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Miercuri, de la ora 18<30, la Informa\ia TV

Programe TV

2 Informa\ia zilei
Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Georgeta Pop,
invitat[ la “Audien\e
`n direct” - 18.30

Lora,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

Gul Kirat Panag,
“Dragoste de probă”
- 20.30

Zuria Vega,
“Cealalt[ familie a
so\ului meu” - 19.00

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
11.30 :tiri 12.00
Agenda Publică (reluare) 18.30 Audiențe
în direct, realizator M.
Ghi\[, invitat[ Georgeta Pop - CJAS (r)
19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică, realizator Stela C[dar

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Inimi tinere 16.00
Lecţii de viaţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbinți 23.30
Maestrul betiv 2
3.00 Lec\ii de via\[
4.00 vorbe;te lumea (r) 6.00 Ce se
întâmplă doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor

7.00 Arestat la domiciliu 9.00 La bloc (r)
11.30 Drumul spre
Cordura (r) 14.00 Inside Job< Adevărul despre criză (r) 16.15 7
prichindei cuceresc
Broadway-ul 18.15 La
bloc 20.30 Dragoste
de probă 23.00 Cutia
Pandorei 0.30 Cu
plăcere (r) 1.15
Dragoste de probă (r)
4.00 La bloc (r) 6.15
Ce spun românii (r)

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

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Surorile
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Ultimul războinic al aerului 21.30
Ucenicul vrăjitor
23.30 Insula iubirii (r)
3.00 Acces direct (r)
4.30 Surorile(r) 6.00
Observator
TVR 2

Kanal D

7.00 Documentar 360°-GEO
8.00 Fram (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 pistolar16.50
Oanapp 17.55 vara amintirilor 18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR2 20.00 Gala
umorului 21.10 Misterele insulei Shadow< Ultimul Crăciun 22.50 Filler 23.10 Everest
1.50 Misterele insulei Shadow< Ultimul Crăciun (r) 4.15
Everest (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 Teo Show 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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Eurosport
7<00 Omnisport<
Watts 8<30- 9.30
Jocurile olimpice<
Legende vii10<00 Ciclism< Turul Franţei
12<10 Scrimă< Campionatul Mondial, la
Budapesta, în Ungaria 13<25 Ciclism<
Turul
Franţei
astăzi14<35 Ciclism<
Turul Franţei18<40
Ciclism<
Turul
Franţei - Extra19<10
ocurile olimpice<
Drapel şi familie
20<10
Jocurile
olimpice< Forţa unuia
21<10 Omnisport<
Wattsa 21<35 Raliuri<
Acces în culisele ERC
22<00 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 23<00
Ştirile Eurosport
23<05 Snooker< Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 1.00
Ciclism<
Turul
Franţei astăzi 2.00
Raliuri< Acces în
culisele ERC 2.30
Snooker< Mastersul
de la Riga, la Riga, în
Letonia 4.00 Ciclism<
Turul Franţei 6.00
Snooker< Mastersul
de la Riga, la Riga, în
Letonia

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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Prima TV

Amza Pellea,
“Osânda” - 20.30
7.20 Focus (r) 8.00
Orgolii
9.30
Teleshopping 10.00
Mama mea gătește
mai bine 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Nemuritorii ﬁlmului< Stela Popescu
in dialog cu Irina Draganescu (r) 17.00
Elisa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine 20.30
Osânda 23.00 Tr[sni\ii 0.00 Nemuritorii
ﬁlmului< Tamara Buciuceanu în dialog cu
Cesonia Postelnicu
2.00 Osânda (r)4.30
Trăsniți (r)5.30 Apel
de urgen\[ (r) 6.50
Teleshopping
RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Show 12.50 Muppet
Show – ser. am. 13.20
Suleiman – ser. turc
15.40 Glades – crime
pe litoral – ser. am.
16.45 Elif – pe drumul iubirii – ser. turc
17.50 Zdrobit – ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
21.05 Micul nostru
sat – ser. magh. 22.05
Între prieteni – ser.
magh. 22.45 Dumnezeul mi-a dat like - ser.
am. 1.15 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 13.30 Bani
murdari, dragoste
curată – ser. turc
15.40 Ramon, dragostea mea – ser.
mex. 16.40 Păsărica
- ser. turc 22.50 Ce
vrea femeia? – film
am. 4.40 Detectivi
privați – ser. magh.
5.25 În capcană –
ser. germ.

TVR 1

Pierre Niney,
“Odiseea” - 21.10
7.00 Matinal 8.00 Matinal 10.00 Ca'n viaţă
11.45 Teleshopping
12.20 Legendele palatului< Regele Geunchogo13.30 Cronici
Mediteraneene 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte corect! 15.10 Opre
Roma 16.00 EURO polis 16.50 Legendele
palatului< Regele Geunchogo18.00 Observatori
la Parlamentul European 18.35 Lumini și
umbre< Partea II 19.30
100 de poveşti despre
Marea Unire 20.00 Telejurnal 21.10 Odiseea
23.10 Legende ;i mistere
23.45 #Creativ 0.10
Telejurnal 0.40 Lumini
și umbre< Partea II (r)
1.40 Odiseea (r) 3.40
vorbeşte corect! 4.05
Profesioniştii... cu Eugenia vodă (r) 5.00 Legende ;i mistere 5.30 Imnul României 5.35 Teleshopping

Animale
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Cele mai
uimitoare
curiozit[\i
despre animale

Duna TV

Există extrem de multe lucruri pe
care nu le știm și nu le-am aﬂat încă
despre lumea plină de minuni și mistere a animalelor.
Chiar dacă le avem în căminul nostru sau
le admirăm în mediul lor natural, animalele
au reprezentat mereu o enigmă și au reușit să
ne uimească de foarte multe ori cu personalitatea și particularitățile lor speciale. ~n continuare v[ red[m 20 de curiozit[\i despre animale pe care cu siguran\[ nu le-a\i ;tiut.
8.15 Cinci continente 8.45 Prietenii lui
Noe 9.20 Labirintul
sorților– ser. turc
10.05 Doctorul din
province - ser. germ.
13.02 Jurnal 13.50
Păstrătorii gusturilor
– ser. gastr. 15.20 Sălbaticul și vestul –
film austr. 16.20
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10 Agentul Rex 18.05 Mama
veterinară – ser.
germ. 20.30 Patrulă
în Alpi – ser. it. 21.35
Războiul piraților –
film fr-it-span. 23.20
Maigret și plăcerile
nopții – film engl.

1. Limba cameleonului poate atinge
lungimea dublă a corpului s[u.
2. Blana ursului polar este albă deoarece
mijlocul ﬁrului de par din blană este gol, iar
prin el se reﬂectă lumina mai mult decât în
zăpadă și gheață. Pielea unui urs polar este
neagră.
3. Elefantul nu vede foarte bine, însă este
ajutat de urechi și de nas. Poate mirosi apă de
la 4 km distanță și este singurul animal care
nu poate sări.
4. Tigrii nu au dungi numai pe blana lor,
ci și pe pielea lor și nu există doi tigri care să
aibă dungi la fel pe corp.
5. Un pont util pentru cele care vor să
plece într-o aventură mai periculoasă< pentru
a sc[pa din strânsoarea unui crocodil, împinge
cu degetul mare în globul s[u ocular. Îți va da
drumul instant. Mai mult de atât, crocodilii
nu pot scoate limba deoarece au o protecție

pentru a nu și-o mu;ca din pricina
fălcilor puternice.
6. Femelele de dihor pot să moară dacă
nu se împerechează. În perioada de căldură,
corpul lor secretă un nivel foarte mare de estrogen, iar dacă hormonul stă în sânge pentru
o perioad[ prea lungă, poate cauza o anemie
aplastic[ a măduvei osoase, care este fatală.
7. Printre alte curiozități despre animale
se aﬂă și aceasta< nasul ﬁecărei pisici este diferit, astfel încât ele pot ﬁ identiﬁcate în funcție
de această trăsătură, în același mod în care
oamenii sunt identiﬁcați în funcție de amprente.
8. Cimpanzeii chelesc odată cu înaintarea
în vârstă, exact ca și oamenii.
9. Delﬁnii dorm întotdeauna cu un ochi
deschis. Aceștia produc sunete diferite prin
care îi cheamă pe ceilalți membri ai grupului.
Biologii au asemănat acest proces cu cel prin
care oamenii se strigă între ei.
10. Pinguinii se împerechează pe viață, iar
cei care fac parte din specia Gentoo le dăruiesc
aleselor o pietricic[, atunci când le curtează.
11. Printre cele mai interesante curiozități
despre animale se aﬂă și aceasta< puricii pot
să sară cu până la 200 de ori față de înălțimea
lor. Acest lucru este echivalent cu un om
sărind Empire State Building din New York.
12. Pentru că din\ii castorilor nu se opresc
niciodată din creștere, aceștia trebuie să roadă
în mod constant obiecte, pentru a le menține

la o lungime normală. Dacă
nu ar face acest lucru, din\ii ar
crește în cele din urmă în creierul lor.
13. Rechinii nu au oase în corp. Scheletul
lor este făcut din cartilaj (acel os ﬂexibil pe
care omul îl are în ureche și nas). Un alt lucru
uimitor este acela că, rechinul trebuie să înoate
mereu pentru a nu se îneca.
14. Un gândac de bucătărie poate trăi câteva săptămâni cu capul tăiat. În ﬁnal acesta va
muri de foame.
15. Ochii caprelor au pupile dreptunghiulare, care le oferă posibilitatea de a avea o
vedere mult mai amplă și a se proteja de animalele de pradă.
16. Cangurul este singurul mamifer cu picioare care nu poate să meargă cu spatele.
17. vaca nu transpiră. Singurul loc de pe
corpul unei vaci, unde există glande sudoripare, este nasul acesteia.
18. Capul călugăriței (mantis religiosa)
este foarte ciudat. Este singura insectă care își
poate roti capul la 360 de grade. O altă ciudățenie a acesteia este și faptul că are 2 ochi compuși și 3 ochi simpli.
19. Girafa este cel mai înalt animal de pe
planetă, ea având, totodată, o limb[ extrem
de lungă pe care o poate folosi pentru a se
sp[la în urechi.
20. Pentru câini nu este niciodată liniște
totală. Chiar și noaptea ei aud o mulțime de
sunete și de vibrații aﬂate în jur sau în depărtare.
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Elena Popa, 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 Csintalan Csaba profesor doctor (r) 17.30
Taina credin\ei (limba
maghiară), realizator
Eva Laczko 19.00 :tirile
săptămânii
22.00
“S[n[tate, frumuse\e,
stil”, invitat[ Elena Popa
- psihoterapeut

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Asia Express 13.00 Observator 14.00 Un negru
pentru Casa Alba (r)
16.00 Poi\i pe la noi (r)
19.00 Observator 20.00
iUmor 22.00 John Wick
2 0.30 Războiul stelelor
- Episodul Iv< O nouă
speranță 3.00 Tutankhamun 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Kate Hudson,
“Aurul nebunilor” 16.45

Salma Hayek,
“Graba stric[
treaba” - 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Robbersonii
şi poliţia 12.00 Ce
spun românii (r)
13.00 Odrasla lui
tata 14.45 Agentul
Cody Banks 2< Destinatia Londra
16.45 Aurul nebunilor 19.00 Ştirile
Pro Tv 20.00 Răzbunătorii 23.00
Jocurile foamei< Revolta - Partea II
1.30 Ai noştri 2.30
Odrasla lui tata (r)
4.15 Robbersonii şi
poliţia (r) 6.00
Lecţii de viaţă

7.15 Cum salvezi o
căsnicie (r) 9.45 La
bloc (r) 12.00 Inside
Job< Adevărul despre
criză (r) 14.15 Modelul (r) 16.30 Muppets în spațiu 18.15
La bloc 20.30 Graba
strică treaba 22.45
St[p]nii nop\ii 0.45
Mâini ucigașe 2.30
St[p]nii nop\ii (r)
4.00 La bloc (r) 6.00
Ce spun românii (r)

Kanal D

Eurosport
7<30 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 8<30
Scrimă< Campionatul
Mondial, la Budapesta,
în Ungaria 9<40 Omnisport< Watts 10<00
Ciclism< Turul Franţei
12<00 Snooker< Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 13<15
Ciclism< Turul Franţei
astăzi 14<25 Ciclism<
Turul Franţei 18<50
Ciclism< Turul Franţei
- Extra 19<20 Formula
e< Campionatul FIA, la
New York, în Statele
Unite 20<20 Omnisport< Watts 20<25 Ştirile Eurosport 20<30
Călărie< Circuitul
Campionilor Global,
în Germania 22<00 Ciclism< Turul Franţei
astăzi 22<55 Ştirile Eurosport 23<00 Curse de
maşini< Cupa de Anduranţă Blancpain, la
Spa-Francorchamps,
în Belgia 0<30 Sporturi
cu motor< Titanii RX,
în Regatul Unit 1<00
Ciclism< Turul Franţei
astăzi 2<00 Omnisport<
Watts 2<30 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 4<00
Ciclism< Turul Franţei
6<00 Snooker< Mastersul de la Riga, la Riga,
în Letonia

Gabriel Garko,
“Onoare ;i respect” 22.10

Andra Vi;an,
“ROventura” - 13.00

7.10 Regatul Sălbatic
7.40 Documentar< ~n inima Africii 8.30 Generaţia Fit 9.00 Sid, micul
savant 10.00 Mic dejun
cu un campion 11.00
D’ale lu’ Mitică 12.00
vibe By Ioana voicu
12.30 Cap compas 13.00
Memorialul Durerii
14.00 Gala Umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de 10 17.00 Zile cu
stil 17.30 Motorvlog
18.00 În inima Africii (r)
18.50 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Jandarmul se `nsoara
22.10 Onoare şi respect
0.00 Zile cu stil (r) 0.45
Jandarmul la plimbare
22.10 Onoare şi respect
23.45 Zile cu stil 0.15
Motorvlog 0.45 Jandarmul la plimbare 2.30
Onoare ;i respect 3.55
Sid, micul savant 4.45
Discover Romania (r)
5.00 Memorialul Durerii
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show (r)
11.00 Sport, dietă
şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
13.30 Roata norocului (r) 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 Puterea
dragostei (r) 3.30
Teo Show (r) 5.30
Pastila de râs 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro 2

Jasmin Bhasin,
“Inimi ;i lacrimi” 17.00
7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 9.15 R[zbunare
pe tocuri (r) 10.15 Inimi ;i lacrimi (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 14.00
Te voi g[si, te voi iubi
(r) 15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00 vie\i
schimbate 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Te voi
g[si, te voi iubi 19.00
Familia so\ului meu
21.00 R[zbunare pe
tocuri 22.00 Mo;tenirea 23.00 vie\i
schimbate (r) 0.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.15
Ce se întâmplă doctore? 4.30 Mo;tenirea
(r) 5.15 Te voi g[si, te
voi iubi (r) 6.00 Inimi
;i lacrimi
M1

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 Suma 15.35
Biserica vie 16.35
Șansa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal 21.33
Astă-seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă noapte
1.02 Jurnal de închidere

S]mb[t[ 27 iulie 2019
Prima TV

TVR 1

Jon Cryer,
“Lovit de fulger” 22.00

Sonia Argint
Ionescu,
“Vreau s[ fiu
s[n[tos” - 10.00

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 Nemuritorii
filmului< Tamara Buciuceanu în dialog cu
Cesonia Postelnicu
(r) 15.30 Chef Dezbr[catu’ 16.00 Mihail, câine de circ
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Cu mâinile curate 22.00 Lovit de
fulger 0.00 Cu mâinile curate (r) 2.30
Lovit de fulger (r)
4.30 Flash monden
(r) 5.00 Cu lumea-n
cap (r) 5.30 Focus
6.50 Teleshopping

7.00 #Creativ 7.35
Politică şi delicateţuri
8.35 Aventura urbană
9.30 M.A.I. aproape de
tine 10.00 vreau să fiu
sănătos 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Constructorii de visuri 12.00 Drumul succesului 12.30
Adevăruri despre trecu
13.00 Exclusiv în România 13.45 Discover Romania 14.00 Telejurnal
14.30 Ora regelui 15.30
Toate pânzele sus! 16.30
vedeta populară 18.30
Teleenciclopedia 19.30
Moment Art 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Dosar Rom]nia
22.00 Aventurile căpitanului Alatriste 23.10 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 0.20 Ora zero 1.20
Arheologia crimelor comunismului 2.10 Aventurile căpitanului Alatriste 3.05 Sport Meteo
(r) 3.25 viaţa satului (r)
5.30 Imnul României
5.35 Teleshopping 6.30
Cronici Mediteraneene

RTL Club
7.45 Clubul de puști
11.30 Muppet Show
– ser. am. 12.45
Dumnezeul mi-a dat
like - ser. am. 14.50
Agentul Carter – ser.
am. 16.55 Romy și
Michele, ce gagici minunate! – film am.
19.00 Jurnal RTL
19.55 Regele leu 2 film am. 21.35 Frumoasa sub acoperire
– film am. 0.05 Gheața în flăcări – film am.
2.15 Bad Max 3 – film
am-australian 5.05
Bărbații! – ser. magh.
TV2

Duna TV

7.00 Lumea astro
8.05 Desene animate
11.25 Constructorii
– mag. de imobilare
13.25 Bagajul – mag.
turistic 16.50 Inspectorul Alex – ser.
pol. 19.55 Transformers< epoca pieririi film am. 23.20 Jurassic Park 3 - film am.
1.20 Monstrul contra
anacondei – film am.
23.30 Franctirorul –
thriller am. 2.20
Nunta lui Rachel –
film am. 4.30 Minți
briliante – ser. am.
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Îmbun[t[\irea
calit[\ii vie\ii cu
ajutorul abilit[\ilor
În momentul în care vorbim despre
dezvoltare personală, nu putem să nu
tratăm unul din cele mai importante
elemente ale acestui proces, şi anume
cel legat de abilităţi.
Abilităţile noastre sunt foarte importante
atunci când ne pregătim să îmbrăţişăm o anumită meserie, sunt importante când aplicăm
pentru un anumit loc de muncă, să devenim
voluntari ori să ne înscriem la facultate.

Efort susţinut pentru atingerea
scopurilor

Dezvoltarea personal[, un proces
pe termen lung, nu ceva temporar
În mod normal, dezvoltarea personală nu ar
trebui să ﬁe înţeleasă ca o
activitate pe perioadă determinată pe care o facem
la un moment dat în viaţă
cu un anume scop.
Este părerea specialiştilor
care atrag atenţia tuturor
asupra acestei probleme, mai
ales că foarte mulţi oameni,
după ce au citit o carte pe
această temă sau au participat
la un curs de dezvoltare personală au concluzionat că în
viaţa lor nu s-a schimbat nimic.

7.00 Jurnal 7.45
Harta 8.40 Preietenii lui Noe 10.05
Ura, suntem în vacanță! – ser. fr.
11.00 vară la Balaton 13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.15 Doc
Martin – ser. engl.
15.45 Formula 1,
marele premiul al
Germaniei 18.00
Înger gastronomic
20.30 Puștiul spion
– film am. 22.05
Candidatul din
Manciuria – thriller
am. 1.20 Concert
Leslie Mandoki 1/2

Dezvoltare personal[

Drumul spre starea
de bine
Tocmai pornind de la
această constatare, trainerii în
dezvoltare personală ne spun
că această dezvoltare trebuie
de la bun început privită ca
un proces de lungă durată.
Adică, aşa cum după o cură
de slăbire ne schimbăm radical stilul de viaţă din punct de
vedere alimentar, adoptând
un regim sănătos în viaţa de
zi cu zi, la fel facem şi cu dezvoltarea noastră pe plan personal. Procesul de cunoaştere
a propriei noastre persoane
nu se încheie după două, patru, cinci sau zece săptămâni,

e un proces cu durată nedeterminată pe care ar trebui să
îl privim ca pe o cale spre
starea de bine pe care de altfel
o căutăm. E un fel de cheie ce
deschide poarta succesului. În
mod sistematic, citind, învăţând, cunoscându-ne mai
bine, punem cărămidă cu
cărămidă la mentalitatea
noastră de oameni de succes,
de învingători.

Autocunoaşterea
Pentru ﬁecare dintre noi,
autocunoaşterea, ca de altfel
dezvoltarea personală, ar trebui să ﬁe o etapă continuă în
dezvoltarea noastră ca oameni. Suntem ﬁinţe umane
capabile de o cunoaştere de
sine aprofundată. Specialiştii
ne spun că această autocunoaştere nu trebuie să
însemne neapărat schimbări
de sine, însă, când e necesar,
schimbarea devine inevitabilă, mai ales dacă doar
cu ajutorul ei putem creşte.
Aşadar, nu putem vorbi de
dezvoltare personală fără a lua
în calcul cunoaşterea de sine
aprofundată. Începem prin a
ne da răspunsul la câteva întrebări existenţiale< cine sunt,
ce vreau de la viaţă, ce pot face
pentru a obţine ceea ce îmi
doresc, ce obstacole am în
calea spre atingerea obiec-

tivelor. Când avem răspuns la
aceste întrebări înseamnă că
suntem în stare să mergem
mai departe în procesul nostru de dezvoltare personală.

Descoperirea
resurselor
Acest proces joacă cel mai
important rol în descoperirea
resurselor. Ne indică în cel
mai simplu mod dacă ne
aﬂăm într-un impas şi, mai
ales, cum ieşim din el. Ne
ajută să ne punem în valoare
calităţile, abilităţile personale.
Pentru că, să nu uităm, ﬁecare
dintre noi este înzestrat nativ
cu anumite talente. Trebuie
doar să ştim ce e de şlefuit, pe
unde, pentru a le pune în valoare. Prin procesul de dezvoltare pe plan personal se
face de fapt o explorare mai
profundă a interiorului nostru, sunt găsite răspunsuri la
întrebări ce ne frământă, iar
ulterior se culeg roadele dezvoltării personale pentru că
beneﬁciile sunt multe, de la
armonizarea legăturilor din
familie la identiﬁcarea
nevoilor reale, la găsirea motivaţiei necesare atingerii anumitor obiective. Trebuie
doar să vrem să găsim răspunsuri la întrebări ce ţin numai
de noi şi suntem la un pas de
marea schimbare în bine.

Ne stabilim scopuri, obiective, iar în
funcţie de acestea, ne înarmăm cu un efort
susţinut pentru a le atinge. Schiţăm aşadar un
plan, celebrul plan de bătaie. O schiţă cel puţin.
Aşezăm negru pe alb acţiunile pe care urmează
să le facem şi ţinem cont de abilităţile noastre,
în special cele pe care trebuie puţin să le îmbunătăţim. Trebuie să avem în vedere, de la
bun început, calităţile şi abilităţile ce ne fac eligibili pentru funcţia, cariera pe care ne-o
dorim.
În opinia specialiştilor, abilităţile se pot
forma sau se pot dezvolta printr-o serie de activităţi, prin exerciţiu. Repetiţia e mama învăţării şi nu degeaba se spune asta. Trebuie să
ne setăm o anumită abilitate ce dorim să o perfecţionăm şi apoi să trecem efectiv la treabă.
Unele abilităţi necesită mai mult timp şi mai
mult efort pentru a ﬁ perfecţionate, altele dimpotrivă. Cert este că ﬁecare din noi are alte
calităţi care pot să o compenseze pe cea care
nu e suﬁcient de mult dezvoltată sau chiar
lipseşte cu desăvârşire.

Întocmirea listei cu abilităţi
Indicat este să facem o listă cu abilităţile
noastre. Să trecem în cap de listă acele abilităţi
pe care am reuşit până în momentul întocmirii
listei să le dezvoltăm. Pe aceeaşi listă vom nota
în dreptul ﬁecărei abilităţi şi cum am identiﬁcat
resursele pentru a le dobândi, contextele în
care s-au format. Avem astfel la îndemână
strategii pentru a dezvolta noi competenţe.
Abilităţile de viaţă sunt importante ﬁe că vorbim de succes pe plan profesional, ﬁe că vorbim
despre viaţa noastră personală.
Cu ajutorul lor ne adaptăm unor situaţii
noi, cu ajutorul lor evoluăm, ne îmbunătăţim
calitatea vieţii.
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Duminic[ 28 iulie 2019
Prima TV

TVR 1

Duminic[ 28 iulie 2019

Ana Holdi; Pop,
invitat[ la “Zone
folclorice” - 14.00

Taylor Lautner,
“Oameni mari ;i
f[r[ minte” - 21.45

Andie MacDowell,
“La hotarul
nebuniei” - 23.00

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei,
realizator Mihaela Ghiță
13.00 ~n slujba comunit[\ii, realizator M.
S[lceanu, invitat deputat
Romeo Nicoară (r) 14.00
Zone folclorice cu Ioana
vladimirescu, invitat[
Ana Holdi; Pop ;i Taraful
Ceat[ra (r) 17.30
“S[n[tate, frumuse\e,
stil”, invitat[ Elena Popa
- psihoterapeut (r) 18.30
Educație ecologică 20.00
~n slujba comunit[\ii (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Agentul Cody
Banks 2< Destinatia
Londra (r) 12.00
Aurul nebunilor (r)
13.00 Apropo Tv
14.00 Mirajul dansului 16.30 OmulPăianjen 2 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Ora de vârf 2 21.45
Oameni mari și fără
minte 2 23.45 Ai
no;tri 0.45 OmulPăianjen 2 (r) 3.00
Mirajul dansului (r)
5.00 Ce spun românii (r) 6.00 Ştirile
Pro Tv

8.00 7 prichindei
cuceresc Broadwayul (r) 10.00 La bloc
12.15 Muppets în
spațiu (r) 14.00
Graba strică treaba
(r) 16.15 Larr y
Crowne 18.15 La
bloc 20.30 Cronicile
Casterilor< A 16-a
lună 23.00 La hotarul nebuniei 0.45
Cronicile Casterilor<
A 16-a lună (r) 2.30
La hotarul nebuniei
(r) 3.45 La bloc (r)

7.00 vie\i schimbate (r)
8.00 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 8.45 Teleshopping 9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Inimi ;i
lacrimi (r) 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 14.00
Te voi g[si, te voi iubi
(r) 15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00 vie\i
schimbate (r) 17.00 Inimi ;i lacrimi 18.00 Te
voi g[si, te voi iubi
19.00 Cealalt[ familie a
so\ului meu 21.00
R[zbunare pe tocuri
22.00 Moștenirea 23.00
vie\i schimbate (r) 0.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 2.00
Moștenirea (r) 2.45
Doctorul casei (r) 3.30
Daria, iubirea mea 4.15
Ce se `nt]mpl[ doctore
(r) 4.30 Mo;tenirea (r)
5.15 Te voi g[si, te voi
iubi (r) 6.00 Inimi ;i
lacrimi (r)

Antena 1
7.00 Observator 10.00
Asia Express 13.00 Observator 14.00 Ucenicul
vrăjitor (r) 16.00 Poiţi pe
la noi! (r) 19.00 Observator 20.00 iUmor 22.00
Băieţi de oraş 0.00 John
Wick 2 (r) 2.30 Observator (r) 3.30 Războiul
stelelor - Episodul Iv< O
nouă speranță (r) 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

Fuego,
“Drag de Rom]nia
mea” - 15.00

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 ca-n ﬁlme 12.00
Desc[leca\i `n Carpa\i
12.30 S[n[tate cu de
toate 13.10 Duminica
ﬁlmului românesc<
Răzbunarea haiducilorRomânia, 1968 14.50
Discover Romania 15.00
Drag de Rom]nia mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 În inima Africii
18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR2
20.10 Haiducii lui Şaptecai-România, 1971 21.50
Discover Romania 22.10
|ara bel;ugului 0.25
Drag de Rom]nia mea
(r) 2.15 Răzbunarea
haiducilor 3.45 Telejurnal TvR2 4.35 Zile cu
stil 5.00 Ferma 5.55 Imnul României 6.00 Poate
nu ;tiai

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo
Show (r) 11.00
Pastila de râs 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 Teo Show (r)
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
7<30 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 8<30
Călărie< Circuitul Campionilor Global, în Germania 9<30 Raliuri< Acces în
culisele ERC 10<00 Ciclism< Turul Franţei 11<30
Curse de maşini< Cupa de
Anduranţă Blancpain, la
Spa-Francorchamps, în
Belgia 12<50 Curse de
maşini< Super Cupa
Porsche, la Hockenheim,
în Germania 13<40
Mountain bike< Campionatul European, la Brno,
în Cehia 15<15 Ciclism<
Turul Franţei 15<50
Mountain bike< Campionatul European, la Brno,
în Cehia 18<00 Ciclism<
Turul Franţei astăzi 18<55
Ciclism< Turul Franţei
22<30 Ciclism< Turul
Franţei - Extra 23<00 Ştirile Eurosport 23<05 Motociclism< Campionatul
Mondial de anduranţă
FIM, la Suzuka, în Japonia
23<45 Omnisport< Watts
0<00 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 1<05 Curse
de maşini< Super Cupa
Porsche, la Hockenheim,
în Germania 1<30 Snooker< Mastersul de la Riga,
la Riga, în Letonia 2<30
Ciclism< Turul Franţei
astăzi 3<30 Motocros<
Campionatul Mondial, în
Cehia 4<00 Ciclism< Turul
Franţei 6<00 Motociclism<
Campionatul Mondial de
anduranţă FIM, la Suzuka, în Japonia

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

Gemma Arterton,
“Povestea iubirii” 0.00

Mircea Dinescu,
“Politic[ ;i
delicate\uri” - 14.30

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 Cu mâinile
curate (r) 15.30
Os]nda (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Caut
logodnic pentru vacanță 0.00 Povestea
iubirii 2.30 Caut logodnic pentru vacanță (r) 5.00 Pasiune Toscan[ (r)
6.00 Flash monden
6.50 Teleshopping

7.30 Universul credinţei 8.30 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 17.45 Replay 19.00 Iubiri celebre 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
21.10 Muzici şi tradiţii
`n Bucureşti 23.00
Garantat 100% 00.00
Toate pânzele sus! (r)
1.00 Ora Zero (r) 2.00
Iubiri celebre (r) 2.30
Garantat 100% (r) 3.20
Pro patria 3.50 Universul credinţei (r) 5.30 ~n
gr[dina Danei (r) 5.55
Imnul Rom]niei 6.30
Teleenciclopedia

RTL Club

Duna TV

7.35 Clubul de puști
11.25 Lifestyle 12.00
Cele mai frumoase
orașe din Ungaria
13.40 Hotelul anului
14.15 Adio, Ungaria
- ser. magh. 15.30
Agentul Carter – ser.
am. 16.40 Muzica și
textul – film am.
19.00 Jurnal RTL
19.55 Cobra 11 – ser.
germ. 21.05 valerian și orașul celor o
mie de planete – film
fr. 23.55 Leagănul
tău va fi sicriul tău –
film am.
TV2

8.05 Desene animate 11.05 Tocul –
mag. pt. femei
12.30 Magazin pt.
șoferi 14.40 Zathura - goană în spațiu
– film am. 16.50 În
situație îngrată –
film am. 19.55 Un
prostănac oribil –
film am-sudafr.
22.20 Godzila –
film am. 1.20 Bluful
– film am-engl. 3.30
Delta – film maghgerm. 5.35 Inspectorul Alex – ser. pol.

7.05 În mâna lui
Dumnezeu 9.40 Cronica catolică 10.10
Rome Reports 11.25
Religie și libertate
13.02 Jurnal 13.45
Muzică de prânz
15.15 Noua dimensiune a libertății, 50
de ani de la puciul celor 500 - film austr.
15.45 Formula 1, marele premiul al Germaniei 19.35 Te iubim, doctore - ser.
australian 20.30 Team mai văzut în vis –
film am. 22.20 Jackie
– film am-chil-fr.
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Caisele ajut[ memoria
Caisul (Prunus armeniaca), ﬁind înrudit cu prunul,
cireşul, piersicul şi ﬁind originar din Persia şi India, a fost
adus în Europa în secolul al
IV-lea înainte de Hristos.

Selim Bayraktar,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

Remedii naturiste

În lume, sunt cunoscute peste
300 de varietăţi de caise, de la cele
total lipsite de puf, din Japonia, la
caisele cu coaja subţire, care se
usucă rapid la soare şi care cresc
pe solul stâncos din Turcia. La noi,
până nu de mult, cele mai populare
soiuri au fost celebrele zarzăre, cu
coaja pistruiată şi bătând spre roşiatic, extrem de parfumate şi de dulci precum mierea, mult mai mici
decât caisele pe care le găsim astăzi
în pieţe.

Bogate în vitamine
antioxidante
Caisul atinge la maturitate 612 metri înălţime, având frunze de
un verde deschis. Fructele, caisele,
se coc începând cu sfâr;itul lunii
iunie şi până în luna august. Datorită beta-carotenului, au culoarea
galben-portocalie. Sunt bogate în
vitamine antioxidante (A, B şi C),
minerale (magneziu, ﬁer, calciu şi
potasiu), ﬁbre alimentare, pectină,
celuloză şi sărace în sodiu, grăsimi
saturate şi colesterol.
Caisele au proprietăţi medicinale nebănuit de puternice, de care
putem beneﬁcia din plin, dacă ştim
cum să le consumăm. Se recomandă consumul zilnic a cel puţin
350 de grame de fructe proaspete
pentru prevenirea bolilor.
Pigmenţii care dau culoarea
portocalie caiselor şi care au, totodată, şi un efect puternic antioxidant, se găsesc exclusiv în caisele
proaspete şi în cele uscate la soare
(sau artiﬁcial, dar la temperaturi
scăzute) şi, într-o măsură ceva mai
mică, în cele congelate. Preparate
termic la temperaturi de peste 60
de grade Celsius, fructele îşi pierd
efectele terapeutice şi nutritive.
vitaminele şi mineralele
conţinute de caise ajută la
menţinerea sănătoasă a stomacului, a ﬁcatului şi a inimii.
Datorită beta-carotenului,
caisele ajută la regenerarea nervilor
şi a ţesuturilor şi la menţinerea vederii, protejând ochii de boli, precum cataracta sau glaucomul.
Caisa este unul din cele mai bogate
alimente în vitamina A din lume,
ﬁind întrecută în acest sens doar
de fructele de cătină, ceea ce o recomandă pentru reducerea riscului
de degenerescenţă maculară,
potrivit truthinsideofyou.org.
Consumul acestor fructe
toniﬁcă sistemul nervos, ajută la
combaterea insomniilor, a stresului
şi a oboselii. Antioxidanţi din compoziţia acestora împiedică sau sto-

pează procesele degenerative la
nivelul creierului. Fosforul pe care
îl găsim în caise ajută la menţinerea
memoriei. Cercetările au arătat că
sâmburii caiselor conţin, între altele, lecitină şi acetilcolină, două
substanţe foarte valoroase pentru
procesele de memorare la nivelul
creierului.
Sucul natural din pulpa de
caise, aromat, delicios şi foarte
sănătos, este recomandat mai ales
persoanelor care sunt foarte slăbite
şi obosite. Este bun în perioada de
convalescenţă pentru cei ce trebuie
să îşi refacă organismul.
Prin efectul antiinﬂamator, cura cu caise ajută la rărirea, până la
eliminare, a crizelor de gută. Ajută
la redobândirea aspectului normal
şi a mobilităţii articulaţiilor afectate.
Caisele conţin pectină şi celuloză, care, luptând împotriva bacteriilor şi a infecţiilor, previn
apariţia bolilor la nivelul sistemului
digestiv şi chiar apariţia cancerului
de colon. Ele înlătură constipaţia
şi controlează digestia.
Infuziile de caise, caisele
proaspete, decocturile şi sucul de
caise cu pulpă reprezintă un mijloc
diuretic beneﬁc. Prin vitaminele
conţinute, acest suc combate anemia şi menţine sistemul osos şi
dantura puternice.

Împiedică oxidarea
colesterolului
Licopenul din caise şi celelalte
substanţe active împiedică oxidarea
colesterolului şi depunerea sa pe
arterele coronare. Astfel se
micşorează riscul de infarct, după
cum se menţionează pe
whfoods.com.
Cunoscut şi sub numele de
alună amară, miezul sâmburelui de
caisă, care rămâne după strivirea
învelişului dur, este folosit din timpuri străvechi ca medicament. În
medicina tradiţională chineză, este
considerat un remediu redutabil
pentru bolnavii cu probleme respiratorii, precum astmul, bronşita,
emﬁzemul sau tusea cronică. Studiile moderne conﬁrmă extraordinarele proprietăţi medicinale ale
sâmburilor de caisă.

Sâmburii combat cancerul
Amigdalina care se găseşte în
sâmburele caisei combate cancerul.
Sâmburii de caise sunt cea mai bogată sursă naturală de vitamina
B17, care îi conferă acestuia un gust
amărui, speciﬁc. Conform studiilor
biochimistului dr. Ernest Krebs,
care a descoperit B17 în 1952, consumul zilnic a 7-10 sâmburi de
caise previne apariţia cancerului,
potrivit anamob.ro.
Text selectat şi adaptat
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
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Mihaela Ghi\[,
“Audien\e
`n direct” - 18.30
6.00 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 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Surorile
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Insula iubirii
23.00 Propunere indecentă 1.30 Observator
(r) 2.30 Acces direct
(r) 4.15 Surorile (r)
6.00 Observator
TVR 2
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Mia Kirshner,
“Cred c[ da” - 14.00

Master P,
“~nchis pe nedrept” 22.30

Ushan Çakir,
“Vie\i schimbate” 16.00

Melissa George,
“Secretul unei
crime” - 20.30

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

7.30 Arestat la domiciliu 9.30 La bloc (r)
12.00 Robbersonii şi
poliţia 14.00 Aurul
nebunilor16.15 Puterea credin\ei 18.15
La bloc 20.30 Zeul
artelor culinare
22.30 ~nchis pe nedrept 0.45 Zeul
artelor culinare (r)
2.30 ~nchis pe nedrept (r) 4.15 La bloc
5.45 La M[ru\[ (r)

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

7.20 Mihail, câine de
circ (r) 9.30 Teleshopping 10.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 11.00 Teleshopping 11.30 Cu lumean cap 12.00 Teleshopping 14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Nemuritorii ﬁlmului< Ioan
Besoiu în dialog cu
Crina Semciuc 17.00
Elisa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine 20.30
Secretul unei crime
22.30 Focus din inima Rom]niei 23.00
Premiera 1.00 Secretul unei crime (r) 3.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 4.00
Tr[sni\i 5.30 Apel de
urgen\[ (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 10.00 Ca’n
via\[ 11.45 Teleshopping
12.00 Teleshopping
12.20 Legendele palatului< Regele Geunchoho
13.30 Banii t[i 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 Români care au
schimbat lumea 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 0.15 Telejurnal
0.45 Lumini ;i umbre
1.40 Români care au
schimbat lumea 2.05
Teatrul Naţional de Televiziune 4.10 100 de
poveşti despre Marea
Unire 4.20 Sport Meteo
4.40 Constructorii de
vise 5.05 Adev[ruri despre trecut 5.30 Banii t[i
5.55 Imnul României

Eurosport

M1

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 Astă-noapte 24.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Show
12.50 Muppet Show –
ser. am. 13.10 Suleiman – ser. turc 15.35
Glades, crime pe litoral
– ser. am. 16.40 Elif, pe
drumul iubirii – ser.
turc 17.50 Zdrobit ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Micul nostru sat – ser. magh.
22.05 Între prieteni –
ser. magh. 22.45 Profesorul – ser. magh.
23.50 Adio, Ungaria –
ser. magh. 1.45 Cifruri
– ser. am. 3.55 CSI, investigatorii – ser. am.
TV2

Duna TV

7<00 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 8<00
Scrimă< Campionatul
Mondial, la Budapesta,
în Ungaria 9<30 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 11<00
Motociclism< Campionatul Mondial de anduranţă FIM, la Suzuka,
în Japonia 12<00 Curse
de maşini< Super Cupa
Porsche, la Hockenheim,
în Germania 12<30 Ciclism< Turul Franţei
14<30 Snooker< Mastersul de la Riga, la Riga, în
Letonia 16<30 Scrimă<
Campionatul Mondial,
la Budapesta, în Ungaria
17<30 Ciclism< Turul
Franţei astăzi 18<30 Ciclism< Turul Franţei
19<30 Călărie< Liga
Globală a Campionilor
20<00 Ştirile Eurosport
20<10 Jocurile olimpice<
Drapel şi familie 21<10
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 21<40 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
22<10 Ciclism< Turul
Franţei 23<10 Ştirile Eurosport 23<25 Motociclism< Campionatul
Mondial de anduranţă
FIM, la Suzuka, în
Japonia 1<00 Omnisport<
Watts 1<30 Ciclism< Turul Franţei 2<30 Ciclism<
Turul Franţei 4<00 Ciclism< Turul Franţei 5<00
Snooker< Mastersul de la
Riga, la Riga, în Letonia

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Cred
c[ da 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
v]n[toare de oameni 2 23.30 :tirile
Pro Tv 23.45 R[zbun[torii (r) 2.30
Arena buc[tarilor
(r) 3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Corina D[nil[,
“Prim[verii” - 17.55

Sükrü Özyildiz,
“Steaua sufletului” 15.00

7.10 Haiducii lui Şaptecai-România, 1971 8.50
FILLER 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
9.55 Genera\ia Fit 10.00
Mic dejun cu un campion
11.00 Femei de 10,
b[rba\i de 10 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360°-GEO 15.00
Fram 16.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
16.55 Oanapp 17.55
Prim[verii 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Nuntă în stil
polonez 22.10 Caracati\a
23.10 C];tig[ Rom]nia!
0.10 |ara bel;ugului 2.15
Oanapp 3.05 Telejurnal
TvR 2 (r) 3.55 FILLER
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 23.11 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

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 15.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 16.40 Păsărica
– ser. turc 23.00
Mission Impossibile – film am. 2.25
Detectivi privați –
ser. magh. 5.55 În
capcană – ser. germ.

Re\ete
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Castrave\i mura\i de var[

Informa\ia zilei 9

Ciolan afumat cu varz[ la cuptor

Ingrediente<
Ingrediente<
2 kg de castraveți mijlocii, o
legătură mai mare, sau 8-10
crenguțe de mărar verde, 3 linguri cu vârf de sare, 3-5 căței de
usturoi, 2-3 ardei iuți, 2-3 rădăcini de hrean, 6-8 bucăți de foi
de dafin, o felie de pâine și un
borcan.
Mod de preparare<
Într-un borcan de 3 l, se așează mai mult de jumătatea crenguțelor de mărar, circa jumătatea
hreanului curățat, tăiat în lung și
bine spălat în prealabil, precum și
foile de dafin. Castraveții se spală
și se taie capetele, apoi se crestează
în 4, în formă de cruce, adică
dintr-un capăt se taie în două, dar

nu complet, apoi la fel și din capătul opus, dar perpendicular pe
prima tăietură. Castraveții se așează în borcan, pe cât posibil vertical, aspectuos, se adaugă sarea, iar
între castraveți se așează usturoiul
curățat, ardeii iuți crestați puțin
în lungime și restul de hrean. Mărarul rămas se pune deasupra castraveților. Se adaugă apa puțin călduță și deasupra se pune feliu\a
de pâine. Borcanul se pune la soare, acoperit cu un capac (eventual
o farfurie mică), timp de 2-3 zile,
până când se acrește. C]nd castraveții sunt suficient de murați,
pâinea se aruncă, iar borcanul se
pune într-un loc mai răcoros.

Spum[ de zmeur[

Un ciolan afumat mai mărișor de circa 1 kg, o căpățână de
varză, 200 g bacon, piper, mărar
verde tocat, ulei de măsline, 200
ml supă de carne sau de zarzavaturi (se poate prepara și din
cubuleț de supă), circa 200 g de
smântână.
Mod de preparare<
Ciolanul afumat se lasă circa
o oră în apă rece, apoi în altă apă
se pune la fiert timp de 50 de minute - o oră, până ce se înmoaie.
Baconul se taie felii subțiri, sau
cubulețe mărunte și se prăjește puțin într-o tigaie. varza se sărează,
apoi, după ce stă puțin se stoarce
bine-bine, se amestecă cu baconul
și se condimentează cu piper și cu
mărar, după gust. O tavă antiade-

rentă se unge cu un pic de ulei de
măsline, apoi se pune varza în tavă. Ciolanul se scoate din apă, iar
zeama ce rămâne se poate folosi
pentru prepararea unor supe sau
ciorbe. Ciolanul se taie în 3-4 bucăți și se așează pe varză, în așa fel
încât să fie puțin îngropate în varză. Se toarnă supa peste varză și
peste ciolan, se acoperă cu o folie
de aluminiu sau cu o altă tavă și
se pune la cuptorul preîncălzit.
După 40 de minute se descoperă
și se stropește totul cu ulei de măsline, apoi se mai dă la cuptor până
când ciolanul se rumenește bine.
La servire se poate orna cu smântână, ori cu feliuțe de roșii sau ardei.

Sup[ de conopid[ cu smântân[

Ingrediente<
7.45 Magazin pentru
rromi 8.45 Prietenii
lui Noe 9.20 Labirintul sorților – ser. turc
10.05 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 13.45
Aventuri culinare în
jurul lumii - ser. gastr.
germ. 15.25 Lechtal,
valea râului Lech –
film austr. 16.15 Dragoste infinită – ser.
turc 17.10 Mamă veterinară – ser. germ.
18.10 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.

Ingrediente<
250 g fructe de zmeură, cât
mai bine coapte și proaspăt culese, 4 albușuri de ouă (la temperatura camerei), 4-6 linguri de
zahăr pudră, un pliculeț zahăr
vanilat
Mod de preparare<
Fructele se sfărâmă bine și se
amestecă cu jumătatea zahărului
și cu vanilia, până la obținerea
unei paste omogene. Albușurile
de ouă, cu restul zahărului, întrun bol mai mare, cu mixerul la

turație mare se bat spumă tare,
apoi se amestecă cu pasta de fructe. Paharele, sau bolurile în care
se va servi spuma se pun în prealabil la frigider, sau și mai bine, la
congelator, timp de o oră-două.
Spuma se așează în pahare și se
ornează cu bucăți de fructe, eventual cu un topping de ciocolată,
sau unul obținut din gălbenușurile de ouă frecate cu alte 4 linguri
de zahăr pudră. Se consumă
proaspăt, sau răcit la frigider.

O conopidă de aproximativ
6-800 g, o ceapă mică, doi morcovi, un pătrunjel, circa 100 g de
ţelină, un cartof, frunze de pătrunjel, gălbenuşul unui ou, 200
ml smântână, o lingură de făină,
o lingură-două de ulei, câteva
picături de zeamă de lămâie (sau
oțet), sare, piper, nucşoară, eventual puțin delicat (preparat acasă).
Mod de preparare<
Zarzavaturile se curăţă şi se
taie mărunt, iar conopida se desface în buchete. Se încinge puțin
ulei într-o oală în care se va prepara mâncarea şi se călesc zarzavaturile, cu excepţia conopidei. Se
poate presăra și cu puțină boia. Se
stinge cu circa 1,5 l de apă şi, după

ce legumele începe să fiarbă, se
adaugă conopida şi se fierbe totul
la foc mic, până se înmoaie toate
ingredientele, apoi se adaugă zeamă de lămâie (sau oțetul), după
gust, sare, piper, un vârf de cuţit
de nucşoară. Într-un bol se amestecă smântâna cu făina şi, apoi, cu
acest amestec se dresează supa și
se mai lasă puțin la fiert. După ce
se ia de pe foc, se lasă puțin să se
răcească. Gălbenușul se freacă bine, apoi se adaugă treptat, una câte
una, câteva linguri de supă caldă,
iar compoziția se toarnă în oală.
La servire se presar[ deasupra pătrunjelul mărunțit.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Mircea Muncean,
invitat la emisiunea
“Sănătate” - 18.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
11.30 Agenda publică
(reluare) 18.00 Sănătate, realizator Mihaela Ghiță, invitat dr.
Mircea Muncean ;i
Adriana Hag[u (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 Acces direct 19.00 Observator 20.00 Poi\i pe la
noi! 23.00 Top Gun
1.30 Propunere indecentă (r) 4.15 Surorile
(r) 6.00 Observator
TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Blake Lively,
“Din ad]ncuri” 21.30

Adam Sandler,
“Odrasla lui tata” 14.15

Duygu Sarisin,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Logodnă pentru sărbători 16.00 Lecţii de
viaţă 17.00 :tirile
Pro T v 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
Din ad]ncuri 23.15
:tirile Pro Tv 23.30
Ora de vârf 2 (r) 1.15
Logodnă pentru sărbători (r) 3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

7.45 Arestat la domiciliu 9.45 La bloc (r)
12.15 Agentul Cody
Banks 2< Destina\ia
Londra (r) 14.15
Odrasla lui tata 16.00
~nc[ o dat[, cu
dragoste! 18.00 La
bloc 20.30 Cursă infernală 22.15 Cel mai
bun film 3D 0.15
Cursă infernală (r)
2.00 Cel mai bun film
3D (r) 3.30 La bloc (r)
5.00 La M[ru\[ 6.45
Arestat la domiciliu

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

Kanal D

Claire Danes,
“Nunt[ `n stil
polonez” - 0.15

Hayal Koseoglu,
“Mireasa din
Istanbul” - 20.00

7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Fram 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 Fram 16.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 16.55 Oanapp
17.55 Prim[verii 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 20.00 D’ale lu’
Mitic[ 21.00 Destine can filme 22.10 Caracatița
23.15 C];tig[ Rom]nia
(r) 0.15 Nuntă în stil
polonez 2.05 Oanapp
2.55 E vremea ta! 3.10
Telejurnal TvR2 4.05
Caracati\a 5.00 Mic dejun cu un campion 5.55
Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ştiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 ~n c[utarea adev[rului
15.00 Steaua sufletului 17.00 Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Mireasa
din Istanbul 23.00
vulturii de noapte
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 vrei să
fii milionar (r)
3.15
Puterea
dragostei (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport
7<00 Ciclism< Turul
Franţei 8<00 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 9<30
Jocurile olimpice< Drapel
şi familie 10<35 Scrimă<
Campionatul Mondial, la
Budapesta, în Ungaria
12<30 Ciclism< Turul
Franţei 13<30 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 14<30
Jocurile olimpice< Drapel
şi familie 15<30 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
16<30 Ciclism< Turul valoniei 18<00 Motociclism<
Campionatul Mondial de
anduranţă FIM, la Suzuka,
în Japonia 18<55 Omnisport< Watts Top 10 19<25
Ştirile Eurosport 19<30
Călărie<
Excelenţă
ecvestră 20<00 Călărie< Seria Cupei Naţiunilor, la
Hickstead, în Regatul Unit
21<00 Snooker< Mastersul
de la Riga, la Riga, în Letonia 21<50 Ştirile Eurosport
22<00 Formula e< Campionatul FIA 23<00 Motociclism< EWC - Acces total
23<30 Curse de maşini<
Cupa de Anduranţă
Blancpain, la Spa-Francorchamps, în Belgia 0<30
Sporturi cu motor< Titanii
RX , în Regatul Unit 1<05
Ciclism< Turul valoniei
2<00 Omnisport< Watts
2<30 Snooker< Mastersul
de la Riga, la Riga, în Letonia 4<00 Ciclism< Turul
Franţei 5<00 Ciclism< Turul valoniei 6<30 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia

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 30 iulie 2019
Prima TV

Mircea Diaconu,
“~nt]mpl[ri cu
Alexandra” - 23.00
7.20 Focus (r) 8.00
Elisa (r) 9.30 Teleshopping 10.00 Mama mea gătește mai
bine (r) 11.00 Teleshopping 11.30 Secrete de stil 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Premiera (r) 17.00
Elisa 18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine 20.30
Asterix și Obelix - Misiune< Cleopatra
22.30 Focus din inima
României 23.00 Întâmplări cu Alexandra 1<00 Asterix și
Obelix - Misiune<
Cleopatra (r) 3.00
Mama mea gătește
mai bine (r) 4.00
Trăsniți (r) 5.30 Apel
de urgenţă (r) 6.50
Teleshopping
RTL Club
7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro show
12.55 Muppet Show –
ser. am. 13.10 Suleiman
– ser. turc 15.35 Glades, crime pe litoral –
ser. am. 16.40 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 17.50 Zdrobit –
ser. turc 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Micul nostru sat – ser. magh.
22.05 Între prieteni –
ser. magh. 22.45 În formă de top 2 – film am.
1.20 CSI< investigatorii
din Miami – ser. am.
3.10 Profesorul – ser.
magh. 4.20 Scufundarea – film magh.

TV2

7.15 Moca – mag. de
dimineață 9.50 Există o singură familie
– ser. australian
11.45 Lumea astro
13.30 Bani murdari,
dragoste curată – ser.
turc 15.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 16.40 Păsărica
– ser. turc 23.00
Mission Impossibile
- thriller am. 2.25
Detectivi privați –
ser. magh. 5.55 În
capcană – ser. docreality germ.

TVR 1

Natalie Portman,
“Jackie” - 22.10
7.00 Matinal 10.00
Ca’n viaţă 11.45
Teleshopping 12.20
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
13.30 Lumea azi 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palatului< Regele Geunchogo 18.00 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 Jackie
23.55 vorbe;te corect!
0.00 Telejurnal 0.30
Lumini ;i umbre 1.25
Povestea Cerbului de
Aur 1.50 Jackie 3.30
Sport 3.45 Telejurnal
4.35 #Creativ 5.00
Drumul succesului
5.30 Lumea azi 5.55
Imnul Rom]niei

Duna TV

Diet[
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13 beneficii ale semin\elor
de dovleac
Consumate crude, semințele de
dovleac au un efect miraculos asupra
stării de sănătate a organismului. Iată
care sunt cele 13 beneficii de top ale
consumului semințelor de dovleac.
Sunt pline de minerale precum fosfor,
magneziu, mangan, fier și cupru.
Sunt o sursă bună de vitamina K.
Conțin fitosteroli, compuși despre care
cercetările arată că reduc nivelul colesterolului LDL (colesterolul rău).
Conțin l-triptofan ce contribuie la un
somn de calitate și la scăderea depresiei. Triptofanul este convertit în serotonină și niacin.

Previn formarea pietrelor
la rinichi
Sunt bogate în zinc, ceea ce le recomandă
drept un protector natural împotriva osteoporozei. Consumul scăzut de zinc este asociat cu un risc mai mare al osteoporozei. Conform unui studiu efectuat asupra a 400 de oameni (cu vârstă cuprinsă
între 45-92 de ani) și publicat în
American Journal of Clinical Nutrition, s-a descoperit că există o
corelație între un consum scăzut

de zinc, nivelul scăzut al acestui mineral în
sânge și osteoporoză ce afectează bazinul și
coloana vertebrală.
Sunt o sursă bună de vitamina E. 100
grame de semințe de dovleac conțin în jur
de 35,10 mg de tocoferol.
Sunt alimente alcaline.
Sunt o sursă excelentă de vitamine din
grupul B (tiamină, riboflavină, niacina, acid
pantotenic, vitamina B6 (piridoxina) și acid
folic).
Conțin proteină de bună
calitate. 100 de grame de
semințe furnizează 30
de grame de proteină.
Conform studiilor, semințele de dovleac previn formarea
pietrelor la rinichi.
Reduc inflama\ia
în cazul artritelor fără
a avea efectele secundare ale medicamente-

lor.
Sunt folosite în multe culturi populare
drept tratament natural pentru tenia și alți
paraziți.
Sunt bune în menținerea
sănătății prostatei. Prostata
mărită cauzează dificultate la
urinare (mic\iune dificilă), iar
uleiul de semințe de dovleac este
eficient în acest sens.

Quinoa ;i beneficiile ei
7.00 Jurnal 8.45
Prietenii lui Noe 9.20
Labirintul sorților –
ser. turc. 10.10 Doctorul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jurnal 13.45 Aventuri
culinare în jurul lumii - ser. gastr. germ.
15.20 Balaurii Insulelor Canare – film
austr. 16.20 Dragoste
infinită – ser. turc
17.10 Agentul Rex –
ser. germ-austr.
18.05 Mamă veterinară – ser. germ.
20.30 Patrulă în Alpi
– ser. it. 22.30 Diagnoza – ser. pol. 23.20
Casa de modă velvet
– ser. span.

Quinoa are un conţinut de proteine
mult mai bogat decât orice alte cereale
sau seminţe și oferă o proteină completă,
mai exact, conţine toţi aminoacizii
esenţiali pe care corpurile noastre nu le
pot obţine singure. Este de asemenea o
sursă excelentă de calciu și este bogată
în lizină, vitaminele B și fier. În plus,
seminţele sunt ușor de digerat și fără
gluten.
Quinoa include în compoziţia sa molecule esenţiale numite flavonoide, care sunt
antioxidanţi ai plantelor despre care s-a dovedit că ar avea o varietate de efecte benefice
asupra sănătăţii. Două flavonoide care au
fost studiate în mod deosebit sunt quercetin
și kaempferol și se întâlnesc în cantităţi mari
în quinoa.
Indicele glicemic este o măsură a rapidităţii cu care alimentele ridică nivelul zahărului din sânge. Se știe faptul că atunci
când consumăm alimente bogate în grăsimi,
indicele glicemic poate stimula foametea și
poate contribui la obezitate.
Astfel de alimente au fost de asemenea
legate de multe dintre bolile cronice occi-

bună pentru o dietă săracă în carbohidraţi.
Având în vedere cantitatea mare de substanţe nutritive benefice, este logic ca alimentul minune quinoa să conducă la îmbunătăţirea sănătăţii metabolice.

Este ușor de gătit

dentale, care sunt atât de comune astăzi,
precum diabetul de tip 2 și bolile cardiace.
Quinoa are un indice glicemic de 53, care
este considerat scăzut.
Cu toate acestea, este important de reţinut faptul că alimentul are un conţinut relativ
ridicat de carbohidraţi, deci nu este o alegere

Exist[ două studii (unul realizat asupra
oamenilor, cealălalt asupra șobolanilor) care
au examinat efectele consumului quinoa
asupra sănătăţii metabolice. Studiul efectuat
pe oameni a constatat faptul că utilizarea
chinoa în loc de pâine și paste fără gluten
tipic a redus în mod semnificativ glicemia,
insulina și nivelul trigliceridelor. Studiul
efectuat la nivelul șobolanilor a constatat că
adăugarea de quinoa la o dietă bogată în
fructoză a inhibat aproape complet efectele
negative ale fructozei.
Poate părea un aliment complicat, dar
quinoa este și extrem de ușor de gătit. În
primul rând, este important ca întotdeauna
să clătim cât mai bine quinoa. Seminţele au
un strat de „săpun” natural care ajută la protejarea de dăunători, dar nu este nevoie să
fie și consumat. Pentru a o curăţa, clăteșteo cu apă rece timp de un minut sau două.

Programe TV
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Ioan Ani\a;,
“Audien\e
`n direct“ - 18.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
12.00 Agenda Publică
(reluare) 13.00 :tiri
18.30 “Audien\e `n direct”, realizator Ioan
Ani\a;, invitat[ Eugenia Sabou - specialist
`n pensii 19.30 :tirile
ITv 20.00 Agenda
Public[ cu Stela C[dar

Amber Benson,
“De f[cut p]n[ la 30
de ani” - 14.00

Leighton Meester,
“Colega de camer[“
- 20.30

Tyler Labine,
“O so\ie pentru
Barry” - 20.30

Luis Guzman,
“S]nge ;i
r[zbunare” - 22.10

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile Pro
Tv 14.00 De f[cut
p]n[ la 30 de ani
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 Ultima redută 23.30 :tirile Pro T v 23.45
Pathfinder - Între
două lumi 1.45 De
f[cut p]n[ la 30 de
ani (r) 3.15 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.45 La bloc (r)
11.30 Mirajul dansului 13.45 OmulP[ianjen 2 16.15 Cei
6 super eroi 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 (r)
5.45 La M[ruţă (r)

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

7.20 Focus 8.00
Elisa (r) 9.30 Teleshopping 10.00 Mama mea gătește mai
bine 11.00 Teleshopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Întâmplări
cu
Alexandra (r) 17.00
Elissa18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 O soție pentru
Barry 22.30 Focus
din inima României
23.00 Faleze de nisip
1.00 O soție pentru
Barry (r) 3.00 Mama
mea gătește mai bine
(r) 4.00 Tr[sni\i 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 10.00
Ca’n via\[ 11.45
Teleshopping 12.20
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
poveşti despre Marea
Unire 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.10
Sânge şi răzbunare 0.00
Telejurnal 0.30 Lumini
;i umbre 1.35 Povestea
Cerbului de Aur (r)
2.00 Sânge şi răzbunare
3.45 Telejurnal 4.35
M.A.I. aproape de tine
(r) 5.00 Levintza prezintă 5.30 Cooltura 5.55
Imnul Rom]niei

Kanal D

Eurosport

M1

Duna TV

8<00 Ciclism< Turul valoniei 9<00 Motociclism<
EWC - Acces total 9<30
Scrimă< Campionatul
Mondial, la Budapesta,
în Ungaria 10<30
Snooker< Mastersul de la
Riga, la Riga, în Letonia
12<00 Jocurile olimpice<
Drapel şi familie 13<00
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 13<30 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
14<00 Omnisport< Watts
Top 10 14<30 Motociclism< EWC - Acces total
15<00 Ciclism< Turul
valoniei 18<00 Ciclism<
Turul Franţei 19<00
Călărie< Seria Cupei
Naţiunilor, la Atena, în
Grecia 20<00 Jocurile
olimpice< Drapel şi familie 21<00 Ştirile Eurosport 21<05 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 22<00
Ciclism< Turul valoniei
22<55 Ştirile Eurosport
23<00 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 23<30
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 0<05 Motociclism<
EWC - Acces total 0<35
Ciclism< Turul valoniei
1<30 Ciclism< Turul
Franţei 2<30 Snooker<
Mastersul de la Riga, la
Riga, în Letonia 4<00 Ciclism< Turul valoniei
5<30 Snooker< Mastersul
de la Riga, la Riga, în
Letonia

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 Astănoapte 24.02 Jurnal
de închidere

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro show
12.50 Muppet Show –
ser. am. 13.10 Suleiman – ser. turc 15.35
Glades, crime pe litoral – ser. am. 16.40
Elif, pe drumul iubirii
– ser. turc 17.50 Zdrobit – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.05 Micul nostru sat – ser.
magh. 22.05 Între
prieteni – ser. magh.
23.50 Mr. Whiskey ser. am. 1.25 CSI< investigatorii din Miami
– ser. am. 3.25 Locul
faptei – film germ.
TV2

Antena 1

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator 14.00 Surorile
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Poi\i pe la
noi! 23.00 Stai, că
trage mama! 1.00
Top Gun 3.15 Acces
direct 4.15 Surorile
(r) 6.00 Observator
TVR 2

Gheorghe Dinică,
“Eroii nu au v]rst[“
- 15.00

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
- 17.00

7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Fram (r) 9.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 9.55 Genera\ia
Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Drag de
Rom]nia mea 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Cap compas 14.00 Documentar 360°-GEO
15.00 Eroii nu au vârstă
16.00 Lonesome dove<
suflet de pistolar 16.55
Oanapp 17.55 Prim[verii
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Ucide sau mori 21.55
FILLER 22.10 Caracatiţa
23.10 C];tig[ Rom]nia!
0.10 Ucide sau mori (r)
1.55 Oanapp 2.45 Desc[leca\i `n Carpa\i 3.15
Telejurnal TvR2 4.05
Caracatița (r) 5.00 Gala
umorului 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

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

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 15.40 Ramon,
dragostea mea –
ser. mex. 16.40 Păsărica – ser. turc
23.00 Jack Reacher
– film am. 2.25 Detectivi privați – ser
magh. 5.55 În capcană – ser. germ.
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Cum pot ar[ta perfect femeile
la 40 de ani?
Vârsta de 40 de ani reprezintă un prag destul de important pentru orice femeie.
De cele mai multe ori, femeile care ating această frumoasă vârstă sunt tentate să
exagereze în materie de ţinute. Multe tind fie să împrumute puţin din stilul fiicelor
lor, dorind pe această cale să
rememoreze anii adolescenţei, fie să îşi ascundă silueta, purtând haine cu câteva numere mai mari.
Cea mai mare greşeală pe care
o poţi face la această vârstă este să
îţi ascunzi feminitatea, îmbrăcând
haine total nepotrivite personalităţii tale. Ai ajuns la o vârstă la
care ar trebui să debordezi de frumuseţe şi încredere, deci nu încerca să maschezi toate aceste calităţi prin ţinute nepotrivite.
Iată câteva reguli vestimentare
de la care nu trebuie să te abaţi în
cazul în care vrei să arăţi superb.

Investeşte în lenjeria
potrivită!
Măsoară-ţi bustul de fiecare
dată când vrei să îţi cumperi un
sutien. Măsurile pot să difere în
funcţie de brandul pe care îl alegi,
aşa că trebuie să fii sigură că vei
cumpăra sutienul potrivit. De asemenea, nu te teme de lenjeria modelatoare!
Dacă nu eşti mulţumită de
anumite părţi ale corpului tău, investeşte cu încredere în astfel de
articole vestimentare, care nu fac
decât să îţi subţieze silueta întrun mod armonios. Lenjeria potrivită nu face decât să îţi ofere acea
încredere care este esenţială indiferent de vârsta pe care o ai.

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
Aventuri culinare în
jurul lumii - ser. gastr.
germ. 15.20 Lupi radioactivi – film austr.
16.20 Dragoste infinită – ser. turc 17.10
Agentul Rex 18.05
Mama veterinară –
ser. germ. 20.30 Patrulă în Alpi – ser. it.
21.40 Mattoni 6 – ser.
ceh 22.45 Insula lui
Pietro – ser. it.

Mod[
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Evidenţiază talia
Probabil îţi sună cunoscută
povestea< am născut, m-am îngrăşat, aşa că trebuie să port haine
mai largi, care să îmi ascundă imperfecţiunile. Renunţă la această
idee! O siluet[ bine definită este
cheia unei ţinute de vis. Evidenţiază-ţi talia printr-o simplă curea pe
care o poţi purta în combinaţii la
care nici nu te-ai fi aşteptat< cu
bluze, cardiganuri sau paltoane
sau rochie până la genunchi accesorizat[ cu o curea în talie şi un
sacou cambrat. Îndrăzneşte să
apelezi la astfel de trucuri care nu
fac altceva decât să îţi contureze

silueta!

Poartă jachete scurte
Jachetele scurte, în special cele
din piele, îţi dau un aer tineresc.
Datorită faptului că este o piesă
vestimentară versatilă, jacheta este
ideală pentru aproape orice vârstă.
O poţi purta în diverse moduri,
fie cu o rochie maxi, fie cu jeanşi
sau pantaloni.
Încearcă să asortezi o pereche
de jeanşi, care nu trebuie să îţi lipsească din garderob[, o bluz[
dintr-un material fluid şi nelipsita
jachetă din piele, care nu face decât să dea un aer fresh ţinutei tale.
La gât poartă o eşarfă. Acesta va
fi accesoriul de care vei avea nevoie pentru a da puţină elegan\ă
acestei ţinute smart-casual.

Investeşte în haine
cu guler XXL
Acesta este un truc pe care toate femeile îl pot încerca. Cumpără
jachete, paltoane şi cardigane cu
gulere proeminente. Ele atrag
atenţia asupra fe\ei tale, mascând

astfel zonele cu probleme ale corpului tău. De asemenea, investeşte
în piesele în culori neutre, care au
rolul de a-ţi îndulci trăsăturile.
Acest tip de jachetă nu face decât
să îţi ofere un aer sofisticat. Poţi
purta astfel de jachete în combinaţie cu o salopetă elegantă, care
pe lângă faptul că este foarte comodă urmează şi ultimele trenduri în materie de modă.

Poartă haine mulate
Nu purta haine cu două numere mai mari doar pentru că ai
impresia că îţi maschează imperfecţiunile. Însă nu pica nici în extrema cealaltă, cumpărând haine
mult mai strâmte. Cum spunea şi
Marilyn Monroe< "O rochie trebuie să fie suficient de strâmtă cât
să arate că eşti femeie, dar suficient
de largă cât să demonstreze că eşti
o doamn[". Acelaşi lucru se aplică
şi în cazul de faţă. Nu te teme de
rochiile care se mulează armonios
pe formele tale. Rochia este menită să creeze iluzia că eşti mult
mai înalt[ şi, implicit, mai subţire.
Evit[ materialele lycra şi optează

pentru cele mai rigide, tip bandaj,
care au rolul de a-ţi modela formele. Lookul final va fi unul mult
mai armonios.

Mai puţin înseamnă
mai mult
Încearcă să evidenţiezi doar o
parte a corpului tău. Nu exagera
purtând pantaloni mulaţi, bluza
strâmtă şi pantofi cu toc de 14 cm
doar pentru că aşa crezi că vei
atrage atenţia. vei reuşi acest lucru, într-adevăr, dar într-un mod
negativ! Optează, în schimb, pentru o pereche de jeanşi skinny pe
care să îi combini cu o bluz[ dintrun material vaporos şi un sacou
tricotat. Este un look elegant, ce
poate fi purtat la birou, la un eveniment sau chiar în oraş. Dacă
simţi că jeanşii skinny nu sunt potriviţi siluetei tale, optează pentru
o pereche de pantaloni drepţi,
închişi la culoare, care îţi vor
alungi vizibil picioarele.
Iată dovada că există stil şi după 40 de ani. Cu hainele potrivite
şi o atitudine pe măsură, vei stârni
admiraţia celor din jur!
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Hyper Sun Hidratant
Emulsie dup[ plaj[

Eva Laczko,
“Audien\e
`n direct” - 18.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30
Agenda Publică (reluare) 13.00 :tiri 18.30
“Audien\e `n direct”,
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 “Agenda public[”, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri
22.30 “Audien\e `n direct” (redifuzare)
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Surorile 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 iUmor
21.30 Johnny English
23.30 Guess My Age –
Ghicește vârsta 2.00
Johnny English (r)
3.30 Observator (r)
4.15 Surorile (r) 6.00
Observator

TVR 2

Kim Basinger,
“Celularul” - 21.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile Pro
Tv 14.00 Cum miam întâlnit fericirea
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 Celularul 23.30 :tirile Pro
Tv 23.45 Țintă primară 1.45 Cum miam întâlnit fericirea
(r) 3.15 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

Jean Reno,
“Opera\iunea
Corned-Beef ” - 20.10

Mihai Mito;eru,
“Se strig[ darul” 23.15

7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Eroii nu au
vârstă 9.00 Lonesome
dove< suflet de pistolar
9.55 Genera\ia Fit 10.00
C];tig[ Rom]nia! 11.00
Drag de Rom]nia mea
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30 Natur[ ;i
aventur[ 14.00 Documentar 360°-GEO 15.00
Eroii nu au vârstă 16.00
Lonesome dove< suflet de
pistolar 16.55 Oanapp
17.55 Prim[verii 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 20.10 Operaţiunea Corned-Beef
22.10 Caracati\a 23.10
C];tig[ Rom]nia 0.10
Operaţiunea CornedBeef (r) 2.00 Oanapp
2.50 E vremea ta! 3.05
Telejurnal TvR 2 4.00
FILLER 4.05 Caracati\a
5.00 Destine ca-n filme
5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

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

Tom Hanks,
“Larry Crowne” 14.15

7.45 Arestat la domiciliu 9.45 La bloc (r)
12.15
Puterea
credin\ei 14.15 Larry
Crowne
16.15
Bruneta mea favorită
18.15 La bloc 20.30
Alien< v]n[toarea
22.30 Pânza de
păianjen 0.30 Alien<
v]n[toarea (r) 2.15
Pânza de păianjen (r)
3.45 La bloc (r) 5.30
La M[ru\[

Eurosport

5<30 Mastersul de la
Riga, la Riga, în Letonia 7<00 Turul
Franţei 8<00 Turul
valoniei
9<00
WATTS Top 10 9<30
Mastersul de la Riga,
la Riga, în Letonia
11<30 EWC - Acces
total 12<00 Turul
valoniei 13<00 Turul
Franţei 14<00 Campionatul Mondial, la
Budapesta, în Ungaria 16<00 Mastersul de la Riga, la Riga,
în Letonia 18<00 Turul Franţei 19<00 Turul valoniei 19<55
Ştirile Eurosport
20<00 Drapel şi familie 21<00 Forţa unuia 21<30 Forţa unuia 22<05 Circuitul
Grand Prix, la Jurmala, în Letonia
23<05 Ştirile Eurosport 23<10 Turul
Franţei 0<15 Turul
valoniei 1<05 EWC Acces total 1<35
Drapel şi familie
2<35 Mastersul de la
Riga, la Riga, în Letonia 4<00 Turul
Franţei 5<00 Mastersul de la Riga, la Riga,
în Letonia

Carmen Tănase,
“Mo;tenirea” - 22.00

Sammo
Kam-Bo Hung,
“Lupt[torii de jad” 20.30

Ionu\ Cristache,
“Rom]nia 9” - 21.00

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

7<20 Focus 8.00 Elisa
(r) 9<30 Teleshopping 10.00 Mama
mea găteşte mai bine
11<00 Teleshopping
11<30 Casa< construcție și design
12<00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15<05 Faleze de nisip
(r) 17<00 Elisa 18<00
Focus 18 19<30 Mama mea găteşte mai
bine 20<30 Luptătorii de jad 22.30 Focus din inima
României 23.00
Parașutiștii 1.00
Luptătorii de jad (r)
3.00 Mama mea
găteşte mai bine 4.00
Tr[sni\ii (r) 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6<50 Teleshopping

7.00 Matinal 10.00 Ca’n
viaţă 11.45 Teleshopping 12.20 Legendele
palatului< Regele Geunchogo 13.30 vizit[ de
lucru 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.10 Akzente 16.50
Legendele palatului<
Regele 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 22.00
Mo;tenirea clandestin[
23.00 Arheologia
crimelor comunismului
0.00 Telejurnal 0.30 Lumini ;i umbre 1.25
Povestea Cerbului de
Aur 1.50 Mo;tenirea
clandestin[ (r) 2.40
Aventura urban[ (r)
3.30 Sport 3.45 Telejurnal 4.35 vizit[ de lucru
5.00 Dosar Rom]nia
5.55 Imnul Rom]niei

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

RTL Club

7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 13.20 Suleiman
– ser. turc 15.35 Glades, crime pe litoral
– ser. am. 16.40 Elif
– pe drumul iubirii –
ser. turc 17.50 Zdrobit – ser. turc 19.00
Jurnal RTL 21.05
Micul nostru sat –
ser. magh. 21.05 Între prieteni – ser.
magh. 22.45 The Expendables – Cei sacrificabili 2 – film
am. 2.35 Mr. Whiskey – 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 15.40 Ramon,
dragostea mea – ser.
mex. 16.40 Păsărica
– ser. turc 23.00 Jack
Reacher< nu e cale de
întoarcere – film
am. 1.45 Propaganda – mag. cultural
5.25 În capcană –
doc. reality germ.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.40
Prietenii lui Noe
9.15 Labirintul sorților – ser. turc
10.10 Doctorul din
provincie 13.02
Jurnal 13.45 Aventuri culinare în jurul lumii - ser. gastr.
germ. 15.20 Cine
este de fapt Wolfgang? – ser. austr.
16.20 Dragoste infinită – ser. turc
17.10 Agentul Rex
18.05 Mama veterinară – ser. germ.
20.30 Patrulă în
Alpi – ser. it. 21.35
Ultimul cuvânt –
film am. 23.25 Să
nu plângeți, fetelor
frumoase – film
magh.

Cosmeticele create de către Laboratoarele Hypericum sunt obținute din ingrediente provenind din surse sigure, special alese și atent verificate.
Astfel, putem garanta eficiența maximă și
puritatea produsului, prin lipsa de metale grele,
pesticide, îngrășăminte chimice sau alți contaminanți toxici carcinogeni. Noutatea acestor
produse este reprezentată de extractele concentrate din acestea, ceea ce asigură o cantitate mai
mare de substanțe active benefice care se asimilează transcutanat (prin piele). Compușii activi
din cosmeticele Hypericum au fost special selecționați pentru a avea un efect benefic și cât
mai prietenos la nivelul pielii.

Caracteristici generale
La obținerea produsului de față au fost folosite aparatură de top, înalt-performantă și metode de prelucrare eficiente și menajante. Emulsia după plajă Hyper Sun Hidratant este un produs cosmetic atent formulat pentru a asigura
calmarea, hidratarea și regenerarea pielii după
expunerea la soare. Produsul conține o formulă
holistă, cu ingrediente ce au o biodisponibilitate
mare, ce acționează atât la suprafața epidermei,
cât și în adâncimea ei, pentru a repara pielea
după ce aceasta a fost expusă la acțiunea razelor
solare și a calma senzațiile neplăcute asociate
arsurilor solare. Datorită texturii sale mătăsoase
și lejere, crema este ușor
de întins, este
absorbită rapid
și în profunzime.
Împreună cu Hyper Sun
Protect, Hyper Sun Hidratant este soluția naturală perfectă pentru
menținerea sănătății,
hidratării și a aspectului tânăr al pielii
după expunerea la
soare. Datorită
compușilor activi
din numeroasele
uleiuri conținute
(Ricin, Argan, unt
de Cocos, Shea,
Cacao și unt clarifiat), produsul
hrănește pielea și
o îngrijește în
mod natural. Extractul de Gălbenele, Colagenul și
Acidul hialuronic
grăbesc vindecarea și regenerarea
profundă a pielii
arse de soare. Mai
mult, conținutul
în vitaminele A și
E limitează formarea de radicali liberi și protejează
împotriva stresului oxidativ indus

de expunerea la razele ultraviolete. În plus, uleiurile esențiale de Mentă, Salvie și Lavandă au
un efect răcoritor și calmant, reducând senzația
de usturime. Formula atent concepută a loțiunii
NU conține substanțe chimice precum< uleiuri
minerale, coloranți artificiali, parfum sau parabeni.

Principalele proprietăți
ale ingredientelor
Bogat în grăsimi saturate, mono- și poli-nesaturate, acizi grași cu lanț mediu (acid lauric,
caprilic, capric), vitaminele E și K și în fier, uleiul
de cocos are o acțiune nutritivă și vitaminizantă
asupra pielii. Se bucură și de proprietăți antibacteriene, antifungice, emoliente și cicatrizante
fiind o modalitate excelentă de hidratare a pielii
după baie sau expunerea la soare.
Colagenul hidrolizat este bogat în aminoacizi esențiali precum< glicina, arginina sau prolina ;i este util în menținerea sănătății pielii prin
creșterea elasticității și combaterea efectelor expunerii la razele Uv.
Acidul Hialuronic (Hyaluronanul) este un
produs propriu organismului uman, fiind un
component major al matricei extracelulare, regăsit cu precădere în țesuturile< epitelial, conjunctiv și nervos. Acesta este un constituent important al cartilagiilor, ochiului, lichidului sinovial și al pielii, având un rol activ în dinamica și
proliferarea celulară, transportul nutrienților și
eliminarea toxinelor la nivelul țesuturilor. De
asemenea, Acidul hialuronic are o acțiune complexă în procesul de vindecare al țesuturilor,
fiind un modulator al răspunsului inflamator,
organizator al matricei țesutului de granulație și
protector împotriva acțiunii radicalilor liberi.
Extractul de Gălbenele este unul dintre cele
mai cunoscute ingrediente în preparatele cutanate pentru calmarea iritațiilor și arsurilor (inclusiv solare) și grăbirea vindecării zgârieturilor,
tăieturilor, fisurilor anale și a altor tipuri de răni
superficiale. Are și efecte antiseptice, emoliente
și regenerante, fiind util în ameliorarea senzațiilor de usturime și mâncărime asociate înțepăturilor de insecte, arsurilor solare sau a altor
afecțiuni minore ale pielii.
Untul de Shea și cel de Cacao formează o
barieră lipidică pe suprafața pielii, împiedicând
pierderea umidității și favorizând instalarea proceselor de reparare. Deoarece conține compuși
hidratanți similari cu cei produși de către glandele sebacee ale pielii, Untul de Shea hidratează
în profunzime, înmoaie pielea uscată, aspră și
întărită și este tolerat foarte bine.
Uleiul de Argan și cel de Ricin sunt printre
cele mai apreciate ingrediente din produsele de
îngrijire a pielii și părului. Acestea hrănesc pielea
și firul de păr, hidratându-le în profunzime și
redându-le suplețea.
vitamina A (retinol) face parte din categoria
vitaminelor liposolubile, astfel aceasta este ușor
de folosit în creme și alte emulsii uleioase, fiind
ușor absorbită transcutanat. Deși este esențială
pentru sănătatea oculară, aceasta are un rol important și la nivelul pielii unde acționează ca un
factor de creștere pentru celulele epiteliale.
vitamina E (tocoferol) face și ea parte din

categoria vitaminelor liposolubile. Aceasta are
o serie de funcții biologice foarte importante,
cea mai cunoscută fiind cea antioxidantă. Împreună cu alte vitamine (precum vitamina A
sau C), vitamina E limitează propagarea radicalilor liberi în țesuturi și oxidarea acizilor grași
polinesaturați, fiind ajutată în special de vitamina
C care o aduce într-o stare reducătoare (antioxidantă).
Uleiurile esențiale de Salvie, Mentă și Lavandă au o acțiune calmantă, analgezică și răcoritoare la nivelul pielii. Cele trei se completează
reciproc pentru a avea un efect antiinflamator,
revigorant și protector (antiviral, antifungic, antibacterian) asupra pielii. Folosite în masaj, cele
trei au proprietăți anticelulitice și sunt analgezice
la nivel muscular.

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

Mod de utilizare< Se aplică un strat subțire și
uniform pe față și corp, după expunerea la soare.

Precauții
- Numai pentru uz extern.
- Nu se utilizează pe plăgi deschise.
- Evitați contactul cu ochii și mucoasele.
- A se clăti imediat cu apă călduță, în cazul în
care produsul vine în contact cu ochii.
- A nu se utiliza de către persoanele cu sensibilitate sau alergice la oricare dintre ingredientele
produsului.
- Pentru siguranță, recomandăm să testați crema
pe o porțiune mică de piele.
- 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

