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Vera Pop,
“:tirile ITV” - 19.30
7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
8.00 Agenda Publică
(reluare) 12.00 :tiri
18.30 “Audien\e `n
direct”, realizator Mihai S[lceanu, invita\i
liderii de sindicat
vasile D]rle ;i Marius
G`n\[ (r) 19.30 :tiri
20.00 Agenda Publică, realizator Stela
C[dar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Surorile 16.00
Observator 17.00 Gazda perfectă19.00 Observator 20.00 iUmor
21.30 G.I. Joe< Represalii 23.30 Insula iubirii
(r) 3.00 Acces direct (r)
4.00 Surorile(r) 6.00
Observator

TVR 2

James Franco,
“Planeta
Maimuțelor<
Invazia” - 21.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Cântec pentru doi16.00
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 Planeta Maimuțelor< Invazia
23.30 vecini de
groaz[ 1.30 Cântec
pentru doi (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor

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 Ultimul sărut
23.10 Everest 1.00 Femei de
10, bărbați de 10 2.45 Umbrele trecutului (r) 4.15 Ultimul sărut (r) 5.05 D’ale lu’
Mitică (r) 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Cap compas

I
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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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Kristy Swanson,
“Din culise” - 22.30
7.30 Arestat la domiciliu 10.45 La bloc (r)
13.00 Domnul si
doamna
Stewart
(r)14.30 Cumplitul
adevăr (r) 16.30 Muppets în spațiu 18.15 La
bloc 20.30 Ultima
călătorie< Goana după
adevăr 22.30 Din
culise 0.15 Dragoste
de probă 2.30Din
culise (r) 4.15 La bloc
(r) 6.15 Ce spun
românii (r)

Eurosport
7<55 Ciclism< Turul
Franţei 8<55 Snooker<
Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 9<55 Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Austria
10<45 Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Austria
11<45 Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Austria
12<45 Ciclism< Turul
Poloniei 14<00 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Austria 15<00 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Austria 16<00 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Austria 17<00 Snooker< Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 17<30 Ciclism< Turul Franţei 18<30 Ciclism< Turul Poloniei
19<30 Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China 20<15
Fotbal< Premier League
21<45 Fotbal< Premier
League, în Anglia 0<00
Ştirile Eurosport0<05 Ciclism< Turul Poloniei1<25
Ştirile Eurosport 1<30
Atletism< Campionatul
European pe echipe, la
Bydgoszcz, în Polonia
2<30 Snooker<Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China

Pro 2

Ariadne Díaz,
‘Te voi g[si, te voi
iubi” - 18.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.15 Razbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pretul
dragostei (r) 11.45
Cealalta familie a sotului meu (r)13.45
Teleshopping 11.15
Teleshopping 14.00 Te
voi gasi, te voi iubi (r)
15.00 Razbunare 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
0.00 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.00
vie\i schimbate (r) 2.45
Inimi si lacrimi (r) 3.45
Doctorul casei 4.15
Pretul dragostei (r)
5.00 Te voi gasi, te voi
iubi (r) 5.45 Inimi si
lacrimi (r) 6.45 vieti
schimbate (r)
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
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TVR 1

Mircea Albulescu,
‘Pentru patrie” - 20.30

Ji-su Kim,
“Legendele
palatului< Regele
Geunchogo” - 16.50

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
Iancu Jianul, zapciul
(r) 17.00 Elisa 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Pentru
patrie - Partea a II-a
22.30 Iancu Jianu,
haiducul 1.00 Pentru patrie - Partea IIa (r) 3.00 Mama mea
gătește mai bine (r)
4.00 Trăsniți (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 Legendele palatului< Regele
Geunchogo13.20
5
minute de istorie cu Adrian Cioroianu (r)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 17.50 vorbeşte
corect! (r) 18.00 Lumini
și umbre< Partea II 19.00
Povestea Cerbului de Aur
19.30 100 de poveşti despre Marea Unire 20.00
Telejurnal 21.10 viață
dublă 23.00 Legende ;i
mistere 23.30 #Creativ
0.00 Telejurnal 0.30 Lumini și umbre (r) 1.30
Povestea Cerbului de Aur
(r) 2.00 viață dublă (r)
3.40vizită de lucru (r)
4.05 Profesioniştii... cu
Eugenia vodă (r) 5.00
Legende ;i mistere 5.30
Imnul României

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Show 12.55 Suleiman
– ser. turc 15.25 Glades – crime pe litoral
– ser. am. 16.35 Elif
– pe drumul iubirii –
ser. turc 17.45 Zdrobit – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.05 Micul nostru sat – ser.
magh. 22.10 Între
prieteni – ser. magh.
22.45 Dumnezeul
mi-a dat like - ser. am.
1.25 CSI< investigatorii din Miami – ser.
am. 3.15 Glonț - film
am.
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 14.35 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 15.40 Ramon, dragostea mea
– ser. mex. 16.40 Păsărica - ser. turc
22.50 Pixel – film
am. 1.30 Detectivi
privați – ser. magh.
5.15 În capcană – ser.
germ.

Duna TV

Animale
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USR acuz[ Guvernul c[ămasacreaz[ă
ciocârliile, dup[ăce a fost respins[ă
o ini\iativ[ăde protejare a acestor p[s[ri
Organizația USR Cluj
acuză Guvernul de faptul că
masacrează ciocârliile, prin
faptul că a respins o inițiativă legislativă legată de protejarea acestor păsări.
"Dăncilă nu are milă<
masacrează ciocârliile! Guvernul
respinge inițiativa legislativă a
USR pentru salvarea unui simbol național.
Guvernul Dăncilă a
avizat negativ inițiativa legislativă a
parlamentărilor
USR Allen Coliban,
Mihai
Goțiu și Cornel
Zainea de interzicere a vânătorii ciocârliilor,
se arată într-un punct de vedere
publicat pe site-ul instituției.
Inițiativa USR prevede includerea ciocârliei de câmp (Alauda arvensis) pe lista speciilor protejate și a fost
depusă în Parlament
în luna iunie,
după ce Gu-

vernul a aprobat vânarea a
aproape 440.000 de exemplare
din această specie", se arată într-un comunicat transmis vineri
de USR Cluj.
Senatorul USR Mihai Goțiu
susține că motivele guvernului
de respingere a inițiativei sunt
mincinoase.
"Unele dintre motivele invocate în avizul negativ
al Guvernului sunt mincinoase, altele absolut cinice.
Sunt
pomenite

contractele încheiate cu administratorii fondurilor cinegetice,
prin care s-au stabilit cotele de
vânătoare, ba chiar se plâng că
aceste cote nu sunt realizate integral, mai exact că sunt împușcate prea puține ciocârlii.
Nu-mi imaginam că Guvernul Dăncilă a dus bugetul
României într-o situație într-atât

de dezastruoasă încât să stăm
după niște euro încasați de pe
urma masacrării ciocârliilor", a
declarat, potrivit comunicatului,
Mihai Goțiu.
Inițiativa legislativă a fost depusă de parlamentarii USR
Allen Coliban, Mihai Goțiu și
Cornel Zainea
în luna
iunie.

Un fost model s-a c[s[torit cu câinele s[u,
dup[ 220 de întâlniri e;uate
8.15 Cinci continente 8.45 Prietenii lui Noe 9.20 Labirintul sorților–
ser. turc 10.10
Doctorul din province - ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Păstrătorii gusturilor – ser. gastr.
15.20 Almendro –
copacul vieții - film
austr. 16.20 Dragoste infinită – ser.
turc 17.10 Mama
veterinară – ser.
germ. 20.30 Patrulă în Alpi – ser. it.
21.35
Ultima
noapte la Paris –
film fr-germ. 23.05
Macbeth – film
am-engl-fr.

După ce a ieşit la întâlnire cu 220 de bărbaţi şi şi-a dat seama că nu şi-a găsit suﬂetul
pereche, o femeie în vârstă de 49 de ani a decis
să se “căsătorească” cu câinele său.
Elizabeth Hoad, un fost model în vârstă de 49
de ani, s-a căsătorit cu câinele ei, Logan, pe 2 august.
La petrecere au participat 20 de persoane şi, aşa cum
era de aşteptat, cavalerii de onoare au fost o pereche
de câini husky.
Data nunţii nu a fost aleasă la întâmplare< în urmă cu un an, pe 2 august, tânăra l-a salvat pe Logan,
un Golden Retriever de 6 ani. Însă, mai e o problemă!
Elizabeth Hoad este acum în căutarea unui preot,
pentru ca evenimentul să aibă loc ca la carte.
Decizia femeii vine după 220 de întâlniri eşuate,
de-a lungul a opt ani.
“Am terminat-o cu bărbații. Am avut 220 de întâlniri în opt ani, apelând la șase site-uri matrimoniale și au fost un dezastru. M-am gândit că este o
idee bună să mă m[rit cu Logan. El nu mă părăsește
niciodată și ne iubim unul pe celălalt. Unii ar spune
că am luat-o razna, dar cred că fac ceea ce trebuie”,
a spus Elizabeth Hoad, potrivit e Sun.
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Gáspár György,
invitat la “S[n[tate,
frumuse\e, stil” 22.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00
Spiridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r) 15.30
Info Studio, realizator
Ioan Anița;, invitat[
croitoreasa Maria Fanea
17.30 Taina credin\ei
(limba maghiară), realizator Eva Laczko 19.00
:tirile săptămânii 21.00
Iat[ omul cu Gabriel
Ghi;an 22.00 “S[n[tate,
frumuse\e, stil”, invitat
Gáspár György - psiholog (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Asia Express 13.00 Observator 13.45 Poiţi pe la
noi! (r) 17.00 Ucenicul
vrăjitor (r) 19.00 Observator 20.00 iUmor Extraviral - Best of 22.00 Patru
frați 0.00 Războiul stelelor
- Episodul vI< Întoarcerea
lui Jedi 3.00 Observator
4.00 G.I. Joe< Represalii (r)
6.00 Observator

TVR 2

Louis de Funès,
“Jandarmul și
jandarmerițele”
- 20.10
7.10 Regatul Sălbatic
7.40 In 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 20.10 Jandarmul și
jandarmerițele 22.10
Onoare şi respect
23.45 Zile cu stil (r)
2.25 Onoare şi respect
(r) 3.50 Telejurnal
TvR2 4.40 Sid, micul
savant 5.30 Cap compas (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Motorvlog

Pro TV

John Travolta,
“Falsificatorul”
- 22.45
7.00 :tirile Pro Tv
10.00The Wonderful
World of Disney Eloise la Plaza12.00
Ce spun românii (r)
13.00 Oare cum o
reuși? 15.00 Brigada
Pestriță 17.00 Cavalerul Negru19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Căpitanul America<
Războinicul iernii
22.45 Falsificatorul
0.45 Ai noştri 1.45
Oare cum o reuși? (r)
3.00 Falsificatorul (r)
4.30 The Wonderful
World of Disney (r)
- Eloise la Plaza 6.00
Lecţii de viaţă

Kanal D

Lulu Mihăescu,
“Veronica” - 13.00

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Întoarcerea
Panterei Roz 11.00
Sport, dietă şi o vedetă 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile Kanal D 13.00
veronica 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 Întoarcerea Panterei Roz
(r) 2.30 Puterea
dragostei (r) 5.30
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Prima TV

TVR 1

Elçin Sangu,
“Pre\ul dragostei”
- 22.00

Ion Besoiu,
“Porțile albastre ale
orașului” - 16.00

Arly Jover,
“Aventurile
căpitanului
Alatriste” - 22.00

7.45 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pretul
dragostei (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
(r) 0.00 Cealalt[ familie a so\ului meu (r)
2.00 vie\i schimbate
(r) 2.45 Inimi si lacrimi (r) 3.30 Doctorul
casei 4.15 Pretul
dragostei (r) 5.15 Te
voi g[si, te voi iubi (r)
5.45 Inimi ;i lacrimi

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 Iancu Jianu,
haiducul (r) 15.30
Chef Dezbr[catu’
16.00 Porțile albastre
ale orașului 18.00
Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00 Un
comisar acuză 22.30
Ascunzătoarea 0.30
Ultimul cartuș (r)
3.00 Ascunzătoarea
(r) 5.30 Focus (r)
6.50 Teleshopping

Eurosport

M1

7<00 Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China 8<55
Snooker: Campionatul
Internaţional, la Daqing,
în China 10<00 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Austria 10<45 Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa din Austria 11<45
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Austria 12<45
Ciclism< Turul Poloniei
14<25 Fotbal<Premier
League, în Anglia 16<30
Fotbal< , la , Regatul Unit
16<55 Fotbal< Premier
League, în Anglia 19<00
Fotbal> Premier League,
în Anglia 21<30 Ştirile
Eurosport 21<35 Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa din Austria 23<00
Călărie< Circuitul Campionilor Global , în
Olanda 0<00 Ştirile Eurosport 0<05 Sărituri cu
schiurile< Marele Premiu de vară , în Franţa
1<20 Atletism< Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz, în
Polonia 2<30 Snooker<
Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 4<00 Jocurile
olimpice< Atletism<
Campionatul European
pe echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia

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

RTL Club
7.30 Clubul de puști
11.00 Muppet Show
– ser. am. 12.10
Dumnezeu mi-a dat
like - ser. am. 14.25
Agentul Carter – ser.
am. 16.45 Tălpi dansând– film am-australian. 19.00 Jurnal
RTL 19.55 Fratele
Dino - film am. 21.55
Aventură cu delfini 2
– film am. 0.20 Nico
– film am-honkong.
2.30 Harababura cauzeză probleme – film
am. 5.05 Nebunii zilnice – spectacol de
teatru
TV2

Jamie Lee Curtis,
“Un pești;or pe
nume Wanda”
- 16.00

8.15 Nu vrea ;i pace!
(r) 10.00 La bloc (r)
12.15 Muppets în
spațiu (r) 14.00 Ultima călătorie< Goana
după adevăr (r)16.00
Un pești;or pe nume
Wanda 18.15 La bloc
20.30 Confesiunile
unei mirese2 22.30
Clubul inimilor zdrobite 0.30 Tabu 2.30
Lumea e a mea (r)
2.15 Clubul inimilor
zdrobite (r) 3.45 La
bloc (r) 6.00 La bloc

Pro 2
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7.00 Lumea astro
8.05 Tom și Jerry
11.30 Atelier de design 13.10 Bagajul –
mag. turistic 14.15
Drăguțo – film am.
16.50 Inspectorul
Alex – ser. pol. 19.55
Regele scorpionilor
- film am-germ.
22.00 Al șaptelea băiat – film am-englcan. 0.15 Împușcătură la cap –film am.
2.15 Minți briliante
– ser. am. 4.00 Zoo
– ser. de thriller am.

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 Constructorii de visuri 12.00 Drumul succesului 12.30
Adevăruri despre trecut
13.00 Exclusiv în România13.45 Discover Romania 14.00 Telejurnal
14.30 Ora regelui 15.30
Toate pânzele sus! 16.30
vedeta populară 17.30
vedeta populară 18.30
Teleenciclopedia 19.30
Moment Art 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Dosar România
22.00 Aventurile căpitanului Alatriste 23.05
Profesioniştii... cu Eugenia vodă 0.00 Ora Zero
1.00 Arheologia crimelor
comunismului (r) 2.00
Aventurile căpitanului
Alatriste (r) 2.55 Moment Art (r)

Duna TV
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Câ\iva pa;i simpli în
îmbun[t[\irea calit[\ii vie\ii
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Modul de abordare
a problemelor,
solu\ie anti-stres
După atât de multă vreme de când subiectul
legat de dezvoltarea personală e întors pe toate
feţele, ştim deja în momentul de faţă că dezvoltarea personală înseamnă autocunoaştere în
primul şi primul rând. Un proces deloc uşor,
chiar unul diﬁcil ar putea spune oricine a încercat
măcar o dată acasă să pornească în această călătorie, ﬁind desigur nevoit să întoarcă chiar zeci
de pagini ale vieţii sale. În urmă, bineînţeles.
De foarte multe ori suntem tentaţi să spunem
că în viaţa noastră problemele se ţin lanţ şi chiar
când ne gândim la momentele mai puţin plăcute
din viaţa noastră, un ﬁlm ni se derulează prin
faţa ochilor de parcă aşa ar ﬁ: am dat dintr-o
problemă în alta.

Necazuri suplimentare pe fondul
gândurilor negative

Fiecare dintre noi ne
dorim o viaţă mai bună.
Din momentul în care ne
naştem şi până în ultima
clipă a vieţii suntem incluşi într-un proces de
formare continuă, proces
cu multe, multe etape din
care învăţăm tot ceea ce
considerăm că ne este
nouă util.
În această călătorie a
noastră, căutăm mai ales
ajunşi la vârsta maturităţii,
să ne îmbunătăţim calitatea
vieţii. Cum facem asta? Uneori nici nu ne dăm seama
de lucruri pe care le facem
şi care chiar contribuie la
această îmbunătăţire.

7.00 Jurnal 7.45 Harta 8.45 Preietenii lui
Noe 10.10 Îngerul
păzitor – ser. am.
11.00 vară la Balaton
13.02 Jurnal 13.45
Muzică de prânz
14.20 Doc Martin –
ser. engl. 15.25 Un
asasinat minor - film
magh. 18.00 Înger
gastronomic 20.30
Puști spioni – film
am. 22.00 Ochi de
înger – film am.
23.45 Concert Skorpio

Dezvoltare personal[

Frica, eliminată
de încrederea în
forţele proprii
Alteori ne înscriem la un
curs, la o universitate, învăţăm, citim, studiem, ne
dezvoltăm abilităţi, ne analizăm calităţile pe care le
avem şi ne străduim să le
scoatem cât mai mult în evidenţă atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională.
Pentru a ajunge la acel
echilibru mult visat, specialiştii în dezvoltarea personală
ne spun că nu e deloc diﬁcil
urmând câţiva paşi simpli.

În primul rând, e indicat să
nu ne mai ﬁe frică. Să nu ne
ﬁe frică să facem un pas pe
care îl considerăm important pentru a obţine ceva
mai bun< schimbarea locului
de muncă, ieşirea dintr-o relaţie în care simţim că ne
plafonăm şi aşa mai departe.
Frica trebuie privită ca pe o
reacţie normală ce apare în
momentele în care am putea
să simţim un pericol. Teama
că vom ieşi din zona de confort şi ne va ﬁ diﬁcil să ne
adaptăm în altă zonă. De
foarte multe ori, această
frică, tratată ca atare, poate
să ﬁe pasul cel important în
drumul nostru spre succes.
Un alt aspect de care merită
să ţinem cont în acest drum
al îmbunătăţirii calităţii
vieţii noastre este cel legat
de încrederea în forţele proprii. Să ne gândim pur şi
simplu că suntem capabili.
Doar când ne dorim un
rezultat bun îl putem obţine.

Tehnici de relaxare
Suntem unici, ne dezvoltăm diferit, unii se relaxează citind, alţii practicând
un sport sau vizionând
ﬁlme. Nu există o reţetă ce
să funcţioneze la toată
lumea la fel. Înainte de a ne
gândi la succes pe toate planurile, e bine să stăm şi să

ne gândim mai mult la noi
înşine, să ne acordăm o mai
multă atenţie. Nu totul constă în a avea succes pe plan
profesional. O viaţă care are
o calitate bună înseamnă un
echilibru constant între serviciu şi acasă. Aşadar, e recomandat să ne relaxăm. Să
facem ceea ce ne face plăcere
astfel încât să ne reîncărcăm
bateriile care s-au consumat.
Avem resurse pe care le
folosim în ﬁecare zi, dar
dacă nu facem nimic pentru
noi înşine, organismul acumulează tensiune şi nu mai
există eliberarea acesteia,
prin urmare devenim un fel
de pachet de nervi şi de stres.
Putem să ne relaxăm în N
feluri: mâncând sănătos,
practicând anumite hobbyuri, folosind anumite tehnici
de relaxare sau făcând sport.
Putem citi, urmări seriale,
ﬁlme sau avem posibilitatea
de a ieşi cu prietenii. Şi lista
poate continua.
Pentru o viaţă frumoasă,
e recomandat să ne
cunoaştem valorile. Adică să
ştim ce anume e important
pentru noi, să facem o listă
cu aceste valori, sănătatea,
familia, dezvoltarea personală. Să trăim în funcţie de
valorile pe care le avem, să
practicăm activităţi ce să le
reﬂecte.

Trainerii în dezvoltarea personală ar spune
că doar simplul fapt că ne gândim la ceva negativ
atrage ceva de aceeaşi culoare, negativă. Problemele au fost dintotdeauna şi vor exista mereu.
Depinde de modul în care ... punem problema.
Totul se învârte de fapt în jurul unui aspect<
modul în care ﬁecare din noi abordează problemele ce inevitabil apar în viaţa de zi cu zi. Acest
mod dă naştere unui stres suplimentar ceea ce
ne duce la ideea că stresul ne crează necazurile
suplimentare, nu problema în sine. Ce ar trebui
să facem? Să învăţăm să abordăm problemele
într-un mod diferit, mod care cel puţin să nu ne
dea o stare atât de mare de disconfort încât să
ne simţim copleşiţi. În acest fel, nici problemele
nu vor mai părea să ﬁe atât de mari.
Ştim că ﬁecare gând al nostru, că suntem
conştienţi de asta, că nu, dă naştere unui sentiment sau unui comportament. Acest domeniu
de studiu al gândurilor continuă să fascineze
omenirea. E diﬁcil uneori să te controlezi când
vine vorba de gânduri, dar potrivit specialiştilor,
nu este ceva imposibil. Ne dorim o viaţă liniştită,
frumoasă, cu bucurii, cu relaţii sociale aliniate
valorilor pe care le avem, cu echilibru, linişte în
suﬂet. Când problemele apar, simţim că totul se
năruie. De ce? În primă fază simţim presiunea
timpului. Orice problemă necesită un anumit
timp pentru rezolvare. E exact ca la un examen.
Ai un anumit timp pentru a rezolva subiectele
testului. Pornind de la această idee, specialiştii
ne atrag atenţia că de foarte multe ori presiunea
e pusă pe umerii noştri din cauza timpului pe
care îl acordăm rezolvării problemelor.

Răspunsuri
Soluţii există, tehnici, module, practici pentru a folosi timpul într-un mod eﬁcient şi a reduse starea cauzată de stres. Există echilibru,
timpul nu se scurge inutil dacă ştim să gestionăm
corect resursele pe care le avem. Tot secretul, în
opinia specialiştilor, e în a găsi răspunsul la întrebări precum< îmi folosesc eu timpul într-un
mod util? Îl irosesc făcând una şi alta, făcând lucruri care nu îmi aduc nicio satisfacţie? Fac mai
mult pentru alţii decât pentru mine? De ce sunt
mereu pe fugă? Când aceste întrebări nu ne dau
pace e momentul să apelăm la un specialist în
situaţia în care simţim că oricum am face, timp
pentru noi nu avem şi de ecchilibru nu mai poate
ﬁ vorba.

Programe TV

6 Informa\ia zilei
Informa]ia TV

Aurelia Fedorca,
invitat[
la “~n slujba
comunit[\ii” - 13.00
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[ Aurelia
Fedorca - primarul
ora;ului Negre;ti Oa;
14.00 Zone folclorice cu
Ioana vladimirescu, invitat[ forma\ia Clasic (r)
17.30 “S[n[tate, frumuse\e, stil”, invitat
Gáspár György - psiholog
(r) 18.30 Educație ecologică, invitat vasile
F[n[\an - Comisar ;ef
Garda de Mediu 20.00 ~n
slujba comunit[\ii (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00 Asia
Express 13.00 Observator
14.00 Poiţi pe la noi! (r)
17.00 Trei bărbați și o mică
domnișoară 19.00 Observator 20.00 iUmor Extraviral
- Best 22.00 Băieţi de oraş
0.00 Patru frați (r) 2.30 Observator (r) 3.30 Războiul
stelelor - Episodul vI< Întoarcerea lui Jedi (r) 6.00
Observator

TVR 2

Pro TV

Anne Hathaway,
“Războiul mireselor”
- 15.00

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Brigada
Pestriță (r) 12.00
Ce spun românii
(r) 13.00 Cavalerul
Negru (r) 15.00
Războiul mireselor
16.45 Atât de
aproape de cer
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Ronin< 47
pentru răzbunare
22.15 În afara legii
0.30 Ai noştri 1.30
Atât de aproape de
cer (r) 3.15
Războiul mireselor
(r) 6.00 Ştirile Pro
Tv

Kanal D

“Destine ca-n ﬁlme”
- 11.00

Bursucu,
“Roata norocului” 20.00

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 can
ﬁlme
12.00
Desc[leca\i `n Carpa\i
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.10 Maria și
marea 14.50 Discover
Romania15.00 Drag de
Rom]nia mea 17.00
D'ale lu' Mitică 18.00 În
inima Africii 18.50 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 20.10
Săptămâna nebunilor
21.45 Discover Romania 22.10 Minunea
dragostei 0.15 Drag de
Rom]nia mea! (r) 2.05
Minunea dragostei (r)
4.00 Telejurnal TvR 2
(r) 5.00 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 veronica
(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

Iuliana Marciuc,

Pro Cinema

Catherine Keener,
“Cu plăcere” - 20.30

8.30 Domnul si
doamna Stewart (r)
10.00 La bloc (r)
12.15 Ultima călătorie< Goana după
adevăr (r) 14.15
Confesiunile unei
mirese (r) 18.15 La
bloc 20.30 Cu
plăcere 22.30 Țapi
ispășitori 0.45 Cu
plăcere (r) 2.30 Țapi
ispășitori (r) 4.15 La
bloc (r)

Eurosport
8<00 Atletism< Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz, în
Polonia 8<55 Omnisport>
Watts Top 10 9<10 Omnisport< Watts 9<30Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Austria 11<00 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Austria 12<00 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Austria 13<15 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Austria 14<45 Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Austria 15<55 Fotbal< Premier League, în Anglia
18<00 Fotbal< la , Regatul
Unit18<25 Fotbal< Premier League, în Anglia
20<30 Fotbal< la Regatul
Unit 21<35 Omnisport<
Watts Top 10 22<00 Ştirile
Eurosport 2<05 Atletism<
Campionatul European
pe echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia 23<55 Jocurile
olimpice< Cantonamentele campionilor
0<25 Ştirile Eurosport
2<30 Atletism< Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz, în
Polonia 4<00 Snooker<
Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 6<00 Atletism<
Campionatul European
pe echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia

Pro 2

Duminic[ 11 august 2019
Prima TV

Jessica Coch,
“Cealalt[ familie a
so\ului meu” - 19.00

Licia Nunez,
‘Pasiune Toscan[“
- 11.00

7.45 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pretul
dragostei (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 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.15 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.15
vie\i schimbate (r)
3.00 Inimi si lacrimi
(r) 4.00 Ce se `nt]mpl[ doctore (r) 4.15
Pre\ul dragostei (r)
5.00 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
13.00 Pentru patrie (r) - Partea a IIa 15.30 Un comisar
acuză (r) 18.00 Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei
- Best of 23.00
Reuşita 1.00 Din
toată inima 3.00
Reuşita (r) 5.00
Flash monden 6.50
Teleshopping

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
7.50 Clubul de puști
10.00 Tv Muzical
11.30 Cele mai frumoase orașe din Ungaria 12.45 Hotelul
anului 14.25 Adio,
Ungaria - ser. magh.
14.45 Preadeștepții –
com. fr . 16.45 Winnetou, comoara lacului de argint – film
germ. 19.00 Jurnal
RTL 19.55 Cobra 11
– ser. germ. 21.05
Aurul națiunii 2 –
film am. 23.45 Reduta plutitoare – film
am-fr.

TVR 1

Dana
Constantinescu,
“Viaţa satului”
- 10.35
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 18.00 Cerbul de
aur 2019 19.00 Iubiri
celebre 19.30 vorbeşte
corect! (r) 19.40
vorbe;te corect! 19.40
Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.10 Muzici şi tradiţii `n Bucureşti 00.00 Cerbul
de aur 2019 (r)2.00
Ora Zero 2.50 Iubiri
celebre (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
Duna TV

Duminic[ 11 august 2019

7.45 vară la Balaton
9.05 Programe religioase 12.30 voluntarii 13.02 Jurnal
13.45 Muzică de
prânz 15.25 Planeta
noastră Pământul –
ser. engl. 16.15 Pictorița icoanelor – film
documentar despre
Udvardi Erzsébet
16.45 Să plătiți, domnule! – film magh.
19.35 Te iubim, doctore - ser. australian
20.30 Love Story –
film am. 22.15 Cotitura – film fr.
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Persoanele care consum[
frecvent pepene verde sunt mai
protejate împotriva cancerului
Pepenele verde, fructul
preferat al sezonului, este
apreciat pentru calităţile sale
curative, în lume existând
peste 1.200 de varietăţi de
pepeni verzi. Pepenele verde
(Citrullus lanatus L. sin. C.
vulgaris L) este o plantă legumicolă, rezistentă la secetă.
Se cultivă pentru fructele sale,
care se consumă în stare
proaspătă.
Fructele sunt mari, cu coaja
verde de diferite nuanţe şi miezul
roşu, roz sau portocaliu. Mai nou
există şi varianta cu miez galben.
Caracteristica sa principală, faptul
că este zemos, se datorează conţinutului de apă (aproximativ 92%).
Miezul conţine un număr variabil
de seminţe, dar există şi pepeni
verzi fără seminţe.
Pepenii verzi sunt originari
din deşertul Kalahari, Africa de
Sud, de unde s-au răspândit în
toate zonele cu clima caldă. Prima
recoltă este descrisă în hieroglifele
de pe vechile morminte egiptene,
datând din urmă cu 5.000 de ani.
Din Egipt s-au răspândit de-a lungul Mării Mediterane.
În secolul al X-lea apar în China, iar, trei secole mai târziu, invadează practic întreaga Europă,
aduşi de mauri. Graţie lui Cristofor Columb, după a doua sa expediţie spre Lumea Nouă, ajung şi în
America, sub formă de seminţe.
Încep să ﬁe cultivaţi de indieni,
dar numai după războiul de secesiune se poate vorbi despre recolte
serioase.
În ţara noastră, numit în unele
regiuni harbuz (Moldova),
lubeniţă (Oltenia) sau lebeniţă
(Ardeal), se cultivă preponderent
următoarele soiuri< Charleston
Gray, Dochita, De Minis, Sugar
Baby, de Dăbuleni, Dulce de
Dăbuleni, Favorit, Lovrin 532.

TV2

8.05 Desene animate 10.55 Tocul –
mag. pt. femei 12.00
Magazin pt. șoferi
14.10 Piedone în
Africa – film itgerm. 16.40 Piedone
în Egipt – film it.
19.55 Toată lumea
iubește balenele –
film am. 22.20 Răzbunarea gagicilor –
film am. 0.45 Salvați
soldatul Ryan - film
am. 4.10 Bibliotheque Pascal – film
engl-magh-germ.

Remedii naturiste

Pepenele roşu este bogat
în vitamine
din complexul B
Pepenele roşu conţine o serie
de substanţe nutritive, ﬁind bogat
în vitamine din complexul B,
necesare pentru producerea de energie. Pepenele roşu este o sursă
foarte bună de vitamina B6 şi o
sursă bună de vitamina B1, magneziu şi potasiu.
Cu un conţinut de 6% zahăr
şi vitaminele A, B, E, K şi C,
pepenele verde mai conţine tiamina, calciu, ﬁer, fosfor, sodiu, zinc,
cupru, mangan, seleniu şi magneziu. În plus, pepenii verzi conţin

citrulină, un aminoacid pe care
organismul îl foloseşte pentru a
produce un alt aminoacid (arginina).
Datorită conţinutului bogat în
vitamine şi minerale dieta cu
pepene verde reprezintă o adevărată sursă de sănătate. Conţinutul mare de apă îl recomandă ca
diuretic pentru tratamentul
rinichilor şi aparatului urinar. Bogat în vitamine, minerale şi antioxidanţi foarte puternici,
pepenele ne hidratează şi ne puriﬁcă organismul, ameliorează sau
chiar tratează diverse afecţiuni. vitamina A împreună cu vitamina
C şi E contribuie la un aspect sănătos al pielii şi al părului.
S-a
dovedit ştiinţiﬁc că persoanele
care consumă în mod frecvent
pepene verde sunt mai protejate
împotriva cancerului. Licopenul,
pe lângă faptul că asigură pigmentul pepenelui, este un antioxidant
eﬁcient în prevenirea cancerului,
în special în cancerul de prostată,
cancerul uterin şi cancerul esofagian. Prin conţinutul de citrulin[,
un aminoacid care dilată vasele
sangvine, acţionează asemănător
medicamentelor prescrise pentru
tratarea disfuncţiilor erectile.
Pepenele are un conţinut ridicat de vitamine din grupul B, responsabile de producerea de energie a organismului. În plus, spre
deosebire de băuturile care conţin
cofeină, pepenele verde hidratează
foarte mult, ﬁind mai eﬁcient în
perioadele cu temperaturi ridicate
ale verii, care conduc rapid la
probleme
provocate
de
deshidratare.
Pepenele verde este o sursă excelentă de antioxidanţi, care reduc,
într-o foarte mare măsură, riscul
de astm, de boli de inimă, osteoporoză reumatoidă, artrită şi
diferite tipuri de cancer prin neutralizarea radicalilor liberi, care
sunt extrem de periculoşi şi care
pot deteriora celulele şi membranele celulare.
Potasiul ajută la reglarea tensiunii arteriale, un factor de risc
pentru bolile de inimă.
Pentru o digestie sănătoasă,
pepenii nu trebuie combinaţi cu
niciun alt aliment. Pepenele este
un produs foarte acid, care fermentează în stomac şi încetineşte
digestia altor produse, inﬂuenţând
punerea în greutate.
Consumat între mese şi în cantităţi
moderate sau ţinând cure doar de
pepene verde, acesta este foarte
sănătos şi recomandat în lunile de
vară, ajutând şi la detoxiﬁerea organismului şi ajutând la procesul
de slăbire.
Text selectat de Ioan A.

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

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

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

Programe TV
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Ag. principal Paula
Gabor, invitat[
la “Audien\e
`n direct” - 18.30
6.30 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 18.30 Audiențe
în direct, realizator Mihai S[lceanu, invitat
Larisa Matei, Paula Gabor ;i Mihai Pa;olea
19.30 :tiri 20.00 Agenda Public[, realizator
Stela C[dar 22.00
“Panoramic Sportiv”,
realizator Ionu\ Bl[jean

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 23.30 Un pic însărcinată 2.00 Trei bărbați și o mică domnișoară (r) 4.00 Surorile (r) 4.00 Surorile (r)
6.00 Observator

TVR 2

Luni 12 august 2019

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

Anca Dumitra,

Tom Cruise,
“Operațiunea
Valkyrie” - 20.30

Oana Zăvoranu,
“Numai iubirea”
- 23.00

Nikita Breznikov,
“Întâlnire
periculoasă” - 20.30

7.45 Arestat la domiciliu 9.30 La bloc (r)
12.45 Cumplitul
adevăr14.15 Cavalerul Negru 16.15
De-a regasirea 18.15
La bloc 20.30 Operațiunea valkyrie
23.00 ~nchis pe nedrept 1.15 Operațiunea valkyrie (r)
3.00 ~nchis pe nedrept (r) 4.45 La bloc
5.45 La M[ru\[ (r)

7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
R[zbunare pe tocuri
10.15 Pretul dragostei
(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 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.00 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.00
vie\i schimbate (r)
2.45 Inimi si lacrimi (r)
3.45 Doctorul casei
4.30 Pretul dragostei
(r) 5.00 Te voi g[si, te
voi iubi 6.00 Inimi ;i
lacrimi

M1

“Las Fierbin\i”
- 20.30
7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Doi
ani 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 Fierbin\i
21.30 Tatăl 23.15
Ştirile Pro Tv 23.30
Căpitanul America<
Războinicul iernii
(r)2.00 Lecţii de viaţă (r) 3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Marina Almăşan,
“Femei de 10, b[rba\i
de 10” - 11.00

Feyza Isik,
“Steaua sufletului”
- 15.00

7.10 Maria și marea (r)
8.50 Filler 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
9.00 Lonesome dove< suflet de pistolar (r)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 17.45
Căsătorie imposibilă
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Doamnele de la malul
mării 22.10 Caracati\a
23.15 C];tig[ Rom]nia!
0.15 Săptămâna nebunilor (r) 1.50 Desc[leca\i
`n Carpa\i 2.15 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
8<00 Snooker< Campionatul Internaţional,
la Daqing, în China
9<30 Atletism: Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia 11<30
Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China
13<30 Atletism< Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia 15<00 Ciclism< Clasica San Sebastian 16<00 Ciclism<
Turul BinckBank
18<00 Snooker 20<00
Jocurile oli-mpice<
Legende vii 21<00
Omnisport< Watts Top
10 21<25 Ştirile Eurosport 21<35 Ciclism<
Turul BinckBank
22<30 Ciclism< Turul
statului Utah 0<30Ştirile Eurosport 0<35
Atletism< Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia 2<30
Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China4<00
Ciclism< Turul statului
Utah 5<00 Ciclism<
Turul BinckBank 6<00
Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în China

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

Re\ete

Luni 12 august 2019

Ciorb[ de lobod[ă

TVR 1

Gina Patrichi,

Informa\ia zilei 9

Ardei umplu\i cu carne

“Lumini ;i umbre”
- 18.00

Ingrediente<

7.20 Porțile albastre
ale orașului (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 Întâlnire periculoasă 22.30 Starea
naţiei - Sezon nou
23.30 Focus din inima României 0.00
Împușcături sub clar
de lună 1.30 Întâlnire
periculoasă (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
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 0.30 Lumini
;i umbre 1.30 Povestea
Cerbului de Aur 2.00
Teatrul Naţional de
Televiziune 3.15 vorbeşte corect! (r) 4.35
Constructorii de visuri
(r) 5.30 Rom]nia veritabil[ 5.55 Imnul
României

6-8 ardei de mărime mijlocie, 1/2 kg de roșii, pătrunjel, o
frunză de țelină, 30 g de făină,
ulei, 400 g de carne de porc, 60100 g de orez, sare, piper, 100200 ml de smântână, 60 g de făină, zeamă sau sare de lămâie,
oțet, ceapă, mărar, suc de roșii,
boia de ardei.

RTL Club

Duna TV

7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Show 12.55 Suleiman – ser. turc 15.20
Glades, crime pe litoral – ser. am. 16.35
Elif, pe drumul iubirii – ser. turc 17.45
Zdrobit - ser. turc
19.00 Jurnal RTL
21.00 Dragii moștenitori – ser. magh.
22.10 Între prieteni
– ser. magh. 22.55
Adrift - supraviețuind pe mare – film
am. 4.00 CSI< Investigatorii – ser. am.

7.45 Magazin pentru
rromi 8.45 Prietenii
lui Noe 9.20 Labirintul sorților – ser. turc
10.10 Doctorul din
provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Aventuri culinare în jurul lumii
- ser. gastr. germ.
15.25 Arlberg, paradisul ascuns – film
austr. 16.20 Dragoste infinită – ser. turc
17.10 Mamă veterinară – ser. germ.
18.05 Agentul Rex
19.35 Labirintul sorților – ser. turc 20.30
Patrulă în Alpi – ser.
it. 21.35 Agatha Raisin – ser. engl. 22.30
Oficiul legendelor –
ser. fr. 23.30 NCIS –
ser. am.

TV2
7.15 Moca, mag. de
dim. 9.50 Există o
singură familie – ser.
australian 11.45 Lumea astro 13.30 Bani
murdari, dragoste curată – ser. turc 14.35
Walker, copoiul din
Texas – ser. am. 15.40
Esmeralda – ser. mex.
16.40 Ramon, dragostea mea – ser. mex.
17.45 Păsărica – ser.
turc 22.50 Medalionul – film am-hongk.
0.15 Detectivi privați
– ser. magh. 5.05 În
capcană – ser. germ.

Ingrediente<
O jumătate de kg de lobodă,
o jumătate de l borș, zeamă ori
sare de lămâie, sau oțet, o ceapă
mică, un vîrf de cuțit de piper,
4-5 căței de usturoi, leuștean, o
linguriță de bază pentru mâncăruri, un gălbenuș de ouă, 100
ml smântână sau iaurt, sare.
Mod de preparare<
Loboda se spală, fără să se rupă frunzele, în 2-3 ape, apoi se rup
frunzele și v]rfurile fragede, se iau
mănunchi, se taie felii mai late care se vor pune în 1,5 litri de apă
clocotită, împreună cu ceapa tă-

iată mărunt și se vor fierbe circa
30 de minute. Ciorba se acrește
cu borș sau cu altă substanță acră.
Se poate pune și o linguriță cu vîrf
de bază pentru mâncăruri (delikat
de casă), un vârf de cuțit de piper,
se adaugă sare cât mai este nevoie
și 1-2 linguri de ulei, în care se
pune un vârf de boia dulce, pentru
aspect. Se drege ca și ciorbele de
salată sau de salată, apoi se sărează
și, pentru aromă, se adaugă usturoi tocat și leuștean. La servire se
poate oferi cu smântână.

Omlet[ăcu spanac la cuptor

Mod de preparare<
Ardeii se cur[\ă de semințe,
se spală, se scurg de apă. Carnea
se trece prin mașină de tocat, împreună cu o ceapă mică, tăiată mărunt și călită un minut și cu 2 linguri de ulei. La tocătură se adaugă
orezul curățit de impurități, spălat
și scurs, 1/2 de linguriță cu sare,
un vârf de cuțit cu piper, pătrunjel
sau mărar tăiat mărunt. Se amestecă bine tocătura și se umplu ardeii. Se așază într-o cratiță potri-

vită ca mărime, apoi se toarnă la
început peste ei, sucul din roșii,
completând cu apă până când ardeii sunt bine acoperiți (jumătate
suc, jumătate apă). Lăsați să fiarbă
la foc mic, acoperiți, 40-50 minute. După 20 minute ardeii se întorc
în sos, sau se agită puțin vasul, la
fel ca și sarmalele. Cînd sunt fierți,
se freacă făină cu 2 linguri de apă
rece și se amestecă cu sosul, lăsându-l să fiarbă câteva clocote,
ca să se lege, ca o smântână subțire. Mâncarea se sărează după
gust și se presară cu frunze de pătrunjel și țelină tăiate mărunt. Se
servesc ca atare, sau cu smântână,
la masă.

Cataif, sau pr[jitur[ăcu fidea

Ingrediente<
Ingrediente<
6 ouă bătute, o ceapă mare
tocată, un sfert de ceașcă de făină, un pachet de spanac congelat
(280 de grame), un pachet de
brânză proaspătă de vaci (450
de grame), un pachet de brânză
cheddar, rasă (450 de grame) –
poate fi înlocuită cu cașcaval ras,
o jumătate de ceașcă de unt topit, sare și piper după gust
Mod de reparare<
Spanacul se decongelează, se
scurge de apă și se toacă.
Pre`nc[lziți cuptorul la 175 de grade C. Pregătiți o tavă de copt și
unge\i-o cu unt sau spray pentru
gătit. Bateți ouăle într-un bol și

500 g de fidea, 300 g de zahăr, o esență de rom, un plic de
zahăr vanilat, 300 ml de apă, 500
g de frișcă
amestecați-le cu ceapă și făină până ce nu mai sunt cocoloașe. Integrați spanacul în amestec, brânza dulce, brânză cheddar, untul,
sarea și piperul până ce se omogenizează, apoi turnați în tava deja
pregătită. Coaceți în cuptorul
preîncălzit până ce se rumenește
compoziția, pentru circa 45 de
minute. Omleta se servește caldă,
eventual presărată cu boia de ardei, sau la servire puteți oferi ardei
iute.

Mod de preparare<
Ungi o tavă cu unt, așezi fideaua în strat subțire și o dai la
cuptor pentru 10 minute ca să se
rumenească. În acest timp prepari
siropul< pui apa cu zahărul la fiert
și după ce s-a legat, îl dai deoparte,
adaugi zahărul vanilat și esența de
rom și amesteci. Îl torni apoi peste
fideaua rumenită și dai din nou la
cuptor pentru încă 20 de minute.
După ce s-a rumenit și s-a legat

fideaua cu siropul de zahăr ca o
foaie, o lași să se răcească. Tai apoi
foaia de fidea în jumătate. Așezi
jumătate de foaie pe un platou, întinzi toată frișca bătută, apoi fideaua rămasă tăiată în bucăți sau
întreagă. Blatul superior se poate
presăra cu bucățele de fistic, migdale, nuci sau alune prăjite. Lași
cataiful la rece circa o oră înainte
de a-l servi. Pentru această rețetă
se poate folosi numai fidea, nu tăieței, căci trebuie să iasă delicată,
cu fire foarte subțirele.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Programe TV
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Dr. C[t[lin Cisma;,
invitatul emisiunii
“S[n[tate” - 18.00
7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00
Agenda Publică (reluare) 12.00 :tiri 18.00
Sănătate, realizator Mihaela Ghiță, invitat dr.
C[t[lin Cisma;. Tema
emisiunii< Cum control[m furia? (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 1.00
Întuneric total 3.00 Observator (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
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 17.45 Căsătorie
imposibilă 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.00 D’ale lu’
Mitic[ 21.00 Destine can filme 22.10 Caracatița
23.10 C];tig[ Rom]nia
(r) 0.10 Doamnele de la
malul mării (r)2.00
Oanapp (r) 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
ştiai 6.15 Teleshopping

Pro TV

Cabral Ibacka,

“Ce spun românii”
- 18.00
7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Logodiți din întâmplare
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 Celularul 23.30 :tirile
Pro T v 23.45
Ronin< 47 pentru
răzbunare (r) 2.00
Lec\ii de via\[ (r)
3.00 vorbeşte lumea
(r) 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
-17.00
7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
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

Pro Cinema

Pro 2

Sarah Jessica Parker,
“Oare cum o reuși?”
- 14.00

Özlem Yilmaz,
“Vie\i schimbate”
- 16.00

7.45 Arestat la domiciliu 9.45 La bloc (r)
12.15 Războiul mireselor 14.00 Oare cum
o reuși? 15.45 Inside
Job< Adevărul despre
criză 18.15 La bloc
20.30 Don Juan
modern 22.30 30 de
nopți 0.30 La hotarul
nebuniei 2.1530 30
de nopți (r) 3.45 La
bloc (r) 6.00 La
M[ru\[

7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
R[zbunare pe tocuri (r)
10.15 Pretul dragostei
(r) 11.15 Tele-shopping
11.45 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 13<45
Teleshopping 14.00 Te
voi g[si, te voi iubi (r)
15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00 vie\i
schimbate 17.00 Inimi
;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 vieti schimbate (r) 2.45
Inimi ;i lacrimi (r) 3.45
Doctorul casei 4.30 Te
voi gasi, te voi iubi
(r)5.15 Te voi g[si, te voi
iubi 6<00 Inimi si lacrimi

Eurosport
8<00 Atletism< Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz, în
Polonia 9<30 Ciclism<
Turul statului Utah
10<30 Ciclism< Turul
BinckBank
12<00
Atletism< Campionatul
European pe echipe, la
Bydgoszcz, în Polonia
13<30 Snooker< Campionatul Internaţional, la
Daqing, în Chinaa
15<00 Ciclism< Turul
BinckBank 16<00 SCiclism< Turul BinckBank
18<05 Atletism< Campionatul European pe
echipe, la Bydgoszcz, în
Polonia 20<00 Jocurile
olimpice 20<30 Călărie<
Excelenţă ecvestră 0<00
Curse de maşini< Cupa
Eset v4 , în Croaţia
21<00 Călărie< Seria Cupei Naţiunilor, la
Dublin, în Irlanda 22<00
Ştirile Eurosport 22<05
Ciclism< Turul statului
Utah 22<30 Ciclism< Turul statului Utah 0<30
Snooker< Campionatul
Internaţional, la Daqing,
în China 2<30 Atletism<
Campionatul European
pe echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia 4<00 Ciclism<
Turul statului Utah 5<00
Ciclism< Turul BinckBank 6.00 Atletism<
Campionatul European
pe echipe, la Bydgoszcz,
în Polonia

M1

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

Mar\i 13 august 2019
Prima TV

Diana Bart,

“Focus” - 7.20
7.20 Focus (r) 8.00
Elisa (r) 9.30 Teleshopping 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
15.05 Împușcături
sub clar de lună (r)
17.00 Elisa 18.00 Focus 18 19.30 Mama
mea gătește mai bine
20.30 Misterul din
Iordania 22.30 Starea
naţiei - Sezon nou
23.30 Focus din inima României 0<00
Racolarea 1.30 Misterul din Iordania (r)
3.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
4.30 Trăsniți (r) 5.30
Apel de urgenţă (r)
6.50 Teleshopping
RTL Club
7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 12.55 Suleiman
– ser. turc 15.20 Dragii moștenitori – ser.
magh. 16.35 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 17.45 Zdrobit –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Micul nostru sat – ser. magh.
22.10 Între prieteni –
ser. magh. 22.55 Doiarul de dubă – film
am. 1.20 CSI< investigatorii din Miami –
ser. am. 4.15 O nevastă nouă de tot – ser.
am.
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 14.35
Walker, copoiul din
Texas – ser. am. 15.40
Esmeralda – ser. mex.
16.40 Ramon, dragostea mea – ser. mex.
17.45 Mama – ser.
turc 22.50 Sabotaj –
film am. 1.45 Detectivi privați – ser.
magh. 5.25 În capcană
– ser. doc-reality
germ.

TVR 1

“Povestea Cerbului
de Aur” - 19.00
7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n viaţă 11.45
Teleshopping 12.20
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
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 21.00
România 9 22.10
Alegerea regelui 0.20
Telejurnal 0.50 Lumini ;i umbre 1.50
Povestea Cerbului de
Aur 2.15 Alegerea
regelui (r) 4.25 Discover Romania 5.55
Imnul Rom]niei
Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Prietenii lui Noe
9.20 Labirintul sorților – ser. turc.
10.10 Doctorul din
provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
13.50 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie - ser. gastr.
engl. 15.25 Enigma
omului primitiv din
Alpi – film austr.
16.20 Dragoste infinită – ser. turc 17.10
Mamă veterinară –
ser. germ. 18.05
Agentul Rex 19.35
Labirintul sorților –
ser. turc 20.30 Patrulă în Alpi – ser. it.
22.30 McMafia – ser.
am-engl. 23.35 Casa
de modă velvet – ser.
span.
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C]teva solu\ii eficiente de combatere
;i ameliorare a celulitei
Celulita complexează
multe femei, iar dacă te numeri printre cele care au
această problem[, ar trebui să
știi că există câteva soluții eﬁciente de combatere sau măcar ameliorare a acesteia. Iată
cum poți sc[pa de celulit[,
dar și cum o poți masca!
Celulita este caracterizată de
acumularea de țesut adipos sub
piele, în special în zone precum
șoldurile, coapsele și fesele.
Chiar dacă nu este o afecțiune
care să creeze probleme de sănătate, celulita este inestetică și majoritatea femeilor care suferă de
această problem[ își doresc să
scape de ea.
Celulita nu poate ﬁ eliminată
complet, ci doar parțial, astfel
încât să nu mai reprezinte o
problem[ majoră din punct de
vedere estetic.

Cum sc[p[m de ea?
1. Adopt[ o dietă sănătoasă
– Alimentația are un impact direct asupra depozitelor de
grăsime de sub piele și prin
adoptarea unei diete sănătoase,
poți reduce considerabil celulita.
Limitează consumul de sare,
care reține apă în țesuturi și accentuează celulita, dar renun\[
și la consumul de zahăr, grăsimi
și alimente procesate. Cu cât vei
mânca mai sănătos, cu atât mai
puțin se va observa celulita.
2. Consumă multă apă, dar
și ceaiuri diuretice. Hidratarea
și combaterea retenției de apă
sunt două elemente-cheie în
eliminarea celulitei, așa că ar trebui să pui accent pe consumul
de apă și de ceai precum cel de
merișor, din cozi de cireșe, din
mătase de porumb ori ceai de
șoc.
3. Masează zona de două ori
pe zi cu o crem[ pe baz[ de
cofeină. Studiile făcute în domeniu au dovedit eﬁcien\a cofeinei
în estomparea celulitei. Masează
zilnic, de două ori pe zi, zonele
în care celulita și-a făcut apariția,
cu o crem[ pe baz[ de cofeină.
Aceasta va stimula circulația
sanguină și va acționa în profunzimea pielii, la nivelul depozitelor adipoase, reducând aspectul inestetic al celulitei.
Masajul stimulează drenajul limfatic, așa că va contribui la eliminarea celulitei. Ideal ar ﬁ să

apelezi la un specialist pentru
masaj anticelulitic, însă îți poți
face și tu, folosind mișcări circulare viguroase.
4. Consumă suplimente pe
baz[ de bromelain[. Bromelaina,
substanță activă din ananas, are
un complex de enzime cu proprietăți antiinﬂamatoare, dar
care stimulează și circulația sanguină. Bromelaina reduce celulita, așa că poate ﬁ consumată sub
formă de suplimente.
5. Practică sport. Stilul de viață sedentar favorizează celulita,
în timp ce activitatea ﬁzică întărește musculatura și reduce
celulita. Poți alege orice sport,
în funcție de condiția ta ﬁzică.
Persoanele sedentare pot începe
cu plimbările în ritm alert. Înotul este, de asemenea, o activitate
sportivă extrem de eﬁcientă în
eliminarea celulitei.
6. Folosește produse autobronzante și uleiuri pentru a
masca celulita. Celulita poate ﬁ
mascată cu ajutorul câtorva trucuri. Produsele autobronzante
aplicate pe zonele cu probleme
pot masca celulita, făcând-o mai
ușor de trecut cu vederea.
Înainte de aplicarea produselor
autobronzante, este recomandat
să se facă o exfoliere a pielii.
Scrubul făcut din gel de du; și
cafea este ideal, pentru că ajută

la eliminarea celulelor moarte
ale pielii. Pe de altă parte, și
uleiurile de corp pot ﬁ folosite
pentru a ascunde celulita, care
va ﬁ mult mai puțin evidentă
după ce va ﬁ acoperită cu un
strat de ulei.
• Retinolul poate face porii
să pară mai mici, ameliorând
astfel aspectul celulitei.
• Acidul glicolic îndepărtează celulele moarte de la
nivelul pielii, oferindu-i un aspect mai catifelat și mai uniform.
• Peelingul, ﬁe el clasic sau
chimic, poate îmbunătăți, de
asemenea, aspectul celulitei.
• Ciorapii compresivi pot ﬁ
purtați pentru combaterea
retenției de lichide în țesuturi –
ideal ar ﬁ să ﬁe îmbrăcăți după
aplicarea unei creme anticelulitice.
• Mezoterapia este o tehnică
ce poate reduce, de asemenea,
aspectul celulitei.
• Tratamentul anticelulitic cu
laser este, de asemenea, folosit
pentru eliminarea celulitei.

Cum ajută cremele
Anumite creme din comerț
acționează asupra țesuturilor
adipoase. Cele de baz[ de
cofeină deshidratează celulele
adipoase, făcându-le mai puțin

vizibile. Acest tip de creme, însă,
trebuie aplicate zilnic pe pielea
cu celulit[. În farmacii există diverse tipuri de creme cu cofeină
pentru a estompa celulita, iar
dacă nu știi ce să alegi, întreabăți medicul dermatolog.
Retinolul poate și el să reducă aspectul celulitei,
`ngro;]nd pielea. Reține, însă,
că este nevoie ca retinolul să ﬁe
folosit pe o perioad[ de cel puțin
6 luni, pentru a se vedea rezultatele.
Există și soluții alternative.
Terapiile alternative sau unele
suplimente includ cofeină, extractul de s]mburi de struguri
sau gingko biloba. Acești agenți
se aplică local, se folosesc și pe
cale orală, însă nu s-au dovedit
a ﬁ chiar atât de eﬁcienți în combaterea celulitei.
Există și anumite proceduri
care se efectuează în clinicile de
înfrumusețare, care ajută în lupta contra celulitei. Printre acestea, se aﬂă<
• criolipoliza (o procedur[
noninvaziva care îngheață și distruge celulele adipoase)
• tratamentele cu laser sau
sistemele ce folosesc radiofrecvență - sunt tratamente
ce combină atât masajul, liposuc\ia ori terapia cu lumina
laserului
• masajul - cele mai bune
opțiuni se bazează pe ideea că
prin masarea zonei cu probleme,
se va stimula circulația sanguină
și se va reduce retenția de lichide,
iar în acest mod, șoldurile și fesele vor avea un aspect îmbunătățit.

Medicul dermatolog
te poate ajuta
Înainte de a apela la orice fel
de tratament cosmetic - nu
neapărat la o procedur[ medicală - este cel mai bine să discuți
cu un medic care înțelege și
tratează celulita. Rezultatele pe
care ți le dorești vor depinde de
experiența medicului dermatolog care efectuează tratamentul. Așadar, pentru că dermatologii sunt experții în ceea ce
privește problemele de la nivelul
pielii, un astfel de medic te poate
ajuta să decizi ce tratament se
poate dovedi a ﬁ eﬁcient în cazul
tău și tot el îți va oferi răspunsurile la întrebările pe care le ai
în legătură cu celulita.

Programe TV
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Larisa Matei,
“:tirile ITV” - 19.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Agenda Publică (reluare)
12.00 :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 La început
a fost cuvântul - Partea
a II-a 4.00 Surorile (r)
6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV”
- 19.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Cea
mai bună inamică
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
Polițai în misiune
23.45 :tirile Pro Tv
0.00 Misiunea 2.30
Lecţii de viaţă (r)
3.15
vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Oana Mareş,
“Oanapp” - 16.55

Christian Sabbagh ,
“Știrile Kanal D”
- 19.00

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
Gala umorului 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 15.50
FILLER 16.00 Iubire dincolo de timp 16.55
Oanapp 17.45 Căsătorie
imposibilă 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Telecinemateca. Hoarda nebun[
21.55 Poate nu ;tiai 22.10
Caracatiţa 23.10 C];tig[
Rom]nia! 0.10 Hoarda
nebun[ (r) 1.55 Cap
compas 2.20 Oanapp
3.05 E vremea ta 3.20
Telejurnal TvR2 4.10
Caracatița (r) 5.05 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
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

Pro Cinema

Pro 2
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TVR 1

Grettell Valdez,
“Te voi g[si, te voi
iubi” - 18.00
7.00 vie\i schimbate
(r) 8.00 Numai iubirea
(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 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.00 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.00
Mo;tenirea 2.45 Inimi
;i lacrimi (r) 4.30 Pretul dragostei (r) 4.30
Moștenirea 5.15 Te voi
g[si, te voi iubi 6.00
Inimi ;i lacrimi

Andreea Fried,
“Focus 18” - 18.00

Mark Ruffalo,
“Un talent
metafizic” - 22.10

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
Racolarea (r) 17.00
Elissa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Cel mai frumos cadou 22.30
Starea naţiei - Sezon
nou 23.30 Focus din
inima României 0.00
Toate pînzele sus! Secretul epavei 1.30
Cel mai frumos
cadou (r) 3.30 Mama
mea gătește mai bine
(r) 4.30 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 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 19.00
Povestea Cerbului de
Aur 19.30 100 de
pove;ti despre Marea
Unire 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.10
Un talent metafizic
0.00 Telejurnal 0.30
Lumini ;i umbre 1.35
Povestea Cerbului de
Aur (r) 2.00 Un talent
metafizic 3.40 vorbe;te
corect! 3.45 Telejurnal
4.35 M.A.I. aproape de
tine 5.00 Levintza prezintă 5.30 Cooltura 5.55
Imnul Rom]niei

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

8<30 Fotbal Liga I<
Gaz Metan Medias
- Astra 10<30 Karting Tg Secuiesc
13<00 Fotbal Liga
2 15<00 Tenis Atp<
Montreal 17<00
Fotbal Uefa Europa
League<
Chelsea - Arsenal
19<00 Fotbal Uefa
Champions League< 21<00 Direct
Studio Scup (TalkShow) 22<00 Direct Scup< Liverpool - Chelsea
0<00 Direct Studio
Scup (Talk-Show)
1<00 Rezumat
Wrc< Finlanda
2<00 Karting Tg
Secuiesc campionilor 4<30 Karting Tg Secuiesc
6<30 Fotbal Cupa
Germaniei< Wurzburger Kickers Hoﬀenheim

6.55
Azi
dimineața 9.50
Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55
Azi după masă
14.35 Biserica vie
15.35 Expres
carpatin 16.35
Banca de școală
18.33 Familia
19.30 Jurnal 20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
0.02 Jurnal de
închidere

7.00 Mag. de
dimineață 10.05
Astro show 12.55
Suleiman – ser. turc
15.20 Dragii moștenitori – ser. magh.
16.35 Elif, pe
drumul iubirii – ser.
turc 17.45 Zdrobit –
ser. turc 19.00
Jurnal RTL 22.10
Între prieteni – ser.
magh. 23.55 Copoi
privați - ser. am.
1.40 CSI< investigatorii din Miami
– ser. am.

Sophie Marceau,
“LOL” - 14.15

8.00 Arestat la domiciliu 10.15 La bloc (r)
12.30 Echipa trăsnită
14.15 LOL 16.15 Ești
numai a mea18.15
La bloc 20.30 Cronicile Casterilor< A 16a lună 23.00 Bucky
Larson< Născut pentru a fi vedetă 1.00
Cronicile Casterilor<
A 16-a lună (r) 3.00
Bucky Larson< Născut pentru a fi vedetă
(r) 4.30 La bloc (r)

TV2
7.15 Moca – mag. de
dim. 9.50 Există o
singură familie – ser.
australian
11.45
Lumea astro 13.30
Bani murdari, dragoste
curată – ser. turc 14.35
Walker, copoiul din
Texas – ser. am. 15.40
Esmeralda – ser. mex.
16.40 Ramon, dragostea mea – ser. mex.
17.45 Mama – ser. turc
22.50 R.I.P.D. Polițiștii fantomă –
film am. 2.15 Detectivi
privați – ser magh.
5.05 În capcană – ser.
germ.

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.20
Labirintul sorților –
ser. turc 10.10
Doctorul
din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Mâncăruri simple și
ieftine cu Jamie - ser.
gastr. engl. 15.25
Lacurile Alpilor –
film austr. 16.20
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10 Mama
veterinară – ser.
germ. 18.05 Rex la
Roma – ser germaustr. 19.35 Labirintul sorților – ser.
turc 20.30 Patrulă în
Alpi – ser. it. 21.50
Mattoni 8 – ser. ceh
22.55 Insula lui
Pietro – ser. it.
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Trucuri fashion pentru a purta trei piese
vestimentare vara aceasta
Sandalele minimaliste cu
barete, fusta midi plisată și
topul crop sunt cele trei
piese pe care trebuie să le ai
vara asta. Știu, v-am lovit
puțin cu crop top-ul ăla dar
asta e, e preferatul designerilor sezonul acesta și e must
have. Plus că arată atât de
bine cu celelalte piese în
tendințe precum fusta midi,
jeanșii boyfriend, blazerele
masculine, cămășile... și aș
putea continua la nesfârșit.
Da, arată bine cu orice, atâta
timp cât ai și corpul potrivit
pentru el.
aDar să revenim cu picioarele
pe pământ... nu oricum, ci în cea
mai fabuloas[ pereche de sandale - pe cât de simple, pe atât
de ;ic.

Sandalele cu două barete
și toc stiletto
O baret[ la degete, o baret[
la glezn[ și un toc stiletto. De
atât ai nevoie pentru cea mai ;ic
pereche de sandale. Alege o nuanță neutră și o vei putea purta
cu orice. Îți recomand negru, e
cel mai uzual.
La birou le poți purta cu
piese clasice precum o fustă midi, o cămașă albă sau un costum
cu pantaloni.
În timpul liber poartă-le în
ținute casual chic, cu o pereche
de boyfriend jeans și un tricou
casual. Un maiou cu bretele și o
șapcă întoarsă îți d[ un look super cool a la anii '90. Rihanna
știe cel mai bine.
La cocktail aș putea să-ți recomand să porți sandalele cu o
rochie scurtă dar ar ﬁ prea banal.
Pentru că îmi plac combinațiile sexy și cool, încearcă o
pereche de pantaloni scurți din
brocart cu un top cu bretele.
Adaugă un lanț lung cu pandantiv și câteva inele simple. Ok,
poți să încerci și un colier statement, dar eu una m-am cam
plictisit de ele. Că tot vorbeam
de anii '90 - inele și lanțul lung
(sau mai multe lanțuri) ne duc
cu gândul la acea perioad[.

Fustă midi plisată
Pentru un look în tendințe
îți recomand una albă sau pastel,
dar de dragul acestui articol ne

vom juca cu una neagră - mai
versatilă, plus că o vei putea purta fără cea mai mică problem[
și la iarnă. Cu cizme cu toc în
loc de sandale, desigur. Dar să
revenim la var[...
Sport< Dacă nu ți-ai achiziționat încă o pereche de teniși
New Ballance sigur o vei face în
curând, deoarece suntem din ce
în ce mai intoxicate de aceșți
teniși, purtați de fashioniste în
fel și chip. Sigur, dacă nu cumva
ești Gică Contra, ca mine, și nui cumperi doar din ambiție. Dar
asta e altă poveste. Fusta plisată
poate ﬁ vedetă pe blogurile de
street style alături de o pereche
de teniși New Balance și un
hanorac, un tricou casual sau o
jachetă bomber. Dacă vrei să vii
în gașca lui Gică (Contra, cum
"care Gică"?), poți înlocui adidașii cu tenișii Converse sau
modelul clasic de vans fără șireturi.
La birou merge purtată în
fel și chip. Cu o cămașă fru-

moasă și escarpeni cu toc stiletto, sau în varianta tomboy, cu
un top de inspirație masculină
și pantoﬁ oxford. Pantoﬁi
brogues merg la fel de bine, iar
un boyfriend blazer aruncat pe
umeri îți d[ un aer cool.
Cocktail< O ﬁ ea lungă și nuți lasă picioarele să se vadă, dar
poți alege să-ți dezvălui o altă
parte a corpului, precum abdomenul sau decoletul. O
bustieră sexy va face asta pentru
ține.

Crop top
Și iată că am ajuns și la mult
temutul crop top. Și că să mă
ur]ți și mai tare, nici nu am ales
unul care să poată ﬁ purtat ușor
cu o pereche de pantaloni cu talie înalt[, ci am pariat toți banii
pe unul stil bustieră. Ouch! Nu,
nu-l veți putea purta la birou,
dar sunt atâtea alte moduri cool
în care îl puteți purta, că nici nu
ne mai pasă.

Un crop top într-o ținută
sport? Ei da. Apelând, din nou,
la adidașii New Ballance (v-am
spus că sunt peste tot) și la pantalonii sport sau, și mai bine, o
pereche de pantaloni de costum, largi, călcați la dungă.
Heeey, dar unde ne-am dus cu
gândul! Începe să-mi placă. Un
cardigan sau un blazer îți va ține
de cald când e mai răcoare
afară. Dacă eșți genul mai conservator, să știi că poți plusa aspectul masculin al acestei ținute
și să porți bustieră peste un tricou pe corp, alb, simplu.
La cocktail cred că știi deja
că arată perfect cu o fustă
creion. Să fie midi, în niciun caz
scurtă - e suficient că-ți arăți
abdomenul și decolteul,
păstrează misterul asupra picioarelor. Sandalele sau pantofii
stiletto alături de un clutch și
două bijuterii prețioase e tot ce
îți trebuie. Aș opta pentru un
colier statement și un inel de
cocktail.
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Hyper Sun Ulei de Plaj[ă
Protecție naturală împotriva soarelui

“Praznicul
Maicii Domnului
la M[n[stirea
din M[riu;” - 9.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
Praznicul Maicii Domnului la M[n[stirea din
M[riu; 11.30 Slujba de
Sf]nt[ Maria la M[n[sirea
Bixad 14.00 Zone folclorice 15.30 Hramul
“Adormirii Maicii Domnului” la M[n[stirea
M[rius 17.00 vecernia la
Biserica “Adormirea
Maicii Domnului” 18.00
Zone folclorice

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Surorile 15.00
valurile vieții 16.00
Observator 17.00 Gazda perfectă 19.00 Observator 20.00 Troia
23.15 iUmor Extraviral
(r) 0.45 Dublura (r)
3.00 Observator (r)
4.00 Surorile (r) 5.00
valurile vieții (r) 6.00
Observator

TVR 2

Amber Heard,
“Iubire dincolo

de timp” - 16.00
7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Eroii nu au
vârstă 9.00 Iubire dincolo
de timp (r) 9.55 Genera\ia
Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia! 11.00 Gala
Umorului 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minori-t[\ilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Eroii nu au
vârstă16.00 Iubire dincolo
de timp 16.55 Making of
Festivalul Crizantema de
aur-Trgovişte, 2018 17.45
Căsătorie imposibilă
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10 O
familie perfectă 22.10
Caracati\a 23.15 C];tig[
Rom]nia 0.15 O familie
perfectă (r) 2.00 Making
of Festivalul Crizantema
de aur-Trgovişte, 2018 (r)
2.50 E vremea ta! 3.05
Telejurnal TvR 2 4.00
Filler 5.00 Destine ca-n
filme 5.55 Imnul Rom]niei 6.00 Poate nu ;tiai
6.15 Teleshopping

Gabriel Coveșeanu,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 O Iubire xxx 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 00.00
Semnul mor\ii 2.00
Lecţii de viaţă 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Silvia Ionita,
“Știrile Kanal D”
- 19.00

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

Penelope Ann Miller,
“~n\elegerea” - 20.30

7.00 Arestat la domiciliu 9.00 La bloc (r)
12.00 LOL 14.00
Don Juan modern
16.00 S-a `nt]mplat
`ntr-o noapte 18.15
La bloc 20.30
~n\elegerea 22.30
Furturi, fete , marafe\i
0.30 ~n\elegerea 2.30
S-a `nt]mplat `ntr-o
noapt 2.30 Furturi,
fete , marafe\i 4.00 La
bloc (r)

Eurosport
5<00 Ciclism - TurulBinckbank 6<00 Snooker- China,Campionatul
Internaţional, la Daqing,
în China 8<00 Atletism Bydgoszcz Campionatul
European pe echipe, la
Bydgoszcz, în Polonia
9<30 Snooker- China,
Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 10<30 Ciclism TurulBinckbank 12<00
Golf - The Northern
Trust,Circuitul PGA, la
Jersey City, în Statele
Unite 13<00 Atletism Bydgoszcz Campionatul
European pe echipe, la
Bydgoszcz, în Polonia
14<00 Snooker- China,
Campionatul Internaţional, la Daqing, în
China 15<00 Ciclism TurulBinckbank 16<00
Ciclism - TurulBinckbank 18<00 Ciclism - cursa artic[ din Norvegia,
Cursa arctică din Norvegia 19<15 Atletism - Bydgoszcz Campionatul
European pe echipe, la
Bydgoszcz, în Polonia
21<00 Ştirile Eurosport
20<00 Drapel şi familie
21<00 Forţa unuia 21<30
Ştirile Eurosport 21<45
Ciclism - Turul statului
Utah 22<45 Ştirile Eurosport 22<50 vOLEI
23<00 Ciclism - Turul
statului Utah 1<30 Triatlon- Tokyo,Calificări la
Olimpiadă, la Tokyo, în
Japonia 3<30 Omnisport,
WATTS Top 10

Violeta Isfel,
“Cealalt[ familie a
so\ului meu” - 19.00
7.00 vie\i schimbate
(r) 8.00 Numai iubirea
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pre\ul
dragostei
11.15
Teleshopping 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 14.00
Te voi g[si, te voi iubi
(r) 15.00 R[zbunare
pe tocuri (r) 16.00
vie\i schimbate 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Te voi g[si, te voi iubi
19.00 Cealalt[ familie
a so\ului meu 21.00
R[z-bunare pe tocuri
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.00 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.45
Inimi ;i lacrimi (r)
3.45 Doctorul casei (r)
4.30 Pretul dragostei
(r) 5.15 Te voi g[si, te
voi iubi (r)
M1

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 Planeta albastră
18.33
Gospodarul maghiar 19.00 Jurnal
20.00 Știri 22.30 Jurnal mondial 23.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

Livia Graur ,
“Focus 18” - 18.00

7<20 Focus 8.00
Elisa (r) 9<30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Teleshopping 14.00
Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15<05 Toate p]nzele
sus - Secretul
epavei 17<00 Elisa
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Contra cronometru 23.30 Focus din inima
României 0.00
toate p]nzele susMisterele m[rilor
1.30 Contra cronometru
RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 12.55
Suleiman – ser. turc
15.20 Dragii moștenitori – ser. magh.
16.35 Elif – pe drumul iubirii – ser. turc
17.45 Zdrobit – ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
22.10 Între prieteni –
ser. magh. 22.55 Focus< aparențele te
înșală – film am. 1.45
CSI< Investigatorii din
Miami – ser. am. 2.55
viața e bună dacă o
savurezi - film am.
TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 9.50 Există
o singură familie –
ser. australian 11.45
Lumea astro 13.30
Walker, copoiul din
Texas – ser. am. 15.40
Esmeralda – ser. mex.
16.40 Ramon, dragostea mea – ser. mex.
17.45 Mama – ser.
turc 22.50 Răpit film fr. 0.55 Propaganda – mag. cultural
2.00 Detectivi privați
– ser. magh. 5.30 În
capcană – doc. reality
germ.

Andra Soceanu,
“Matinal” - 7.00
7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ediţie specială
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 19.00
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 2.00
Moştenirea clandestină (r) 2.50 ventura
urbană (r) 5.00 Dosar
Rom]nia 5.55 Imnul
Rom]niei
Duna TV

7.00 Jurnal 8.40 Prietenii lui Noe 9.20
Labirintul sorților –
ser. turc 10.10 Doctorul din provincie
13.02 Jurnal 13.50
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie - ser.
gastr. engl. 15.25
Stiria, viața în landul
viticol – ser. austr.
16.20 Dragoste infinită – ser. turc
17.10 Mama veterinară – ser. germ.
18.05 Rex la Roma
ser. germ-it-austr.
19.35 Labirintul
sorților 20.30 Părintele Brown – ser. engl. 21.30 Eu, bucătarul șef – film frspan. 23.00 Cântec
de lebădă – film
magh.

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.

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.

Recomandări

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.

- 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.
- Poate fi folosit de întreaga familie (copii, persoane cu pielea sensibilă).

Caracteristici generale
ale produsului

Mod de utilizare

La obținerea produsului de față au fost folosite aparatură de top, înalt-performantă și metode de prelucrare eficiente și menajante. Uleiul
de plajă Hyper Sun 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, bazată pe
uleiuri 100% naturale, 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. Uleiul este ușor
de întins, fiind absorbit rapid și în profunzime
pentru a-i conferi pielii o strălucire naturală.
Uleiul de plajă Hyper Sun este alternativa
naturală ideală pentru cremele de plajă cu factor
de protecție ce conțin compuși chimici ce pot fi
periculoși pentru piele. 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. În plus, formula atent concepută a uleiului NU conține substanțe chimice
precum< parabeni, ftalați, coloranți artificiali sau
parfum. În concluzie, folosit corect, uleiul de
plajă Hyper Sun de la Hypericum protejează
pielea de acțiunea radiațiilor solare, contribuie
la obținerea unui bronz uniform și reduce riscul
apariției arsurilor solare.

Principalele proprietăți benefice
ale ingredientelor
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. Se estimează că
uleiul de Cocos ar avea o protecție echivalentă
cu 2-8 SPF. 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.
Uleiurile naturale de Migdale, Măsline, Avo-

Se aplică în strat subțire și uniform pe piele,
cu 15-30 de minute înainte de expunerea la soare
și se masează până la absorbția completă. Se reaplică des (1-2 ore) sau după ce ați înotat, făcut
baie, transpirat sau șters cu prosopul. După expunerea la soare, se curăță pielea și este indicată
aplicarea unei emulsii de după plajă precum Hyper Sun Hidratant de la Hypericum.

Precauții

cado 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 cel de
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. Puterea estimată de protecție a acestui
tip de ulei este de aproximativ 10 SPF.
Uleiul din semințe de Morcov este o sursă
naturală bogată de carotenoizi, în special provitamina A. Acesta are un efect calmant, hidratant,
vitaminizant, antiinflamator și protector asupra
pielii. Mai mult, uleiul din semințe de Morcov

- 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 uleiul
pe o porțiune mică de piele.
- Nerespectarea indicațiilor de utilizare 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

