
16 Informa\ia zilei vineri 26 aprilie 2019Programe TV

Se d` numai

cu Informa]ia zilei!

S`n`tate Frumuse]e&

A
n

u
l 

 X
IV

   
 N

r.
 6

6
0

  2
6

.0
4

 -
 0

2
.0

5
   

S
e 

d
is

tr
ib

u
ie

 g
ra

tu
it

 `
m

p
re

u
n

[ 
cu

 “
In

fo
rm

a\
ia

 Z
il

ei
”

Cum te îmbraci 
în noaptea de Înviere
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Protopop greco-catolic Dumitru Roman
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 Gospodarul
maghiar 16.35 vârs-
ta 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 Jur-
nal de închidere

7.00 oanApp 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar 9.53
Filler  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 Materik
16.00 Lonesome dove< suflet
de pistolar 17.15  Părintele
Arsenie Boca, omul lui Dum-
nezeu   18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR2 19.45
Sport 20.10 Inima lui David
21.40 Fata  23.20  Zestrea
rom]nilor   0.45 Femei de 10,
bărbați de 10  1.45 Fata (r)
3.15 Telejurnal TvR2 (r) 3.30
Un plan perfect 4.00 Filler
5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Cap compas 6.30 Teleshop-
ping

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15 1001
de nopți 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei  19.00
:tirile Kanal D 20.00
Povestea noastră 23.00
Bravo, ai stil! 1.00 :tirile
Kanald D 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştir-
ile Kanal D

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 9<30 Omnisport<
Watts Top 10  10<00
Curse de maşini< WT-
CR, la Marrakech, în
Maroc 10<30 Motoci-
clism< EWC - Acces to-
tal  11<00 Ciclism< Tu-
rul Alpilor  12<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield,
în Regatul Unit 15<00
Ciclism< Turul Alpilor
16<30 Snooker< Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit  19<30 Ciclism<
Turul Alpilor 20<25
Ştirile Eurosport 20<30
Fotbal< Premier League
22<00 Fotbal< Premier
League  0<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 0<25 Ştirile Eu-
rosport  0<30 Ciclism<
Turul Alpilor 1<30 Te-
nis de masă< Campi-
onatul Mondial, la Bu-
dapesta, în Ungaria
2<30 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit  4<00 Curse de
maşini< WTCR, la
Marrakech, în Maroc
rul Turciei 5<00 Om-
nisport< Watts 

8.05 Cinci continente
8.40 Poșeta 9.45 Iu-
bire amețitoare 10.30
Doctorul din province
13.02 Jurnal  13.50
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie  15.10
Dragoste infinită – ser.
turc 16.00 Șase surori
– ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.00 Ju-
rnal 19.35 Labirintul
sorților – ser. turc.
21.25 Nașul – film
am-engl. 23.15
Norocul – film fr-
magh-germ. 1.00
Doar teatru, nimic
altceva – ser. magh.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.15 Dragoste cu im-
prumut (r) 8.45
Dulce-am[rui (r) 9.30
Teleshopping 9.45
Maine e o noua zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.45 Dulce-am[rui
(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 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
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 4.30
Moștenirea (r)  5.15
Maine e o noua zi (r)
6.00 Umbre din trecut
(r)

7.20 Salutări de la
Agigea (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Benny Hill
Show 14.30 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Capri
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Mircea 23.30
Pintea 2.00 ~n
buc[t[rie cu Horia
v`rlan (r) 2.30 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 3.30 Focus
(r) 5.00 Benny Hill
Show (r) 5.30 Capri
6.50 Teleshopping

7.00  Matinal 8.00 Matinal
9.00 Fan/fun urban 9.30
vorbeşte corect! (r) 9.35
100 de poveşti despre
Marea Unire (r) 9.45 Tema
zilei (r) 10.00 Aripile Nor-
dului (r) 11.00 Ca’n viaţă
12.00 Teleshopping 12.30
Parlamentul Rom]niei
13.00 ~n gr[dina Danei
13.30 Doar s[ gusta\i 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Fără etichetă
16.00 EURO polis 16.55
100 de poveşti despre
Marea Unire 17.00 Aripile
Nordului 18.00 Observa-
tori la Drumul succesului
18.30 Universul credinţei -
Paşi spre Înviere 19.00 Uni-
versul credinţei 19.50
vorbe;te corect 20.00 Tele-
jurnal 21.00 Meteo 21.05
Remember Eurovision
21.20 Sport 21.30 Barabba
23.30 #Creativ 0.00 Telejur-
nal 0.30 Universul cred-
inţei (r) 1.10 Barabba (r)
2.55 ~n gr[dina Danei 4.25
Dosarele extratereştrilor
4.35 Relicvele Pătimirilor
Lui Iisus (r)5.30 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :ti-
rile Pro Tv 18.00
Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro
Tv 20.30 Românii
au talent 23.00
vlad 1.00 Las
fierbinți (r)  2.00
La M[ruţă (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

8.00 Modelul (r)
10.30 La bloc (r)
12.45 Olimpiada de
acasă (r) 14.15
Doamna judec[tor (r)
16.15 A fost odată
Curly 18.15 La bloc
20.30 Breaking News
22.15 Stone 0.30
Breaking News (r)
2.15 Stone (r)  4.00
La bloc (r)  5.45 Ce
spun românii (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observator
14.00 Fantastic Show
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Iisus din
Nazareth 22.45 Pri-
zonieri 0.45 Dragon
Blade< Încleștarea Im-
periilor 2.00 Acces di-
rect (r) 4.00 Iisus din
Nazareth (r)  6.00 Ob-
servator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 17.30 Info
Studio cu deputatul
PNL Romeo Nicoară
18.30 :edința Consi-
liului Local Satu
Mare 19.30 :tiri
20.00 Agenda Pub-
lică, invitat Adrian
Albu (reluare) 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Billy Zane,
“Barabba” - 21.30

Mihai Dedu,
“:tirile Pro TV”

- 7.00

Deputat Romeo
Nicoară, invitat la

“Info Studio” - 17.30
Edward Norton,
‘Stone” - 22.15

Jennifer Winget,
“Umbre din trecut” 

- 16.45
Sergiu Nicolaescu,
“Mircea” - 20.30

Director general - D. P[curaru

Redactor ;ef< Adriana Zaharia
Director publicitate< Grui\[ Ien[;oiu
Secretariat de redac\ie< Mihai S[lceanu, Mirela Filimon
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Departament Publicitate< tel/fax 0261-767.305> 0744.55.2345
E-mail< ienasoiu@yahoo.com
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0361.419.219
E-mail< micapub@informatia-zilei.ro
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7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea as-
tro 16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
21.45 Banca –
concurs pe teme
comerciale 24.25
Insula furtunilor
– thri l ler  am.
5.25 Maimuța
Charly în familie
– ser. germ.

TV2

7.00 Mag. de
dimineață 10.05 As-
tro Show 13.30 Famil-
ia mea și alte specii
umane – ser. am.
14.10 vicleanul și
blânda – ser. am.
15.15 Dragii moșten-
itori – ser. magh.
16.25 Secretele nisip-
ului – ser. braz. 17.50
Elif – pe drumul iu-
birii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL  22.05 În-
tre prieteni – ser.
magh. 22.40 Doctor
Murphy – ser. am.
3.15 Bani mortali –
film am.

RTL Club
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Micuţii locuitori din Notre-Dame au
supravieţuit incendiului care a distrus cea
mai mare parte a acoperişului catedralei
franceze. Iniţial s-a crezut că multe dintre
cele 200.000 de albine care trăiau în stupi
pe acoperişul acesteia au murit în flăcări, în
schimb, ca prin miracol, s-au salvat.

Confirmarea vine din partea apicultoru-
lui catedralei, Nicolas Géant, care din 2013
se ocupă de cei trei stupi instalaţi
acolo sus, pe cerul Parisului.

Albinele europene, spre
deosebire de alte specii, rămân
lângă stup în momentul în care

sesizează pericolul,
înghiţind
miere şi lu-

crând pentru
a-şi proteja
regina. Cel

mai mare risc 

legat de incendiu era legat de temperaturile
înalte, mai mult decât de fumul cauzat de
lemnul ars< 

“În loc să le ucidă, fumul le ameţeşte şi
le adoarme”, a afirmat Géant, care explică
că apicultorii folosesc frecvent fumul pentru
sedarea insectelor şi accesul la stup.

“Am fost foarte trist să văd Notre-Dame
în astfel de condiţii, pentru că este o clădire

atât de frumoasă” - a spus Géant. 
“Dar să simţi că există viaţă când vine vor-
ba de albine, este pur şi simplu minunat.
Mulţumesc cerului că flăcările nu le-au

atins< este un miracol!”, a adăugat acesta.

Miracolul albinelor care au supravie\uit 
infernului de fl[c[ri de la Notre-Dame

Oamenii de ştiinţă din
sudul Chinei au afirmat că,
după ce au creat câteva
“maimuţe macac transgenice”
purtătoare ale unor copii ale
unei gene umane legate de
dezvoltarea creierului,
maimuţele s-au comportat
mai bine la un test de mem-
orie, au manifestat o memorie
mai bună pe termen scurt şi
au avut timpi de reacţie mai
rapizi comparativ cu
maimuţele testate care nu au
suferit modificări genetice.
Mai mult, creierul
maimuţelor a avut nevoie de
o perioadă mai mare de timp
pentru a se dezvolta, similar
creierului unui copil.

Gena MCPH1 a fost introdusă
cu succes la 5 din 11 embrioni
de maimuţe folosind “transfecţia
cu vector lentiviral”. Un derivat
al genei numit haplogrupul D a
apărut în urmă cu aproximativ
37.000 de ani în întreaga lume,
cu excepţia Africii subsahariene.

“Aceasta a fost prima încercare
de a înţelege evoluţia cognitivă
umană folosind un model de
maimuţă transgenică”, a afirmat
geneticianul Bing Su de la Insti-
tutul de Zoologie Kunming.

Experimentele, descrise pe 27
martie în jurnalul National Science
Review din Beijing şi raportate
iniţial de mass media chineză,
rămân departe de a indentifica
secretele minţii umane sau de la
a provoca o revoltă a primatelor
inteligente.

În schimb, câţiva oameni de
ştiinţă occidentali, inclusiv unul
care a colaborat la cercetare, au
declarat că experimentele sunt
nechibzuite şi au precizat că pun
sub semnul întrebării etica mod-
ificării genetice a primatelor, o
zonă în care China a preluat un
avantaj tehnologic.

“Utilizarea maimuţelor trans-
genice pentru a studia genele
umane asociate cu evoluţia
creierului este o cale foarte
riscantă”, a declarat geneticianul
James Sikela la Universitatea din
Colorado, care efectuează studii
comparative asupra primatelor. 
El este îngrijorat că aceste cercetări
vor deschide calea unor modificări
extreme.

"Este o problemă clasică cu
pante alunecoase şi ne aşteptăm
să reapară pe măsură ce se ur-
măreşte acest tip de cercetare", a
adăugat Sikela.

Cercetările care folosesc pri-
mate devin tot mai dificile în Eu-
ropa şi Statele Unite, însă China
s-a grăbit să aplice pe animale
cele mai noi instrumente de înaltă
tehnologie privind ADN-ul. China
a fost prima ţară care a creat
maimuţe modificate cu instru-
mentul de editare a genelor
CRISPR şi, în luna ianuarie a
acestui an, un institut chinez a
anunţat că a produs 6 clone ale
unei maimuţe cu o afecţiune
mintală severă, precizează MIT
Technology Review.

“Este îngrijorător faptul că
domeniul este dezvoltat într-o
asemenea manieră”, a precizat
Sikela.

Oamenii de ştiinţă au căutat
de mult timp genele care, potrivit
teoriei evoluţioniste, au determinat
creierul uman să devină mai in-
teligent, pe când creierul cim-
panzeului şi al altor maimuţe au

rămas în urmă în pofida faptului
că genele noastre au similarităţi
de aproximativ 98%. Potrivit lui
Sikela, obiectivul din spatele ex-
perimentului este de a localiza
“bijuteriile genomului nostru”,
sau ADN-ul care face oamenii
unici.

Luând în consideraţie exper-
imentele lor, echipa de oameni
de ştiinţă chinezi s-a aşteptat ca
maimuţele transgenice să îşi dez-
volte inteligenţa şi să aibă un
creier mai mare. Din acest motiv,
ei au supus maimuţele unei in-
vestigaţii RMN pentru a le măsura
nivelul substanţei albe din creier
şi le-au supus unor teste de mem-
orie computerizate. 

Potrivit raportului echipei,
maimuţele transgenice nu au avut
creiere mai mari, dar au obţinut
rezultate mai bune la un test de
memorie pe termen scurt, de-
scoperire pe care echipa o con-
sideră remarcabilă.

Cercetarea lui Su a fost criti-
cată în cadrul comunităţii ştiinţi-
fice. 

Programatorul Martin Styner
de la Universitatea din Carolina
de Nord, care de fapt a participat
la acest studiu instruind studenţii
chinezi să extragă datele despre
volumul creierului din imaginile
RMN (şi a luat în considerare
eliminarea numelui său din lu-
crare), a afirmat< 

“Există o serie de aspecte ale
acestui studiu pe care nu l-aţi
putea face în SUA. Studiul a gen-
erat întrebări în legătură cu tipul
de cercetare şi dacă animalele au
fost îngrijite în mod corespunză-
tor”.

Oamenii de ;tiin\[ chinezi au injectat
maimu\e cu gene de creier uman



8.05 Desene animate
10.55 Trendmania
13.05 Bagajul 14.00
În capcană – film
germ. 14.45 Gagici
cu probleme 2 – film
am. 16.50 Maimuța
Charly în familie –
ser. germ. 17.55 In-
spectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Negrii în
alb -  film am. 22.25
Transportatorul –
film am-fr. 0.25
Prințul – thriller am-
engl. 2.15 Motivul –
ser. can.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul 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 Ju-
rnal mondial 22.51
Astă noapte  1.02
Jurnal de închidere

7.35 Clubul de puști
9.40 Infinity Nado -
ser. chin.  11.45
Brandmania  12.50
Femeia adevărată –
magazin de stil de vi-
ață 15.05 Animale leg-
endare și observarea
lor -  film am-engl.
17.55 Magnum – ser.
am. 19.00 Jurnal RTL
21.00 Micul nostru sat
– ser. magh. 22.05
Tammy -  bunica se
dezlănțuiește - film
am. 0.10 Următoarele
trei zile – thriller am.
3.05 Partida ucigașă -
film am.

7.00 Părintele Arsenie
Boca, omul lui Dum-
nezeu (r)8.30 Ecce via
9.00 Arm[sarul s[lbatic
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D’ale lu’
Mitică 12.00 Descălecaţi
în Carpaţi  12.30 Cap
compas 13.00 Memori-
alul Durerii 14.00 Doc-
umentar 360° Geo - Ul-
timul refugiu al ani-
malelor 15.00 Femei de
10, b[rbat de 10 17.00
Zile cu stil 17.30 Mo-
torvlog 18.00 O rugă
spre cer  19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport 20.10
Sfaturi de viaţă 21.55
Filler 0.10 Zile cu stil (r)
0.35 Motorvlog (r) 1.10
Sfaturi de viaţă (r) 2.45
Onoare şi respect (r)
4.40 Armăsarul sălbatic
(r)  5.30 Descălecaţi în
Carpaţi (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Mo-
torvlog 6.30 Telehop-
ping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 1001 de nop\i
11.00  Sport, dietă şi o
vedetă 11.30 Teles-
hopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 RO-
ventura 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 Ști-
rile Kanal D (r) 2.00
ROventura 3.00 Pu-
terea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Snooker< Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit  9<30Călărie<
Mastersul Longines
de la New York , în
Statele Unite  11<00 
Curse de maşini<WT-
CR, la Marrakech, în
Maroc  11<30 Ciclism<
Turul Alpilor 12<00
Snooker<  Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 14<30Fotbal<
Premier League
16<30 - 19.30 Fotbal<
Premier League 21<25
Ştirile Eurosport
21<30 Snooker<Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit  0<00 Snooker<
Campionatul Mondi-
al, la Sheffield, în Re-
gatul Unit 0<25 Ştirile
Eurosport  1<00 For-
mula e< Campionatul
FIA, la Paris, în
Franţa 1<30 Curse de
maşini< WTCR , în
Ungaria  2<30 Snook-
er<  Campionatul
Mondial, la Sheffield,
în Regatul Unit  4<00
Curse de maşini< WT-
CR , în Ungaria 5<30
Ciclism< Săgeata val-
onă  

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.45 Aveți și
voi animale? – ser.
germ. 9.50 Prietenii
lui Noe 11.25 Maga-
zin de familie 13.02
Jurnal. 13.50 Doc
Martin – ser. engl.
14.45 Blues militar –
film am. 16.30 Fot-
balul de altădată –
film magh. 18.00
Înger gastronomic
21.30 Cartea verde –
film am-fr-austr.
22.25 Nebunia –
thriller am-fr. 1.25
Arhangelul – film
engl.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Steve Carell,
“Sfaturi de viaţă” 

- 20.10

Simona Pătruleasa,
“Știrile Kanal D”

- 19.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui 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
Dulce-am[rui (r) 15.45
Dragoste cu ̀ mprumut
16.45 Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 Și fără
sâni există Paradis 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei 3.30
Daria, iubirea mea (r)
4.30 State de Rom]nia
5.15 M]ine e o nou[ zi
(r) 6.00 Umbre din tre-
cut (r)   

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Camera de
r]s (r)  9.30 Tele-
shopping 10.30 Se-
crete de stil 11.00
Benny Hill Show
11.30 Cu lumea-n
cap  12.00 Tele-
shopping 13.30
Am fost șaisprezece
15.30 Chef Dez-
br[catu’ 16.00
Schimb de mame
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 Punctul
zero 22.00 Caut lo-
godnic pentru va-
canță 0.00 Mircea
(r) 3.00 Pintea (r)
5.00 Benny Hill
Show (r) 5.30 Fo-
cus (r) 6.50 Tele-
shopping

7.30 #Creativ 8.00 Aven-
tur[ 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 Construc-
torii de visuri 12.00 Re-
member 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 Exclu-
siv ̀ n Rom]nia 17.15 Un-
deva, c]ndva `n Transil-
vania   18.30 Universul
credinţei - Paşi spre În-
viere 19.00 Teleenciclo-
pedia  20.00 Telejurnal
21.00 Poveşti de Paşti
21.35 Zorile ~nvierii  1.00
Universul credinţei
(r)1.35 Toate pânzele
sus! (r)  2.30 Telejurnal
(r) 3.20 Zorile ~nvierii (r)
4.15 Undeva, c]ndva `n
Transilvania (r) 5.30 Im-
nul României 5.35
Teleshopping 6.30
Politic[ ;i delicate\uri (r) 

7.00 :tirile Pro
Tv 10.00 Fiul lui
Dumnezeu 13.05
Apropo Tv (r)
14.00 Cântă acum
cu mine (r) 16.15
Cântă acum cu
mine (r) 16.15
Românii au talent
(r) 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00 Mis-
terul înălţării
22.00 Noe 1.30
Misterul înălţării
(r)  3.15 Noe (r)
5.30 Fiul lui
Dumnezeu (r) 

7.45 Olimpiada de
acasă (r) 9.15 La
bloc (r) 11.30 Mod-
elul (r)  13.45 J A
fost odată Curly (r)
15.45 Extravagantul
Mr. Deeds 18.15 La
bloc 20.30 Secretul
lui Adaline 23.00
Bătălia de la Stânca
Roșie 2.00 Stone (r)
3.45 Curierul (r)
5.15 La bloc (r) 6.30
Ce spun rom]nii (r) 

7.00 Observator 10 Fruc-
tul oprit 13.30 A fost oda-
ta un print 15.30 Asia Ex-
press (r) 19.00 Observa-
tor 20.00 Iisus din
Nazareth 22.30 Iisus din
Nazareth 23.45 Slujba de
~nviere  0.30 Iisus din
Nazareth 2.00 A fost
odat[ un prin\ (r)   6.00
Observator

7.00 :tiri 9.00 “La psi-
holog” 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 Agenda
Public[ (r) 13.30 “Info
Studio”, realizator Ioan
Ani\a;, invitate Terezia
Pop ;i Elisabeta Baciu
14.45 Pregătiri de Pa;ti
în Oa; 17.30 Taina
credin\ei (limba
maghiară), realizator Eva
Laczko, invitat pastorul
reformat Racz Ervin
18.30 19.10 20.00 Via\a
la \ar[ cu Ioan Anița;
21.00 “Iat[ omul” cu
Gabriel Ghi;an
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Ion Besoiu,
“Toate pânzele sus!” 

- 15.30

Diogo Morgado,
“Fiul lui 

Dumnezeu” - 10.00

Pastorul reformat
Racz Ervin, invitat
la “Taina credinței”

- 17.30

Florencia 
de Saracho,

“M]ine e o nou[ zi “
- 18.00

Blake Lively,
“Secretul lui

Adaline” - 20.30

Kathleen Kinmont, 
“Punctul zero” 

- 20.00
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În ultimul număr al
Suplimentului TV am
abordat tema comuni-
carea. De această dată ne
aplecăm atenţia asupra
ascultării pentru că o
bună comunicare ţine în-
tr-o foarte mare măsură
de o bună ascultare. 

vorbim aşadar de as-
cultarea empirică, ascultare
ce are directă legătură cu
disponibilitatea ce o avem
pentru a acorda atenţie in-
terlocutorului nostru. 

Conform
cercetărilor, reţinem
doar 25% din cele ce
ne sunt comunicate
de interlocutor

Ideea principală este că
atunci când comunicăm cu
o persoană trebuie să fim
prezenţi, să fim atenţi la
mesajul transmis de cel cu
care vorbim şi să avem ca-
pacitatea de a nu judeca in-
terlocutorul, de a nu îi pune
acestuia etichete. Ce se în-
tâmplă de fapt atunci când
vorbind cu cineva, gândul
ne zboară în altă parte? Ei
bine, în acele situaţii ni se
reproşează că nu am fost
atenţi la ceea ce ni s-a spus,
că nu am reuşit să înţelegem
explicaţia, mesajul. Se mai
întâmplă să trecem cele
auzite printr-un filtru al raţi-
unii fără a simţi de fapt

mesajul emoţional pe care
ni-l transmite cel cu care
vorbim. Puşi în astfel de
situaţii, devenim noi catalo-
gaţi ca fiind insensibili, ca fi-
ind nepăsători. Cercetările
ştiinţifice în domeniu arată
că dintr-o discuţie reţinem
numai 25% din cele spuse de
interlocutor. Cu atât mai
mult, pornind de la acest
procentaj, ar trebui să ne
contrentrăm pentru a de-
veni mai buni ascultători. 

Dezvoltarea 
capacităţii de 
a deveni buni 
ascultători

venind în sprijinul nos-
tru, al persoanelor care vor
să îşi dezvolte capacitatea de
a fi un bun ascultător, spe-
cialiştii au conturat de-a lun-
gul timpului mai multe sug-
estii referitoare la modurile
în care putem să fim
prezenţi într-o conversaţie,
pitem descifra povestea celui
cu care stăm de vorbă.
Primul pas pe care îl avem
de făcut este să vrem să
înţelegem interlocutorul, să
vrem să îl ascultăm. vom fi
conştienţi de faptul că deşi
avem impresia că suntem
atenţi la tot ceea ce spune in-
terlocutorul, nu e de fapt aşa,
ci noi avem tendinţa de a fil-
tra tot ceea ce auzim în
funcţie de mai multe criterii.
Sunt amintite aici valorile şi
credinţele ce le avem, dar şi

aşteptările de moment şi de
viitor. Aşadar, fără să vrem,
filtrăm informaţiile primite.
Intervine aici concentrarea
atenţiei pe discuţia propriu
– zisă, pentru că avem
tendiţa să auzim zgomotele
de fundal, iar asta ne dis-
trage foarte mult atenţia de
la discuţia cu interlocutorul. 

Atenţi la mimică,
gesturi şi postură

O bună ascultare pre-
supune aşadar atenţie faţă de
persoana cu care purtăm o
dicuţie. Asta nu înseamnă să
îi dăm sfaturi la tot a doua
propoziţie sau frază ce o
spune aceasta. Ne dăm cu
părerea, potrivit special-
iştilor, doar dacă ne e cerută
în mod special. O bună as-
cultare înseamnă să nu
transformăm discuţia în in-
terogatoriu. Aşadar, curioz-
ităţile personale le dăm
uitării, iar dacă avem între-
bări alegem să aflăm doar lu-
cruri ce ne ajută să înţelegem
mai bine situaţia celuilalt.
Într-o discuţie de calitate nu
ne impunem credinţele per-
sonale, părerile sau propriile
valori, nu etichetăm
povestea celui cu care dis-
cutăm. Un aspect la fel de
important pentru o as-
cultare activă este să fim
atenţi şi la limbajul non-ver-
bal, să vedem ce ne trans-
mite interlocutorul prin ges-
turi, mimică şi postură. 

Ascultarea, punct important 
în comunicarea eficient[ă

Relaţiile sociale joacă, mai ales în ziua
de azi, un rol important în viaţa noastră.
Persoanele care au abilităţi sociale dez-
voltate sunt genul de oameni care încă
din prima clipă în care apar într-un cerc
radiază şi îi fac pe cei din jur să se simtă
la rândul lor bine. 

Specialiştii în dezvoltare personală sunt de
părere, după foarte multe cercetări în domeniu,
că în ciuda deosebirilor dintre oameni, abilităţile
sociale sunt cele care ne fac plăcută convieţuirea. 

Dezvoltarea inteligenţei
emoţionale

Relaţiile sociale pot fi îmbunătăţite pe par-
cursul vieţii şi niciodată nu e prea târziu să în-
cepem să lucrăm la dezvoltarea abilităţilor so-
ciale. Toate abilităţile sociale, per ansamblu, ne
dau farmecul personal, ne asigură reuşită în viaţă
şi pe plan profesional. Specialiştii consideră că
primul pas pe care îl avem de făcut pentru îm-
bunătăţirea relaţiilor sociale este să ne încărcăm
cu optimism, pe care mai apoi să îl transmitem
celor din jur. Persoanele cu abilităţi sociale dez-
voltate pot fi oameni simpli, fără facultăţi, fără
masterate, nu sunt neapărat genii, dimpotrivă.
Sunt oameni cu inteligenţă peste medie care,
neavând abilităţi sociale, nu se pot înţelege cu
nimeni din jurul lor. Ajungem aşadar la teoriile
conform cărora e important să punem accentul
pe dezvoltarea inteligenţei emoţionale. 

Trăirile afective trebuie 
exprimate astfel încât să avem con-
trol asupra lor

Al doilea pas este să înţelegem că e bine să
ne exprimăm emoţiile deoarece acestea stau la
baza construirii unor relaţii sociale din care au
beneficii toate părţile implicate. Trăirile afective
ale fiecăruia din noi trebuie exprimate astfel
încât să avem control asupra lor. Trebuie să ne
manifestăm natural, să nu exagerăm, dar nici să
minimizăm ceea ce simţim. În momentul în care
suntem capabili să ne transmitem emoţiile avem
toate şansele să şi înţelegem emoţiile celor din
jurul nostru. Asta contează mult în dezvoltarea
de relaţii sociale pentru că în orice relaţie sunt
cel puţin două persoane implicate. 

Politeţe, calm, empatie

În viaţa de zi cu zi, devoltăm abilităţile sociale
în mod firesc, iar de multe ori nici nu ne dăm
seama că noi de fapt mai facem ceva bun în con-
strucţia de abilităţi. Când vorbim, psihologii ne
recomandă să ne privim interlocutorul, să zâm-
bim cât mai des şi când povestim şi când âi as-
cultăm pe cei cu care stăm de vorbă. Se reco-
mandă calm în discuţii, chiar dacă sunt
neînţelegeri, se recomandă politeţea în trans-
miterea mesajelor, interesul faţă de persoana cu
care discutăm. Să nu uităm că în dezvoltarea re-
laţiilor sociale un rol important îl are comuni-
carea, iar comunicarea nu înseamnă doar limbaj
verbal, e şi voce, ton şi limbaj al trupului. Dez-
voltarea abilităţilor sociale atrage de la sine relaţii
de prietenie de bună calitate.

Importan\a 
dezvolt[rii 

abilit[\ilor sociale 



8.05 Desene animate
11.10 Gospodina an-
ului  15.00 Un animal
total – film am. 16.50
Maimuța Charly în
familie – ser. germ.
17.55 Inspectorul
Alex – ser. pol. 19.55
Wasabi – film fr-jap.
22.00 Cu fruntea în
sus – thriller am.
23.50 Știu mereu ce ai
făcut tu vara trecută
– horror am. 1.50
Good Morning – film
magh. 2.10 Mama și
alți nebuni din familie
– film magh.

TV2

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 masa 14.35
Expres carpatin
15.35 Familia 19
16.35 Lumea 17.35
vârsta 18.55 Astă
seară 20.05 Ești acasă
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial 22.51
Azi noapte 1.02 Jur-
nal de închidere

7.35 Clubul de puști
9.35 Infinity Nado –
ser. chin. 10.00
Preferatele lui Noe
11.30 Lifestyle 14.20
Secolul XXI -  legen-
dele trăiesc cu noi
15.25 Familia mea și
alte specii umane -
ser. am. 17.10 Aca-
demia de poliție 4 -
film am.  19.00 Jur-
nal RTL  19.55
Omul de fier – film
am.  22.35 Lupta
palmelor – film am.
1.15 300< Zorii im-
periului – film am.

7.00 Hristos a `nviat!
8.00 Hristos a `nviat!
9.00 Ferma  10.00
Pescar hoinar  10.30
Natură şi aventură
10.00 Pescar hoinar
11.00 Destine ca-n
filme (r) 12.00 De-
scălecaţi în Carpaţi
12.30 S[n[tate cu de
toate  13.10 Dumini-
ca filmului rom]nesc
15.00 Drag de Ro-
m]nia mea 17.00
D’ale lu’ Mitic[ 18.00
Gala Umorului 19.00
E vremea ta! 19.45
Sport 20.10 Doamna
și vagabondul 22.10
Belea mare în Miami
23.45 Filler 0.10 Drag
de Rom]nia mea (r)
5.25 Zile cu stil 5.55
Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

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

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit  9<30 Călărie< Cu-
pa Masters, la New
York, în Statele Unite
11<00 Ciclism< Săgeata
valonă  11<30 Tenis de
masă< Campionatul
Mondial, la Budapesta,
în Ungaria  12<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield,
în Regatul Unit 15<00
Ciclism< Clasica Liege-
Bastogne-Liege, în Bel-
gia  18<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 19<30 Ciclism<
Clasica Liege-Bas-
togne-Liege, în Belgia
20<25 Ştirile Eurosport
20<30 Snooker< Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit  0<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit  0<30 Ciclism<
Campionatele Asiei, la
Taşkent, în Uzbekistan
1<00 Ciclism< Clasica
Liege-Bastogne-Liege,
în Belgia 2<00 Curse de
maşini< WTCR, la
Hungaroring, în Un-
garia  4<00 Ciclism<
Clasica Liege-Bas-
togne-Liege, în Belgia

8.45 În mâna lui
Dumnezeu 9.25
Cronica catolică
10.00 Rome Reports
10.25 Religia multi-
coloră 11.25 Religie și
libertate 13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.25 Păzitorii
gusturilor 15.05
Lacurile cu cascade
de la Plitvice – film
austr. 15.05 Da sau
ba? – film magh.
19.35 Te iubim doc-
tore - ser. australian
0.05 Scrisori din
America -  în am-
intirea lui Antonin
Dvorak -  film ceh

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Peggy Lee,
“Doamna și

Vagabondul” - 20.10

Mihai Ghita,
Asta-i România! 

- 17.30
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r)  8.45
Dulce-am[rui (r) 9.15
Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Și fără sâni există
Paradis (r) 12.30 Și
fără sâni există Paradis
(r)  14.30 Dulce-am[-
rui (r) 14.45 Dulce-
am[rui (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 Dulce-am[rui
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 tre-
cut

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
Benny Hill Show
14.30 Elle on Tv
15.00 În bucătărie
cu Horia vîrlan
16.00 Cronica câr-
cotaşilor (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Martor ocular
0.00 Punctul zero
(r) 2.00 Martor oc-
ular (r)    4.00 Ben-
ny Hill Show (r)
5.00 Am fost șais-
prezece  

7.30 Universul credinţei
8.30 Universul credin\ei
9.30 Pro patria 10.00 În
grădina Danei 10.15
Planeta comorilor 12.00
Universul credinţei
13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30
La masa de Paşti  15.30
La masa de Paşti 16.30
Politică şi delicateţuri
17.00 Politică şi deli-
cateţuri 18.00 Discover
Romania 18.15 Călăto-
ria marelui elefant 19.50
Discover Romania
20.00 Telejurnal  21.10
Lăutarii altfel  22.50
Lăutarii altfel 0.30 Călă-
toria marelui elefant (r)
2.00 Politică şi deli-
cateţuri (r) 2.50 Discover
Romania  3.00 Telejurnal
(r) 4.40 Universul cred-
inţei (r) 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 via\a sat-
ului 6.30 Teleenciclope-
dia

7.45 Căutătorii de
comori 9.45 Ferma
lebedelor 11.45
Herbie, mașinuța
buclucașă 13.45 În
căutarea fericirii
16.15 G-Force< Sal-
vatorii planetei
14.00 Ferma (r) -
Un nou `nceput
18.00 România, te
iubesc!  19.00 Ştir-
ile Pro Tv 20.00
Legenda călărețului
singuratic 23.00
Cântă acum cu
mine 1.00 Apropo
Tv (r) 2.00  G-
Force< Salvatorii
planetei (r) 3.30
Ferma lebedelor (r)
5.30 Ce spun
românii (r)

8.30 La bloc (r)
10.45 Misiune de
Pa;te 11.15 Secretul
lui Adaline (r) 13<45
Extravagantul Mr.
Deeds (r)   16.15
Rocky Balboa 18.15
Turbo 20.30 Familia
Crood  22.30 Hoțul de
cărți 1.00  Bătălia de
la Stânca Roșie (r)
3.30 Hoțul de cărți
(r)  5.15 La M[ruţă (r)

7.00 Observator 9.45  Sce-
na misterelor 11.00 Nanny
McPhee< Marea înfruntare
13.00 Observator   14.00
Scena misterelor (r) 17.00
vaiana (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Liber ca
pas[rea cerului  21.00
Baywatch 23.00 Insula iu-
birii (r) 1.30 Nanny
McPhee< Marea înfruntare
(r)  3.45 Cenușăreasa II<
visele se împlinesc (r)
6.00 Observator

9.30 Taina credin\ei (lim-
ba maghiară) 12.00 Taina
credin\ei, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat pr.
Marcel Malanca, pro-
topop ortodox de Oa;
13.00 În Slujba Comu-
nității, realizator Mihai
S[lceanu, invitat protopop
greco-catolic Dumitru
Roman 14.00 Concert
Calvaria 15.30 Pregătiri
de Pa;ti în Oa; 18.00 Ed-
uca\ie ecologic[ 20.00 În
Slujba Comunității (r)
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Elizabeth Hurley,
“Călătoria marelui

elefant” - 18.15

Cabral Ibacka,
“Cântă acum cu

mine” -23.00

Marcel Malanca,
invitat la “Taina
credin\ei” - 12.00

Seth Green,
“Epoca de Gheaţă<
Misiune de Paşte”

- 10.45

Gregorio Pernía,
“Și fără sâni există

Paradis” - 19.00

Lindy Booth,
“Martor ocular” 

- 22.00
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Florile de salcâm pot fi con-
sumate ca atare, proaspete, dar
și în preparateprecum salate,
prăjituri. De asemenea florile de
salcâm pot fi uscate și mărunţite
apoi, se folosește pulberea vege-
tală. Puteţi consuma cu miere
pulberea de flori de salcâm sau
puteţi face ceai din flori de sal-
câm (fie proaspete, fie uscate).
Florile de salcâm sunt indicate
în bolile tubului digestiv< esofa-
gita de reflux> gastrită> ulcer gas-
tric sau duodenal> colon iritabil>
constipaţie.

În tratarea durerilor și arsu-
rilor gastrice, precum și a hipe-
racidităţii sucului gastric, florile
de salcâm pot fi consumate atât
proaspete, cât și sub forma de
pulbere sau ceai. Este indicat să
le consumaţi dimineaţa, pe sto-
macul gol.

Pentru a profita de efectele
florilor de salcâm pentru o pe-
rioadă mai lungă și nu doar în
sezonul lor, vă recomandăm să
le uscaţi în săculeţi din pânză,
apoi le frecaţi în palme și să le
folosiţi ca pulbere. O linguriţă
de pulbere de flori de salcâm cu
puţină apă în fiecare dimineaţă,
pe stomacul gol, vindecă bolile
tubului digestiv.

Florile de salcâm sunt de ase-
menea utilizate și în răceli, pen-
tru tratarea tusei sau ameliorarea
simptomelor din astm. În trata-
rea amigdalelor sensibile se fo-
losește ceai cald de flori de sal-
câm îndulcit cu miere, pe o pe-
rioadă de cel puţin 3 săptămâni
(2-3 căni pe zi).

Ceaiul de flori de salcâm este
folosit și în tratarea candidozei,
în special în ameliorarea simpto-
melor de arsură, uscăciune și
mâncărime în zona genitală.

Ceaiul de flori de salcâm, folosit
în băile de șezut, calmează sim-
ptomele vaginitelor și este toto-
dată un bun cicatrizand, accele-
rând vindecarea.

Migrenele cauzate de stres își
găsesc de asemenea leacul cu flo-
rile de salcâm. Mai mult decât
atât, delicatele flori conţin sub-
stanţe active care liniștesc, alun-
gă stresul și depresia, dar sunt
folosite și în tratarea acceselor
de mânie sau atacurilor de pani-
că.

De asemenea tulburările de
somn dispar dacă veţi consuma
flori de salcâm. Se pare că aceste
flori au atât efect de liniștire, cât
și de reglare a funcţiilor organis-
mului, printre care o enumer[m
și pe cea de... odihnă.

Dacă vă aflaţi în perioade de
suprasolicitare intelectuală, pu-
teţi lua înainte de fiecare masă o
linguriţă de pudră de flori de sal-
câm. Aceste flori sunt indicate
în perioadele de astenie și obo-
seală, alungând stresul și anxie-
tatea.

Florile de salcâm mai prezin-
tă și acţiune antispastică la nive-
lul musculaturii netede din di-
verse organe. Așadar este reco-
mandată pudra de flori de sal-
câm naturală ca adjuvant în criza
biliară, în dieta celor cu litiază
renală, în tratarea crampelor ab-
dominale, a celor din sindromul
colonului iritabil sau în amelio-
rarea crampelor diareice.

De asemenea, dacă aveţi câr-
cei, puteţi bea în fiecare zi un
ceai obţinut prin infuzia unei lin-
guriţe rase de pudra de flori de
salcâm și o linguriţă de propo-
lis.

Text selectat şi adaptat  de
Ioan A.

Florile de salcâm sunt folosite 
în peste 20 de boli

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  13.30
Bani murdari,
dragoste curată –
ser. turc 16.40 Ra-
mon, dragostea
mea – ser. mex.
17.45 Cennet -  ser.
turc 21.45 Banca –
show comercial
0.25 Detectivi pri-
vați – doc-reality
magh. 5.25 În cap-
cană – doc-reality
germ.

TV2

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 19.00 Ju-
rnal 20.05 Lumea
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial 22.50
Astă-noapte 24.00
Jurnal  1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Mag. de
dimineață  10.05 As-
tro Show  13.00 Fa-
voritele lui Noe 13.35
Familia mea și alte
specii umane -  ser.
am.  15.10 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 16.20 Secretele
nisipului – ser. braz.
17.50 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
22.30 Între prieteni –
ser. magh. 23.05 Șeful
în incognito – doc.
reality 1.15 Arcașul
verde – ser. am.

7.00 Femei de 10, bărbați
de 10   10.00 Sărbătoarea
primăverii 11.00 Sărbă-
toarea primăverii 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30 
Zile cu stil 14.10 Iubire
cu gust de cafea 15.45
Filler 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
16.55 Filler 17.00
OanApp 18.00 Festivalul
Internaţional de Circ de
la Monte-Carlo  19.00
Telejurnal TvR 2 19.45
Sport 20.00 Câştigă
România!  21.10 Lasă-
mă să te iubesc 22.50
Filler 23.00 Anatomia lui
Grey 23.55 Câştigă
România! (r)  0.55 Iubire
cu gust de cafea 2.20 Săr-
bătoarea primăverii 3.10
Telejurnal TvR 2 (r)
4.05 Documentar 360°
Geo (r) 5.00 Natur[ ;i
aventur[ 5.30 S[n[tate
cu de toate 5.55 Imnul
Rom]niei 

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 feri-
cirii 22.30 Pretul
fericirii 0.00 Știrile
Kanal D (r) 1.00
Super potriveala (r)
2.15 Puterea dra-
gostei 4.30 ~n
c[utarea adev[ru-
lui 6.00 Teleshop-
ping (r) 6.30 Pastila
de r]s 6.45 :tirile
Kanal D

7<00 Snooke< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit   10<00 Ciclism<
Clasica Liege-Bas-
togne-Liege, în Belgia
11<00Călărie< Master-
sul Longines de la New
York , în Statele Unite
12<00 Formula e< Cam-
pionatul FIA, la Paris,
în Franţa    12<45 Curse
de maşini< WTCR, la
Hungaroring, în Un-
garia 13<30 Tenis de
masă< Campionatul
Mondial, la Budapesta,
în Ungaria   14<15 Tenis
de masă< Campionatul
Mondial, la Budapesta,
în Ungaria  15<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit  18<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit19<30 Polo
pe iarbă< Openul amer-
ican  20<30 Formula e<
Campionatul FIA, la
Paris, în Franţa 21<00
Fotbal<Premier League
22<00 Fotbal< Premier
League   0<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit  1<00 Ştirile Eu-
rosport   2<30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit  4<00 Curse de
maşini< WTCR , în Un-
garia 

7.45 Magazin pentru
rromi 8.50 Poșeta
9.45 Dragoste ameți-
toare – ser. mex. 10.30
Doctorul din provin-
cie -  ser. germ. 13.02
Jurnal 13.50 Mâncă-
ruri simple și rapide
cu Jamie 15.10 Dra-
goste infinită – ser.
turc 16.05 Șase surori
– ser. span. 17.10
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 22.35 Diag-
noza – ser. pol. 23.25
Casa de modă velvet
– ser. span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Virgil Ianțu,
“Câştigă România!” 

- 20.00
Anastasia Tsilibiou,

“Kosem” - 9.15
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r)  8.45
Dulce- am[rui 9.30
Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.45 Dulce-am[rui
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 :i f[r[ s]ni ex-
ist[ Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
State de Rom]nia
23.00 Dragoste cu
`mprumut 0.00 :i f[r[
s]ni exist[ Paradis (r)
2.00 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) 

9.00 Benny Hill Show
(r)   10.00 Sexy Harem
Ada-Kaleh 12.00 De
ce are vulpea coad[?
14.00 Belle & Sebast-
ian< e Adventure
Continues 16.00
Primăvara bobocilor
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește mai
bine 20.30 Cuscrii
22.30 Buletin de Bu-
curești 0.30 Sexy
Harem Ada-Kaleh (r)
2.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
3.30 Focus (r) 4.30
Benny Hill Show (r)
5.00 De ce are vulpea
coada? (r)  6.50
Teleshopping

7.00 Zestrea româ-
nilor 10.50 Exclusiv
`n Rom]nia 11.30 La
masa de Paşti 12.00
Telejurnal 12.30 La
masa de Paşti 14.00
Telejurnal 14.30
Poveşti de Paşti 15.00
Dosar Rom]nia 16.00
Maghiara de pe unu
17.00 Aripile Nordu-
lui 17.50 Remember
Eurovision 18.00 Dis-
cover Romania18.15
Atlantida, imperiul
dispărut 20.00 Tele-
jurnal 20.30 Tema
zilei  21.00 Teatrul
Naţional de Televiz-
iune 23.30 Concert
1.00 Teatrul Naţional
de Televiziune   3.07
Dosar Rom]nia 3.57
Tezaur folcloric 4.45
Teatru Tv (r) 5.30
Imnul României 

8.00 :tirile Pro Tv
9.45 O noapte la
muzeu 12.00 vor-
beşte lumea  14.00
Yes Man - Un cu-
vânt poate schimba
totul 16.00 La
M[ruţă  18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vlad 22.30 Pe
bune?!  23.30 Un
om de familie 1.30
O noapte la muzeu
(r) 3.15 vorbeşte
lumea (r)  5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv *Me-
teo

7.15 A fost odată
Curly (r)   9.15 La
bloc (r) 11.45 Tur-
bo (r) 13.45 Extrav-
agantul Mr. Deeds
(r) 16.15 Regatul se-
cret 18.15 La bloc
20.30 Cronici 22.15
Hotelul Marigold
0.45 Cronici (r)
2.15 Dredd 3D< Ul-
tima judecată (r)
3.45 La bloc 6.00 La

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
B.D. intră în acțiune
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Insula iubirii
23.30 Baywatch (r) 1.30
Acces direct (r) 3.15 Ob-
servator (r) 4.00 B.D. in-
tră în acțiune (r)  6.00
Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
7.30 Gimnastica de
diminea\[ 12.00 Con-
cert Calvaria 13.30 :ed-
ința Consiliului Local
Satu Mare 18.30 “Info
Studio”, realizator Mi-
hai Sălceanu, invitat
deputatul PNL Romeo
Nicoară 20.00 Agenda
Publică cu victor Ponta
;i Corina Crețu (reluare)
22.00 “Panoramic
Sportiv” ,  invitat
Emanuel Gyenes (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Cristian Tabără,
“Exclusiv `n

Rom]nia” - 10.50

Ben Stiller,
“O noapte la muzeu” 

- 9.45

Amanda Seyfried,
“Regatul secret” 

- 16.15

Mani Gyenes, 
invitat la Panoramic

Sportiv - 22.00

Gizem Denizci,
“Dragoste cu 

`mprumut” - 15.45

Ștefan Bănică Jr.
“Sexy Harem 

Ada-Kaleh” - 10.00

Fleic[ umplut[ cu ciuperci

Mod de preparare<

Cu un cuțit bine ascuțit fleica
se crestează pentru a putea fi um-
plută. Se condimentează după
gust, și exteriorul, și interiorul. Se
lasă să stea la frigider circa 2-3
ore. Ceapa tăiată foarte mărunt se
călește în ulei, se adaugă ciupercile
curățate și tăiate bucăți mici, iar
când totul s-a călit, se adaugă 2

ouă bătute bine și condimentele,
apoi totul se mai prăjește până
când ouăle se întăresc. Se ia de pe
foc și se lasă să se răcească. Se stre-
coară uleiul și se amestecă bine cu
un ou crud. Cu acest amestec se
se umple fleica. Se prinde cu sco-
bitoare, ca o perniță, se așează pe
tavă și se pune la cuptor, la foc
mare, spre mediu și se prăjește,
până când carnea se rumenește.
Apoi se unge cu ulei, sau cu untură
și se mai dă puțin la cuptor, să
prindă o culoare lucioasă. Se ser-
vește cu pireu de cartofi sau gar-
nitură asortată.

Ingrediente<

O bucată de fleică de circa 1
kg, 200 g ciuperci champignon,
o ceapă de mărime medie, 3 ouă,
4-5 linguri de ulei, sau preferabil,
2-3 linguri de untură (dacă vă

place), sare, piper.

Toc[ni\[ de miel

Mod de preparare<

Curățați și spălați morcovul și
\elina, la fel ceapa și usturoiul. Tă-
iați-le apoi cubulețe. Spălați bine
lămâia și curățați-i coaja, fără par-
tea albă. Într-o cratiță înc[lziți ule-
iul de măsline și căliți zarzavatu-
rile tăiate cubulețe> adăugați coaja
de lămâie și bucățile de miel, ru-
menindu-le uniform pe toate păr-

țile. Condimentați cu sare, piper
și boia de ardei, apoi aromatizați-
o cu o rămurică de cimbrișor
sp[lat și scurs. Amestecați toată
compoziția, iar după câteva mi-
nute turnați vinul și l[sați-l să se
evapore la foc mare. Micșorați fla-
căra și adăugați roșiile curățate de
pieliță și zdrobite în prealabil cu
o furculiță. L[sați totul pe foc încă
o oră bună, adăugând din când în
când puțină supă caldă. Tocănița
se servește caldă, ornată cu frun-
zuliță de cimbrișor, pătrunjel, țe-
lină, sau cu legume colorate, cu
găluște, mămăliguță sau eventual
paste făinoase.

Ingrediente< 

600 g carne de miel (pulpă),
tăiată bucăți, un morcov, o cea-
pă, o tulpină de țelină, 4 roșii cu-
rățate de pieliță, 2 rămurele de
cimbrișor, o lămâie netratată, un
pahar de vin alb sec, două paha-
re de supă de carne, 4 linguri de
ulei extravirgin de măsline, sare,

piper negru, boia de ardei.  

Tort cu portocale

Mod de preparare<

Se amestecă zahărul cu ouăle
până devine o pastă omogenă,
apoi adăugăm pe rând celelalte in-
grediente. Se va obține o cocă
moale, care se împarte fie în 2, în
4, sau în 5 părți egale, în funcție
de câte blaturi dorim să facem,
respectiv cât de gros dorim să pu-
nem crema. Foile se întind și se
coc pe fundul tăvii, uns în preala-
bil cu ulei. Dacă se fac doar 2 foi,
atunci acestea se coc în tava căp-
tușită cu hârtie de copt. Pentru
cremă se pun la fiert 250 ml lapte
cu zah[rul și cu coaja rasă de por-

tocală. Amidonul se dizolvă în
laptele rămas. Laptele aromat cu
coaja de portocală se strecoară, se
pune din nou pe foc, se adaugă
amidonul și se fierbe mai departe
la foc mic, amestecând cu un tel,
până când capătă o consistență
cremoasă. Se adaugă ciocolata al-
bă sfărâmată și se amestecă încon-
tinuu, până când se topește inte-
gral. Se adaugă și zeama de por-
tocală stoarsă în prealabil, se mai
lasă puțin la fiert, apoi se ia de pe
foc și se lasă să se răcească, ames-
tecând. Untul ținut la temperatura
camerei, cu ajutorul unui mixer
se amestecă cu coaja de portocale
și cu esența, apoi se adaugă la cre-
ma fiartă și se omogenizează. Se
împarte în funcție de numărul de
blaturi și se întinde pe acestea. Se
ornează cu ciocolată rasă, glazură
de ciocolată sau de portocale, ori
se presară cu zahăr pudră.

Ingrediente<

Pentru blat< 500 g de făin[, 8
linguri de zahăr, 8 linguri de ulei,
8 linguri de lapte, 2 ouă, puțină
sare, o linguriță de amoniac di-
zolvat în zeamă de lăm]ie sau
oțet. Pentru cremă< 200 g zahăr,
o portocală mare, 4 linguri de
amidon sau 6 linguri cu gris, 350
ml de lapte, o ciocolată albă fină,
250 g unt, o esență de portocale

Deasupra< o ciocolată menaj,
sau o glazură de ciocolată, ori za-
hăr pudră vanilată, dar se poate
acoperi și cu crema proprie sau

cu o glazură de portocale.

Ciorb[ b[n[\ean[ de miel

Mod de preparare<

Carnea (care tocmai se folo-
sește) se taie bucăți, se sărează și
se pune într-o oală, cu morcovul,
pătrunjeii, o ceapă, piperul boabe,
foile de dafin și se pun toate la
fiert în 2 litri de apă. Între timp,
din untură și făină se prepară un
rântaș slab. Când rântașul e ușor
rumenit, se adaugă cea de a doua
ceapă, tăiată mărunt. Se călește
puțin și se adaugă o linguriță de

boia de ardei, puțină supă sau apă,
amestecând bine. Se pune rântașul
în oala de ciorbă să mai fiarbă pu-
țin. Într-o altă oală mai mică se
fierbe orezul. Într-un bol se bat
bine cele două gălbenușuri de ouă,
se adaugă smântâna, zeama de
lăm]ie sau borșul, în cantitatea
dorită, iar peste ele se strecoară
ciorba, amestecând-o bine. Ore-
zul fiert se strecoară (dacă e ne-
voie se și limpezește puțin) și se
pune în bolul de ciorbă. Se adaugă
apoi și buc[țelele de carne, even-
tual și zarzavaturile, după gust, se
presară cu pătrunjelul verde tocat
mărunt, sau cu ceapă verde (nu
în mod obligatoriu). Ciorba se
servește caldă, cu smântână sau
ardei iute.

Ingrediente<

1 kg carne de miel ori de vi-
țel, un morcov, 2 pătrunjei, 2 ce-
pe, 8-10 boabe de piper, 2 foi de
dafin, o lingură de untură (sau
2-3 linguri de ulei), o lingură de
făină, boia de ardei dulce, linguri
de orez, 2 gălbenușuri de ouă, 2
linguri de smântână, câteva fire
de pătrunjel verde, zeamă de
lăm]ie sau borș pentru acrit.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Vrei să slăbeşti câteva kilograme în
plus, dar fără să îți pui, însă, sănătatea
în pericol? Dieta indian[, bazată pe al-
imente sănătoase, poate fi aliatul tău în
lupta cu kilogramele în plus.

Dieta indian[ se bazează pe fructe, legume,
cereale, nuci și produse lactate, dar folosește
și condimente pentru potențarea gustului fără
calorii în plus. Datorită alimentelor sănătoase
recomandate, dieta indian[ nu numai că te
ajută să slăbești, însă este și extrem de sănă-
toasă și are un efect detoxifiant asupra organ-
ismului.

Săptămâna 1
Pe stomacul gol, la trezire< 1 fruct la alegere

+ 1 lingură de amestec de semințe (semințe
de in, semințe de susan, semințe de dovleac).

Mic dejun< sandviș cu brânză ricotta și
mentă sau omletă din 2 ouă cu 2 felii de pâine
integrală sau turtă din făină de orez cu mărar
sau 2 turte din făină integrală, apă și sare cu
un pahar de suc de fructe.

Gustare< 4 nuci și 2 curmale sau 1 fruct la
alegere sau apă de cocos.

Prânz< 2 turte din cereale integrale sau 1
bol mic de orez brun și 1 bol mic de linte fiartă
sau omletă sau 1 bol de lapte cov[sit cu o to-
cană de legume.

Gustare< 1 fruct la alegere sau 1 bol de ger-
meni de grâu.

Cină< 2 turte multicereale cu salată și 1 bol
de lapte cov[sit sau 1 bol de mei cu 1 bol de
tocană de linte și 1 bol de salată.

Săptămâna 2
Pe stomacul gol, la trezire< 10 ml de suc de

iarbă de grâu și 5-6 migdale.
Mic dejun< 1 bol de salată de fructe cu

semințe de in și ovăz sau 1 bol de orez brun
cu legume sau 1 bol de orez fiert cu 1 pahar
de suc de fructe.

Gustare< 1 pahar de shake proteic sau pla-
tou de fructe.

Prânz< 2 turte multicereale cu 1 bol de to-
cană de legume sau 1 bol de orez brun sau
roșu cu 1 omletă cu legume.

Gustare< 1 fruct la alegere cu 1 ceașcă de
ceai verde sau amestec de nuci și semințe.

Cină< 1 bol de orez basmati cu ciuperci sau
1 bol de tocană de legume cu 1 bol de salată
sau 1 bol de lapte covasit cu curry vegetarian.

Săptămâna 3
Pe stomacul gol, la trezire< 10 ml de spir-

ulina și 1 fruct la alegere.
Mic dejun< 1 bol de legume fructe sau trase

la tigaie sau 2 căni de lapte bătut cu 1 turtă din
făină de ovăz sau 1 bol de legume cu semințe
și nuci.

Gustare< 1 fruct la alegere sau o mân[ de
nuci și alune sau 2 linguri de semințe la alegere.

Prânz< 2 turte multicereale cu 1 bol de
legume sau 1 bol de orez roșu fiert cu 1 bol de
curry vegetarian și 1 cană de lapte covasit.

Gustare< Suc de fructe cu extract de spir-
ulin[.

Cină< 1 bol de fructe și legume cu 2 lipii
din cereale integrale sau 1 bol de orez cu 1 bol
de lapte covasit.

Săptămâna 4

Pe stomacul gol, la trezire< 3-4 nuci și 10
ml de suc de Amla.

Mic dejun< 2 turte din făină de orez și linte
cu 1 bol de lapte cov[sit sau 2 clătite din cereale
integrale și legume sau 1 bol de orez cu legume
și condimente.

Gustare< 1 bol de salată de germeni.
Prânz< 1 bol de mei fiert cu condimente și

1 bol de tocană de legume sau 2 turte multi-
cereale cu legume trase la tigaie și ou sau 1 pa-
har de lapte bătut și curry vegetarian.

Gustare< 1 cană de boabe de porumb fiert
și 1 cană de cafea sau de ceai verde sau 1 fruct
la alegere.

Cină< 1 bol de legume și semințe cu o turtă
multicereale sau 1 bol de orez brun cu legume
și cu ou bătut.

Pe toată perioada dietei trebuie să respecți
toate mesele dintr-o zi, dar și gustările. Dacă
renunți la o masă sau la o gustare, silueta ta va
fi sabotată. Alege, din variantele pe care le ai
la dispoziție, în fiecare zi câte un preparat.
Încearcă să nu consumi același preparat în
fiecare zi, ci să le alternezi, în măsură în care
acest lucru este posibil.

Numărul de kilograme de care vei sc[pa
va fi direct proporțional cu efortul pe care îl
depui în ceea ce privește respectarea dietei,
însă și cu efortul fizic pe care îl faci.

Băuturi permise în dieta indian[ sunt apa
plat[, apa minerală ;i ceaiurile neîndulcite.

Hidratarea este foarte importantă în orice
cură de slăbire, așa că e obligatoriu să consumi
suficiente lichide pe toată durata perioadei în
care urmezi dietă indian[.

Importan\a sportului 

Pentru a crea deficitul caloric necesar
slăbirii nu trebuie numai să respecți regimul
alimentar impus, ci poți face și mișcare. Mersul
la sal[, activitățile precum înotul, dansul sau
joggingul sunt exemple de activități sportive
pe care le poți practica în timp ce ții dieta in-
dian[, astfel încât să accelerezi metabolismul
și să grăbești procesul de eliminare a kilo-
gramelor în plus.

Dacă ai probleme cu spatele sau alte prob-
leme de sănătate care te împiedică să faci sport,
plimbările sunt o opțiune de luat în calcul.
Dacă faci 10.000 de pași zilnic, organismul va
fi pus în mișcare și arderile vor fi intensificate.

Dieta indian[ poate fi aliatul `n lupta 
cu kilogramele `n plus 

Obezitatea este caracterizată de o masă cor-
porală prea mare – dacă indicele de masă cor-
porală al pacientului depășește 30, acesta suferă
de obezitate. Iată ce legătură există între obez-
itate și spirulin[!

Spirulina face parte din categoria microal-
gelor albastre și este comercializată sub formă
de supliment alimentar (capsule, pulbere). Bo-
gată în nutrienți și vitamine, spirulina este al-
cătuită în proporție de peste 60% din proteine,
însă se laudă și cu un aport mare de vitamine
din complexul B, precum și cu fier ori mangan.
Aceasta este renumită pentru efectele sale
benefice asupra sănătății, fiind un antiinflam-
ator și antioxidant eficient. Studiile făcute recent
în domeniu arată, însă, că spirulina poate fi efi-
cientă în combaterea obezității.

Cum te ajută spirulina să combați obezi-
tatea? Accelerează scăderea în greutate – con-
sumul de spirulin[ este eficient în reducerea
greutății corporale. Studiile făcute pe șoareci
de cercetătorii coreeni arată că această mi-
croalg[ are abilitatea de a accelera metabolis-
mul, de a suprima apetitul și totodată de a
împiedica acumularea de țesut adipos.

Scade nivelul de colesterol din sânge –
nivelul total de colesterol din sânge poate fi re-
dus cu ajutorul spirulinei. 

Reduce procesul inflamator din organism
– inflamația celulară este un simptom frecvent
în rândul pacienților care suferă de obezitate.
Cercetările făcute în domeniu arată că admin-
istrarea suplimentelor cu spirulin[ reușește să
reducă inflamația la nivelul țesuturilor.

Are proprietăți antioxidante – obezitatea
este asociată cu stresul oxidativ, care favorizează
complicațiile precum cele cardiovasculare sau
la nivel articular. vestea bună este că antioxi-
danții combat stresul oxidativ, luptând contra
radicalilor liberi. Consumând spirulina, vei
crește aportul de antioxidanți din alimentație
și vei reduce astfel riscul de complicații.

Reduce nivelul de zahăr din sânge – nivelul
mărit de zahăr din sânge (glicemia mare) crește
rezistența la insulină, ceea ce înseamnă că fa-
vorizează obezitatea și totodată crește riscul de
diabet. Spirulina poate echilibra nivelul de za-
hăr din sânge.

Poți folosi atât spirulina sub formă de
tablete, cât și sub formă de pudr[. Pudra de
spirulin[ poate fi adăugată în sucurile naturale,
în smoothie-uri, în salate, în prăjituri și în orice
preparat făcut în casă. Tabletele de spirulin[,
pe de altă parte, se ingereaz[ de 3-4 ori pe zi –
e indicat să te limitezi însă la consumul a cel
mult 500 mg de spirulin[ pe zi. Dacă apar reacții
adverse, oprește administrarea și consult[-te
cu medicul tău. De asemenea, este obligatoriu
să citești eticheta produsului.

Printre reacțiile adverse ce pot apărea în
urma administrării spirulinei se numără< anx-
ietatea, greață, durerile de stomac și problemele
cu somnul. Nu se cunosc efectele pe care le are
spirulina asupra copiilor, femeilor însărcinate
ori a celor care alăptează. Așadar, ea nu va fi
administrată în aceste situații, asfel încât să se
evite orice riscuri și complicații.

Spirulina este contraindicată pacienților
care suferă de afecțiuni de natură autoimună
precum poliartrită reumatoidă, lupusul sau
scleroză multiplă, întrucât poate agrava simp-
tomele resimțite de pacient.

Spirulina, eficient[
`n combaterea 

obezit[\ii

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 14.35 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 16.40 Ra-
mon, dragostea mea
– ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
21.45 Banca – show-
concurs  0.25 Detec-
tivi privați – reality
magh.4.00 Faptele
extra - știri  5.25 În
capcană -  ser. germ.

TV2

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

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show  13.00 Șeful în
icognito – doc-rea-
lity 16.20 Secretele
nisipului – ser. braz.
17.50 Elif – pe dru-
mul iubirii – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
22.30 Între prieteni
– ser. magh. 23.05
Magnum – ser. am.
1.10 Arcașul verde –
ser. am. 3.10 Grace-
land – ser. am. 5.05
Dragostea Renaște-
rii – film am.

7.00 Sărbătoarea pri-
măverii 10.00 Drag de
România mea  12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar 360°
15.00 OanApp  16.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar16.55 Filler
17.00 OanApp  18.00
Primăvara amintirilor
19.00 Telejurnal TvR 2
19.45 Sport 20.00
Câştigă România! 21.10
D’ale lu’ Mitică 22.00
Destine ca-n filme 23.00
Anatomia lui Grey 0.55
Cronica întâlnirilor
dezastruoase (r)  1.15
Primăvara amintirilor
2.35 Desc[leca\i în
Carpa\i 3.50 Sport (r)
4.05 Documentar 360°
Geo (r) 5.00 Mic dejun
cu un campion 5.55 Im-
nul Rom]niei 6.00 Poate
nu ştiai 6.15 Teleshop-
ping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D13.00~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 vul-
turii de noapte
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 4.30
În căutarea ade-
vărului (r) 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal
D 

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
9<30 Călărie< Cupa Mas-
ters, la New York, în
Statele Unite  11<00 Ci-
clism< Săgeata valonă
12<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
15<00 Ciclism< Clasica
Liege-Bastogne-Liege, în
Belgia  18<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit  19<30 Ciclism< Cla-
sica Liege-Bastogne-
Liege, în Belgia  20<25
Ştirile Eurosport 20<30
Ştirile Eurosport 20<30
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 0<00
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit 0<25 Ştirile
Eurosport  0<30 Ciclism<
Campionatele Asiei, la
Taşkent, în Uzbekistan
1<00 Ciclism< Clasica
Liege-Bastogne-Liege, în
Belgia  1<30 Curse de
maşini< WTCR , în Un-
garia 2<00 Curse de
maşini< WTCR, la Hun-
garoring, în Ungaria
2<30 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul Unit
4<00 Ciclism< Clasica
Liege-Bastogne-Liege, în
Belgia  5<00 Formula
e<Campionatul FIA, la
Paris, în Franţa Unit

7.00 Jurnal  8.50
Poșeta 9.45 Dra-
goste amețitoare
– ser. mex. 10.35
Doctorul din pro-
vincie – ser. germ.
13.02 Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple și rapide
cu Jamie 15.15
Dragoste infinită
– ser. turc 16.10
Șase surori – ser.
span. 17.10 Agen-
tul Rex – ser.
germ-austr. 19.35
Labirintul sorților
– ser. turc 22.25
Diagnoza – ser.
pol. 23.25 Casa de
modă velvet – ser.
span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Bogdan Ghiţulescu,
“S[n[tate cu de

toate” -13.30 

Eda Ece,
“Pre\ul fericirii“

- 20.00
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.45
Dulce-am[rui 9.30
Teleshopping  9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r)  13.15 Teleshop-
ping 12.30 Și fără sâni
există Paradis (r)  14.30
Teleshopping 14.45
Dulce-am[rui (r)
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r)  16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 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

7.20 Primăvara
bobocilor (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 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Capri
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Din toată ini-
ma 22.30 Starea
na\iei 23.30 Betman
23.35 Focus din in-
ima Rom]niei 0.00
Căsătorie cu
repetiție 2.00 Din
toată inima (r) 4.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 5.00
Capri (r)   6.50
Teleshopping

7.00  Matinal 10.00
Aripile Nordului (r)
11.00 Reciful< lupta lui
Pi 12.00 Telejurnal
12.30 EuRo19 13.00
Tezaur folcloric   14.00
Telejurnal 14.55 vor-
beşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.55 100 de poveşti
despre Marea Unire
17.00 Aripile Nordului
17.50 Remember Eu-
rovision 18.00 EuRo19
18.30 Remember Eu-
rovision 19.00 Chi-
purile României 20.00
Telejurnal  20.30 Tema
zilei 22.10 Cavaleria
uşoară 0.00 Telejurnal
0.35 Primăvara sim-
fonic 2.00 Cavaleria
uşoară 3.54  Discover
Romania 4.00  Tezaur
folcloric 4.50 vorbe;te
corect ! 4.55 100 de
poveşti despre Marea
Unire 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lec\ii
de via\[ 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Ferma - Un nou
`nceput 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Legenda
călărețului singuratic
(r)  2.30 Arena bucă-
tarilor (r)3.00
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 Regatul secret
(r) 13.45 Hotelul
Marigold (r)  16.15
Iubit de împrumut
18.30 La bloc 20.30
Furtul de diamante
22.15 Bătălia celor
blestemați 0.15
Furtul de diamante
(r)   2.00 Bătălia
celor blestemați (r)
3.30 La bloc (r) 6.30
La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
B.D. în alertă 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces di-
rect 19.00 Observator
20.00 Chefi la cuțite
23.00 Xtra Night Show
1.00 Observator (r)  2.00
Acces direct (r) 4.00 B.D.
în alertă (r) 6.00 Obser-
vator (r) 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana Za-
haria 7.00 :tiri 16.30
Concert Calvaria 18.00
Sănătate, realizator Mi-
haela Ghiță 18.30 “Audi-
en\e ̀ n direct”, realizator
Eva Laczko (limba
maghiară), invitat Gabor
Kereskenyi (reluare)
19.30 :tiri 20.00 “Agen-
da public[” ,  invitați
Gabriel Zetea, Adrian Al-
bu, Claudiu Ținca 22.00
“Audien\e `n direct” (r)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Alina Stancu,
“Telejurnal” - 14.00

Dita Costi,
“Las Fierbin\i” 

- 20.30

Gabor Kereskenyi,
invitat la “Audiențe

în direct” - 18.30

50 Cent,
“Furtul de diamante “

- 20.30

Ozge Gurel,
“Dulce-am[rui “

- 21.00

Lacey Chabert,
“Din toată inima” 

- 20.30
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Majoritatea dintre noi ne petrecem
noaptea de Înviere undeva între bis-
eric[ şi o petrecere în familie sau cu
prietenii. Ca orice altă sărbătoare,
Paştele este un mix între tradiție, re-
ligie şi petrecere (fără a omite, desigur,
factorul comercial). Aşa că, ținuta ta
trebuie să le împace pe toate.

Dacă te-ai hotărât să mergi la biseric[ să
iei Lumina, iar apoi să petreci această sărbă-
toare frumoasă alături de cei dragi, vei avea
nevoie de o ținută care să îmbine decen\a și
conservatorismul cu glam-ul fashion.

Fuste şi rochii midi

Dacă ți-ai întreba mama ce anume ar tre-
bui să porți la biseric[, probabil ți-ar reco-
manda o rochie ajustată pe corp, fără decol-
teu, și cu o fustă plină până la genunchi. Ok,
poate altă dată ți-ai fi dat ochii peste cap, nu-
mai că de data asta ai fi chiar în tendințe.
Rochiile midi, cu fuste pline sau plisate, sunt
foarte hip la momentul actual și flatează
aproape orice siluet[.

Dacă o rochie midi ți se pare prea con-
servatoare, poți purta fusta cu o cămașă din
denim, un top din mătase sau o bluz[ de tren-
ing. În drum spre petre-
cere poți ad[uga în
această ecuație col-
ierul statement pe
care l-ai ținut în
poșetă cât timp ai
fost la biseric[.

La fel de bine
vei ar[ta cu
o fustă mi-
di ce ur-
mărește
linia cor-
pului.
Alege una
în nuanțe
pastel, 

de primăvară  sau cu un imprimeu floral. 
Doar pentru că eșți la biseric[ nu înseam-

nă că trebuie să te îmbraci în negru. Din con-
tra. Bucură-te de viață cu ținute în culori vii
și feminine, însă ai grijă să nu arăți prea multă
piele. Decolteele adânci și fustele mini ies
din discuție. Poți purta chiar și o fustă din
dantelă, cu mențiunea că trebuie să fie căp-
tușită. Bine, dacă eșți ca majoritatea dintre
noi, probabil tot negru este primul lucru care
îți vine în minte când te gândeșți la o ținută
de cocktail. Compensează, însă, cu un design
interesant, precum o rochie trompetă.

Pantaloni moderni

O pereche de pantaloni țigaretă sau palaz-
zo sunt alternative foarte chic pentru o ținută
de cocktail.Desigur, dacă e vorba de o petre-
cere fără pretenții și te simți mai bine în
jeanși, nimeni nu te va putea opri. O pereche
de jeanși evazați și un top din mătase cu
bretele spaghetti sau o bluza din dantelă fac
o ținută perfectă pentru o petrecere între pri-
eteni. Doar ai grijă să adaugi un blazer dea-
supra când mergi la biseric[ și ținuta ta va fi
fără cusur.

Atât fustă midi cât și jeanșii arată cel mai
bine cu o pereche de stiletto, însă nu ți-aș re-
comanda să mergi la biseric[ pe tocuri. Nu
pentru că ar fi interzis în vreun cod vesti-
mentar secret, ci pentru că îți va fi incomod
să stai minute bune în picioare, și să-ți faci
loc prin aglomerație. Alege o pereche de ba-
lerini comozi și, dacă ții neapărat, poți să-ți
iei pantofii stiletto într-o geantă, să `i încalți

în drum spre petrecere.
Nu purta sub

nicio formă ținute
transparente, fuste mi-
ni sau pantaloni scurți,
decoltee adânci,

bustiere, prea multe
accesorii, bijuterii
sau imprimeuri cu
motive goth pre-
cum ținte sau
cranii. Decen\a este
cuvântul de ordine
și poți compune
fără probleme o
ținută fashion și
"cuminte" în
același timp. Nu
uita de layer-
ing. Fă abuz
de blazere și
cardigane,
acestea te
vor ajuta să
acoperi o

ținută de party și
adopți un look
classic, conserva-
tor. Un palton e
binevenit, având
în vedere că nu se
anunță o seară
tocmai căl-
duroasă.

Cum te îmbraci în noaptea de Înviere. ă
|inute cu care nu po\i da gre;!

8.25 Departe de
zgomotul lumii –
film am-engl. 10.55
Garfield – film am.
12.35 Pălărie și nas
de cartof – film
magh. 14.55 Wasabi,
pișcă ca muștarul –
film fr-jap. 16.55
Capcană pentru
pisici – film can-
magh-germ. 22.55
În furtuna pasiunilor
– film am. 1.50
Blestemul – film
mistic am. 4.05
Răzbunătorul – film
am-germ.

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 9.50 Azi
înainte de masă
13.01 Jurnal de
prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Fa-
milia 19.30 Jurnal
20.05 Planeta
albastră 20.30
Jurnal 20.34 Astă
seară 22.30 Jurnal
mondial 22.51
Astă-noapte 0.02
Jurnal de închi-
dere

7.40 Clubul de puști
10.40 Cingling și
marea salvare a
zânelor – film am.
14.05 Omul de fier
– film am. 16.40
Tatăl miresei 2 –
film am. 19.00
Jurnal RTL 22.25
Începătorul – film
am. 1.05 Cavalerii
cinstei – film am-fr-
can-chin.  3.05
Smochine  violete –
mag. gastr. 3.35
Lifestyle – mag. de
stil de viață

7.00 oanApp 9.00
Lonesome dove< suflet
de pistolar 9.53 Filler
10.00 C];tig[ Ro-
m]nia 11.00 Gala
umorului 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 12.55
Filler 13.00 Cultura
minorităţilor 13.35
P[cal[ 15.50 Filler
16.00 Lonesome dove<
suflet de pistolar 16.55
Filler 17.00 oanApp
18.00 Prim[vara am-
intirilor 18.45 E vre-
mea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 19.45 Sport
20.00 C];tig[ Ro-
m]nia 21.10 P[cal[ se
`ntoarce 23.55 C];tig[
Rom]nia 0.55 P[cal[
3.05 Telejurnal TvR 2
(r) 3.50 Sport 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 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 Știr-
ile Kanal D 20.00
Pre\ul fericirii 23.00
Bravo, ai stil! 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dra-
gostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshop-
ping (r) 6.30 Pastila
de râs 6.45 Știrile
Kanal D 

7<00 Snooker< Campi-
onatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit  9<35 Ciclism< Tu-
rul Romandiei 10<40
Scrimă< Seria de scrimă
10<50 Snooker< Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 12<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit  15<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit  16<30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 19<30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 20<25Ştirile Eu-
rosport  20<30 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit 0<00 Snooker<
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Uni 0<30 Ştirile Eu-
rosport  0<45 Ciclism<
Turul Romandiei  1<30
Ciclism< Grand Prixul
de la Frankfurt  2<30
Snooker< Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit4<00 Ci-
clism< Turul Romandiei
4<00 Ciclism< Săgeata
valonă 5<00 Ciclism<
Grand Prixul de la
Frankfurt pionatul FIA,
la Paris, în Franţa

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom.
9.45 Dragoste
amețitoare – ser.
mex. 10.35 Doc-
torul din provincie
– ser. germ. 13.02
Jurnal 13.55 Mân-
căruri simple și
rapide cu Jamie
15.00 Mașina de
vis – film magh.
16.40 Mary
Poppins – film am.
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
21.35 Mafia ucide
doar vara – ser. it.
22.35 Inundația
verde – film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Denis Ștefan,
“P[cal[ se `ntoarce” 

- 21.10
Beren Saat, 

“Kosem” - 9.15
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7.15 Dragoste cu
`mprumut (r) 8.15
Teleshopping 8.45
Dulce-am[rui (r) 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.30 Teleshopping
14.45 Dulce-am[rui
15.45 Dragoste cu
`mprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 M]ine e o nou[
zi 19.00 Și fără sâni
există Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
Moștenirea 0.15 Și
fără sâni există Par-
adis (r) 2.45 Doctorul
casei (r) 3.45 Daria,
iubirea mea 4.30
Moștenirea 5.15
M]ine e o nou[ zi (r)
6.00 Umbre din tre-
cut (r) 

7.20 Buletin de Bu-
curești (r)   9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Elle on Tv 12.00
Teleshopping 14.00
Benny Hill Show
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Capri 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Cronica c]r-
cota;ilor 22.30
Starea na\iei 23.30
Betman 23.35 Focus
din inima Rom]niei
0.00 Cuscrii (r) 2.00
Cronica c]rcota;ilor
4.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
5.00 Capri (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal
9.00 Lumea azi 9.30 Tema
zilei (r) 9.45 Teleshopping
10.00 Aripile Nordului
11.00 Reciful 2<
Amenințarea rechinilor
12.30 EuRo19 (r) 13.00
Tezaur folcloric 13.30
Doar s[ gusta\i 14.00
Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Convie\uiri
16.55 100 de poveşti de-
spre Marea Unire 17.00
Aripile Nordului 17.50
Remember Eurovision
18.00 EuRo19  18.30 Re-
member Eurovision (r)
19.00 Chipurile
României  20.00 Telejur-
nal 20.30 Tema zilei
21.00 EuRo19  22.10
Minerii din Pennsylvania
23.45 Moment Art 23.50
vorbeşte corect! (r) 0.00
Telejurnal 0.30 vara sim-
fonic  2.00 Reciful (r) 3.20
Exclusiv în România
(r)4.00 Tezaur folcloric
(r) 4.50 vorbeşte corect!
(r)5.30 Imnul Rom]niei
5.35 via\a satului

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Ferma 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Yes
Man - Un cuvânt
poate schimba totul
(r) 2.00 Lecţii de vi-
aţă (r) 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.00 Iubit de împru-
mut (r)  9.15 La bloc
11.30 Hotelul Mari-
gold (r)  14.00 Regatul
secret (r)  16.00 O zei\[
pe p[m]nt 18.15 La
bloc 20.30 Omul cu
masca de fier 23.00 Iu-
bit de împrumut 1.15
Omul cu masca de fier
(r)   3.30 Iubit de îm-
prumut (r)  5.15 La
bloc 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 B.D. la
munte și la mare 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Fructul
oprit 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.00
B.D. la munte și la
mare 6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Busy Philipps, 
Reciful 2<

“Amenințarea 
rechinilor” - 11.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV” 

- 19.00

Leonardo DiCaprio,
“Omul cu masca 
de fier” - 20.30

Angélica Vale,
“M]ine e o nou[ zi “

- 18.00

Catrinel 
Dumitrescu,

“Buletin de București” 
- 7.20

6.30 Gimnastica de
diminea\[ cu Ioana
Zaharia 7.00 :tiri
18.30 “Audien\e ̀ n di-
rect”, realizator Ioan
Anița;, invitați Cornel
Mure;an ;i Gheorghe
Bura 19.30 :tirile ITv
20.00 “Agenda pub-
lic[”, invitați Turos
Lorand, Ciprian Cră-
ciun, Romeo Nicoară

Informa]ia TV

Ioan Ani\a;,
“Audien\e 

`n direct” - 18.30
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~n perioada 20 - 25 aprilie s-a desf[;urat
S[pt[m]na European[ a vaccin[rii (SEv), o
ini\iativ[ regional[ condus[ ;i coordonat[ de
Biroul Regional al Organiza\iei Mondiale a
S[n[t[\ii pentru Europa, implementat[ de
Statele Membre ale Regiunii europene. Aceast[
campanie subliniaz[ rolul important  al vac-
cin[rii ̀ n eforturile regionale ;i globale de pro-
movare a s[n[t[\ii, precizeaz[ Direc\ia de
S[n[tate Public[ Satu Mare.

~n Rom]nia, ̀ n perioada 2016-2019, p]n[
la data de 22.03.2019, au fost confirmate 16211
cazuri de rujeol[, din care 62 decese. Ca
m[sur[ de limitare a epidemiei de rujeol[, la
nivel na\ional au fost organizate campanii de
vaccinare cu ROR (vaccin anti-rujeol[-oreion-
rubeol[) a copiilor nevaccina\i ;i incomplet
vaccina\i. Este necesar[ o acoperire vaccinal[
de 95% pentru prima ;i a doua doz[ de vaccin
ROR, pentru atingerea nivelului de imunitate
a popula\iei necesar pentru a ̀ ntrerupe trans-
miterea endemic[ a virusului.

De asemenea, ̀ n Rom]nia, de la ̀ nceputul
sezonului de grip[ 2018-2019 p]n[ la data de
22.03.2019 au fost confirmate 2108 cazuri de
grip[ ;i au fost `nregistrate 180 decese confir-
mate cu virus gripal. ~n perioada citat[ au fost
vaccinate antigripal 1.327.727 persoane din
grupele la risc.

Pe teritoriul Europei, „S[pt[m]na Euro-
pean[ a vaccin[rii” se celebreaz[ `n perioada
24-30 aprilie 2019 ;i este parte integrant[ a
campaniei Organiza\iei Mondiale a S[n[t[\ii
– „S[pt[m]na Mondial[ a vaccin[rii”. 

Pe teritoriul \[rii noastre, „S[pt[m]na Eu-
ropean[ a vaccin[rii” se celebreaz[ ̀ n perioada
20-25 aprilie 2019, sub sloganul „Prevenire.
Protec\ie. vaccinare.”

SEv are scopul de a sublinia necesitatea
de con;tientizare a beneficiilor vaccin[rii, pen-
tru a garanta c[ fiecare persoan[ este protejat[
de bolile prevenibile prin vaccinare.  

Epidemiile recente subliniaz[ responsabil-
itatea regional[ care este a noastr[, a tuturor,
de a men\ine sub control bolile care pot fi pre-
venite prin vaccinare. 

Tema S[pt[m]nii Europene a vaccin[rii
din anul 2019 este „S[ ne protej[m ̀ mpreun[.
vaccinurile sunt benefice” ;i `ncurajeaz[ oa-
menii s[ con;tientizeze beneficiile vaccin[rii
;i s[-;i ̀ ndrepte aten\ia c[tre to\i cei care con-
tribuie ̀ n at]t de multe feluri la protejarea vie\ii
prin vaccinare. Cei care fac posibil[ vaccinarea,
zi-de-zi, sunt< personalul medical care admin-
istreaz[ vaccinuri> p[rin\ii care aleg vaccinarea
pentru protec\ia copiilor ;i to\i cei care caut[
informa\ii bazate pe dovezi ;i le disemineaz[
pentru `mputernicirea celorlal\i s[ ac\ioneze
`n scopul protej[rii vie\ii.

S[ ne protej[m
`mpreun[. 
Vaccinurile 

sunt benefice
Hyper Stevia Rebaudiana Pulbere

este un supliment natural non caloric
pentru `ndulcirea alimentelor al c[rui
ingredient principal este extractul nat-
ural uscat din Stevia Rebaudiana.

Hyper Stevia Rebaudiana pulbere de la
Hypericum este un produs recomandat ca în-
locuitor natural al îndulcitorilor de sintez[
(zaharin[ aspartam, acesulfam K) sau al
zah[rului. Produsul are în componen\[ extract
natural uscat de Stevia Rebaudiana ;i eritritol.
Faciliteaz[ respectarea dietelor bazate pe re-
stric\ia caloric[ sau pe cea de carbohidra\i.
Este adjuvant în st[rile de hiperglicemie ;i di-
abet. Stimuleaz[ secre\ia de insulin[. Indicat
persoanelor care nu pot metaboliza fenilalan-
ina (fenilcetonurie). Poate induce starea de
sa\ietate. Nu provoac[ apari\ia cariilor
dentare. Are ac\iune hipoglicemiant[ hipoten-
siv[ antibacterian[ antiviral[ ;i antimicotic[. 

Caracteristici generale 
ale produsului

Plantele medicinale folosite ca materie
prim[ pentru produsele Hypericum sunt
recoltate din zone nepoluate, ecologic curate,
astfel încât putem garanta eficien\a maxim[
;i puritatea produsului, prin lipsa de contam-
inan\i toxici carcinogeni, ierbicide, insecticide
;i îngr[;[minte chimice.

Îndulcitorul natural Hyper Stevia Rebau-
diana sub form[ de pulbere este potrivit pen-
tru persoanele care doresc s[ urmeze diete cu
restric\ii calorice sau de carbohidra\i. De
asemenea, produsul este o alternativ[ natural[
pentru îndulcitorii artificiali (zaharin[ ace-
sulfam K, aspartam), fiind indicat ;i celor care
sufer[ de fenilcetonurie ;i care nu au voie s[
consume alimente ce con\in fenilalanin[
(reg[sit[ în îndulcitorii din categoria aspar-
tamului). Nu în ultimul rând, folosirea îndul-
citorului natural pe baz[ de stevia este reco-
mandat ;i în cazul în care se dore;te sc[derea
în greutate deoarece nu con\ine calorii ;i poate
conferi o senza\ie de sa\ietate.

Stevia Rebaudiana este o plant[ din familia
Asteraceae (din care mai fac parte ;i< floarea-
soarelui, cicoarea, g[lbenelele, echinaceea sau
crizantemele) originar[ din America de Sud.
Aceasta are o tradi\ie de consum de peste
1.500 de ani în \[ri precum Brazilia ;i
Paraguay. Spre exemplu, popula\ia Guarani
folose;te aceast[ plant[ pentru îndulcirea
ceaiurilor ;i a altor alimente, pierderea în greu-
tate, reducerea inflama\iilor ;i ca tonic îm-
potriva depresiilor.

Îndulcitorii ce au la baz[ stevia sunt ben-
efici pentru persoanele ce sufer[ de diabet,
ace;tia având efecte hipoglicemiante ;i
ac\ionând direct asupra insulelor Langerhans
din pancreasul endocrin, stimulând secre\ia
de insulin[. De asemenea, stevia este recunos-
cut[ ;i pentru propriet[\ile sale hipotensoare,
iar ac\iunea sa antiviral[ antibacterian[ ;i an-
timicotic[ o recomand[ ca adjuvant în st[rile
de grip[, r[ceal[, în candidoze sau chiar în
protec\ia contra cariilor dentare (aceasta ne-
favorizând dezvoltarea bacteriilor Streptococ-
cus mutans). În plus, edulcoran\ii ob\inu\i din
aceast[ specie au o putere de îndulcire deosebit
de mare, de 250-300 de ori mai dulci decât

zah[rul, fiind, deci, o alternativ[ natural[
s[n[toas[ ;i economic[ pentru prepararea de-
serturilor.

Nu în ultimul rând, adaosul de eritritol
confer[ acestui produs un gust pl[cut,
asem[n[or cu cel al zah[rului. Îns[ spre de-
osebire de zah[r (zaharoz[), eritritolul nu de-
termin[ o cre;tere a nivelului glucozei în sânge
atât de însemnat[ ;i are un aport caloric ne-
semnificativ. Fiind un poliol, eritritolul con-
tribuie la men\inerea mineraliz[ii danturii.
Mai mult, spre deosebire de al\i polioli, eritri-
tolul nu are efecte laxative ;i nici nu provoac[
balonare.

Mod de folosire< Copii ;i adul\i – se uti-
lizeaz[ ca înlocuitor al zah[rului, dup[ gust.
v[ recomand[m ;i îndulcitorul natural Hyper
Stevia Rebaudiana în form[ lichid[.

Contraindica\ii< Nu se administreaz[ per-
soanelor alergice la vreunul din ingredientele
produsului.

Precau\ii< 
- A nu se l[sa la îndemâna ;i la vederea

copiilor mici> 
- Acesta este un supliment alimentar ;i nu

trebuie s[ înlocuiasc[ o diet[ alimentar[
echilibrat[ ;i un stil de via\[ s[n[tos.

Condi\ii de p[strare< bine închis, ferit de
lumin[ ;i umiditate, la temperaturi de maxim
25°C.

Hyper Stevia Rebaudiana de la Hypericum,
un `nlocuitor natural al zah[rului

Produsele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<

Drumul Careiului, nr. 4-5 / Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 5 / Tel< 0261.716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;, Rom]nia / Tel/fax<
0262.271.338 > 0262.372.695 
Tel. comenzi< 0262.263 048

E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com

Pentru mai multe informa\ii cu privire la
produsele noastre ;i pentru oferte, v[ rug[m 
s[ accesați site-ul< www.hypericum-plant.ro

7.15 Moca – mag.
de dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Bani mur-
dari, dragoste cu-
rată – ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45
Cennet – ser. turc
21.45 Banca -
show-concurs 0.25
Detectivi privați -
reality magh. 5.25
În capcană – doc-
reality germ.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 15.35
vârsta 16.35 Unio
28 17.35 Planeta al-
bastră 18.33 Gos-
podarul maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05
Astro show  13.15
vicleanul și blân-
da – 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. 2.40
Apa neagră – hor-
ror am.

7.00 Festivalul Inter-
naţional de Circ de la
Monte-Carlo 10.00
Câştigă România! (r)
11.00 verde la distracţie
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Natur[
;i aventur[ 14.00 Docu-
mentar 360° Geo  15.00
oanApp  16.00 Lone-
some dove< suflet de pis-
tolar 17.00 oanApp
18.00 Prim[vara  am-
intirilor 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.45 Sport
20.00 Câştigă România!
21.10 Misterele din
Glenwood 23.00 Anato-
mia lui Grey (r)   23.55
Câştigă România! (r)
0.55 P[cal[ se `ntoarce
4.10 Documentar 360°-
GEO 5.05 Telejurnal
TvR 2  4.05 Documen-
tar 360°-GEO 5.55 Im-
nul Rom]niei

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 Po-
vestea noastră  23.00
Bravo, ai stil! 1.00 Știr-
ile Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei (r)
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

5<00 Ciclism - Grand
Prixul de la Frankfurt
6<00 Ciclism - Turul Ro-
mandiei 7<00 Snooker -
Sheffield,Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit  9<30 Ci-
clism - Turul Romandiei
10<45 Curse de ma;ini -
Hungaroring 11<45
Curse de ma;ini - Hun-
garoring WTCR, la
Hungaroring, în Un-
garia  13<35 Snooker -
Sheffield, Campionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul UnitUn 14<45
Snooker - Sheffield
Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul
Unit  18<00 Curse de
ma;ini - Hungaroring
WTCR, la Hungaroring,
în Ungaria  18<30 For-
mulaE - Paris,Campi-
onatul FIA, la Paris, în
Franţa 19<25 Scrim[ -
Seria de scrimă 19<30
Snooker- heffield,Cam-
pionatul Mondial, la
Sheffield, în Regatul
Unit 20<25 Ştirile Eu-
rosport 20<30 Snooker
- SheffieldCampionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit  0<00 Ci-
clism - Turul Ro-
mandieiTurul Ro-
mandiei 1<10 Ştirile Eu-
rosport 2<30 Snooker -
SheffieldCampionatul
Mondial, la Sheffield, în
Regatul Unit

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45
Dragoste ameți-
toare – ser. mex.
10.35 Doctorul
din provincie
13.02 Jurnal
13.45 Mâncăruri
simple și rapide
cu Jamie  14.55
Dragoste infinită
– ser. turc 15.50
Șase surori – ser.
span. 16.50 Agen-
tul Rex  19.35
Labirintul sorților
– ser. turc 22.25
Toni Erdmann –
film germ-austr.
1.10 Sztehlo Ga-
bor -  film magh. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Oana Mareş,
“oanApp”  - 17.00

Burak Deniz,
“Povestea noastră”  

- 20.00
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8.45 Dulce-am[rui
9.30 Teleshopping 9.45
M]ine e o nou[ zi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Umbre din tre-
cut (r) 12.30 Și fără
sâni există Paradis (r)
14.30 Teleshopping
14.45 Dulce-amarui
(r)   15.45 Dragoste
cu imprumut (r) 16.45
Umbre din trecut
18.00 Maine e o noua
zi 19.00 Și fără sâni ex-
istă Paradis 21.00
Dulce-am[rui 22.00
Moștenirea  23.00
Dragoste cu ̀ mprumut
0.00 :i f[r[ s]ni exist[
Paradis (r) 2.00 Și fără
sâni există Paradis (r) -
Rezumat 2.45 Doc-
torul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea
4.30 Moștenirea (r)
5.15 Dragoste de
`mprumut 6.00 Umbre
din trecut (r)

7<20 Căsătorie cu
repetiție (r) 9<30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14.00 Ben-
ny Hill Show 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Capri
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Cu mâinile cu-
rate 22<30 Starea
Na\iei 23<30 Betman
23.35  Focus din in-
ima României  0.00
Ticăloșii 2<00 Un
etaj mai jos   4.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 5.00
Capri (r)  6<50
Teleshopping

7.00 Matinal10.00
Aripile Nordului (r)
11.00 Ca’n viaţă
12.30 EuRo1913.00
Constructorii de vi-
suri (r)13.30 Doar să
gustaţi  14.55 vor-
beşte corect! 15.10
Akzente 17.00 Arip-
ile Nordului 18.00
EuRo19 18.30 # Cre-
ativ 19.00 Chipurile
României 20.00
Telejurnal  20.30
Tema zilei 21.00 Eu-
Ro19  23.00 An-
chetele comisarului
Antonescu 0.00
Telejurnal  0.30 Chi-
purile României 1.25
Faţa nevăzută a lumii
(r) 2.15 Reciful 2<
ameninţarea re-
chinilor  3.40 Dosar
România (r)5.00
România veritabilă
5.30Imnul României

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las fierbinți
21.30 Ferma  23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Las fierbinți 2.00
Lec\ii de via\[ (r)
3.00 vorbeşte lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.00 La Maruţă (r)
11.30 O zeita pe pa-
mant (r) 13.45 Iu-
bit de împrumut (r)
16.00 Omul nostru
din Havana  18.15
La bloc 20.30
Apocalipsa 22.30
Joc diabolic 0.15
Iubit de împrumut
(r)  2.30 Joc dia-
bolic (r)  4.00 La
bloc (r)  6.00 La
Maruţă 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Fantastic Show
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Scena
misterelor 23.00 Xtra
Night Show 1.00 Ob-
servator (r) 2.00 Acces
direct (r) 4.15 Fantastic
Show 6.00 Observator 

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

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Andra Soceanu,
“Matinal“- 7.00

Mihai Bobonete, 
“Las fierbinți “

- 20.30

Eva Laczko,
“Audien\e 

`n direct” - 18.30
Kim Little,

“Apocalipsa” - 20.30

Carmen Villalobos,
“Și fără sâni există 

Paradis” -19.00

Sergiu Nicolaescu, 
“Cu mâinile curate” 

- 20.30


