping 12.30
Tribuna partidelor
parlamentare 13.00
Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45
Teleshopping 15.00
Convie\uiri 16.00
Convie\uiri 17.00
Telejurnal 17.05 In-
teres general 18.00 Ul-
tima zi de război 19.00
Pulsul zilei 20.00 Tele-
jurnal 21.00 România
9 22.10 Joc sângeros
0.00 Telejurnal 0.35
Ultima zi de război
1.30 Toate-s vechi şi 9-
s toate 2.00 Ră-
zbunarea gemenilor
3.45 Telejurnal  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[ru\[
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ferma 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Rid-
dick 2.00 Lecţii de
viaţă (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.15 Ce spun românii
(r)9.15 La bloc 11.45
Turbo (r)  13.45 De
aici în eternitate (r)
16.15 Doamna din
Shanghai 18.15 La
bloc 20.30 Ghost Rid-
er< Demonul răz-
bunării 3D 22.30
Camille 0.30 Ghost
Rider< Demonul răz-
bunării 3D (r)  2.15
Camille (r)  3.45 La
bloc (r) 6.15 La M[ru\[7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 e wall -
Marele Zid 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces
direct 19.00 Observa-
tor 20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.00
e wall - Marele Zid
6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Camelia Văcaru ,
“Convie\uiri” - 16.00

Vin Diesel,
‘Riddick” - 0.00

Sienna Miller,
“Camille” - 22.30

Carolina Sepulveda,
“Și fără sâni există

Paradis” - 19.00
Oana Pellea,

“Concurs” - 16.00
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
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Sindromul Hunter se
numără printre bolile rare
ereditare. În România sunt
20 de persoane afectate de
această boală. Sindromul
Hunter, după cum preci-
zează specialiștii este ere-
ditar (cu transmitere rece-
sivă prin cromozomul X) și
afectează în principal per-
soanele de sex masculin. 

Cauza sindromului Hunter
este lipsa unei enzime specifice
pentru descompunerea glico-
zaminoglicanilor – molecule
formate din lanțuri lungi de
carbohidrați complecși. Orga-
nismul sănătos stochează aces-
te enzime în lizozomi (compo-
nente celulare), care au rolul
de a descompune carbohidrații
complecși în nutrienți simpli
(proteine-peptide-aminoacizi)
care pot fi folosiți la nivel ce-
lular. Tulburările de depozitare
a mucopolizaharidelor sunt
cunoscute și sub denumirea de
tulburări lizozomale.

Cum se manifestă?

Simptomele apar în general
între 2 și 4 ani și se extind la
mai multe organe. Persoanele
care suferă de sindrom Hunter
prezintă o serie de simptome
precum< cap și frunte volumi-
noase, nări îngroșate, răceală
cronică, buze îngroșate, afec-
țiuni cardiace, stomac mărit
din cauza hepatomegaliei și
splenomegaliei, hernie, rigidi-
tatea încheieturilor, care duce
la mișcări neîndemânatice, hi-
poacuzie progresivă, infecții re-
petate ale urechii, retard mintal
și al dezvoltării vorbirii, dis-
funcții respiratorii (respirație
zgomotoasă și apnee în somn),
infecții repetate ale căilor res-
piratorii, diaree repetată.

Cum se diagnostichează?

În cazul indivizilor cu tipul
A de sindrom Hunter, aspectul
copilului, combinat cu alte sim-
ptome – cum ar fi hepatome-
galia, splinomegalia și leziunile
dermatologice de culoarea fil-
deșului (considerate simptom
specific) – intermediază diag-
nosticul de mucopolizaharido-
ză.

Sindromul Hunter de tip B
este mult mai dificil de identi-
ficat și, de multe ori, este recu-
noscut abia după ce sunt exa-

minate și rudele de pe linia ma-
ternă. Pentru ambele tipuri,
diagnosticul de certitudine
poate fi pus pe baza unui test
sangvin care indică deficiența
enzimatică specifică (idunorat-
2-sulfatază).

Tratament

Până în prezent, nu există
nici un tratament etiologic al
sindromului Hunter. Trata-
mentul simptomatic se focali-
zează pe<
• Ameliorarea complicațiilor
respiratorii
• Tratarea complicațiilor car-
diovasculare
• Tratamentul problemelor de
la nivelul scheletului și țesutu-
lui conjunctiv
• Abordarea problemelor de
comportament
• Tratarea sistemului osos
• Probleme locomotorii
• Corectarea deficiențelor de
somn
• Tratament pentru activitatea
cerebrală – retard, mediu și se-
ver
• Tratament pentru copiii cu
sternul înfundat - costuri pen-
tru operație - 15.000-20.000 eu-
ro
• Tratarea problemelor la nive-
lul sistemului imunitar.

Mai multe detalii despre
proiectele adresate persoanelor
cu sindrom Hunter găsiți pe si-
te-ul ACSHR (Asociația Copii-
lor și Adulților cu Sindrom
Hunter din România). (sursa<
scoalapacientilor.ro)

Care sunt cauzele sindromului
Hunter ;i cum se poate trata

COMPLEX B Droji-mag
este un produs 100 % natural,
extract integral din drojdie
de bere, conține 16 aminoa-
cizi, 14 minerale și 17 vitami-
ne, atent formulat pentru a
stimula sistemul nervos și a
mineraliza organismul. 

Deoarece face parte din ga-
ma Hypericum, acest produs –
similar tuturor celorlalte produ-
se din această gamă – are în
componența sa un complex de
ingrediente naturale a căror ma-
trice informațională este apro-
piată de forma sa naturală. Acest
lucru permite ingredientelor să
acționeze sinergic, completân-
du-se și potențându-se reciproc,
beneficiind totodată și de o bio-
disponibilitate foarte mare. Ast-
fel, acest produs acționează ca
un tonifiant al sistemului nervos
echilibrându-l și întărindu-l du-
pă episoadele de surmenaj. 

Detoxifiant și calmant, acest
complex calmează spasmele
musculare, menține elasticitatea
și prospețimea tenului, favori-
zează întărirea unghiilor și îm-
bunătățește rezistența părului
datorită compușilor săi cu pro-
prietăți vitaminizante și mine-
ralizante.

vitamina B1 este eficientă în
combaterea tulburărilor diges-
tive, a celor cardiace, în tratarea
depresiilor, a nevralgiilor și a
oboselii. vitamina B2 este de-
osebit de utilă în combaterea ec-
zemelor, a îmbătrânirii pielii. vi-
tamina B3 este implicată în pro-
cese ce ţin de echilibrarea siste-
mului nervos. vitamina B5 este
un stimulent natural al glandelor

corticosuprarenale, remediu an-
tistres, mărește rezistenţa la in-
fecţii, iar vitamina B7 neutrali-
zează colesterolul, fiind indicată
în obezitate. Totodată previne
căderea părului. vitamina B8
este deosebit de utilă pentru re-
glarea metabolismului proteine-
lor și grăsimilor. vitamina B9
are efect antianemic, ajută la
menţinerea echilibrului hormo-
nal, iar B12 acţionează asupra
sistemului nervos, mărind pu-
terea de concentrare, amelio-
rând cefaleele, contribuie la
menţinerea echilibrului hormo-
nal. vitamina B15 ameliorează
oxigenarea tisulară, este un re-
mediu-minune împotriva îmbă-
trânirii, ajută la dezintoxicarea
ficatului.

COMPLEX B Droji-mag 
de la Hypericum stimuleaz[ 

sistemul nervos

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, dra-
gostea mea – ser.
mex. 17.45 Cennet
– ser. turc 20.15
Exatlon Hungary
– reality de spor-
turi extreme 24.00
Columbo – ser.
am. 1.45 Faptele
extra - știri

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurna-
lul celor din v4
13.55 Azi după ma-
sa 14.35 Banca de
școală 15.35 vârsta
16.35 Unio 28 17.35
Planeta albastră
18.33 Gospodarul
maghiar 19.00 Jur-
nal 20.00 Știri 22.30
Jurnal mondial
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show  13.00 Toplist
14.20 Dragii moște-
nitori – ser. magh.
15.25 vicleanul și
blânda – ser. am.
16.35 Specialistul –
ser. ucr. 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL  20.55 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.00 Între
prieteni – ser. magh.
23.50 Copoi privați –
ser. am. 2.05 Dragoste
fugară – film am-ind.

7.00 Regatul s[lbatic 7.30
Documentar 360°-GEO<
Triburile indiene din Canada
8.30 Prim[vara amintirilor
9.30 Cele ;ase surori 10.30
Motorvlog 11.00 Memori-
alul durerii - o istorie care nu
se ̀ nva\[ la ;coal[ 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documentar
360°-GEO< Chile-farurile de
la capătul lumii   15.00 Plim-
ba\i ;i m]nca\i 15.30 Chef de
vedete 16.30 Cele şase surori
17.30 Prim[vara  amintirilor
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 Povestea lui
Wendell Baker 21.55 Poate
nu ;tiai 22.10 Anatomia lui
Grey 22.55 Misterele Orien-
tului 0.00 Documentar 360°-
GEO< Chile-farurile de la
capătul lumii 1.10 Povestea
lui Wendell Baker 2.45 Mis-
terele Orientului 3.15 Mis-
terele Orientului 4.10 Tele-
jurnal TvR 2 4.50 Sport 5.05
Destine ca-n filme 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 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea dragos-
tei (r) 4.30 ~n c[-utarea
adev[rului 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  8<55 Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China 9<30
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  12<30 Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China 13<05
Ciclism< De-a lungul
Flandr 18<00Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China   19<00
Ştirile Eurosport
19<15 Ciclism< De-a
lungul Flandrei  20<00
Curse de maşini< WT-
CR 21<00 Snooker<
Openul Chinei, la Bei-
jing, în China  23<00
Ciclism< De-a lungul
Flandrei  0<30 Ştirile
Eurosport  0<45 Om-
nisport< Watts  1<00
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  3<15 Super-
bike< Campionatul
Mondial, la Buriram,
în ailanda  4<00
Snooker< Openul
Chinei, la Beijing, în
China  6<00 Super-
bike< Campionatul
Mondial, la Buriram,
în ailanda  6<30
Curse de maşini< WT-
CR 

7.00 Jurnal 8.20
Alpi-Dunăre-
Adriatica 8.50 Po-
șeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Docto-
rul din provincie
11.25 Magazin de
familie 13.02 Jurnal
13.50  Păzitorii gus-
turilor 15.15 Dra-
goste infinită – ser.
turc 16.05 Șase su-
rori – ser. span.
16.55 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.25 O să fie și mai
rău – film am. 0.50
A cincea pecetă –
film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Luke Wilson,
“Povestea lui Wendell

Baker” - 20.10

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 Teleshopping 9.45
Petale de singurătate
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 :i f[r[ s]ni ex-
ist[ Paradis (r) 13.15
Teleshopping 13.30
Dragoste cu ̀ mprumut
(r) 14.30 Dulce-
am[rui 15.30 Petale de
singur[tate 16.30 Um-
bre 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 Petale
de singurătate (r) 3.00
M]ine e o nou[ zi (r)
4.00 State de Rom]nia
4.45 Dincolo de pove-
stiri 5.15 Dragoste de
`mprumut 6.00 Umbre
din trecut (r)

7<20 Trăsniţii 8<00
Capri 9<30 Tele-shop-
ping 10.00 Mama
mea g[te;te mai bine
11<00 Tele-shopping
11<30 Ca-sa< con-
strucție și design
12<00 Tele-shopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Teleshop-
ping 15<05 Focus
16<00 Expresul de
Buftea 18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine 20<30
Dragoste de frate
22<30 Starea Na\iei
23<30 Focus din ini-
ma Rom]niei 0.00
Trăsniţii 1<00 Dra-
goste de frate (r)  3<00
Mama mea găteşte
mai bine 4.15I Expre-
sul de Buftea (r)  5.50
Starea na\iei 6<50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Telejurnal
matinal 9.45 Tele-shop-
ping 10.00 Perfect im-
perfect 11.00 Perfect
imperfect  11.45
Teleshoping 12.30 Par-
lamentul Rom]niei
13.00 Aici, acum 13.55
vorbe;te corect 14.00
Telejurnal 14.45 Tele-
shopping 15.00 Ak-
zente 16.00 Akzente
17.00 Telejurnal 17.05
Europa mea 18.00
Primul război modern
19.00 Pulsul zilei 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.101612<
cronica unor vremuri
tulburi 0.15 Telejurnal
0.40 Primul război
modern 1.35 Levintza
prezintă (r)  2.05 1612<
cronica unor vremuri
tulburi 4.30 vorbe;te
corect 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 :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 Ce spun
românii (r) 9.15 La
bloc 11.45 De aici în
eternitate (r) 14.15
Doamna din Shang-
hai (r)  16.15 LOL
18.15 La bloc  20.30
Adevărul și numai
adevărul 22.45
Hotelul Marigold
1.15 Adevărul despre
Ana (r) 3.00 Ghost
Rider< Demonul
răzbunării 3D (r)
4.30 La bloc 5.00 La
Maruţă 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
e Wall- Marele Zid
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Scena mis-
terelor 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct (r) 4.00
e Wall - Marele Zid
6.00 Observator 

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

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Alina Stancu,
‘Telejurnal” - 14.00

Dita Costi,
“Las fierbinți” - 20.30

Stela C[dar,
“Agenda public[“ -

20.00

Kate Beckinsale,
‘Adevărul și numai
adevărul “- 20.30

Ana Layevska,
“M]ine e o nou[ zi”

- 18.00

Dem Rădulescu,
“Expresul de Buftea”

- 16.00


