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TVR 1

Constantin Demian,
invitat la “Audien\e
`n direct” - 18.30

Manu Bennett,
“Cursa letal[< 2050”
- 0.00

Daniel Henney,
“Cei 6 super eroi” 12.00

Carmen Salinas,
“Cealalt[ familie a
so\ului meu” - 19.00

Costel Băloiu,
“Ro;covanul” 23.30

Demi Moore,
“Penumbra” - 21.10

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (reluare) 18.30 “Audien\e
`n direct”, realizator
Mihaela Ghi\[, invitat
Constantin Demian
(r) 19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică, realizator Stela C[dar

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Pofta
de iubire 16.00
Lecţii de viaţă 17.00
:tirile Pro Tv 18.00
Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro Tv
20.30 Las Fierbinți
21.30 Chappie 0.00
Cursa letală< 2050
2.00 Pofta de iubire
(r) 4.00 vorbe;te lumea (r) 6.00 Ce se
întâmplă doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor

7.30 Arestat la domiciliu 9.30 La bloc (r)
12.00 Cei 6 super eroi
14.00 Puterea credinței 16.00 Inside Job<
Adevărul despre criză
18.15 La bloc 20.30
Ultima călătorie 22.30
Timpuri bune 0.30
Pânza de păianjen
2.15 Timpuri bune (r)
3.45 La bloc (r) 5.45
Ce spun românii (r)

7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.00 Teleshopping 9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Inimi ;i
lacrimi (r) 11.15
Teleshopping 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 ;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 (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]mpl[, 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
Elisa 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 15.05
Parașutiștii (r) 17.00
Elisa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Pentru patrie
- Partea I 22.30
Tr[sni\ii 23.30 Roșcovanul 1.30 Pentru
patrie - Partea I (r)
3.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
4.15 Focus (r) 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal 10.00 Ca'n viaţă
11.45 Teleshopping
12.20 100 de poveşti despre Marea Unire 12.30
Dosar Rom]nia 13.30
Cronici Mediteraneene
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Opre Roma 16.00 EURO polis 16.50 Legendele palatului< Regele
Geunchogo 17.45 Observatori la Parlamentul
European 18.20 Lumini
și umbre 19.10 Povestea
Cerbului de Aur 19.40
Sport Meteo 20.00 Telejurnal 21.10 Penumbra
23.00 Legende ;i mistere
23.30 #Creativ 0.00 Telejurnal 0.30 Lumini și
umbre (r) 1.25 Povestea
Cerbului de Aur (r) 1.50
Penumbra 3.40 Sport
4.00 Profesioniştii... cu
Eugenia vodă (r) 5.00
Legende ;i mistere 5.30
Imnul României 5.35
Teleshopping

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Surorile
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 iUmor 21.30
G.I. Joe< Ascensiunea
Cobrei 23.30 Insula
iubirii (r) 3.00 Acces
direct (r) 4.00 Surorile(r) 6.00 Observator
TVR 2

Kanal D

7.00 Documentar 360°-GEO
8.00 Eroii nu au vârstă (r)
9.00 Lonesome dove< suflet
de pistolar (r) 9.55 Genera\ia
Fit 10.00 C];tig[ Rom]nia
11.00 Ferma 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 Lonesome dove< suflet
de pistolar 16.55 vara amintirilor 17.45 Drag de Marea
mea 18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR2 20.00 Gala
umorului 21.10 Fata din parc
23.10 Everest 0.45 Femei de
10, bărbați de 10 2.35 vara
amintirilor (r) 3.15 Fata din
parc 5.05 D’ale lu’ Mitică (r)
5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Cap compas

I

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Steaua suﬂetului
17.00 Puterea dragostei
19.00 :tirile Kanal D
20.00 Mireasa din Istanbul 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
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Eurosport
7<00 Ciclism< Turul
Franţei 8<00 Ciclism<
Turul valoniei 9<30
Omnisport< Watts Top
10 9<55 Campionatul
Mondial de motociclism viteză, etapa din
Cehia 12<45 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism viteză, etapa din
Germania 14<00 Campionatul Mondial de
motociclism viteză,
etapa din Cehia 17<05
Omnisport< Watts Top
10 17<30 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
18<00
Jocurile
olimpice< Forţa unuia
18<30 Ciclism< Turul
Franţei 19<30 Ciclism<
Turul valoniei 21<00
Ştirile Eurosport 21<05
Snooker< Mastersul de
la Riga, la Riga, în Letonia 23<00 Ştirile Eurosport 23<05 Jocurile
olimpice< Drapel şi
familie 0<05 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
0<35 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 1<05
Snooker< Mastersul de
la Riga, la Riga, în Letonia 2<35 Ciclism< Turul
valoniei 4<00 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 6<00
Ciclism< Turul Franţei

M1

6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa 14.35
Unio 28 15.35 Gospodarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 Astă seară 19.00 Jurnal
20.05 vârsta 22.25
Jurnalul celor din
v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Show
13.20 Suleiman – ser.
turc 15.35 Glades –
crime pe litoral – ser.
am. 16.40 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 17.50 Zdrobit –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Micul nostru sat - ser. magh.
22.05 Între prieteni –
ser. magh. 22.50
Dumnezeul mi-a dat
like - ser. am. 1.30 CSI<
investigatorii din
Miami – ser. am. 4.30
O nevastă nouă de tot
- ser. am.

Duna TV

Animale
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Puii înc[ neecloza\i comunic[ între ei.
Un experiment a ar[tat ;i ce-;i transmit
Puii încă neecloza\i, practic chiar la
stadiul de embrion, nu numai că
aud semnalele de alarmă transmise de păsările adulte, dar
le pot comunica fraților
lor, aﬂați în același
cuib. Mai mult, pot
rămâne în ou până
în momentul în
care cred că primejdia a trecut.
Un experiment
realizat pe ouă luate
dintr-o colonie de pe
insula Salvora, din
Spania, a arătat fără
echivoc acest lucru.
Ouăle au fost împărțite în
două grupe, dintre care unul a fost "de control", acestea
din urmă ﬁind plasate în incubatoare unde nu au fost deranjate
în niciun fel.
Și celelalte au fost plasate în incubatoare,
împărțite tot în grupuri de câte trei. Numai că, la
un anumit interval de timp, două dintre cele trei ouă, mereu aceleași, erau mutate în alte incubatoare, în care li se puneau sunete
ale unor păsări adulte, care anunțau un pericol.
S-a observat că ouăle "traumatizate" vibrau foarte des,
încercând să comunice fraților și surorilor
din cuib pericolul.
Apoi, puii din ouăle din primul
grup au eclozat
mult mai târziu
decât cei din
grupul de
control. Iar
după ieșirea din

ou, au aﬁșat un comportament ce trăda faptul
că aveau un nivel mare de stres. Făceau
mai puțin zgomot, acesta ﬁind considerat un comportament defensiv.
Ulterior, s-a descoperit în organismul lor
un nivel mare de cortizol
și chiar deosebiri la
nivelul ADN-ului.
Inclusiv puii din
primul grup care nu
fuseseră expuși la
țipetele care anunțau
pericolul aveau aceste
caracteristici, ceea ce
înseamnă că primiseră
informații de la frații și
surorile lor, se arată în
raportul publicat de jurnalul Nature Ecology &
Evolution.

Cea mai b[trân[ goril[ \inut[ în captivitate
a murit la 63 de ani

TV2

7.15 Moca - mag. de
dimineață 9.50
Există o singură familie - ser. australian 11.45 Lumea
astro 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată - ser. turc
15.40 Ramon, dragostea mea - ser.
mex. 16.40 Păsărica
- ser. turc 23.00 Cu
forța - film am. 1.50
Detectivi privați ser. magh. 5.25 În
capcană – ser. germ.
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8.15 Cinci continente
8.45 Prietenii lui Noe
9.20 Labirintul sorților– ser. turc 10.05
Doctorul din province - ser. germ. 13.02
Jurnal 13.50 Păstrătorii gusturilor – ser.
gastr. 15.20 Cine este
de fapt Wolfgang? –
ser. austr. 16.25 Dragoste infinită – ser.
turc 17.15 Mama veterinară – ser. germ.
20.30 Patrulă în Alpi
– ser. it. 21.35 Descurcăreții – film fr. 23.20
Nimeni nu mă poate
condamna – film it.

Trudy, considerată cea mai bătrână gorilă din lume ținută în
captivitate, a murit, la vârsta de 63 de ani, a transmis Grădina zoologică Little Rock.
Susan Altrui, purtătorul de cuvânt al Little Rock, grădina zoologică unde era ținută Trudy, spune că animalul a fost găsit mort
de îngrijitorii săi, miercuri dimineață.
Altrui susține că Trudy era cea mai bătrână gorilă, potrivit
arhivelor Association of Zoos and Aquariums, o organizație internațională de acreditare.
Purtătoarea de cuvânt a menționat că este puțin probabil ca
alte grădini zoologice să aibă o gorilă mai bătrână că Trudy.
Trudy a venit la Little Rock Zoo din Buﬀalo în 1988 cu o gorilă
de sex masculin, Ollie.
Syd Tanner, unul dintre foștii ei îngrijitori, spune că Trudy era
"șefa" grupului de gorile din care făcea parte.
Trudy a fost, de asemenea, una dintre ultimele gorile capturate
în sălbăticie. Astăzi, gorilele nord-americane se nasc în grădini zoologice.
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“Sus\inem
al[ptarea”,
realizator Adriana
Mure;an - 20.00
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 Ziua comunei
Moftin 15.30 Info Studio,
realizator Ioan Anița;, invitat Bogdan Georgescu, directorul Casei de Cultur[
Carei (r) 17.30 Taina
credin\ei (limba maghiară), realizator Eva
Laczko, invitat Csiszár Lorant 19.00 :tirile săptămânii 20.00 Sus\inem
al[ptarea, realizator Adriana Mure;an 21.00 Iat[
omul cu Gabriel Ghi;an
22.00 “S[n[tate, frumuse\e, stil”, invitat dr.
Mircea Muncean

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Asia Express 13.00 Observator 13.15 Poiţi pe la
noi! (r) 16.15 vacan\a (r)
19.00 Observator 20.00
iUmor 22.00 Sicario< Asasinul 0.30 Războiul Stelelor<
Imperiul Contraatacă 3.00
Observator 4.00 G.I. Joe<
Ascensiunea Cobrei (r)
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Uma Thurman,
“Mereu `n offside” 13.00

Christopher Gorham,
“Cupa Gilbert” 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Zâna Măseluţă 2 12.00 Ce
spun românii (r)
13.00 Mereu în
offside 15.00 Hudson Hawk 17.00
Iepurașul casei
19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 Thor< Întunericul 22.00
Dacă aș fi... tu?
0.30 Ai noştri 1.30
Iepurașul casei (r)
3.00
Hudson
Hawk (r) 4.30 Zâna Măseluţă 2 6.00
Lecţii de viaţă

7.45 ~nc[ o dat[, cu
dragoste! (r) 9.45 La
bloc (r) 12.00 Inside
Job< Adevărul despre
criză (r) 14.15 Ultima călătorie (r)
16.15 Echipa trăsnită
18.15 La bloc 20.30
Cupa Gilbert 22.30
Lumea e a mea 0.45
Bucky Larson< Născut pentru a fi vedetă
2.30 Lumea e a mea
(r) 4.15 La bloc (r)
6.00 Ce spun
românii (r)

Kanal D

Andrei B[rbulescu,
“E vremea ta!” 18.50

Elke Sommer,
“O `mpu;c[tur[ `n
`ntuneric” - 13.30

7.10 Regatul Sălbatic
7.40 Documentar< ~n inima Africii 8.30 Generaţia Fit 9.00 Sid, micul
savant 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 Gala Umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10 17.00 Zile cu
stil 17.30 Motorvlog
18.00 În inima Africii
(r) 18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
20.00 Festivalul Concurs Național de Interpretare a Muzicii Uşoare
Româneşti TROFEUL
TINERE|II-Amara
2019 1.00 Zile cu stil (r)
1.30 Motorvlog 2.00
Everest 3.25 Telejurnal
TvR2 4.15 Sid, micul
savant 5.00 Memorialul
Durerii 5.55 Imnul
României 6.00 Motorvlog

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Pastila de râs
11.00 Sport, dietă
şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
13.30 O împușcătură în întuneric
15.30 Puterea dragostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Se
strigă darul 22.00
vrei să fii milionar
(r) 23.30 Știrile Kanal D (r) 0.30 O
împușcătură în întuneric (r) 2.15 Puterea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro 2

Rohan Gandotra,
“Inimi ;i lacrimi” 17.00
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 ;i 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[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) 4.15
Ce se întâmplă doctore? 4.30 Mo;tenirea
(r) 5.15 Te voi g[si, te
voi iubi (r) 6.00 Inimi
;i lacrimi

Eurosport

M1

7<00 Ciclism< Turul valoniei 8<30 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 9<30
Omnisport< Watts Top
10 9<55 Campionatul
Mondial de motociclism viteză, etapa din
Cehia 12<45 Fotbal< Supercupa Angliei, la
Londra, în Anglia 13<15
Omnisport< Watts Top
10 13<30 Campionatul
Mondial de motociclism viteză, etapa din
Cehia 17<00 Ciclism<
Clasica San Sebastian
18<30 Ciclism< Turul
Poloniei 19<30 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 20<55
Ştirile Eurosport 21<00
Ciclism< Turul Poloniei
22<00 Călărie< Circuitul
Campionilor Global, în
Regatul Unit 23<30 Ştirile Eurosport 23<40 Ciclism< Ridelondon
Classique 0<30 Ciclism<
Turul Poloniei 1<30
Omnisport< Watts Top
10 2<00 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
2<30 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 3<00
Snooker< Mastersul de
la Riga, la Riga, în Letonia 4<00 Ciclism< Clasica San Sebastian 5<00
Omnisport< Watts Top
10 5<30 Snooker< Mastersul de la Riga, la Riga,
în Letonia

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

S]mb[t[ 3 august 2019
Prima TV

Dezvoltare personal[

“Caiac canoe” 11.30

7.20 Flash monden
(r) 8.20 Elisa (r)
9.30 Teleshopping
10.30 Secrete de stil
11.00 Camera de r]s
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 13.30 Roșcovanul (r) 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Am fost șaisprezece
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden 20.00 Ultimul
cartuș 22.00 Am
fost cândva soldați...
și tineri 0.00 Ultimul cartuș e (r) 3.00
Am fost cândva soldați... și tineri (r)
4.30 Flash monden
(r) 5.00 Cu lumean cap (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
sănătos 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Caiac canoe. Campionate Mondiale de Canoe Sprint Juniori si U23 14.00 Telejurnal 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 21.00 Dosar
Rom]nia 22.00 Aventurile căpitanului Alatriste 23.00 Profesioniştii... cu Eugenia vodă
0.00 Ora zero 1.00 Arheologia crimelor comunismului 2.00 Aventurile
căpitanului Alatriste 2.55
Moment Art 3.05 Sport
Meteo (r) 3.25 viaţa satului (r) 5.30 Imnul
României 5.35 Teleshopping 6.30 Cronici Mediteraneene

RTL Club
7.30 Clubul de puști
11.40 Autogram –
pentru șoferi 12.25
Dumnezeul mi-a dat
like - ser. am. 14.35
Agentul Carter – ser.
am. 16.55 Romy și
Michele, blondele nu
pățesc nimic! – film
am. 19.00 Jurnal RTL
19.55 Merida cea curajoasă - film am.
21.55 Aventură cu
delfini – film am. 0.25
Contra legii– film am.
2.25 Alamo< asediul
de 13 zile – film am.
5.05 viața fără Prada
– film am-mex.
TV2

Duna TV

Se spune foarte des că nu e bine să
renunţăm. Ni se spune să nu ne dăm bătuţi şi orice ar ﬁ să mergem tot înainte,
pe drumul nostru. Specialiştii în dezvoltarea personală sunt totuşi de părere
că uneori e indicat să renunţăm.

Motiva\ia, cheia succesului în atingerea
obiectivelor
Unul dintre cele mai
importante elemente
atunci când avem întocmit un plan de dezvoltare personală îl constituie motivaţia.
Putem avea noi cel mai
amplu şi mai bine conturat
plan ce există, dacă nu avem
motivaţie nu avem de fapt
nimic pentru că nu putem
ajunge la ceea ce presupune
un plan, atingerea obiectivelor.
Ce e de făcut? Să învăţăm
să ne motivăm. Cum? Deşi la
început poate să pară diﬁcil,
exersând, metodele de motivare vor da roade.

Încărcătura emoţională care ne determină
la acţiune

7.00 Jurnal 7.45 Harta 8.45 Preietenii lui
Noe 10.05 Ura, suntem în vacanță! – ser.
fr. 11.00 vară la Balaton 13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.20 Doc
Martin – ser. engl.
15.40 Salcâmul violet
– film magh. 18.00
Înger gastronomic
20.35 Puștii spioni 2
– film am. 22.20 Rugul vanităților – film
am. 3.40 Enigmaticul secol XX
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Când e indicat
s[ renun\[m la ceea
ce ne-am propus?

TVR 1

Ovidiu Georgescu,
“Am fost
;aisprezece” - 16.00

7.00 Lumea astro
8.05 Desene animate 11.35 Atelier de
design 13.15 Bagajul – mag. turistic
14.55 Trucurile lui
Dick și Jane – film
am. 16.50 Inspectorul Alex – ser. pol.
19.55 Dreptul de a
calcula - film am.
22.35 La limita întunericului – film
am. 0.55 Teroare
sub mare – film ambulg. 3.10 Minți briliante - ser. am.

S]mb[t[ 3 august 2019

Conform trainerilor în
dezvoltare personală, motivaţia e o stare din interior, o
încărcătură emoţională ce ne
determină la acţiune. Este unul din cele mai importante elemente ce ne ajută la atingerea
obiectivelor, indiferent care
sunt acestea. Învăţând să ne
motivăm în ﬁecare zi vom
ajunge să atingem aceste
obiective. Primul pas în a ne
motiva este să alungăm toate
gândurile negative. Trebuie

pornit de la ideea că nu avem
cum să atragem lucruri pozitive în voaţă dacă ne gândim
la lucruri negative. La acest
pas, recomandat e să ne controlăm emoţiile, să nu ne
lăsăm pradă celor negative
pentru că ele sunt chiar
opusul motivaţiei.
Pentru a ne motiva, e indicat ca în ﬁecare dimineaţă
să ne acordăm propriei persoane momente de respiro, de
relaxare, să citim ceva ce ne
face plăcere, să lecturăm aﬁrmaţii pozitive. Un start pozitiv
va atrage şi o continuare la fel
de pozitivă.

Ce tip de persoane
e recomandat
să evităm?
Pe parcursul întregii zile
e indicat să rămânem oameni
motivaţi. Desigur, asta nu
înseamnă că nu vom avea
parte şi de lucruri mai puţin
plăcute, dar vom ştii să facem
o selecţie astfel încât cele bune
să primeze. vom evita oamenii care ne încarcă cu energie negativă. În această categorie intră pesimiştii, cei ce
se plâng de câte ori au ocazia,
oamenii care bârfesc mereu.
Fiecare din noi e capabil să recunoască persoanele din anturajul său care intră în aceste
categorii.

Fapte bune prin
voluntariat
Devenim mai motivaţi
atunci când facem fapte bune,
când îi ajutăm pe cei care au
nevoie. E indicat aşadar să nu
trecem cu vederea acest aspect şi să ne implicăm inclusiv
în activităţi de voluntariat.
Atunci când ne dorim ceva,
trebuie să avem o puternică
dorinţă. Să ne asigurăm
aşadar că avem încredere în
visul nostru. În cazul în care
nu vedem o ﬁnalizare a acţiunilor noastre, mai mult ca
sigur că acestea nici nu vor
avea sorţi de izbândă. Tot
pentru succes, e recomandat
să nu ne comparăm cu alţii.
Adică, să ne vedem, de treaba
noastră şi să ne motivăm analizând acţiunile noastre, nu ale
vecinilor sau ale colegilor.
Motivaţia o putem foarte
uşor obţine chiar din ceea ce
face. Fiecare acţiune a noastră
care are rezultate ne aduce în
prim plan şi faptul că suntem
capabili de ceva anume, că
putem face chiar mai mult. E
recomandat să ţinem cont de
toate rezultatele ce le obţinem
în ﬁecare zi, să ﬁm recunoscători pentru ele şi să ne gândim
că dacă am avut puterea să
facem ceva azi, vom avea puterea să facem ceva mai mult
şi mâine şi tot aşa.

Asta în situaţiile în care nu ne mai regăsim
în proiectele pe care le derulăm. Când anume e
bine să renunţăm şi când renunţarea e pasul
greşit care face diferenţa între succes şi eşec, ca
alegere?

Dorinţa de a renunţa
Ne imaginăm în primă fază proiectul pe care
îl implementăm. Un proiect din viaţa personală,
un proiect din cea profesională. Nu suntem încă
la capitolul ﬁnal, în care să spunem că am ajuns
la ceea ce ne-am propus, dar simţim că nu mai
avem energia necesară pentru a continua, ne
lipseşte şi motivaţia de a mai căuta resurse în
acest sens. Nu mai vrem nici să acţionăm. Ceea
ce simţim în această fază e o dorinţă puternică
de a renunţa pur şi simplu şi de a nu face altceva
nimic. Se cuvine ca în acest moment să ne
punem o întrebare, la care să avem şi un răspuns
pe loc, din inimă: ne-am plictisit şi vrem să renunţăm? Nu mai avem răbdare pentru a duce
proiectul la bun ﬁnal sau am ajuns în punctul în
care diﬁcultatea ca nivel ne depăşeşte? Nu mai
avem nicio şansă să găsim o soluţie? vrem să renunţăm la proiect pentru că ne-am schimbat
noi ca oameni, evoluăm pe alte paliere şi vrem
să pornim pe altă direcţie? Ce se va întâmpla
dacă vom renunţa?

Când satisfacţia de la ﬁnal e mai
mică decât oboseala drumului
până acolo
Uneori e indicat să renunţăm la anumite
proiecte pentru că ﬁecare plan de acţiune al nostru ar trebui să aibă un ﬁnal fericit. Adică din tot
ceea ce facem ar ﬁ indicat să culegem roade, să
ne simţim bine, să contribuim într-un fel sau altul la îmbunătăţirea calităţii vieţii noastre. Dacă
ajunşi într-o anumită fază a implementării planului de dezvoltare personală ne dăm seama că
nu ne va aduce multe satisfacţii e recomandat să
renunţăm. Asta pentru că în caz contrar, la ﬁnal,
am putea trăi o stare de nefericire, ne-am putea
simţi obosiţi de pe urma unui drum lung şi greu
şi oboseala ar putea să ﬁe mai mare decât satisfacţia ce ne-o aduce realizarea proiectului propus
iniţial.

Sistem propriu de valori
Indicat este să renunţăm în momentul în
care odată cu evoluţia noastră pe plan personal
se schimbă şi obiectivele noastre. În caz contrar,
am insista pe ceva ce nu mai face parte din cele
dorite de noi. Fiecare e “dotat” cu un sistem de
valori, iar atunci când ajungem la faza la care ne
întrebăm dacă e bine sau nu să renunţăm, sistemul acela ne va oferi şi răsounsul. E un fel de
indicator care ne spune care e adevăratul motiv
pentru care vrem să renunţăm.
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TVR 1

Mihaela Grigorean,
invitat[ la “~n slujba
comunit[\ii” - 13.00

Halle Berry,
“Seduc[torul f[r[
chip” - 22.00

Carlo Rota,
“Pegas ;i Himera” 22.30

Hale Akinli,
“Vie\i schimbate” 16.00

Dragoș Bucur,
“Lobe Building” 22.00

Cătălin Ştefănescu,
“Garantat 100%” 23.00

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, realizator Mihaela Ghiță
13.00 ~n slujba comunit[\ii, realizator M.
S[lceanu, invitat prof. dr.
Mihaela Grigorean cercetător în etnologie și folclor (r) 14.00 Zone folclorice cu Ioana vladimirescu, invitate Alexandra
Tiran ;i victori\a Sas soliste din Maramure;
17.30 “S[n[tate, frumuse\e, stil”, invitat dr.
Mircea Muncean (r) 18.30
Educație ecologică 20.00
~n slujba comunit[\ii (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Flicka 12.00
Ce spun românii
(r) 13.00 Sub
aceeași stea 16.00
Omul-păianjen 3
19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 Furia titanilor 22.00 Seducătorul fără chip
0.15 Ai no;tri 1.15
Flicka (r) 3.00 Sub
aceeași stea (r)
5.00 Ce spun românii (r) 6.00 Ştirile Pro Tv

8.00 Bruneta mea favorită 10.00 La bloc
(r) 12.15 Ultima călătorie (r) 14.15 Cupa
Gilbert (r) 16.15 Dennis Rodman< Cu D de
la diavol 18.15 La bloc
20.30 Mâini de aur<
Povestea lui Ben Carson 22.30 Pegas ;i
Himera 0.15 Mâini de
aur< Povestea lui Ben
Carson (r) 2.00 Pegas
si Himera (r) 3.30 La
bloc (r)

7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 8.45 Teleshopping 9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Inimi ;i
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[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea 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]mpl[ doctore
(r) 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 design 9.20 Teleshopping 10.30
Chef Dezbrăcatu’
11.00 Pasiune
Toscan[ 12.00
Teleshopping 13.30
Camera de r]s
14.00 Pentru patrie
(r) 16.00 Ultimul
cartus (r) 18.00 Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Love Building 0.00 Împotriva
Maﬁei 2.00 Love
Building (r) 4.00
Împotriva Maﬁei
6.00 Flash monden
6.50 Teleshopping

7.30 Universul credinţei
9.30 Pro patria 10.00 În
grădina Danei 10.35 viaţa satului 11.50 Minutul de agricultură 12.00
viaţa satului 13.00
Tezaur folcloric 14.00
Telejurnal
14.30
Politică şi delicateţuri
15.30 Teatrul Naţional
de Televiziune 16.55
vorbe;te corect! 17.30
Replay 19.00 Povestea
Cerbului de Aur 19.30
vorbe;te corect! 19.40
Sport Meteo 20.00 Telejurnal 21.10 Muzici şi
tradiţii `n Bucureşti
23.00 Garantat 100%
00.00 Toate pânzele sus!
1.00 Ora Zero 2.00
Povestea Cerbului de
Aur (r) 2.30 Garantat
100% (r) 3.20 Pro patria
3.50 Universul credinţei
(r) 5.30 ~n gr[dina
Danei (r) 5.55 Imnul
Rom]niei 6.30 Teleenciclopedia

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Asia Express 13.00 Observator 14.00 Poiţi pe la
noi! (r) 16.00 Trei bărbați
și un bebeluș 19.00 Obser vator 20.00 iUmor
22.00 Băieţi de oraş 0.00
Sicario< Asasinul (r) 2.30
Obser vator (r) 3.30
Războiul Stelelor< Imperiul Contraatacă (r) 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

Octavian Ursulescu,
“Trofeul tinere\ii” 20.00

Silvia Ioni\[,
“:tirile Kanal D” 12.00

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 aventură
11.00 Destine ca-n ﬁlme
12.00 Desc[leca\i `n
Carpa\i 12.30 S[n[tate cu
de toate 13.10 Duminica
ﬁlmului românesc<
Zestrea Domniţei Ralu
14.55 FILLER 15.00
Drag de Rom]nia mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 În inima Africii
18.50 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR2 20.00
Festivalul Concurs
Național de Interpretare
a Muzicii Uşoare
Româneşti TROFEUL
TINERE|II-Amara 2019
0.00 Drag de Rom]nia
mea 2.00 Gala umorului
2.50 Documentar 360°GEO 3.45 Telejurnal
TvR2 4.40 Zile cu stil
5.05 Ferma 5.55 Imnul
României 6.00 Poate nu
;tiai

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Pastila
de râs 9.15 O împușcătură în întuneric (r) 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00
Flavours of Romania<
Chipurile României
14.00 vrei să ﬁi milionar (r) 15.30 Se
strig[ darul 17.30 Asta-i România! 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 În căutarea adevărului (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport
7<30 Ciclism< Turul
Poloniei 8<25 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Cehia 11<00 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Germania 12<00 Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Cehia
16<00 Curse de maşini<
Super Cupa Porsche, la
Budapesta, în Ungaria
16<45 Fotbal< Supercupa
Angliei, la Londra, în Anglia 19<15 Omnisport<
Watts Top 10 19<30
Snooker< Campionatul
Internaţional, la Daqing,
în China 20<20 Omnisport< Watts Top 10 20<30
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 21<00 Ştirile Eurosport 21<05 Snooker<
Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 23<00 Ciclism<
Clasica San Sebastian
0<00 Ştirile Eurosport
0<05 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 0<30 Ciclism<
Turul Poloniei 1<30 Curse
de maşini< Super Cupa
Porsche, la Budapesta, în
Ungaria 2<00 Omnisport<
Watts Top 10 2<30 Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 4<00 Ciclism< Clasica San Sebastian 5<30
Ciclism< Turul Poloniei
6<30 Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China

M1

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după masa 14.35 Expres carpatin 15.35 Familia
19 16.35 Lumea
17.35 vârsta 18.55
Astă seară 20.05
Ești acasă 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

RTL Club

Duna TV

7.40 Clubul de puști
11.35 Lifestyle 12.10
Cele mai frumoase
orașe din Ungaria
13.55 Hotelul anului
14.25 Adio, Ungaria
- ser. magh. 15.45
Muppet Show – ser.
am. 16.15 Winnetou< pe pământul
apașilor – film germ.
19.00 Jurnal RTL
19.55 Cobra 11 – ser.
germ. 21.05 Cum să
devii amant latin? –
film am. 23.35 Munca la bancă – film am.
TV2

8.05 Desene animate 10.50 Tocul –
mag. pt. femei
11.55 Magazin pt.
șoferi 14.05 Polițistul Piedone – film.
it. 16.25 Piedone la
Hongkong – film it.
19.55 Polly din cerul senim – film
am. 22.00 Catastrofă totală - film am.
0.50 8 mm – film
am. germ. 3.30 Prima primavera –
film engl-bulgoland-magh.

7.00 Jurnal 9.05
Emisiuni religioase
11.25 Religie și libertate 13.02 Jurnal 13.45 Muzică
de prânz 15.15 Planeta noastră Pământul (2) 16.10
Accidentul rutier –
film magh. 19.35 Te
iubim, doctore - ser.
australian 20.30
Deodată 30 – film
am. 22.00 Prietenul
american – film frgerm. 0.20 Concert
Mága Zoltán
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Consumul de pepene galben
reduce riscul atacului cardiac
Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

Cu un conţinut de 90%
apă, albumine, ﬁbre alimentare, potasiu, ﬁer, vitaminele A,
B, C, magneziu, fosfor, calciu
din belşug şi potasiu, pepenele
galben este unul dintre cele
mai bune antioxidante, îmbunătăţeşte sistemul imunitar
şi reduce riscul atacului cardiac, are acţiune reglatoare
asupra apetitului, precum şi
efecte vitalizante puternice.
Se consumă în general în stare
naturală, dar este la fel de savuros
şi sub formă de salate, îngheţată
sau dulceaţă.
În caz de constipaţie se
mănâncă dimineaţa, pe stomacul
gol, unul, două kilograme de
pepene galben.
Două felii consumate înainte
de masă reglează apetitul, pepenele
galben având calitatea de a potoli
senzaţia de foame puternică.
Specialiştii recomandă ca, în
cazul alergiilor, dermatozelor infecţioase, însoţite de usturime şi
de mâncărimi, să se ţină o cură de
pepene galben de 10-12 zile, timp
în care sunt scoase din alimentaţie
carnea, grăsimile şi alimentele conservate.
Pepenele galben conţine o
cincime din necesarul zilnic de ﬁbre şi ajută la realizarea unei serii
de procese legate de inimă< scade
nivelul colesterolului, scade tensiunea arterială, ajută la pomparea
sângelui mai bine şi elimină toxinele din sânge. Pepenele galben
este, de asemenea, plin de potasiu
şi vitamina C, ambele ajutând la
reglarea tensiunii arteriale şi la îmbunătăţirea ﬂuxului de sânge către
şi dinspre inimă.
Afecţiunile prezentate mai sus
nu sunt singurele care pot ﬁ îndepărtate graţie pepenelui galben.
Specialiştii susţin că un consum
regulat al acestui fruct combate cu
succes stresul zilnic. Cercetătorii
de la Institutul Naţional Francez
pentru Cercetări Agricole susţin
că antioxidanţii enzimatici, SOD,
conţinuţi de pepenele galben scad
nivelul proteinelor de stres care se
acumulează în intestine.
Chiar dacă este dulce, pepenele

galben are componente beneﬁce
ca potasiul, calciul, vitaminele
A,B,C care sunt necesare în
menţinerea echilibrului metabolic
al diabeticilor.
Potrivit unor studii ale cercetătorilor francezi, pulpa fructului de
pepene galben conţine principii
active cu structură asemănătoare
tirozinei, care pot modiﬁca activ
secreţia glandei tiroidei. Mai exact,
aceste substanţe inﬂuenţează direct
iodarea tirozinei, procesul care
ajută la fabricarea hormonilor
tiroidei în ţesutul glandei.
În cazul în care există un deﬁcit
de secreţie tiroidiană, adică
hipotiroidie, principiile active din
pepenele galben se ﬁxează pe
suprafaţa celulelor secretoare şi le
obligă să fabrice hormoni. În cazul
în care secreţia şi eliberarea de hormoni tiroidieni sunt mai intense,
adică hipertiroidie, aceleaşi principii blochează mecanismul celular
de eliberare a tiroxinei.
O felie potrivită de pepene galben are numai 56 de calorii, dar îţi
asigură 103,2% din necesarul de
vitamina A. Atât, vitamina A cât şi
beta-carotenul sunt importanţi nutrienţi pentru vedere. Astfel,
potrivit studiilor, femeile care au o
dietă bogată în vitamina A prezintă
un risc redus de a dezvolta cataractă. Studiile arată că riscul poate ﬁ
redus cu 39% până la 50%.
Pepenele galben este extrem de
beneﬁc în tratarea arsurilor solare.
Se poate utiliza şi în scop de vitalizare generală, aplicând felii subţiri pe ten.
Din cele mai vechi timpuri,
pepenele galben este folosit şi în
bolile de stomac. Mai mult, specialiştii sunt de acord că bulgărele
auriu are capacitatea de a îmbunătăţi dispoziţia psihică persoanelor care suferă de depresii.
Seminţele de pepene galben,
ﬁerte în lapte sunt recomandate
împotriva pietrelor la vezica biliară. Dacă bolnavul nu primeşte
recomandări speciale, sucul de
pepene galben se consumă de trei
ori pe zi, înainte de ﬁecare masă,
adaugând într-un pahar cu suc o
lingură cu miere.
Text selectat şi adaptat
de Ioan A.

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

Programe TV
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Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Mihai Sălceanu,
realizator “Audiențe
în direct” - 18.30

Antonio Cupo,
“Dragostea iart[
orice” - 14.00

Joey Lawrence,
“Apocalipsa
androizilor” - 20.30

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

Drago; P[traru,
“Starea na\iei” 22.30

Carmen Stănescu,
“Teatrul Na\ional
de Televiziune” 22.10

6.00 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 18.30 Audiențe în direct, realizator Mihai S[lceanu
19.30 :tiri 20.00
Agenda Public[, realizator Stela C[dar
22.00 “Panoramic
Sportiv”, realizator
Ionu\ Bl[jean

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Dragostea iartă orice
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 :tirile Pro Tv
18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile
Pro Tv 20.30 Las
Fierbin\i 21.30 Pe
cont propriu 23.45
:tirile Pro Tv 0.00
Furia titanilor (r)
2.00 Lec\ii de via\[
(r) 3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.30 Arestat la domiciliu 9.30 La bloc (r)
12.00 Cupa Gilbert
14.00 Mereu în offside 16.15 A fost
odată Curly 18.15 La
bloc 20.30 Apocalipsa androizilor 22.30
Cutia Pandorei 0.45
Apocalipsa
androizilor (r) 2.30 Cutia Pandorei (r) 4.15
La bloc 5.30 La
M[ru\[ (r)

7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.00 Teleshopping 9.15 R[zbunare pe
tocuri 10.15 Inimi ;i
lacrimi (r) 11.15
Teleshopping 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 (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 4.15
Ce se `nt]mpl[, doctore?
4.30 Moștenirea (r) 5.15
Te voi g[si, te voi iubi
6.00 Inimi ;i lacrimi

7.20 Am fost șaisprezece (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Camera de r]s (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Nemuritorii ﬁlmului 17.00
Elisa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Răzbunarea
tigrului alb 22.30
Starea naţiei - Sezon
nou 23.30 Focus din
inima României 0.00
Buzduganul cu trei
peceți - Partea I 3.30
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 12.20 Legendele
palatului< Regele Geunchoho 13.20 Discover
Rom]nia 13.30 România veritabilă 14.00
Telejurnal
14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palatului< Rege;e Geunchogo
17.45
Discover
Rom]nia 18.00 Lumini
;i umbre 19.00 Povestea
Cerbului de Aur 19.30
100 de poveşti despre
Marea Unire 19.40
Sport Meteo 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]nia 9
22.10 Teatrul Naţional
de Televiziune 0.40 Lumini ;i umbre 1.35
Povestea Cerbului de
Aur 2.00 Teatrul
Naţional de Televiziune
4.25 Sport Meteo 4.40
Aventura urban[ 5.30
Rom]nia veritabil[ 5.55
Imnul României

Antena 1
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 Insula iubirii 23.00 Propunere
indecentă (r) 1.30 Trei
bărbați și un bebeluș (r)
3.30 Camera Cafe (r)
4.00 Surorile (r) 6.00
Observator
TVR 2

Kanal D

Ryan Reynolds,
“Teoria haosului” 20.10

Hayal Koseoglu,
“Mireasa din
Istanbul” - 20.00

7.10 Zestrea Domniţei
Ralu 8.55 FILLER 9.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 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
Eroii nu au vârstă 16.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 16.55 Oanapp
17.55 Prim[verii 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 20.10 Teoria
haosului 21.45 Discover
Rom]nia 22.10 Caracati\a 23.10 C];tig[
Rom]nia! 0.10 Teoria
haosului 1.45 Desc[leca\i
`n Carpa\i 2.10 Oanapp
3.00 E vremea ta! 3.15
Telejurnal TvR 2 (r) 4.05
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[utarea adev[rului
15.00 Steaua sufletului 17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Mireasa din
Istanbul 23.00 vrei
să fii milionar? 0.30
Știrile 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

Eurosport
7<55 Curse de maşini< Super Cupa Porsche, la Budapesta, în Ungaria 8<25
Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 12<00 Snooker<
Campionatul Internaţional, la Daqing, în China
13<00 Fotbal< Liga Campionilor UEFA 13<30 Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în China 14<30 Fotbal< Liga Europa 15<00 Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China 17<00
Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 18<00 Omnisport<
Watts Top 10 18<15 Ciclism< Turul Poloniei 19<30
Ciclism< Ridelondon Classique 20<15 Omnisport<
Watts Top 10 20<30
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 20<55 Ştirile Eurosport 21<00 Călărie< Liga
Globală a Campionilor
21<30 Jocurile olimpice<
Legende vii 22<00 Jocurile
olimpice< Cantonamentele
campionilor 22<30 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
23<00 Ştirile Eurosport
23<10 Ciclism< Turul
Poloniei 0<00 Jocurile
olimpice< Legende vii 0<10
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 0<20 Ciclism< Clasica
San Sebastian 1<30 Ciclism< Turul Poloniei 2<30
Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 4<00 Ciclism< Clasica San Sebastian 5<10 Ciclism< Turul Poloniei 6<25
Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China

Re\ete
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Afinat[ de cas[

Ingrediente<
Un kg de afine bine coapte
(dacă se poate, culese din pădure, nu din producție de fermă),
500 - 600 g de zahăr (depinde
cât de dulce doriți să fie lichiorul), 500 ml de alcool etilic dublu rafinat 96 %, sau eventual
un litru de votcă de 37-40 %.
Mod de preparare<
Afinele se spal[ și se pun într-o sticlă cu gura largă. Eventual,
boabele se pot apăsa puțin, să crape și să lase zeamă cât mai repede.
Peste ele se pune zaharul. Se leagă sticla la gură și se pune la soare
2-3 zile, până când afinele lasă suficient sirop, astfel încât boabele

să fie complet acoperite de lichid.
Se toarnă alcoolul peste sirop și
se lasă din nou câteva zile, tot așa
cu capac, după care se poate completa cu apă, în funcție de cât de
tare doriți să fie preparatul final.
Trebuie să țineți cont și de faptul
că afinele cu zahărul au început
să fermenteze, deci și acestea vor
mai mări puțin concentrația de
alcool. Dacă afinele doriți să le
păstrați pentru iarnă fără conservant, folosiți neapărat alcool dublu rafinat, adăugând apa doar cu
o săptămână-două înainte de a
consuma afinata.
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Ciorb[ de p[st[i cu peri;oare sau cârna\i

Ingrediente<
400 g de fasole verde, 300 g
de carne tocată de porc, o ceapă,
un cățel de usturoi, 2 morcovi, o
lingură de ulei, un ou, o lingură
de pesmet, sare, piper, boia de
ardei dulce, bază pentru mâncăruri (delicat de casă), o legătură
de pătrunjel verde.
Mod de preparare<
Carnea tocată se amestecă cu
pesmetul și oul, se condimentează
cu sare, piper și delicat. Ceapa și
usturoiul se mărunțesc și se călesc
în ulei, până când devin sticloase.
Se adaugă o linguriță de boia, se
stinge cu circa 1,5 litri de apă, se

adaugă morcovii tăiați felii subțiri,
iar după ce începe să clocotească
se adaugă și fasolea verde curățată
și bucățită. Se condimentează după gust, iar când păstăii s-au fiert
pe jumătate, din pasta anterior
pregătită se formează perișoare și
se fierbe până când toate ingredientele se înmoaie. Dacă nu aveți
acasă carne, perișoarele se pot înlocui cu câtnați. Ciorba se servește
presărată cu pătrunjel verde mărunțit, sau eventual cu adaos de
smântână.

Filmul serii

Pe cont propriu

Dovlecei umplu\i

Minciunele ori ciurig[i

La Pro TV de la 21.30

Sean vetter (vin Diesel) și partenerul s[u Demetrius Hicks (Larenz
Tate) s-au ridicat de pe străzile periculoase ale Los Angeles-ului și
acum lucrează împreună că agenți DEA, ducând un război ce durează
de 7 ani pentru a anihila puternica rețea de droguri de la granița mexicană. Sunt porecliți pistolarii pentru metodele lor dure. Perseverența
celor doi d[ roade atunci când îl arestează pe Memo Lucero (Geno
Silva), controversatul cap al cartelului Baja, care e închis într-o închisoare de maximă siguranță. vetter poate, în sfârșit, să se ducă acasă la
soția lui - Stacy (Jacqueline Obradors) - o adevărată oază de liniște în
mijlocul brutalei realități a străzii. Dar imediat după arestarea lui Lucero, un personaj misterios, cunoscut doar sub numele de Diablo, revendică violent cartelul Baja. Atunci când vetter și Hicks caută să-l
identifice și să-l oprească pe acest individ periculos și enigmatic,
Diablo transformă lupta în ceva personal și îi răpește lui vetter singura
persoană care-i dădea sens vieții– Stacy.
Neavând nimic de pierdut, vetter se folosește de tot ce are la îndemână pentru a-l captura pe Diablo – inclusiv o alianț[ neașteptată
cu Lucero, șeful cartelului.

Ingrediente<
6 dovlecei, 800 g de piept de
pui, sare, piper, o legatură de pătrunjel verde, busuioc, un ou,
100 g de orez, 500 g de roşii, 100
g de caşcaval, 3-4 linguri de ulei,
o legatură de ceapă verde, 50 g
de smântână.
Mod de preparare<
Se spală şi se curăţă dovleceii,
se taie jumătăţi şi se scoate miezul.
Se stropesc cu câteva picături de
lămâie şi se presară cu sare, ca să
nu-şi schimbe culoarea. Carnea
de pui se dă prin maşina de tocat
şi se prepară cu sare, piper, ceapă

călită, verdeaţă tocată şi orezul
ales şi spălat în câteva ape. Se pun
toate într-un bol şi se amestecă cu
oul câteva minute până se obţine
o pastă bine legată. Dovleceii curăţaţi se umplu cu pasta de carne
şi se pun într-un vas de iena, cu
apă, sare şi ulei. Se lasă să fiarbă
la foc potrivit. După ce s-au fiert,
se pun roşiile zdrobite cu blenderul, busuiocul şi se bagă la cuptor.
Înainte de a fi scoşi din cuptor, se
presară caşcaval ras pe deasupra,
se mai dă la cuptor să se rumenească şi se servesc cu smântână.

Ingrediente<
500 g făină de bună calitate,
125 g de unt sau margarină, 3
gălbenușuri de ouă, 50 g de zahăr, 300 ml smântână grasă, un
vârf de cuțit de sare, un praf de
copt (nu toată lumea folosește),
2-3 linguri de rom, sau o linguriță de esență de rom (nu este
obligatoriu), ulei pentru prăjit,
zahăr pudră.
Mod de preparare<
Într-un vas de frământat se
așează făina, iar în mijloc gălbenușurile, sarea, zahărul, smântâna,
praful de copt și romul. Se amestecă bine și se frământă până la
omogenizare perfectă. Se întinde
o pătură de o grosime de circa o
jumătate de cm, iar cu tăietorul
de colțunaș se taie în formă de

romburi. Fiecare bucată, cu același
tăietor se crestează la mijloc, circa
2 cm în direcția colțurilor mai îndepărtate și se răsucește. Se prăjește în ulei abundent, fierbinte,
până când capătă culoarea dorită.
Deasupra se presar[ zahăr pudră.
Se poate servi cu gem, lapte, cacao,
sau sucuri de fructe. Forma sus
menționată nu este obligatorie. Se
pot tăia și dungulițe, care se pot
împleti, sau fâșii înguste și lungi,
care se așează într-o strecurătoare
rotundă (din metal), cu care se bagă în uleiul fierbinte, iar astfel va
căpăta o formă de minge.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Sergiu Ioan, invitat
la “S[n[tate” - 18.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
11.30 Agenda publică
(reluare) 18.00 Sănătate, realizator Mihaela Ghiță, invitat dr.
Sergiu Ioan (r) 18.30
“Audien\e `n direct”,
realizator Ioan Anița;
19.30 :tiri 20.00
“Agenda public[”,
realizator Stela C[dar
21.30 :tiri
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Surorile 16.00 Observator 17.00 Gazda
perfect[ 19.00 Observator 20.00 Poi\i pe la
noi! 23.00 Liber ca
pasărea cerului 1.30
Propunere indecentă (r)
4.00 Surorile (r) 6.00
Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Mar\i 6 august 2019

Pro 2

Erin Pitt,
“Mereu l]ng[ tine” 14.00

Gulkirat Panag,
“Dragoste
de prob[“ - 20.30

Grettell Valdez,
“Te voi g[si, te voi
iubi” - 14.00

Whoopi Goldberg,
“Cursa nebunilor” 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro T v 14.00
Mereu lângă tine
16.00 Lecţii de viaţă
17.00 :tirile Pro Tv
18.00 Ce spun
românii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30 Las
fierbin\i 21.30
Justiție pe cont propriu 23.30 :tirile
Pro Tv 23.45 Misiunea 2.15 Lec\ii de
via\[ (r) 3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 Arestat la domiciliu 9.30 La bloc (r)
12.00 Dennis Rodman< Cu D de la diavol
14.00 Hudson Hawk
16.15 Nu vrea ;i pace!
18.15 La bloc 20.30
Dragoste de probă
23.00 Legenda lui
Bloody Mar y 1.00
Dragoste de probă (r)
3.00 Legenda lui
Bloody Mary 4.30 La
bloc (r) 6.15 La
M[ru\[

7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.00 Teleshopping 9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Inimi ;i
lacrimi (r) 11.15 Teleshopping 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 ;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 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) 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 Teleshopping 10.00
Starea na\iei (r)
11.00 Tele-shopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Buzduganul
cu trei peceți - Partea
I (r) 17.00 Elisa
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Cursa nebunilor 22.30
Starea naţiei - Sezon
nou 23.30 Focus din
inima României 1<30
Cursa nebunilor (r)
3.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
4.30 Trăsniți (r) 5.30
Apel de urgenţă (r)
6.50 Teleshopping

Kanal D

Iuliana Marciuc,
“Destine ca-n filme”
- 21.00

Selim Bayraktar,
“Steaua sufletului” 15.00

7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Eroii nu au
vârstă 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
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
minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar
360°-GEO 15.00 Eroii
nu au vârstă 16.00 Lonesome dove< suflet de pistolar 16.55 Oanapp
17.55 Prim[verii 18.45
E vremea ta! 19.00 Telejurnal T vR 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 Steaua sufletului 17.00 Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Mireasa
din Istanbul 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

Eurosport
8<25 Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China
18<05 Ciclism< Turul
Poloniei 19<00 Ciclism< Turul Franţei
20<00 Omnisport<
Watts Top 10 20<30
Jocurile olimpice<
Forţa unuia 20<55 Ştirile Eurosport 21<00
Snooker< Campionatul
Internaţional,
la
Daqing, în China
22<30 Curse de maşini<
WTCR 23<00 Curse de
maşini< Super Cupa
Porsche, la Budapesta,
în Ungaria 23<30
Curse de maşini< Challenge-ul Mondial
Blancpain GT Asia, la
Yeongam, în Coreea
de Sud 0<00 Curse de
maşini< Cupa Eset v4
, în Croaţia 0<15 Ştirile
Eurosport 0<20 Ciclism< Turul Poloniei
1<35 Ciclism< Ridelondon Classique 2<30
Snooker< Campionatul
Internaţional,
la
Daqing, în China 4<00
Omnisport< Watts Top
10 4<25 Ciclism< Turul
Franţei 5<25 Ciclism<
Turul Poloniei 6<25
Snooker< Campionatul
Internaţional,
la
Daqing, în China

TVR 1

Prima TV

Anthony Hopkins,
“Bobby” - 22.10
7.00 Matinal 10.00
Ca’n viaţă 11.45
Teleshopping 12.20
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
13.15 Discover Rom]nia 13.30 Mediterraneo 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe
unu 16.50 Legendele
palatului< Regele Geunchogo 18.00 Lumini ;i umbre 19.00
Povestea Cerbului de
Aur 19.30 100 de
poveşti despre Marea
Unire 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal 20.30 Edi\ie special[< vrancea eroică
22.10 Bobby 0.05
Telejurnal 0.35 Lumini ;i umbre 1.35
Povestea Cerbului de
Aur 2.00 Revizie
tehnică 5.55 Imnul
Rom]niei

Recomandarea serii

Liber ca pas[rea cerului
La Antena 1 de la 23.00

Povestea a doi prieteni din copilărie, Ducu și Orlando, care se
reîntâlnesc acum, la 40 de ani, când fiecare dintre ei trece printro criză. Orlando, un pierde-vară pentru care viața este o nesfârșită
aventură și Ducu, un meteorolog timid și ușor aiurit care își pierde
serviciul, casa, mașina și e pe cale să divorțeze.

Diet[

Mar\i 6 august 2019
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Cum po\i combate senza\ia de foame,
indiferent de cauza ei
Vrei să scapi de
câteva kilograme
în plus, însă senzația de foame te
copleșește? Iată
cum poți controla
foamea, astfel
încât să nu consumi calorii în exces, mai ales dacă
vrei să slăbești.
Foamea este controlată de trei hormoni – insulina,
grelina și leptina.
Dacă nu mănânci
mai mult de 3-4 ore
la rând, nivelul de
insulină din organism scade din cauza
lipsei de nutrienți
care să ﬁe furnizați
celulelor. Insulina
are rolul de a transporta glucoza către
celule, prin intermediul sângelui, astfel încât să genereze
insulină. Atunci
când nivelul de insulină scade, organismul secretă grelina, un alt hormon
important. Astfel,
apare senzația de
foame, care ne determin[ să mâncăm.
Pe măsură ce
mâncăm și introducem în corp
calorii (așa-numitul
aport
caloric),
nivelul de glucoză
din sânge crește, iar
hormonul denumit
leptina este secretat,
îndemnându-ne să
ne oprim din mâncat.
Mâncatul în exces generează însă
rezistență la leptin[,
iar astfel apare, în
timp, tendința de a
mânca mai mult
decât avem nevoie.
Concret, creierul nu
mai răspunde la hormonul leptin[. În
general, acest lucru
se petrece atunci
când acumulăm
kilograme în plus,
sub formă de
grăsime. Cu cât acumulăm mai multă

grăsime, cu atât este
secretat hormonul leptin[ în
cantități mai
mari.
Foamea este
clasiﬁcată în două
categorii< foamea
ﬁzică, adică cea reală, și foamea mentală, adică cea
emoțională.
Foamea reală
poate ﬁ potolită prin
combaterea deﬁcitului de zahăr din
organism, însă
foamea ce apare pe
fond emoțional
poate să persiste
chiar și după o
masă copioasă.

Stabilește-ți
un obiectiv
Dacă ai de gând
să scapi de kilogramele în plus, este
bine să îți setezi
un obiectiv clar,
pentru a ﬁ motivat
să duci lupta cu
kilogramele în plus
la ﬁnal. Fă-ți un
plan al meselor și
gustărilor și nu te
abate de la acesta.
Nu sări peste
micul dejun.
Acesta este extrem de important
după orele de
"post" din timpul
nopții. Începe-ți ziua cu o porție
zdravănă de proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați
complecși. Prima
masă a zilei este esențială pentru combaterea senzației
permanente de
foame.
Consumă cafea
sau ceai verde. Atât
cafeaua, cât și ceaiul
verde îți oferă o doză
de
energie,
suprim]ndu-ți totodată apetitul. Important este să nu îndulcești aceste băuturi
cu zahăr sau cu alți
îndulcitori.
Pentru combaterea senzației de

foame, bea o ceașcă
de cafea sau de ceai
la micul dejun, una
cu 45 minute înainte
de masă de prânz,
una la o or[ după
prânz și o ceașcă de
cafea sau ceai înainte
de a merge la sal[.
Bineînțeles, dacă
preferi cafeaua, vei
alege varianta decofeinizată pentru
a nu exagera cu
cantitatea
de
cofeină consumată.
Prima cafea din zi
poate ﬁ normală, iar
apoi poți alege varianta fără cofeină.
Bea apă – Îți este
foame? Mai bea un
pahar cu apă.
Foamea poate ﬁ
confundată cu
setea, așa că e bine
să încerci să o potolești
hidrat]ndu-te.
Consumă ghimbir – Acesta favorizează scăderea
în greutate. Asta
pentru că ﬁtochimicalele care se regăsesc în ghimbir
suprimă apetitul,
elimin[ toxinele și
stimulează digestia. Așadar, dacă observi că senzația de
foame se instalează
la 30-60 de minute
după masă, mestecă
o bucățică de ghimbir și vei observa că
foamea dispare
treptat.
Dormi - Atunci
când te simți foarte
încordat și ai
multe griji, ești
tentat să mănânci.
Când anxietatea
lovește, alimentele
preferate sunt cele
de tip fast-food. De
ﬁecare dată când te
simți îngrijorat
peste măsură,
dacă situația îți
permite, dormi
puțin. Te vei trezi
cu mintea mai
limpede și vei
evita consumul
de calorii în plus.
Mănâncă puțin

și des – Dacă stomacul tău îți cere
mâncare încontinuu, încearcă să
mănânci mai puțin
și mai des. Astfel, vei
reuși să ții la distanță
senzația de foame
persistent[, însă totodată și kilogramele în plus.

Mănâncă
suﬁciente
proteine
Pentru că incluzi
mai multe proteine
în alimentația ta, va
crește senzația de
sațietate, așa că vei
mânca mai puțin la
următoarea masă,
iar proteinele te vor
ajuta să scapi de
grăsimea acumulată.
Pune în farfurie
mai multe alimente
bogate în ﬁbre. Un
aport mare de ﬁbre
face ca stomacul să
se
"dilate",
încetinește viteza cu
care stomacul se
golește și inﬂuențează secreția
acelor hormoni responsabili de senzația de sațietate, spun
studiile. În plus, ﬁbrele pot fermenta
în intestine, iar acest
lucru produce acizi
grași cu lanț scurt de
atomi de carbon,
pentru a contribui și
mai mult la senzația
de sațietate.
Aceste grăsimi,
în special Omega 3
care îi găsim în
uleiul de pe;te, au
capacitatea de a
crește nivelul hormonului leptina, cel
care ne "spune" să ne
oprim din mâncat,
contribuind la sațietate. O dietă bogată
în acizi grași Omega
3 poate să sporească
senzația de sațietate
după mese, când există un număr mai
mic de calorii pe
care persoana le
mănâncă, dacă vrea
să slăbească.
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Stela C[dar,
“Agenda Public[“ 20.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
12.00 Agenda Publică
(reluare) 13.00 :tiri
18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Ioan
Ani\a;, invitat[ Eugenia Sabou - specialist
`n pensii 19.30 :tirile
ITv 20.00 Agenda
Public[ cu Stela C[dar
Antena 1

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Surorile
16.00 Obser vator
17.00 Gazda perfect[
19.00 Obser vator
20.00 Poi\i pe la
noi! 23.00 Scena
misterelor 2.00 Revizie tehnic[ 5.00
Surorile (r) 6.00 Observator
TVR 2

Miguel Bose,
“Telecinemateca”20.10
7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Eroii nu au
vârstă 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 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Documentar 360°-GEO 15.00
Eroii nu au vârstă 15.55
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 20.10 Telecinemateca 22.10 Caracatiţa
23.15 C];tig[ Rom]nia!
0.15 Californica (r) 2.00
Oanapp 2.50 E vremea
ta 3.05 Telejurnal TvR2
4.00 FILLER 4.05 Caracatița (r) 5.00 Gala
umorului 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

Pro TV

Pro Cinema

Liam Neeson,
“Necunoscutul” 21.30

Dom DeLuise,
“Echipa tr[snit[“ 12.45

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Soț
de ocazie 16.00
Lecţii de viaţă 17.00
:tirile Pro Tv 18.00
Ce spun rom]nii
19.00 :tirile Pro Tv
20.30 Las Fierbin\i
21.30 Necunoscutul 23.45 :tirile Pro
Tv 0.00 Risc maxim 2.00 Lecţii de viaţă (r) 3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

8.15 Arestat la
domiciliu 10.30 La
bloc (r) 12.45 Echipa
trăsnită 14.45 Iepurașul casei 16.45
Domnul ;i doamna
Stewart 18.15 La
bloc 20.30 Pathfinder - Între două lumi
22.30 vampirii
de;ertului 0.30
Pathfinder - Între
două lumi (r) 2.15
vampirii de;ertului
(r) 4.00 La bloc (r)
5.00 La M[ruţă (r)

Kanal D

Eurosport
8<25 Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în China 18<00 Ciclism< Turul Poloniei 19<15 Ciclism< Turul Franţei
20<15 Omnisport<
Watts Top 10 20<30
Jocurile olimpice<
Cantonamentele
campionilor 21<00
Ştirile Eurosport
21<05 Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în China 22<55 Ştirile Eurosport 23<00 Golf<
Circuitul PGA, la
Greensboro,
în
Statele Unite 0<00
Jocurile olimpice<
Legende vii 0<30
Jocurile olimpice<
Forţa unuia 1<00
Jocurile olimpice<
Cantonamentele
campionilor 1<30 Ciclism< Turul Poloniei
2<30 Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în China 4<00 Omnisport<
Watts Top 10 4<15
Jocurile olimpice<
Forţa unuia 4<45 Ciclism< Turul Franţei
5<45 Ciclism< Turul
Poloniei

Beren Saat,
“Kosem” - 9.15
7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 11.00 Puterea
dragostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Steaua sufletului 17.00 Puterea dragostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Mireasa din Istanbul
23.00 Cash Taxi 0.30
Știrile Kanal D (r)
1.30 Puterea 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
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Prima TV

Violeta Isfel,
“Cealalt[ familie
a so\ului meu” 19.00
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[zbunare 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 Doctorul casei (r) 4.15 Ce
se întâmplă, doctore?
(r) 4.30 Moștenirea
5.15 Te voi g[si, te voi
iubi 6.00 Inimi ;i
lacrimi

Mark Feuerstein,
“Un uria; cu inima
mare” - 20.30
7.20 Focus 8.00 Elisa
(r) 9.30 Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11.00 Teleshopping
11.30 Happy News
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Buzduganul cu
trei peceți - Partea a
II-a (r) 17.00 Elissa
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30 Un
uriaș cu inima mare
22.30 Starea naţiei Sezon nou 23.30 Focus din inima
României 0.00 Calculatorul
mărturisește 1.30 Agentu' CIA (r) 3.30 Mama mea gătește mai
bine (r) 4.30 Tr[sni\i
5.30 Apel de urgen\[
(r) 6.50 Teleshopping

TVR 1

Rachel McAdams,
“Noroco;ii” - 22.10
7.00 Matinal 10.00
Ca’n via\[ 11.45
Teleshopping 12.20
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
13.30 Cooltura 14.00
Telejurnal 14.55
vorbe;te corect
15.10 Convieţuiri
16.50 Legendele
palatului< Regele Geunchogo 18.00 Lumini și umbre 19.10
Povestea Cerbului de
Aur 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9
22.10 Norocoşii 0.00
Telejurnal 0.30 Lumini ;i umbre 1.45
Povestea Cerbului de
Aur (r) 2.15 Bobby
4.10 Telejurnal 5.00
Levintza prezintă
5.30 Cooltura 5.55
Imnul Rom]niei

Recomandarea zilei

Surorile
La Antena 1 de la 14.00

Regizat de Faruk Teber, dup[ scenariul semnat de Sirma Yanik,
serialul aduce în centrul poveştii dou[ surori, Ümran (Ayca Bingöl),
care trăieşte un trai modest la sat alături de ﬁica ei, Hayat (Afra
Saracoglu), şi Ümay (Nur Fettahoglu) care duce o viaţă luxoasă la
oraş împreună cu fata ei, Hayal (Alara Turan).
Destinele celor patru se intersecteazã dup[ mulţi ani, îns[ trecutul
este cel care le dicteaz[ viitorul, iar prezentul este unul plin de obstacole.
Cu toate acestea, ele trebuie s[ g[seasc[ puterea de a înfrunta forţa
destinului.
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Cravata, accesoriul b[rba\ilor elegan\i
Fiecare bărbat
este unic prin modul său de a se îmbrăca! Unii aleg
să iasă în evidenţă
prin cunoscutul
stil clasic, iar alţii
optează pentru
felul mai îndrăzneţ, acela de a
purta diferite piese vestimentare
de culori şi modele care mai de care. Câteva dintre
aceste detalii ar fi
şosetele, lungimea pantalonilor,
cravatele sau papioanele.
În următoarele
rânduri cei pasionaţi
de cravate vor înţelege altfel acest element, iar cei care o
consideră o piesă oarecare, cu siguranţă o
vor face una de rezistenţă.
Cravata reprezintă în primul rând modul de exprimare prin
haine, detaliile fac diferenţa, iar cravata face leg[tura între fiecare componentă a
ţinutei tale prin adăugarea unei alte texturi. Nu recomand[m
să fie de o culoare
precum verdele neon,
dar nici să nu se piardă în restul elementelor. „Repetiţia este
mama învăţăturii”,
astfel după ce alegi să
porţi mai multe tipuri
de cravate vei în\elege
la ce ţinută se potrivesc şi la ce nu. Având
în vedere că vrei să
araţi impecabil, ţine
cont de următoarele<
Lungimea
şi
lăţimea cravatei, cele
mai importante aspecte, mult mai importante decât materialul. vârful cravatei
trebuie să ajungă până în dreptul curelei,
nici la mijlocul pieptului şi nici la fermoarul pantalonului. Dacă mergi pe ideea cravatelor slim şi vrei să
aduci un aer de sofisticat, ai grijă la modelele cu lăţimea mai
mică de 4cm sau mai
mare de 6,5.

Nodul cravatei,
cel mai dificil
proces
Pentru a face nodul perfect există o
mulţime de turoriale
sau poţi ruga pe cineva să te ajute. Cele
mai întâlnite noduri
sunt Windsor şi fourin-hand. Cel de-al
doilea este în topul

preferinţelor bărbaţilor, deoarece este
mai puţin voluminos,
alungit şi cel mai uşor
de realizat.
Recomandarea
designerilor pentru
bărbaţii eleganţi a căror stiluri sunt unele
formale, cravata cea
mai potrivită este cea
uni. Materialul cravatei este cel care decide. Decide modul şi

ţinuta la care ea poate
fi purtată. Cravatele
se aleg în funcţie de
fizionomie şi anotimp. vara se poartă
cele din bumbac şi
din mătase, iar iarna
sau în zilele mai reci,
decizia va fi luată de
către costumul pe care îl porţi. Cele mai
utile cravate şi cele pe
care trebuie să le ai în
garderobă sunt< clasi-

cul negru al cravatei
din mătase, una gri
din lână subţire şi una
cu dungi oblice. Acestea sunt doar câteva
exemple, ai o gamă
largă din care poţi
alege sau de ce nu, săţi faci o colecţie.
Accesorii suplimentare pentru o cravată
sunt agrafa şi acul de
cravată. Prima alternativă este una mo-

dernă şi sigură, cravata va fi mereu la locul ei, ceea ce este un
avantaj în faţa timpului neprietenos. Agrafa trebuie aşezată între al treilea şi al patrulea nasture al cămăşii.
Dacă nu ai prea
avut cravatele pe lista
ta de shopping, cu siguranţă le vei pune
acum!

Programe TV

14 Informa\ia zilei
Informa]ia TV

Pro TV
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Pro 2

TVR 1

Prima TV

S[n[tate
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Hyper Sun Protect
SPF 20

Larisa Matei,
“:tirile ITV” - 19.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30
Agenda Publică (reluare) 13.00 :tiri 18.30
“Audien\e `n direct”,
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri
22.30 “Audien\e `n direct” (redifuzare)
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Surorile 16.00
Observator 17.00 Gazda perfectă 19.00 Observator 20.00 iUmor
21.30 Logan Lucky<
Cursa norocului 0.00
Guess My Age –
Ghicește vârsta 1.30
Logan Lucky< Cursa
norocului (r) 4.00 Surorile (r) 6.00 Observator

TVR 2

Virgil Iantu,
“C];tig[ Rom]nia! “
- 10.00
7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Eroii nu au
vârstă 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 Teleshopping
13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documentar 360°-GEO 15.00
Serial Eroii nu au vârstă
16.00 Lonesome dove<
suflet de pistolar 16.55
Oanapp 17.55Serial
Primăverii18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Film Îngerii
păzitori 22.10 Caracati\a
23.20 C];tig[ Rom]nia
0.20 ~ngerii păzitori 2.10
Oanapp 3.00 E vremea
ta! 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

Kari Matchett,
“Puterea inimii”
- 14.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile Pro
Tv 14.00 Puterea
inimii 16.00 Lecţii
de viaţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Bubuială în Bronx
23.15 :tirile Pro Tv
23.30 Lunestistul<
Mostenirea 1.30
Puterea inimii (r)
3.00 vorbe;te lumea
(r) 5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

Özcan Deniz,
“Mireasa
din Istanbul” - 20.00

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 11.00 Puterea
dragostei 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 ~n
c[utarea adev[rului
15.00 Steaua sufletului
17.00 Puterea dragostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Mireasa din Istanbul
23.15 Se strig[ darul
(r) 1.15 Știrile Kanal
D (r) 2.15 Puterea
dragostei (r) 4.30 În
căutarea adevărului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Natasha
Henstridge,
“O moarte mai bună”
- 20.30

7.00 Arestat la domiciliu 9.00 La bloc (r)
11.30 Nu vrea ;i pace!
(r) 13.15 Omulpăianjen 3 16.15
Cumplitul adevăr
18.15 La bloc 20.30
O moarte mai bună
22.30 Jocuri erotice
0.15 O moarte mai
bună (r) 2.15 Jocuri
erotice (r) 3.45 Arestat la domiciliu (r)
4.15 La bloc (r) 6.30
La Maruţă (r)

Eurosport
5<45 Ciclism turul
Poloniei 7<00 SnookerChina,Campionatul Internaţional, la Daqing,
în China 8<25 Ciclism
turul Poloniei 9<25
Snooker - China,Campionatul Internaţional,
la Daqing, în China
13<00 Snooker - China,Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 14<25 Snooker China,Campionatul Internaţional, la Daqing,
în China 18<15 iclism Turul Poloniei,Turul
Poloniei 19<30 CiclismAlkamaar, Campionatul
European pe şosea, la
Alkmaar, Olanda 20<15
Omnisport -Watts Top
10 20<30 Jocurile
olimpice - Cantonamentele campionilor
21<00 Ştirile Eurosport
21<05 Snooker - China,
Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 23<00 Ştirile Eurosport 20<00 Drapel şi
familie 21<00 Forţa unuia 21<30 Forţa unuia
23<05 Ciclism turul
Poloniei 0<20 Jocurile
olimpice -Legende vii
0<50 Jocurile Olimpice Forţa unuia 1<15 Ciclism turul Poloniei,Turul Poloniei 2<30 Snooker - China, Campionatul
Internaţional, la Daqing,
în China 4<00 Ciclism Turul Franţei

Elçin Sangu,
Pre\ul dragostei
- 22.00
7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.15 R[zbunare
pe tocuri (r) 9.15
R[zbunare pe tocuri (r)
10.15 Inimi ;i 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[zbunare pe tocuri 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Numai iubirea 0.15
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.15 vieti schimbate (r) 3.00
Doctorul casei (r) 3.45
Ce se întâmplă, doctore? (r) 4.15 Pretul
dragostei (r) 5.45 Inimi
si lacrimi (r) 6.45 vieti
schimbate

Jackie Chan,
“Răfuiala din Battle
Creek”- 20.30

7<20 Focus 8.00 Elisa
(r) 9<30 Teleshopping 10.00 Mama
mea găteşte mai bine
11<00 Teleshopping
11<30 Casa< construcție și design
12<00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15<05 Calculatorul
mărturisește (r)
17<00 Elisa 18<00 Focus 18 19<30 Mama
mea găteşte mai bine
20<30 Răfuiala din
Battle Creek 23.30
Focus din inima
României 0.00 Iancu
Jianul, zapciul 1.30
Răfuiala din Battle
Creek (r) 3.30 Mama
mea găteşte mai bine
4.00 Tr[sni\ii (r) 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6<50 Teleshopping

Emma Zeicescu,
“Ca’n viaţă” - 10.00
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 Geunchogo 18.00 Lumini ;i umbre 19.15
Povestea Cerbului de
Aur 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 Lumini ;i umbre 2.15 Norocoşii 4.05 Mo;tenire clandestin[
5.00 Dosar Rom]nia
5.55 Imnul Rom]niei

Recomandarea serii

Bubuial[ăîn Bronx
La Pro TV la 21.30

Sosit de la Hong Kong la New York, pentru a participa la nunta
unchiului sau, Keong se ofera sa aiba grija de magazinul acestuia,
cat timp este plecat in luna de miere. Numai ca aici se confrunta
cu bande organizate care creeaza probleme in cartier, asa ca va rezolva situatia in stilul lui personal.

Cosmeticele create de către Laboratoarele 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
contaminanți toxici carcinogeni.
Noutatea acestor produse este reprezentată
de extractele concentrate din acestea, ceea ce
asigură o cantitate mai mare de substanțe active
benefice care se asimilează transcutanat (prin
piele). Compușii activi din cosmeticele Hypericum au fost special selecționați pentru a avea
un efect benefic și cât mai prietenos la nivelul
pielii.

Caracteristici generale
La obținerea produsului de față au fost folosite aparatură de top, înalt-performantă și metode de prelucrare eficiente și menajante. Loțiunea de plajă Hyper Sun Protect este un produs
cosmetic atent formulat pentru a asigura protecție, hidratare și un bronz sănătos al pielii în
zilele însorite. Produsul conține o formulă holistă, cu ingrediente ce au o biodisponibilitate
mare, ce acționează atât la suprafața epidermei,
cât și în adâncimea ei, pentru a proteja pielea
de acțiunea razelor solare și a-i conferi vitalitate,
elasticitate și un bronz uniform. Datorită texturii
sale mătăsoase, non-uleioase, crema este ușor
de întins, este absorbită rapid și în profunzime.
Hyper Sun Protect este mai mult decât o
loțiune cu factor de protecție. Datorită compușilor activi din numeroasele uleiuri conținute
(Cocos, Măsline, Cătină-albă, Avocado,
Jojoba, Migdale și Morcov),
produsul hrănește pielea și o
îngrijește în
mod natural.
Mai mult, conținutul în vitamina
D3 completează
și susține producția proprie a corpului, fiind util
pentru persoanele
care nu au o expunere suficientă la
razele solare. În
plus, formula atent
concepută a loțiunii
NU conține substanțe chimice precum< uleiuri minerale, coloranți artificiali, parfum sau parabeni. În concluzie,
folosită corect, loțiunea de plajă Hyper
Sun Protect de la Hypericum protejează
pielea de acțiunea ra-

diațiilor Uv-A și Uv-B, contribuie la obținerea
unui bronz uniform și minimizează riscul apariției arsurilor solare.
În continuare, vom prezenta principalele
proprietăți benefice ale ingredientelor.
Uleiul din semințe de Morcov este o sursă
naturală bogată de carotenoizi, în special provitamina A. Acesta are un efecte calmant, hidratant, vitaminizant, antiinflamator și protector asupra pielii. Mai mult, uleiul din semințe
de Morcov este considerat unul dintre cele mai
puternice filtre solare naturale, având un factor
de protecție solară (SPF) estimat la aproximativ
38-40. Nu în ultimul rând, conținutul bogat în
betacaroten al acestui ulei contribuie la obținerea mai ușoară a unui bronz natural, uniform
și cu o nuanță plăcută.
Uleiurile naturale de Migdale, Măsline, Avocado și Jojoba hrănesc țesuturile, conferă protecție și catifelează pielea în mod natural și fără
a lăsa urme grase. Aceste uleiuri au și ele un
factor de protecție solară natural, contribuind
la combaterea semnelor de îmbătrânire ale pielii
și susținând regenerarea țesuturilor afectate de
radiația solară și de acțiunea radicalilor liberi.
Astfel, se estimează că uleiul de Avocado ar avea
o protecție echivalentă cu 4-15 SPF, cel de Migdale dulci de 5 SPF, cel de Jojoba de 4 SPF iar
cele de Cocos și Măsline de 2-8 SPF.
Uleiul de Cătină-albă este una dintre cele
mai bogate surse naturale de vitamine și minerale. Acesta are un efect puternic vitaminizant
și hidratant la nivelul pielii. Mai mult, prin bogăția compușilor activi conținuți acesta crește
imunitatea pielii, o apără de efectele negative
ale radicalilor liberi și îi susține procesele proprii
de reparare și reîntinerire. De asemenea, carotenoizii prezenți ajută la obținerea unui bronz
rapid în mod natural, uniform și cu o nuanță
plăcută.
Uleiul de Cocos este folosit în alimentație,
dar și pentru proprietățile sale terapeutice și
cosmetice de peste 4.000 de ani, acesta fiind
menționat în scrierile Ayurvedice. Bogat în grăsimi saturate, mono- și poli-nesaturate, acizi
grași cu lanț mediu (acid lauric, caprilic, capric),
vitaminele E și K și în fier, acesta 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 excelentă de hidratare
a pielii după baie sau expunerea la soare.
vitamina D3 (colecalciferolul) este supranumită și „vitamina soarelui” deoarece aproximativ 80-90% din necesarul acestui nutrient
poate fi obținut prin expunerea corectă la lumina solară (în special razele UvB). Deși rata
de fixare a acestei vitamine variază în funcție
de diverși factori (de ex. vârstă, culoarea pielii,
perioada din zi, sezon), totuși, o expunere zilnică
de 15 minute a antebrațului la lumina naturală
este, de regulă, suficientă. În perioadele cu expunere solară crescută, un organism sănătos
este capabil să își sintetizeze vitamina D3 și să
o depoziteze în țesuturile adipoase (grăsime)
pentru a fi utilizată ulterior. Cu toate acestea,
deficiența de vitamina D3 este destul de răspândită chiar și în zonele însorite. O posibilă
explicație este teama față de cancerul de piele
al cărui risc crește odată cu expunerea la soare.

Astfel, tot mai multe persoane aleg să evite expunerea solară prin folosirea de creme cu factor
de protecție sau prin îmbrăcăminte. Adăugarea
acestei vitamine la formula de față contribuie
la susținerea producției endogene a acesteia și
la reducerea riscului de apariție a carențelor.

Recomandări
- Protejează împotriva apariției arsurilor solare
și a îmbătrânirii premature a pielii.
- Indicat pentru obținerea unui bronz natural
și uniform.
- Eficient în menținerea unei hidratări optime
a pielii chiar și în timpul expunerii la soare.
- Rezistent la apă.
- Poate fi folosit de întreaga familie (copii, persoane cu pielea sensibilă).

Mod de utilizare
Se aplică un strat generos și uniform pe piele, cu 15-30 de minute înainte de expunerea la
soare. Se reaplică la fiecare 2 ore sau după ce ați
înotat, făcut baie, transpirat sau șters cu prosopul. Pentru a obține protecția indicată de SPF,
trebuie aplicată o cantitate de 2 mg/cm2 (≈ 36
g sau 6 lingurițe pline) de produs pentru corpul
unui adult.

Precauții
- Numai pentru uz extern.
- Nu se utilizează pe pielea sensibilă sau iritată.
- Evitați contactul cu ochii și mucoasele.
- A se clăti imediat cu apă călduță, în cazul în
care produsul vine în contact cu ochii.
- A nu se utiliza de către persoanele cu sensibilitate sau alergice la oricare dintre ingredientele
produsului.
- Pentru siguranță, recomandăm să testați crema
pe o porțiune mică de piele.
- Folosirea unei cantități mai mici de produs
decât cea recomandată duce la reducerea semnificativă a capacității de protecție.
- Evitați expunerea îndelungată la soare în special între orele 11-16 ale zilei.
- A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor
mici.
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. 7 / 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

