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Ce haine trebuie s[ ai 
în bagajul de vacan\[țț 

pag. 13pag. 13 S[n[tate
Invitat[ Eleonora C`mpan 

specialist management calitate `n s[n[tate
Mar\i, de la ora 18<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 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 Astă
seară 19.00 Jurnal
20.05 vârsta 22.25
Jurnalul celor din v4
22.30 Jurnal mondial
22.50 Azi noapte
1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Oanapp 8.00 C];tig[
Rom]nia 9.00 Bibliotecarii<
misterul din spatele cărţilor
(r) 10.00 C];tig[ Rom]nia
11.00 Ferma 12.00 Telejur-
nal TvR 2 12.40 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Pescar
hoinar 14.00 Documentar
360° Geo 15.00 Oanapp
16.00 Bibliotecarii< misterul
din spatele cărţilor 16.55
Poate nu ;tiai 17.00 Oanapp
18.00 Jocurile Europene
Minsk 2019 *Atletism-
echipe mixt-Finale 20.40
FILLER 21.10 Un alibi per-
fect 22.50 Discover Rom]nia
23.10 Când trecutul te
ajunge din urmă 1.00 Femei
de 10, bărbați de 10 2.50
vara amintirilor (r) 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
Povestea noastră 23.00
Bravo, ai stil!1.00 :tirile
Kanal D 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n c[u-
tarea adev[rului 5.30
Pastila de r]s 6.00
Teleshopping 6.30 Pasti-
la de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D

7<55 Snooker< Cupa
Mondială, la Wuxi, în
China 9<30 Snooker< Cu-
pa Mondială, la Wuxi, în
China 9<55 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Olanda10<45 Moto-
ciclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Olan-
da11<45 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Olanda12<45 Moto-
ciclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Franţa
13<20Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Franţa 14<00 Moto-
ciclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Olanda
15<00 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Olanda 16<00 Moto-
ciclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Olanda
17<00 Superbike< Campi-
onatul Mondial, la Mis-
ano, în Italia 18<30 Ci-
clism< Turul Italiei 21<00
Fotbal< Copa America, în
Brazilia 21<50 Fotbal<
Copa America , în Brazil-
ia 0<00 Fotbal< Copa
America, în Brazilia 1<40
Ştirile Eurosport 4.00
Formula E< Campionatul
FIA, la Berna, în Elveţia

8.15 Cinci continente
8.50 Prietenii lui Noe
9.20 Iubire amețitoare
- ser. turc 10.10 Doc-
torul din province -
ser. germ.  13.02 Jur-
nal  13.50 Raymond
Blanc< secrete din
bucătărie - ser. gastr.
engl. 15.20 Lumea săl-
batică a Franței - ser.
fr. 16.20 Dragoste in-
finită - ser. turc 17.15
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților -
ser. turc. 20.30 Patrulă
în Alpi - ser. it. 21.30
Singurătate la margin-
ea pădurii -  film ceh.
23.15 Scene dintr-o
căsnicie - film sued. 

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.15 vie\i schimbate
(r) 8.15 Teleshopping
8.45 R[zbunare pe
tocuri (r) 9.45 Te voi
g[si, te voi iubi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Inimi ;i lacrimi
(r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri
(r) 15.45 vie\i schim-
bate 16.45 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Familia so\ului meu
21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Mo;-
tenirea 23.00 vie\i
schimbate (r) 0.00 Fa-
milia so\ului meu 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r)
4.15 Ce se `nt]mpl[,
doctore? (r) 4.30
Moștenirea (r) 5.15 Te
voi g[si, te voi iubi (r)
6.00 Umbre din trecut 

7.20 Accident (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11.00 Teleshopping
11.30 Chef Dez-
br[catu’ 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Orgolii 18.00 Focus
18 19.30 Mama
mea gătește mai
bine 20.30 Tri-
unghiul Morții
22.30 Tr[sni\ii
23.35 Senatorul
melcilor  2.00 Ma-
ma mea gătește mai
bine (r) 3.00 Tri-
unghiul Morții (r)
4.30 Camera de râs
(r) 6.50 Teleshop-
ping

7.00 Matinal 8.00 Mati-
nal 9.00 Direc\ia< sud-
vest 9.30 Teleshopping
9.45 Iubire imposibil[
11.00 Ca'n viaţă 12.00
Teleshopping 12.30 Par-
lamentul României
13.00 Fan/Fun urban
13.30 ~n gr[dina Danei
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Opre Roma 16.00 EU-
RO polis 16.45 Iubire
imposibilă 18.00 Obser-
vatori la Parlamentul
European 18.30 Dru-
mul succesului 19.00
Fete-fe\e 19.55 Jurnal
Euro 20.00 Telejurnal
20.45 Jocurile Europene
Minsk 2019 *Fotbal pe
plajă-semifinale 0.40
Fe\e-fe\e 1.35 vorbe;te
corect 1.40 Campionat-
ul European U-21, 2019
Semifinala 2 3.25 Tele-
jurnal 4.00 Tezaur fol-
cloric 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 Hobbitul<
Bătălia celor cinci
oștiri 0.15 Străina
de lângă noi 2.00 La
M[ruţă (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor 

7.15 Regatul secret
9.15 La bloc (r)
11.45 Capcana (r)
13.45 Extravagantul
Mr. Deeds (r)15.00
Stone 16.15 Doam-
na din Shanghai
18.15 La bloc 20.30
Breaking News
22.00 Stone 0.30
Breaking News (r)
2.15 Stone (r) 4.00
La bloc (r) 6.15 Ce
spun românii (r)7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Zeii Egiptului
22.30 Waterworld -
Lumea apelor 0.45 In-
sula iubirii (r) 3.30 Ob-
servator (r) 4.15 Feti\a
mea (r) 6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gim-
nastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (re-
luare) 18.30 Audi-
en\e `n direct, cu
Mihai S[lceanu, invi-
tat viorel verze; -
broker de asigur[ri
(r) 19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică, re-
alizator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Ema Pendiuc,
“Drumul 

succesului” - 18.30

Martin Freeman, 
“Hobbitul< Bătălia
celor cinci oștiri “

- 21.30

Viorel Verze;, 
invitat la “Audien\e

`n direct” - 18.30
Milla Jovovich,
“Stone” - 15.00

Jasmin Bhasin,
“Inimi ;i lacrimi “

- 16.45
Rocsana Marcu,

“Tr[sni\ii” - 22.30

Director general - D. P[curaru
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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
Păsărica - ser. turc
20.10 Doctorul
montan face din
nou consultații - ser.
germ-austr. 21.00
Ninja Warrior Hun-
gary -  concurs 0.50
Detectivi privați -
ser. magh.

TV2

7.00 Mag. de
dimineață 10.05 As-
tro Show  12.50
Călăuză pentru puști
13.25 Suleiman - ser.
turc  15.45 Zdrobit -
ser. turc 16.50 Glades
- crime pe litoral - ser.
am.  17.50 Elif - pe
drumul iubirii - ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
21.05 Între prieteni -
ser. magh.  22.45
Dumnezeu mi-a dat
like - ser. am. 1.15
CSI< investigatorii din
Miami - ser. am. 3.20
În formă de top - ser.
am.

RTL Club
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Canada a făcut un pas
important în protecţia ani-
malelor. Miercuri, 19 iunie,
Parlamentul ţării nord-
americane a aprobat iniţia-
tiva C-84, care prevede
schimbări în codul penal.
De acum înainte, bestiali-
tatea implică orice contact
cu scopuri sexuale între o
persoană şi un animal,
deoarece definiţia sa se con-
centra doar pe penetrare.
De asemenea, persoanele
condamnate pentru această
infracţiune vor apărea pe
lista naţională a infracto-
rilor sexuali. Proiectul
adoptat sancţionează, de
asemenea, activităţile legate
de luptele organizate între
animale care nu au fost
avute în vedere de cadrul
anterior.

Modificarea a avut loc în
secţiunea 160 din Codul penal.
"În această secţiune, bestialitatea
înseamnă orice contact cu un
animal în scopuri sexuale", pre-
cizează textul iniţiativei. Con-
form codului, condamnările
pentru bestialitate nu pot depăşi
10 ani de închisoare. Proiectul
C-84 a sosit în Parlament în oc-
tombrie 2018 şi s-a datorat în
mare parte reacţiilor - atât din
partea politicienilor, cât şi din
partea asociaţiilor pentru drep-
turile animalelor - declanşate de
o decizie a Curţii Supreme a

Canadei din 2016. Un infractor
sexual a fost condamnat pentru
diverse atacuri, dar nu pentru
bestialitate, deoarece judecătorii
au decis că dispoziţiile codului
penal nu definesc cu exactitate
ce acţiuni sexuale cu animale er-
au interzise. Cu toate acestea,
unul dintre judecători a cerut
parlamentarilor să revizuiască
definiţia.

Nu există o compilaţie ofi-
cială a acuzaţiilor şi a con-
damnărilor pentru bestialitate
în Canada. Cu toate acestea, un
raport publicat în urmă cu câte-
va luni de către Centrul Cana-
dian pentru Protecţia Copiilor
a descoperit 38 de cazuri, între
1980 şi 2017. În 31 dintre ele, cel
puţin un copil a fost victimă.
Presa a publicat informaţii de-
spre unele dintre aceste cazuri.
Cea mai mare repercusiune a
fost aceea a lui Jason Dickens,

un actor de televiziune. Dickens
a fost condamnat la sfârşitul an-
ului 2018 pentru pornografie in-
fantilă, dar a scăpat de acuzaţiile
de bestialitate din cauza
definiţiei care era în vigoare.

"Includerea persoanelor
condamnate de bestialitate pe
lista infractorilor sexuali va pro-
teja animalele şi va reduce riscul
de agresiune sexuală asupra mi-
norilor. Anchetele au demon-
strat legături clare între bestial-
itate şi abuzul sexual asupra
copiilor, precum şi alte forme de
violenţă", relatează Barbara
Cartwright, director executiv al
Humane Canada. "Partea din
proiectul C-84 referitoare la
definirea bestialităţii elimină la-
cunele legale care au permis mai
multor persoane să se sustragă
acţiunilor lor", adaugă aceasta.

Proiectul aprobat interzice,
de asemenea, promovarea sau

orice beneficiu legat de luptele
cu animale, precum şi reproduc-
erea, instruirea şi transportul în
acest scop. Interdicţia se aplică
şi în cazul oricărei forme de spri-
jin sau asistenţă în această ac-
tivitate. De asemenea, constru-
irea sau întreţinerea unei incinte
pentru aceste lupte constituie o
infracţiune. Cadrul anterior a
fost aplicat doar pentru lupta cu
cocoşi. "Multe puncte ale legii
nu s-au schimbat de mai mult
de un secol. Un element central
este că acuzaţiile pot fi depuse
nu numai împotriva persoanelor
care asistă la lupte, ci şi împotri-
va celor care colaborează în alte
moduri", spune Cartwright.

Parlamentul aprobă 
interdicţia privind 
importurile de aripioare 
de rechin

În aceeaşi zi, deputaţii au
aprobat proiectul C-68, care in-
terzice importurile de aripioare
de rechin. 

Din 1994 există o interdicţie
de a se realiza această practică
în apele canadiene, dar trim-
iterea acestora din alte ţări nu
este o problemă sporadică. După
China şi Hong Kong, Canada
este cel de-al treilea importator
mondial al acestor aripioare.
Numai în 2018 au fost importate
148 de tone. Cererea imensă se
datorează în principal numeroa-
sei comunităţi chineze stabilite
în Canada.

Canada protejeaz[țanimalele 
de bestialit[\i ;i lupte organizate

Biologii marini
angajaţi într-o misi-
une a National
Oceanic and Atmos-
pheric Administra-
tion (NOAA) au fil-
mat pentru prima
dată un calmar gi-
gant în Golful Mexic
- un golf din Oceanul
Atlantic localizat în-
tre Statele Unite ale
Americii, Mexic şi
Arhipelagul Antilelor
- într-o expediţie re-
alizată pe 19 iunie.

Acesta este un

eveniment extrem de
rar cu unul dintre
animalele consider-
ate monştri ai fun-
dalurilor marine.
Calmarul gigantic,
care de obicei fuge
de la orice fel de în-
tâlnire, s-a apropiat
precaut de o cameră
subacvatică, pe care
în final a “pipăit-o”
cu tentaculele.

Oamenii de şti-
inţă estimează că
acest specimen are o
anvergură a tentac-

ulelor de peste 3,7
metri lungime, aşa
cum se vede în
videoclipul lansat de
NOAA într-unul din
conturile sale pe
Youtube.

Evenimentul a
avut loc după cinci
scufundări ale
camerei numite
Medusa, în timpul
unei călătorii pe timp
de noapte.

Pagină realizată de
Ruxandra Filip 

Un calmar gigantic, filmat în adâncul Golfului Mexic



8.05 Desene animate
11.20 Lumea be-
belușilor 12.50 Baga-
jul - mag. turistic
14.10 În capcană
14.45 Mai iein cu
duzina - film am.
16.50 Inspectorul
Alex - ser. pol. 19.55
Prințesa răpită - film
ucr. 21 55 Probabil, un
răspuns de fericire -
film am-engl.  0.15 În-
toarcere în laguna al-
bastră -  film am. 2.30
Doctorul montan ține
din nou consultații -
ser. germ-austr. 

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 Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mondial
22.51 Astă noapte
1.02 Jurnal de
închidere

7.30 Clubul de puști
9.40 Ninjago Hunted
- ser. danez  10.00 In-
finity Nado - ser.
chin. 12.00 Auto-
gram, pentru șoferi
13.00 Dumnezeu
mi-a dat like - ser.
am.  15.05 Agentul
Carter - ser. am.
16.10 Și îngerii
mănâncă fasole - film
fr-it-span. 19.00 Jur-
nal RTL 22.30 Su-
percelula 2  - film am.
0.30 Foc în adâncuri
- film am. 2.45 Cursă
de iad - film am.

7.10 Euromaxx 7.40
Re\eaua de idoli 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 Memorialul
Durerii 14.00 Jo-
curile Europene Min-
sk 2019 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.45
Sport 20.10 O iubire
nebună  22.10
Onoare şi respect
0.00 Zile cu stil (r)
1.10 Când trecutul
te-ajunge din urmă
(r) 3.00 Onoare şi re-
spect (r) 4.35 Ar-
măsarul sălbatic (r)
5.25 Pescar hoinar (r)
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show (r)
11.00  Sport, dietă şi
o vedetă 11.30 Teles-
hopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 Roata
norocului (r) 15.30
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Se strigă darul
22.00 Bravo, ai stil!
0.00 Știrile Kanal D
(r) 1.00 Puterea dra-
gostei (r) 3.45 În cău-
tarea adevărului (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Snooker< Cupa
Mondială, la Wuxi, în
China 7<55 Snooker<
Cupa Mondială, la
Wuxi, în China 9<55
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Olanda 10<45 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Olanda
12<45 Motociclism< Ca-
mpionatul Mondial de
motociclism viteză, eta-
pa din Olanda 13<30
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Olanda 14<15 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Olanda
16<00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Olanda 17<00
Snooker< Cupa Mondi-
ală, la Wuxi, în China
18<00 Ciclism< Halle -
Ingooigem 19<30 Fot-
bal< Copa America, în
Brazilia 20<45 Fotbal<
Copa America, în
Brazilia 21<50 Fotbal<
Copa America, în
Brazilia 0<00 Călărie<
Circuitul Campionilor
Global, în Monaco 2<05
Raliuri< Campionatul
European de raliuri, în
Polonia 3<00 Caiac-ca-
noe< Cupa Mondială, la
Ljubljana, în Slovenia
4.00 Ciclism < Turul Ital-
iei

7.00 Jurnal 7.45 Harta
8.40 Prietenii lui Noe
10.05 Ura, suntem în
vacanță! - ser. fr. 11.00
vară la Balaton  13.02
Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 14.25 Doc
Martin - ser. engl.
15.20 Chef domnesc
-  film magh. 17.00
Magazin de familie
18.00 Înger gastro-
nomic 20.30 vacanță
în Provence - film fr.
22.20 Enigme
pariziene - ser. fr.
23.55 Concertul for-
mației Koral

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Ioana Voicu,
“Vibe By Ioana
Voicu”  - 12.00

Mihai Mito;eru,
“Se strigă darul” 

- 20.00
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7.15 vie\i schimbate
(r) 8.15 Teleshopping
8.45 R[zbunare pe
tocuri (r)  9.45 Te voi
g[si, te voi iubi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Inimi si lacrimi
(r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri
(r) 15.45 vie\i schim-
bate 16.45 Umbre din
trecut 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Familia so\ului meu
21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Mo;-
tenirea 23.00 vie\i
schimbate (r) 0.15 Fa-
milia so\ului meu (r)
2.15 Moștenirea (r)
3.00 Doctorul casei
3.45 Daria, iubirea
mea 4.30 Mo;tenirea
(r) 5.15 Te voi g[si, te
voi iubi (r) 6.00 Um-
bre din trecut  

7.20 Flash monden
(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
Teleshopping
13.30 Reconsti-
tuirea 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Lucky Luke 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 În slujba legii
22.30 A Bigger
Splash< Pasiuni Per-
iculoase 0.30 Sen-
atorul melcilor (r)
2.30 ~n slujba legii
(r) 4.30 Cu lumea-
n cap (r) 5.00 vlad
Țepes 6.30 Tele-
shopping

7.30 #Creativ 8.00
Aventur[ urban[ 9.00
Şah-mat  9.30 M.A.I.
aproape de tine 10.00
Jocurile Europene
Minsk 2019 16.15 Ex-
clusiv în România
17.00 Jocurile Eu-
ropene Minsk 2019
12.30 Adev[ruri de-
spre trecut 20.15 Tele-
jurnal 14.00 Telejur-
nal 21.00 Aventurile
căpitanului Ala-
triste23.00 Profesion-
iştii. . .  cu Eugenia
vodă 0.00 Ora Zero
1.00 Anchetele
comisarului Antones-
cu 2.00 Jocurile Eu-
ropene Minsk, 2019
(r) 5.15 Discover Ro-
mania 5.30 Imnul
României 5.35
Teleshopping 6.30
Discover Romania
6.40 Exclusiv în
România (r)

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Aventurile lui
Napoleon 11.45 Ce
spun românii (r)
12.45 Dragoste și
alte necazuri 15.15
Panica de la Hotel
Majestic 17.00
Acasă la Coana
Mare 2 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00 Johnny
English...  se în-
toarce! 22.00 Furia
0.00 Ai no;tri 1.00
Dragoste și alte
necazuri (r) 3.00 Fu-
ria (r) 4.45 Aven-
turile lui Napoleon
(r) 6.00 Lecţii de vi-
aţă (r)

8.15 Turbo 10.00
La bloc (r) 12.15
Doamna din Shang-
hai (r) 14.15 Cap-
cana (r) 16.15 Pan-
tera Roz 18.15 La
bloc 20.30  Rocky v
22.30  Hotelul Ma-
rigold 1.00  Pro-
metheus (r) 3.15
Hotelul Marigold
(r) 5.15 La bloc (r)
5.45 Ce spun
românii (r)

7.00 Observator 9.30 Călăto-
ria 2< Rătăciți în San Francisco
11.00 Regele Scorpion (r)
13.00 Observator 13.45 Poiţi
pe la noi! (r) 16.00 Fructul
oprit (r)19.00 Observator
20.00 Jack Reacher< Să nu te
întorci niciodată! 22.45 Mu-
mia< Mormântul Împăratului
Dragon 1.00 Concert Carla’s
Dream< Nocturn (r) 2.45 Fac-
tor de risc (r)  4.30 Călătoria
2< Rătăciți în San Francisco (r)
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 Agenda Pub-
lic[ (r) 13.30 Cultură (lim-
ba maghiară), invitați
Kereskenyi Sandor și Muzs-
nai Arpad 15.30 Info Stu-
dio, realizator Ioan Anița;,
invitat[ Maria G]rbea - bib-
liotecar[ 17.30 Taina
credin\ei (limba maghiară),
realizator Eva Laczko 19.00
:tirile săptămânii 22.00
“S[n[tate, frumuse\e, stil”,
invitate Camelia Iacob - co-
ordonator CPECA ;i Irina
T[m[;an - psiholog (r)
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Irina Luca,
“Aventur[ urban[“

- 9.00

Martin Lawrence, 
“Acasă la Coana
Mare 2” - 17.00

Maria G]rbea, 
invitat[ la 

“Info Studio” - 15.30

Grettell Valdez,
‘Te voi g[si, te voi 

iubi”  - 18.00
Beyoncé Knowles,

‘Pantera Roz” - 16.15

Daniel Baldwin, 
“În slujba legii” 

- 20.00
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Dezvoltarea personală
are la bază numeroase ele-
mente. În clipa în care con-
siderăm că a sosit momen-
tul să facem ceva pentru
noi înşine, am ajuns de
fapt la concluzia că ne
lipseşte ceva. 

Dezvoltarea personală este
un amplu proces terapeutic care
e format din analize, tehnici,
metode şi strategii. Cu ajutorul
acestor elemente ne dezvoltăm
potenţialul, ne îmbunătăţim
gradul de conştientizare,
creştem stima de sine.

Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii

Luate per ansamblu, detali-
ile expuse mai sus nu fac altceva
decât să îmbunătăţească viaţa,
calitatea vieţii noastre, să ne
ajute la împlinirea viselor, atin-
gerea obiectivelor. Programele
de dezvoltare personală ca pro-
cese includ obiective, includ
planuri, repere, strategii. Atunci
când dorim să ne dezvoltăm pe
plan personal ştim că pornim
dintr-un punct anume şi ne
dorim să ajungem într-un alt
punct. Creionăm tot drumul
fără a uita care sunt planurile
pentru atingerea obiectivelor şi,
mai mult decât atât, fără a uita
să analizăm şi să evaluăm pro-
gresul înregistrat la fiecare pas
din acest plan. E un aspect de-
osebit de important, la fel cum
sunt reperele pe care ni le sta-
bilim în planul de dezvoltare
personală.

Un proces terapeutic

Printre aceste repere în pro-
cesul terapeutic de dezvoltare
personală se numără creşterea
stimei de sine, învăţarea unor
tehnici ce să ne ajute la a ne
cunoaşte mai bine, abilităţi de
autocunoaştere, îmbunătăţirea
capacităţii noastre de a învăţa.
Alte repere sunt dezvoltarea
punctelor forte, a talentelor
noastre. E indicat să ne dez-
voltăm la acest capitol pentru
că vom avea multe de câştigat.
Ne stabilim ca repere în dez-
voltarea noastră pe plan per-
sonal inclusiv dezvoltarea spir-
ituală, creşterea calităţii vieţii,
trărea unor stări de bine, îm-
bunătăţirea potenţialului pe
care îl avem. 

Definirea planului

S-ar putea să nu ne descur-
căm la definirea planului de
dezvoltare personală, în acest
caz fiind nevoie de un sprijin
din partea unui specialist. Aces-
ta, denumit trainer de regulă,
ne sprijină şi în executarea
planului. 

Pe măsură ce înaintăm în
punerea planului în aplicare,
sunt unele şanse să avem parte
şi de obstacole. Aici intervine
de regulă trainerul în dez-
voltare personală care fie regân-
deşte paşii ce trebuie urmaţi, fie
ne recomandă să învăţăm să de-
păşim unele obstacole, căutând
cele mai bune soluţii. Cert este
că toate aceste repere sunt o
bază şi totodată un vârf al pi-
ramidei în procesul terapeutic
pe care îl punem în scenă pen-
tru a ne dezvolta pe plan per-
sonal.

Dezvoltarea personală a
câştigat foarte mult teren şi
în rândul organizaţiilor din
ţara noastră, în rândul per-
soanelor juridice. Asta pen-
tru că specialiştii au stabilit o
listă lungă a beneficiilor pro-
gramelor de dezvoltare per-
sonală pentru angajaţi. 

În organizaţii, în opinia
trainerilor în dezvoltare person-
ală, se pune accentul pe dez-
voltarea colectivului. Practic, are
loc o trecere de la persoana sin-
gură la grup. Ce urmăresc pro-
gramele de acest gen în cadrul
organizaţiilor? 

Cunoaşterea principiilor
şi viziunii companiei

Ţinta este ca angajaţii să fie
conştienţi de imaginea firmei
din care fac parte. viziunile şi
principiile companiei sunt mai
bine cunoscute şi înţelese prin
astfel de programe şi toate aces-
tea nu afectează credinţele per-
sonale ale angajaţilor despre vi-
aţă. Prin programele de dez-
voltare personală pentru orga-
nizaţii se implementează în rân-
dul angajaţilor o serie de valori.
Le vom lua pe rând. E încurajată
comunicarea şi cooperarea din-
tre angajator şi angajat, iar mod-
ulele de dezvoltare personală
sunt cele care dau naştere acestei
pârghii, legături. Este creată to-
todată o atmosferă plăcută de lu-
cru în care angajaţii au posibili-
tatea să îşi ducă la bun final
sarcinile de serviciu într-un timp
util şi într-un mod plăcut. De
asemenea, atmosfera aceasta de

muncă este şi menţinută pe ter-
men lung. 

Acceptarea schimbărilor
ce apar pe parcurs

Un alt aspect deosebit de im-
portant este cel al încrederii. Pen-
tru rezultate bune e nevoie de în-
credere reciprocă. Trainerii în
dezvoltare personală joacă un rol
esenţial în creşterea încrederii
angajaţilor în compania la care
muncesc, dar şi creşterea încred-
erii în forţele proprii. Asta con-
duce la o acceptare mai uşoară a
tuturor schimbărilor ce apar în
firmă. Angajaţii care beneficiază
alături de angajaţi de cursuri de
dezvoltare personală se implică
mai mult în viaţa firmei, a orga-
nizaţiei, merg la muncă cu drag,
reuşind să găsească şi la serviciu,
dar şi acasă, satisfacţii, coop-
erează pentru a rezolva prob-
lemele ce apar, sunt oameni mai
mulţumiţi şi au dorinţa de a-şi
dezvolta potenţialul.

Cheia productivităţii
crescute

Cheia productivităţii cres-
cute la locul de muncă e în a avea
angajaţi care sunt mulţumiţi de
viaţa personală, sunt sănătoşi, nu
sunt stresaţi, au echilibru în re-
laţiile profesionale. O echipă per-
formantă se construieşte în timp
şi cu investiţii. Echipa formată
din mai mulţi oameni va şti să
îşi valorifice resursele pentru a
obţine rezultate, va avea posibil-
itatea de a stabili uşor norme şi
reguli comune pentru a
funcţiona. 

Beneficiile programelor 
de dezvoltare personal[ 

pentru organiza\ii

Repere în dezvoltarea 
personal[



8.05 Desene animate
11.05 Tocul - mag.
pt. femei  12.45
Magazin pt. șoferi
14.20 Cursa cu pene
- film am. 16.25
Amurg, Eclipsă de
soare  - film am.
19.55 Iluzioniștii -
film am-fr.  22.30  Eu
semăn cu urmașul
meu - film am. 0.45
Solo, arma perfectă
- film am-mex.  2.50
Fata morgana - film
magh. 4.35 Inspec-
torul Alex - ser. pol.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Fa-
milia 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 Jurnal de
închidere

7.30 Clubul de puști
9.15 Ninjago Hunt-
ed - ser. danez 9.40
Infinity Nado - ser.
chin. 11.30 Lifestyle
13.10 Hotelul anului
13.45 Un profesion-
ist în bucătăria mea
14.20 Adio, Ungaria
- ser. magh. 15.30
Agentul Carter - ser.
am. 16.40 Hannah
Montana - film am.
19.00 Jurnal RTL
19.55 Cobra 11 - ser.
germ. 23.25 Artist
de viață - film am.

7.10 Azi despre
mâine 7.40 Re\eaua
de idoli 8.30 vibe By
Ioana voicu 9.00 Fer-
ma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natură
şi aventură 11.00
Destine ca-n filme
12.00 Desc[leca\i `n
Carpa\i 12.30 S[n[-
tate cu de toate 13.00
Jocurile Europene
Minsk 2019 17.35
vara amintirilor
19.00 Telejurnal TvR
2 20.10 Primăvara
bobocilor  22.00 Jo-
curile Europene Min-
sk 2019  0.00 Drag de
Romania mea 2.00
Reţeaua de idoli (r)
2.45 vara amintirilor
(r) 5.00 Ferma (r)
5.55 Imnul Româ-
niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshop-
ping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshop-
ping 8.45 Teo Show
(r) 11.00 ROventura
(r) 11.30 Teleshop-
ping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 Bravo,
ai stil! (r) 15.15 Se
strigă darul (r) 17.30
Asta-i România!
19.00 Știrile Kanal D
20.00 Roata norocului
22.00 Ochii din um-
bră 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 Știr-
ile Kanal D

9<30 Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de
motociclism viteză, eta-
pa din Olanda 11<00
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Olanda 12<00 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Olanda
13<15 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Olanda 14<45
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Olanda 16<00 Curse
de maşini< Super Cupa
Porsche, în Austria
17<00 Ciclism< Turul
Franţei 18<00 Caiac-ca-
noe< Cupa Mondială, la
Ljubljana, în Slovenia
19<00 Omnisport< Watts
21<00 Ciclism< Campi-
onate naţionale 23<00
Atletism< Liga de dia-
mant IAAF, la Eugene,
în Statele Unite 1<00
Raliuri< Campionatul
European de raliuri, în
Polonia 1<30 Fotbal< Co-
pa America , în Brazilia
2<30 Ciclism< Campi-
onate naţionale 3<30
Raliuri< Campionatul
European de raliuri, în
Polonia 4.00 Ciclism<
Campionate naţionale
5.30 Snooker< Cupa
Mondială, la Wuxi, în
China

9.00 În mâna lui
Dumnezeu 9.35
Cronica catolică
10.10 Rome Re-
ports  11.30 Religie
și libertate  13.02
Jurnal 13.50 Muz-
ică de prânz 15.25
Țara Galilor cea
grunzoasă - film
engl.  16.30 Im-
periu pierdut cu un
strănut - film magh.
19.35 Te iubim,
doctore - ser. aus-
tralian  20.30  Julie
și Julia - film am.
22.35 Oriana - film
it.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Horațiu Mălăele,
“Primăvara

bobocilor” - 20.10

Mihai Ghita,
“Asta-i România!” -

17.30
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7.15 vieti schimbate
(r)  8.15 Teleshopping
8.45 R[zbunare pe
tocuri (r) 9.45 Te voi
g[si, te voi iubi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Inimi si lacrimi
(r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri
(r)   15.45  vie\i
schimbate (r) 16.45 In-
imi si lacrimi 18.00 Te
voi g[si, te voi iubi
19.00 Familia so\ului
meu 21.00 R[zbunare
pe tocuri 22.00
Moștenirea 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 Umbre
din trecut

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy
News 8.45 Casa<
construcţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 Pasiune
Toscan[ 12.00 Tele-
shopping 14.00
Pierduți în sălbăticie
16.00 vlad Țepe; (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 Schimb
de mame 22.00
Starea naţiei 23.00
Degustarea de vin-
uri 1.00 A Bigger
Splash < Pasiuni Per-
iculoase (r) 3.00
Degustarea de vin-
uri (r) 5.30 Flash
monden 5.50 Starea
na\iei 6.50 Tele-
shopping

7.30 Universul cred-
inţei 8.30 Universul
credinţei 9.30 Pro pa-
tria 10.00 În grădina
Danei 10.35 viaţa sat-
ului 11.50 Minutul de
agricultură 13.00 Teza-
ur folcloric 14.30
Politică şi delicateţuri
15.30 Misterul din
adâncuri 17.00 Dis-
cover Romania 2019
17.30 Gala Festivalului
Internaţional de teatru
Sibiu, 2019 18.40 Gala
Festivalului Inter-
naţional de teatru
Sibiu, 2019 20.00 Tele-
jurnal 21.45 Fotbal
Campionatul Euro-
pean U21, 2019 00.00
Replay 1.10 Misterul
din adâncuri (r) 2.40
Fotbal Campionatul
European U21, 2019
(r) 4.40 Ora Zero (r)
5.30 viaţa satului (r)
5.55 Imnul Rom]niei 

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Panica de la
Hotel Majestic (r)
12.00 Ce spun
românii (r) 13.00
Apropo Tv 14.00
Acasă la Coana Mare
2 (r) 16.00 Povestea
unui campion 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Greu de pensionat  2
22.15 Extra pază-n
cartier 0.15 Ai no;tri
1.15 Apropo Tv (r)
2.00 Povestea unui
campion (r) 4.15
România, te iubesc!
(r) 5.15 Ce spun
românii (r) 6.00 Ştir-
ile Pro Tv

7.45 Pe urmele di-
nozaurilor (r) 9.45
La bloc  11.45
Hotelul Marigold (r)
14.15 Rocky Iv (r)
16.15 Povestea lui
Tiffany Rubin 18.15
La bloc 20.30 Rocky
Balboa 22.30
Reacţie în lanţ  0.15
Stone (r)  2.30
Breaking News (r)
4.30 La bloc (r)

7.00 Observator 9.45 Mada-
gascar 11.15 Câinele extrater-
estru  13.00 Observator 13.30
Mumia< Mormântul Împărat-
ului Dragon (r)16.00 Familii
la cu\ite (r) 19.00 Observator
20.00 Băieţi de oraş 22.00
Pl[cintă Americană - Nunta
0.00 Jack Reacher< Să nu te în-
torci niciodată! (r) 2.30
Câinele extraterestru (r) 4.15
Pl[cintă Americană - Nunta
(r) 6.00 Observator

7.00 :tirile s[pt[m]nii 11.00
Taina credin\ei, realizator
Mihaela Ghiță, invitat pr.
Cristian Chindri; 13.00 ~n
slujba comunit[\ii, invitată
Gabriela Notariu;, director
Serviciul de Ambulan\[
14.00 Zone folclorice cu
Ioana vladimirescu, invitat[
forma\ia Clasic Satu Mare
17.30 “S[n[tate, frumuse\e,
stil”, cu Ioana vladimirescu
;i Ioana Zaharia, invitate
Camelia Iacob - coordonator
Centrul de Prevenire, Eval-
uare ;i Consiliere Antidrog
;i Irina T[m[;an - psiholog
(r) 18.30 Educație ecolog-
ică 20.00 ~n slujba comu-
nit[\ii (r)
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David Keith,
“Misterul din 

adâncuri” - 15.30

Andreea Esca,
‘Ştirile Pro TV” 

- 19.00

Forma\ia Clasic, 
invitat[ la “Zone
folclorice” - 14.00

Taraji P. Henson,
‘Povestea lui Tiffany

Rubin” - 16.15

Özlem Yilmaz, 
“Vie\i schimbate” 

- 15.45
Ștefan Sileanu,

“Vlad Țepe;” - 16.00
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Cicoarea, denumită ştiinţif-
ic Cichorium intybus, la noi
creşte ;i pe marginea drumului.
Ea este cunoscută încă din an-
tichitate ca leac pentru ficat şi
pentru digestie, dar şi ca
remediu puternic împotriva
otrăvurilor.

Este o plantă înaltă, suplă,
aproape lipsită de frunze, cu flori al-
bastre, inconfundabile, care înfloresc
de primăvara până toamna târziu la
prima ninsoare, pentru că dezvoltă
în pământ o rădăcină puternică, ade-
vărată farmacie care, toamna mai
ales, este bogată în substanţe nutri-
tive şi vindecătoare.

Astfel, rădăcina, care de obicei
se recoltează în octombrie, este plină
de vitaminele A, B, C, E si K, dar şi
de potasiu, calciu, fosfor, cupru, zinc
şi magneziu.

Are în compoziţia ei şi inulină,
o substanţă care scade riscul apariţiei
cancerului de colon şi menţine oase-
le s[n[toase.

În scop terapeutic, cicoarea se
administrează sub formă de pulbere,
tinctură şi infuzie. Pulberea se obţine
din rădăcina de cicoare bine uscată
şi mărunţită care se macină în
râşniţa de cafea. Din pulberea obţin-
ută se ia câte o linguritţă de două-
trei ori pe zi, în caz de răceli şi alte
infecţii.

Tinctura se poate achiziţiona de
la Plafar sau magazinele de produse
naturiste, dar se poate prepara foarte
simplu şi acasă. Peste 20 de linguri
de pulbere de rădăcină, puse într-
un borcan cu capac, se toarnă alcool
alimentar de 50 de grade sau votcă,
amestecând continuu.

Când toată cantitatea de pulbere
a fost acoperită şi deasupra are un
strat de alcool de două degete, bor-
canul se închide ermetic şi conţinu-
tul se lasă la macerat timp de 12 zile,
după care se strecoară şi se de-
pozitează în sticluţe mici, de culoare
închisă. Se păstreaz[ la rece timp de
până la doi ani de la data recoltării
rădăcinei.

Se administrează câte o lingu-
ritţă de patru ori pe zi, în cure de
până la trei luni.

Infuzia, un tonic amar, reco-
mandat pentru ficat şi bilă, se
prepară din două linguriţe de plantă
uscată peste care se toarnă o cană de
apă clocotită. Amestecul se fierbe
cinci minute, se infuzează un sfert
de oră şi se bea după mesele princi-
pale.

Infuzia are efect hipoglicemiant
şi scade colesterolul din sânge.

Cicoarea stimulează
funcţionarea normală a metabolis-
mului şi domoleşte poa de mâncare
excesivă. În unele ţări, cicoarea face
parte din ingredientele pastilelor de
slăbit. Dacă dimineaţa, pe stomacul

gol, bei una-două căni cu infuzie de
cicoare, scapi de constipaţie.

Datorită principiilor amare pe
care le conţine, cicoarea stimulează
funcţiile hepatice, de aceea se reco-
mandă în caz de hepatită acută sau
cronică, diskinezie biliară sau colici
biliare. De asemenea, poate să refac[
mucoasa intestinală afectată, în cazul
bolnavilor de ulcer, şi poate fi un
remediu util contra calculilor renali.

Dacă, din motive de sănătate sau
economice, nu mai puteţi bea cafea
naturală, atunci aflaţi că cicoarea
poate fi un înlocuitor excelent. Ci-
coarea are gust amărui, ca şi cafeaua,
stimulează sistemul nervos şi
spore;te puterea de concentrare, iar
din comerţ se poate procura în di-
verse combinaţii şi arome.

Se poate prepara punând două-
trei linguriţe de rădăcină de cicoare
măcinată şi prăjită la o cană de apă.
Ad[ugaţi zah[r sau miere, după plac.

Stimulează memoria

Cercetările mai recente
menţionează că rădăcina de cicoare
conţine şi insulină, fiind o speranţă
de viaţă pentru diabetici. Cafeaua
de cicoare, preparată din rădăcina
plantei, nu prezintă riscul depen-
denţei. Mai mult, cafeluţa de cicoare
calmează durerile abdominale şi nu
creează insomnii. Totodată, acest
sortiment de cafea revigorează
memoria, ajută în cazul activităţilor
intelectuale intense, combătând
oboseala. În astfel de situaţii, se re-
comandă un consum zilnic de două
căni de cafea. Acest sortiment de
cafea se poate prepara în casă prin
măcinarea rădăcinii de cicoare cu
ajutorul râşniţei de cafea sau se poate
procura de la magazinele cu produse
naturiste.

Crizele de bilă, mai ales pentru
persoanele care au pietre la vezica
biliară, sunt chinuitoare. Pentru
aceşti bolnavi terapeuţii au o veste
bună. Lor li se recomandă decoctul
de cicoare, un remediu excelent,
deoarece rădăcina plantei conţine
taninuri, substanţe care stimulează
secreţia de bilă şi ajută la eliminarea
substanţelor vinovate de  formarea
calculilor. Totodată, dacă aceste
pietre nu au dimensiuni prea mari,
încât să blocheze canalele excretoare,
cura cu acest decoct poate să con-
tribuie chiar la evacuarea calculilor
biliari.

Au efect sedativ

Pentru persoanele care au prob-
leme cu insomnia sau se confruntă
cu tulburările nervoase datorate stre-
sului, preparatele din rădăcină de ci-
coare sunt leacuri dovedite cu efect
sedativ.
Text selectat şi adaptat de Ioan A.

Inulina din cicoare scade riscul
apari\iei cancerului de colon

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 numere de telefon,

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
dim. 11.45 Lumea
astro 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată - ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea - ser.
mex. 17.45 Păsărica
- ser. turc  20.10 Doc-
torul montan face
din nou consultații -
ser. germ-austr.
21.00 Cea mai
temerară pereche -
show 0.25 Detectivi
privați - ser. magh.
5.30 Inspectorul
Alex -  ser. pol.

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 al-
bastră 17.35 Gospo-
darul maghiar 18.33
Suma 18.53 Astă-
seară 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
dimineață  10.05 As-
tro Show 12.55 O
nevastă nouă de tot -
ser. am. 13.20
Suleiman - ser. turc
15.40 Zdrobit - ser.
turc  17.50 Elif, pe
drumul iubirii - ser.
turc 19.00 Jurnal
RTL  22.05 Între pri-
eteni - ser. magh.
22.45 Profesorul -
ser. magh. 23.45
Adio, Ungaria - ser.
magh. 1.35 Cifruri -
ser. am. 3.50 În for-
mă de top - ser. am.

7.00 Azi despre m]ine 7.30
Duminica filmului
rom]nesc. Primăvara
bobocilor - România, 1987
9.00 Bibliotecarii< misterul
din spatele cărţilor 9.55
Genera\ia Fit 10.00 Mic de-
jun 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 Docu-
mentar 360°-GEO 15.00
Cire;arii 16.00 Bibliote-
carii< misterul din spatele
cărţilor 16.50 Oanapp
17.50 Prim[verii 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Ultima şansă
a lui Harvey 21.50 Poate nu
;tiai 22.10 Caracati\a 23.10
C];tig[ Rom]nia! 0.10 Ul-
tima şansă a lui Harvey
1.50 Oanapp 2.40 E vremea
ta! 2.55 Zile cu stil 3.20
Telejurnal TvR 2 (r) 4.10
Caracati\a 5.05 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
Știrile Kanal D (r)
1.30 Puterea dra-
gostei 4.00 ~n c[u-
tarea adev[rului
6.00 Teleshopping
(r) 6.30 Pastila de
r]s 6.45 :tirile
Kanal D

7<30 Caiac-canoe< Cupa
Mondială, la Ljubljana,
în Slovenia 8<30 Ciclism<
Turul Franţei 9<30 Curse
de maşini< Super Cupa
Porsche, în Austria 10<00
Raliuri< Campionatul
European de raliuri, în
Polonia 10<30 Caiac-ca-
noe< Cupa Mondială, la
Ljubljana, în Slovenia
11<30 Snooker< Cupa
Mondială, la Wuxi, în
China 12<55 Tenis<
Turneul de Mare :lem de
la Wimbledon, la Lon-
dra, Regatul Unit 15<00
Tenis<  Turneul de Mare
:lem de la Wimbledon,
la Londra, Regatul Unit
17<00 Tenis< Turneul de
Mare Slem de la Wim-
bledon, la Londra, Re-
gatul Unit 19<00 Tenis<
Turneul de Mare :lem de
la Wimbledon, la Lon-
dra, Regatul Unit 21<00
Tenis< Turneul de Mare
:lem de la Wimbledon,
la Londra, Regatul Unit
23<15 Ştirile Eurosport
23<50 Tenis< Turneul de
Mare :lem de la Wim-
bledon, la Londra, Re-
gatul Unit 0<30 Ştirile
Eurosport 0<40 Ciclism<
Campionate naţionale
2<30 Ciclism< Halle - In-
gooigem 3<00 Omnis-
port< Watts 4<00 Caiac-
canoe< Cupa Mondială,
la Ljubljana, în Slovenia
5<00 Curse de maşini<
Super Cupa Porsche, în
Austria  

7.45 Magazin pentru
romi 8.45 Prietenii lui
Noe 9.20 Dragoste
amețitoare  - ser. mex.
10.10 Doctorul din
provincie - ser. germ.
13.02 Jurnal 13.45
Raymond Blanc< se-
crete din bucătărie -
ser. gastr. engl. 16.20
Dragoste infinită - ser.
turc 17.10 Agentul
Rex 19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
20.30 Patrulă în Alpi
- ser. it. 22.35 Oficiul
legendelor - ser. fr.
23.40 NCIS - ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Rebecca Romijn,
“Bibliotecarii< 

misterul din spatele
cărţilor” - 9.00

Anastasia 
Tsilimpiou,

“Kosem” - 9.15
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7.15 vie\i schimbate
(r) 8.15 Teleshopping
8.45 R[zbunare pe
tocuri 9.45 Te voi g[si,
te voi iubi (r) 10.45
Teleshopping 11.15 In-
imi si lacrimi (r)12.30
Familia so\ului meu (r)
14.30 Teleshopping
14.45 R[zbunare pe
tocuri (r) 15.45 vie\i
schimbate 16.45 Inimi
si lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Familia so\ului meu
21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Mo;te-
nirea 23.00 vie\i
schimbate 0.00 Familia
so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea
4.15 Ce se `nt]mpl[,
doctore? 4.30 Moște-
nirea (r) 5.15 Te voi
g[si, te voi iubi 6.00 In-
imi si lacrimi (r)

7.20 Reconstituirea
(r) 9.30 Teleshopping
10.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshop-
ping 15.00 Nemuri-
torii filmului< Ion
Dichiseanu în dialog
cu Davidescu 17.00
Orgolii 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 F[r[ mil[ 22.30
Focus din inima
Rom]niei 23.00 Ște-
fan cel Mare - vaslui
1475 1.00 F[r[ mil[
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
Teleshopping 10.15
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 16.45 Iubire
imposibilă 18.00
Show 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejur-
nal 21.00 Rom]nia 9
22.10 Teatrul Naţio-
nal de Televiziune
0.00 Telejurnal 0.30
Show 2.00 Teatrul
Naţional de Televiz-
iune (r) 3.40 Telejur-
nal 4.30 Drumul suc-
cesului 5.00 Adev[-
ruri despre trecut
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 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Pr[d[torii 23.45
:tirile Pro Tv 0.00
Str[ina de l]ng[ noi
1.45 Lec\ii de via\[
2.30 Arena buc[tar-
ilor (r) 3.00 vor-
beşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 Doamna din
Shanghai (r) 9.30 La
bloc (r) 12.00 Rocky
v (r) 14.00 Rocky
Balboa (r) 16.00 In-
side Job< Adevărul
despre criză 18.15 La
bloc 20.30 Intangi-
bilul 22.15 ~n am-
intirea fiului 0.15 In-
tangibilul (r) 2.00
vampirii de;ertului
3.30 La M[ru\[ 5.00
La bloc 5.45 La
M[ru\[

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Feti\a mea
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Insula iubirii
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Feti\a mea
(r) 2.45  Acces direct
(r) 4.15 Feti\a mea (r)
6.00 Observator

6.00 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița;  18.30 Audiențe
în direct, realizator Mi-
hai Sălceanu, invitat
primarul Kereskenyi
Gabor 19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică, real-
izator Stela C[dar 22.00
“Panoramic Sportiv”,
realizator C. Demian

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

Bruce Willis,
“Pr[d[torii” - 21.30

Matt Schulze,
“Intangibilul” -

20.30

Mihai Sălceanu, 
realizator “Audiențe

în direct” - 18.30

Anca Cernea,
“Daria, iubirea

mea” - 3.30
Gary Daniels,

“F[r[ mil[“ - 20.30

Mojito

Preparare<

Frunzele de mentă se pun în-
tr-un pahar mai înalt și se zdro-
besc ușor cu ajutorul pistilului de
la mojar, astfel își va lăsa mai bine
aroma în băutură. Puneţi zahărul
tos în pahar și stoarceţi suc de lă-
mâie verde cât să acoperiţi zahă-

rul. Se adaugă și câteva felii de li-
met[, iar cu ajutorul pistilului sau
cu o linguriță de coctail ameste-
caţi bine pentru a elibera aroma
mentei. Turnaţi apa minerală, ro-
mul alb şi adăugaţi cuburile de
gheaţă (reţeta originală din Cuba
nu se face cu gheaţă pisată, doar
cu cuburi de gheaţă). Se mai pot
adăuga felii de portocale, bucăți
de căpșuni, ananas sau alte fructe,
precum și lichior de cocos sau
ananas, dar rețeta clasică nu pre-
vede decât ingredientele mențio-
nate la început. Se amestecă ușor
și se servește cu paiul. 

Ingrediente<

2 linguriţe de zahăr, sucul de
la o jumătate de lămâie verde (li-
me), 2 ramuri de mentă proas-
pătă (frunzele şi tulpina), 90 ml
apă minerală carbogazoasă, 45
ml rom alb, 4 cuburi de gheaţă

Sup[ de ceap[ cu smântân[

Mod de preparare< 

Ceapa curățată, spălată, se mă-
runțește bine și se călește în unt
până devine aurie, apoi se stinge
cu supa de carne și se adaugă cim-
brul și ardeiul tăiat fâșii. Se con-
dimentează cu sare, piper și se lasă
să fiarbă la foc mic până când bu-

cățile de ceapă nu se mai recunosc
în supă. Se mai poate adăuga o ro-
șie tăiat[ mărunt, dar aceasta nu
în mod obligatoriu. Înainte de a
lua supa de pe foc se adaugă vinul
și smântâna, care se amestecă în
prealabil cu câteva linguri de zea-
mă fierbinte. La servire se poate
îmbogăți cu crutoane, pâine pră-
jită cu ouă, bacon rumenit sau
chiar cu carnea folosită pentru
prepararea bazei de supă, apoi de-
asupra se presară cașcavalul, sau
frunze de mărar ori ceapă verde
mărunțită.

Ingrediente<

500 g ceapă, 2 linguri de unt,
1 litru bază de supă de carne sau
oase de vită, 50 ml vin alb, o
crenguță de cimbru, un ardei
gras, sare, piper măcinat, ca;ca-
val răzuit, 250 g de smântână

groasă. 

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Chec cu l[mâie

Mod de preparare<

Separăm albușurile de ouă de
gălbenușuri. Albușul, cu puțină sa-
re, se bate spumă tare. Într-un alt
vas, gălbenușul se amestecă cu za-
hărul până când capătă o culoare
albicioasă. Se adaugă treptat coaja
de lămâie, zeama, untul topit și făi-
na amestecată cu praful de copt.

Apoi cu mișcări fine adăugăm și
spuma de albuș, iar aluatul astfel
obținut ̀ l turnăm într-o formă unsă
în prealabil cu unt și presărată cu
făină sau pur și simplu căptușită
cu hârtie de copt. Se pune în cup-
torul preîncălzit și la 180 grade C
se coace 20 minute, după care se
face proba cu o scobitoare, iar dacă
e nevoie se mai lasă 3-5 minute. Se
poate servi presărat cu zahăr pudră,
eventual cu o glazură preparată din
zahăr pudră și zeamă de lămâie,
dar se poate folosi și ca blat.

Ingrediente<

4 ouă, 130 g zahăr, 80 g unt
topit, 120 g făină, un plic de praf
de copt, coaja rasă și zeama de
la o lămâie, zahăr pudră cu aro-

mă de vanilie pentru ornat.

Cartofi gratina\i domne;ti

Mod de preparare<

Cartofii întregi, curățați, și
ouăle se fierb în apă sărată, bi-
neînțeles în vase separate, iar după
ce se răcesc ouăle se curăță de coa-
jă. Cârnații feliați se prăjesc puțin
în ulei, se scot din grăsime, se
scurg, apoi toate acestea se împart
în câte trei. Fundul unui vas ter-
morezistent se unge cu uleiul de
măsline, se feliază prima treime

de cartofi, astfel încât feliile să se
așeze într-un strat uniform, puți-
nă sare, apoi se feliază și primele
3 ouă, se așează peste ele o treime
din cârnați, după care se acoperă
cu jumătatea cașcavalului afumat
și cu două linguri de smântână.
Toată operațiunea se repetă încă
de două ori, doar că ultimul strat
nu se mai acoperă cu cașcaval afu-
mat. Toată smântâna rămasă se
toarnă peste mâncare, apoi se dă
la cuptor. Când începe să prindă
o culoare aurie se presară deasu-
pra și cașcavalul răzuit, apoi se
mai lasă la cuptor până când aces-
ta se topește. 

Ingrediente<

1,5 kg cartofi, 9 ouă, 300 g câr-
nați de casă afumați (sau bacon),
100 g cașcaval afumat, feliat sub-
țire, 100 g cașcaval răzuit, 500 g
de smântână, o lingură de ulei
de măsline, ulei pentru prăjit

cârnații, sare.



7.15 Moca - mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari,
dragoste curată - ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea - ser.
mex. 17.45 Păsărica -
ser. turc  20.10 Doc-
torul montan face din
nou consultații - ser.
germ-austr. 21.00 Cea
mai temerară pereche
- show 0.15 Detectivi
privați - ser. magh.
5.25 În capcană - ser.
doc-reality germ. 5.55
MotoGP, marele pre-
miul al Olandei

TV2

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

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show  12.55 O nevastă
nouă de tot - ser. am.
13.20 Suleiman - ser.
turc 15.40 Zdrobit -
ser. turc  16.50 Glades,
crime pe litoral - ser.
am. 17.50 Elif - pe
drumul iubirii - ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
21.05 Între prieteni -
ser. magh. 22.45 Mag-
num - ser. am.  23.40
Copoi privați - ser.
am. 1.15 CSI - ser. am.
3.30 Profesorul - ser.
magh. 

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 Bibliotecarii< mis-
terul din spatele cărţilor
16.50 Oanapp 17.50
Prim[verii 18.45 E vre-
mea 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 Destine ca-n
filme 1.00 Caracati\a
2.00 Revizie tehnic[
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[utarea
adev[rului 15.00 Teo
Show 17.00 Puterea
dragostei 19.00 Știr-
ile Kanal D 20.00
Pre\ul fericirii 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 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Ciclism< Cam-
pionate naţionale
9<00 Omnisport<
Watts 9<30 Ciclism<
Campionate
naţionale 10<00 Te-
nis< Turneul de
Mare :lem de la
Wimbledon, la
Londra, Regatul
Unit 21.00 Tenis<
Turneul de Mare
:lem de la Wimble-
don, la Londra, Re-
gatul Unit 23<15
Ştirile Eurosport
23<20 Călărie< Ex-
celenţă ecvestră
23<50 Raliuri< Ac-
ces în culisele ERC
0<20 Curse de maşi-
ni< Challenge-ul
Mondial Blancpain
GT, la Misano, în
Italia 0<50 Curse de
maşini< Super Cupa
Porsche, în Austria
1<15 Ştirile Eu-
rosport 1<30 Fotbal<
Copa America, în
Brazilia 4.30 Fot-
bal< Copa America,
în Brazilia 5<30 Ci-
clism< Campionate
naţionale  

7.00 Jurnal  8.45 Pri-
etenii lui Noe 9.20
Dragoste amețitoare -
ser. mex. 10.10 Doc-
torul din provincie -
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.45 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie-  ser. gastr. engl.
14.25 Lumea sălbat-
ică a Franței - ser. fr.
16.20 Dragoste in-
finită - ser. turc 17.10
Agentul Rex - ser.
germ-austr. 20.30 Pa-
trulă în Alpi - ser. it.
22.25 Diagnoza - ser.
pol. 23.15 Casa de
modă velvet - ser.
span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Maia Morgenstern,
“Prim[verii” - 17.50

Sevval Sam,
“Pre\ul fericirii” -

20.00
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7.15 vie\i schimbate (r)
8.15 Teleshopping 8.45
Razbunare pe tocuri (r)
9.45 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 Inimi ;i
lacrimi (r)  12.30 Fa-
milia so\ului meu (r)
14.30 Teleshopping
14.45 R[zbunare pe
tocuri (r) 15.45 vie\i
schimbate 16.45 Inimi
;i lacrimi 18.00  Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Familia so\ului meu
21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Moște-
nirea 23.00 vie\i
schimbate 0.00 Familia
so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea
4.15 Ce se `nt]mpl[,
doctore? (r) 4.30
Moștenirea (r) 5.15 Te
voi g[si, te voi iubi 6.00
Inimi si lacrimi (r)

7.20 Focus (r) 8.00
Orgolii 9.30 Tele-
shopping 10.00
Starea na\iei (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.00 Ștefan cel
Mare - vaslui 1475
(r) 17.00 Orgolii
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Mercenarul
22.30 Focus din ini-
ma Rom]niei 23.00
Opera\iunea Mon-
strul 1.00 Merce-
narul 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 8.00
Matinal 10.00
Teleshopping
10.15 Ca’n via\[
11.45 Teleshop-
ping 12.20 Iubire
imposibil[ 13.30
Lumea azi 14.00
Telejurnal 14.55
vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de
pe unu 16.45 Iubire
imposibilă 18.00
Show 19.40 Sport
Meteo 20.00 Tele-
jurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.10 Che
0.20 Telejurnal
0.50 Politic[ ;i del-
icate\uri (r) 1.50
Discover Rom]nia
(r) 2.00 Revizie
tehnic[ 5.55 Imnul
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
Legionarul 23.45
:tirile Pro Tv 0.00
Johnny English... se
întoarce! (r) 2.00
Lecţii de viaţă (r)
3.00 vorbeşte lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.45 Aventurile lui
Napoleon 9.15 La bloc
(r) 11.45 R[zboiul
mireselor (r) 14.15
Acas[ la Coana Mare
2 (r) 16.15 Marele
Buck Howard 18.15
La bloc 20.30 Lista
22.15  Clubul inimilor
zdrobite 0.15 Lista  (r)
2.00 Clubul inimilor
zdrobite (r) 3.30 La
bloc (r) 6.15 La
M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Feti\a mea 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Poi\i pe la noi!
23.00 Xtra Night Show
1.00 Furtun[ tropical[
(r) 2.45 Acces direct (r)
4.15 Feti\a mea 6.00
Observator (r)  

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
11.30 Agenda publică
(reluare) 18.00 Sănă-
tate, realizator Mihaela
Ghiță, invitat[ Eleono-
ra C`mpan - specialist
management calitate ̀ n
s[n[tate 18.30 “Audi-
en\e ̀ n direct”, realiza-
tor Eva Laczko 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator
Stela C[dar 21.30 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Benicio del Toro,
“Che” - 22.10

Jim Carter,
“Legionarul” - 21.30

Stela C[dar,
“Agenda public[“ -

20.00
Christian Slater,
“Lista” - 20.30

Jasmin Bhasin,
“Inimi ;i lacrimi” -

16.45
Olivier Gruner,

“Mercenarul” - 20.30
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Aceia dintre noi cărora le place să
facă jogging știu că experiența aceasta
poate fi cu adevărat una spirituală,
care ne încarcă de energie, mai ales
când alergăm dimineața foarte de-
vreme.

Este ceva parcă magic în legătură cu
faptul că te trezeșți înainte ca restul lumii
să deschidă ochii, că îți faci timp pentru
tine, că te preocupă sănătatea ta și că vrei
să capeți energie pentru ziua care ți se
așterne în față.

Dacă și ție îți place să alergi dimineață
devreme, trebuie să știi ce beneficii are o
sesiune de jogging - iar acestea nu sunt
puține.

Făcând jogging dimineață devreme,
această activitate fizică are un impact pozitiv
asupra sănătății. Pe lângă beneficiile normale
ale mișcării, o activitate cardio făcută
dimineață foarte devreme scade tensiunea
articulară a persoanei care aleargă și sporește
activitatea creierului, arată studiile. Aceste
rezultate nu se încheie o dată cu terminarea
sesiunii de jogging, beneficiile activității se
văd și pe parcursul zilei.

Crește gradul de angajament față de ac-
tivitatea fizică. Este foarte ușor să renunțăm
la a face anumite activități fizice, mai ales
când suntem obosiți, după o zi lungă de
muncă, iar ultimul lucru pe care dorim
să îl facem este să mergem la sala de
fitness. Însă prin faptul că optezi
pentru o sesiune de jogging
dimineața devreme, putem bifa că-
suța dedicată activităților fizice
pentru acea zi. Asta înseamnă că
seara vei fi liber/[ să te relaxezi ală-
turi de prieteni și de familia ta. Prin
simplul fapt că ai alergat de dimineață
ai învățat, treptat, să îți iei angajamentul și
să te dedici unei activități fizice care îți face
plăcere.

Ajut[ la reducerea stresului

Având în vedere că ducem vieți extrem
de ocupate, că uneori avem un stil de viață
haotic, sesiunile de alergare de seară pot fi
percepute uneori ca o corvoadă ori tindem
să renunțăm la ele pentru că avem anumite
obligații sociale, pentru că trebuie să par-
ticipăm la evenimente la care se reunește
familia sau pentru că suntem extrem de
ocupați la locul de muncă. Cu toate acestea,
dacă îți setezi o sesiune de jogging dimineață
devreme eviți toate aceste conflicte și nu
mai trebuie să alergi seara târziu, când deja
ești copleșit de alte lucruri și obligații.

Atunci când ne place să alergăm și ne-
am stabilit o sesiune de jogging dimineață,
foarte devreme, când în oraș și în parc este
extrem de liniște, specialiștii spun că în
acest mod putem amâna toate presiunile și

toate grijile din acea zi și ne putem concentra
pe o singură sarcin[< aceea de a alerga
fără ca atenția noastră să fie atrasă de
alți factori. În acest mod, putem reduce
stresul.

De obicei, diminețile de var[ și
cele de primăvară au condițiile mete-
orologice perfecte pentru a face jogging
cât mai devreme. Pentru că temper-
aturile sunt mai scăzute, sesiunile de
jogging de dimineață sunt mai con-
fortabile, îți dau energie și, în plus,
nu necesită aplicarea unei loțiuni sau
creme cu factor de protecție solară.

Alergarea te va binedispune. Atunci
când facem orice fel de exercițiu fizic
organismul nostru va secreta niște
hormoni care ne fac să ne simțim
mai bine, numiți endorfine. Aceste
endorfine pot crea stări de euforie.
Nu doar că endorfinele pe care
corpul le produce ne fac să ne
dorim să alergăm în mod
regulat, însă în același timp
ne dau o stare pozitivă,
ne fac să ne simțim plini
de energie și privim cu
alți ochi ziua pe care
tocmai o începem.

Natura se
trezește la

viață

Persoanele care
fac jogging dimineața pot

să fie martori, de cele mai multe ori, la
răsăritul superb al soarelui de var[, sunt
martori la scurte clipe în care natura se
trezește la viață (cum ar fi frumoșii copaci
înfloriți din timpul dimineților de primăvară)
și sunt martori la anumite lucruri pe care,
în mod normal, nu le-ar putea vedea.

Un alt beneficiu al faptului că faci jogging
dimineața devreme este acela că îți va crește
expunerea la lumina naturală. Studiile au
arătat că dacă petreci timp afară înainte de
a merge la birou ori la școală/facultate ex-
punerea la lumina naturală a soarelui poate
ajuta la reglarea ritmului circadian, lucru
care ne ajută să adormim cu mai multă
ușurință seara.

Nu uita de încălzire

Este important să faci puțin stretching
înainte de a alerga dimineața. Poți să mergi
într-un ritm mai alert în primele câteva
minute sau să alergi într-un ritm mai lent,
pentru a-ți încălzi musculatura.

Joggingul de diminea\[ 
îmbun[t[\e;te calitatea 

somnului 



7.15 Moca - mag. de
dim. 11.45 Lumea
astro 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată - ser. turc
16.40 Ramon,
dragostea mea - ser.
mex. 17.45 Păsărica
- ser. turc 20.10 Doc-
torul montan face
din nou consultații  -
ser. germ-austr.
21.00 Cea mai
temerară pereche -
show 0.15 Detectivi
privați - ser. magh.
5.25 În capcană - ser.
reality 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 Famil-
ia  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
dimineață 10.05 As-
tro show  12.55 O
nevastă nouă de tot -
ser. am. 13.20
Suleiman - ser. turc
15.40 Zdrobit - ser.
turc 16.50 Glades,
crime pe litoral - ser.
am. 17.50 Elif - pe
drumul iubirii - ser.
turc  19.00 Jurnal RTL
21.05 Între prieteni -
ser. magh. 22.45 Mr.
Whiskey -  ser. am.
1.10 CSI - ser. am.
2.50 Magnum - ser.
am. 3.50 Copoi pri-
vați - ser. am.

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.00 Cire;arii 8.50
Discover Rom]nia 9.00
Bibliotecarii< misterul din
spatele cărţilor  9.55 Gen-
era\ia Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Drag de
Rom]nia mea 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Cap compas 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO 15.00
Cire;arii 15.50 FILLER
16.00 Bibliotecarii< mis-
terul din spatele cărţilor
16.50 Oanapp 17.50
Prim[verii 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 20.10 Minnesota Clay -
Italia, 1964 21.55 Poate nu
;tiai 22.10 Caracatiţa
23.10 C];tig[ Rom]nia
0.10 Minnesota Clay -
Italia, 1964 1.55 FILLER
2.00 Oanapp 2.50 E vre-
mea ta! 3.05 Telejurnal
TvR2 4.00 Poate nu ;tiai
4.05 Caracati\a 5.00 Gala
umorului 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 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 Ciclism< Cam-
pionate naţionale
8<30 Raliuri< Acces
în culisele ERC 9<00
Ciclism< Turul
Franţei 11<30 Tenis<
Turneul de Mare
:lem de la Wimble-
don, la Londra, Re-
gatul Unit 21<00 Te-
nis< Turneul de Mare
:lem de la Wimble-
don, la Londra, Re-
gatul Unit 23<15
Ştirile Eurosport
23<20 Tenis< Turneul
de Mare :lem de la
Wimbledon, la Lon-
dra, Regatul Unit
0<20 Ştirile Eu-
rosport 0<35 Tenis<
Turneul de Mare
:lem de la Wimble-
don, la Londra, Re-
gatul Unit 1<50 Fot-
bal< Copa America,
în Brazilia 3<20 Fot-
bal< Copa America,
în Brazilia 4<00 Fot-
bal< Copa America,
în Brazilia 5<30 Te-
nis< Turneul de Mare
:lem de la Wimble-
don, la Londra, Re-
gatul Unit 6<30 Ci-
clism< Turul Italiei 

7.00 Jurnal 8.10
Ecranul nostru - em.
în lb. rom.  9.20
Dragoste amețitoare -
ser. mex. 10.10 Doc-
torul din provincie -
ser. germ. 13.02 Jur-
nal 13.45 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie -  ser. gastr. engl.
16.20 Dragoste in-
finită - ser. turc 17.10
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților -
ser. turc 20.30 Patrulă
în Alpi - ser. it. 21.35
Mattoni - ser. ceh
22.40 Insula lui Pietro
- ser. it.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Elena Dinu,
“Cap compas” -

13.30

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”

- 11.00

12 Informa\ia zilei Miercuri 3 iulie 2019Programe TV

7.15 vie\i schimbate
(r) 8.15 Teleshopping
8.45 Razbunare pe
tocuri (r)  9.45 Te voi
g[si, te voi iubi (r)
10.45 Teleshopping
11.15 Inimi si lacrimi
(r) 12.30 Familia
so\ului meu (r) 14.30
Teleshopping 14.45
R[zbunare pe tocuri (r)
15.45 vie\i schimbate
16.45 Inimi ;i lacrimi
18.00 Te voi g[si, te voi
iubi 19.00 Familia
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea
23.00 vie\i schimbate
(r) 0.00 Familia so\ului
meu (r) 2.00 Mo;te-
nirea 2.45 Doctorul ca-
sei (r) 3.30 Daria, iu-
birea mea 4.15 Ce se
întâmplă, doctore? (r)
4.30 Moștenirea 5.15
Te voi g[si, te voi iubi
6.00 Inimi ;i lacrimi

7.20 Focus 8.00 Or-
golii (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine 11.00
Teleshopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.00
Operațiunea Mon-
strul (r) 17.00 Orgolii
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 OSS
117< Cairo - Cuibul
spionilor 22.30 Focus
din inima Rom]niei
23.00 Masca de
argint 1.00 OSS 117<
Cairo - Cuibul spi-
onilor 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
Teleshopping 10.15
Ca’n via\[ 11.45
Teleshopping 12.20
Iubire imposibil[
13.30 Cooltura
14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te
corect 15.10 Con-
vieţuiri 16.45 Iubire
imposibil[ 18.00
Show 19.00 Show
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9
22.10 Che 0.20
Telejurnal 0.50
Show 2.20 Che 4.30
Telejurnal 5.20 Dis-
cover Rom]nia
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
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
Din Paris, cu
dragoste 23.15 :tir-
ile Pro Tv 23.30
Desperado 1.30
Lec\ii de via\[ (r)
2.30 Arena buc[tar-
ilor 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Ce spun rom]nii
(r) 9.15  La bloc (r)
11.45 Dragoste ;i alte
necazuri (r) 14.00 In-
side Job< Adevărul de-
spre criză (r) 16.15
Escrocul și-a găsit
nașul! 18.00 La bloc
20.30 Zeul artelor
culinare 22.30 M]ini
uciga;e 0.30 Zeul
artelor culinare (r)
2.30 Dragoste de
prob[ (r) 4.30 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 Feti\a mea
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Fructul oprit
23.00 Xtra Night
Show 1.00 Feti\a mea
2.45 Acces direct (r)
4.15 Feti\a mea (r)
6.00 Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Demian Bichir,
“Che” - 22.10

John Travolta,
“Din Paris, cu

dragoste” - 21.30

Jessica Alba,
“M]ini uciga;e” -

22.30

Özlem Yilmaz,
“Vie\i schimbate” -

15.45

Florin Piersic,
“Masca de argint” -

23.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[  7.00 :tiri
12.00 Agenda Publică
(reluare) 13.00 :tiri
13.30 Cultură (limba
maghiară), invitați
Kereskenyi Sandor și
Muzsnai Arpad  18.30
“Audien\e ̀ n direct”, re-
alizator Ioan Ani\a;
19.30 :tirile ITv 20.00
Agenda Public[ cu Stela
C[dar

Informa]ia TV

Vera Pop,
“:tirile ITV” - 19.30
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Nu mai e mult pân[ la concediul mult
visat. visezi deja cu ochii deschiși la ziua în
care vei începe să-ți faci bagajul pentru marea
plecare. Hai să te ajut încă de pe acum, să-ți
arăt ce ar trebui să iei cu tine în această vară
în bagajul de vacanță. Pantofi sau sandale
confortabile Ai încredere în mine când îți
spun< nu vrei bătături în vacanță. vei merge
mult, vei vizita și picioarele tale se vor umfla.
Ia-ți cele mai confortabile sandale sau pantofi
în această vară. Nu renunța la stil. Îți sugerez
o pereche de teniși sau alți pantofi sport de
culoare albă. Se potrivesc jeanșilor, pan-
talonilor scurți și rochiilor vaporoase. 

Nu uita de layere! Chiar dacă e vară, nu
uita să adaugi în troller un pulover sau o
gecuță pentru mersul cu avionul, serile ră-
coroase sau pentru zilele ploioase. Nu uita
de maiouri și tricouri. Cămășile nu sunt o
opțiune prea bună pentru vacanță. Necesită
călcat și sunt mai greu de asortat. Culori neu-
tre! Dacă nu vrei să ajungi la aeroport cu 10
bagaje, sortează hainele pe care ți le-ai dori.
Pune-le pe pat și ambiționează-te să renunți
la jumătate. Ai încredere în mine! Nu ai
nevoie de atâtea haine, nu vei purta așa multe.
Cel mai bun sfat este să alegi haine în culori
neutre, sunt șic, se asortează ușor și le poți
folosi la ținute de zi și la ținute de seară. Re-
comand jachetă neagră, jeanși cu talie înaltă,
tricou alb, sandale de culoarea pielii și o
rochie simplă neagră.

Posibilități nelimitate! Haine care nu se
șifonează! Călcatul hainelor în vacanțe este
ilegal. Alege mătase sau lycra pentru hainele
tale de vacanță. Pălăria de plajă! Nu investi
într-o pălărie prea scumpă. Gândește-te așa,
poți să te duci cu ea și la întoarcere o poți
uita în camera de hotel fără regrete.

Eșarfa! O eșarfă poate deveni un acceso-
riu foarte interesant și util. O poți folosi să te
aperi de frigul din avion sau o poți folosi la
plajă. Dacă nu ai umbrelă îți va folosi ca tur-
ban. 

Ce haine trebuie s[ ai în bagajul 
de vacan\[țț 

Cea mai scumpă geantă
din lume e realizată din ma-
teriale reciclate care au
aparținut unei femei foarte
bogate, a cărei identitate
rămâne anonimă. Crea\ia a
fost realizată de către de-
signerul de origine britanică
Debbie Wingham. 

Geanta de 6,7 milioane de
euro are forma unui ou, iar struc-
tura ei de bază chiar este realizată
dintr-un ou de emu (n.r. niște
păsări mari, alergătoare, care
trăiesc în Australia). Decorată cu

aproape 8.000 de diamante, fix-
ate pe o bază de platină și aur,
geanta se închide cu ajutorul un-
ei perechi de cercei Cartier, esti-
mați la 40,000 de dolari. 

Pentru a rezista, coaja oului

de emu folosit pentru realizarea
acestei genți a fost dată cu un lac
pe bază de praf de diamant al-
bastru. Aurul care decorează oul
valorează 250.000 de dolari, iar
căptușeala genții este realizată
dintr-o eșarfă de mătase Hermes. 

Cu ocazia expoziției  în
cadrul căreia poate fi admirată
și această geantă, Debbie Wing-
ham, creatoarea accesoriului, a
declarat că aceasta este cu sigu-
ranță cea mai spectaculoasă
piesă creată de ea până în
prezent, dar și cea mai scumpă
piesă realizată aproape integral
din materiale reciclate. 

Cea mai scump[țgeant[țdin lume. Cost[ 6,7 milioane de dolari! 



7.15 Moca - mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari,
dragoste curată - ser.
turc 16.40 Ramon,
dragostea mea - ser.
mex. 17.45 Păsărica
- ser. turc 20.10 Doc-
torul montan face
din nou consultații -
ser. germ-austr.
21.00 Cea mai
temerară pereche -
show 0.20 Propagan-
da - mag. cultural
5.30 În capcană - ser.
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 Jurnalul
celor din v4 13.55
Azi după masa 14.35
Banca de școală
15.35 vârsta 16.35
Unio 28 17.35 Plan-
eta albastră 18.33
Gospodarul maghiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal
1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 As-
tro show  12.55 O
nevastă nouă de tot -
ser. am. 13.20
Suleiman - ser. turc
15.40 Zdrobit - ser.
turc 16.50 Glades,
crime pe litoral  - ser.
am. 17.50 Elif - pe
drumul iubirii - ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
21.05 Între prieteni -
ser. magh. 22.45
Micul nostru sat - ser.
magh. 1.20 CSI - ser.
am. 2.55 Mr.
Whiskey - ser. am.

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.00 Cire;arii 8.50
Discover Rom]nia 9.00
Bibliotecarii< misterul din
spatele cărţilor 9.55 Gen-
era\ia Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia! 11.00 Drag de
Rom]nia mea 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Cire;arii 15.50
FILLER 16.00 Bibliote-
carii< misterul din spatele
cărţilor  16.50 Oanapp
17.50 Prim[verii 18.00
vara amintirilor 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 20.10 Când
vestul era Sălbatic 21.55
Poate nu ;tiai 22.10 Cara-
cati\a 23.15 C];tig[
Rom]nia 0.15 C]nd vestul
era S[lbatic 2.00 Oanapp
2.50 Cap compas 3.15
Telejurnal TvR 2 4.05
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
dragostei (r) 4.30 În
căutarea adevărului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Ciclism< Turul
Italiei 10<00 Ci-
clism< Turul Italiei
10<30 Raliuri< Acces
în culisele ERC
11<00 Tenis<
Turneul de Mare
:lem de la Wimble-
don, la Londra, Re-
gatul Unit 12<55 Te-
nis< Turneul de
Mare :lem de la
Wimbledon, Regat-
ul Unit 21<00 Tenis<
Turneul de Mare
:lem de la Wimble-
don, Regatul Unit
23<15 Ştirile Eu-
rosport 23<20 Fot-
bal< Copa America,
în Brazilia 0<25 Tir<
Campionatul Mon-
dial, în Italia 1<25
Tir< Campionatul
Mondial, în Italia
2<20 Ştirile Eu-
rosport 2<30 Ci-
clism< Halle - In-
gooigem 4<00 Ci-
clism< Turul Franţei
5<00 Ciclism< Turul
Franţei 6<00 Om-
nisport< Watts 6<30
Ciclism< Cursa Mi-
lano - San Remo, în
Italia 

7.00 Jurnal  8.40 Pri-
etenii lui Noe 9.20
Dragoste amețitoare -
ser. mex. 10.05 Doc-
torul din provincie
13.02 Jurnal 13.45
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie - ser.
gastr. engl. 15.20
Pământul nostru
privit din cosmos -
ser. engl. 16.15
Dragoste infinită - ser.
turc 17.10 Agentul
Rex 19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
20.30 Patrulă în Alpi
- ser. it. 21.30 Polițist
cu scutece  - film am.
23.35 viteazul Gyula
iarna și vara  - film
magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Diana Cavallioti,
“Prim[verii” - 17.50

Silvia Ioni\[,
“:tirile Kanal D” -

19.00
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7.15 vie\i schimbate (r)
8.15 Teleshopping 8.45
R[zbunare pe tocuri (r)
9.45 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 10.45 Teleshop-
ping 11.15 Inimi ;i
lacrimi (r) 12.30 Famil-
ia so\ului meu (r)
14.30 Teleshopping
14.45 R[zbunare pe
tocuri (r) 15.45 vie\i
schimbate 16.45 Inimi
;i lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Familia so\ului meu
21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Moș-
tenirea 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 Tele-
shopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15<00
Masca de argint (r)
17<00 Orgolii 18<00
Focus 18 19<30 Ma-
ma mea găteşte mai
bine 20<30 Pumnul
de fier 22<30 Focus
din inima României
23.00 Colierul de
turcoaze 1.00 Pum-
nul de fier (r) 4.00
Socrii misterio;i (r)
5.30 Apel de ur-
gen\[ (r) 6<50 Tele-
shopping

7.00 Matinal 9.00
Matinal 10.00
Teleshopping 10.15
Ca’n viaţă 11.45
Teleshopping 12.20
Iubire imposibil[
13.30 vizit[ de lucru
14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte
corect! 15.10
Akzente 16.45 Iubire
imposibil[ 18.00
Show 19.00 Show
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9
22.00 Mo;tenirea
clandestin[ 23.00
Arheologia crimelor
comunismului 0.00
Telejurnal 0.30 Show
1.30 Show 2.00
vorbe;te corect 2.05
Che 4.15 Telejurnal
5.05 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
Spionul din vecini
23.15 :tirile Pro Tv
23.30 Eliminatorii
1.30 Lec\ii de via\[
2.30 Arena buc[tar-
ilor 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 Rocky Balboa
(r)  9.30 La bloc
12.00 Inside Job<
Adevărul despre criză
(r) 14.15 Marele
Buck Howard (r)
16.15 Suflet nelini;tit
18.15 La bloc 20.30
Prădătorul din mlașt-
ină 22.15 30 de nop\i
0.15 Prădătorul din
mlaștină (r) 2.00 30
de nop\i 3.30 La bloc
(r) 5.45 La Maruţă 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 Lara Cro
Tomb Raider< Leagă-
nul vieții 22.15 Prin\ul
0.00 Xtra Night Show
1.00 Prin\ul (r) 2.45
Acces direct (r) 4.15
Feti\a mea 6.00 Ob-
servator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30 Agen-
da Publică (reluare)
13.00 :tiri 18.30 “Au-
dien\e `n direct”, real-
izator Eva Laczko 19.30
:tiri 20.00 “Agenda
public[”, realizator Mi-
hai 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

Emma Zeicescu,
“Ca’n via\[“ - 10.15

Scott Adkins,
“Eliminatorii” -

23.30

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de

diminea\[“ - 6.30

Kristy Swanson,
“Pr[d[torul din

mla;tin[“ - 20.30

Gökçe Bahadir,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

Szabolcs Cseh,
“Colierul 

de turcoaze” - 23.00
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Cosmeticele create de către Labora-
toarele Hypericum sunt obținute din
ingrediente provenind din surse sigure,
special alese și atent verificate. 

Astfel, putem garanta eficiența maximă și
puritatea produsului, prin lipsa de metale grele,
pesticide, îngrășăminte chimice sau alți conta-
minanți toxici carcinogeni. 

Caracteristici generale 

La obținerea produsului de față au fost
folosite aparatură de top, înalt-performantă, și
metode de prelucrare eficiente și menajante.
Emulsia după plajă Hyper Sun Hidratant este
un produs cosmetic atent formulat pentru a
asigura calmarea, hidratarea și regenerarea pielii
după expunerea la soare. Produsul conține o
formulă holistă, cu ingrediente ce au o
biodisponibilitate mare, ce acționează atât la
suprafața epidermei, cât și în adâncimea ei, pen-
tru a repara pielea după ce aceasta a fost expusă
la acțiunea razelor solare și a calma senzațiile

neplăcute asociate ar-
surilor so-

lare. Datorită
texturii sale mătăsoase și
lejere, crema este ușor de

întins, este absorbită
rapid și în profunzime.

Împreună cu Hy-
per Sun Protect, Hyper

Sun Hidratant este
soluția naturală
perfectă pentru
menținerea
sănătății,
hidratării și a as-
pectului tânăr al
pielii după ex-
punerea la
soare. Datorită
compușilor
activi din nu-
meroasele
uleiuri
conținute
(Ricin, Ar-
gan, unt de
Cocos, Shea,
Cacao și unt
clarifiat), pro-
dusul hrănește
pielea și o în-
grijește în mod
natural. Extrac-
tul de Găl-
benele, Cola-
genul și Acidul
hialuronic
grăbesc vinde-
carea și regener-

area profundă

a pielii arse de soare. Mai mult, conținutul în vi-
taminele A și E limitează formarea de radicali
liberi și protejează împotriva stresului oxidativ
indus de expunerea la razele ultraviolete. În plus,
uleiurile esențiale de Mentă, Salvie și Lavandă
au un efect răcoritor și calmant, reducând sen-
zația de usturime. Formula atent concepută a
loțiunii NU conține substanțe chimice precum
uleiuri minerale, coloranți artificiali, parfum sau
parabeni.

În continuare, vom prezenta principalele
proprietăți benefice ale ingredientelor.  

Bogat în grăsimi saturate, mono- și poli-ne-
saturate, acizi grași cu lanț mediu (acid lauric,
caprilic, capric), vitaminele E și K și în fier, uleiul
de cocos are o acțiune nutritivă și vitaminizantă
asupra pielii. În plus, uleiul de Cocos se bucură
și de proprietăți antibacteriene, antifungice,
emoliente și cicatrizante, fiind o modalitate ex-
celentă de hidratare a pielii după baie sau ex-
punerea la soare.

Colagenul hidrolizat se obține prin tratarea
enzimatică, în etape, a colagenului. Acesta are o
biodisponibilitate mult mai mare decât alte
forme de colagen, fiind dovedit științific ca având
un impact anabolic asupra a 95% din substanța
uscată a cartilagiilor. Colagenul hidrolizat crește
biosinteza colagenului de tip I și III, a proteogli-
canilor din ligamente și a elastinei din piele. De
aceea, Colagenul hidrolizat este util în
menținerea sănătății pielii prin creșterea elas-
ticității și combaterea efectelor expunerii la razele
Uv.

Acidul Hialuronic (Hyaluronanul) este un
produs propriu organismului uman, fiind un
component major al matricei extracelulare,
regăsit cu precădere în țesuturile epitelial, con-
junctiv și nervos. Acesta este un constituent im-
portant al cartilagiilor, ochiului, lichidului
sinovial și al pielii, având un rol activ în dinamica
și proliferarea celulară, transportul nutrienților
și eliminarea toxinelor la nivelul țesuturilor. De
asemenea, Acidul hialuronic are o acțiune com-
plexă în procesul de vindecare al țesuturilor,
fiind un modulator al răspunsului inflamator,
organizator al matricei țesutului de granulație și
protector împotriva acțiunii radicalilor liberi. 

Extractul de Gălbenele este unul dintre cele
mai cunoscute ingrediente în preparatele cu-
tanate pentru calmarea iritațiilor și arsurilor (in-
clusiv solare) și grăbirea vindecării zgârieturilor,
tăieturilor, fisurilor anale și a altor tipuri de răni
superficiale. Extractul este obținut din petalele
florilor și are proprietăți antiinflamatoare da-
torită conținutului natural în acid linoleic și
flavonoizi și antioxidante datorită acizilor feno-
lici. În plus, acesta are și efecte antiseptice,
emoliente și regenerante, fiind util în ameliorarea
senzațiilor de usturime și mâncărime asociate
înțepăturilor de insecte, arsurilor solare sau a
altor afecțiuni minore ale pielii.

Untul de Shea și cel de Cacao formează o
barieră lipidică pe suprafața pielii, împiedicând
pierderea umidității și favorizând instalarea pro-
ceselor de reparare. Deoarece conține compuși
hidratanți similari cu cei produși de către glan-
dele sebacee ale pielii, Untul de Shea hidratează
în profunzime, înmoaie pielea uscată, aspră și
întărită și este tolerat foarte bine. Împreună cu
Untul de Cacao, care se bucură de un conținut
ridicat de antioxidanți, Untul de Shea are o acți-
une antiinflamatoare și antioxidantă refăcând
pielea afectată de radiații, frig sau alți factori
dăunători.

Uleiul de Argan și cel de Ricin sunt printre
cele mai apreciate ingrediente din produsele de
îngrijire a pielii și părului. Acestea hrănesc pielea
și firul de păr, hidratându-le în profunzime și
redându-le suplețea. Folosirea consecventă a
produselor care conțin aceste două tipuri de ulei

are drept beneficii estomparea ridurilor și a lini-
ilor fine și reducerea riscului de apariție a aces-
tora, stimularea creșterii și regenerării firelor de
păr și protejarea împotriva ruperii și căderii aces-
tora, tonifierea pielii și reducerea riscului de
apariție a vergeturilor, catifelarea pielii.

vitamina A (retinol) face parte din categoria
vitaminelor liposolubile, astfel aceasta este ușor
de folosit în creme și alte emulsii uleioase, fiind
ușor absorbită transcutanat. Deși este esențială
pentru sănătatea oculară, aceasta are un rol im-
portant și la nivelul pielii, unde acționează ca
un factor de creștere pentru celulele epiteliale.
Retinolul modulează exprimarea genelor și ajută
la diferențierea keratinocitelor, reglează secreția
glandelor sebacee și reduce procesele inflama-
torii din piele. 

vitamina E (tocoferol) face și ea parte din
categoria vitaminelor liposolubile. Aceasta are
o serie de funcții biologice foarte importante,
cea mai cunoscută fiind cea antioxidantă. Îm-
preună cu alte vitamine (precum vitamina A
sau C), vitamina E limitează propagarea radi-
calilor liberi în țesuturi și oxidarea acizilor grași
polinesaturați, fiind ajutată în special de vitamina
C care o aduce într-o stare reducătoare (antiox-
idantă). De asemenea, tocoferolul reglează ac-
tivitatea enzimatică, afectează exprimarea unor
gene și ia parte în diverse procese metabolice.
Nu în ultimul rând, studii științifice recente in-
dică faptul că vitamina E ar putea ajuta și la
menținerea sănătății ochilor, fiind utilă în pro-
tejarea împotriva afecțiunilor degenerative mac-
ulare provocate de îmbătrânire.

Uleiurile esențiale de Salvie, Mentă și La-
vandă au o acțiune calmantă, analgezică și ră-
coritoare la nivelul pielii. Cele trei se completează
reciproc pentru a avea un efect antiinflamator,
revigorant și protector (antiviral, antifungic, an-
tibacterian) asupra pielii. Folosite în masaj, cele
trei au proprietăți anticelulitice și sunt analgezice
la nivel muscular. 

Recomandări<
- Calmează arsurile cutanate și contribuie la re-
generarea pielii expuse la razele Uv.
- Protejează împotriva îmbătrânirii premature
a pielii.
- Eficient în refacerea hidratării optime a pielii
după expunerea la soare.
- Indicat pentru obținerea unui bronz natural și
uniform și menținerea acestuia pe tot parcursul
anului.
- Poate fi folosit de întreaga familie (copii, per-
soane cu pielea sensibilă).

Mod de utilizare< Se aplică un strat subțire
și uniform pe față și corp, după expunerea la
soare. Pielea devine suplă, revitalizată și catifelată.
Înainte de expunerea la razele Uv, se recomandă
utilizarea loțiunii de plajă Hyper Sun Protect.

Hyper Sun
Hidratant
Emulsie dup[

plaj[

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


