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Outfit-uri pentru 
sezonul „Festival”
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“S[n[tate, Frumuse\e, Stil”
Invitat Rafaelo Varga

S]mb[t[, de la ora 22<00, la Informa\ia TV



7.00 Documentar 360°-GEO
8.00 Cire;arii 8.50 Discover
Rom]nia 9.00 Bibliotecarii<
misterul din spatele cărţilor
9.55 Genera\ia Fit 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00 Fer-
ma 12.00 Telejurnal TvR 2
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar 14.00
Documentar 360° Geo 15.00
vibe By Ioana voicu 15.30
Zile cu stil 16.00 Bibliotecarii<
misterul din spatele cărţilor
16.50 Oanapp 17.50 vara
amintirilor 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR2
20.00 Gala umorului 21.10
Impostoarea 22.50 Discover
Rom]nia 23.10 Refugiu 1.00
Femei de 10, bărbați de 10
2.50 Desc[leca\i `n Carpa\i
3.15 Refugiu 5.00 D’ale lu’
Mitic[ 5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Cap compas

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
Pre\ul fericirii 23.00
Roata norocului 1.00
:tirile Kanal D 2.00
Puterea dragostei 4.30
~n c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D

7<00 Omnisport<
Watts 7<30 Ciclism<
Turul Franţei 9<30
Atletism< Concursul
Premium, la Lucer-
na, în Elveţia 11<05
Ciclism< Turul
Franţei astăzi 12<10
Ciclism< Turul
Franţei 18<10 Ci-
clism< Turul Franţei
- Extra 18<40 Om-
nisport< Watts 19<00
Atletism< Universi-
ada, la Napoli, în
Italia 22<15 Ştirile
Eurosport 22<20 Te-
nis< Turneul de
Mare Slem de la
Wimbledon, la Lon-
dra, Regatul Unit
23<45 Omnisport<
Watts 0<00 Atletism<
Liga de diamant
IAAF, la Monaco, în
Monaco 1<55 Ştirile
Eurosport 2<05
Atletism< Universi-
ada, la Napoli, în
Italia 4<00 Ciclism<
Turul Franţei 6<00
Omnisport< Watts
6<30 Jocurile
olimpice< Drapel şi
familie 

TVR 2 Kanal D Eurosport
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7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.00 Teleshop-
ping 9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Inimi ;i
lacrimi (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Cealalta familie a sotului
meu  (r) 13.45 Teleshop-
ping 14.00 Te voi g[si, te
voi iubi (r) 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 vie\i schimbate
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Te voi g[si, te voi
iubi 19.00 Cealalt[ fam-
ilie a so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea 23.00
vie\i schimbate (r) 0.00
Cealalt[ familie a so\ului
meu (r) 2.00 Moștenirea
(r) 2.45 Doctorul casei
(r) 3.30 Daria, iubirea
mea 4.15 Ce se `nt]m-
pl[, doctore? (r) 4.30
Moștenirea (r) 5.15 Te
voi g[si, te voi iubi (r)
6.00 Inimi ;i lacrimi

7.20 Focus (r) 8.00
Orgolii 9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.00 R[zboiul dom-
ni\elor (r) 17.00 Or-
golii 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Coroana de foc
22.30 Tr[sni\ii 23.30
Big Man< Pașaport
pentru infern 1.30
Mama mea gătește
mai bine (r) 2.30
Coroana de foc (r)
4.15 Focus (r) 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00
Matinal 10.00 Ca'n vi-
aţă 11.45 Teleshopping
12.20 Iubire imposibil[
13.30 Cronici Mediter-
aneene 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbeşte
corect! 15.10 Opre Ro-
ma 16.00 EURO polis
16.45 Iubire imposibilă
18.00 Observatori la
Parlamentul European
18.35 Europa mea
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.10
Un american lini;tit
23.00 Legende ;i mis-
tere 23.30 #Creativ
0.00 Telejurnal 0.30 Un
american lini;tit 2.10
Mo;tenire clandestin[
3.00 Ioan Paul al II-lea<
Un papă care a scris is-
torie 4.00 vorbe;te
corect 4.10 Telejurnal
5.00 Legende ;i mistere
5.30 Imnul României
5.35 Teleshopping

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile Pro
Tv 14.00 Lecţii de
viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :ti-
rile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbinți 21.30
Minciuni adev[rate
0.30 Sc[pat de sub
control 2.00 Arena
buc[tarilor 3.00
Lec\ii de via\[ 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

8.15 S-a întâmplat în-
tr-o noapte (r) 10.45
La bloc (r) 13.00 Dru-
mul spre Bali (r) 15.00
Puterea credin\ei (r)
17.00  Insula interzis[
18.15 La bloc 20.30
Leg[turi de s]nge
22.30 P]nza de p[ian-
jen 0.30 Leg[turi de
s]nge (r) 2.30 P]nza
de p[ianjen (r) 4.15 La
bloc (r) 6.30 Ce spun
românii (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observator
14.00 Surorile 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Ultimul războinic
al aerului 22.00 Regele
Arthur 0.30 Insula iu-
birii (r) 3.00 Acces di-
rect (r) 4.30 Surorile(r)
6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gimnas-
tica de diminea\[  11.30
:tiri 12.00 Agenda Pub-
lică (reluare) 17.45 -
~nt]lnirea patronilor  din
construc\ii la Poesis
18.30 Audiențe în di-
rect, realizator M. Ghi\[,
invitat[ Georgeta Pop -
CJAS (redifuzare) 19.30
:tiri 20.00 Agenda Pub-
lică ,  realizator M.
S[lceanu, invita\i Simona
P[curar, C[lin Durla,
Liviu Rotaru

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Michael Caine,
“Un american
lini;tit” - 21.10

Mel Gibson,
“Sc[pat de sub 
control” - 0.30

C[lin Durla, 
invitat la “Agenda
Public[“ - 20.00

Kari Wuhrer,
“P]nza de p[ianjen”

- 22.30

Héctor Bonilla,
“Cealalt[ familie a

so\ului meu” - 19.00

George Alexandru,
“Coroana de foc” -

20.30
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6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal de
prânz 13.55 Azi după
masa 14.35 Unio 28
15.35 Gospodarul
maghiar 16.35 vâr-
sta 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

8.15 Cinci continente
8.45 Prietenii lui Noe
9.20 Iubire amețitoare
– ser. turc 10.10 Doc-
torul din province -
ser. germ.  13.02 Jur-
nal  13.50 Aventuri
culinare în jurul lumii
– ser. gastr. germ.
15.25 Libertatea sau
legenda vulturilor –
film fr. 16.20 Dragoste
infinită – ser. turc
17.10 Agentul Rex
19.35 Labirintul sor-
ților – ser. turc. 20.30
Patrulă în Alpi – ser.
it. 21.30 Țapul ispăși-
tor  – film engl. 23.20
Sfârșitul unei legături
– film am-engl.

M1 Duna TV

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 Pă-
sărica - ser. turc
21.00 Cea mai teme-
rară pereche – show
0.20 Detectivi privați
5.05 În capcană – ser.
germ. 5.30 Inspecto-
rul Alex – ser. pol.

TV2

7.00 Mag. de diminea-
ță 10.05 Astro Show
12.50 O nevastă nouă
de tot – ser. am. 13.20
Suleiman – ser. turc
15.40 Glades – crime
pe litoral – ser. am.
16.45 Elif – pe drumul
iubirii – ser. turc 17.50
Zdrobit – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.10 Între prieteni –
ser. magh. 22.45
Dumnezeu mi-a dat
like -  ser. am. 1.15
CSI< investigatorii din
Miami – ser. am. 5.05
vicleanul și blânda –
ser. am.

RTL Club
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Observaţii bio-
geochimice ale vul-
canului submarin
Kavachi (Insulele
Solomon) au con-
statat prezenţa unor
rechini vii mari în in-
teriorul craterului.

Experţi conduşi de
inginerul oceanic Bren-
nan Phillips au introdus
o cameră video subacvat-
ică la 44 de metri
adâncime în craterul vul-
canului submarin
Kavachi şi au înregistrat
timp de o oră. După ce
au verificat imaginile în-
registrate cu camera
video, cercetătorii au ră-
mas uimiţi.

Rechini Sphyrna
mokarran şi manta ray
înotau paşnic în faţa
obiectivului camerei de
luat vederi, într-un habi-
tat în care atât temper-
atura ridicată a apei, cât
şi aciditatea duceau cu

gândul că este imposibilă
supravieţuirea unor astfel
de animale mari. Phillips
se întreab[ ce se poate în-
tâmpla cu aceste animale
atunci când vulcanul va
erupe< sunt capabile să
detecteze ameninţarea şi

să fugă, sau vor fi ucise
pur şi simplu de explozie?

Singurul lucru pe
care expertul îl ştie cu sig-
uranţă este că "atunci
când vulcanul va erupe,
nu există nicio speranţă
ca ceva să poată

supravieţui acolo înăun-
tru".

Expertul spune că
această descoperire de-
schide multe noi ne-
cunoscute.

"Acesta este cel mai
bun proiect, începi cu o

întrebare şi revii cu multe
altele, şi asta este exact ce
s-a întâmplat aici", a spus
Phillips.

Kavachi este unul
dintre cei mai activi vul-
cani submarini din sud-
vestul Pacificului. Situat
la sud de Insula vangunu
din Insulele Solomon,
este numit după un zeu
al mării al locuitorilor in-
sulelor din grupul New
Georgia, şi este cunoscut,
de asemenea, sub numele
local Rejo te Kavachi
("cuptorul Kavachi").
vulcanul a devenit
ameninţător şi apoi s-a
calmat de cel puţin opt
ori de la prima erupţie în-
registrată în 1939. Când
vulcanul a erupt în 2003,
s-a format o insulă de 15
metri înălţime, dar a dis-
părut la scurt timp după
aceea. Activitatea erup-
tivă suplimentară a fost
observată şi raportată în
martie 2004 şi în aprilie
2007.

Rechini vii, descoperi\i în interiorul 
craterului unui vulcan submarin activ 

În ultimii 23 de
ani, printre rezidenții
unei rezervații natu-
rale din Gloucester,
Anglia, s-a aflat și
Kaln, o bufniță despre
care întotdeauna s-a
crezut că e mascul.
Asta, până când a de-
pus, recent, un ou. 

Nu doar îngrijitorii
lui au fost surprinși, ci și
pasărea însăși. Oul nu
este fertilizat, așa că
bufnița nu va deveni
mamă, arată LiveScience. 

Revenind la Kaln, de
atunci a început să dea
semne că trece printr-o
depresie. Au apărut și ce-
va probleme de sănătate,
care între timp s-au ame-
liorat, din fericire. 

Dar cum a fost posibil
așa ceva? În primul rând,
să determini sexul unei
bufnji\e nu e deloc sim-
plu. Bufnițele, indiferent

de sex, au trăsături
asemănătoare. Nici de-
osebirile la nivelul or-
ganelor genitale nu sunt
evidente. 

În plus, potrivit celui
care a pus bazele sanctu-
arului, vincent Jones, aici
nu se dorește ca ani-
malele să fie îm-

perecheate, ci doar re-
abilitate. Cele mai multe
sunt animale găsite sau
pe care oamenii le-au țin-
ut o vreme în casă. 
"Avem 46 de păsări.

Dacă se comportă pre-
cum masculii, spunem că
sunt masculi. Dacă se
comportă precum
femelele, spunem că sunt
femele", a explicat el. 

Kaln s-a comportat
întotdeauna ca un mas-
cul, inclusiv în prezența
femelelor, în sezonul de
împerechere. Dacă aces-
tea depun în mod normal
până la șase ouă, la sfârși-
tul iernii, timp de o lun[,
Kaln nu a făcut asta
niciodată. "A fost la fel de
surprins că noi", a mai
spus Jones. 

Au crezut, timp de 23 de ani, c[ au o bufni\[
mascul. Pân[ a depus primul ou



7.10 Regatul Sălbatic
8.30 Generaţia Fit
9.00 Arm[sarul
s[lbatic 10.00 Mic
dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 vibe By Ioana
voicu 12.30 Cap
compas 13.00 Me-
morialul Durerii
14.00 Gala Umorului
(r) 15.00 Femei de 10,
bărbați de 10  17.00
Zile cu stil 18.00 În
inima Africii (r)
19.00 Telejurnal TvR
2 20.10 Jandarmul la
New York 22.10
Onoare şi respect
0.00 Zile cu stil (r)
1.10 Impostoarea (r)
2.40 Onoare şi re-
spect (r) 4.13 Jandar-
mul la New York
(r)5.55 Imnul
României 6.00 Mo-
torvlog 

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show (r)
11.00  Sport, dietă şi
o vedetă 11.30 Te-
leshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 Flavours of
Romania< Chipurile
României 14.00
Cash Taxi 15.30 Pu-
terea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Se strigă
darul 22.00 Drone
0.00 Știrile Kanal D
(r) 1.00 Puterea
dragostei (r) 3.45 În
căutarea adevărului
(r) 5.30 Pastila de
râs 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile Ka-
nal D 

7<30 Ciclism< Turul
Franţei astăzi9<35 Ci-
clism< Turul Franţeia
10<55 Curse de maşini<
WTCR, la vila Real, în
Portugalia 11<25 For-
mula e< Campionatul
FIA, la New York, în
Statele Unite12<00 Ci-
clism< Turul Franţei
astăzi13<00 Ciclism<
Turul Franţei 18<30 Ci-
clism<Turul Franţei -
Extra18<40 Formula e<
Campionatul FIA , în
Statele Unite 20<00
Atletism<Universiada,
la Napoli, în Italia 21<00
Ştirile Eurosport 21<05
Ciclism< Turul Franţei
astăzi 22<05 Formula e<
Campionatul FIA , în
Statele Unite 22<45 For-
mula e< Campionatul
FIA, la New York, în
Statele Unite 22<55 Su-
perbike< Campionatul
Mondial, la Laguna Se-
ca, în Statele Unite
23<55 Superbike< Cam-
pionatul Mondial, la
Laguna Seca, în Statele
Unite 1<00 Ştirile Eu-
rosport 1<10Ciclism<
Turul Franţei astăzi
2<05 Formula e< Cam-
pionatul FIA , în Statele
Unite 3.00 volei< Uni-
versiada, la Napoli, în
Italia 4.00 Ciclism< Tu-
rul Franţei

TVR 2 Kanal D Eurosport

Marina Almăşan,
‘Femei de 10, băr-
bați de 10’ - 15.00

Cătălin Cazacu,
‘Cash Taxi” - 14.00
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7.00 vie\i schimbate
(r) 8.00 Te voi gasi, te
voi iubi (r)8.45
Teleshopping  9.45 Te
voi g[si, te voi iubi (r)
10.15 Inimi si lacrimi
(r)11.45 Cealalt[ fam-
ilie a so\ului meu (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Te voi g[si, te
voi iubi (r) 15.00
R[zbunare pe tocuri
(r) 16.00 vie\i schim-
bate 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Familia so\ului meu
20.00 Familia so\ului
meu< concert 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea
23.00 vie\i schimbate
(r) 0.00 Cealalt[ fam-
ilie a so\ului meu (r)
2.00 Moștenirea (r)
3.30 Daria, iubirea
mea 4.30 Mo;tenirea
(r) 5.15 Te voi g[si, te
voi iubi (r)

7.20 Flash mon-
den(r) 8.20
Tr[sni\i (r) 9.30
Teleshopping
10.30 Secrete de
stil 11.00 Camera
de r]s 11.30 Cu
lu-mea-n cap
12.00 Teleshop-
ping 13.30 Coroa-
na de foc (r)15.30
Chef Dezbr[catu’
16.00 Totul se
pl[te;te (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 B.D. în
alertă 22.00 Ura-
ganul 0.30 Pacha
2.30 Uraganul (r)
5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 #Creativ 7.35
Politică şi delicateţuri
8.35 Aventura urbană
9.30 M.A.I. aproape de

tine 10.00 vreau să fiu
sănăto 11.00 Levintza
prezintă11.30 Construc-
torii de visuri 12.00
Drumul succesului
12.30 Adevăruri despre
trecu 13.00 Exclusiv în
România 14.00 Telejur-
nal 14.30 Ora regelui
15.30 Toate pânzele sus!
16.30 vedeta populară
18.30 Teleenciclopedia
19.30 Moment Art
19.40 Sport Meteo 20.00
Telejurnal 22.00 Aven-
turile căpitanului Ala-
triste 23.00 Profesion-
iştii... cu Eugenia vodă
0.00 Ora Zero 1.00
Arheologia crimelor co-
munismului 2.00 Aven-
turile căpitanului Ala-
triste 2.55 vorbeşte
corect! (r) 3.00 vizită de
lucru (r) 4.40 viaţa sat-
ului (r) 5.30 Imnul
României

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Spionii în
vacanță 12.00
Tipic masculin
14.15 Eragon
16.15 Miss Agent
Secret 2< Înarmată
și seducătoare
20.00 Thor 22.15
Jocurile foamei<
Sfidarea 1.15 Ai
noştri 2.15 Miss
Agent Secret 2< În-
armată și seducă-
toare (r) 4.15 Spi-
onii în vacanță (r)
6.00 Lecţii de viaţă 

8.00 Drumul spre
Bali (r) 10.30 La bloc
(r) 12.45 S-a întâm-
plat într-o noapte (r)
15.00 Insula interzisa
(r) 16.15 Marele
Buck Howard 18.15
La bloc 20.30  Larry
Crowne 22.30 Țapi
ispășitori 0.45 Ea e
Monica velour  2.30
Țapi ispășitori (r)
4.30 La bloc (r) 6.45
Ce spun românii (r)

7.00 Observator 1.00 Asia
Express 13.00 Observator
13.30 Cum să scapi de un
tip în 10 zile (r) 16.00
Poi\i pe la noi (r) 19.00
Observator 20.00 Misi-
une< Imposibil[ 2 22.30
Războiul stelelor< Atacul
clonelor 1.30 Războiul
stelelor< Atacul clonelor
3.45 Războiul stelelor< At-
acul clonelor (r) 6.00 Ob-
servator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00
Spiridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r) 13.30
Tabără de creație la Ocoli;
15.30 Info Studio, real-
izator Ioan Anița;, invitat
Csintalan Csaba - profe-
sor doctor 17.30 Taina
credin\ei (limba
maghiară), realizator Eva
Laczko 19.00 :tirile săp-
tămânii 22.00 “S[n[tate,
frumuse\e, stil”, invitat
Rafaelo varga - jurnalist

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1
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Doina Levintza,
‘Levintza prezintă”

- 11.00

Sandra Bullock,
“Miss Agent Secret

2< Înarmată și 
seducătoare” - 16.15

Csintalan Csaba, 
invitat la 

“Info Studio” - 15.30

Özlem Yilmaz,
“Vie\i schimbate”

- 16.00

John Malkovich, 
“Marele Buck

Howard” - 16.15

Sebastian Papaiani, 
“B.D. în alertă” 

- 20.00

7.00 Lumea astro
8.05 Desene animate
11.30 Lumea bebe-
lușilor 13.10 Bagajul
– mag. turistic  14.15
Înapoi în viitor –
film am. 16.50 In-
spectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Transfor-
mers 2 – Răzbunarea
perdanților - film
am. 23.00 Jurassic
Park 2 – Lumea pier-
dută - film am.  1.55
Robii speranței –
film am. 4.45 Minți
briliante – ser. am. 

TV2

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 Jur-
nal 21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de puști
10.00 Infinity Nado
– ser. chin. 11.25 Au-
togram – pentru șo-
feri 12.35 Dumne-
zeul mi-a dat like -
ser. am.  14.35 Agen-
tul Carter – ser. am.
16.40 Aventuri în Est
– film am. 19.00 Jur-
nal RTL  21.55 Ilu-
zioniștii 2 – film am.
0.40 Ghost Rider 2 –
Puterea răzbunării –
film am. 2.45 Gravi-
tația – film am. 5.10
vicleanul și blânda –
ser. am.

7.00 Jurnal 7.45 Har-
ta 8.45 Preietenii lui
Noe 10.05 Ura, sun-
tem în vacanță! – ser.
fr. 11.00 vară la Bala-
ton  13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.30 Doc
Martin – ser. engl.
15.35 Legenda păpri-
cașului de iepuri –
film magh. 18.00 În-
ger gastronomic
20.30 Ducipalul –
nașterea unui învin-
gător – film am. 22.35
Un musafir neașteptat
– film engl. 3.45 Enig-
maticul secol XX.

M1 RTL Club Duna TV
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În ultimii ani, pe piaţa
românească şi-au făcut
simţită prezenţa nenumărate
cursuri, cărţi şi ateliere de
dezvoltare personală. 

Ceea ce în vest era de mulţi
ani încoace investigat şi întors pe
toate feţele, a ajuns iată şi la noi.
Ne-am trezit puşi în faţa unui nou
curent, în faţa unui fenomen fără
a şti ce reacţie anume să avem< e
ceva la modă, trebuie să citesc şi
eu? Ar trebui să mă înscriu la un
curs, la un atelier? 

Toată lumea pare să vorbească
despre dezvoltarea personală ca
despre un “must have” şi tocmai
din acest motiv, cei care nu ştiu în
ce constă de fapt această dez-
voltare s-ar putea simţi prost în
discuţiile pe această temă, stân-
jeriţi că nu au citit nimic din
domeniu sau nu au participat la
vreun curs măcar. 

Obiective specifice

Tot trainerii în dezvoltare per-
sonală ne atrag atenţia că nu e
nimic rău dacă până acum nu am
aflat de dezvoltarea personală şi
nu am luat parte la vreun atelier.
Important este să ştim ce este acest
termen general de dezvoltare per-
sonală şi care sunt obiectivele lui
specifice. În primul rând, în
opinia specialiştilor, dezvoltarea
personală reuşeşte fie prin lec-
turarea unor cărţi specifice, prin
participarea la cursuri sau ateliere
să ne completeze, să adauge ceva
nou în ceea ce priveşte lista noas-
tră de cunoaştere sau abilităţi. Prin
dezvoltarea personală reuşim să
avem o oarecare definiţie despre
cine suntem noi cu adevărat. To-
todată, integrând noi abilităţi şi
cunoştinţe vom reuşi să ne trans-
formăm în oameni mai buni. 

Schimbarea nu înseamnă
neapărat dezvoltare

Dezvoltarea personală aduce
cu sine schimbări, însă aceste
schimbări trebuie să ni le asumăm
şi să înţelegem că nu orice tip de
schimbare reprezintă de fapt dez-
voltare personală. Schimbările
presupun ieşirea de zona de con-
fort şi pentru ca această ieşire să
se întâmple avem fără doar şi
poate nevoie de o doză de curaj,
de multă ambiţie, trebuie să ne
arătăm disponibilitatea de a ne
asuma riscuri, să fim implicaţi, să
avem încredere în noi. Simpla par-
ticipare la un atelier de dezvoltare
personală nu înseamnă o reuşită
în domeniu. Nu e suficient să
cititm o carte din această sferă sau
să urmăm un curs, trebuie să dăm
tot ceea ce avem pentru a ne dez-
volta cu adevărat, să depăşim un-
ele bariere. 

Etape şi ritmicitate

În această ordine de idei e bine
de înţeles faptul că dezvoltarea
personală are anumite etape.
Avem perioade de creştere în calea
noastră, avem altele de stabilitate,
în care integrăm tot ceea ce am
învăţat, avem iar perioade de
creştere şi din nou o stabilitate ca
perioadă de încorporare a abil-
ităţilor şi cunoştinţelor. Toată
această integrare a cunoştinţelor
se face într-un anumit ritm şi ţine
de fiecare persoană în parte pen-
tru că suntem unici şi nu de dez-
voltăm la fel, fiecare având ritmul
său. De reţinut este că în acest pro-
ces prin care trecem trebuie să ne
luăm în serios rolul de observator.
Suntem cei mai în măsură să ob-
servăm dacă mergem pe calea cea
bună, dacă ne-am însuşit ceea ce
ne-am propus.  

În ce m[sur[ în\elegem 
termenul general de dezvoltare

personal[?

Dezvoltarea personală nu e
totuna cu dezvoltarea profesion-
ală. Există tendinţa să se facă
multe confuzii între aceşti doi
termeni şi oameni care au obiec-
tive strict profesionale să par-
ticipe la fel şi fel de cursuri de
dezvoltare personală ca mai apoi
să constate că nu le-a adus suc-
cesul dorit la serviciu. 

Foarte pe scurt aflăm că dez-
voltarea personală ne ajută să
fim mai motivaţi pentru a ajunge
unde ne dorim, ne ajută să co-
municăm mai bine cu cei din jur,
să înţelegem mai bine mediul în-
conjurător. Un obiectiv principal
al dezvoltării personale pare să

fie, aşadar, motivaţia. Prin cărţi,
cursuri şi ateliere, trainerii în
dezvoltare personală ne spun că
pentru a obţine ceea ce ne dorim
trebuie să fim pur şi simplu mo-
tivaţi. 

Obiectivele concrete în cari-
eră însă sunt o altă poveste. In-
tervine aici dezvoltarea profe-
sională, cea care vorbeşte direct
despre obiective concrete în cari-
eră, scopuri, soluţii. Aşadar, prin
dezvoltare profesională
înţelegem un program care se
referă la o anume persoană ce
ştie ce anume îşi doreşte să
obţină, dar are nevoie de un plan
şi de soluţii pentru a reuşi. 

Diferen\e între dezvoltarea
personal[ ;i profesional[

Fie că e vorba de un plan de
dezvoltare personală, fie de unul
de dezvoltare profesională, un
lucru este cert< trebuie trecut pe
hârtie şi conceput în aşa fel încât
prin simplitatea sa să ne ajutze
să fie uşor de aplicat. 

Modelul de plan de dez-
voltare personală este conform
specialiştilor simplu, reflectă
ceea ce credem, unde ne aflăm
şi unde ne dorim să ajungem.

Planul de dezvoltare person-
ală este un mod de a ne înregis-
tra şi a monitoriza mai apoi
nevoile de învăţare şi aspiraţiile.
Atunci când trecem efectiv la
completarea planului reuşim de
fapt să reflectăm asupra obiec-
tivelor noastre personale, dar şi
profesionale, înţelegând mai
bine ce abilităţi şi ce calităţi tre-

buie să dezvoltăm pentru a
ajunge la atingerea acestor obiec-
tive. În plan sunt notate obiec-
tivele, se trece o evaluare a situ-
aţiei actuale, de pornire, activ-
ităţile de dezvoltare specifice şi
necesare pentru atingerea obiec-
tivelor. Este foarte important ca
planul să fie revizuit periodic.
Progresul va fi astfel monitorizat,
iar unde va fi necesar se vor face
ajustările ce se impun. 

Mai pe scurt, planul de dez-
voltare personală începe cu sta-
bilirea obiectivelor şi notarea,
lângă fiecare obiectiv în parte, a
listei cu abilităţile necesare atin-
gerii lor. Acest plan ne va ajuta
să transformăm ambiţiile şi
ideile în acţiuni propriu-zise, iar
dezvoltarea noastră va veni cu
nenumărate avantaje. 

Conturarea planului< 
de la obiective la abilit[\i

necesare atingerii lor



7.10 Regatul Sălbatic
7.40 În inima Africii
8.30 vibe By Ioana
voicu 9.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aven-
tură 11.00 Destine
ca-n filme 12.00 De-
sc[leca\i `n Carpa\i
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.10 Tudor
15.00 Drag de
Rom]nia mea 17.00
D'ale lu' Mitică 18.00
În inima Africii
(r)18.50 E vremea ta!
20.10 Tudor 22.10
Africa mea 0.00
Drag de Rom]nia
mea (r) 1.00 Drag de
Rom]nia mea (r)
3.50 Armăsarul săl-
batic (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshop-
ping 8.45 Teo Show
(r) 11.00 Pastila de râs
11.30 Teleshopping
12.00 Știrile Kanal D
13.00 Flavours of Ro-
mania< Chipurile
României 14.00 vrei
să fii milionar (r)
15.30 Se strig[ darul
17.30 Asta-i Româ-
nia! 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Roata
norocului 22.00
Ochii din umbră 0.00
Știrile Kanal D (r) 1.00
Asta-i Rom]nia (r)
2.30 Ochii din umbră
(r) 4.15 Teo Show (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

9<30 Călărie< Circuitul
Campionilor Global ,
în Franţa11<00 Ci-
clism< Turul Franţei
13<55 Ciclism< Turul
Franţei 18<30 Ciclism<
Turul Franţei - Ex-
tra19<00 Formula E
19<40 Curse de maşini<
Super Cupa Porsche ,
în Regatul Unit 20<10
Superbike< Campionat-
ul Mondial, la Laguna
Seca, în Statele Unite
20<55 Ştirile Eurosport
21<00 Tenis< Turneul
de Mare Slem de la
Wimbledon, la Londra,
Regatul Unit 22<00
Formula e< Campi-
onatul FIA, la New
York, în Statele Unite
22<40 Formula e< Cam-
pionatul FIA, la New
York, în Statele Unite
22<55 Formula e< Cam-
pionatul FIA , în Statele
Unite 23<55 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Laguna Seca, în
Statele Unite 1<05 Ştir-
ile Eurosport 2.00 For-
mula e< Campionatul
FIA , în Statele Unitet
2.30 Superbike< Cam-
pionatul Mondial, la
Laguna Seca, în Statele
Unite 3.00 Atletism<
Campionatul Euro-
pean U-23 , în Suedia
4.00 Ciclism< Turul
Franţei

TVR 2 Kanal D Eurosport

Isabelle Huppert,
“Africa mea” - 22.10

Andreea Mantea,
“Se strig[ darul” 

- 15.30
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7.00 vie\i schimbate
(r)  8.00 Te voi gasi, te
voi iubi (r) 8.45
Teleshopping 9.15
R[zbunare pe tocuri (r)
10.15 Inimi ;i lacrimi
(r)11.45 Familia so\ului
meu (r) 12.45 Cealalt[
familie a so\ului meu
(r) 14.00 Te voi g[si, te
voi iubi (r)15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00  vie\i schimbate
(r) 17.00 Inimi ;i lacri-
mi 18.00 Te voi g[si, te
voi iubi 19.00 Cealalt[
familie a so\ului meu
21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Moș-
tenirea 23.00 vie\i
schimbate (r) 0.00 Fa-
milia so\ului meu (r)
2.00 Moștenirea (r)
2.45 Doctorul casei (r)
3.30 Daria, iubirea mea
4.30 Mo;tenirea (r)
5.15 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 6.00 Inimi ;i
lacrimi (r)

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy
News 8.45 Casa<
construcţie şi de-
sign 9.20 Teles-
hopping 10.30
Chef Dezbrăcatu’
11.00 Pasiune
Toscan[ 12.00
Teleshopping
13.30 Explozia
15.30  B.D. intră în
acțiune (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Poli\ia
judiciar[ 0.00 Stra-
da 29 2.00 Poli\ia
judiciar[ (r) 4.00
Strada 29 (r) 6.00
Flash monden
6.50 Teleshopping

7.30 Universul cred-
inţei 8.30 Universul
credinţei 9.30 Pro pa-
tria 10.00 În grădina
Danei 10.35 viaţa
satului 11.35 Minutul
de  agricultură 11.50
Minutul de agricul-
tură 12.00 viaţa sat-
ului 13.00 Tezaur fol-
cloric 14.00 Telejur-
nal  14.30 Politică şi
delicateţuri 15.30
Teatru Tv 17.30 Re-
play19.00 Iubiri cele-
bre 20.00 Telejurnal
21.10 Muzici şi
tradiţii `n Bucureşti
00.00 Toate pânzele
sus! (r) 1.00 Ora Zero
(r) 2.00 Iubiri celebre
(r) 3.50 Universul
credinţei (r) 4.40
Universul credinţei
(r) 5.30 viaţa satului
(r) 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Eragon (r)
12.00 Ce spun
românii (r) 13.05
Apropo Tv 14.00
Dansează cu mine
16.30 Harry Potter și
Talismanele Morții<
Partea 2 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00 2 pis-
toale 22.15 Revolver
0.30 Ai no;tri 1.30
Apropo Tv (r) 2.15
Harry Potter și Talis-
manele Morții<
Partea 2 (r) 4.30 Are-
na bucătarilor (r)
5.00 Ce spun
românii (r) 6.00 Ştir-
ile Pro Tv

8.45 Insula interzis[
(r)10.00 La bloc
12.15 Marele Buck
Howard (r) 14.15
Larry Crowne (r)
16.15 vechi prieteni
18.15 La bloc 20.30
Dragoste de probă
22.45  Legenda lui
Bloody Mary  0.45
Dragoste de probă
(r) 3.00 Legenda lui
Bloody Mary (r)
4.30 La bloc (r)

7.00 Observator 9.45
Madagascar 9.30 Câinele
extraterestru 11.00 Doi
frați (r) 13.00 Observator
13.45 Ultimul războinic al
aerului (r) 16.00 Poiţi pe
la noi! (r) 19.00 Observa-
tor 20.00 Joc periculos
21.45 Băieţi de oraş 23.45
Misiune<Imposibilă 2 (r)
2.15 Asia Express (r) 5.00
Băieţi de oraş (r) 6.00 Ob-
servator

7.00 :tirile s[pt[m]nii 11.00
Taina credin\ei, realizator
Mihaela Ghiță, invitat pro-
topop Marcel Malanca 12.30
Agenda Publică, realizator
M. S[lceanu, invita\i Simona
P[curar, C[lin Durla, Liviu
Rotaru 14.00 Zone fol-
clorice cu Ioana vladimires-
cu, invitați Nicolae Sab[u ;i
Daniel Neru\ 17.30
“S[n[tate, frumuse\e, stil”,
invitat Rafaelo varga - jurnal-
ist (r) 18.30 Educație eco-
logică 20.00 Agenda Pub-
lic[ (r) 21.20 - T[b[r[ la
Ocoli;

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Dana 
Constantinescu,

“În grădina Danei” 
- 10.00

Daniel Radcliffe, 
“Harry Potter și 

Talismanele Morții<
Partea 2” - 16.30

Marcel Malanca, 
invitat la “Taina
credin\ei” - 11.00

Gul Kirat Panag,
“Dragoste 

de probă”-20.30

Jessica Coch,
“Cealalt[ familie a

so\ului meu” - 19.00

Fiorenza
Marchegiani, 

“Pasiune Toscan[“ 
- 11.00

7.00 Lumea astro
8.05 Desene anima-
te 11.15 Tocul –
mag. pt. femei  12.55
Magazin pt. șoferi
14.30 Max – film
am. 16.55 Prințesa și
broasca – film am.
19.55 Cum să scă-
păm de un bărbat în
10 zile? – film am-
germ.  22.25 Sunt o
povară pentru ma-
ma – film am.  0.30
Până la moarte –
film am. 2.45 vizita
– film magh-austr.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte
de masă 13.01 Jur-
nal de prânz 13.50
Jurnalul celor din
v4 13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Fa-
milia 19  16.35 Lu-
mea 17.35 vârsta
18.55 Astă seară
20.05 Ești acasă
20.30 Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.51 Azi noapte
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.35 Clubul de puști
9.40 Infinity Nado –
ser. chin. 11.35 Lifes-
tyle 12.05 Cele mai
frumoase orașe din
Ungaria 13.15 Hotelul
anului 13.45 vacanță
acasă< vară la Hajdus-
zoboszló 14.20 Adio,
Ungaria - ser. magh.
15.35 Agentul Carter
– ser. am.  16.45 Fii
vântului – film mex-
it-port-span. 19.00
Jurnal RTL  19.55 Co-
bra 11 – ser. germ.
21.05 Oscar – film am.
23.20  Mai mult decât
gardist – film am.

9.05 În mâna lui
Dumneazeu 9.40
Cronica catolică
10.15 Rome Reports
11.30 Religie și liber-
tate  13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz  15.20 Planeta
noastră Pământul –
ser. engl. 16.10 Insu-
la luminii< Mauritius
2 – ser. magh. 16.40
Mici greutăți finan-
ciare – film magh.
19.35 Te iubim, doc-
tore - ser. australian
20.30 Camera lui
Marvin – film am.
22.10 Scandalagii –
film fr.

M1 RTL Club Duna TV
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Coada calului, denumită
ştiinţific equisetum arvense,
este o plantă folosită în scop-
uri terapeutice de mii de ani.
În Roma Antică, coada calu-
lui era folosită atât pe post de
medicament, cât şi pe post de
aliment.

Consumată sub formă de suc,
ceai sau tinctură, această plantă
medicinală este folosită pentru
tratarea multor afecţiuni, în-
cepând de la bolile renale, artrită,
tuberculoză şi afecţiunile vezicii
biliare şi până la ameliorarea um-
flăturilor ori scăderea în greutate.

Coada calului este planta cu
cea mai mare concentraţie de sili-
ciu, mineral important pentru or-
ganism.

Ingredientele active din coada
calului au proprietăţi antioxidante
şi antiinflamatorii, acestora da-
torându-se multe dintre benefici-
ile acestei plante.

Beneficii coada calului

Coada calului este o plantă cu
calităţi nutriţionale deosebite,
conţinând siliciu şi calciu în con-
centraţii importante. De aseme-
nea, această plantă conţine şi fier,
magneziu, mangan, potasiu, fos-
for, seleniu, sodiu şi zinc, dar şi
vitamine precum A, B2, B3, B5, C
si E. Antioxidanţii precum
flavonoidele, saponinele şi taninul
se regăsesc, de asemenea, în coada
calului.

Ameliorează afecţiunile de la
nivelul tractului urinar - infecţiile
urinare, dar şi alte probleme ale
aparatului urinar pot fi tratate cu
ajutorul infuziei de coada calului.
Inflamaţia este combătută de in-
gredientele active din această
plantă, iar bacteriile sunt elimi-
nate mai uşor. Având şi proprietăţi
diuretice, acest ceai stimulează
urinarea şi detoxifierea aparatului
urinar.

Totodat[, persoanele care
sufer[ de pietre la rinichi pot con-
suma ceai de coada calului în
paralel cu tratamentul recoman-
dat de medic, pentru accelerarea
procesului de eliminare a acesto-
ra.

Menţine oasele sănătoase şi
puternice - coada calului conţine
cantităţi mari de siliciu, care este
un mineral necesara pentru oase
sănătoase. Un studiu indian a ară-
tat că extractul de coada calului
poate menţine densitatea osoasă,
prevenind osteoporoza sau înce-
tinind evoluţia acesteia.

Este benefică pentru păr - coa-
da calului conţine siliciu, care con-

tribuie la creşterea părului, pre-
cum şi la repararea firelor de par
degradate. Această plantă este
benefică pentru păr şi atunci când
e consumată sub forma de ceai,
dar şi când este aplicată pe păr,
sub formă de mască ori pentru
clătirea părului după şamponare.

Fortifică unghiile - tot datorită
conţinutului mare de siliciu, coada
calului poate fi folosit[ şi pentru
fortificarea unghiilor. Poţi bea ceai
de coada calului, însă poţi folosi
şi tinctura de coada calului apli-
cată direct pe unghii.

Tratează umflăturile - dacă ai
glezna inflamată sau orice altă
zonă din corp umflată, poţi aplica
comprese cu ceai din coada calu-
lui, care vor accelera procesul de
combatere a inflamaţiei.

Contraindica\ii 
coada calului

Nu se recomandă adminis-
trarea plantei de coada calului
pentru perioade îndelungate în-
trucât rinichii pot fi afectaţi. To-
todată, administrarea îndelungată
poate cauza deficit de vitamina
B1.

Pe perioada sarcinii şi alăp-
tării, este contraindicat consumul
de coada calului întrucât nu se
cunosc efectele pe care această
plantă le are asupra fătului.

Şi alcoolicii pot avea probleme
dacă administreaza coada calului,
asta pentru că aceştia au adesea
de-a face cu deficitul de vitamina
B1, iar coada calului agravează
această problemă.

Cum se prepar[

Fierbe 2-3 linguriţe de coada
calului într-o cană de apă. Lasă să
fiarbă timp de 5 minute, apoi lasă
încă 10 minute la infuzat. Stre-
coară ceaiul şi bea-l. Limitează-te
la 3 ceşti de ceai pe zi.

Text selectat şi adaptat 
de Ioan A.

Siliciul din coada calului 
ajut[ la eliminarea pietrelor 

la rinichi
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



7.10 Duminica filmului
rom]nesc 8.55 FILLER
9.00 Bibliotecarii< misterul
din spatele cărţilor 9.55
Genera\ia Fit 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
15.00 Cire;arii 15.50
FILLER 16.00 Bibliote-
carii< misterul din spatele
cărţilor 16.55 Oanapp
17.55 Prim[verii 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Dragoste ac-
cidental[ 22.10 Caracati\a
23.10 C];tig[ Rom]nia!
0.10 Duminica filmului
românesc 1.45 Oanapp
2.35 E vremea ta! 2.50
Telejurnal TvR 2 (r) 3.45
Desc[leca\i ̀ n Carpa\i 4.10
Caracati\a 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[u-
tarea adev[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Pre\ul feri-
cirii 23.00 vrei să fii
milionar? 0.30 Știr-
ile Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
4.00 ~n c[utarea
adev[rului 5.30
Pastila de r]s 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<00 Omnisport< Watts
8<30 Superbike< Cam-
pionatul Mondial, la
Laguna Seca, în Statele
Unite 9<35 Ciclism< Tu-
rul Franţei11<00 SFor-
mula e< Campionatul
FIA , în Statele Unite
12<05 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 13<00 Ci-
clism< Turul Franţei
18<50 Ciclism< Turul
Franţei - Extra19<20
Formula e< Campionat-
ul FIA , în Statele Unite
20<00 Superbike< Cam-
pionatul Mondial, la
Laguna Seca, în Statele
Unite 21<25 Ştirile Eu-
rosport 22<30 Călărie<
Liga Globală a Campi-
onilor 23<30 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Laguna Seca, în
Statele Unite 0<15 For-
mula e< Campionatul
FIA, în Statele Unite
1<05 Ciclism< Turul
Franţei 2<30 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Laguna Seca, în
Statele Unite 3<15 Su-
perbike< Campionatul
Mondial, la Laguna Se-
ca, în Statele Unite 4<00
Ciclism< Turul Franţe
6<00 Superbike< Cam-
pionatul Mondial, la
Laguna Seca, în Statele
Unite  6.30 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Laguna Seca, în
Statele Unite

TVR 2 Kanal D Eurosport

Jessica Biel,
“Dragoste 

accidental[“ - 20.10

Sevda Erginci,
“Pre\ul fericirii” -

20.00
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7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.00 Teleshop-
ping 9.15 R[zbunare pe
tocuri  10.15 Inimi ;i
lacrimi (r) 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 13.45
Teleshopping 14.00 Te
voi gasi, te voi iubi (r)
15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00 vie\i
schimbate 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Mo;tenirea 23.00
vie\i schimbate 0.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.15
Ce se `nt]mpl[, doc-
tore? 4.30 Moștenirea
(r) 5.15 Te voi g[si, te
voi iubi

7.20 Explozia (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 11.00
Tele-shopping 11.30
Cu lumea-n cap 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.00
Nemuritorii filmului<
Florin Piersic în dialog
cu Medeea Marinescu
- Partea II 17.00 Elisa
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Croni-
cile unui justițiar
22.30 Focus din inima
Rom]niei 23.00
Războiul domnițelor
1.00 Cronicile unui
justițiar (r) 3.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 4.00 Tr[sni\i 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 10.00
Ca’n via\[ 11.45
Teleshopping 12.00
Teleshopping 12.20
Iubire imposibil[
13.30 Banii t[i 14.00
Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palat-
ului< Rege;e Geun-
chogo 18.00 Fan de
vară 19.00 Fan de vară
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.10
Teatrul Naţional de
Televiziune 23.35
vorbe;te corect 0.00
Telejurnal 0.30 Fan de
vară 1.30 Fan de vară
2.00 Teatrul Naţional
de Televiziune 3.15
vorbe;te corect! 3.45
Telejurnal 4.35 Con-
structorii de vise 5.05
Adev[ruri despre tre-
cut 5.30 Banii t[i 5.55
Imnul României 

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 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Ninja< Răzbunarea
23.30 :tirile Pro Tv
23.45 Thor (r) 2.00
Lec\ii de via\[ 3.00
vorbeşte lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.15 Arestat la domi-
ciliu 10.45 La bloc (r)
13.00 Larry Crowne
(r) 15.00 Spionii `n
vacan\[ (r) 16.45 Iu-
bire mare 18.15 La
bloc 20.30 Lista
22.15 Ziaristul 0.30
Lista (r) 2.15 Ziaris-
tul (r) 3.45 La bloc
5.15 La M[ru\[

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Surorile 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Insula iu-
birii 23.00 Xtra Night
Show 1.00 Joc pericu-
los (r) 2.45  Acces direct
(r) 4.15 Surorile (r)
6.00 Observator

6.00 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 18.30 Audiențe
în direct, realizator Mi-
haela Ghi\[, invitat
Adrian Marc, director
SJU 19.30 :tiri 20.00
Agenda Public[, real-
izator Mihai S[lceanu
22.00 “Panoramic
Sportiv”, realizator
Ionu\ Bl[jean

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Emma Zeicescu,
“Ca-n via\[“ - 10.00

Kane Kosugi,
“Ninja<

R[zbunarea” - 21.30
Christian Slater,
“Lista” - 20.30

Adrian Marc, 
invitat la “Audiențe

în direct” - 18.30

Jasmin Bhasin,
“Inimi ;i lacrimi” -

17.00

Jason Mewes,
“Cronicile unui

justi\iar” - 20.30

Ro;ii umplute cu crem[ de brânz[

Mod de preparare<

Brânza se amestecă cu ceapa
răzuită (sau prazul), cu untul și
smântâna. Se adaugă mărarul to-
cat cât se poate de fin, apoi se con-
dimentează. Se amestecă bine, pâ-
nă când se obține o pastă omoge-
nă. Se iau roșiile tăiate în două și
scobite în prealabil și se umplu,
una câte una, cu câte o lingură bu-

nă de cremă de brânză, sau și mai
bine se pot umple cu ajutorul să-
culețului pentru ornat tortul.
Smântâna din crema de brânză se
poate substitui cu maioneză, dar
atunci este indicat să se consume
într-o zi, cel mult două. Crema de
brânză se poate îmbogăți și cu bu-
cățele de măsline (fără sâmburi).
Gustul de măsline se potrivește
foarte bine cu această compoziție.
Se ornează cu maioneză, ouă fier-
te, frunzulițe de pătrunjel, de mă-
rar sau ceapă verde, ori murături.
Se consumă ca mâncare de sine
stătătoare, sau platou rece, în
combinație cu alte preparate. 

Ingrediente<

20-25 bucăți de roșii, 500 g
brânză proaspătă, o ceapă sau
un praz mic (prazul nu are miros
puternic), 50 g de unt sau mar-
garină, 1-2 linguri de smântână,
în funcție de consistența brânzei,
o legătură de mărar verde sau 2
lingurițe de mărar uscat și mă-

cinat, sare, piper. 

Sup[ de ou[

Mod de preparare<

Făina se prăjește ușor în ulei,
până devine de culoare aurie. Se
adaugă o linguriță de boia, apoi
încet și amestecând continuu, 2 l
de apă și 6-8 frunze de foi de dafin,
iar sarea, piperul și delicatul după
gust. Când apa începe să fiarbă, 4

ouă se sparg, câte unul în pahar și
se toarnă, pe rând în apa clocotită.
Celelalte 2 ouă se pun într-o far-
furie, se adaugă puțină sare și se
bat bine cu telul, p]nă la omoge-
nizare. După 3-4 minute se toarnă
încet, în fir subțire în supă. După
încă 2-3 minute de fierbere se poa-
te adăuga și smântâna, amestecată
în prealabil cu câteva linguri de
supă fierbinte. Înainte de a lua de
pe foc se adaugă și oțetul. Se poate
servi cu bucățele crocante de șun-
că afumată și prăjită, crutoane, sau
eventual feliuțe subțiri de cârnați
afumați și prăjiți.

Ingrediente<

6 ouă (dacă se poate, de casă,
sau cu gălbenușul cât mai fru-
mos colorat), 4 linguri de făină,
6-8 linguri de ulei, 200 g de
smântână (se poate înlocui cu
sana), 1-2 linguri de oțet, sare,
piper, boia de ardei, delicat (de

casă), foi de dafin.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Piept de pui umplutăcu ciuperci

Mod de preparare<

Cu un cuțit bine ascuțit piep-
tul de pui se crestează pentru a
putea fi umplut. Se condimentea-
ză după gust, și exteriorul, și inte-
riorul. Se lasă să la frigider circa
2-3 ore. Ceapa tăiată foarte mă-
runt 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 con-
dimentele, apoi totul se mai pră-
jește până când ouăle se întăresc.
Se ia de pe foc și se lasă să se ră-
cească. Se strecoară uleiul și se
amestecă bine cu un ou crud. Cu
acest amestec se umple carnea. Se
prinde cu scobitoare, ca o perniță,
se așează pe o tavă antiaderentă,
se pot pune lângă acestea câteva
bucăți de cartofi sau alte legume,
se dă la cuptor, la foc mare spre
mediu și se coace, până când car-
nea se rumenește. Apoi se unge
cu ulei, sau cu untură și se mai dă
puțin la cuptor, să prindă o culoa-
re lucioasă. Se servește cu pireu
de cartofi, pilaf de orez, sau gar-
nitură asortată.

Ingrediente<

4 jumătăți de piept de pui
(circa 7-800 g), 200 g ciuperci
champignon, o ceapă de mărime
medie, 3 ouă, 4-5 linguri de ulei,
sau preferabil, 2-3 linguri de un-
tură (dacă vă place), sare, piper.

Înghe\at[ de pepene cu miere

Mod de preparare<

Pepenele galben și mascarpo-
ne se mixează până devine o pastă
omogenă fină.  La achiziționare
se alege un pepene cât mai aromat
(se simte după miros) și cât mai

portocaliu, cât mai frumos colo-
rat. Frișca se bate spumă, apoi cele
două se amestecă, se adaugă car-
damomul, mierea și romul sau
esența. Se mai bate 3-4 minute cu
mixerul, sau se amestecă 30 mi-
nute cu aparatul pentru înghețată.
Dacă nu aveți un astfel de aparat,
amestecați cu mixerul, după ce es-
te gata, timp de 3 ore se mai lasă
la congelator. La servire se ornea-
ză cu spumă de frișcă, cu bucăți
de pepene galben sau alte fructe
și cu frunzulițe de mentă.

Ingrediente<

500 g de miez de pepene gal-
ben, 400 ml de frișcă lichidă, 150
g de mascarpone (cașcaval cre-
mă), miere după gust, o linguriță
de cardamom (condiment exo-
tic), 2-3 linguri de rom, sau câ-
teva picături de esență de rom.

7.15 Moca, mag. de
dim. 9.50 Există o
singură familie –
ser. australian 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 17.45 Păsărica
– ser. turc  22.50
Doctor Blond –
film am. 1.30 De-
tectivi privați – ser.
magh. 5.20 În cap-
cană – ser. 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 aca-
să 16.35 Planeta al-
bastră 17.35 Gospo-
darul maghiar 18.33
Suma 18.53 Astă-sea-
ră 19.00 Jurnal 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 diminea-
ță  10.05 Astro Show
12.55 O nevastă nouă
de tot – ser. am. 13.20
Suleiman – ser. turc
15.40 Glades, crime
pe litoral – ser. am.
16.45 Elif, pe drumul
iubirii – ser. turc 17.50
Zdrobit, ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.10 Între prieteni –
ser. magh.  22.40 Pro-
fesorul – ser. magh.
23.45 Adio, Ungaria –
ser. magh. 1.30 Ci-
fruri – ser. am. 3.45
CSI, investigatorii –
ser. am.

7.45 Magazin pentru
rromi 8.45 Prietenii
lui Noe 9.20 Labirin-
tul sorților – ser. turc
10.10 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.45
Aventuri culinare în
jurul lumii - ser. gastr.
germ. 15.25 Traun,
un râu de cristal –
film austr. 16.20 Dra-
goste infinită – ser.
turc 17.10 Agentul
Rex  18.05 Mamă ve-
terinară – ser. germ.
20.30 Patrulă în Alpi
– ser. it. 22.30 Oficiul
legendelor – ser. fr.
23.30 NCIS – ser. am.

M1 RTL Club Duna TV
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Țesutul adipos, denumit și grăsime,
este un tip de țesut conjunctiv alcătuit
din adipocite, adică din celule de
grăsime. Adipocitele, la rândul lor,
conțin trigliceride depozitate. 

Atunci când se acumulează grăsimi,
celulele își măresc dimensiunile. Pe de altă
parte, când grăsimea este folosită pentru a
se obține energie, celulele își micșorează
volumul.

Tipuri de țesut adipos

Există trei tipuri de țesut adipos< \esutul
adipos alb - depozitează energia și izolează
corpul, \esutul adipos maro – consumă en-
ergie și generează căldură ;i \esutul adipos
bej – la fel ca cel maro, și acesta consumă
energie pentru a genera căldură.

Țesuturile adipoase produc și hormoni
care contribuie la arderea grăsimilor și la re-
ducerea greutății corporale.

Țesuturile adipoase se regăsesc în mai
multe locuri din corp, începând cu zona de
sub piele, zona din jurul inimii, a rinichilor
și țesuturile nervoase. Totodată, acestea pot
fi găsite și în măduva osoasă, în țesuturile
mamare, la nivelul feselor, picioarelor și ab-
domenului. În aceste zone sunt țesuturi
adipoase albe.

Țesuturile adipoase maro și bej se regăs-
esc mai mult în zona spatelui, a cefei, a umer-
ilor și de-a lungul coloanei vertebrale.

Principalul scop al țesuturilor adipoase
constă în generarea hormonilor care reglează
activitatea metabolică a organismului.

Țesuturile adipoase acționează precum
o componentă a sistemului endocrin. Unii
hormoni secretați de țesuturile grase influ-
en\eaz[ hormonii sexuali, tensiunea arteri-
ală, reisten\a la insulină, depozitarea și
folosirea grăsimilor, coagularea sângelui și
nu numai.

Un rol important al țesuturilor grase con-
stă în creșterea sensibilității la insulină în
vederea reducerii riscului de obezitate. Țe-
suturile adipoase secretă, de pildă,
adiponectina, un hormon care acționează
asupra creierului și sporește metabolismul,
accelerează arderea grăsimilor și stimulează
folosirea energiei la nivel muscular, fără însă
să afecteze în vreun fel apetitul. Așadar, țe-
suturile adipoase pot reduce greutatea și to-
todată pot reduce și riscul de diabet sau de
boli cardiovasculare.

Când creează probleme?

Atunci când țesutul adipos este prezent
în exces ori, dimpotrivă, într-o cantitate re-
dusă, pot apărea problemele. O cantitate prea
mare de țesut adipos cauzează obezitate, care
la rândul ei poate provoca o serie de prob-
leme de sănătate, printre care și sindromul
metabolic ori diabetul de tip 2.

Pe de altă parte, prea puțin țesut adipos
poate cauza, de asemenea, sindrom meta-

bolic, precum și alte complicații. Lipsa țesu-
tului adipos este mult mai rară decât prezența
în exces și, de multe ori, apare ca o consecință
a tratamentului pentru HIv/ SIDA ori pe
fondul tulburărilor alimentare – anorexie.

Cum poate fi redus?

Țesuturile adipoase pot fi reduse prin
limitarea numărului de calorii consumate și
prin practicarea regulată a sportului.

Pentru ca procesul de reducere a țesu-
turilor adipoase să fie mai rapid, se reco-
mandă următoarele<

- Se vor consuma carbohidrați în pro-
porție de 55%, proteine în proporție de 20%
și grăsimi în proporție de 25%. Ideal ar fi
carbohidrații să provină din legume și ce-
reale integrale, proteinele din pe;te și carne
slabă, iar grăsimile din avocado, nuci sau
uleiuri vegetale, precum cel de măsline.

- Se va practica sport zilnic, însă în 3 zile
pe săptămân[ se vor face antrenamente de
forță, care vor lucra musculatura. Flotările,
genuflexiunile și exercițiile cu greutăți sunt
recomandate în timpul acestor antrena-
mente. Totodată, în 5 zile pe săptămân[ se
va face jogging timp de o or[, în prima faz[
în ritm lent, apoi din ce în ce mai alert.

Rolul \esuturilor adipoase 
în organism

vrei să slăbeșți câteva kilograme, însă nu
te tentează gândul unei diete drastice? Ei bine,
poți reuși dacă adopți câteva obiceiuri aparent
banale, pe care le vei pune în aplicare seară de
seară.

1. M[n]nc[ o gustare seara – dacă iei cină
la ora 5-6 și te culci la 12, e normal să ți se facă
foame. Probabil că te tentează ideea de a te
culca cu stomacul gol, însă nu este deloc
înțelept. Mai degrabă, mănâncă o gustare
ușoară, care să fie digerată rapid, și să îți po-
tolească foamea. Poți alege un iaurt grecesc,
câțiva crackersi din cereale integrale, dar și
popocorn preparat de tine acasă. Dacă te culci
înfometată, crește riscul ca dimineață să ai un
mic dejun copios, dar și hipercaloric.

2. Fă un antrenament cu greutăți seara –
când faci un antrenament intens, rata meta-
bolică este accelerată și va rămâne așa timp de
aproximativ 16 ore. Așadar, poți alege să faci
un antrenament cu greutăți seara. Acest lucru
nu este însă indicat dacă ai probleme cu som-
nul, întrucât ți le poate accentua.

3. Practică yoga înainte de culcare – dacă
un antrenament prea solicitant îți afectează cal-
itatea somnului, alege yoga. Posturile de yoga
detensionează corpul, relax]ndu-te și ajutân-
du-te să te pregăteșți de culcare. Totodată, med-
itația, care face parte din practica yoga, te ajută
să combați stresul. Practicând yoga în fiecare
seară, la culcare, vei reuși să menții stresul sub
control. Unul dintre principalii inamici ai
siluetei tale este mâncatul compulsiv pe fond
de stres, așa că e indicat să folosești yoga pentru
a renun\a la obiceiurile alimentare nesănătoase.

4. Scrie în jurnal - fă-ți un jurnal în care să
scrii în fiecare seară, înainte de culcare, tot ce
ai mâncat pe parcursul zilei. Calculează calori-
ile consumate și scrie gândurile pe care le ai cu
privire la constatările făcute. Dacă ai depășit
caloriile permise scrie sentimentele pe care le
ai cu privire la asta, iar dacă te-ai încadrat în
caloriile recomandate de dieta pe care o ții, de-
scrie starea pe care o ai constatând acest lucru.

5. Pregătește-ți mesele pentru a doua zi –
de multe ori mâncăm mai mult sau mai nesănă-
tos decât ne-am dori din cauza că amânăm
mesele și nu suntem pregătiți cu variante sănă-
toase, iar astfel ajungem să mâncăm preparate
de tip fast-food, snacks-uri hipercalorice ori
sandvișuri pline de sosuri deloc sănătoase. Fă-
ți un obicei din a pregăti în avans mesele pentru
a doua zi. Pentru micul dejun, fă-ți un sandviș
sau pregătește o budincă de chia cu lapte de
cocos, pe care o vei l[sa peste noapte în frigider.
La masa de prânz poți avea o porție de paste
integrale cu sos roșu, pe care le poți găti de
seară și le poți pune într-un recipient care se
închide ermetic. Cina o poți pregăti a doua zi,
când vii de la serviciu.

Nu uita să pui în pachetul pentru a doua zi
un fruct, dar și un iaurt și o mân[ de migdale
sau nuci, pentru a avea gustări sănătoase la în-
demână, care să îți potolească foamea între
mesele principale ale zilei.

6. Bea un ceai de mușețel – o ceașcă de
mușețel ridică nivelul de glicină din organism.
Glicina este un neurotransmițător care relax-
ează corpul și liniștește mintea, acționând pre-
cum un sedativ ușor. Așadar, te ajută să adormi.
Mai mult decât atât, mușețelul este asociat cu
menținerea glucozei din sânge (glicemiei) sub
control, ceea ce înseamnă că te poate ajuta să
slăbești. 

6 obiceiuri de sear[
pentru a sl[bi

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.00 Cire;arii 9.00
Bibliotecarii< misterul
din spatele cărţilor 9.55
Genera\ia Fit 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 mino-
rit[\ilor 13.30 S[n[tate
cu de toate 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO 15.00
Cire;arii 15.50 FILLER
16.00 Lonesome dove<
suflet de pistolar 16.55
Oanapp 17.55 Prim[-
verii 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
20.00 D’ale lu’ Mitic[
21.00 Destine ca-n filme
22.10 Caracatița 23.10
C];tig[ Rom]nia (r)
0.10 Coşmarul ameri-
can 2.00 Oanapp 3.05 
Telejurnal TvR2  5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ştiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 ~n c[u-
tarea adev[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Pre\ul feri-
cirii 23.00 vulturii
de noapte 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 vrei să fii
milionar (r) 3.15
Puterea dragostei
(r) 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila
de râs 6.45 Știrile
Kanal D 

7<00 Formula e< Campi-
onatul FIA, în Statele Unite
7<30 Ciclism< Turul Franţei
astăzi 8<30 Superbike< Cam-
pionatul Mondial, la Lagu-
na Seca, în Statele Unite
9<00 Formula e< Campi-
onatul FIA, în Statele Unite
9<30 Ciclism< Turul Franţei
11<00 Tenis de masă< Cir-
cuitul Mondial, la Geelong,
în Australia 12<00 Tir cu ar-
cul< Cupa Mondială, la
Berlin, în Germania 13<00
Atletism< Concursul Premi-
um, la Lucerna, în Elveţia
15<00 Jocurile olimpice<
Drapel şi familie 16<00
Jocurile olimpice< Forţa un-
uia 17<00 Ciclism< Turul
Franţei 19<00 Superbike<
Campionatul Mondial, la
Laguna Seca, în Statele
Unite 19<45 Formula e<
Campionatul FIA, în Statele
Unite 20<15 Omnisport<
Watts 20<20 Tenis de masă<
Circuitul Mondial, la Gee-
long, în Australia 21<25 Ştir-
ile Eurosport 21<30 Călărie<
Excelenţă ecvestră 22<00
Călărie< Seria Cupei Naţiu-
nilor, la Falsterbo, în Suedia
22<55 Ştirile Eurosport
23<00 Formula e< Campi-
onatul FIA, la New York, în
Statele Unite 0<00 Curse de
maşini< Challenge-ul Mon-
dial Blancpain GT, la Zand-
voort, în Olanda 0<35 Om-
nisport< Watts 1<00 Ciclism<
Turul Franţei 2<30 Jocurile
olimpice< Forţa unuia 3<30
Omnisport< Watts 4<00 Ci-
clism< Turul Franţei 6<00
Omnisport< Watts 6<30 Su-
perbike< Campionatul Mon-
dial, la Laguna Seca, în
Statele Unite 
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Mitică Popescu,
“D’ale lu’ Mitic[“ 

- 20.00
Teo Trandafir,

“Teo Show” - 15.00
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7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.00 Teleshop-
ping 9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Inimi ;i
lacrimi (r)11.15 Tele-
shopping 11.45 Cealalt[
familie a so\ului meu (r)
13<45 Teleshopping
14.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 15.00 R[zbunare
pe tocuri (r) 16.00 vie\i
schimbate 17.00  Inimi
si lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea 23.00
vie\i schimbate 0.00
Cealalt[ familie a so\ului
meu (r) 2.00 Moște-
nirea (r) 2.45 Doctorul
casei (r) 3.30 Daria, iu-
birea mea 4.15 Ce se
`nt]mpl[, doctore? (r)
4.30 Moștenirea (r) 5.15
Te voi g[si, te voi iubi
6<00 Inimi si lacrimi

7.20 Focus (r) 8.00
Elisa (r) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Secrete de stil 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Războiul dom-
nițelor (r) 17.00
Elisa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 K-19< Sub-
marinul Ucigaș
00<00 Focus din in-
ima României 00.30
Declarație de dra-
goste 2.30 K-19<
Submarinul Ucigaș
(r) 5.30 Apel de ur-
genţă (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00
Matinal 10.00 Ca’n
viaţă11.00 Ca’n
via\[ 11.45 Tele-
shopping 12.20 Leg-
endele palatului<
Regele Geunchogo
13.30 Lumea azi
14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte
corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele
palatului< Regele
Geunchogo 18.00
Fan de vară19.40
Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.10 Des-
tine în război 1.30
Fan de vară 2.00
Destine în război
3.45 Telejurnal 4.35
#  Creativ  5.55 Im-
nul Rom]niei

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 
Dragonul de aur
23.30 :tirile Pro Tv
23.45 2 pistoale (r)
2.00 Lecţii de viaţă
(r) 3.00 vorbeşte
lu-mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 Arestat la
domiciliu 9.15 La
bloc (r) 11.45 Tipic
masculin (r) 14.00
vechi prieteni (r)
16.00 Inside Job<
Adevărul despre
criză 18.15 La bloc
20.30 Furia 22.30
Din cullise 0.15 Fu-
ria (r) 2.15 Din
cullise (r) 4.00 La
bloc (r) 6.00 La
M[ru\[ (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Surorile 16.00 Observa-
tor 17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Poi\i pe la noi! 23.30
Xtra Night Show 1.00
Surorile (r) 2.45 Acces di-
rect (r) 4.15 Surorile (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
11.30 Agenda publică
(reluare) 18.00 Sănă-
tate, realizator Mihaela
Ghiță, invitat[ prof.
doctor Maria Pop.
Tema emisiunii<
Uleiurile esențiale,
cum le întrebuințăm
18.30 “Audien\e ̀ n di-
rect”, realizator Ioan
Anița; 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Mihai
Sălceanu 21.30 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Anca Mazilu,
“Fan de vară” 

- 18.00

Mihai Dedu,
“:tirile Pro TV”

- 7.00

Ioan Anița;,
“Audiențe 

în direct” - 18.30
Dana Rogoz, 

“La bloc”  - 18.15

Ariadne Díaz,
“Te voi g[si, te voi 

iubi” - 18.00

Harrison Ford,
“K-19< Submarinul

Ucigaș” - 20.30

7.15 Moca – mag. de
dimineață 9.50 Există
o singură familie –
ser. australian 11.45
Lumea 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 Pă-
sărica – ser. turc  2.50
Doctor Blond 2 – film
am.  0.30 Detectivi
privați – ser. magh.
5.20 În capcană – ser.
doc-reality germ. 

TV2

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

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show  12.55 O nevastă
nouă de tot – ser. am.
13.20 Suleiman – ser.
turc  16.40 Glades, cri-
me pe litoral – ser. am.
16.45 Elif – pe drumul
iubirii – ser. turc 17.50
Zdrobit – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.10 Între prieteni –
ser. magh. 21.45 Ga-
gici superbe – ser.
magh. 22.40 Magnum
– ser. am. 1.15 CSI< in-
vestigatorii din Miami
– ser. am. 2.50 Profe-
sorul – ser. magh. 7.00 Jurnal  8.45

Prietenii lui Noe 9.20
Labirintul sorților –
ser. turc. 10.10 Doc-
torul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.45 Aventuri
culinare în jurul lu-
mii -  ser. gastr. germ.
16.25 Apa din viena
– film austr. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10 Agen-
tul Rex – ser. germ-
austr. 18.05 Mamă
veterinară – ser.
germ. 20.30 Patrulă
în Alpi – ser. it. 22.30
Diagnoza – ser. pol.
23.20 Casa de modă
velvet – ser. span.

M1 RTL Club Duna TV
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Odată cu venirea
verii s-a dat startul
festivalurilor. Haide
să vedem care sunt
regulile modei atunci
când vine vorba de-
spre o ținută spectac-
uloasă la un festival. 

Să îți compui vesti-
mentația pentru un festival
nu este chiar atât de com-
plicat. Mereu ne dorim să
arătăm bine, să fim la
modă, dar, mare atenție,
linia dintre fashion și vul-
garitate este uneori extrem
de subțire.

Menține-ți propriul
stil vestimentar. Să nu uiți
că este vorba despre un
concert și nu o petrecere
de Halloween, în con-
secință nu trebuie să te
deghizezi. Fă o combinație
între stilul tău personal și
elemente boeme sau rock
și, de ce nu, poți adăuga
chiar și câteva detalii din
anii ’60.

Cum să te îmbraci 
la un festival după 
30 de ani

Asociem festivalurile
cu tinerețea, cu cei care nu
depășesc vârsta de 30 de
ani, însă nu există limite
de vârstă atunci când vine
vorba de distracție. Ideea
este că, deși vârsta nu este
un impediment în a-ți pe-
trece nopțile pe ritmurile
artiștilor preferați, trebuie
să știi să îți corelezi vesti-
mentația cu numărul
anilor. Ca să-ți fie mai ușor
să te decizi, îți dau aici
câteva variante din care te
poți inspira sau dintre care
poți alege pur și simplu.

Rochie albă, o jachetă
colorată (care să te scoată
din anonimat) și botine
maro.

Fustă cu talie înaltă
sau pantaloni drepți și lar-
gi, un crop top și sandale.
Pantaloni scurți din jeans,
tricou cu elemente rock,
jachetă de piele și o
pereche de cizme până la
gleznă.

Dacă vrei să porți ceva
mai glamour optează pen-
tru o rochie cu elemente
metalice asociată cu o
pereche de cizme de ploaie
și o jachetă de jeans.

O cămașă cu nasturi
peste un crop top, pan-
taloni scurți și o pereche

de sandale.
O rochie nude din

bumbac, botine, un colier
metalic și o pălărie neagră.
Singura regulă pe care tre-
buie să o urmezi la un fes-
tival este bunul simț, iar
dacă nu sari calul, cu sig-
uranță vei avea un look de
invidiat.

Dacă dorința ta este de
a merge la un festival de
muzică strălucind într-o
ținută cât mai rock cu
puțință sau cauți un stil
vintage autentic, atunci nu
folosi niciodată o piesă cla-
sică nouă. 

Alege mai bine să îți
faci cumpărăturile fie din
magazinele vintage și de ce
nu chiar și în second-
hand-uri (unde uneori
poți găși adevărate bijuterii
vestimentare).

Nu uita jacheta. Ală-
turi de niște jeanși și un
tricou alb, jacheta îți poate
completa inspirat ținuta,
fie că este o geacă de blugi,
una de piele sau o simplă
cămașă legată în talie. Pe
lângă efectul wow, mai
reprezintă și o soluție la în-
demână atunci când afară
se răcorește. Știm că deja
este iulie, însă vremea
rămâne extrem de capri-
cioasă, așadar poți opta
chiar și pentru o pelerină
de ploaie transparentă care
să te protejeze de stropii
apăruți de nicăieri.

Elemente care te 
scot din anonimat

Concentrează-ți
atenția pe un element.
Alege-l cu grijă și asigură-
te că iese în evidență. In-
diferent dacă alegi un stil
boem sau rock, trebuie să
șții că detaliile fac difer-
ența, iar dacă exagerezi
riști să pierzi rezultatul
mult dorit.

Optează pentru o sin-
gură piesă de rezistență,
așa o să arăți bine. Poți
folosi o pereche de san-
dale, modelul gladiator, o
pereche de pantaloni
scurți, un tricou, o cămășă,
vestă cu franjuri și o
pălărie.

Oricând te poți axa pe
piese ieșite din tipar dar fă-
cute cu bun gust. Maga-
zinele simt și ele sezonul
festivalurilor și scot la
iveală piese excentrice.
Alege ce ți se potrivește ție
și nu ce vânează toată
lumea. O pereche de
cizme, o geacă de piele cu
ținte sunt mereu piesele de
bază și obiectele cu aju-
torul cărora poți crea look-
uri speciale și în alte con-
juncturi. De asemenea, un
colier metalic sau un
portofel cu pietricele te pot
scoate și ele din anonimat.
Să nu uităm de accesoriile
precum gențile sau ruc-
sacele. Ele pot avea diferite
motive sau culori, iar dacă

le asociem cu un outfit
monocrom, îți pot oferi un
aer special. Nu în ultimul
rând sunt și practice, de
pildă este mult mai ușor să
dansezi cu un rucsac decât
cu o geantă fancy.

Borsetele au revenit!
Acest accesoriu al anilor
’90 s-a întors pe scenele
marilor case de modă din
lume. Poate că multe per-
soane le-au respins pentru
aerul de turist pe care îl
conferă, dar în realitate
sunt extrem de practice. 

Acestea îți vor permite
să ai mâinile libere și în
plus vei avea toate lucrurile
tale în siguranță. Nu vei
putea ține băuturile în
mâini dacă acestea îți sunt
ocupate cu obiectele per-
sonale. Deci borseta sau
rucsacul sunt printre cele
mai bune alegeri.

Dacă nici una dintre
aceste idei nu te încântă,
optează pentru o geantă
care are un lanț lung și pe
care o poți atârna cu ușur-
ință în diagonală.

Piese pe care nu 
trebuie să le 
folosești

Nu merge în costum
de baie decât dacă este vor-
ba despre o petrecere la
plajă, altfel nu ai niciun
motiv să te prezinți la un
festival în bikini. Dacă to-
tuși insiști să folosești piese

minimaliste, optează pen-
tru o bluziță scurtă sau un
crop top.

Uită de flip-flops.
Aceștia sunt și ei doar pen-
tru plajă și piscină. La un
festival o să ai în jurul tău
iarbă sau pământ și dacă
plouă, noroi. 

Deci, o pereche de
ghete, niște cizme de cau-
ciuc colorate sau chiar san-
dalele sunt o alegere de-
centă și foarte inspirată,
pentru că ele acoperă o
bună parte din picior. Ba
mai mult, cu noile modele
de cizme de cauciuc poți
crea niște look-uri extrem
de moderne și conforta-
bile.

Nu folosi haine 
scumpe

Probabil eșți tentată să
mergi îmbrăcată în cele
mai bune piese vesti-
mentare pe care le ascunde
dressing-ul tău. Un lucru
este cert, nu trebuie să
porți hainele unui creator
de modă ca să strălucești,
să nu mai vorbim de faptul
că după o noapte plină de
dans în aglomerație, sigur
ajungi acasă cu cel puțin o
pată pe haine.

Cu siguranță te vei
gândi de două ori înainte
să te așezi pe jos sau să te
rezemi de ceva. Nu lăsa ca
alegerile vestimentare
greșite să te împiedice să
te simți fenomenal.

Outfit-uri pentru sezonul „Festival”

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.00 Cire;arii 8.50
Discover Rom]nia 9.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 9.55 Genera\ia Fit
10.00 C];tig[ Rom]nia
11.00 Drag de Rom]nia
mea 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Documen-
tar 360°-GEO 15.00 Fram
16.00 Lonesome dove< su-
f let de pistolar 16.55
Oanapp 17.55 Prim[verii
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Roagă-te pentru cei morţi
şi ucide-i pe cei vii 22.10
Caracatiţa 23.10 C];tig[
Rom]nia 0.15 Roagă-te
pentru cei morţi şi ucide-
i pe cei vii  (r) 2.00
Oanapp 2.50 E vremea
ta! 3.05 Telejurnal TvR2
4.00 FILLER 4.05 Cara-
cati\a 5.00 Gala umoru-
lui 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 Știr-
ile Kanal D 20.00
Pre\ul fericirii 23.00
Cash Taxi 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30 Put-
erea dragostei 4.00 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 5.30 Pastila de r]s
6.00 Teleshopping (r)
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Superbike< Campi-
onatul Mondial, la Laguna
Seca, în Statele Unite 7<30
Tenis de masă< Circuitul
Mondial, la Geelong, în
Australia 8<30 Atletism<
Campionatul European
U-23, în Suedia 9<35 Ci-
clism< Turul Franţei 10<15
Ciclism< Turul Franţei
11<00 Superbike< Campi-
onatul Mondial, la Laguna
Seca, în Statele Unite 11<30
Formula e< Campionatul
FIA, la New York, în
Statele Unite 12<30 Ci-
clism< Turul Franţei 13<30
Ciclism< Turul Franţei
astăzi 14<25 Ciclism< Turul
Franţei 18<40 Ciclism< Tu-
rul Franţei - Extra 19<10
Omnisport< Watts 19<15
Tenis de masă< Circuitul
Mondial, la Geelong, în
Australia 20<10 Ştirile Eu-
rosport 20<15 Superbike<
Campionatul Mondial, la
Laguna Seca, în Statele
Unite 21<00 Formula e<
Campionatul FIA, la New
York, în Statele Unite
22<00 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 22<55 Ştirile
Eurosport 23<00 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
23<30 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 0<00 Jocurile
olimpice< Drapel şi familie
1<05 Ciclism< Turul Franţei
2<30 Superbike< Campi-
onatul Mondial, la Laguna
Seca, în Statele Unite 3<00
Formula e< Campionatul
FIA, la New York, în Statele
Unite 4<00 Ciclism< Turul
Franţei 6<00 Jocurile
olimpice< Forţa unuia

TVR 2 Kanal D Eurosport

Klaus Kinsky,
“Roag[-te pentru cei

mor\i ;i ucide-i pe
cei vii” - 20.10

C[t[lin Cazacu,
“Cash Taxi” - 23.00

12 Informa\ia zilei Miercuri 17 iulie 2019Programe TV

7.00 vie\i schimbate
(r) 8.00 Te voi g[si, te
voi iubi (r) 9.15
R[zbunare pe tocuri (r)
10.15 Inimi si lacrimi
(r)  11.15 Teleshopping
11.45 Cealalt[ familie
a so\ului meu (r) 14.00
Te voi g[si, te voi iubi
(r) 15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00 vie\i
schimbate 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu 21.00 R[z-
bunare pe tocuri 22.00
Moștenirea 23.00 vie\i
schimbate (r) 0.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.00
Mo;tenirea 2.45 Doc-
torul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.15
Ce se întâmplă, doc-
tore? (r) 4.30 Moște-
nirea 5.15 Te voi g[si,
te voi iubi 6.00 Inimi
;i lacrimi

7.20 Focus 8.00 Or-
golii (r) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine 11.00 Tele-
shopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Ca-mera de r]s
14.30 Teleshopping
15.00 Film artistc (r)
17.00 Elissa18.00
Focus 18 19.30 Ma-
ma mea gătește mai
bine 20.30 Film
artistic 22.30 Focus
din inima Rom]niei
23.00 Film artistic
1.00 Film artistic
3.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
4.00 Tr[sni\i 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.00
Matinal 10.00 Ca’n
via\[ 11.45 Teleshop-
ping 12.20 Legendele
palatului< Regele Ge-
unchogo 13.30
Cooltura 14.00 Tele-
jurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Con-
vieţuiri 16.50 Legen-
dele palatului< Regele
Geunchogo 18.00 Fan
de vară 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejur-
nal 21.00 Rom]nia 9
22.10 Fantomele din
Pacific 23.55 vorbe;te
corect! 0.00  Telejur-
nal 0.30 Fan de vară
(r) 2.00 Fantomele din
Pacific 3.35 Discover
Rom]ia  5.15 Discov-
er Rom]nia 3.45 Tele-
jurnal 4.35 MA.I.
aproape de tine 5.00
Levintza prezintă 5.30
Cooltura 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile Pro
Tv 14.00 Lecţii de vi-
aţă 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 Taken
2< Teroare în Istanbul
23.15 :tirile Pro Tv
23.30 O moarte mai
bun[ 1.30 Lec\ii de
via\[ (r) 2.30 Arena
buc[tarilor 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

5.00 La bloc (r) 7.00
Arestat la domiciliu
9.00 La bloc (r) 11.30
Inside job< Adev[rul
despre criz[ (r) 13.45
Harry Potter și Talis-
manele Morții< Partea
I (r) 16.15 E;ti numai
a mea 18.15 La bloc
20.30 Opera\iunea
valkyrie 22.45 C[-
minul ororilor 0.30
Opera\iunea valkyrie
(r) 2.30 C[minul oro-
rilor (r) 4.00 La bloc
(r) 5.30 La M[ruţă (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Surorile
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Poi\i pe la
noi! 23.30 Xtra Night
Show 1.00 Surorile
2.45 Acces direct
4.15 Surorile (r) 6.00
Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Garret Dillahunt,
“Fantomele din 
Pacific” - 22.10

Liam Neeson,
“Taken 2< Teroare `n

Istanbul” - 21.30

“Harry Potter 
și Talismanele
Morții” - 13.45

Mert Firat,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

Victoria Puccini ,
‘Elissa” - 17.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[  7.00 :tiri
12.00 Agenda Pub-
lică (reluare) 13.00
:tiri 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Ioan Ani\a; 19.30
:tirile ITv 20.00
Agenda Public[ cu
Mihai S[lceanu

Informa]ia TV

Mihai S[lceanu,
“Agenda Public[“ -

20.00

7.15 Moca – mag.
de dim. 9.50 Există
o singură familie –
ser. australian 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 17.45 Pă-
sărica – ser. turc
22.50 Domnișoare
de onoare – film
am. 2.15 Detectivi
privați 5.20 În cap-
cană – ser. germ.

TV2

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Fami-
lia  19.30 Jurnal
20.05 Planeta albas-
tră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 24.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de diminea-
ță 10.05 Astro show
12.55 O nevastă nouă
de tot – ser. am. 13.20
Suleiman – ser. turc
15.40 Glades, crime pe
litoral – ser. am. 16.45
Elif, pe drumul iubirii
– ser. turc 17.50 Zdro-
bit – ser. turc  19.00
Jurnal RTL  21.10 În-
tre prieteni – ser.
magh. 21.45 Gagici
superbe – ser. magh.
22.45 Mr. Whiskey -
ser. am.  1.10 CSI< in-
vestigatorii din Miami
– ser. am. 3.25 Mag-
num – ser. am.

7.00 Jurnal 8.15 Ecra-
nul nostru – em. în lb.
rom.  9.20 Labirintul
sorților – ser. turc
10.10 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.45
Aventuri culinare în
jurul lumii -  ser. gastr.
germ. 15.20 Parcul
Național valea Dună-
rii – film austr. 16.20
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10 Agen-
tul Rex 16.05 Mama
veterinară – ser. germ.
20.30 Patrulă în Alpi
– ser. it. 21.35 Mattoni
4 – ser. ceh 22.40 In-
sula lui Pietro – ser. it.

M1 RTL Club Duna TV
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Produsele sau suplimentele nutriti-
ve concepute de laboratoarele Hyperi-
cum sunt obținute din surse naturale
atent verificate. 

Materiile prime folosite sunt procurate din
zone nepoluate, ecologic curate, astfel încât pu-
tem garanta puritatea produsului prin lipsa de
contaminanți toxici carcinogeni, metale grele,
erbicide, insecticide, îngrășăminte chimice, mi-
croorganisme sau viruși patogeni. Noutatea
acestor produse este reprezentată de extractul
integral concentrat pe care îl conțin. Acesta asi-
gură o mai bună biodisponibilitate și o mai bună
asimilație în organism a substanțelor active be-
nefice. Produsul are forma unei pulbere fine,
formată din particule sferice care au o curgere
mai bună decât cea a formulelor clasice. În plus,
forma sferică a particulelor oferă extractului o
textură mai compactă, reducând posibilitatea
înglobării de aer în produsul final, crescându-
i astfel stabilitatea în timp și permițând o dozare
în capsule mult mai exactă și ușoară.

Caracteristici generale 

Suplimentul alimentar Enzimax este un
produs atent formulat pentru stimularea și îm-
bunătățirea digestiei. De asemenea, datorită
conținutului în culturi lactice vii, produsul are
și proprietăți probiotice cu o acțiune benefică
la nivelul microbiotei intestinale. 

Datorită formulei concentrate, produsul
Enzimax asigură o cantitate optimă de substanțe
active, fiind totodată ușor de administrat. În
plus, capsula gastrorezistentă asigură transpor-
tul ingredientelor vii direct în intestinul subțire,
fără ca acestea să se inactiveze sau să se dena-
tureze din cauza secrețiilor din stomac. Pentru
realizarea extractului, au fost folosite ingrediente
100% naturale precum Pancreatina, Bromelaina
(din Ananas), extractul uscat din bilă bovină și
zerul probiotic. Acești compuși vii au o acțiune
holistică și benefică asupra sistemului digestiv. 

În continuare, vom prezenta principalele
proprietăți benefice ale com-
pușilor activi din Enzimax.

Enzimele sunt unele dintre cele mai importante
elemente active pe care organismul uman le fo-
losește în vederea bunei desfășurări a procesului
de digerare a alimentelor consumate și pentru
menținerea sănătății întregului sistem digestiv.
Acești bio-catalizatori de natură proteică sunt
indispensabili pentru desfășurarea corectă a di-
gestiei deoarece ei au un rol foarte important în
transformarea alimentelor în substanțe ușor asi-
milabile (micro- și macro-nutrienți) necesare
nutriției organismului precum< aminoacizii, vi-
taminele sau mineralele. Odată cu introducerea
tot mai multor alimente rafinate, ultra-procesate
în dieta modernă, consumatorul și-a restrâns
sursele de enzime alimentare – ce sunt deosebit
de sensibile la tratarea termică – creând, astfel,
un deficit al acestora în alimentația sa. Supli-
mentarea cu un complex enzimatic este deosebit
de indicată și utilă pentru persoanele cu o se-
creție insuficientă de enzime pancreatice, pentru
cele cu un aport scăzut de enzime din alimen-
tație (lipsa consumului de alimente proaspete,
crude) și pentru cei care consumă alimente
„grele” (asocieri alimentare greșite, exces de
grăsimi.

Pancreatina este un complex enzimatic se-
cretat de către pancreasul exocrin. Acest com-
plex digestiv conține amilază (enzimă care ajută
la digerarea carbohidraților – precum amidonul,
scindându-i în dextrine și oligozaharide), pro-
tează (enzimă care ajută la descompunerea pro-
teinelor în aminoacizi) și lipază (enzimă care
ajută la digestia grăsimilor/lipidelor, descom-
punându-le în acizi grași și susținând activitatea
celorlalte enzime).

Bromelaina este un complex enzimatic de
natură vegetală ce se extrage din tulpina de Ana-
nas (Ananas comosus), deși este prezentă și în
alte părți ale plantei, precum fructul. Complexul
are o acțiune proteolitică fiind deosebit de util
în digerarea sau marinarea produselor din car-
ne. Mai mult, bromelaina sinergizează cu pro-
teaza, crescându-i puterea digestivă.

Extractul de bilă bovină este o pulbere ob-
ținută prin uscarea la temperaturi joase a sucului
biliar produs de către colecistul bovin. Acest

extras este deosebit de bogat
în acizi biliari conjugați pre-
cum acizii colic, dezoxicolic,
taurocolic și glicocolic. În
plus, datorită procesului me-
najant de prelucrare, acesta
mai conține și săruri biliare,
pigmenți biliari de colesterol
și mucină. Utilitatea primară
a extractului este aceea de a
emulsifia lipidele (grăsimile)
din alimentele ajunse în in-
testine astfel încât acestea să
fie digerate și ușor absorbite
prin pereții intestinali. Săru-
rile biliare contribuie la scin-
darea grăsimilor saturate ce
nu au putut fi transformate
de către sistemul digestiv în
grăsimi nesaturate. Aceste
grăsimi nesaturate sunt esen-
țiale pentru sinteza unor vi-
tamine și hormoni foarte im-
portanți pentru organism.

Suplimentarea cu extract de bilă bovină este
deosebit de utilă pentru persoanele cu o bilă le-
neșă.

Culturile vii (probiotice) sunt formate din
microorganisme benefice care au rolul de a
menține echilibrul florei intestinale și, astfel, de
a regla funcțiile intestinale și digestia. Acestea
sunt prezente în mod natural în intestinul sub-
țire și în cel gros al speciei umane. Probioticele
conținute sunt reprezentate de bacterii lactice
din genurile Lactobacillus și Streptococcus. Da-
torită lor, suplimentul induce un confort digestiv
fiind indicat celor care au colon iritabil precum
și în cazul altor discomforturi de natură gas-
trointestinală< constipație, diaree non-patogenă,
balonări (meteorism), flatulență, crampe, ha-
lenă fetidă (respirație urât-mirositoare) de ori-
gine digestivă, intoleranță la lactoză. De ase-
menea, aceste microorganisme sunt esențiale
pentru procesarea și absorbția corectă a anu-
mitor nutrienți și contribuie la sinteza unor vi-
tamine (de ex. vitaminele K și B) și a unor en-
zime. În plus, probioticele reglează peristaltis-
mul (motilitatea intestinală) și modulează ac-
tivitatea sistemului imunitar. În produsul de
față, culturile probiotice sporesc biodisponibi-
litatea celorlalte ingrediente și sinergizează cu
acestea.

Precauții

- Femeile însărcinate sau care alăptează și per-
soanele care urmează tratamente medicamen-
toase (de ex., anticoagulante, antibiotice) sau
care se află sub supraveghere medicală (în spe-
cial pentru probleme hepatice severe sau pan-
creatită acută) sunt sfătuite să consulte un spe-
cialist înainte de începerea curei>
- Poate interacționa cu medicamentele care su-
primă sistemul imunitar sau cu antibioticele, la
utilizarea concomitentă>
- Pancreatina poate reduce absorbția fierului
din alimente>
- A nu se depăși doza recomandată pentru con-
sumul zilnic>
- A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor
mici>
- Acesta este un supliment alimentar și nu
trebuie să înlocuiască o dietă variată și echili-
brată și un mod de viață sănătos.

Enzimax
Supliment alimentar cu rol adjuvant în îmbunătățirea digestiei 

și echilibrarea microbiotei intestinale

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

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.00 Fram 9.00
Lonesome dove< suflet
de pistolar  9.55 Gen-
era\ia Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia! 11.00 Drag de
Rom]nia mea 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Fram 16.00 Lone-
some dove< suflet de pis-
tolar 16.55 Oanapp
17.55 Prim[verii 18.45
E vremea ta! 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 20.10
:apte zile ̀ n infern 22.10
Caracati\a 23.20 C];tig[
Rom]nia 0.20 :apte zile
`n infern  (r) 2.00
Oanapp 2.50 E vremea
ta! 3.05 Telejurnal TvR
2 3.55 Caracati\a 5.00
Destine ca-n filme 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 Se
strig[ darul (r) 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dra-
gostei (r) 4.30 În
căutarea adevărului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 9.35
Ciclism< Turul
Franţei 11<30 Ci-
clism< Turul Franţei
astăzi 12<20 Ciclism,
Turul Franţei 18<10
Ciclism< Turul
Franţei - Extra
18<40  crimă< Cam-
pionatul European,
la Düsseldorf, în
Germania 19<30
Scrimă< Campionat-
ul Mondial, la Bu-
dapesta, în Ungaria
21<45 Ştirile Eu-
rosport 21<50 Ci-
clism< Turul Franţei
astăzi 22<55 Ştirile
Eurosport 23<00
Atletism< Campi-
onatul European U-
20, la Boras, în Sue-
dia 1<00 Ciclism<
Turul Franţei 2<30
Scrimă< Campionat-
ul Mondial, la Bu-
dapesta, în Ungaria
4<00 Ciclism<Turul
Franţei 4<00 Ci-
clism< Turul Franţei
6<00 Scrimă< Cam-
pionatul Mondial, la
Budapesta, în Un-
garia

TVR 2 Kanal D Eurosport

Octavian Cotescu,
“Fram” - 15.00

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei” 

- 17.00

14 Informa\ia zilei Joi 18 iulie 2019Programe TV

7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi gasi, te voi
iubi (r) 9.15 R[zbunare
pe tocuri (r) 9.15
Razbunare pe tocuri (r)
10.15 Teleshopping
11.15 Inimi si lacrimi
(r)11.45 Cealalt[ familie
a so\ului meu (r)  14.00
Te voi g[si, te voi iubi (r)
15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00 vie\i
schimbate 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu 21.00 R[z-
bunare pe tocuri 22.00
Moștenirea 23.00 vie\i
schimbate 0.00 Familia
so\ului meu (r) 2.00
Mo;tenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea  4.15
Ce se întâmplă, doctore?
(r) 4.30 Moștenirea (r)
5.15 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 6.00 Inimi ;i
lacrimi 

7<20 Focus 8.00 Or-
golii 9<30 Teleshop-
ping 10.00 Mama
mea găteşte mai bine
11<00 Teleshopping
11<30 Casa< con-
strucție și design
12<00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15<00 Film artistic
17<00 Elisa 18<00 Fo-
cus 18 19<30 Mama
mea găteşte mai bine
20<30 Film artistic
22<30 Focus din ini-
ma României 23.00
Film artistic 1.00
Film artistic 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6<50 Teleshopping

7.00 Matinal 10.00
Ca’n viaţă 11.45
Teleshopping 12.20
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
13.30 vizit[ de lucru
14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte
corect! 15.10 Akzente
16.50 Legendele
palatului< Regele Ge-
unchogo  18.00 Fan
de var[ 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejur-
nal 21.00 Rom]nia 9
22.00 Mo;tenirea
clandestin[ 23.00
Arheologia crimelor
comunismului 0.00
Telejurnal 0.30 Fan
de vară (r) 2.00
Mo;tenirea clandes-
tin[ (r) 2.50 Aventura
urban[ (r) 3.40 Tele-
jurnal 4.30 vizit[ de
lucru 5.00 Dosar
Rom]nia 5.55 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 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Celularul 23.30 :tir-
ile Pro Tv 23.45 In-
amicul din umbră
1.30 Lecţii de viaţă
(r) 2.30 Arena bucă-
tarilor (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun rom]nii
(r) 6.00 :tirile Pro
Tv

7.15 Arest la domicil-
iu  9.15 La bloc 11.45
E;ti numai a mea
13.45 Danseaz[ cu
mine 16.15 Hevard
Park- Terenul legen-
delor 18.15 La bloc
20.30 v]n[torii de
legende 22.15 Calea
cea bun[ 0.30 In-
diferen\a  2.30 Calea
cea bun[ 3.30 La
M[ruţă (r) 5.45 La
M[ruţă 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Cum să
scapi de un tip în 10 zile
22.15 Stai, că trage ma-
ma! 0.00 Xtra Night
Show  1.00 Surorile (r)
2.45 Acces direct (r)
4.15 Surorile (r) 6.00
Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30 Agen-
da Publică (reluare)
13.00 :tiri 18.30 “Au-
dien\e `n direct”, real-
izator Constantin
Demian 19.30 :tiri
20.00 “Agenda pub-
lic[”, realizator Mihai
Sălceanu 22.00 :tiri
22.30 “Audien\e `n di-
rect” (redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV”

-19.00

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de

diminea\[“ - 6.30

Victor Garber,
“V]n[torii 

de legende” - 20.30
Ramona Hanganu,
“Moștenirea” - 22.00

Livia Graur,
“Focus” - 7.20

7.15 Moca – mag. de
dimineață 9.50 Există
o singură familie –
ser. australian 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dra-
goste curată – ser. turc
14.35 Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
16.40 Ramon, dra-
gostea mea – ser. mex.
17.45 Păsărica – ser.
turc 22.50 Dracul se
îmbracă în Prada –
film am. 1.25 Propa-
ganda – mag. cultural
4.20 Secrete de fami-
lie – ser. magh. 

TV2

6.55 Azi dimineața
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 Plane-
ta albastră 18.33
Gospodarul maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Magazin de dimi-
neață 10.05 Astro
show  12.55 O nevastă
nouă de tot – ser. am.
13.20 Suleiman – ser.
turc 16.40 Glades, cri-
me pe litoral  – ser. am.
16.45 Elif – pe drumul
iubirii – ser. turc 17.50
Zdrobit – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.10 Între prieteni –
ser. magh. 21.45 Gagici
superbe – ser. magh.
22.45 Micul nostru sat
– ser. magh. 1.25 CSI.
Invesigatorii din
Miami  – ser. am. 2.35
Mr. Whiskey – ser. am.

7.00 Jurnal  8.45 Prie-
tenii lui Noe 9.20 La-
birintul sorților – ser.
turc 10.10 Doctorul
din provincie 13.02
Jurnal 13.45 Aventuri
culinare în jurul lumii
- ser. gastr. germ.
13.20 Apa nobilă, cu-
rată și curantă – film
austr. 16.15 Dragoste
infinită – ser. turc
17.10 Agentul Rex
18.05 Mama veterina-
ră – ser. germ. 20.30
Patrulă în Alpi – ser.
it. 21.35 Nu mă pot
astâmpăra – film am.
23.20 Dragoste de do-
uă etaje  – film magh.
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