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TVR 1

Cristian Terhe;,
invitat la “Info
Electoral” - 18.30

Oana Cuzino,
“Ce se `nt]mpl[,
doctore?” - 6.00

Kate Hudson,
“Iubit de `mprumut”
- 20.30

Loredana Groza,
“Daria, iubirea
mea” - 3.30

Ion Besoiu,
“Un comisar
acuz[“ - 20.30

Antonio Banderas,
“Altamira” - 22.10

6.30 :tiri 7.00 Gimnastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (reluare) 18.30 Info Electoral, realizator Mihai
Sălceanu, invitat Cristian Terhe;, candidat
PSD 19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică,
dezbatere electorală,
realizator Stela C[dar

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro 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

7.15 La m[ru\[ (r)
9.15 La bloc (r) 11.45
Sora mea capricioas[
(r) 13.45 Bruneta
mea favorit[ (r) 15.45
Rocky 18.15 La bloc
20.30 Iubit de `mprumut 22.45 Un altfel
de Cr[ciun 0.45 Iubit
de `mprumut (r) 2.45
Un altfel de Cr[ciun
(r) 4.15 La bloc (r)
5.45 Ce spun românii
(r) 6.45 Un altfel de
Cr[ciun (r)

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni există Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi 19.00
Și fără sâni există Paradis 21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Mo;tenirea 23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.15
Ce se `nt]mpl[ doctore?
(r) 4.30 Moștenirea (r)
5.15 M]ine e o nou[ zi
(r) 6.00 Umbre din trecut (r)

7.20 valentin Uritescu - `n dialog cu Ana
Ularu (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 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Capri
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Un comisar
acuz[ 23.00 Tr[sni\ii
0.00 Ileana Stana
Ionescu - `n dialog
cu Irina Dr[g[nescu
2.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
3.15 Capri (r) 4.15
Un comisar acuz[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal
9.00 Adev[ruri despre trecut 9.30 Tema zilei 9.45
Telehopping 10.00 G[ri
de poveste (r) 10.55 S[
mergem `mpreun[! 11.00
Ca’n viaţă 12.00 Teleshopping 12.30 EuRo19 13.00
Fan/Fun urban 13.30
Pofticio;i, la crati\[! 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10
Fără
etichetă 16.00 EURO polis 16.55 S[ mergem
`mpreun[! 17.00 Aripile
Nordului 17.50 Remember Eurovision 18.00 EuRo19 18.30 Observatori la
Parlamentul European
19.00 Fe\e-fe\e 19.55 Destina\ia Tel Aviv 20.00
Telejurnal 20.30 Tema
zilei 21.00 EuRo19 22.10
Altamira 23.50 Moment
Art 0.00 Telejurnal 0.30
Fe\e-fe\e (r) 1.25 Altamira
(r) 3.00 Fan/Fun urban
3.25 Telejurnal 3.50 Tema
zilei 4.15 Ora regelui 5.05
Levintza prezint[ 5.30 Imnul Rom]niei 5.35 Telehopping

Antena 1
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 Obser vator
20.00 Terminatorul
22.15 Insula iubirii (r)
1.30 Jocuri stranii
3.30 Observator 4.15
Fantastic Show (r)
6.00 Observator
TVR 2

Kanal D

7.00 Oanapp 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar 10.00
C];tig[ Rom]nia 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
Oanapp 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar 16.58
Oanapp 18.00 Prim[vara
amintirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR2
19.45 Sport 20.00 Gala
umorului 21.10 Amenin\area
din umbr[ 22.50 Poate nu
;tiai 23.10 F[r[ limite 1.10
Femei de 10, bărbați de 10
2.55 Telejurnal TvR2 3.35
Amenin\area din umbr[ 5.05
D’ale lu’ Mitic[ 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Cap compas
6.30 Teleshopping

I

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 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 22.15
Bravo, ai stil! 0.15 :tirile
Kanal D 1.15 Puterea
dragostei 3.45 Pastila de
r]s 4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de
r]s 6.45 Ştirile Kanal D
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Eurosport
7<30 Ciclism< Turul Franţei
8<30 Ciclism< Turul Spaniei
9<30 Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheﬃeld, în Regatul Unit 11<00 Ciclism<
Turul Romandiei 12<00
Raliuri< Acces în culisele
ERC 12<30 Curse de maşini< Campionatul Mondial
de anduranţă, la Spa-Francorchamps, în Belgia 13<00
Formula e< Campionatul
FIA, la Monaco, în Monaco
13<30 Ciclism< Turul Italiei
14<30 Omnisport< Watts
15<00 Superbike< Campionatul Mondial, la Assen,
în Olanda 16<30 Curse de
maşini< WTCR, la Hungaroring, în Ungaria 17<00
Formula e< Campionatul
FIA, la Monaco, în Monaco
17<30 Ciclism< Turul Romandiei 18<30 Ciclism< Turul Italiei 19<30 Formula e<
Campionatul FIA, la Monaco, în Monaco 20<00 Omnisport< Watts 20<40 Ştirile
Eurosport 20<45 Curse de
maşini< WTCR , în Slovacia
21<30 Ciclism< Turul Italiei
22<30 Ciclism< Turul
Franţei 23<30 Ciclism< Turul Spaniei 0<30 Ştirile Eurosport 0<35 Curse de maşini< WTCR, în Slovacia 1<15
Omnisport< Watts 1<30 Ciclism< Turul Italiei 2<30
Curse de maşini< WTCR, în
Slovacia 3<15 Formula e<
Campionatul FIA, la Monaco, în Monaco 3<45 Omnisport< Watts 4<00 Curse de
maşini< WTCR, în Slovacia
4<45 Ciclism< Turul Italiei
5<45 Superbike< Campionatul Mondial, la Assen,
în Olanda 6<45 Curse de
maşini< WTCR , în Slovacia

M1

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 Gospodarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 Astă 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

RTL Club

7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Show 13.15 Călăuză pentru puști
13.50 O nevastă
nouă de tot – ser.
am. 16.20 Secretele
nisipului – ser. braz.
17.50 Elif – pe drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 22.30 Între
prieteni – ser.
magh. 22.05 Doctor Murphy – ser.
am. 5.05 vicleanul
și blânda – ser.am.
TV2

7.15 Moca – mag.
de
dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Bani murdari, dragoste curată – ser. turc 16.40
Ramon, dragostea
mea – ser. mex.
17.45 Cennet – ser.
turc 21.45 Banca –
concurs pe teme
comerciale 0.25
Detectivi privați –
doc-reality magh.
5.30 Inspectorul
Alex – ser. pol.

Duna TV

Animale
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Chinchila, un animal crescut în special pentru blana sa pre\ioas[ă
Chinchila este un mamifer rozător care este originar din America de Sud.
Este un animal de talie mică
și nu măsoară mai mult de
25–30 cm, având o greutate
medie, la maturitate, de
400-600 grame.
Ca înfățișare se situează între
iepure și veveriță, are ochi negri,
strălucitori și coadă lungă și pufoasă.
Membrele anterioare prezintă cinci degete și sunt scurte, iar
cele posterioare doar patru
degete și sunt mai lungi. Chinchila este un animal nocturn, ierbivor, curat, liniștit, agreabil și
poate trăi până la 10-15 ani. Este
foarte curios.

Specii
Au existat trei specii de chinchila< Chinchila laniger, Chinchila brevicaudata și Chinchila
rex sau Chinchila regală.
Chinchila regală a dispărut
complet, iar Chinchila laniger
(de culoare argintie) este cea mai
răspândită în crescătorii. Culoarea părului de pe spate este
gri-deschis, iar pe abdomen, albmurdar. Mutațiile genetice au dat
naștere și la alte culori ale acestei
specii< albă, bej, mozaic, saﬁr,
neagră.

și suculentele.
Deși este un animal de talie
mică, tubul său digestiv măsoară
300 de milimetri.

Reproducere

Creşterea
Chinchila este un animal
crescut în special pentru blana
sa prețioasă, dar și pentru carne,
însă în plan secundar.
Datorită desimii blănii și a
microclimatului speciﬁc, în blană
nu găsim păduchi sau purici.
Creșterea lui nu este foarte
costisitoare deoarece nu necesită
spații largi, iar animalul este
foarte rezistent și puțin pretențios.
Datorită caracterului său
blând și a înfățișării agreabile,
chinchila poate ﬁ crescută și ca
animal de companie în casă.

Mecanisme de apărare

Când se simte în pericol,
chinchila își "lasă" părul, iar când
este prins și speriat, împrăștie din
glanda perianală un miros foarte
puternic, asemănător cu cel al
migdalelor prăjite.
Femelele speriate se ridică pe
membrele posterioare și elimină
urină către atacator.
La animalele care și-au "lăsat"
părul, blana se reface în aproximativ 6-8 săptămâni și ajunge la
densitatea și lungimea ideală
după câteva luni.

Hrană
Principalele nutrețuri care intră în hrana mamiferului sunt
fânul, concentratele, masa verde

Maturitatea sexuală apare la
vârsta de 8-9 luni.
Puii de chinchila la naștere,
sunt îmbrăcați cu păr, au incisivi,
ochii deschiși și sunt foarte vioi.
După 4-5 zile de viață ei consumă
deja mici cantități de furaje. La
această specie masculii sunt mai
ușori decât femelele cu 50-100
grame.
Proliﬁcitatea este de 2-3 pui
la fătare. Se pot realiza 2 fătări pe
an.

Achiziţionarea
Este recomandată achiziționarea unui exemplar tânăr, în
vârstă de circa 2-4 luni, pentru
ca acesta să se poată obișnui cu
stăpânul și cu noul cămin.
Pentru achiziționarea mai
multor exemplare este bine de
știut că masculii nu se înțeleg
foarte bine, decât dacă sunt crescuți împreună.
Aceeași situație se constată și
în cazul femelelor, însă acestea
nu prezintă instincte de teritorialitate atât de dezvoltate ca masculii.

|ara în care sunt mai multe
animale de companie decât copii. St[pânii le fac statui
8.15 Cinci continente 8.50 Poșeta
9.45 Iubire amețitoare 10.35 Doctorul din province
13.02
Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie 15.15 Dragoste infinită –
ser. turc 16.10 Șase surori – ser.
span. 17.05 Agentul Rex 19.00Jurnal 19.35 Labirintul sorților – ser.
turc. 22.20 Randevu-ul meu de
orb cu viața – film
germ. 0.15 Cobra
verde – film
germ.

Weekend-ul trecut, 4-5
mai, Japonia a celebrat sărbătoarea dedicată animalelor de companie. Mai
exact, cea mai mare expoziție de acest fel, care a ajuns
la cea de a 26-a ediție.
De la artă, la gustări delicioase sau parfumuri pentru prietenii necuvântători, stăpânii
animalelor de companie au găsit
de toate la expoziţia găzduită la
un mare centru de conferinţe.
Yoko Matsuura, reprezentatul unei companii< „A crescut
mult numărul celor care au animale de companie și le consideră membri ai familiilor lor. Pentru ei am creat acest serviciu prin
care pot avea o ﬁgurină care să
semene întocmai cu câinele său
pisica favorită.”
Animalul de companie este
„fotograﬁat” cu un scanner 3D

şi pe baza imaginilor obținute
sunt create ﬁgurine în miniatură
care seamănă ca două picături
de apă cu originalul.
Potrivit Asociației producătorilor de hrană pentru animale,
în Japonia erau, în toamna anului trecut, aproximativ 18,5 milioane de animale de companie.
Cu vreo 3 milioane mai multe
decât copii din familiile nipone.
Yoko Matsuura, reprezentantul unei companii< „Auzim
deseori oameni folosind expresia „copilul meu”, când, de fapt,
nu vorbesc despre propriii copii.
Parcă li se
umple suﬂetul de bucurie, sunt
fericiți când
vorbesc astfel
despre
“odoru”
binecuvântător.”

Ca la orice expozi\ie de acest
fel, moda canină ori pisicească
a stârnit un interes deosebit. Nu
doar hăinuţe ci şi tot felul de accesorii. Un brand denumit
„Naughty Dog” propune ţinute
asortate deopotrivă pentru animalele de companie şi stăpânii
lor.
Hisashi Hojo, reprezentantul
unei companii< „vrem ca oamenii să simtă la fel ca animalele
lor de companie, să treacă prin
viață împreună. Așa că am
creat hăinuțe în stil occidental
pentru întreaga

familie, incluzând și animalul de
companie.”
Există și cursuri de dresaj,
inclusiv pentru câinii care însoţesc persoane cu handicap, sau
pentru terapia cu animale. De
asemenea, vizitatorii au ocazia
să asculte ce spun cei care au în
grijă câini utilitari, antrenaţi să
descopere substanţe periculoase,
ori să caute supravieţuitori în urma cutremurelor sau altor
calamităţi
naturale.
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Pro TV

Ioan Florescu ,
“invitat la Info
Studio” - 15.30

Loredana Groza,
“Cântă acum cu
mine” - 14.15

6.30 :tiri 9.00 Info Electoral - invitat Cristian
Terhe; (r) 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 :tiri 12.00
Agenda Public[ (r) 15.30
Info Studio, realizator
Ioan Anița;, titlul emisiunii< Persoanele de vârsta a
treia şi Liga Pensionarilor
“Unirea” 17.00 Info Studio - Pas cu pas despre
Greva Electrolux 22.00
“S[n[tate, frumuse\e,
stil”, cu Ioana vladimirescu ;i Ioana Zaharia, invita\i Cosmin Mure;an - designer ;i Liviu Marta managerul Muzeului
Jude\ean Satu Mare

7.00 :tirile Pro
Tv 10.00 I Like
IT 10.30 Superspeed la Pro Tv
11.00 Ce spun
rom]nii (r) 14.15
Cântă acum cu
mine (r) 16.15
Românii au talent
(r) 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00
Curierul 3 22.00
Pus pe jar 1.00 Pe
bune?! (r) 2.00
Curierul 3 (r)
3.30 Pus pe jar (r)
6.00 Lec\ii de
via\[ (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Fructul oprit 13.00 Observator 13.30 Lassie 15.15
Blonda de la drept 2 17.15
Plasa de stele 19.00 Obser vator 20.00 iUmor
23.00 Liber ca pas[rea
cerului 1.15 Terminatorul
(r) 2.30 Lassie (r) 3.15
Observator (r) 4.00 Lassie

TVR 2

Sarah Jessica Parker,
“Rapsodie în roz”
- 20.10
7.30 Oanapp (r) 8.30
Gym Tonic 10.00 Mic
dejun cu un campion
11.00 D'ale lu' Mitică
12.00 vibe By Ioana
voicu 13.00 Memorialul Durerii 14.00
Gala umorului 15.00
Femei de 10, b[rbat de
10 17.00 Zile cu stil
17.30 Motorvlog
18.00 Reţeaua de idoli
18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR
2 19.45 Sport 20.10
Rapsodie în roz 22.10
Onoare ;i respect 0.00
Zile cu stil (r) 0.30
Rapsodie în roz 1.10
Fără limite 2.58
Onoare şi respect (r)
4.40 Armăsarul sălbatic (r) 5.30 Natură
şi aventură 5.55 Imnul României 6.00
Motorvlog 6.30 Telehopping

Kanal D

Christian Sabbagh,
“Știrile Kanal D”
- 19.00

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show (r)
11.00 Sport, dietă şi
o vedetă 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ROventura 14.00 Asta-i
Rom]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
ROventura 3.00 Puterea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Pro 2

S]mb[t[ 11 mai 2019
Prima TV

TVR 1

Donnelly Rhodes,
“Eu și Marley<
Cățelușul” - 20.30

Duygu Sarisin
“R[zbunare pe tocuri
“- 21.00

8.45 La bloc (r)
11.00 Iubit de împrumut (r) 13.15
Rocky (r) 13.45
Nou[ luni (r) 15.45
Rocky II 18.15 La
bloc 20.30 Eu și Marley< Cățelușul 22.15
Capcana minții 0.15
Bătălia de la Stânca
Roșie (r) 3.00 Capcana minții (r) 4.30
La bloc (r) 6.45 La
bloc (r)

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Razbunare pe tocuri (r)
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
12.30 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
Razbunare pe tocuri
(r) 15.45 Dragoste cu
`mprumut 16.45 Umbre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni există
Paradis 21.00 R[zbunare pe tocuri 22.00
Mo;tenirea 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis 2.00 Moștenirea (r) 2.45 Doctorul casei 3.30 Daria,
iubirea mea (r) 4.30
Mo;tenirea
5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din trecut

‘Don Jon” - 20.00
7.20 Flash monden
(r) 8.20 Camera de
r]s (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
Haiducii 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Schimb de mame
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden 20.00 Don Jon
22.30 Dinte pentru
dinte (r) 23.45 Un
comisar acuză (r)
2.30 Ileana Stana
Ionescu – `n dialog
cu Irina Dr[g[nescu (r) 5.00 Benny
Hill Show (r) 6.50
Teleshopping

7.30 #Creativ 8.00 Aventur[ urban[ 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 Remember Eurovision 12.30
Adev[ruri despre trecut
13.00 Fa\a nev[zut[ a lumii 14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 15.30 Toate
pânzele sus! 16.30 Exclusiv `n Rom]nia 17.15 Să
mergem împreună! 17.20
Remember Eurovision
17.30 Tezaur folcloric
19.00 Teleenciclopedia
19.55 Destina\ia Tel Aviv
20.00 Telejurnal 21.00
Destina\ia Tel Aviv 22.00
Aventurile c[pitanului
Alatriste 23.00 Profesioni;tii... cu Eugenia
vod[ 0.00 Ora zero 1.00
Anchetele comisarului
Antonescu (r) 1.35 Aventurile căpitanului Alatriste
2.30 Toate pânzele sus! (r)
3.45 Ora Zero 5.30 Imnul României 5.35
Teleshopping 6.30 Politic[
;i delicate\uri (r)

M1

RTL Club

Duna TV

6.55 Azi dimineața 10.18 Azi înainte de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 14.35
Suma 15.35 Biserica vie 16.35 Șansa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00
Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mondial 22.51 Astă
noapte 1.02 Jurnal de închidere

7.35 Clubul de puști
10.10 Infinity Nado
- ser. chin. 11.45
Brandmania 13.55
Femeia adevărată –
magazin de stil de
viață 15.40 Secolul
XXI. - legendele trăiesc cu noi. 16.15
Câini și pisici – film
am. 17.55 Magnum
– ser. am. 19.00 Jurnal RTL 21.00 Micul
nostru sat – ser.
magh. 22.05 vacanța
– film am. 0.15 Automatul – film ambulg-can-span.

Eurosport
7<30 Ciclism< Turul
Italiei 8<30 Omnisport<
Watts 8<45 Curse de
maşini< WTCR , în Slovacia 10<00 Ciclism<
Turul Romandiei
11<30 Curse de maşini<
WTCR , în Slovacia
12<15 Formula e< Campionatul FIA, la Monaco, în Monaco 12<45
Formula e< Campionatul FIA, la Monaco,
în Monaco 14<00 Ciclism< Turul Franţei
15<00 Ciclism< Turul
Spanie 16.00 Ciclism<
Turul Romandiei
16<40Ciclism< Turul
Italiei 21<00 Ciclism<
Giro Extra 21<30 Ştirile Eurosport 21<40
Superbike< Campionatul Mondial, la
Imola, în Italia 22<30
Curse de maşini< WTCR, în Slovacia 23<15
Formula e< Campionatul FIA, la Monaco,
în Monaco 23<50 Ştirile Eurosport 0<00 Ciclism< Turul Italiei - Il
Giro astăzi 2<00 Superbike< Campionatul
Mondial, la Imola, în
Italia 2.30 Ciclism< Turul Italiei 4.00 Formula
e< Campionatul FIA, la
Monaco, în Monaco
4.45 Ciclism< Turul
Italiei

Julianne Moore,

TV2

8.05 Desene animate 10.55 Trendmania 13.05 Bagajul 14.10 Ultimul erou de acțiune – film am. 16.50
Inspectorul Alex –
ser. pol. 19.55 Afacerea se face în doi
– film am. 22.15
Transportatorul 3
– film am-fr. 0.25
Să nu-ți dai viața
pe nimic! – film
am. 3.20 Motivul
– ser. can.

Dezvoltare personal[

S]mb[t[ 11 mai 2019

Dezvoltarea personal[
trateaz[ frica

Unul din capitolele dezvoltării personale care a
“prins” foarte bine la public
în ultimii ani este cel referitor
la eliberarea de frică. Specialiştii atrag atenţia< frica ne
poate afecta semniﬁcativ relaţia cu oamenii din jurul
nostru, ne poate afecta întreaga carieră profesională şi
chiar şi viaţa de cuplu. Cum
ne debarasăm de frică?
Ei bine, tot specialiştii ne spun
că există o sumedenie de tehnici,
aşadar soluţii sunt pentru cei care
îşi dau seama că e necesar să se
trateze de frică.

Frica vine de fapt ca un
răspuns la o ameninţare
imediată a siguranţei
noastre

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.45 Aveți
și voi animale? –
ser. germ. 9.55
Prietenii lui Noe
11.25 Magazin de
familie 13.02 Jurnal. 13.45 Doc
Martin – ser. engl.
14.35 Serbare la
Acapulco – film
am. 16.15 Matei
Gâscarul – film
magh. 18.00 Înger gastronomic
20.30 Aventură
de o singură vară
– ser. magh. 21.30
Enigmele florăriei
- film am-can.
23.02 Copilul de
aur – film am.

P[rin\ii sunt cei care ne predau
primele lec\ii de dezvoltare
personal[
Dezvoltarea noastră personală începe, chiar dacă uneori nu conştientizăm asta,
din copilărie. Aşadar, încă din
primii ani de viaţă ai copilului nostru îi predăm, cu
ghilimelele de rigoare,
primele cursuri de dezvoltare
personală.

Doina Levintza,
“Levintza prezintă”
- 11.00

Practic, cu frica facem cunoştinţă încă din copilărie, mai aprofundat în cazul în care suntem
protejaţi în exces de părinţi ori de
bunici. Ne naştem cu două frici,
cea de înălţime şi cea cauzată de
zgomotele foarte puternice, susţin
specialiştii. Celelalte frici le
dobândim pe măsură ce trec anii,
majoritatea datorându-se unor
evenimente neplăcute, evenimente cu iz negativ de care avem
parte. Frica vine de fapt ca un
răspuns la o ameninţare imediată
a siguranţei noastre. E un semnal
de alarmă care ne spune că trebuie
să facem ceva pentru a ne proteja.
Aici, aprofundat, trebuie să vedem
dacă pericolul este unul real sau
unul imaginar. Cu ajutorul unor
cursuri de dezvoltare personală
putem ajunge să identiﬁcăm
gradul de intensitate a fricii ce o
simţim şi astfel ne dăm şi seama
dacă avem o fobie sau o stare de
anxietate.

Tipuri de frică
Există mai multe tipuri de

frică. Copii mici, până la 7 ani, se
tem să doarmă singuri, se tem de
zgomotele puternice, de separarea
de părinţi, de fantome, personaje
negative şi aşa mai departe. De la
7 ani până la vârsta adolescenţei
ne temem de eşec şcolar, de boli
sau chiar de moarte. Sunt tipuri
de teamă care pot continua şi mai
târziu, la maturitate. În anii maturităţii ne e frică de singurătate,
de moarte, de îmbătrânire, de boli,
ne e frică să luăm unele decizii, să
vorbim în public şi aşa mai departe.
Indiferent ce tip de frică ne dă
bătăi de cap, specialiştii consideră
că încrederea în sine şi în abilităţile noastre de a trece peste anumite obstacole ce apar în viaţa
de zi cu zi joacă un rol important
în vindecare. Primul pas, chiar
considerat cel mai important în
tratarea fricii, este să nu le negăm.
Aşadar, nu e bine să ignorăm frica
pe care o avem pentru că putem
depăşi frica numai dacă o conştientizăm şi îi recunoaştem existenţa. Cel de-al doilea pas e să o
cunoaştem mai bine, să îi aﬂăm
toate detaliile pentru că doar aşa
o vom putea controla. Pentru a
depăşi frica trebuie să ieşim din
zona de confort şi să o înfruntăm
pur şi simplu. Adică să ne expunem treptat, bine dozat, situaţiilor de care ne este teamă.

Tehnici
Cât despre tehnicile ce ne pot
ajuta să scăpăm de frică, acestea
sunt exerciţiile de respiraţie, cele
de relaxare. Persoanelor care se
confruntă cu o fobie le e recomandat să se adreseze specialiştilor
care sunt pregătiţi să îi includă
într-un program de psihoterapie individualizat. Să nu uităm
că frica e undeva în mintea
noastră şi apare în momentul în
care ne facem în gând fel şi fel de
scenarii negative. Să gândim pozitiv şi vom reuşi să schimbăm ceva! Asta deoarece e demonstrat că
atunci când ne concentrăm pe o
anume emoţie, ea se ampliﬁcă.
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Cei care predau aceste lecţii
de dezvoltare personală sunt chiar
părinţii, mama şi tata, motiv pentru care, atunci când vine pe lume
un copil, cei ce i-au dat viaţă trebuie să îşi însuşească acest rol, să
pună în primul rând abilităţile şi
cunoştinţele lor şi toată energia
pozitivă pe care o au pentru a
creşte un copil sănătos din toate
punctele de vedere, inclusiv
emoţional.

Părintele cu stimă
de sine scăzută creşte
un copil care ajuns
la maturitate va simţi
nesiguranţă la tot pasul
Părinţii care transmit sentimente de nesiguranţă, cei care
emană neîncredere în propria persoană, au o stimă de sine scăzută
formează copii care vor spune la
tot pasul că se tem să facă un lucru
anume, că nu sunt capabili de anumite lucruri. Părinţii au aşadar,
conform specialiştilor, un rol important în dezvoltarea personală
a copilului. Atât mama, cât şi tata,
sunt prinşi zilnic în nenumărate
treburi care le răpesc din timpul
preţios. Primul lucru pe care un
părinte trebuie să îl facă este să
îşi organizeze în aşa fel timpul
încât să ﬁe aproape de
copilul său şi nu doar ﬁzic,
ci şi suﬂeteşte.
Odată făcută
această organizare, încep
lecţiile de dezvoltare personală. Nu vă
imaginaţi o
mamă în rol
de profesor

sau un tată la catedră cu creta în
mână îndreptată spre tablă. Nu,
nu despre asta e vorba. Aceste
lecţii sunt ceva mai diferite decât
cele de la şcoală şi se concentrează
pe emoţii, pe trăiri. Părinţii joacă
un rol esenţial în transmiterea de
emoţii pozitive. Aceste emoţii se
transmit prin cuvinte, prin felul
în care vorbim cu copiii, prin
starea noastră şi prin îmbrăţişări.
Felul în care copilul se încarcă
pozitiv în primii ani de viaţă cu
aceste emoţii venite de la cei din
jur constituie de fapt bagajul său
de bază pe care îl va purta toată
viaţa şi care se va reﬂecta în relaţiile sale viitoare din viaţa personală, respectiv din cea profesională.

Încurajarea şi susţinerea
copilului
Un alt aspect important ce ţine
de dezvoltarea personală a copilului se referă la familie. Aici intervine puterea exemplului. Copilul
învaţă această lecţie din ceea ce
are acasă. Ia viaţa de familie de
acasă ca model pentru cea pe care
şi-o va întemeia în viitor. Îl învăţăm pe copil ce e şi atitudinea
pozitivă, să vadă partea bună a lucrurilor. Rolul părinţilor e să îl înveţe pe copil să rămână pozitiv indiferent de situaţie, să înveţe din
greşeli, să şi le asume, să lupte pentru ceea ce îşi doreşte. Tot o lecţie
de dezvoltare personală este cea
legată de creşterea stimei de sine.
În acest sens, cel mic trebuie încurajat, susţinut şi felicitat pentru
tot ceea ce face.

Programe TV
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Pro TV

Pro Cinema

Pr. Florin Fodoru\,
invitat la “Taina
credin\ei” - 12.00

Paula Herlo,
“România,
te iubesc!“- 18.00

Nicolas Cage,
“Familia Crood”
- 16.15

11.00 Taina credin\ei,
realizator Mihaela Ghiță,
invitat preotul Florin
Fodoru\ 12.00 Agenda
Publică (r) 14.00 - Info
Studio - despre greva de
la Electrolux (r) 17.30
“S[n[tate, frumuse\e,
stil”,
cu
Ioana
vladimirescu ;i Ioana
Zaharia, invita\i Cosmin
Mure;an - designer ;i
Liviu Marta - managerul
Muzeului Jude\ean (r)
18.30 Info Electoral (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă doctore ? 10.30
Arena bucătarilor
11.00 Ferma (r) Un nou `nceput
13.00 Apropo Tv
14.00 Ferma (r) Un nou `nceput
18.00 România, te
iubesc! 19.00 Ştirile Pro Tv 20.00
Kingsman< Serviciul secret 22.30 Eroi
de sacriﬁciu 0.30
Apropo Tv (r)1.30
Las ﬁerbinți (r)
3.30 România, te
iubesc! (r) 4.30
Arena bucătarilor
(r)5.00 Ce spun
românii (r)

9.00 Iubit de împrumut (r) 11.15
Rocky (r) 13.45
Rocky II (r) 16<15
Familia
Crood
18.15 La bloc 18.15
La bloc 20.30
Povestea lui Tiﬀany
Rubin 22.30 Ruby
Sparks 0.45 Capcana minții (r) 2.30
Iubit de împrumut
(r) 4.15 La bloc (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Scena misterelor 13.00
Obser vator
13.45
Prințesa îndărătnică
16.00 Familii la cu\ite
(r) 19.00 Observator
20.00 Liber ca pasărea
cerului 21.00 vecini de
coșmar 23.00 iUmor (r)
2.00 Blonda de la drept
2 (r) 3.30 Fructul oprit
(r) 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Ilinca Tomoroveanu,
“Războiul
domnițelor”
- 20.10

Mihai Ghi\[,
“Asta-i România!”
- 17.30

7.00 Azi despre mâine
7.30 Oanapp (r) 9.00
Ferma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natură
şi aventură 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n
ﬁlme 12.00 Descălecaţi în Carpaţi 13.10
Trei scrisori secrete
15.00 Drag de Rom]nia mea 17.00 D’ale
lu’ Mitic[ 18.00
Reţeaua de idoli 18.50
E vremea ta! 19.00
Telejurnal T vR 2
20.10 Războiul domnițelor 21.45 Discover
Romania
22.10
Adânca mare albastră
0.00 Drag de Rom]nia
mea (r) 1.00 Adânca
mare albastră 2.00
Trei scrisori secrete
5.55 Imnul României

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 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 întors! 17.30 Asta-i
România! 19.00 Știrile Kanal D 20.00 Exatlon 23.00 FanArena 0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Asta-i
Rom]nia! (r) 2.45
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! (r) 3.30
Teo Show (r)5.00
ROventura (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport
7<15 Ciclism< Turul
Italiei 8<15 Snooker<
Campionatul Mondial, la Sheffield, în Regatul Unit 8<45 Formula e< Campionatul
FIA, la Monaco, în
Monaco 9<35 Ciclism< Turul Italiei
11<30 Curse de maşini< WTCR , în Slovacia
13<00 Formula e<
Campionatul FIA, la
Monaco, în Monaco
13<45 Curse de maşini< Super Cupa
Porsche, în Spania
14<25 Omnisport<
Watts 14<45 - 16.45
Fotbal< Premier League 19<15 Curse de
maşini< WTCR, în
Slovacia 20<00 Superbike< Campionatul
Mondial, la Imola, în
Italia 20<30 Superbike<
Campionatul Mondial, la Imola, în Italia
20<55 Ştirile Eurosport 21<00 Ciclism<
Turul Italiei - Il Giro
astăzi 23<00 Supersport< Campionatul
Mondial 23.30 Superbike< Campionatul
Mondial, la Imola, în
Italia 0.00 Ciclism<
Turul Italiei 2.00 4.00 Ciclism< Turul
Californiei

Pro 2

Nilay Deniz,
“Dragoste cu
`mprumut” - 15.45
7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.45
Razbunare pe tocuri (r)
9.15 Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni
există Paradis (r) 14.30
Razbunare pe tocuri (r)
14.45 R[zbunare pe
tocuri (r)
15.45
Dragoste cu `mprumut
(r) 16.45 Umbre din
trecut 18.00 M]ine e o
nou[ zi 19.00 Și fără
sâni există Paradis
21.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 22.00
Moștenirea 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din trecut
M1

6.55 Azi dimineața 10.18 Azi
înainte de masă
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa14.35 Exprescarpatin 15.35
Familia 19 16.35
Lumea17.35vârst
a 18.55 Astă seară
20.05 Ești acasă
20.30Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.51 Azi noapte
1.02 Jurnal de
închidere

Duminic[ 12 mai 2019
Prima TV

TVR 1

Horia V`rlan,
“În bucătărie cu
Horia Vîrlan” -15.00

Mircea Dinescu,
“Politică şi
delicateţuri” - 14.30

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy
News 8.45 Casa<
construcţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbrăcatu’ 11.00 Pasiune
Toscană 12.00 Teleshopping 13.30
Benny Hill Show
14.30 Elle on Tv
15.00 În bucătărie
cu Horia vîrlan
16.00 Cronica cârcotaşilor (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei
23.00 Cu ce ți-am
greșit noi, Doamne?
1.00 Don Jon (r)
3.00 Dinte pentru
dinte (r) 5.00 Benny Hill Show

7.30 Universul credinţei 8.30 Universul
credin\ei 9.30 Pro patria 10.00 În grădina
Danei 10.35 viaţa satului 11.50 Minutul de
agricultură 12.00 viaţa
satului 13.00 Tezaur
folcloric 14.00 Telejurnal 14.30 Politică şi
delicateţuri 15.30 Bella şi grădina fantastică
17.15 Să mergem împreună! 17.25 Live sală
17.30 Handbal feminin
19.00 Dosar România
19.55 Destina\ia Tel
Aviv 20.00 Telejurnal
21.10 Concert Maria
Ciobanu 23.00 Garantat 100% 0.00 Replay
1.10 Bella şi grădina
fantastică 2.50 Discover
Romania 3.00 Garantat
100% 4.40 Universul
credinţei (r) 5.55 Imnul
Rom]niei

RTL Club

7.35 Clubul de puști
9.50 Infinity Nado –
ser. chin. 10.20 Preferatele lui Noe
12.25 Cele mai frumoase orașe din Ungaria 15.55 Micul
nostru sat - ser.
magh. 16.50 Academia de poliție 6 film am. 19.00 Jurnal RTL 19.55
Omul de fier 3 – film
am. 22.35 Șefi spurcați 2 – film am.
4.30 Partea vieții cu
gagici – ser. am.
TV2
7.00 Lumea astro
8.05 Desene animate
10.40 Gospodina
anului 14.25 Mrs.
Doubtfire - tată este
numai unul – film
am. 17.15 În drum
spre casă – film am.
17.55 Inspectorul
Alex – ser. pol. 19.55
Transformers – Ultimul cavaler – film
am. 23.15 Fuck you,
domnule profesor! film germ. 1.50 Cloverfield Lane 10 – hororr am. 4.00 Polygami – film magh.

Duna TV

8.40 În mâna lui
Dumnezeu 9.15
Cronica catolică
9.50 Rome Reports
10.20 Religia multicoloră 11.10 Religie și libertate 13.02
Jurnal 13.50 Muzică de prânz 14.25
Geologie peste tot –
vulcanii din Bazinul Carpatin 15.50
Satisfăcător la căsătorie – film magh.
19.35 Te iubim,
doctore - ser. australian 23.05 Show
de concurs de cunoștințe – film am.

Duminic[ 12 mai 2019

Remedii naturiste
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Propriet[\ile terapeutice
ale socului
Socul (Sambucus nigra) este
cunoscut ca ﬁind un aliat de
nădejde în lupta cu kilogramele
în plus. Florile de soc conţin nitrat
de potasiu, caroten, vitamina C,
zaharuri, mucilagii, fapt pentru
care, sub forma de ceai sau suc,
elimina excesul de apă de la
nivelul ţesuturilor, ajută la
dizolvarea stratului adipos şi
stimulează digestia.
Pe de altă parte, fructele socului
contin şi ele vitamine (C şi din
complexul B), acid tanic şi malic,
aldehide glicolice, aminoacizi şi
zaharuri, ﬁind eﬁciente împotriva
obezităţii. Socul nu ajută doar la
distrugerea depozitelor de grăsimi,
ci este de un real folos şi în calmarea
nevralgiilor şi a durerilor reumatice,
combate infecţiile respiratorii.
Florile se culeg în mai-iunie; în
zonele montane chiar şi în iulie. Se
taie întreaga inﬂorescenţă cu un
cuţitaş sau foarfece, chiar înainte de
a se deschide toate ﬂorile, neaparat
pe timp frumos şi uscat. Ele se pun
imediat să se usuce, la umbră, în
strat subţire.
Recomandări terapeutice
Florile de soc au proprietăţi
sudoriﬁce, diuretice, laxative,
febrifuge,
galactogoge,
antiinﬂamatoare,
uşor
dezinfectante. Sunt indicate în
obezitate şi menopauză. Ceaiul din
ﬂori de soc provoacă o transpiraţie
abundentă, ajutând la scăderea
temperaturii; este recomandat
contra tusei în afecţiunile aparatului
respirator: răceală, gripă, bronşită,
ca şi în constipaţie.
Prin diureza pe care o produce
se recomandă în reumatism, boli
de rinichi şi de vezica. Având
proprietăţi laxative şi ajutând la
eliminarea apei din ţesuturi, se
foloseste ca medicament natural în
obezitate.
1. Constipaţia, digestia diﬁcilă
Se ia pulbere de ﬂori de soc, câte
1 linguriţă, cu 10 minute înainte de
masă. Florile de soc stimulează
peristaltismul digestiv, în general şi
pe cel intestinal, în special, ﬁind de
ajutor mai ales persoanelor
sedentare, cu probleme de digestie,
având o eﬁcienţă specială pentru
combaterea atoniei digestive.
Pulbere din ﬂori uscate: se
obţine prin măcinarea ﬂorilor
uscate cu maşina de măcinat cafea.
Depozitarea pulberii se face în
borcane de sticlă închise ermetic,
în locuri întunecoase şi reci, pe o
perioadă de maximum 2 săptămâni
(deoarece uleiurile volatile se
evaporă foarte rapid).
2. Gripe şi răceli
Se administrează pulbere, 4
doze a câte 3-5 g/zi; ampliﬁcă rapid
răspunsul sistemului imunitar la
agresiunea viruşilor, combate
inﬂamaţia mucoaselor, reduce
durerile de cap şi durerile
musculare, ampliﬁcă tonusul psihic.
Momentul cel mai bun pentru
administrarea pulberii este debutul
infecţiei, când apar primele
simptome - usturime în gât, senzaţie
de iritaţie nazală, uşoare dureri de
cap.

Sau puteţi să folosiţi ﬂorile sub
formă de infuzie: peste 2 linguriţe
de ﬂori de soc sau pulbere de ﬂori
se toarnă 250 ml apă clocotită: se
beau 3 ceaiuri călduţe pe zi.
3.
Reducerea
greutăţii,
normalizarea
tensiunii,
îmbunătăţirea memoriei şi a
capacităţii de concentrare
Se administrează, timp de o
săptămână, câte 9-15 g de ﬂori de
soc/zi, sub formă de pulbere sau de
extract apos (infuzie combinată)
persoanelor de vârsta a doua şi a
treia.
Cele mai clare efecte constau în
reducerea greutăţii corporale (pe
seama eliminării excesului de apă
şi a anumitor toxine din organism),
normalizarea tensiunii arteriale,
îmbunătăţirea memoriei, a digestiei
şi a eliminării şi creşterea capacităţii
de concentrare.
Un alt rezultat ce se obţine în
urma tratamentului cu ﬂori de soc
este redobândirea tonusului psihic,
a unei stări de optimism şi de
vioiciune, în doar 7 zile.
Cei care doresc să slăbească pot
apela şi la ceaiul de soc. Se prepară
din 3 linguriţe de ﬂori de soc la 250
ml de apă clocotita. Se lasă la infuzat
timp de 10- 15 minute, după care
se strecoară. Ceaiul poate ﬁ băut
înainte de masă sau după ce ai
mâncat săţios (maximum de 3 ori
pe zi).
Este recomandat ca pentru
început să se bea o cană de ceai
pentru a observa cât de bine
răspunde organismul la un astfel de
tratament, după care, în timp, se
poate ajunge la 3 căni pe zi.
În cazul în care apar reacţii
adverse precum arsuri gastrice,
vomă, diaree, deshidratare, stare
generală alterată trebuie să
întrerupeţi imediat administrarea
ceaiului.
În funcţie de greutatea
corporala şi de felul în care
răspunde organismul la tratament,
remediile naturale din soc pot ﬁ
folosite până la 3 luni.
4. Febra
Infuzia ﬁerbinte de soc se
foloseşte ca remediu de urgenţă,
pentru efectul sudoriﬁc, febrifug şi
antitusiv. Se prepară prin opărirea
unei linguriţe de ﬂori de soc, uscate
şi mărunţite, cu 1 cana (250 ml) apă
clocotită; se lasă la infuzat 10-15
minute, se ﬁltrează şi se consumă
cât mai caldă posibil.
În caz de febră se bea infuzia
ﬁerbinte, câte 1/2 cană, de 2-3 ori/zi.
După administrare, se remarcă
menţinerea temperaturii ridicate a
corpului pentru câteva minute, apoi
socul va avea o acţiune
asemănătoare cu a aspirinei,
producând vasodilataţie şi o
transpiraţie puternică, timp în care,
gradat, temperatura corpului va
scădea.
Text selectat de Ioan A.

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

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

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

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 6.00

Olimpia Melinte,
“Vlad “- 20.30

6.00 Gimnastica de
dimineață 11.30 :tiri
12.00 Agenda Publică
(r) 16.30 Info Studio,
realizator Ioan Anița;,
Persoanele de vârsta a
treia şi Liga "Unirea"
17.30 “Panoramic
Sportiv”, realizator
Ionu\ Bl[jean 18.30 Info Electoral, realizator
Mihai Sălceanu 20.00
Agenda Publică, dezbatere electorală, realizator Stela C[dar

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Feti\a mea 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Insula iubirii 23.00 Xtra
Night Show 1.00 vecini
de co;mar (r) 3.00 Observator (r) 4.00 Feti\a
mea (r) 6.00 Observator

TVR 2

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[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
Curierul 3 (r) 2.00
Lec\ii de via\[ (r)
3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Matthew Perry,
“Servicii complete
pentru Sara” - 21.10

Eda Ece,
“Pre\ul fericirii” 20.00

7.00 Oanapp 9.00 Lonesome dove< suflet de pistolar 10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 Femei
de 10, b[rba\i de 10 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360°-GEO< China
- pescarii la copc[ 15.00
Oanapp 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
17.00 Oanapp 18.00
Prim[vara amintirilor
18.50 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 Câştigă
România! 21.10 Servicii
complete pentru Sara
23.00 Puterea speran\ei
0.00 Câştigă România! (r)
1.10 Filmul de art[ 2.50
E vremea ta! 3.05 Telejurnal TvR2 3.50 Sport 4.05
Puterea speran\ei 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 Kosem 11.00
Puterea dragostei
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 Pre\ul fericirii 23.00 Super
potriveala 0.30
Știrile Kanal D (r)
1.30
Super
potriveala (r) 2.45
Puterea dragostei
4.45 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

Pro Cinema

Jeffrey Dean
Morgan,

“Curierul” - 20.30
7.45 Bruneta mea
favorită (r) 9.45 La
bloc (r) 12.15
Povestea lui Tiffany
Rubin (r) 14.15 Eu
și Marley< Cățelușul
(r) 16.00 Zeița
18.15 La bloc 20.30
Curierul 22.30 La
pescuit în deșert
0.30 Curierul (r)
2.30 Ruby Sparks
(r) 4.15 La bloc
5.30 La M[ru\[

Eurosport
7<30 Ciclism< Turul
Italiei 9<30 Ciclism<Turul Italiei
11<00 Curse de maşini< WTCR , în Slovacia 11<30 Curse de
maşini< WTCR , în
Slovacia 12<05Ciclism< Turul Californiei 13<00Ciclism<
Turul Italiei 15<45
Snooker< Campionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 14<05 Ciclism<
Turul Italiei 18<00 Ciclism< Giro Extra
19<00 Polo pe
iarbă<Cupa Westchester, la Palm Beach,
în Statele Unite 20<00
Călărie< Concursul de
sărituri peste obstacole Royal Windsor, la
Londra, în Anglia
20<55 Ştirile Eurosport 21<00 Ciclism< Turul Italiei - Il
Giro astăzi 23<00 Ciclism< Turul Californiei 23<00 Ştirile
Eurosport 0<00 Ciclism< Turul Californiei 2<30 Superbike< Campionatul
Mondial, la Imola, în
Italia 4<00 Ciclism<
Turul Californiei 5<00
Ciclism< Turul Italiei
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Pro 2

Prima TV

TVR 1

Ramona Hanganu,
“Mo;tenirea” - 22.00

Ving Rhames,
“Execu\ie
`n for\[“ - 20.30

Ionuţ Cristache,
“EuRo19” - 21.00

6.00 Umbre din trecut
(r) 7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni există Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri
15.45 Dragoste cu
`mprumut (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 R[zbunare
pe tocuri 22.00 Mo;tenirea 23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.30
Moștenirea (r) 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)

7.20 Haiducii (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Benny Hill Show (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 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 Execu\ie `n for\[ 22.30
Starea na\iei 23.30
Betman 23.35 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Constantin Codrescu - în dialog cu
Crina Semciuc 2.00
Execu\ie `n for\[ (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Capri (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 9.00 #Creativ 9.30 Tema zilei 9.45
Teleshopping 10.00
Aripile Nordului 10.55
S[ mergem `mpreun[!
11.00 Ca’n via\[ 12.00
Teleshopping 12.30 EuRo19 13.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 13.30 Pofticio;i,
la crati\[! 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Maghiara
de pe unu 16.55 S[
mergem `mpreun[ 17.00
Aripile Nordului 17.50
Remember Eurovision
18.00 EuRo19 18.30
Banii t[i 19.00 Fe\e-fe\e
19.55 Destina\ia Tel Aviv
20.00 Telejurnal 20.30
Tema zilei 21.00 EuRo19
22.00 Gala Premiilor
UNITER a XXvII-a
ediţie 1.50 Fe\e-fe\e 2.35
G[ri de poveste 3.25
Telejurnal 3.50 Tema
zilei (r) 4.15 Aventura
urban[ 5.05 Banii t[i
5.30 via\a satului 5.55
Imnul României

M1

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Show
13.00 Favoritele lui
Noe 13.50 Perla mamelor – ser. am. 15.10
Dragii moștenitori –
ser. magh. 17.50 Elif –
pe drumul iubirii –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 22.30 Între prieteni – ser. magh. 23.05
Șeful în incognito –
doc. reality 0.35 Secolul XXI. – legendele
trăiesc cu noi 1.30 Arcașul verde – ser. am.
3.50 Au fost odată două Germanii – ser. de
thriller germ.
TV2

Duna TV

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Planeta albastră 17.35
Gospodarul maghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dragoste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet - ser. turc
21.45 Banca –
show comercial
0.55 Detectivi privați – doc-reality
magh. 5.50 În capcană – doc-reality
germ.

7.45 Magazin pentru rromi 8.50 Poșeta 9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Doctorul din provincie ser. germ. 13.02 Jurnal 13.50 Mâncăruri simple și rapide
cu Jamie 15.20 Dragoste infinită – ser.
turc 16.15 Șase surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
22.25 Oficiul legendelor – ser. fr. 23.25
1890 – ser. slov. 0.35
NCIS – ser. am.

Re\ete
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Cire;at[ de cas[

Mod de preparare<
Un kg de cireșe bine coapte
(dacă se poate soi mai dulce),
400 - 500 g de zahăr (depinde
cât de dulce doriți să fie lichiorul), 500 ml de alcool etilic dublu rafinat 96 %, sau eventual
un litru de votcă de 37-40 %.
Mod de preparare<
Cireșele se spala și se pun într-o sticlă cu gura largă. Eventual,
boabele se pot crăpa puțin, dar
sânburii nu se scot. Peste ele se
pune zaharul. Se leagă sticla la gură și se pune la soare 2-3 zile, până
când cireșele lasă suficient sirop,
astfel încât boabele să fie complet

Mod de preparare<
Punem legumele (în afară de
roșie) taiate cuburi mari la fiert
în apă potrivit de multă (nici prea
multă dar nici puțină, să aibă de
unde să scadă). Roșia o opărim, o
decojim și o punem la fiert separat
în puțină apă (dacă o punem la
un loc cu legumele le incetinește
fierberea). Când sunt aproape
fierte, adăugăm sare și 2-3 linguri

Pr[jitur[ de cas[ cu c[p;uni

Ingrediente<

acoperite de lichid. Se toarnă alcoolul peste sirop și se lasă din
nou câteva zile, tot așa cu capac,
după care se poate completa cu
apă, în funcție de cât de tare doriți
să fie preparatul final. Trebuie să
țineți cont și de faptul că cireșele
cu zahărul a început să fermenteze, deci și acestea vor mai mări
puțin conținutul de alcool.
Dacă doriți să păstrați cireșele
pentru iarnă fără conservant, folosiți neapărat alcool dublu rafinat, adăugând apa doar cu o săptămână-două înainte de a consuma cireșata.

Sup[ cream de legume

Ingrediente<
O ceapă, un morcov, un ardei
(de preferat roșu), un dovlecel
mic, un păstârnac, o roșie, sare,
piper, 2-3 linguri de ulei. Opțional se mai poate folosi< un cartof
mic, țelină, pătrunjel rădăcină
(puteți folosi orice legume aveți
la îndemână).
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de ulei. Scoatem legumele într-un
bol, punem și câteva linguri din
apă în care au fiert și le pasăm cu
blenderul stick. Apoi turnăm din
apa în care au fiert legumele câte
puțin, până ajungem la consistența dorită. Potrivim de sare și piper.
Putem adăuga și 2-3 linguri
de smântână lichidă (pentru gătit)
și verdeața tocată. Dacă doriți să
adăugați crutoane la servire, e bine să puneți feliile de pâine în cuptor la prăjit, iar când capătă culoarea pe care o doriți, le scoateți,
și după ce se răcesc le frecați cu
un cațel de usturoi, apoi le tăiați
cubulețe.

200 g de căpșuni, 6 ouă, 100 g de
zahăr, un plic de zahăr vanilat,
120 g de făină, un praf de sare,
coaja rasă de la o lămâie, zahăr
oudră pentru ornat.
Mod de preparare<
Căpșunile se spală, îndepărtăm codițele și le lăsăm să se scurgă. Le tăiem felii și presărăm cu
1-2 linguri de zahăr. Albușurile se
separă de gălbenușuri. Gălbenușurile se mixează cu restul de zahăr până se dizolvă iar compoziția
capătă o culoare deschisă. Se
adaugă făină și amestecăm ușor cu
o lingură, că să nu iasă aerul din

aluat. Albușurile se bat spumă tare
cu un praf de sare. Se încorporează
albușurile în gălbenușuri, amestecând ușor. Compoziția formată
se toarnă într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt. Se întinde uniform
pe toată suprafață și se nivelează.
Deasupra, pe toată suprafață prăjiturii se adaugă felii de căpșuni,
fără să le adâncim. Se dă tava la
cuptor, la o temperatură potrivită.
Când devine aurie – ușor rumenă
se scoate din cuptor și se lasă să se
răcescă complet. Se pudrează pe
toată suprafață cu zahăr praf și se
porționează.

Toc[ni\[ăde berbecu\ cu cartofi

Ingrediente<
1,5 kg carne de berbecuț cu os,
un kg de ceapă, 50 g de usturoi,
100 g de bulion pastă, o linguriță
de boia de ardei, 2 fricele de cimbru, 1,8 kg de cartofi, o linguriță
de piper, o legătură de frunze de
pătrunjel, sare după gust, 100 ml
de vin roșu demisec sau roze,
200 g de untură.
Mod de preparare
Carnea de berbecuț se spală
bine, se scurge de apă, se taie în
bucăţi, câte două la porţie, se sărează şi se prăjeşte într-o cratiţă
cu untură fierbinte (sau preferabil,
în natură, la ceaun). După ce carnea se rumeneşte, se scoate într-

un vas. În untura rămasă se căleşte
ceapa curăţată şi tăiată felii, care
apoi se stinge cu bulion, boia, supă
sau apă caldă. Se potriveşte de sare
şi se adaugă carnea prăjită, usturoiul curăţat şi tăiat mărunt şi cimbrul. Se lasă apoi să fiarbă la foc
încet două ore.
Cartofii se curăţă, se spală, se
taie cubulețe mai mari şi se adaugă
la carne şi sos. Se mai fierb împreună 30 minute. Se serveşte cu
verdeaţă tocată pe deasupra.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Natalia Intotero,
invitat[ la “Info
electoral” - 18.30

Andreea Marinescu,
“:tirile Pro TV”
- 7.00

6.00 Gimnastica de
diminea\[ 6.30 :tiri
11.30 :tiri 12.00 Agenda Publică (reluare)
18.00 Sănătate, realizator Mihaela Ghiță 18.30
“Info electoral”, realizator Mihai Sălceanu,
invitat[ Natalia Intotero
- ministru 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri

7.00 :tirile Pro
Tv 10.30 vorbe;te lumea 13.00
:tirile Pro T v
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
T v 20.30 Las
Fierbin\i 21.30
Ferma - Un nou
`nceput 23.30 :tirile Pro Tv 0.00
Eroi de sacrificiu
(r) 2.00 Lecţii de
viaţă (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile Pro Tv

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Cheﬁ la
cuțite 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Asterix la
Jocurile Olimpice 2.45
Acces direct (r) 3.00
Observator (r) 4.00
Feti\a mea
TVR 2

Virgil Ianțu,
“Câştigă România! “
- 20.00
7.00 Oanapp 9.00
Lonesome dove< suflet
de pistolar 10.00
C];tig[ Rom]nia! 11.00
Femei 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 16.00 Putere
şi inocenţă 17.00
Oanapp 18.00 Primăvara amintirilor 18.50
E vremea ta! 19.00 Telejurnal T vR 2 19.45
Sport 20.00 Câştigă
România! 21.10 D’ale
lu’ Mitică 22.00 Destine
ca-n filme 23.00 Puterea peran\ei 0.00
C];tig[ Rom]nia 1.10
Servicii complete pentru Sara 2.50 E vremea
ta!
5.55
Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
ştiai

Kanal D

Anastasia Tsilibiou,
“Kosem” - 9.15

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
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 Pre\ul fericirii
23.00 vulturii de
noapte 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei (r)
4.30 În căutarea
adevărului (r) 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Pro 2

Penélope Cruz,
“Avocatul” - 22.30

Costin Sforaru,
‘Moștenirea” - 22.00

7.30 Povestea lui
Tiffany Rubin (r)
9.30 La bloc (r)
12.00 Eu și Marley<
Cățelușul (r) 13.45
La pescuit în deșert
(r) 15.45 De aici în
eternitate 18.15 La
bloc 20.30 Legenda
luptătorului kung-fu
22.30 Avocatul 1.00
Legenda luptătorului
kung-fu (r) 2.15
Avocatul (r) 4.45 La
bloc (r) 6.15 La
M[ru\[ (r)

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.45
Razbunare pe tocuri
(r) 9.45 M]ine e o
nou[ zi (r) 10.45
Teleshopping 11.15
Umbre din trecut (r)
12.30 Și fără sâni există Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri
(r) 15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni există Paradis 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 Moștenirea (r)
3.30 Daria, iubirea
mea 4.30 Moștenirea
(r) 6.00 Umbre din
trecut

Eurosport
5<00 Ciclism - Turul
Italiei 6<00 Ciclism - Turul Californiei 7<30Ciclism - Turul Italiei
8<30 Ciclism - Turul
Californiei 9<30 Ciclism - Turul Italiei
11<00 Supersport- Imola Campionatul Mondial 11<30 Superbike Imola,Campionatul
Mondial, la Imola, în
Italia13<00 Ciclism Turul Italiei 14<05 Ciclism - Turul Italiei
18<00 Ciclism, Giro Extra 18<30 Ciclism - Cele
patru zile de la
Dunkerque 19<30 Omnisport watts 19<55 Ştirile Eurosport 20<30 Formula E - Monaco, Campionatul FIA, la Monaco, în Monaco 21<30
Curse de ma;ini - Slovakiaring WTCR , în
Slovacia 22<00 Motociclism EWC - Acces total
22<25 Raliuri Campionatul italian de raliuri
, în Italia 22<30 Curse
de ma;ini - Silverstone
Cupa de Anduranţă
Blancpain, la Silverstone, în Regatul Unit
23<30 Curse de ma;ini Buriram Challenge-ul
Mondial Blancpain GT
Asia, la Buriram, în
ailanda 23.55 Ştirile
Eurosport 0.00 Ciclism
- Turul Californiei 2.00
Curse de ma;ini - Slovakiaring

M1

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi înainte
de masă 13.01 Jurnal de prânz 14.35
Planeta albastră
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35 Biserica vie 17.35
Expres carpatin
18.33 Șansa 18.55
Astă-seară 20.05
Familia 19 22.25
Jurnalul celor din
v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 23.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

Mar\i 14 mai 2019
Prima TV

Stana Katic,
“Misterul din
Iordania” - 20.30
7.20 Constantin Codrescu – în dialog cu
Crina Semciuc (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Benny Hill
Show (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Secrete de stil 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Orgolii 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Misterul din
Iordania 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din inima Rom]niei 0.00
Dorel vișan – în dialog cu Ana Ularu
2.00 Misterul din Iordania (r) 4.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 5.00 Orgolii (r)
6.50 Teleshopping
RTL Club

7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.20 Șeful în
incognito – doc-reality 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 22.30 Între
prieteni – ser. magh.
23.05 Magnum –
ser. am. 1.20 Arcașul verde – ser. am.
3.30 Graceland –
ser. am. 4.35 Partea
vieții cu gagici – ser.
am. 5.00 Bărbații! ser. magh.
TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dragoste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
21.45 Banca –
show-concurs 0.25
Detectivi privați –
reality magh. 1.30
Faptele extra - știri
5.25 În capcană ser. germ.

TVR 1

Gianina Corondan,
“Fe\e-fe\e“- 19.00
7.00 Matinal 9.00
Banii t[i 9.30 Tema
zilei 10.00 Aripile Nordului (r) 10.55 Francisc 11.00 Ca’n via\[
12.00 Teleshopping
12.30 EuRo19 13.00
vreau s[ fiu s[n[tos!
13.30 Doar s[ gusta\i
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.55 Să mergem împreună! 17.00 Aripile
Nordului 17.55 Să
mergem împreună!
18.00 EuRo19 18.30
Lumea azi 19.00 Fe\efe\e 19.55 Destina\ia
Tel Aviv 20.00 Telejurnal 20.30 Tema zilei
21.00 EuRo19 22.00
Eurovision 2019 0.15
Telejurnal 0.45 Fe\efe\e 1.40 Concert
Maria Ciobanu 3.30
vorbe;te corect! 4.15
Tezaur folcloric 5.55
Imnul Rom]niei

Duna TV

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.35
Doctorul din provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie
15.20 Dragoste infinită – ser. turc
16.15 Șase surori –
ser. span. 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-austr. 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 21.30 Concursul muzical Eurovision

Diet[

Mar\i 14 mai 2019

Speciali;tii sus\in c[ lecitina contribuie
la sc[derea `n greutate
Până de curând, cu
toții știam că în perioada
examenelor, în zilele stresante sau în cazul diverselor tulburări de
memorie trebuie să
apelăm la lecitin[, însă de
curând specialiștii au mai
descoperit un beneﬁciu<
poate contribui la
scăderea în greutate!
Asta pe lângă faptul că
ne ajută să reducem cantitatea de grăsimi din sânge lecitina poate dizolva
grăsimile din sânge, dar și
pe cele depozitate în organism. Alături de carnitin[,
colină și coenzima Q10,
împiedică depunerea colesterolului pe artere și ne ajută
să și slăbim.
L-carnitina, colina,
coenzima Q 10, lecitina sunt
substanțe asemănătoare vitaminelor pe care, în ultima
vreme, puteți să le luați din
numeroase suplimente alimentare, recomandate în
perioadele în care organismul este suprasolicitat, în
post sau în curele de slăbire.
Ideal însă ar ﬁ să le preluăm
din alimente integrale, importante în dietă, deoarece,
fără ele, nutrienții nu pot ﬁ
utilizați la maximum. Spre
exemplu, coenzima Q 10 e
vitală în orice dietă, nu doar
în cea pentru reducerea
greutății. Fără coenzima
Q10 nu se poate elibera energia din alimente.

Sursele de aminoacizi
din alimentație
Organele de animal
tânăr, precum vițel, miel și,
în special, inima sau alte viscere, reprezintă surse bogate
de aminoacizi. Mai mult,
toate aceste substanțe
împiedică apariția aterosclerozei și facilitează arderea
grăsimilor. Astfel, se reduce
și greutatea corporală. Colină reduce colesterolul din
sânge. O puteți găși în tărâțe,
gălbenuș, lapte, drojdie de
bere, soia și uleiuri vegetale.
Aceleași alimente conțin
lecitin[. Soia este o sursă excepțională de lecitin[, iar
efectul ei se exercită prin
împiedicarea depunerii
grăsimilor pe artere. Introduceți în alimentație iaurtul
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Activit[\ile fizice ce
ard calorii `ntr-un
timp foarte scurt
Vrei să scapi de câteva kilograme în
plus? Atunci nu ar strica să știi ce activități sportive ard caloriile în cel mai scurt
timp. Alege-o, dintre aceste activități,
pe cea care ți se potrivește cel mai bine
și vei sc[pa de kilogramele în plus, care
îți dau bătăi de cap.

de soia, laptele de soia, tofu,
tempeh și stropiți cu sos de
soia de calitate peștele la grătar sau salatele de legume
preparate la abur sau la plită.
Edamamele sunt o sursă
bună de soia și pot ﬁ
pregătite ușor la cuptor, cu
puțină sare grunjoasă, pot ﬁ
servite ca aperitiv, săturând
rapid și inhibând poă de
mâncare.
Toate aceste substanțe
împiedică organismul să
transforme inclusiv zaharurile în grăsimi periculoase pentru artere. Se știe
că mai mult de 50% din
cazurile de ateroscleroz[
sunt cauzate de consumul
excesiv de zahăr raﬁnat și nu
apar din cauza consumului
excesiv de grăsimi.
Chiar dacă au efecte
dovedit beneﬁce, toți acești
compuși, luați doar din suplimente sintetizate, nu aduc
beneﬁcii de 100%, așa cum
aduc aminoacizii proveniți
din surse naturale. Oricum,
este totuși un beneﬁc să se
consume suplimente sintetizate în lipsa totală a acestora din alimentație, dar trebuie să conștientizăm că nu
putem contracara o dietă total dezechilibrată doar cu un
pumn de astfel de substanțe
achizionate sub formă de
capsule, de la farmacie.
Combinația “natură plus
substanțe de sinteză”, echilibrate în mod logic în acord

cu vârsta și alte probleme,
cu ajutorul unui medic,
reprezintă cheia sănătății!
Sursele naturale de
lecitin[ sunt< gălbenușul,
legumele, leguminoasele,
uleiul de soia.

Suplimente pe baz[
de lecitin[
Suplimentele dietetice
pot ﬁ luate pentru completarea aportului de lecitina
din alimentație. Organismul
are nevoie de 50 de
miligrame de lecitin[ pe zi,
pe care le putem obține cu
ușurință din alimentație, însă putem completă cu suplimente alimentare. Aceste
suplimente sunt, în general,
derivate din uleiul de soia.
Dozele mai mari de 30 de
miligrame pot cauza efecte
adverse precum tulburări
gastrointestinale, amețeli
sau chiar acumulare de kilograme în plus.
Lecitina se regăsește, ca
supliment alimentar, sub
formă de tablete sau granule.
Granulele pot ﬁ consumate
în smoothie-uri, shake-uri
proteice sau chiar în deserturi sau salate - acestea au o
aromă asemănătoare nucilor
sau alunelor.
Dacă ai o dietă săracă în
alimentele care conțin lecitina, poți folosi suplimentele
alimentare pentru a compensa lipsa acesteia.

Atunci când faci sport, organismul nu
folosește prima dată caloriile care sunt stocate
în organism sub formă de grăsime, ci folosește
mai întâi carbohidrații. Carbohidrații sunt
însă stocați în cantități limitate. Pentru a-ți
determina organismul să “ardă” depozitele
de grăsime, trebuie să `i oferi oxigen iar pentru a face asta trebuie să menții ritmul cardiac
alert. De aceea exercițiile de tip cardio sunt
eﬁciente atunci când vine vorba despre eliminarea kilogramelor în plus.
Specialiștii au întocmit o list[ a activităților sportive care îți mențin ritmul cardiac
astfel încât organismul să “ardă” grăsimile.
Alergatul în ritm alert – ai nevoie de
multă energie pentru a susține alergatul în
ritm alert. Pentru început, poți porni cu un
sprint de 10-20 secunde, urmat de alergat sau
mers în ritm accelerat preț de 60 de secunde,
apoi de încă un sprint. Continuă în acest ritm
până când obosești. Făcând asta zilnic, îți va
crește rezistența și vei reuși să alergi din ce în
ce mai mult, dar și din ce în ce mai repede.
Săritul corzii – specialiștii susțin că o or[
de sărit coarda arde până la 1074 de calorii.
Pentru rezultate optime, poți sări coarda preț
de câteva secunde, continuând apoi cu 60 de
secunde de mers sau alergat, pentru ca apoi
să sari iar coarda și tot așa.
Taekwondo – artă marțială de origine
corean[, taekwondo necesită viteză, putere,
reacții rapide și forță în mișcare. Această activitate arde o mulțime de calorii, mai ales
dacă o practici cu cât mai puține pauze.
Înotul – înotul în ritm alert arde până la
892 de calorii pe or[, iar mare parte din aceste
calorii sunt arse pentru că organismul face
eforturi serioase pentru a menține temperatura corpului în ciuda apei reci din piscină.
Urcatul scărilor – nu este vorba despre
urcatul scărilor într-un ritm lent, ci mai degrab[ despre alergatul pe scări, care accelerează pulsul și forțează plămânii să se umple
cu aer, oxigen]nd astfel mai bine organismul.
Joggingul – această activitate îți pune în
mișcare toți mușchii corpului și îți pune la
încercare sistemul cardiovascular. O or[ de
jogging poate arde până la 755 de calorii.
Tenisul – 728 de calorii sunt arse într-o
or[ de tenis, asta pentru că trupul este în continuă mișcare și face eforturi pentru a lovi
mingea cu traiectorie imprevizibilă.
Mersul pe role – mersul pe role combină
exercițiile cardio cu cele de forță, fără a pune
însă prea mare presiune pe articulații. O or[
de mers în ritm alert pe role arde până la 683
de calorii.
Canotajul – canotajul folosește 9 grupe
majore de mușchi și este cunoscut ca ﬁind
unul dintre sporturile care arde cele mai
multe calorii.

Programe TV
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Vera Pop,
“:tiri ITV” - 19.30
6.00 Gimnastica de
diminea\[ 6.30 :tiri
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (reluare) 18.30 “Info
electoral”, realizator
Mihai Sălceanu 19.30
:tirile IT v 20.00
“Agenda public[”,
dezbatere electorală,
realizator Stela C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Feti\a mea
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Du;manul
din umbr[ 2.45 Acces
direct 4.00 Feti\a mea
(r) 6.00 Observator
TVR 2

Oana Mareş,
“Oanapp” - 17.00
7.00 Oanapp 9.00 Lonesome dove< suflet de pistolar 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Drag de
România mea 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar
360°-GEO
15.00
Oanapp 16.00 Putere şi
inocenţă17.00 Oanapp
18.00 Prim[vara amintirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
T vR 2 19.45 Sport
20.00 C];tig[ Rom]nia
21.10 Django 22.55
Poate nu ştiai 23.00 Puterea speran\ei 0.00
C];tig[ Rom]nia 1.10
Django 2.50 E vremea
ta! 3.05 Telejurnal
TvR2 3.50 Sport4.05
Puterea speranţei 5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

Pro TV

Pro Cinema

Gheorghe Ifrim,
“Las fierbin\i”
- 20.30

Rosalind Russell,
“Nu vrea ;i pace!”
- 16.15

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
:tirile Pro T v
20.30 Las fierbin\i
21.30 Ferma 23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Kingsman< Serviciul secret (r) 2.15
Lecţii de viaţă (r)
3.00 vorbe;te lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 Rocky II (r)
9.45 La bloc (r) 12.15
La pescuit în deșert (r)
14.15 Familia Crood
(r) 16.15 Nu vrea ;i
pace! 18.15 La bloc
20.30 In spatele liniei
inamice
22.30
Mesagerii 2< Sperietoarea de ciori 0.30
~n spatele liniei inamice (r) 2.15 Mesagerii
2< Sperietoarea de
ciori (r) 3.45 La bloc
5.00 Ce spun rom]nii

Kanal D

Eurosport
5<00 Ciclism - Turul
Italiei 6<00 Ciclism Turul Californiei 7<30
Ciclism - Turul Italiei
8<30 Ciclism - Turul
Californiei 9<35 Ciclism - Turul Italiei
11<00 Formula E Monaco Campionatul
FIA, la Monaco, în
Monaco12<00 Ciclism
- Turul Californiei
13<00 Ciclism - Turul
Italiei 14<45 Ciclism<
Turul Italiei 18<00 Ciclism-Giro Extra18<15
Formula e< Campionatul FIA, la Monaco,
în Monaco 18<30 Ciclism- Cele patru zile
de la Dunkerque 19<30
Formula E - Monaco
Campionatul FIA, la
Monaco, în Monaco
20<30 Raliuri< Acces în
culisele ERC 20<25
Ştirile Eurosport 20<30
Curse de ma;ini - Slovakiaring20<55 Ştirile
Eurosport 21<00 Ciclism - Il Giro astăzi
23<00 Ciclism - Turul
Californiei 23<55 Ştirile Eurosport 0<00 Ciclism - Turul Californiei 2<00 Motociclism EWC - Acces total 2<30 Ciclism - Turul
Italiei4<00 Ciclism Turul Californiei

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
- 17.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
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 Pre\ul
fericirii 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

Pro 2

Carmen Villalobos,
“Și fără sâni există
Paradis” - 19.00
7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Razbunare pe tocuri (r)
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni există Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni există
Paradis 21.00 R[zbunare pe tocuri 22.00
Moștenirea 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 Și fără sâni există
Paradis (r) 2.00 Mo;tenirea 2.45 Doctorul casei (r) 3.30 Daria, iubirea mea 4.30 Moștenirea 5.15 M]ine e o
nou[ zi (r) 6.00 Umbre
din trecut (r)
M1

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
Familia 19.30
Jurnal
20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
0.02 Jurnal de
închidere
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Prima TV

TVR 1

Caterina Murino,
“Orgolii” - 16.00

Laura Fronoiu ,
“Destina\ia Tel Aviv”
- 19.55

7.20 Dorel vișan – în
dialog cu Ana Ularu
(r) 9.30 Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11.00 Teleshopping
11.30 Elle on T v
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Teleshopping 15.05 Focus
16.00 Orgolii18.00
Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Cronica c]rcota;ilor 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din inima Rom]niei 0.00
Dorina Lazăr - în dialog cu Ana Maria
Moldovan 2.00 Cronica c]rcota;ilor 4.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 5.00 Orgolii (r)
6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00
Matinal 9.30 Tema zilei
9.45 Teleshopping
10.00 Aripile Nordului
10.55 Francisc 11.00
Ca’n via\[ 12.00
Teleshopping 12.30
EuRo19 13.00 Levintza
prezintă 13.30 Pofticioşi, la cratiţă!14.00
Telejurnal
14.55
vorbe;te corect 15.10
Convieţuiri16.55 Să
mergem împreună!
17.00 Aripile Nordului
17.55 Să mergem împreună! 18.00 EuRo19
18.30 Cooltura 19.00
Fe\e-fe\e 19.55 Destina\ia Tel Aviv 20.00
Telejurnal 20.30 Tema
zilei 21.00 EuRo19
22.00 Alegeri europene 2019 0.00 Telejurnal 0.30Fe\e-fe\e
1.25 Tezaur folcloric
2.50 Discover Romania
3.00 Dosarele extratereştrilor 5.55 Imnul Rom]niei

RTL Club

Duna TV

7.00 Mag.
de
dimineașă 10.05
Astro Show 13.30
Perla mamelor – ser.
am. 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 22.30 Între
prieteni – ser. magh.
23.05 Toplist –
despre
teoriile
conspirative din
lume 0.55 Arcașul
verde – ser. am. 3.40
Castle – ser. am. 4.35
Partea vieții cu gagici
ser. am. 5.00 Bărbații!
– ser. magh.

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 9.45
Dragoste amețitoare – ser. mex.
10.35 Doctorul din
provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie
15.20
Dragoste infinită –
ser. turc 16.15 Șase
surori – ser. span.
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.35 Mafia ucide
doar vara – ser. it.
23.35 Quo vadis? –
ser. engl-fr-it-span-

TV2

7.15 Moca – mag.
de dim. 11.45
Lumea astro 13.30
– Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40
Ramon, dragostea
mea 17.45 Cennet
– ser. turc 21.45
Banca – show com.
0.25 Detectivi
privați – docreality magh. 1.30
Faptele extra - știri
5.25 În capcană –
ser. germ.

Mod[
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Modele de fuste ce se poart[ `n aceast[
prim[var[ - var[
Deﬁniția unanim acceptată că moda este nestatornic[ și capricioas[, fără îndoială este adevărat[, dar totu;i moda este inerentă și
are unele înclinații conservatoare, de la care nu intenționează să renunțe sub
nicio formă. Una dintre ele
se refer[ la fustele femeilor.
Interesul continuu al modei
pentru acest element al
garderobei crește mai ales
primăvara și vara, când
magnetismul prezentat de
rochiile femeilor este deosebit de puternic.
Având în vedere această caracteristică, revista despre modă
și frumusețe „Ultimul Trend” se
adresează cititorilor cu o imagine de ansamblu de focalizare îngustă, dedicat[ tendințelor 2019
în lumea fustelor.
În mod tradițional, am urmat doar o fotograﬁe unică.
Sperăm că materialul nostru vă
va ajuta să înțelegeți ce stiluri de
fuste sunt la înălțimea la modă,
și au un ﬂux mare de propuneri
ale producătorilor.

Fustă de primăvară-var[<
principalele tendințe
`n modă
Pentru comoditatea publicului nostru, în primul rând, vom
deﬁni `n general tendințele
modei de primăvară și de vară,
și în următoarele secțiuni vom
folosi fotograﬁi-noutăți, mai în
detaliu, pentru a evidenția tendințele actuale în primăvar[ și
var[<
• Tendințele de primăvară și
vară au în comun o caracteristică
pronunțată, accentul pus pe linia
taliei.
Stiluri, adaptate cu centură
lată sau îngustă, fără a ﬁ îmbrățișate strâns de talie. Cu siguran\[ fusta căzut[ pe șolduri se
potrive;te.
• Sezonul este unic pentru
creativitatea designerilor și fanteziile clienților.
Se p[streaz[ tendința de simplitate, elegan\ă și raﬁnamentul
liniilor.
• Un iubitor de paiete, și
orice alte accesorii strălucitoare,
mijloace de decorare a fustelor
va trebui să accepte faptul că vre-

mea unor astfel de ornamente a
trecut.
Ele cu siguranță se vor mai
întoarce `n modă, dar acum ele
pot amenința moda cu pierderi
de imagine.

Despre țes[turi
Textura lor și cea de imprimare sunt multiple, dar alegerea
este s[ ne oprim la cele naturale,
la materialele de înaltă calitate,
care arată scump și se pot decora
cu o tăietură simplă.
Hit-uri de primăvară< piele,
piele de căprioară, tricoturi. vara
preferăm sifon, crep de Chine,
mătase, dantelă, țesături, tricoturi și denim.
• Stilul `n sezonul cald continuă să ﬁe dictat la femei de

silueta a-line, indiferent de
lungimea fustei. Moda r[m]ne
la fel de loial[ stilurilor mini, midi și maxi.
• Fustele scurte v[ vor încânta nu numai cu forme simple,
dar ;i cu cele complexe, cu
draperii, tiv asimetric, și
`nchiz[toare originale cu nasturi
și fermoare.
• Lungime medie, MIDI,
demonstrează dominația romantismului și a formelor captivante.
Doar alegerea este a ta, respectiv care opțiune este mai
beneﬁc[ pentru a `\i sublinia individualitatea.
• În trend sunt ;i fustele lungi, care curg, cu țesături translucide.
• Dominant este printul ﬂoral care face o fustă la modă `n

primăvara - vara anului 2019, ;i
`n plus o fust[ frumoasă, încântătoare și fascinant[ pentru ochii
privitorilor.
• Fusta din Denim, clasic[,
este o parte integrantă din
garderoba femeilor, bine situat[
printre modele trendy.
Merit[ aici men\ionat c[
fustele din Denim au reacționat
în mod activ la tendințele modei
și au câștigat o mare importan\[,
ele au subliniat linia taliei, au
reu;it s[ le scape pe femei de
dezavantajele supradimensionalului.
• Mofa fustelor mulate pe
corp, sexy, scurte sau lungi, a
fustelor de piele, nu-și pierde
pozițiile consacrate. Potrivit criticilor de modă, raportat la relevanța lor nu există nici o alternativă.
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Stela C[dar,
“Agenda public[“ 20.00

6.00 Gimnastica de
diminea\[ 11.30
:tiri 12.00 Agenda
Publică (reluare)
18.30 “Info electoral”, promovare elelectorală 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, dezbatere
electorala, realizator
Stela C[dar 22.00
:tiri 22.30 Info electoral (redifuzare)
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Scena misterelor 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Feti\a
mea (r) 2.45 Acces direct (r) 4.15 Feti\a mea
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Cătălin Măruță,
La M[ruţă - 15.00

Lola Glaudini,
“Țintă sigură” - 20.30

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

7.00 Zeița (r) 9.15
La bloc 11.45 Familia Crood (r) 13.45
De aici în eternitate
(r) 16.15 Doamna
judecator 18.15 La
bloc 20.30 Țintă sigură 22.30 S-a întâmplat într-o vară 0.30
Țintă sigură (r) 2.30
S-a întâmplat într-o
vară (r) 4.00 La bloc
(r) 5.00 La Maruţă

Kanal D

Cosima Coppola,
“Putere şi inocenţă“16.00

Hazal Kaya,
“Povestea noastră”
- 20.30

7.00 Oanapp 9.00 Lonesome dove< suflet de pistolar 10.00 Câştigă România! (r) 11.00 Drag de
Rom]nia mea 12.00 Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360° Geo
15.00 Oanapp 16.00 Putere şi inocenţă 17.00
Oanapp 18.00 Prim[vara
amintirilor 18.50 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.10
Misterele din Glenwood
22.45 Discover Rom]nia
23.00 Puterea speran\ei
0.00 C];tig[ Rom]nia
1.10 Misterele din Glenwood 2.35 Pescar hoinar
3.00 E vremea ta! 3.15
Telejurnal TvR2 3.55
Sport 4.05 Puterea speran\ei 5.00 Destine ca-n
filme 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate mnu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 11.00 Puterea
dragostei 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 22.30 Bravo, ai stil!
0.30 Știrile Kanal D (r)
1.15 Puterea dragostei
(r) 4.00 Pastila de r]s
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului
6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
5<00 Ciclism - Turul
Italiei 6<00 Ciclism Turul Californiei 7<00
Ciclism - Turul Californiei 8<30 Ciclism<
Turul Romandiei 9<30
Ciclism- Turul Italiei
11<00 C[l[rie Concursul de sărituri peste obstacole Royal Windsor,
la Londra, în Anglia
12<00 Ciclism - Turul
Californiei 13<00 Ciclism - Turul Italiei14<05 Ciclism - Turul
Italiei 18<00 Ciclism,Giro Extra 18<30
Ciclism - Cele patru zile
de la Dunkerque, Cele
patru zile de la
Dunkerque19<35 Superbike - Imola Campionatul Mondial, la Imola, în Italia 20<00 Curse
de ma;ini - Slovakiaring 20<30 MotociclismEWC - Acces total
20<55 Ştirile Eurosport
21<00 Ciclism - Il Giro
astăzi 23<00 Ciclism Turul Californiei 23<55
Ştirile Eurosport 0<00
Ciclism - Turul Californiei 2<00 Curse de
ma;ini - Barcelona,Super Cupa Porsche , în
Spania 2<30 Ciclism Turul Italiei 4<00 Ciclism - Turul Californiei 5<00 Ciclism Turul Italiei
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Joi 16 mai 2019
Prima TV

TVR 1

Jennifer Winget,
“Umbre din trecut”
- 16.45

Jackie Chan,
“Luptătoarea
kung-fu” - 20.30

Loredana Iordache,
“Matinal” - 7.00

7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.45 M]ine e o nou[ zi
(r) 10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din trecut
(r) 12.30 Și fără sâni există Paradis (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut 18.00
M]ine e o nou[ zi
19.00 Și fără sâni există
Paradis 21.00 R[zbunare pe tocuri 22.00
Moștenirea 23.00
Dragoste cu `mprumut
0.00 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 2.00 Mo;tenirea (r) 2.45 Doctorul
casei (r) 3.30 Daria, iubirea mea 4.30 Moștenirea (r) 5.15 M]ine e
o nou[ zi 6.00 Umbre
din trecut (r)

7<20 Dorina Lazăr - în
dialog cu Ana Maria
Moldovan (r) 9<30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Teleshopping 14.00 Benny
Hill Show 14.30 Teleshopping 15<05 Focus
16<00 Orgolii 18<00
Focus 18 19<30 Mama
mea găteşte mai bine
20<30 Luptătoarea
kung-fu 22<30 Starea
Na\iei 23<30 Betman
23.35 Focus din inima României 0.00
Dumitru Rucăreanu –
in dialog cu Andreea
Bibiri 2<00 Luptătoarea kung-fu (r)
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Orgolii (r) 6<50
Teleshopping

7.00 Matinal 9.00
Cooltura 9.30 EuRo19
10.00 Aripile Nordului
10.55 Să mergem împreună! 11.00 Ca’n viaţă 12.00 Teleshopping
12.30 EuRo19 13.30
Pofticioşi, la cratiţă!
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Akzente 15.10 Akzente
16.55 Să mergem împreună! 17.00 Aripile
Nordului 17.55 Să
mergem împreună!
18.00 # Creativ EuRo19
19.00 Feţe-feţe 19.55
Destina\ia Tel Aviv
20.00 Telejurnal 20.30
Tema zilei 21.00 EuRo19 22.00 Eurovision
2019 0.00 Telejurnal
0.45 Feţe-feţe1.40 Faţa
nevăzută a lumii 2.30
Exclusiv `n Rom]nia
3.10 Adevăruri despre
trecut 3.35 Telejurnal
5.05 ~n gr[dina Danei
5.30 via\a satului 5.55
Imnul Riom]niei

M1

6.55 Azi dimi-neața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 15.35
vârsta 16.35 Unio
28 17.35 Planeta albastră
18.33
Gospodarul maghiar 19.00 Jurnal
20.00 Știri 22.30 Jurnal mondial 23.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

RTL Club

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 13.20
Toplist - despre teoriile conspirative din
lume 16.30 Perechea
câștigătoare – reality
show 17.50 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL 22.30 Între prieteni – ser. magh.
2.05 Femeia adevărată – mag. de stil
de viață 2.40 Graceland – ser. am. 4.35
Partea vieții cu gagici
- ser. am.
TV2

7.15 Moca – mag.
de
dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Bani murdari, dragoste curată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Păsărica – ser. turc
21.45 Banca –
show com. 0.25
Detectivi privați reality magh. 5.25
În capcană – docreality germ.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.45 Dragoste amețitoare –
ser. mex. 10.35
Doctorul
din
provincie 13.02 Jurnal 13.50 Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie
15.15 Dragoste infinită – ser. turc
16.05 Șase surori –
ser. span. 16.55
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 20.30 Concursul muzical Eurovision 0.35 Noul
moșier – film magh.
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S[n[tate

Înviorare fizic[ ;i intelectual[< tratament
100% natural garantat
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Dr. Cătălin Cismaș

Iarba de fier + Seva de mesteac[n extract = Eficiență maximă

Alternative pentru
reducerea anxiet[\ii

Combinația ceaiului de Iarbă de fier
cu extractul de Sevă de mesteacăn contribuie în mod pozitiv la starea de bine, revigorează organismul și ne ajută să avem
o memorie mai bună.

Așa după cum mulţi dintre dumneavoastră știţi, este foarte dificil să
te confrunţi cu simptomele neplăcute
ale anxietăţii. Acestea ajung să ne domine însăși existenţa noastră.

Un studiu efectuat de cercetători din Norvegia și Germania (Hofrichter et al., 2016) a
atras atenția și asupra acțiunii antiinflamatoare
a plantei Iarba de fier, cu efecte benefice asupra
memoriei și a puterii de învățare în Alzheimer.
Aceștia susțin că extractele de Iarbă de fier ar
putea fi o alternativă puternică și bine tolerată
pentru tratarea simptomelor și a declinului cognitiv în cazul persoanelor în vârstă ce suferă de
această boală degenerativă.
Compușii activi din Seva de mesteacăn au
un efect sinergic cu cei din Iarba de fier în vederea creșterii cogniției și a reducerii depozitelor
de plăci β-amiloide.
Mineralele și oligoelementele sunt prezente
în ambele produse în proporție de peste 10%.
Experimental, s-a stabilit că ele intră în compuși
complecși, găsindu-se în stare coloidală. Ele se
extrag ușor prin decoct sau infuzie din Iarba de
fier. În extractul concentrat din Seva de mesteacăn se găsesc într-o formă concentrată mult optimizată și au efect remineralizant, tonifiant și
protector la nivelul sistemelor imunitar, reproducător și muscular. Astfel, cele 2 produse luate
împreună ajută și la menținerea echilibrului electrolitic în organism.
Conform analizelor de laborator (Žarković
et al., 1993> Karapandzova et al., 2013), elementele conținute în acest ceai și în sevă sunt< fierul
(ajută la formarea hemoglobinei, antianemic),
cuprul (are influență pozitivă asupra stării de
anemie), cobaltul (acționează împotriva sterilității), seleniul (mărește imunitatea organismului
și este un ajutor important în sănătatea aparatului
reproducător masculin, în cancer și în bolile de
inimă, fiind puternic antioxidant) și cromul.
Macroelementele cele mai abundente sunt< calciul (ajută la întărirea mușchiului cardiac și în
osteoporoză), magneziul forma cea mai biodisponibilă, ascorbat (rol în transmisia neuro-musculară), potasiu (acționează
ca diuretic fiziologic), zincul
(antiviral, cu efect asupra
imunității și a aparatului reproducător masculin),
sodiul (element de bază
vital în transportul
substanțelor prin
membrana celulară).
În concluzie, Iarba de fier, alături de
Seva de mesteacăn
sunt tot mai intens
studiate în ultimii ani
și tot mai populare în
prevenția și tratarea
unui număr tot mai
mare de afecțiuni.
Cu o bogată istorie
de consum și un interes științific tot mai
îndreptat asupra sa,
Seva de mesteacăn
poate fi considerată
un adevărat panaceu.
Deosebit de efi-

cientă în tonifierea organismului, îmbunătățirea
performanțelor sexuale, stimularea detoxifierii
organismului, modularea răspunsului imun și a
inflamației, protejarea sistemelor gastrointestinal, cardiovascular, respirator și urinar și, recent,
chiar și în combaterea unor forme de cancer
(prostată, leucemie) și a bolilor degenerative
(Alzheimer). Aceste produse nu trebuie să lipsească din dieta niciunei persoane care dorește
să aibă grijă de sănătatea sa.

Mod de administrare
O dată sau de două ori pe zi o cană de ceai
Iarba de fier cu 2 capsule sevă extract. Tratamentul trebuie luat cel puțin 30 de zile cu o
pauză de 2 săptămâni, după care se poate relua.

Suplimente alimentare 100%
Naturale „Hypericum Impex”
Suplimentul natural PROTECTOR FICAT
este un produs atent formulat pentru a hrăni,
proteja, regenera și detoxifia ficatul. Ingredientele folosite au fost special selectate pentru a acționa sinergic, completându-se și potențânduse reciproc. Astfel, acest produs deosebit a fost
conceput pentru a avea o acțiune hepatoprotectoare, hepatoregeneratoare, hepatotrofică,
antihepatotoxică, hipo-colesterolemiantă, vitaminizantă, mineralizantă, imunostimulatoare
și antiseptică. Astfel, silimarina din extractul de
Armurariu contribuie la blocarea intrării toxinelor în interiorul celulelor hepatice, stimulând
totodată și sinteza proteinelor ce ajută la regenerarea celulelor ficatului. Împreună cu principiile active din extractele de Brusture și Rostopască, aceasta contribuie la menținerea integrității membranei hepatocitelor sănătoase și stimulează refacerea țesuturilor hepatice lezate,
accelerând, astfel, procesul propriu de regenerare al organismului. De asemenea, acest supliment ușurează eliminarea compușilor toxici, fiind un excelent detoxifiant hepatic datorită extractului de Aloe dar și datorită Spirulinei ce
are și proprietăți vitaminizante și mineralizante.
În plus, produsul PROTECTOR FICAT este și
un excelent antispastic și sedativ, facilitează secreția și vărsarea bilei în duoden, asistă funcționarea corectă a pancreasului și stimulează
secreția de interferon. Nu în ultimul rând, acesta
contribuie la limitarea absorbției intestinale a
colesterolului și a lipidelor, normalizând nivelul
colesterolului seric.
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

Se întâmplă de foarte multe ori ca în anumite situaţii când nu suntem siguri pe noi,
când trebuie să vorbim în public, sau cu șefii
noștri, când trebuie să ne urcăm la volan sau
când trebuie să mergem undeva, să experimentăm senzaţii neplăcute de teamă, panică,
disconfort puternic în tot corpul, senzaţia
de greaţă, vărsături, ameţeli, palpitaţii, tahicardie, furnicături în tot corpul, tensiune
musculară crescută, amorţeli ale membrelor,
transpiraţii, extremităţi reci, apar senzaţiile
de pierdere a echilibrului, pierderea vocii,
r[gușeală, frica de leșin, frica de a nu putea
controla situaţia, nesiguranţă.
Dacă nu sunt discutate la timp și tratate,
aceste simptome de anxietate se pot agrava
și în cele din urmă se poate să apară neîncrederea, frica de a nu face faţă situaţiilor,
somnul devine agitat, cu frământări și neodihnitor.
Astfel la cei dintre noi, care experimentăm anxietate cronică, de mult timp se produc o serie de modificări la nivelul creierului
și al întregului organism. Studiile clinice efectuate pe eșantioane mari de pacienţi au demonstrat faptul că, datorită stresului puternic
cauzat de anxietatea crescută, timp îndelungat, determină eliberarea hormonilor de stres
din creier ce afectează întregul organism ducând la manifestările somatice negative.
Așadar aceste simptome somatice cauzate
de hormonii de stres din anxietate, de cele
mai multe ori, duc la o interpretare eronată
a existenţei unei afecţiuni a corpului, ceea
ce duce la investigaţii somatice multiple, consumatoare de timp, cu prelungirea suferin\ei
și a tratamentului.
Studiile clinice recente au demonstrat
faptul că un tratament bine condus duce la
controlul anxietăţii și recâștigarea unei bune
calităţi a vieţii individului. Tratamentul este
de mai multe tipuri, există tratamente medicamentoase moderne, foarte eficiente, cu
efecte adverse reduse, ce duc la ameliorarea
simptomatologiei, psihoterapia, prin care învăţăm cum să controlăm situaţiile în care
apare anxietatea precum și tratamentele
complementare moderne, cum este terapia
de microstimulare electrică cerebrală, cu rezultate foarte bune în controlul anxietăţii.
Această formă de tratament prin utilizarea aparatului de stimulare electrică a creierului ajută creierul să intre în starea alfa cerebrală, acea stare pe care o avem când suntem relaxaţi, avem o bună dispoziţie, nu suntem îngrijoraţi. Efectele apar datorită stimulării producţiei de serotonină, sunt constante
și de lungă durată.
vă încurajez să treceţi peste jenă, disconfort, rușine, prejudecăţi și să apelaţi cu
încredere la un specialist, nu pierdeţi timpul,
o problemă depistată la timp se rezolvă mai
ușor și mai repede.

