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Stela C[dar,
“Agenda Public[“ 20.00

Lena Headey,
“300 - Eroii de la
Termopile” - 21.30

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
8.00 Agenda Publică
(reluare) 12.00 :tiri
18.30 Audien\e `n
direct (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 T v 14.00
Corul16.00 Lecţii
de viaţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 Las Fierbinți
21.30 300 - Eroii de
la Termopile 0.00
Bilet de răscumpărare 2.00
Corul (r) 4.00
vorbe;te lumea (r)
6.00 Ce se întâmplă
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor

Antena 1

7.00 Obser vator
9.00 Neatza cu Răzvan şi Dani 12.00
Observator 14.00
valurile vieții 16.00
Observator 17.00
Gazda perfectă
19.00 Observator
20.00 iUmor 21.30
Inamicul statului
0.30 Insula iubirii (r)
4.00 valurile vieții
(r) 6.00 Observator
TVR 2

Kanal D

7.00 Documentar 360°-GEO
8.00 Călătorie de neuitat (r)
9.00 Iubire dincolo de timp
(r) 9.50 Agenda Cerbului de
Aur 10.00 C];tig[ Rom]nia
11.00 Câştigă România!
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 Iubire dincolo de
timp 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 Minciuni virtuale 23.10 The Missing Star
1.00 Femei de 10, bărbați de
10 2.45 Minciuni virtuale (r)
4.15 The Missing Star (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 Cash Taxi (r)16.15
Știrile Kanal D - Ediţie
specială 17.00 Puterea
dragostei 19.00 :tirile
Kanal D 20.00 Mireasa
din Istanbul 23.15 Roata
norocului 1.15 :tirile
Kanal D 2.15 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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Pro Cinema

Dana Rogoz,
“La bloc” - 18.15
8.30 Arestat la domiciliu 10.45 La bloc (r)
13.00 Insula interzis[
(r) 14.15 Mama
bătăilor de cap 16.15
Har vard Park Terenul legendelor
18.15 La bloc 20.30
Breaking News 22.15
Mâini ucigașe 0.15
Breaking News (r)
2.00 Mâini ucigașe (r)
3.30 Arestat la domiciliu (r) 4.30 La bloc
(r) 6.15 Ce spun
românii (r)

Eurosport
8<00 Ciclism< Turul Italiei
9<00 Jocurile olimpice<
Legende vii 9<30 Tenis<
Openul Statelor Unite, la
Flushing Meadows, New
York 10<55 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
de la Silverstone11<45
Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa de la
Silverstone 12<45 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa de la Silverstone 14<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York
15<00 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa de
la Silverstone16<00 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa de la Silverstone 17<00 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
de la Silverstone 18<00
Călărie< Campionatul European, la Rotterdam, în
Olanda 19<30 Ştirile Eurosport 19<35 Fotbal<
Premier League, în Anglia
20<45 Fotbal< Premier
League 21<45 Fotbal< Premier League, în Anglia
0<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York 2<00
Tenis< Openul Statelor
Unite, la Flushing Meadows, New York 4<00 Ciclism< Turul Franţei

Pro 2

Özlem Yilmaz,
“Vie\i schimbate”
- 16.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 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
0.15 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.15
vie\i schimbate (r)
3.00 Inimi ;i lacrimi
(r) 4.00 Pre\ul
dragostei (r) 4.45 Te
voi g[si, te voi iubi (r)
5.30 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.30 vie\i 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
19.00Jurnal 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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Codrut Keghes,
“ Chef Dezbr[catu’ ”
- 11.30

Adrian Cioroianu,
“5 minute de istorie
cu Adrian
Cioroianu” - 13.20

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
Haiducii lui Șaptecai
(r) 17.00 Elisa 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Zestrea
domniței Ralu 22.30
De ce trag clopotele,
Mitică? 1.30 Cetatea femeilor (r)
4.15 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 11.10 Romania din spatele frontului 12.20 Legendele palatului< Regele Geunchogo
13.20 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 Agenda Cerbului de
Aur 20.00 Telejurnal
21.00 Festivalul Internaţional Cerbul de Aur,
2019 23.00 Festivalul Internaţional Cerbul de Aur,
2019 0.00 Telejurnal 0.30
Lumini și umbre< Partea II
(r) 1.30 Rom]ni care au
schimbat lumea (r) 1.55
Rom]nia din spatele frontului (r) 2.55 Profesioniştii... cu Eugenia vodă (r)
3.50 Sport, Meteo (r) 4.10
Telejurnal (r) 5.30 Imnul
României

RTL Klub
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Show
14.05 Expres australian - ser. australian
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. 22.50 Bunică nebună - ser. amgerm. 1.30 CSI< investigatorii din Miami ser. am. 2.40 Hotelul
anului, cele mai bune
cazări din provincie
TV2

7.15 Moca - mag. de
dimineață 9.50
Există o singură familie - ser. australian 11.45 Lumea
astro 15.40 Esmeralda - ser. mex.
16.40 Ramon, dragostea mea - ser.
mex. 17.45 Mama ser. turc 20.10 Doctorul de munte face
din nou consultații
- ser. germ-austr.
1.15 Detectivi privați - ser. doc-reality
magh.

Duna TV
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Record absolut în 2019<
Un cuib cu ;apte pui de barz[
Numărătoarea berzelor albe a adus, în 2019, un record
absolut - pentru prima oară un cuib cu șapte pui, care
se aﬂă în satul Horodnic de Sus, județul Suceava,
informează vineri Societatea Ornitologică
Română (SOR).
Până acum în baza de date a SOR au
mai existat cuiburi cu șase pui, dar acesta
este primul în care părinții reușesc să
crească șapte. Astfel de cazuri sunt extrem
de rare și unul dintre ele a mai fost înregistrat anul trecut în Bulgaria, arată SOR într-un comunicat.
SOR precizează că numărătoarea
berzelor albe din România s-a încheiat cu
un total de 3.206 cuiburi introduse cu
ajutorul aplicației "Uite, Barza!". De altfel,
2019 este anul cu cele mai multe cuiburi
recenzate cu ajutorul aplicației< au fost înregistrate 3.206 cuiburi,
dar numai 2.788 au fost validate.
În acest an, în topul județelor unde au fost numărate
cele mai multe cuiburi de barză se aﬂă Suceava (230),
Harghita (211), Călărași (162), Constanța (160), Tulcea
(139), Botoșani (92), Timiș (71), Ialomița (70).
Cuibul situat la cea mai mică altitudine în 2019
- un metru peste nivelul mării- se aﬂă la
Pardina, în județul Tulcea, iar cuibul situat
la cea mai mare altitudine - 985 de metri
peste nivelul mării - la Moldova-Sulița,
în județul Suceava, se mai arată în comunicatul SOR.

Canguri care se bucur[ăde z[pad[
în Australia
8.15 Cinci continente 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 Secretele
catedralelor - film
austr. 16.15 Dragoste infinită - ser. turc
17.10 Mama veterinară - ser. germ.
19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
20.30 Părintele
Brown - ser. engl.
21.25 Să crești mare,
broască țestoasă! film engl. 23.02 Să
vorbești despre dragoste! - film fr.

Un șofer care se plimba prin localitatea Curraweela,
din statul New South Wales, Australia, a surprins mai mulți
canguri care alergau prin zăpadă.
În timp ce nord-americanii și europenii se bucură de lunile lor
de vară Australia trece printr-o perioadă mai rece, iar cangurii par
să nu aibă nicio problemă cu asta.
Stephen Greenfell a fost pe fază și a ﬁlmat animalele care se bucurau de zăpadă.
El a publicat clipul pe o rețea socială și a devenit viral în scurt
timp.
"Nu e ceva ce vezi zilnic în Australia. Canguri în zăpad[", a
scris el, conform GlobalNews.
Amintim că australienii din mai multe zone ale țării au avut
parte de un weekend cu vreme de iarnă și viscol, iar în regiuni din
sud-estul continentului a nins pentru prima oară în ultimele decenii.
Regiunea Blue Mountains (Munții Albaștri) din statul New South
Wales, situată la doar 50 de kilometri vest de Sydney, a fost acoperită
sâmbătă de un strat de nea, fapt care i-a surprins pe locuitorii din
Katoomba, Goulburn și Central Tablelands, neobișnuiți cu o asemenea priveliște.
În localitățile Cootamundra și Tumut din zona Riverina, aﬂată
în același stat, a nins pentru prima oară după aproape două decenii.
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Vasile Avram,
invitat la
“Info Studio” - 15.30
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;, invita\i
Bianca Murgu ;i vasile
Avram - Asocia\ia “Perla
Neagr[“ 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 dr. Mircea
Muncean (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Asia Express 13.00 Observator 13.45 Johnny English (r) 15.45 Poiţi pe la
noi! (r) 19.00 Observator
20.00 iUmor Extraviral Best of 22.00 Autobuzul
657 0.00 van Helsing 2.30
Observator 3.30 Inamicul
statului (r) 6.00 Observator

TVR 2

Marina Almăşan,
“Femei de 10,
bărbați de 10” - 15.00
7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Putere şi inocenţă
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 Putere şi inocenţă 18.52 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Tristan &
Isolda 22.25 Onoare şi
respect 0.00 Zile cu stil
(r) 1.10 Tristan & Isolda (r) 3.15 Onoare şi
respect (r) 4.40 Sid,
micul savant 5.30 Cap
compas (r) 5.55 Imnul
României 6.00 Motorvlog

Pro TV

Jason Statham,
“Blitz” - 20.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Prieteni buni
11.45 Ce spun
românii (r) 12.45
Invitație cu bucluc
14.45 Minți diabolice 16.45 Click Zapând prin viață
19.00 Ştirile Pro
T v 20.00 Blitz
22.00 Categoria
grea în acțiune
0.15 Ai noştri 1.15
Invitație cu bucluc
(r) 3.00 Categoria
grea în acțiune
(r)4.45 Prieteni
buni (r) 6.00 Lecţii
de viaţă

Kanal D

Mihai Mito;eru,
“Se strigă darul”
- 20.00

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Steaua sufletului 11.00 Sport,
dietă şi o vedetă
11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 B.D.
în alertă15.30 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 B.D. în
alertă (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

Pro 2
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Katie Holmes,
“Muppets în spațiu”
- 16.30

Selim Bayraktar,
“R[zbunare pe
tocuri” - 15.00

Diana Bart,
“Flash monden”
- 19.30

“Festivalul Internaţional Cerbul de
Aur, 2019” - 21.00

8.30 Insula interzisa
(r) 9.45 La bloc (r)
12.00 Corul 14.30
Har vard Park Terenul legendelor
16.30 Muppets în
spațiu 18.15 La bloc
20.30 Jocurile foamei< Revolta - Partea
I 22.45 Orașul
blestemat 3.00 Orașul
blestemat (r) 4.30 La
bloc (r) 6.00 Ce spun
românii (r)

7.30 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pre\ul
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) 3.00 Inimi si lacrimi (r) 3.30 Doctorul
casei 4.00 Pre\ul
dragostei (r) 4.45 Te
voi g[si, te voi iubi (r)
5.30 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
Teleshopping13.30
Zestrea domniței
Ralu (r) 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Săptămâna nebunilor 18.00 Focus
18 19.30 Flash
monden 20.00 Duelul 22.30 Poli\ia
judiciar[ 0.30 Duelul (r) 3.00 De ce
trag clopotele,
Mitică? (r) 5.30 Secrete de stil (r)
6.30 Cu lumea-n
cap (r)

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 12.10 Concertul de vară de la Palatul
Schnbrunn al Filarmonicii din viena, 2019
13.50 vorbeşte corect! (r)
14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 15.30 Pistruiatul 16.15 Discover Romania 16.30 vedeta populară 18.30 P]rjolirea lumii 19.30 Agenda Cerbului de Aur 19.40 Sport,
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Festivalul Internaţional Cerbul de Aur,
2019 22.00 Festivalul Internaţional Cerbul de
Aur, 2019 23.00 Festivalul
Internaţional Cerbul de
Aur, 2019 0.50 Aventura
urbană (r) 1.45 Ora
regelui (r) 2.35 Aventurile
căpitanului Alatriste (r)
3.00 Adevăruri despre
trecut (r)

M1

RTL Klub

Duna TV

7.40 Clubul de puști
11.20 Muppet Show
- ser. am. 12.35 Kevin, atotștiutorul ser. am. 13.45 Bunică nebună - ser.
am-germ. 15.55 Regele leu 3 - ser. am.
17.30 Lilo și Stitch film am. 19.00 Jurnal RTL 21.05 Comoară care nu există
- film it. 23.30 Omorât sau mort - film
am. 1.35 Automatul
- film am-bulg-canspan.

7.00 Jurnal 7.40
Harta 8.40 Prietenii lui Noe 10.05
Îngerul păzitor ser. am. 11.00 vară la Balaton
13.02
Jurnal
13.45 Muzică de
prânz 14.30 Doc
Martin - ser. engl.
15.35 János viteazul - film magh.
18.00 Înger gastronomic 20.35
Aventurile lui
Tom Sawyer film germ. 22.30
Airplane 2 - film
am. 3.30 Enigmaticul secol XX

Eurosport
8<00 Ciclism< Turul
Spaniei 9<00 Raliuri<
Acces în culisele ERC
11<00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa de la Silverstone
11<45 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa de la Silverstone
12<45 Fotbal< Premier
League, în Anglia12<45
Ciclism< Turul Poloniei
13<25 Fotbal - Premier
Leage, avancronic[
14<25 Fotbal< Premier
League, în Anglia 16<55
Fotbal< Premier League,
în Anglia 19<00 Fotbal<
Premier League, în Anglia 21<30 Atletism<
Liga de diamant IAAF,
la Paris, în Franţa 23<00
Ştirile Eurosport 23<05
Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Silverstone 23<50
Ştirile Eurosport 23<55
Snooker< Campionatul
Internaţional, la Daqing, în China 1<20 Ciclism< Tour de l'Avenir
2.30 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New
York 4.00 Ciclism< Turul Spaniei 6.00 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris

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

TV2

7.00 Lumea astro
8.05 Tom și Jerry
11.15 Atelier de design 12.55 Bagajul mag. turistic 14.00
În capcană - reality
germ. 14.35 Noapte
în muzeu 2 - film
am-can. 16.50 Inspectorul Alex - ser.
pol. 18.55 Îngrijitorul de animale - film
am. 22.10 Gladiatorul - film am-engl.
1.25 Lupta între
lumi - film am. 3.55
Minți briliante - ser.
am.

S]mb[t[ 24 august 2019

Dezvoltare personal[

Semnifica\ia procesului
de dezvoltare personal[ în
c[l[toria copilului prin via\[ă

Rolul muncii în echip[
în dezvoltarea personal[
Încă de mici copii învăţăm prin diverse mijloace
să muncim în echipă.
Părinţii îşi stimulează copiii
să se joace împreună, să colaboreze pentru atingerea
obiectivelor.
Desigur, totul adaptat în
funcţie de vârsta copilului.
Trainerii în dezvoltare personală
ne atrag atenţia în ultimii ani
asupra importanţei pe care o are
efectiv munca în echipă în procesul nostru de dezvoltare pe termen
lung. E un subiect interesant şi pe
care îl considerăm de actualitate,
motiv pentru care îl abordăm în
rândurile de mai jos.

Cu siguranţă, numeroşi
părinţi se întreabă de ce în
ultimii ani se tot vorbeşte
despre dezvoltarea personală la copii. De ce e ea importantă?
Ei bine, specialiştii ne spun că
în calitate de părinte avem un rol
deosebit de important în a ne ghida ﬁul sau ﬁica în drumul în viaţă,
în a-i susţine pe cei mici şi a-i sprijini să îşi îmbunătăţească în mod
continuu şi constant calitatea
vieţii.
Părintele e acolo pentru a-şi
ajuta copilul să îşi îndeplinească
visele. Asta înseamnă de fapt dezvoltare personală la copii şi
subiectul trebuie tratat ca atare şi
luat cât se poate de în serios.

Instrumente şi tehnici
Anii trec, iar pe măsură ce
creşte copilul devenit om mare îşi
dă seama că procesul de dezvoltare personală îl ajută să se
cunoască pe el însuşi şi să îşi îmbunătăţească viaţa. Există, desigur,
o serie de instrumente, cu
ghilimelele de rigoare, pe care
dacă le punem la dispoziţia celor
mici îi ajutăm să se cunoască, să
privească în viitor cu încredere,
să se înţeleagă pe ei înşişi. Tocmai
prin tehnicile de dezvoltare personală copiii învaţă să ﬁe responsabili, să îşi poarte de grijă, să aibă
grijă de cei din jur. Sunt educaţi
să îşi exprime sentimentele, să îşi
spună cuvântul, să nu se teamă
atunci când îşi susţin poziţia că
vor rămâne neînţeleşi.

Acasă şi la şcoală
Dezvoltarea personală începe

aşadar de acasă, dar e necesar să
continue la şcoală. Unii traineri
susţin că acest tip de dezvoltare
ar trebui să ﬁe o preocupare de
bază a şcolii. Şi familia, dar şi
mediul educaţional, ar trebui să
aibă în vedere că trăim într-o societate aﬂată în continuă schimbare, iar cei mici trebuie să ﬁe educaţi în sensul în care să se poată
adapta. Nevoia aceasta a condus
la editarea unor serii de activităţi
recomandate a se face acasă şi la
şcoală, acţiuni cu rol în dezvoltarea abilităţilor de interacţionare, în dezvoltarea conştiinţei sociale. E bine să implicăm
copilul, alături de părinţii săi, în
activităţi precum spectacole, excursii, expoziţii, vizite în fel şi fel
de locuri.

Comunicarea, cheia
rezolvării oricărei
probleme
Paleta acestui tip de activităţi
o completează familia acasă prin
organizarea de activităţi comune,
cu implicarea tuturor membrilor.
Asta înseamnă comunicare. Timpul petrecut cu copilul trebuie să
ﬁe unul de calitate. Se recomandă
să îl ascultăm, să îl înţelegem, să
ﬁm acolo, prezenţi, atunci când
are o problemă. Copilul trebuie
să ştie că nu e singur şi că poate
solicita sfatul celor din jurul său.
Toate aceste detalii, puse cap
la cap, îl fac pe copil să se simtă în
siguranţă, să ştie că şi acasă şi la
şcoală e protejat, înţeles, sprijinit
şi ajutat. Îi cresc stima de sine şi
capacitatea de a se maturiza frumos, de a deveni un adult cu picioarele pe pământ, apt să se
adapteze situaţiilor neprevăzute,
să iasă din diﬁcultăţi, să găsească
soluţii.
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Capacitatea de a lucra
cu alţi oameni, o
abilitate esenţială în
toate domeniile vieţii
În zilele noastre este foarte important să reuşim să ne adaptăm
într-o echipă cât mai uşor şi cât
mai repede cu putinţă. Ca părinţi,
putem să ne ajutăm copiii să deprindă unele abilităţi ce le vor ﬁ
de folos toată viaţa în calea lor spre
dezvoltare personală. Să munceşti
alături de oameni, să munceşti cu
oameni nu e ceva tocmai uşor, mai
ales dacă nu ai fost educat în acest
sens. Capacitatea de a lucra alături
de alte persoane
este o abilitate
ce se

dovedeşte a ﬁ
esenţială
în
schimb în toate
domeniile vieţii noastre, mai pe scurt şi acasă şi
la serviciu. La grădiniţă şi mai
apoi la şcoală păşim în medii excelente în care se cultivă munca
în echipă. Copiii sunt învăţaţi să
atingă obiective împreună, să facă
referate în comun, în grupuri mai
mici sau mai mari. De pe urma
acestor activităţi, ei culeg beneﬁcii
nenumărate mai târziu.

Activitatea socială
ce implică interacţiune
şi schimb de idei
Munca în echipă, aşa mai pe
scurt, e de fapt activitatea socială ce implică un schimb de
idei, interacţiune şi acţiuni
comune. Persoanele ce fac
parte din echipă învaţă să
gândească mult mai bine,

mai eﬁcient, schimbând modul de
gândire de la unul individualizat
la unul interpersonal. Această
abilitate ne ajută toată viaţa. În
primul rând, simţim că facem
parte din comunitate, ne sunt consolidate abilităţile sociale, cele
emoţionale. Învăţăm să comunicăm mai uşor şi ne îmbunătăţeşte încrederea în propria
noastră persoană.

O dezvoltare continuă
De foarte multe ori munca în
echipă inspiră competitivitate, mai
ales cu alte echipe şi îndeosebi în
activităţile ﬁzice ale copilului. Face
aşadar mişcare. Competitivitatea
pe care o învaţă de mic îi va ﬁ la
rândul ei de mare folos când va ﬁ
mare, la locul de muncă, unde va
aprecia şi va cunoaşte măsura lucrurilor, va munci pentru a câştiga
proiecte şi nu doar pe plan ﬁnanciar, ci mai ales pentru a simţi că
a făcut ceva pentru comunitatea
sa, pentru mica lui familie de la
serviciu, pentru cei ce vor veni.
Munca în echipă ne ajută fără doar
şi poate la dezvoltare pe plan personal şi nu la orice fel de
dezvoltare, ci la una
continuă.

Programe TV
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Florian G[zdac,
invitat la “~n slujba
comunit[\ii” - 13.00

Jamie Foxx,
“Motivat s[ ucid[“ 20.00

Donna Murphy,
“Calea cea bun[“ 23.00

Altan Erkekli,
“Vie\i schimbate” 16.00

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
Florian Găzdac - consilier
Relații cu publicul Prefectura Satu Mare (r) 14.00
Zone folclorice cu Ioana
vladimirescu, invitate
Alexandra Tiran ;i victori\a
Sas - soliste din Maramure;
(r) 17.30 S[n[tate, frumuse\e, stil, invitat dr.
Mircea Muncean (r) 18.30
Educație ecologică, invitat
vasile F[n[\an - Comisar ;ef
Garda de Mediu (r) 20.00
~n slujba comunit[\ii (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Aventurile
extraordinare ale
Adelei 12.15 Min\i
diabolice (r) 14.30
Click - Zapând
prin viață (r) 16.45
Ce zi minunat[
19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 Motivat
s[ ucid[ 22.15 XMen 2 1.00 Ai
noştri 2.00 Ce zi
minunat[ (r) 4.00
Apropo T v (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 Ştirile Pro Tv

8.00 7 prichindei
cuceresc Broadway-ul
10.00 La bloc (r) 12.15
Har vard Park Terenul legendelor (r)
14.15 Muppets în
spațiu (r) 16.00 Dragoste și alte necazuri
18.15 La bloc 20.30
Jocurile foamei< Revolta - Partea a II-a 23.00
Calea cea bună 1.15
Jocurile foamei< Revolta - Partea a II-a (r)
3.30 Calea cea bună (r)
5.15 La bloc (r)

7.30 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pre\ul
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) 5.45
Inimi ;i lacrimi 6.45
vie\i schimbate (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Asia Express 13.00 Observator 13.30 Sabrina 16.00
Poiţi pe la noi! (r) 19.00
Observator 20.00 iUmor
Extraviral - Best of 22.00
Băieţi de oraş 0.00 Autobuzul 657 (r) 2.00 Observator (r) 3.00 King Kong
(r) 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Laura Linney,
“Ora;ul destina\iei
finale” - 22.10

Selim Bayraktar,
“Steaua sufletului” 8.45

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Putere şi inocenţă
8.30 vibe By Ioana
voicu 8.52 Agenda
Cerbului de Aur 9.00
Ferma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natură şi
aventură 11.00 Destine
ca-n ﬁlme 12.10 Duminica ﬁlmului românesc Actorul şi sălbaticii
14.50 Discover Romania 15.00 Drag de
Rom]nia mea 17.00
D'ale lu' Mitică 17.59
Putere şi inocenţă 18.52
E vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 20.10 Duminica ﬁlmului românesc< Premiera 21.50
Discover Romania
22.10 Ora;ul destina\iei
ﬁnale 0.20 Drag de
Rom]nia mea! (r) 2.10
Actorul şi sălbaticii (r)
4.40 Telejurnal TvR 2
(r) 5.30 Zile cu stil 5.55
Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping
8.45
Steaua suﬂetului
11.30 Teleshopping
12.00 Știrile Kanal D
13.00 vacanţa Mare<
Leana s-a întors!
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<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
8<00 Ciclism< Turul
Spaniei 9<30 Omnisport<
Watts 10<00 Atletism<
Liga de diamant IAAF,
la Paris, în Franţa 11<00
Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
de la Silverstone 12<30
Ciclism< Turul Spaniei
13<15 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa de la Silverstone
14<45 Omnisport< Watts
15<55 Fotbal< Premier
League, în Anglia 18<25
Fotbal< Premier League,
în Anglia 20<30 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa de la Silverstone 21<30 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa de la Silverstone 22<10 Ştirile Eurosport 22<15 Judo<
Campionatul Mondial,
la Tokyo, în Japonia
23<45 Ştirile Eurosport
23<55 Ciclism< Turul
Spaniei 1<20 Ciclism<
Tour de l'Avenir 2<30 Tenis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York
4<00 Ciclism< Turul
Spaniei

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
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Prima TV

TVR 1

Mel Gibson,
“Am fost cândva
soldați... și tineri” 23.00

Robert Powell,
“Iubiri celebre” 19.00

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 Salutări de la
Agigea 15.30 Duelul (r) 18.00 Focus
18 19.30 Flash
monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea naţiei Best of 23.00 Am
fost cândva soldați...
și tineri 2.00 Poli\ia
judiciar[ 4.00 Pasiune Toscan[ (r)
5.00 Flash monden
5.50 Starea na\iei (r)
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 Handbal masculin.
CS Dinamo Bucureşti SCM Politehnica Timişoara 16.15 Calea
Dunării 16.30 Politic[ ;i
delicate\uri 17.30 Handbal feminin. Supercupa
României< SCM Râmnicu vâlcea - CSM Bucureşti 19.00 Iubiri celebre 19.30 Agenda Cerbului de Aur 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
20.30 Pulsul zilei 21.00
Festivalul Internaţional
Cerbul de Aur, 2019 0.00
Pistruiatul 0.45 Politic[ ;i
delicate\uri 1.45 Calea
Dun[rii 2.00 Iubiri celebre (r) 2.30 Telejurnal
3.00 Tezaur folcloric 3.50
Universul credinţei (r)
5.30 ~n gr[dina Danei (r)
5.55 Imnul Rom]niei

RTL Klub

7.30 Clubul de puști
10.00 Tv Muzical
11.25 Cele mai frumoase orașe din Ungaria 12.50 Hotelul
anului 13.35 Kevin,
atotștiutorul - ser.
am. 14.45 Armageddon - film am-can.
16.40 Ciclul super
superior - film am.
19.00 Jurnal RTL
20.00 Căpitanul
american< primul
răzbunător - film am.
22.35 Atac asupra
Casei Albe 2 - film
am-engl-bulg.
TV2

8.05 Desene animate 11.20 Tocul mag. pt. femei 12.25
Magazin pt. șoferi
14.35 În capcană doc-reality germ.
15.10 Marea lovitură - film am. 16.55
Addams Family 2 film am. 19.55 Spionajul central - film
am. 22.00 Cum să te
distrugi singur - film
am. 0.50 Alte 48 de
ore - film am. 2.55
vreme fără vânt film magh.

Duna TV

7.45 vară la Balaton 9.05 Programe
religioase 9.45
Rome Reports
11.00 Religie și libertate 13.02 Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 15.25
Dunărea, artera
Europei 2/2 - film
austr. 16.30 Dumneata vei fi soțul
meu - film magh.
19.35 Te iubim,
doctore - ser. australian 21.25 Emma - film am-engl.
23.30 Concert
Mága Zoltán 3.40
Enigmaticul secol
XX
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Preparatele din fructe de soc negru
constituie remedii pentru gut[ă
;i diverse forme de cancer
Descoperă comoara din
grădina bunicii tale< o tufă de
soc negru, situată în grădina
proprie sau în grădina bunicii,
valorează aproape tot atât de
mult cât o farmacie naturistă.
Proprietatile terapeutice ale
socului negru sunt cunoscute încă
din antichitate. În Grecia, Hippocrate îi atribuia proprietăţii diuretice> în Evul Mediu, la vechii
germani, socul negru era considerat
o plantă sfăntă, ﬁind folosit şi ca
plantă medicinală. Slavii antici credeau că socul nu poate ﬁ lovit de
fulger, nu trebuie adus în casă şi
nici ars.
Efectele terapeutice ale socului
negru sunt cunoscute şi folosite dea lungul multor secole de către
popoarele din America de Nord,
Europa, Asia şi Africa de Nord. O
asemenea popularitate, desigur, nu
poate ﬁ întâmplătoare.

Socul negru - descriere
botanică
Socul negru (Sambucus nigra)
este o specie de plante din grupa
arbuştilor cu 20-30 de soiuri din
familia Adoxaceae, nativ[ Europei,
nord-vestului Africii şi sud-vestului
Asiei. Se dezvoltă pe orice tip de sol
umed sau uscat, de preferinţă întrun loc însorit.
Socul negru este întâlnit în
toate regiunile ţării, creşte pe lângă
garduri, la liziera pădurilor, în tăieturile de pădure, pe malul râurilor,
de-a lungul drumurilor forestiere.
Socul este un arbust de talie
mică, putând ajunge până la 5 - 8
m în[lţime.
Florile sunt mici, de culoare albă, cu miros plăcut pătrunzător.
Sunt unite în inﬂorescen\e umbeliforme ca nişte talere mari.
Fiecare ﬂoare are un caliciu cu
5 dinţi, o corolă cu 5 petale, 5 stamine cu anterele galbene, un ovar
şi 3 stigmate. Ele sunt în general
autosterile, adică necesită polenizare străină. Florile au aroma răcoritoare, proasp[tă, foarte plăcută.
Fructul este o drupă baciformă,
globuroasă, cu un diametru de 6 8 mm, de culoare neagră, lucitoare,
având la interior 3 seminţe lunguieţe. Fructele de soc negru se pot
păstra proaspete în frigider, dar nu
mai mult de 36 - 48 de ore de la
recoltare, după care se trece la
prepararea de suc, sirop, pulbere
sau tinctură.
Chiar dacă este un arbust
cunoscut, există şansa de a ﬁ confundat cu alte specii de Sambucus<
racemosa (socul ro;u) ;i ebulus
(boz). Deosebirile principale sunt
date de< culorile ﬂorilor - la Sambucus nigra sunt albe-galbui, în
timp ce la celelalte două specii sunt

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

de culoare albe-verzui şi respectiv
albe-roze> culorile fructelor - la
Sambucus nigra sunt negre, lucioase, cu miros slab particular, gust
dulceag-acrişor, în timp ce la celelalte două specii sunt de culoare
roşii-lucioase, lipsite de miros, gust
acrişor, neplăcut, şi respectiv negre,
mate, cu miros neplăcut.
Proprietăţile terapeutice
Proprietăţile terapeutice ale
socului negru sunt< tonic general,
antioxidant, imunostimulator,
detoxiﬁant, sudoriﬁc, antipiretic,
antialgic, antitusiv, expectorant,
emolient, decongestiv, diuretic, laxativ, antiseptic (antibacterian si antiviral), antiinﬂamator, antiedematos, anticelulitic, antialergic,
galactogog, vitaminizant, mineralizant.
În scopuri medicinale se folosesc în principal ﬂorile şi fructele,
iar într-o măsură mai redusă
scoarţa.
Ceaiul din fructele de soc negru
este recomandat a ﬁ utilizat pentru
tratarea obezităţii, dar şi a hemoroizilor (uz extern). Ceaiul din
ﬂori de soc are un rol extrem de
important în tratarea afecţiunilor
vezicii urinare.
Decoctul din scoarţa de soc
este indicat în colicile renale,
reumatism, gut[, retenţii urinare.
Extractul din fructele de soc
negru este recomandat a ﬁ utilizat
în stări de oboseală cronică şi stres,
imunitate deﬁcitară, răceală şi
gripă, guturai, detoxiﬁerea organismului, răceală, gripă, febră, rinite
inﬂamatorii, tuse uscată, faringită,
amigdalită, sinuzită, bronşită, astm
bron;ic, pneumonie, artrită,
artroz[, nevralgii intercostale, sciatică, gută, nefrită, pielonefrită, cistit[, litiază urinară, colică renală,
obezitate, cure de slăbire, tulburări
hormonale, chist ovarian, ovare
polichistice, ﬁbrom uterin, mastoz[
ﬁbrochistic[, psoriazis, alergie cutanat[, dermatozee, acnee, cancer.
Din fructele de soc negru se
poate prepara un sirop excepţional
pentru creşterea imunităţii copiilor
cu vârsta mai mare de 3 ani< nu contine alcool, zahăr, îndulcitori sau
arome artiﬁciale.
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 numere de telefon,
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

Mihaela Ghi\[,
“Audien\e
`n direct” - 18.30

C[t[lin M[ru\[,
“La M[ruţă” - 15.00

Minka Kelly,
“Colega de cameră”
- 20.30

Elçin Sangu,
“Pre\ul dragostei”
- 22.00

Aidan Quinn,
“Înainte de război”
- 20.30

Loredana Iordache,
“Matinal” - 9.00

7.15 Arestat la domiciliu 9.15 La bloc (r)
11.45 Click - Zapând
prin viață 14.00
Aventurile extraordinare ale Adelei
16.00 Inside Job<
Adevărul despre
criză 18.15 La bloc
20.30 Colega de
cameră 22.30 Tabu
0.15 Colega de
cameră (r) 2.00 Tabu
(r) 3.15 La bloc 5.15
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
0.15 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.15
vie\i schimbate (r)
3.00 Inimi ;i lacrimi (r)
4.00 Ce se întâmplă,
doctore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Te
voi g[si, te voi iubi 6.00
Inimi ;i lacrimi

7.20 Salutări de la
Agigea (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 Săptămâna nebunilor
(r)17.00 Elisa 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Înainte
de război 22.30
Starea naţiei 23.30
Focus din inima
României 0.00 Expresul de Buea 1.30
~nainte de război (r)
4.30 Tr[sni\i 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Portret de secol
11.00 Adevăruri despre
trecut 11.30 Discover
Romania 12.20 Legendele palatului< Regele
Geunchogo (r) 13.30
România veritabilă
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palatului< Regele Geunchogo
18.00 Lumini ;i umbre
19.00 Rom]ni care au
schimbat lumea 19.30
100 de poveşti despre
Marea Unire 19.30
Sport, Meteo 20.00
Telejurnal 21.00 Istoria
Mafiei italiene 22.10
Teatrul Naţional de
Televiziune 0.20 Telejurna 1.55 Rom]ni care
au schimbat lumea (r)
2.20 Teatrul Naţional de
Televiziune 4.30 Istoria
Mafiei italiene (r) 5.30
Rom]nia veritabil[ 5.55
Imnul României

Eurosport

M1

RTL Klub

Duna TV

7<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New
York 8<00 Ciclism< Turul Spaniei 9<30 Jocurile
olimpice< Legende vii
10<00 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 10<30 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
11<00 Omnisport<
Watts 11<30 Ciclism<
Turul Spaniei 12<45
volei< Campionatul European feminin 13<00
Judo< Campionatul
Mondial, la Tokyo, în
Japonia 15<30 volei<
Campionatul European
feminin 15<40 Omnisport< Watts 16<00 Ciclism< Turul Spaniei
18<45 Ciclism< Turul
Spaniei - vuelta Extra
19<00 Ştirile Eurosport
19<10 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New
York 20<00 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 22<15 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 0<00 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 2.00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
2.15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New
York

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

7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Show 14.05 Expres
australian - ser. australian 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 Omul lui
U.N.C.L.E. - film
am. 2.00 Cifruri ser. am. 3.50 CSI< Investigatorii - ser. am.

6.30 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 18.30 Audiențe în direct, realizator Mihaela Ghi\[
19.30 :tiri 20.00
Agenda Public[, realizator Stela C[dar
22.00 Panoramic
Sportiv, realizator
Ionu\ Bl[jean
Antena 1
7.00 Observator 9.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 valurile vieții
16.00 Observator 17.00
valurile vieții 19.00
Observator 20.00 Insula iubirii 23.30 Cum să
iubeşti ca un englez
1.30 Sabrina (r) 4.00
Surorile (r) 4.00 valurile vieții (r) 6.00 Observator

TVR 2

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Ninja< Răzbunarea
23.30 Ştirile Pro Tv
23.45 Legea străzii
(r) 1.45 Lecţii de viaţă (r) 3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

Mihai
Alexandrescu,
“MotorVlog” - 13.30

Teo Trandafir,
“Teo Show” - 15.00

7.10 Premiera (r) 8.50
Filler 9.00 Iubire dincolo
de timp (r) 9.55 Generaţia 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 15.05
Călătorie de neuitat
15.50 Filler 16.00 Iubire
dincolo de timp 16.55
Oanapp 17.45 Căsătorie
imposibilă 19.00 Telejurnal TvR 2 20.10 O duzină de l[buțe 22.10 Caracati\a 23.15 C];tig[
Rom]nia! 0.15 O duzină
de l[buțe 1.55 Desc[leca\i `n Carpa\i 2.20
Oanapp 3.00 E vremea
ta! 3.20 Telejurnal TvR
2 (r) 4.10 Caracati\a 5.05
Natur[ ;i aventur[ 5.30
S[n[tate cu de toate 5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 ~n c[utarea adev[rului
15.00 Teo Show
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

TV2

7.15 Moca, mag. de
dim. 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
20.10 Expres asiatic
1.00 Detectivi privați - ser. magh.
4.55 În capcană ser. germ.

Re\ete
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Sup[ crem[ cu nuci ;i migdale

T[i\eiăcu varz[ proasp[t[

Ingrediente<
300 g de broccoli, doi cartofi,
2 căței de usturoi, o ceapă mică
roșie, un morcov, 30 g de nuci,
30 g de migdale, 150 ml cremă
de soia, o linguriță de nucșoară,
sare, piper, 1,5 litri de apă
Mod de preparare<
Desfacem broccoli în buchețele și îl punem în apă rece. Morcovul, cartofii, ceapa și usturoiul
le curățăm, le spălăm și le tăiem
în bucăți (cu cât vor fi bucățile
mai mici cu atât se vor fierbe mai
repede). Într-o oală punem apă
pe foc (în loc de apă puteți folosi

supă de legume sau carne) și o lăsăm să fiarbă. Adăugăm morcovul
tăiat bucăți, cartofii, usturoiul și
ceapa și lăsăm să fiarbă circa 10
minute. Adăugăm broccoli și după 5 minute punem sare, piper și
nucșoară, precum și nucile și migdalele. Dăm oala deoparte și cu
ajutorul blenderului facem un
piure fin. Punem din nou pe foc
și când dă în clocot adăugăm crema de soia. Lăsăm să clocotească
de câteva ori și o servim caldă cu
bucăți de nuci și migdale ușor prăjite sau cu crutoane.

Tort cu mere întregi

7.45 Magazin pentru romi 8.45 Poșeta 9.40 Labirintul sorților - ser.
turc 10.30 Doctorul din provincie ser. germ. 13.02
Jurnal 14.25 Mâncăruri simple și rapide cu Jamie
15.20 Părintele
Brown - ser. engl.
16.10 Dragoste infinită - ser. turc
17.05 Rex la Roma
19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
21.25 Agatha Raisin - ser. engl.
22.30 Oficiul legendelor - ser. fr.
23.20 NCIS - ser.
am.
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Ingrediente<
500 g de tăi\ei (preferabil pătrățele), o căpățână mai mică de
varză (circa 5-600 g), ulei, sare,
piper, dacă vă place puteți folosi
și puțină nucșoară.
Mod de preparare<
varza se curăță și se răzuiește.
Se pune peste ea sare și se lasă să
stea așa circa 30 minute, după care
se stoarce bine de zeamă și cu pu-

țin ulei se călește, până când se face sticloasă. Tăițeii se fierb conform indicațiilor de pe ambalaj și
se strecoară, apoi se amestecă cu
varza călită și se condimentează
cu piper. Cantitatea de varză călită
folosită se poate adapta conform
gusturilor fiecăruia. Se poare consuma ca garnitură la cărnuri prăjite sau ca fel principal de sine stătător.

Cocktailul pasiunii

Ingrediente<
7 mere, 2 linguri de zahăr de
pus peste mere, 4 linguri zahăr
pentru caramel, 7 lingurițe de
dulceață de căpșuni. Pentru blat<
4 ouă, 75 gr de zahăr, 75 gr de
făină, un praf de copt.
Mod de preparare<
Se face un caramel din zahăr
cu 2 linguri de apă și se toarnă
uniform într-o tavă de tort. Merele se curăță de coajă, se scot
sâmburii și se pun în tavă acoperind toată tava. În găurile merelor
se pune dulceață de căpșuni și se
pudrează cu zahăr. Se dă la cuptor,
la 200 grade C, până merele sunt
coapte și moi. Cât timp merele
sunt la cuptor se prepară blatul.

Ingrediente<

Se separă ouăle, albușurile se bat
spumă, iar gălbenușurile se freacă
cu zahărul și cu praful de copt. Se
adaugă treptat albu;ul bătut peste
gălbenușuri, se amestecă bine și
se adaugă treptat făînă. Când merele sunt coapte bine se scot din
cuptor și se toarnă amestecul de
ouă cu făină și zahăr care s-a preparat între timp. Se dă din nou la
cuptor încă 35-40 minute, la 180
grade. Când se scoate din cuptor
se lasă câteva minute la răcit și se
întoarce pe un platou. Se poate
orna după preferință, dar se poate
lăsa și așa, natur, pentru că arată
bine și fără ornament.

O bucată de circa 2 - 2,5 cm
de ghimbir proaspăt, o linguriță
de zahăr vanilat (dacă se poate
pudră), 20 ml suc de lămâie
proaspăt stors, 20 ml de pireu de
maracuja (fructul pasiunii), un
sfert de banană, 20 ml de vodcă
simplă sau de vanilie, circa 150200 ml șampanie albă, dulce,
gheață.
Mod de preparare<
Se pregătește pireul din fructul
pasiunii și din banană, fiecare separat, la banane se adaugă zeama
de lămâie și apoi se poate amesteca. Ghimbirul se răzuiește foarte
fin, apoi se pisează cu zahărul. Se

adaugă pireul de fructe și se amestecă până la omogenizare. Se
adaugă vodca și gheața, se toarnă
totul într-un shaker și se agită
energic. Se strecoară într-un pahar
răcit în prealabil și se completează
cu șampanie. Se poate orna cu
coajă de portocală, felii de portocale sau de lămâie, cu frunze de
mentă sau cu orice alte fructe
proaspete care conferă băuturii un
aspect cât mai apetisant.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Pro Cinema

Eva Laczko,
“Audien\e
`n direct” - 18.30

Gheorghe Ifrim,
“Las Fierbin\i”
- 20.30

Drew Barrymore,
“O iubire ca-n
povești” - 20.30

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica
de diminea\[ 8.00 Agenda
Publică (reluare) 12.00
:tiri 18.00 Sănătate, realizator Mihaela Ghiță, invitat[ dr. Aracs Loredana.
Tema emisiunii< Preven\ie, diagnostic ;i tratament `n cancerul la s]n (r)
18.30 Audien\e `n direct,
realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00 Agenda
public[, realizator Stela
C[dar 21.30 :tiri

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro T v 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
românii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Noapte albă 23.30
Motivat să ucidă (r)
2.00 Lec\ii de via\[
(r) 3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.45 Arestat la domiciliu 9.15 La bloc (r)
11.45 Inside Job<
Adevărul despre
criză (r) 14.00 Minți
diabolice 16.15
Modelul 18.30 La
bloc 20.30 O iubire
ca-n povești 23.00
Căminul ororilor 3
0.45 Cabana din pădure 2.30 Căminul
ororilor 3 (r) 4.00 La
bloc (r) 5.30 La
M[ru\[

Antena 1
7.00 Observator 9.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 valurile vieții
16.00 Observator 17.00
Gazda perfect[ 19.00
Obser vator 20.00
Poi\i pe la noi! 23.00
Liber ca pasărea cerului
1.00 Cum să iubeşti ca
un englez (r) 3.00 Observator (r) 4.00 valurile vieții (r) 6.00 Observator

TVR 2

Virgil Ian\u,
“C];tig[ Rom]nia”
- 10.00
7.00 Documentar 360°GEO 8.05 Călătorie de
neuitat (r) 9.00 Iubire
dincolo de timp (r) 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[\ilor13.30 S[n[tate cu de toate 14.00
Documentar 360°-GEO
15.05 Călătorie de neuitat 16.00 Iubire dincolo
de timp 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 ca-n
filme 22.10 Caracatița
23.10 C];tig[ Rom]nia
(r) 0.20 Orașul destinației finale (r) 2.00
Oanapp (r) 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
ştiai 6.15 Teleshopping

Kanal D

Simona P[truleasa,
“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
23.00 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
7<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
8<00 Ciclism< Turul
Spaniei 10<00 Tenis<
Openul Statelor Unite, la
Flushing Meadows, New
York 11<30 Ciclism< Turul Spaniei 12<50 Omnisport< Watts 13<00 Judo< Campionatul Mondial, la Tokyo, în Japonia
15<30 Ciclism< Turul
Spaniei 16<00 Ciclism<
Turul Spaniei 18<45 Ciclism< Turul Spaniei vuelta Extra 19<00 Ştirile Eurosport 19<05 Tenis< Openul Statelor
Unite, la Flushing Meadows, New York 20<00 Tenis< Openul Statelor
Unite, la Flushing Meadows, New York 22<00 Tenis< Game, Schett şi Mats
22<15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
0<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
2<00 Tenis< Game, Schett
şi Mats 2<15 Tenis<
Openul Statelor Unite, la
Flushing Meadows, New
York 4<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
6<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York

Pro 2

Dolly Minhas,
“Inimi ;i lacrimi”
- 17.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
R[zbunare pe tocuri (r)
10.15 Pre\ul 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 Moștenirea
23.00 Numai iubirea
0.15 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.15
vieti schimbate (r)
3.00 Inimi ;i lacrimi (r)
4.00 Ce se întâmplă,
doctore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Te
voi g[si, te voi iubi 6.45
vieti schimbate (r)
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 27 august 2019
Prima TV

Livia Graur,
“Focus” -18.00

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 Expresul de
Buea (r)17.00 Elisa
18.00 Focus 18 19.30
Mama mea gătește
mai bine 20.30
Muntele ucigaș 22.30
Starea naţiei - Sezon
nou 23.30 Focus din
inima României 0.00
De ce are vulpea coada? 1.30 Muntele
ucigaș (r) 3.30 Mama
mea gătește mai bine
(r) 4.30 Trăsniți (r)
5.30 Apel de urgenţă
(r) 6.50 Teleshopping
RTL Klub

7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 14.05 Expres
australian - ser. australian 15.20 Dragii
moștenitori - ser.
magh. 16.35 Elif - pe
drumul iubirii - ser.
turc 17.40 Zdrobit ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.00 Dragii
moștenitori - ser.
magh. 22.10 Între
prieteni - ser. magh.
23.00 Un deștept păros - film am. 1.40
CSI< investigatorii
din Miami - ser. am.
TV2

7.15 Moca - mag. de
dimineață 9.50 Există o singură familie
- ser. australian
11.45 Lumea astro
15.40 Esmeralda ser. mex. 16.40 Ramon, dragostea mea
- ser. mex. 17.45
Mama - ser. turc
21.55 Prinde-l dacă
știi - show 1.00 Detectivi privați - ser.
magh. 4.34 Secrete
de familie - ser. reality magh. 5.55 MotoGP, Marele Premiu al Angliei

TVR 1

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00
7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Portret de secol
11.00 Adevăruri despre trecut 12.20 Legendele palatului< Regele Geunchogo (r)
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 19.05 Rom]ni
care au schimbat
lumea 19.30 100 de
poveşti despre Marea
Unire 19.40 Sport,
Meteo 20.00 Telejurnal 21.00 România 9
22.10 Maria Tereza Partea I 0.00 Telejurnal
0.30 Lumini ;i umbre
1.40 Rom]ni care au
schimbat lumea (r)
2.05 Alegerea regelui
(r) 3.45 Telejurnal (r)
5.55 Imnul Rom]niei
Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Labirintul sorților - ser.
turc. 10.30 Doctorul din provincie ser. germ. 13.02
Jurnal 14.20 Mâncăruri simple și rapide cu Jamie - ser.
gastr. engl. 15.20
Părintele Brown ser. engl. 16.15
Dragoste infinită ser. turc 17.07 Rex
la Roma - ser.
germ - it - austr.
19.35 Labirintul
sorților - ser. turc
22.25 McMafia ser. am-engl. 23.25
Casa de modă velvet - ser. span.

Diet[

Mar\i 27 august 2019

Fructele s[race în carbohidra\i
sunt cele mai recomandate în diete
L a dietă fructele
rămân o categorie specială de alimente, care te
ajută să slăbești, să te
menții hidratat și sănătos,
dacă sunt alese bine și
consumate cu măsură, în
cantitatea potrivită și la
momentul potrivit.
Evit[ sau consumă mai rar
fructe bogate în carbohidrați
sau fructe uscate, iar atunci
când o faci consumă-le în
cantități mici și doar în prima
parte a zilei.
Optează zilnic pentru
fructe sărace în carbohidrați
sau bogate în apă pentru
gustări și desert și optează
pentru fructe de pădure și citrice ca să-ți prepari smoothie-uri revigorante sau salate
delicioase.
Unele fructe sunt mai
bune decât altele la dietă, pentru că oferă cantități importante de vitamine și minerale
cu puține calorii sau au un
conținut bogat în apă (sunt
sățioase și hidratante), pe
când altele sunt mult mai bogate în carbohidrați (calorii
multe), așadar trebuie să le
consumi cu măsură sau să le
eviți.

Exemple bune
Pepenele verde și galben,
grapefruitul, pomelo, Sweetie
(un fruct numit și oroblanco)
și căpșunile se încadrează în
categoria fructelor cu cea mai
mică cantitate de zahăr pe
sută de grame (mai exact 5%).
Aceste fructe hrănitoare au și
un conținut ridicat de apă și
de ﬁbre și ajută la eliminarea
colesterolului “rău” (LDL-colesterolul) din organism. Ele
oferă energia necesară sistemelor cardiovascular și nervos ca să funcționeze optim,
nu încarcă organismul cu zahăr în exces, ci ajută la
arderea excesului de grăsime
și la pierderea în greutate.
Fructe cu peste 85% apă
- sățioase și hidratante.
Cantalupul, pepenii verzi de
toate soiurile, piersicile,
caisele, ananasul, portocalele, mandarinele sau
fructele de pădure oferă
o hidratare excelentă și
sunt sățioase la un
conținut foarte rezonabil de carbohidrați.
Împreună cu cantitățile impresionante de
apă, ﬁbrele din aceste
fructe facilitează digestia și

eliminarea toxinelor, contribuind astfel la un proces
sănătos de pierdere în greutate.
Citricele și fructele de pădure - pentru smoothie-uri
revigorante și detoxiﬁante.
Sunt cele mai bogate în antioxidanții ce lupt[ contra
cancerului și sunt responsabile pentru tinerețe și frumusețe. Include zilnic în dietă
o porție de citrice (portocale,
pomelo, mandarine, grapefruit) și de fructe de pădure
(zmeură, mure, aﬁne, merișoare sau coacăze negre).

Nu bea niciun ceai
fără lămâie sau lime
În cadrul unei diete
echilibrate, citricele și fructele
de pădure ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal, la eliminarea toxinelor
sau a resturilor nedigerate din
organism, ajută la scăderea
colesterolului și întărirea sistemului cardiovascular. Alături de fructele din primele
două categorii, le poți consuma și ca desert de prânz sau
gustare de dimineață, în
salate de fructe cu iaurt degresat.

Fructe bogate
în carbohidrați,
doar la micul dejun
Deși sunt considerate cele
mai apetisante, fructele precum banane, prune, pere,
mango, struguri și smochine
au conținut ridicat de glucide
(20%) și se recomandă să ﬁe
consumate, preferabil, în prima parte a zilei, la micul dejun sau la gustarea dinainte
de prânz.
Ele îți oferă energia
necesară

pentru întreaga dimineață,
însă consumate după-amiază
târziu sau seara, la cină, nu
au efectul dorit într-o dietă
de slăbire, ci dimpotrivă,
deoarece zahărul conținut,
mâncat și neconsumat, se
transformă peste noapte în
grăsime.
Fructe uscate - ocazional,
pentru controlul poei de
dulciuri. Staﬁdele, curmalele,
caisele și prunele uscate sunt
fructe în care conținutul de
apă este aproape zero. Sunt
hipercalorice, dar pot ﬁ adăugate în cantități mici la cerealele de dimineață, la un
smoothie sau la salata de
fructe proaspete. Fructele uscate sunt surse excelente de
vitamine și minerale și completează foarte bine conținutul de minerale și vitamine
din fructele proaspete. În
plus, s-a demonstrat că sunt
eﬁciente în îmbunătățirea sistemului imunitar și reducerea
colesterolului LDL, dar și o
metodă excelentă de a ține
poa de dulciuri sub control.
Dacă alegi fructe bogate
în ﬁbre te vei simți s[tul([) o
perioad[ mai îndelungată. Pe
lângă faptul că, în comparație
cu alte alimente, fructele sunt
sărace în calorii, ele sunt incredibil de sățioase, datorită
conținutului mare de apă și
de ﬁbre.
Fibrele dietetice sunt cele
care trec lent prin tractul digestiv și care cresc timpul de
digestie, ceea ce duce la o senzație sporită de sațietate. Unele studii au sugerat chiar că
ﬁbrele pot duce la reducerea
poei de mâncare și a aportului de alimente.
Alte cercetări arată că
aportul mare de ﬁbre poate încuraja pierderea în
greutate și reduce riscul de
creștere în greutate și de acumulare a grăsimii în
corp.
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Carmen Brum[
ne explic[ de ce
nu sl[bim chiar
dac[ facem sport
“Am început să merg la sal[, încerc
să mănânc sănătos și cu toate astea nu
slăbesc, ba din contr[, am mai pus câteva
kilograme”.
Primesc des astfel de mesaje, așa că m-am
gândit să rezum câteva din lucrurile care v[
sabotează eforturile. Dacă te regăsești în
mesajul anterior e posibil să faci una sau mai
multe dintre greșelile de mai jos.
1. Supraestimezi antrenamentul și efectele
lui. Dacă ai senzația că poți să mănânci orice
și oricât pentru că te duci de 2-3 ori pe săptămân[ la sal[, te înșeli. Dacă vrei să slăbeșți
nu este suﬁcient să mănânci sănătos și să mergi
la sal[. Trebuie să mai ai și un deﬁcit caloric,
adică să consumi mai multe calorii decât introduci prin mâncare. Din experiența mea,
antrenamentele de intensitate moderată
măresc poa de mâncare, iar antrenamentele
foarte intense o scad.
2. “Mâncatul sănătos” nu garantează
slăbirea, ba poate foarte ușor să îngrașe.
Migdalele, somonul, nucile, brânza, cartoﬁi
la cuptor, hummus etc. sunt toate foarte sănătoase, dar și foarte calorice. Dacă le mănânci
“la liber” fără control pentru că sunt ”safe”, sar putea să ai o surpriză neplăcută atunci când
te vei măsura ori cântări.
3. Dacă “mersul la sal[” scade nivelul activității ﬁzice nestructurate din programul tău
zilnic, iar nu e bine. Pe înțelesul tuturor, dacă
te duci la sal[ 2 ore pe zi, iar după aia zaci pe
un scaun sau pe canapea și nu mai ai niciun
fel de altă activitate (mers pe jos, spălat, călcat,
cărat 3 sacoșe etc.) și mănânci un pic mai mult,
să nu te mire dacă nu vei sl[bi sau chiar te vei
îngrașa.
4. “Eu am eliminat zahărul și l-am înlocuit
cu mierea”. Altă greșeală pe care o aud des de
la oamenii care vor să slăbească. De ce? O linguriță de miere are 8-10 g și 25-30 cal. O linguriță de zahăr are 5 g și 15-20 cal. Deci mierea
e mai densă și la volume egale conține mai
multe calorii. Se absoarbe rapid în sânge, crește
brusc glicemia, e formată tot din molecule de
glucoză și fructoz[ și o consumăm cu generozitate fără mustrări de conștiinț[.
5. ”Eu nu beau apă în timpul antrenamentului și 2-3 ore după ca să slăbesc”. Gre;it! Nu
ești sportiv de performanță care are de făcut
cântarul în câteva ore, ești o persoană care
vrea să elimine gr[simea, adică să slăbească.
Din păcate organismul nostru renun\[ la
grăsime cu mare greutate, în ultimul rând.
Elimin[ mai întâi apa, apoi conținutul intestinal, glicogenul, masa musculară și abia apoi
grăsimea. Când pune la loc, acumulează exclusiv grăsime. Lipsa hidrat[rii afectează în
mod negativ procesul de slăbire, de asta e
nevoie să bei apă dacă vrei să dai jos grăsime.
Atât în timpul antrenamentului cât și după.
Dacă după ce ai băut apă simți în continuare
nevoia să te răsfeți cu o băutură care să te răcorească pe vremea asta caniculară și să nu-\i
afecteze eforturile de a sl[bi, `\i recomand o
limonad[ cu ment[, castrave\i ;i ghimbir.
Sursa< www.carmen-bruma.ro/5-motivepentru-care-nu-slabesti-desi-mergi-la-sala/
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Vera Pop,
“: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 9.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 valurile
vieții 16.00 Observator 17.00 Gazda perfect[ 19.00 Observator 20.00 Poi\i pe la
noi! 23.00 Zona verde
1.00 Ultimatumul lui
Bourne 4.00 valurile
vieții (r) 6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Oana Andoni,
“:tirile Pro TV”
- 19.00

Rita Hayworth,
‘O zei\[ pe p[m]nt”
- 16.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 Las Fierbin\i
21.30 Apel de urgență 23.15 :tirile
Pro Tv 23.30 Impact mistuitor 1.45
Lecţii de viaţă (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) 11.45 Invitație cu bucluc
13.45 Dragoste și
alte necazuri 16.00
O zei\[ pe p[m]nt
18.15 La bloc 20.30
~n\elegerea 22.30
Din culise 0.15
~n\elegerea (r)2.15
Din culise (r) 3.45
La bloc (r) 5.00 La
M[ruţă

Kanal D

Eurosport
7<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la
Flushing Meadows,
New York 8<00 Ciclism< Turul Spaniei
9<35 Tenis< Openul
Statelor Unite, la
Flushing Meadows,
New York 10<35 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 11<30
Călărie< Excelenţă
ecvestră 12<00 Călărie<
Cupa Naţiunilor FEI
la proba completă
13<00 Judo< Campionatul Mondial, la
Tokyo, în Japonia
15<35 Omnisport<
Watts 16<00 Ciclism<
Turul Spaniei 18<45
Ciclism< Turul Spaniei
- vuelta Extra 19<00
Ştirile Eurosport
19<05 Tenis< Openul
Statelor Unite, la
Flushing Meadows,
New York 20<00 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 22.00 Tenis<
Game, Schett şi Mats
22.15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la
Flushing Meadows,
New York 0.00 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 2.00 Tenis<
Game, Schett şi Mats

Ștefan Bănică Jr.,
“Căsătorie
imposibilă” - 17.45

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
- 15.00

7.00 Documentar 360°GEO 8.05 Călătorie de
neuitat (r) 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 TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Cap compas 14.00 Documentar 360°-GEO
15.05 Călătorie de neuitat 15.45 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
Hamlet 22.40 Caracatița
23.50 C];tig[ Rom]nia!
0.50 Hamlet (r) 3.10
Telejurnal TvR 2 (r)
4.00 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 2

Hayal Koseoglu,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pre\ul
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
0.15 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.15
vie\i schimbate (r)
3.00 Inimi ;i lacrimi
(r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.45 Inimi ;i lacrimi (r) 6.45
vie\i schimbate
M1

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

Miercuri 28 august 2019
Prima TV

TVR 1

Andreea Fried,
“Focus 18” - 18.00

“Handbal masculin,
Liga Zimbrilor<
Steaua Bucureşti
- SCM Politehnica
Timişoara”

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 De ce are vulpea coad]? (r) 17.00
Elisa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Un romantic
incurabil 22.30
Starea naţiei - Sezon
nou 23.30 Focus din
inima României 0.00
Grăbește-te încet
1.30 Un romantic
incurabil (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- 9.00 Matinal
10.00 Portret de secol
11.00 Adevăruri despre
trecut 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
Handbal masculin,
Liga Zimbrilor< CSA
Steaua Bucureşti - SCM
Politehnica Timişoara
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Istoria Mafiei italiene
22.10 Maria Tereza Partea a II-a 0.00 Telejurnal 0.30 Aventura
urbană 1.30 Rom]ni
care au schimbat lumea
1.55 Maria Tereza (r) Partea a II-a 3.40
Portret de secol (r) 4.32
Istoria Mafiei italiene
(r) 5.55 Imnul Rom]niei

RTL Klub
7.00
Mag.
de
dimineață 10.05
Astro show 14.05
Expres australian ser. australian 15.20
Dragii moștenitori ser. magh. 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.
23.00 vindecătorul film am. 1.50 CSI<
investigatorii din
Miami - ser. am.
TV2

Duna TV

7.15 Moca - mag.
de dim. 9.50 Există
o singură familie ser. australian 11.45
Lumea astro 15.40
Esmeralda - ser.
mex. 16.40 Ramon,
dragostea mea - ser.
mex. 17.45 Mama
- ser. turc 20.10
Expres asiatic 21.55
Prinde-l dacă știi show 1.00 Detectivi
privați - ser magh.
4.55 În capcană ser. germ.
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Stilul vestimentar dup[ 50 de ani

Ai trecut pragul de 50 de
ani, viaţa ţi s-a schimbat
destul de mult şi te întrebi
care este stilul vestimentar
la 50 de ani care să exprime
exact cine eşți.

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru - em.
în lb. rom. 9.45
Labirintul sorților ser. turc 10.35
Doctorul
din
provincie - ser. germ.
13.02 Jurnal 14.20
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie - ser.
gastr. engl. 15.20
Părintele Brown ser. engl. 16.15
Dragoste infinită ser. turc 17.05 Rex la
Roma - ser germaustr.
19.35
Labirintul sorților ser. turc 21.35
Mattoni 10 - ser. ceh
22.40 Insula lui
Pietro - ser. it. 0.30
Tideland - film amengl-can.

Mod[

Miercuri 28 august 2019

Nu vrei să pari că ai rămas
captivă în perioada adolescenţei
şi cu siguranţă nu vrei să pari
mai în vârstă decât eşți cu adevărat.
Fiecare vârstă are avantajele
şi dezavantajele ei, important
este să accepţi dezavantajele şi
să pui în lumină avantajele.
La această vârstă corpul ţi se
schimbă, kilogramele se depun
unde vor ele, tocmai de aceea
este esenţial să-ţi cunoşți silueta
şi să te foloseşți de trucuri vestimentare.
Acum ai libertate, copiii au
crescut, ai o carieră strălucitoare
şi din punct de vedere ﬁnanciar
stai mult mai bine decât la 20 de
ani.
Stilul vestimentar la 50 de
ani trebuie să exprime soﬁsticare, raﬁnament şi eleganţă, pentru că ai depăşit faza în care te
străduiai să arăţi lumii cine eşți.
Acum te cunoşți, eşți sigură pe
tine şi eşti o femeie specială.

Îmbracă-te conform
vârstei

sacouri, veste, cardigane, kimonouri, jachete.

Nu încerca să te îmbraci ca
la 20 de ani din dorinţa de a nuţi arăta vârsta. Este în regulă să
ai 50 de ani şi este în regulă să
nu ai corpul perfect. Acceptă
cine eşți şi îmbracă-te în consecinţă.
Atenţie, nu trebuie să te îmbraci plictisitor doar pentru că
ai trecut de vârsta de 50 de ani.
Găseşte acel echilibru între
tinereţe şi raﬁnament.

Joacă-te cu accesorii
şi culori

Fii modestă, dar neapărat
stilată
Creează-ţi o garderobă plină
de haine clasice de calitate superioară, accesorii de bun gust
şi exprimă-ţi personalitatea cu
ajutorul lor.

Foloseşte straturi
Stratiﬁcarea hainelor este o
modalitate foarte bună de a-ţi
ascunde micile imperfecţiuni şi
în plus ţinutele formate din mai
multe straturi sunt mult mai stilate şi mai bine puse la punct.
Îmbogăţeşte-ţi ţinuta cu

De multe ori aud aﬁrmaţii
de genul< “Am trecut de vârsta
de 50 de ani, nu mai pot purta
roşu sau altă culoare care iese în
evidenţă”, ceea ce este complet
neadevărat. Poţi în continuare
să porţi culori şi imprimeuri,
dacă imaginea este soﬁsticată şi
de bun gust. Petele de culori în
ţinute sunt foarte şic şi stilate.
Poţi crea pete de culoare prin accesorii, prin bjuterii sau
adăugând o piesă colorată în ţinuta ta neutră.

Fii mereu “pusă
la punct”!
La 20 de ani puteai îmbrăca
orice şi nu erai criticată. Erai
tânără, fără bani şi cu un corp
superb.
Acum eşți o femeie matură,
care poate nu are corpul şi
tinereţea adolescentei de altădată, dar are banii, stilul şi personalitatea la care o adolescentă
doar visează. Acest lucru trebuie
să se reﬂecte prin felul cum te

îmbraci.

Cum să ﬁi “pusă
la punct”?
Înveșteşte în calitatea
hainelor şi a accesoriilor. Alege
mai puţine haine de calitate superioară, în detrimentul mai
multor haine de calitate slabă.
Modiﬁcă hainele, ca să-ţi
vină ca turnate. La această vârstă
nu-ţi mai este permis să porţi o
bluză cu un număr mai mare sau
pantaloni care nu-ţi vin perfect.
Caută o croitoreasă foarte bună
şi apelează la ea ori de câte ori ai
nevoie.
Aranjează-te de ﬁecare dată
când ieşi din casă. Coafura şi
machiajul sunt o parte importantă din imaginea ta ﬁnală,
aşadar nu le neglija.
Investeşte în tine, investeşte
în imaginea ta!
Te-ai străduit extrem de mult
să ajungi unde eşti şi meriţi să te
simţi frumoasă, sigură pe ține şi
fericită.
vedete de la care poţi să te
inspiri< Demi Moore, Julianne
Moore, Michelle Obama, Sandra
Bullock, Sarah Jessica Parker,
Cindy Crawford, Nicole Kidman, Linda Fargo, Julia Roberts.
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Pro TV

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 6.00

Halle Berry,
“Cod de acces<
Swordfish” - 21.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30
Agenda Publică (reluare) 13.00 :tiri 18.30
Audien\e `n direct, cu
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri
22.30 Audien\e `n direct (redifuzare)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile Pro
Tv 14.00 Lecţii de
viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Cod de acces<
Swordfish 23.30
:tirile Pro Tv 23.45
Lunetistul 21.30 Cod
de acces< Swordfish
(r) 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

Antena 1
7.00 Observator 9.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 valurile vieții
16.00 Obser vator
17.00 Gazda perfectă
19.00 Obser vator
20.00 iUmor Extraviral - (Best of)21.30 Minus 25 grade 0.00 Furios și iute< Tokyo Dri
2.00 Clinica 4.00 valurile vieții (r) 6.00 Observator

TVR 2

Sean Connery,
“Nemuritorul II<
Momentul întâlnirii”
- 20.10
7.00 Documentar 360°GEO 8.05 Călătorie de
neuitat (r) 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 TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360°-GEO
15.05 Călătorie de neuitat
16.00 Iubire dincolo de
timp 17.45 Căsătorie imposibilă 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 20.10 Nemuritorul II<
Momentul întâlnirii
22.10 Caracati\a 23.15
C];tig[ Rom]nia 0.15
Nemuritorul II< Momentul întâlnirii (r) 2.00
Oanapp (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

Kanal D

Istanbullu Gelin,
“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
23.00 Se strig[ darul
(r) 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 4.15 În
căutarea adevărului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Pro 2

Joi 29 august 2019
Prima TV

TVR 1

Bob Hope,

Zuria Vega,

“Drumul spre Bali”
- 16.15
7.00 Arestat la domiciliu 9.00 La bloc (r)
11.30 Dragoste și alte
necazuri (r)13.45 O
iubire ca-n povești (r)
16.15 Drumul spre
Bali 18.15 La bloc
20.30 Furia 22.30 Inchis pe nedrept 0.45
Furia (r)2.30 Inchis
pe nedrept (r) 4.15 La
bloc (r) 5.00 La
M[ruţă (r)

‘Cealalt[ familie a
so\ului meu” - 19.00

“Un detectiv
afemeiat” - 20.30

Se-eun Lee,
“Legendele palatului< Regele
Geunchogo” - 16.50

7.45 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[zbunare pe tocuri
22.00 Pre\ul dragostei 23.00 Numai
iubirea 0.15 Cealalt[
familie a so\ului meu
(r) 2.15 Inimi ;i lacrimi (r) 3.00 Inimi ;i
lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore?
5.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r)

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 Grăbește-te
încet (r) 17<00 Elisa
18<00 Focus 18
19<30 Mama mea
găteşte mai bine
20<30 Un detectiv
afemeiat 23.30 Focus din inima
României 0.00
Cucerirea Angliei Partea I 1.30 Un detectiv afemeiat (r)
3.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
4.30 Trăsniți (r)

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Portret de secol
11.00 Adevăruri despre trecut 11.30 Discover Romania 12.20
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Akzente 16.50 Legendele palatului< Regele
Geunchogo 18.00 Lumini ;i umbre 19.00
Rom]ni care au schimbat lumea 19.30 100 de
poveşti despre Marea
Unire 20.00 Telejurnal
21.00 Istoria Mafiei
italiene 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 Portret de
secol (r) 5.30 vizită de
lucru (r) 5.55 Imnul
Rom]niei

Eurosport
7<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
8<00 Ciclism< Turul
Spaniei 9<30 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 10<30 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 11<35 Omnisport< Watts 12<00
Călărie< Campionatul
European, la Rotterdam,
în Olanda 13<00 Judo<
Campionatul Mondial,
la Tokyo, în Japonia
15<40 Ciclism< Turul
Spaniei 16<00 Ciclism<
Turul Spaniei 18<45 Ciclism: Turul Spaniei vuelta Extra 19<00 Fotbal< Liga Campionilor
UEFA 20<00 Ştirile Eurosport 20<05 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 22<00 Tenis<
Game, Schett şi Mats
22<15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
0<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
2<00 Tenis< Game,
Schett şi Mats 2<15 Tenis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York
4<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York

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

Jackie Chan,

RTL Klub
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro show 14.05 Expres australian - ser.
australian 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.
23.00 O gagică puternică - film am. 1.50
CSI< Investigatorii
din Miami - ser. am.
3.00 Maigret și
micuțul Albert - film
engl-magh.
TV2

7.15 Moca - mag. de
dimineață 9.50 Există o singură familie - ser. australian
11.45 Lumea astro
15.40 Esmeralda ser. mex. 16.40 Ramon, dra-gostea
mea - ser. mex.
17.45 Mama - ser.
turc 20.10 Expres
asiatic
21.55
Prinde-l dacă știi show 1.00 Detectivi
privați - ser. magh.
5.30 În capcană doc. reality germ.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Labirintul sorților - ser. turc
10.30 Doctorul din
provincie 13.02 Jurnal 14.20 Mâncăruri simple și rapide
cu Jamie - ser. gastr.
engl. 15.25 Părintele
Brown - ser. engl.
16.15 Dragoste infinită - ser. turc
17.10 Rex la Roma ser. germ-it-austr.
19.35 Labirintul
sorților 20.30 Părintele Brown - ser. engl. 21.25 Într-o altă
viață - film magh.
0.00 Nu murim
niciodată! - film
magh.
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Tinctura de afin regleaz[
glicemia ;i s[n[tatea tractului digestiv
Tinctura de
Afin este special
creată pentru a
susține microcirculația sangvină și
a îmbunătăți vederea. În plus, aceasta este deosebit de
utilă și în reglarea
glicemiei și menținerea sănătății
tractului digestiv.
Acest demers este
cu atât mai necesar cu
cât ritmul vieții noastre devine tot mai
alert și stresant, iar
alimentația noastră
devine tot mai haotică, procesată și plină
de toxine, aditivi și
carbohidrați rafinați
(zahăr alb, fructoză,
glucoză, făină albă și
derivatele acesteia,
sucuri ș.a.). Toți acești
factori de stres afectează organismul, sistemul digestiv, și mai
ales pancreasul, fiind
greu încercat în special din cauza rolului
său esențial în secreția insulinei și reglarea glicemiei. În plus,
stilul de viață sedentar caracteristic lucrului la birou poate
afecta circulația sangvină (mai ales când
stăm pe scaun pe perioade mai mari de 1
oră). Nu în ultimul
rând, lipsa expunerii
suficiente la lumina
solară și privitul prelungit în ecranele de
calculator, televizor,
tabletă,
telefon
ș.a.m.d., în timp, poate afecta acuitatea vizuală. Așadar, curele
cu suplimente pe bază de compuși bioactivi din plante medicinale ce au acțiune
de reducere a glicemiei (Afin) și cu molecule ce se aseamănă
cu insulina (mirtilina), sunt una dintre
soluțiile cele mai naturale în această situație.
Menționăm faptul că toate tincturile
noastre au fost concepute pentru a completa și spori acțiunea
ceaiurilor Hypericum. Din acest motiv,
dacă doriți efecte mai

rapide și o cură mai
eficientă, vă recomandăm asocierea
celor două categorii
de produse. În cazul
Tincturii de Afin, recomandăm Ceaiul de
Afin (fructe sau frunze), cel Antidiabetic
(pentru potențarea
efectelor protectoare
la nivelul pancreasului) sau cel Oftalmic
(pentru sporirea protecției la nivelul ochilor).
Extractul natural
din Afine de pădure
(vaccinium myrtillus) este un excelent
adjuvant în normalizarea glicemiei datorită conținutului de
mirtilină, ce are o acțiune similară cu cea
a insulinei. Derivații
fenolici conținuți au
un puternic caracter
antioxidant și contribuie la limitarea acțiunii negative a stresului oxidativ, având

și o acțiune geriatrică.
Extractul are o acțiune ușor laxativă datorită conținutului sporit de acizi organici,
fiind indicat în normalizarea scaunelor.
De asemenea, acesta
are și o acțiune bacteriostatică la nivel
digestiv și urinar.
Antocianozidele

din Afine au proprietăți antiinflamatorii,
inhibând formarea
prostaglandinelor E
ce au un rol direct în
reglarea proceselor
inflamatorii. Tot datorită conținutului de
antocianozide, extractul contribuie și la
menținerea acuității
vizuale (în special la
ameliorarea vederii
nocturne). Mai mult
chiar, antocianozidele
participă și la stimularea microcirculației
sangvine, asigurând
contracția ritmică a
musculaturii netede a
arteriolelor care controlează fluxul de sânge circulant. Acestea
reduc permeabilitatea
și fragilitatea capilară
și normalizează nivelul colesterolului seric, contribuind la buna funcționare a sistemului cardiovascular.
Astfel, afinele au
proprietăți hipoglicemiante, hipocolesterolemiante și imunostimulatoare. De
asemenea, acestea au
o acțiune antiseptică
la nivelul tractului digestiv și urinar (acționează în limitarea
dezvoltării Candida
spp.) și susțin activitatea cardiacă normală. Toate aceste proprietăți ale extractului
se explică prin conținutul mare în antociani, vitamine, minerale, oligoelemente și
a celorlalți compuși
bioactivi ce se păstrează nealterați, cu o
biodisponibilitate
sporită.

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
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Cele mai frecvente
simptome ale
spondilitei
anchilozante
Spondilita anchilozantă este un tip
de artrită care afectează articulațiile și
ligamentele coloanei vertebrale, având
o evoluție de lungă durată (cronică).
Poate produce durere, rigiditate, edem
și limitarea mișcărilor la nivelul coloanei
vertebrale inferioare, mijlocii și la nivelul gâtului și uneori în unele părți cum
ar fi mandibula, umerii, coapsele, genunchii și călcâiele.
Ca frecvență, boala este mai des întâlnită
la bărbați decât la femei. Pentru acest tip de
afecțiune nu există vindecare, după cum subliniază specialiștii, însă tratamentul poate
controla de cele mai multe ori simptomele și
poate preveni agravarea bolii. ”Majoritatea
persoanelor sunt capabile să întrețină aproape
toate activitățile zilnice și să își continue meseria. Complicațiile spondilitei anchilozante
sunt reprezentate de inflamația părții colorate
a ochiului (irisul), numindu-se irită, sau probleme de respirație, datorate curburii părții
superioare a trunchiului și rigidității toracelui”, notează sfatulmedicului.ro.
Cât despre cauzele spondilitei anchilozante, medicii sunt de părere că în general ar
fi vorba despre acțiunea anumitor factori genetici, întrucât s-a observat tendința transmiterii acestei afecțiuni în cadrul aceleiași
familii. Majoritatea copiilor cu această boală
s-au născut prezentând o anumită genă,
HLA-B27. Chiar dacă această genă este prezentă , asta nu înseamn[ neapărat apariția
bolii. Studii recente au demonstrat că atât
factorii de mediu cât și infecțiile au un rol în
declanșarea bolii.

Simptomele spondilitei
anchilozante
• dureri de spate sau fese, care se agravează
noaptea, în poziția culcat.
• rigiditate dimineața sau după perioade îndelungate de inactivitate
• alte dureri articulare
• dureri la nivelul tendoanelor și ligamentelor, cum ar fi în peretele toracic, tălpi sau
călcâie.
”Deoarece multe dintre aceste simptome
pot semnala prezența altor afecțiuni, se recomandă solicitarea unui diagnostic medical.
Abordarea terapeutică, farmacologică și nonfarmacologică, se va stabili însă ca urmare a
unei vizite la medic și a unei evaluări medicale corespunzătoare”, recomandă conf. univ.
dr. Carolina Negrei.
Agravarea sau nu a spondilitei anchilozante depinde de numero;i factori, cum ar fi
v]rsta la care debuteaz[, c]t de devreme este
pus diagnosticul ;i ce articula\ii sunt implicate. De;i este prea devreme pentru a se spune
cu exactitate, cercet[torii sper[ c[ tratamentul
precoce cu medicamente de ultim[ genera\ie
va sc[dea procesul inflamator, va preveni cicatrizarea ;i va limita progresia bolii.

