
16 Informa\ia zilei vineri 6 septembrie 2019Programe TV

Se d` numai

cu Informa]ia zilei!

S`n`tate Frumuse]e&

A
n

u
l 

 X
IV

   
 N

r.
 6

7
8

  6
.0

9
 -

1
2

.0
9

   
S

e 
d

is
tr

ib
u

ie
 g

ra
tu

it
 `

m
p

re
u

n
[ 

cu
 “

In
fo

rm
a\

ia
 Z

il
ei

”

Ce por\i dac[ e;ti
îns[rcinat[ă

;i vrei s[ r[mâi stylish
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“Audien\e `n direct”
Invitat[ Eugenia Sabou - specialist `n pensii
Miercuri, de la ora 18<00, la Informa\ia TV



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

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.05 Călătorie de
neuitat 9.00 Iubire dincolo
de timp 9.55 Genera\ia Fit
10.00 C];tig[ Rom]nia
11.00 Ferma 12.00 Telejur-
nal TvR 2 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Pescar
hoinar 14.00 Documentar
360° Geo 15.05 Călătorie
de neuitat 16.00 Campi-
onatele Naţionale de gim-
nastică artistică – Ploieşti
19.00 Telejurnal TvR 2
20.00 Gala umorului 21.10
Prietenie fatală 22.55 Poate
nu ştiai 23.10 vivat Franţa!
0.55 Femei de 10, bărbați
de 10 2.45 Prietenie fatală
(r) 4.20 vivat Franţa! (r)
5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Cap compas

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Kosem 11.00 Puterea
dragostei 12.00 :tirile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei 19.00
:tirile Kanal D 20.00
Lacrimi la Marea Nea-
gră 0.30 Roata norocu-
lui 1.30 Puterea dra-
gostei (r) 4.30 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D

7<10 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York 8<00 Ciclism< Tu-
rul Spaniei 9<35 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 11<00 Tenis
de masă< Campionatul
European pe echipe, la
Nantes, în Franţa 14<00
volei< Campionatul Eu-
ropean feminin UE-
FA14<15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York 15<05 volei< Cam-
pionatul European fem-
inin UEFA 15<15 Ci-
clism< Turul Spaniei
16<00 Ciclism< Turul
Spaniei 18<45 Ciclism<
Turul Spaniei - vuelta
Extra 19<00 Ştirile Eu-
rosport 19<05 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 21<00
Atletism< Liga de dia-
mant IAAF, la Bruxelles,
în Belgia 23<00 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New Yor 2<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
2<15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York 4<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York

8.20 Cinci conti-
nente 8.50 Poșeta
9.45 Labirintul sor-
ților – ser. turc
10.35 Doctorul din
province -  ser.
germ.  13.02 Jurnal
15.00 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie – ser. gastr.
engl. 15.30 Părinte-
le Brown – ser. engl.
16.20 Dragoste in-
finită – ser. turc
17.10 Rex la Roma
– ser. germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
21.25 Să alegi tu –
film belg-fr. 23.10
Paul vI. – papa
unor vremuri furtu-
noase 2 - film it. 

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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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 Legea iubirii
(r) 5.30 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.30 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Focus (r) 8.00
Elisa 9.30 Tele-
shopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Chef Dezbr[catu’
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshop-
ping 15.05 Concurs
(r)17.00 Elisa 18.00
Focus 18 19.30 Ma-
ma mea gătește mai
bine 20.30 Artista,
dolarii și ardelenii
22.15 Detasamen-
tul Concordia 0.30
O iubire neobișnu-
ită 2.30 Mama mea
gătește mai bine (r)
3.30 Pacha 5.30
Apel de urgen\[ (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Mati-
nal 10.00 Portret de secol
11.00 Adevăruri despre
trecut 11.30 Discover
Rom]nia 12.20 Legen-
dele palatului< Regele Ge-
unchogo 13.20 C5
minute de istorie cu
Adrian Cioroianu13.30
Parlamentul României
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Opre Roma 16.00 EURO
polis 16.50 Legendele
palatului< Regele Geun-
chogo 18.00 Festivalul
Naţional de Folclor-
Strugurele de Aur19.00
Festivalul Naţional de
Folclor-Strugurele de Au
20.00 Telejurnal 21.10
Charlotte Gray 23.15
Legende ;i mistere 23.45
#Creativ 23.50 Moment
Art 0.10 Telejurnal 0.40
Charlotte Gray (r) 2.40
Portret de secol (r)  3.00
Sport Meteo 3.30 Portret
secol 5.00 Legende ;i
mistere (r) 5.30 Imnul
României

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vocea României
23.30 Burlesque<vis
împlinit  2.00 Las
fierbinți (r) 4.00
vorbeşte lumea (r)
3.00 Lec\ii de via\[
6.00 Ce se întâm-
plă, doctore? (r)
6.30 Arena buc[tar-
ilor

7.45 Arestat la domi-
ciliu 9.45 La bloc (r)
12.15 Bruneta mea
favorită 14.00 Doam-
na judecator  15.45
Extravagantul Mr.
Deeds 18.15 La bloc
20.30 vechi prieteni
22.30 Larry Crowne
0.30 vampirii de;er-
tului (r) 2.30 Larry
Crowne (r) 4.00 La
bloc (r) 5.45 Ce spun
românii (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani  12.00 Observa-
tor  14.00 Cennet
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Frumoasa şi
Bestia 22.30 Apasă
pedala! 0.30 Insula iu-
birii (r)  4.00 Intrusul
6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gim-
nastica de diminea\[
8.00 Agenda Publică
(reluare) 12.00 :tiri
18.00 Audiențe în
direct, invitat Călin
Durla, inspector
general ;colar (r)
19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică, re-
alizator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

“Festivalul Naţional
de Folclor-

Strugurele de Aur”
- 18.00

Pavel Bartoș,
“Vocea României “

- 20.30

C[lin Durla, invitat
la “Audien\e `n 
direct” - 18.00

Stefanie Powers,
“Vechi prieteni” 

- 20.30

Gökçe Bahadir,
“R[zbunare pe
tocuri” - 15.00

Mircea Diaconu,
“Artista, dolarii și
ardelenii” - 20.30

Director general - D. P[curaru
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E-mail< micapub@informatia-zilei.ro
Mica publicitate Carei< 0361-801.676
Mica publicitate Negre;ti< 0748.926.928, 0745.213.820
Director v]nz[ri< Piros Erika
Abonamente< 0261-767.304
Contabilitate< 0261-767.304
Abonamentele la “Informa\ia Zilei” se pot face prin Direc\ia de Po;t[, 
SC “Solpress” SRL, strada Mircea cel B[trân 15
Reclama\ii, sesiz[ri ;i sugestii la telefon 0261-767.300
Tip[rit la Tipografia “Informa\ia Zilei”, 
strada Luceaf[rului 25, Satu Mare 
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7.15 Moca – mag.
de dimineață 9.50
Există o singură fa-
milie – ser. austra-
lian 11.45 Lumea
astro  15.40 Esme-
ralda – ser. mex.
16.40 victoria -  ser.
mex. 17.45 Mama  -
ser. turc 20.10 Ex-
pres asiatic – reality
de călătorie 1.00
Detectivi privați –
ser. doc-reality
magh. 5.30 În cap-
cană – doc-reality
germ.

TV2

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show
11.50 Muppet Show
14.30 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.45
Zdrobit – ser. turc
17.00 Elif – pe drumul
iubirii – ser. turc 19.00
Jurnal RTL  20.55 Dra-
gii moștenitori – ser.
magh. 22.05 Găsește-
ți iubirea – show 23.25
Între prieteni - ser.
magh. 0.35 CSI< inves-
tigatorii din Miami  –
ser. am. 1.55 Hotelul
anului, cele mai bune
cazări din provincie
5.25 Fără stăpân în Me-
xic – film am.

RTL Club
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Val de nemulțumiri pe insula in-
doneziană Komodo, care adăpostește
celebrele șopârle cu același nume. Oa-
menii de aici sunt furioși pe autorități
care vor să-i evacueze fiindcă vor
închide accesul pe insulă. Măsura intră
în vigoare la începutul anului viitor și
a fost luată în special pentru a proteja
această specie devenită ținta contra-
bandiștilor. 

Aproximativ 10.000 de turiști vizitează
lunar insula Komodo, pentru a vedea uri-
așele șopârle în mediul lor natural. Mai au
la dispoziție doar câteva luni pentru a face
asta, fiindcă din ianuarie, anul viitor, insula
va deveni teritoriu interzis.

Anya, turistă din Franța< „Dacă au-
toritățile închid insula pentru altceva, adică
pentru a construi complexuri turistice sau
ceva ce nu are legătură cu natura, nu e o
idee bună. Asta fiindcă turiștii vin aici pen-
tru a vedea natura și șopârlele, pentru a se
întâlni cu sătenii și nu pentru a vedea con-
strucții mari.”

Autoritățile susțin că singurul scop pen-
tru care închid accesul pe insulă este prote-
jarea varanilor, vânați tot mai des de con-
trabandiști. vestea a venit cum nu se poate
mai prost pentru cei peste 2.000 de localnici.

vor trebui să plece cu toţii, în contextul în
care au fost relocați și în anii ‘80, când a fost
inaugurat parcul natural.

„Trăim de atâția ani în acest sat, așa că
nu vrem să plecăm. În plus, mormintele
rudelor mele sunt aici. Ce se va întâmpla cu
ele dacă ne mutăm?”, spune un localnic.

„Traiul nostru depinde de magazinul de
suveniruri. 

Cum ne mai putem câștiga banii

dacă se închide?

Parcul natural e singurul nostru loc de
muncă...”, își exprimă îngrijorarea un alt
locuitor de pe insulă.

Insula va rămâne închisă un an, iar au-
toritățile speră ca în acest timp să sporească
și numărul exemplarelor de cerbi şi porci
sălbatici, prada șopârlelor carnivore. vorbim
de o specie care atinge trei metri lungime și
poate ajunge până la 90 de kilograme.

Autorit[\ile indoneziene vor s[ăevacueze 
to\i locuitorii de pe insula Komodo 

Cele mai multe specii de
rechini sunt solitare, însă
diavolul de mare, înrudit
cu rechinii, nu e deloc așa.
E surprinzător de sociabil,
au descoperit biologii. 

Indivizii din această specie
își copiază unul altuia mișcările,
se joacă împreună, ba chiar se
apropie cu curiozitate de oa-
meni. Iar recent, oamenii de ști-
ință au descoperit că formează
chiar prietenii cu cei din aceeași
specie. 

Aceste legături pot dura
săptămâni și chiar luni. 

În cadrul unui studiu re-
cent, au fost monitorizate peste
500 de grupuri de indivizi din
specia Mobula alfredi, una din-
tre speciile de diavoli de mare.
Mare, dar grațios, acesta este
inofensiv pentru scafandri,
comparativ cu pisicile de mare,
a căror înțepătură poate fi
letal[. 

viețuitoarele au fost monitor-
izate timp de cinci ani în largul
coastei  nord-vestice a In-
doneziei. 

Creaturile au fost observate
în mai multe locuri în care
mergeau pentru "manichiura"

(asigurată de pești Garra Rufă)
sau pentru a se hrăni (cu larve
de creveți și chiar cu peștii care
anterior le făcuseră servicii). 

Le-au fost observate inter-
acțiunile, iar oamenii de știință
au tras concluzia că femelele

formează mai adesea astfel de
legături (și mai lungi) decât

masculii. 
Cei din urmă tind să evite
alți masculi, se arată într-
un raport publicat de jour-
nal Behavioral Ecology
and Sociobiology. 

Însă spre deosebire de
alte viețuitoare care
formează legături puter-
nice, așa cum sunt multe
specii de delfini, diavolii
de mare tind să aibă două
grupuri< unul format doar
din femele și un altul for-
mat din femele, pui și mas-
culi. E un comportament
similar cimpanzeilor, care
merg într-un grup să se
hrănească, însă dorm cu

un alt grup. 
Femelele petrec mai mult timp

în locurile ce pot fi numite spa-
uri, lăsând peștii să le curețe, în
timp ce masculii petrec mai
multă vreme hrănindu-se, au
mai observat oamenii de știință.   

O vie\uitoare fascinant[, de la care 
nu te-ai fi a;teptat s[ fie at]t de prietenoas[ă



8.05 Desene animate
11.45 Mag. pt. șoferi
12.50 Bagajul – mag.
turistic  14.25 Țara de
nicăieri – film am-
germ. 16.50 Inspecto-
rul Alex – ser. pol.
17.55 Doctorul de
munte face din nou
consultații – ser. germ-
austr. 19.55 Warcraft<
Începuturile - film am.
22.30 Mult mai mult
decât un gardian –
film am. 1.00 Tigrul și
balaurul – film am-
chin. 3.35 Minți bri-
liante – ser. am. 5.10
Zoo, instincte anima-
lice – ser. am.

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 10.18 Azi înain-
te de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din v4 14.35
Suma 15.35 Bise-
rica vie 16.35 Șan-
sa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal
21.33 Astă-seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă
noapte 1.02 Jur-
nal de închidere

7.30 Clubul de puști
11.30 Autogram –
pentru șoferi  12.05
Kevin, atotștiutorul –
ser. am. 14.15 Un băr-
bat obținut prin mun-
că – film am. 16.10
Gazda s-ar căsători –
show 17.40 Băieți
buni – ser. magh.
19.00 Jurnal  RTL
21.00 Micul nostru
sat – ser. magh. 23.25
Autorizație de com-
portament neobișnuit
– film am. 1.40 Hiro-
kin – film am. 4.05
Cobra 11 - ser. germ.

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Putere şi inocenţă
8.30 Generaţia Fit 9.00
Sid, micul savant 10.00
Mic dejun cu un cam-
pion 11.00 D’ale lu’
Mitică 12.00 Direcţia<
sud-vest! 12.30 Cap
compas 13.00 Memori-
alul Durerii - o istorie
care nu se `nva\[ la
;coal[ 14.00 Gala
Umorului (r) 15.00 Fe-
mei de 10, bărbați de 10
16.00 Campionatele
Naţionale de gimanstică
artistică - Ploieşti  18.52
E vremea ta!  19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Oameni şi elefanţi
22.10 Onoare şi respect
23.45 Zile cu stil (r)
0.15 Motorvlog 0.45
Oameni şi elefanţi (r)
2.15 Onoare şi respect
(r) 4.10 Sid, micul sa-
vant 5.00 Memorialul
Durerii (r) 5.55 Imnul
României 

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Steaua sufletu-
lui 11.00  Sport, die-
tă şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ROventura
13.30 Buletin de Bu-
curești 15.30 Pute-
rea dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Îmi place
dansul 23.00 vrei să
fii milionar? (r)
0.30 Știrile Kanal D
(r) 1.30 Buletin de
București (r) 3.30
Puterea dragostei
(r) 5.30 Pastila de
râs 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de
râs 6.45 Știrile Ka-
nal D 

8<00 Ciclism< Turul
Spaniei 9<35 Tenis< Te-
nis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York
10<30 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York11<35 Ciclism< Tu-
rul Spaniei 13<00 Ca-
iac-canoe< Cupa Mon-
dială, la Praga, în Ce-
hia14<15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York 15<00 Ciclism< Tu-
rul Spaniei 16<00 Ci-
clism< Turul Spaniei
18<45 Ciclism< Turul
Spaniei - vuelta Extra
19<00 Ştirile Eurosport
19<05 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New Yor
21<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York 21<45 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 22<40 Ştirile
Eurosport 22<45 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
23.00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York 1.30 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 1.45 Su-
perbike< Campionatul
Mondial, la Portimao,
în Portugalia 2.30 Te-
nis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York

7.00 Jurnal 7.50
Harta 9.00 Preie-
tenii lui Noe 10.30
Îngerul păzitor –
ser. am. 13.02 Jur-
nal 13.55 Muzică
de prânz 14.25
Mamă veterinară
– ser. germ. 15.20
Doc Martin – ser.
engl.  16.15 Can-
gurul – film
magh.  18.00 În-
ger gastronomic
20.45 Înapoi la ră-
dăcini – film fr.
22.35 Mr. Jones,
aveți drepul să
muriți – film am.
0.30 Fábry -  show
umoristic

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Thanyarat 
Praditthaen,

“Oameni şi elefanţi” 
-20.10

Feyza Isik, 
“Steaua sufletului” 

- 8.45
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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
Secrete de familie
15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00
Dragoste de contra-
bandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iu-
birii 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 Dragoste de
contrabandă (r) 3.00
Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Pre\ul dragostei (r)
4.45 Legea iubirii (r)
5.30 Inimi ;i lacrimi
6.30 Dragoste de con-
trabandă

7.20 Flash mon-
den (r) 8.20 Elisa
(r) 9.30 Teleshop-
ping 10.30 Secrete
de stil 11.00 Cam-
era de r]s 11.30
Cu lumea-n cap
13.30 Artista,
dolarii și ardelenii
(r) 15.30 Chef
Dezbr[catu’ 16.00
Deta;amentul Co-
ncordia (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Ultima
noapte de dra-
goste 22.30 Dinte
pentru dinte 0.00
Ultima noapte de
dragoste (r)3.00
Poli\ia judiciar[
5.50 Secrete de stil

7.00 Politică şi deli-
cateţuri 8.00 Aventura
urbană 9.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 10.00 Con-
structorii de visuri
10.30Rugby Superliga<
CSM Ştiinţa Baia Mare -
CSA Steaua Bucureşti
12.30 Handbal mas-
culin, Liga Zimbrilor<
CSM Bucuresti - CS Di-
namo Bucureşti14.00
Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.30 -17.30
vedeta populară18.30
Teleenciclopedia   19.30
Momentart 19.40 Sport,
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Dosar Rom]nia
22.00 Napoléon 23.00
Profesioniştii... cu Euge-
nia vodă 0.00 Teleenci-
clopedia (r) 1.00 Arhe-
ologia crimelor comu-
nismului (r) 2.00
Napoléon (r) 2.50 Mo-
mentart (r) 3.00 Ade-
văruri despre trecut (r)
5.30 Imnul Rom]niei
5.35 Teleshopping 6.30
#Creativ (r)

7.00 :tirile Pro
Tv 10.00 Prima
iubire  12.00 Gra-
vidul 14.00 Sunt
plecat în oraș
16.00 vocea Ro-
mâniei (r) 19.00
Ştirile Pro Tv
20.00 Legea stră-
zii 22.00 Cercul
de foc 0.30 Prima
iubire (r) 2.30
Burlesque< vis
împlinit (r) 5.00
Ce spun românii
(r) 6.00 Lecţii de
viaţă 

7.45 Doamna ju-
dec[tor 9.30 La bloc
(r) 11.45 Extravagan-
tul Mr. Deeds (r)
14.15 Lacrima di-
avolului 16.15 Graba
strică treaba 18.15 La
bloc 20.30 Mereu în
offside 22.30 Răz-
boiul lui Connors
0.15 Larry Crowne
(r) 2.15 Războiul lui
Connors (r) 3.45 La
bloc (r) 5.45 Ce spun
românii (r)

7.00 Observator 9.30
Cenușăreasa (r) 11.00 Pete
şi dragonul (r)13.00 Obser-
vator 13.30 Status Update
15.45 Poiţi pe la noi! (r)
19.00 Observator 20.00 Te
cunosc de undeva - Pre-
mieră 23.15 E tare compli-
cat!  2.00 Observator 3.00
~n puii mei (r)3.30 E tare
complicat! (r) 4.00 iUmor
Extraviral 6.00 Observator

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[
Rodica Maxi, cultivator
de c]nep[ 17.30 Taina
credin\ei (limba
maghiară), realizator Eva
Laczko 19.00 :tirile săp-
tămânii 21.00 Iat[ omul
cu Gabriel Ghi;an 22.00
S[n[tate, frumuse\e,
stil, invitat Rafaelo varga
- jurnalist (r)
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Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

Jason Statham,
“Legea străzii” 

- 20.00

Rodica Maxi, 
invitat[ la 

“Info Studio” - 15.30

Ana Brenda 
Contreras,

“Legea iubirii” 
- 18.00

Catherine 
Zeta-Jones,

“Mereu în offside “
- 20.30

Livia Graur,
“Focus 18” - 18.00
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În materialul de mai sus
scriam despre anxietatea
care i-ar putea necăji pe
copii acum, la început de an
şcolar. Nu e deloc de neglijat
nici ceea ce înseamnă pen-
tru părinţi prima parte a lu-
nii septembrie, evident din
punct de vedere emoţional. 

Şi părinţii, chiar aşa maturi,
adulţi cum sunt ei, ar putea să
simtă o teamă şi, conform spe-
cialiştilor, e şi ceva absolut nat-
ural acest aspect. Pentru mulţi
dintre noi, luna septembrie e
asociată cu începerea şcolii.

Copilul învaţă din ceea 
ce îl înconjoară

Avem toate şansele să
retrăim momente de când eram
chiar noi elevi. Tocmai din acest
motiv, e indicat să avem grijă ce
le arătăm copiilor, să nu îi des-
curajăm pe aceştia de la bun în-
ceput. Copiii învaţă din tot ceea
ce îi înconjoară. Astfel, dacă ne
văd îngrijoraţi că începe şcoala,
vor simţi la rândul lor la fel şi s-
ar putea să trăiască totul la in-
tensitate mult mai mare. Aşadar,
să ne arătăm încrezători în ceea
ce urmează. Până la urmă, e
doar începutul unui an în care
copiii vor învăţa multe lucruri
care le vor fi de folos. 

Copilul lăudat învaţă 
să preţuiască

Copilul are nevoie de laude.
verificaţi zilele acestea, împre-
ună, cum şi-a făcut temele de
vacanţă. Copilul trebuie lăudat.
A rezolvat o problemă la
matematică? A citit o poveste?
Foarte bine, înseamnă că a reuşit
să facă un lucru, ceva, în această

vacanţă de vară. Prin laudele pe
care le primeşte, copilul învaţă
să preţuiască. 

Dacă avem faţă de el o atitu-
dine răutăcioasă, va dezvolta la
rândul său această atitudine faţă
de cei din jurul său.  

Nevoia de siguranţă

Mergând mai departe, pe
aceeaşi linie, vedem că un copil
care simte că e în siguranţă va
învăţa să aibă încredere. La în-
ceput de an şcolar, ca de altfel
mereu, e bine ca părinţii să îi
ofere elemente ce să îl ducă pe
copil cu gândul că e în siguranţă.

Părintele trebuie să îi ofere
copilului său acea stare de sigu-
ranţă. Mai mult decât atât, e bine
să îl încurajăm. va descoperi cât
e de puternic şi va învăţa de mic
să aibă încredere în propriile
forţe. 

Starea de bine a părintelui 
se reflectă în viaţa 
copiilor săi

Referitor la părinţi, în opinia
specialiştilor, noul an şcolar tre-
buie privit şi astfel< în timp ce
copilul este la şcoală, are un pro-
gram bine stabilit, părintele îşi
poate face propriul său program,
unul în care să îşi dedice mai
mult timp propriei sale per-
soane. 

Nu e o dovadă de egoism, ci
dimpotrivă. Părintele se poate
dedica unor cursuri de dez-
voltare personală menite să con-
tribuie la îmbunătăţirea calităţii
vieţii. Aici apare familia în în-
tregul ei pentru că, să nu uităm,
dacă părintele este fericit, întrea-
ga familie, prin urmare şi copiii,
sunt fericiţi. Starea de bine se re-
flectă peste tot. 

P[rin\ii ;i emo\iile 
primelor zile de ;coal[ Peste câteva zile începe

şcoala. Emoţiile sunt mari
atât în cazul părinţilor, cât
mai ales în cel al copiilor şi,
nu în ultimul rând, al
cadrelor didactice. E un nou
început, indiferent că vor-
bim de ciclu primar, gim-
nazial, liceal sau chiar an-
tepreşcolar. E un nou în-
ceput în orice clasă ar intra
copilul. 

Uneori, începutul de an şco-
lar se lasă cu... anxietate. E mo-
tivul care ne-a făcut să abordăm
în această pagină a dezvoltării
personale din Suplimentul Tv
chiar această temă< ce ne reco-
mandă specialiştii pentru a-i aju-
ta pe copii să treacă de starea de
anxietate specifică finalului de
vacanţă mare şi începutului de
an şcolar. 

Anxietatea la copiii 
de toate vârstele

Copiii au nevoie de sprijin
pentru a gestiona starea de anx-
ietate care pare să pună stăpânire
pe ei. Specialiştii în dezvoltare
personală ne atrag atenţia că nu
e indicat să trecem cu vederea
peste această stare, în condiţiile
în care indiferent de vârstă, reîn-
tâlnirea cu colegii şi profesorii
sau chiar întâlnirea pentru pri-
ma dată cu tot ceea ce înseamnă
şcoală, fie ea nouă sau veche,
presupune o stare tensionată. Tot
ceea ce urmează în primele zile
de şcoală solicită copilul. 

Emoţiile nu se neglijează

Aşadar, vom avea grijă să nu
neglijăm emoţiile copilului nos-
tru. Chiar dacă avem impresia
că aceste emoţii trec de la sine,
teama de şcoală, de teme, de

noutăţile ce vin va dispărea la
un mopment dat, nu e aşa. De-
sigur, nici nu putem, în calitate
de părinţi, să îi tot spunem
copilului că urmează o perioadă
dificilă. Trebuie în primul rând
să îl ascultăm, să vedem de ce
anume se teme, care sunt grijile
lui. Şi copilul are propriile sale
gânduri despre începerea şcolii.
Părintele e cel care trebuie să îl
asculte şi să îi răspundă la între-
bări. Totodată, adulţii din jur
sunt în măsură să îşi arate în-
crederea că vor avea parte de o
experienţă frumoasă în noua
călătorie. 

Discuţiile cu copilul 
ne ajută să identificăm 
fricile sale

Copilul de vârstă mică se
poate confrunta îndeosebi cu
anxietatea de separare. Doar dis-
cutând cu el se poate trece peste
această stare. Astfel, cel mic are
posibilitatea de a vorbi despre
ceea ce simte, despre fricile ce le
are, dar şi despre speranţe.
Copilul mai mare, obişnuit deja
cu şcoala, nu va avea probleme
cu separarea, ci ar putea avea alte
griji. Poate nu se descurcă la o
anumită materie, ceea ce îi
crează o stare de teamă chiar şi
faţă de profesorul ce o predă.
Trebuie discutat cu el şi identi-
ficate soluţiile. 

Acestea sunt câteva sugestii
şi idei principale de care părinţii
ar trebui să ţină cont zilele aces-
tea. Specialiştii ne spun că e bine
să vorbim cât mai mult cu
copilul, să îl pregătim pentru
noua etapă a vieţii sale, să îl
facem să vadă în noul an şcolar
nu doar un nou început, ci un
peisaj al prieteniei, un prilej de
a-şi consolida relaţiile de priete-
nie cu colegii săi şi de a lega noi
astfel de legături. 

Sprijin la început de an ;colar



8.05 Desene animate
11.10 Tur agricol
12.15 Super Car -
magazin pt. șoferi
13.20 Constructorii –
magazin 13.50 Inova-
tor 14.25 În capcană
– doc-reality germ.
15.00 Un pistol gol –
film am. 16.55 Ne-
vestele din Stepford –
film am. 22.00 Suro-
rile – film am. 0.30
Alarmă falsă – film
am. 2.50 viața de du-
pă moarte  – film
magh. 5.35 Sânge de
polițist – ser. am.

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 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
20.30Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.51 Azi noapte
1.02 Jurnal de
închidere

7.35 Clubul de puști
9.45 Preferatele lui Noe
11.50 Cele mai frumoa-
se orașe din Ungaria –
mag. turistic 13.15 Ho-
telul anului 13.55 Seco-
lul XXI -  legendele tră-
iesc cu noi 15.00 Stăpâ-
nul inelelor –  Cele doul
turnuri - film am-ne-
ozel. 19.00 Jurnal RTL
20.00 Stăpânul s-ar că-
sători – show 21.05 Bă-
ieți buni – ser. magh.
22.05 Love Island -  gă-
sește-ți iubirea – show
23.30 Cursa de nervi –
thriller am-hongkong.
2.25 Ucigașul perfect –
film magh.a

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Putere şi inocenţă
8.30 Direc\ia< sud-vest!
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.00
Campionatele Naţio-
nale de gimanstică
artistică - Ploieşti 13.10
D'ale carnavalului
14.30 vara amintirilor
15.00 - 16.00 Drag de
Marea mea 17.00 D'ale
lu' Mitică 18.00 Putere
şi inocenţă 18.52 E vre-
mea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 20.10 Cio-
colata cu alune 21.45
Discover Romania
22.10 Cântecul um-
brelor chinezești  0.00 -
1.00 Drag de Marea
mea! (r) 2.00 D'ale car-
navalului (r) 3.20 Tele-
jurnal TvR 2 (r) 4.10
D'ale lu' Mitică (r) 5.00
Ferma 5.55 Imnul
României 6.00 Poate nu
;tiai 

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Steaua
sufletului 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
vrei să fii milionar (r)
14.30 Îmi place dan-
sul (r) 17.30 Asta-i
România! 19.00 Știr-
ile Kanal D 20.00 ~mi
place dansul 23.00
Ochii din umbră 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Asta-i Rom]nia
(r) 3.30 Ochii din
umbră (r) 5.30 Pastila
de r]s 6.00 Teleshop-
ping 6.45 Știrile
Kanal D

7<30 Călărie< Circuitul
Campionilor Global , în
Italia 8<30 Ciclism< Tu-
rul Spaniei 9<30 Tenis
de masă< Campionatul
European pe echipe, la
Nantes, în Franţa 10<30
Tenis de masă< Campi-
onatul European pe
echipe, la Nantes, în
Franţa 11<30 volei<
Campionatul European
feminin UEFA11<45
Ciclism< Turul Spaniei
12<45 volei< Campi-
onatul European femi-
nin UEFA12<55 Curse
de maşini< Super Cupa
Porsche , în Italia18<45
Ciclism< Turul Spaniei
- vuelta Extra 19<10
Ştirile Eurosport19<15
Superbike< Campionat-
ul Mondial, la Porti-
mao, în Portugalia
20<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows 22<00Te-
nis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York
22<35 Ştirile Eurosport
22<40 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 23<00 Te-
nis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York
2<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 2<15 Om-
nisport< Watts 2<30 Te-
nis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows

9.00 În mâna lui
Dumnezeu 9.25
Programe reli-
gioase  10.05 Ro-
me Reports 11.30
Religie și libertate
13.02 Jurnal
13.55 Muzică de
prânz  14.30 Pă-
mântul, planeta
noastră – ser.
engl. 15.50 Mis-
ka, magnatul –
film muzical
magh. 18.25 Car-
tea de bucate a lui
Borbás Marcsi
22.10 vă iubesc
– film fr. 0.02 Un
înger la masa mea
– film am-austra-
lian-neoz. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Cosima Coppola,
“Putere şi inocenţă” 

- 18.00

Simona Pătruleasa,
“Știrile Kanal D” 

- 19.00
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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
Secrete ̀ n familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 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 Dragoste de
contraband[ (r) 3.00
Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se `nt]mpl[, doc-
tore? (r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Leg-
ea iubirii (r) 5.45 Inimi
;i lacrimi 6.45
Dragoste de contra-
band[  (r)

7.20 Flash modern
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design
9.20 Teles-hopping
10.30 Chef Dezbră-
catu’ 11.00 În
bucătărie cu Horia
vîrlan 12.00 Tele-
shopping 13.30
Camera de râs 14.00
Ultima noapte de
dragoste (r) 16.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei - Best of 23.00
Cândva, pe aici, tre-
cea un râu 1.30
Dinte pentru dinte
(r) 3.00 Cândva, pe
aici, trecea un râu
(r)5.00 Flash mon-
den 

7.00 - 8.00 Universul
credinţei 9.00 M.A.I.
aproape de tine 9.30 Pro
Patria 10.00 În grădina
Danei 10.35 viaţa satului
11.50 Minutul de agri-
cultură 12.00 viaţa sat-
ului 13.00 Tezaur fol-
cloric 14.00 Telejurnal
14.30- 16.30 Serbările
Naţionale Ţebea-2019
17.30 Handbal feminin,
Liga Florilor< ASC Coro-
na Bra;ov - HC Dun[rea
Br[ila 19.10 Iubiri cele-
bre  19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.10
Festivalul Internaţional
de Folclor C]ntecele
munţilor 23.00 Garantat
100% 0.00 Politică şi del-
icateţuri 1.00 Cronici
Mediteraneene 1.30 Iu-
biri celebre 2.00 Garan-
tat 100% (r) 2.50 Discov-
er Romania 3.00 Telejur-
nal 3.50 Universul cred-
inţei (r) 5.30 ~n gr[dina
Danei (r) 5.55 Imnul
Rom]niei

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Gravidul (r)
12.00 Sunt plecat în
oraș (r) 14.00
Prințesa și soldatul
16.00 Despărțiți,
dar împreună 18.00
Ştirile Pro Tv
19.00 Fotbal Euro
2020< România –
Malta 21.30 Hoți de
onoare 23.30
Cealaltă femeie
1.45 Despărțiți, dar
împreună (r) 3.30
Prințesa și soldatul
(r)  5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 Ştirile
Pro Tv

7.30 Extravagantul
Mr. Deeds (r) 10.00
La bloc (r) 12.15
Blestemul Penelopei
(r) 14.15 Mereu în
offside (r)16.15 va-
canță la capătul lumii
18.15 La bloc 20.30
Crescându-l pe Way-
lon 22.30 Cavalerul
de oțel 1.00 Războiul
lui Connors (r) 2.45
Cavalerul de oțel (r)
4.45 La bloc (r)

7.00 Observator 9.30 Te
cunosc de undeva
(r)13.00 Observator
13.15 Frumoasa şi Bestia
(r)15.45  Poiţi pe la noi!
(r) 19.00 Observator
20.00 Insula iubirii - (Fi-
nala) 23.00 Ispita 1.00
Apasă pedala! (r) 3.00
Observator (r) 4.00 Sta-
tus Update (r) 6.00 Ob-
servator

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, re-
alizator Mihaela Ghiță, in-
vitat preot Florin Fodoru\
13.00 ~n slujba comu-
nit[\ii ,  realizator M.
S[lceanu, invitat David
Gheorghe - primarul co-
munei Moftin 14.00 Zone
folclorice cu Ioana
vladimirescu, invitat
Nicolae Mure;an (r) 17.30
S[n[tate, frumuse\e, stil,
invitat Rafaelo varga - ju-
rnalist 18.30 Educație
ecologică (r) 20.00 ~n slu-
jba comunit[\ii (r)
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Cătălin Ştefănescu,
‘Garantat 100%” 

- 23.00

“Fotbal Euro 2020<
România – Malta” 

- 19.00

David Gheorghe, 
invitat la “~n slujba
comunit[\ii” - 13.00

Kate Mara,
“Cavalerul de oțel” 

- 22.30

Ayça Bingöl,
“Secrete `n familie” 

- 14.00

Joanna Pacula, 
“Ultima noapte de
dragoste” - 14.00
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Strugurii sunt unele dintre cele
mai bune şi apreciate fructe. Se-
zonul lor începe în august şi
durează până la finele lui oc-
tombrie, sau chiar mai mult dacă
toamna e lungă.  În ciuda ideii că
ar îngrăşa, strugurii au marea cal-
itate de a se număra printre
fructele cu cel mai mic indice
glicemic, valoarea acestuia fiind
cuprinsă între 43 şi 53, în funcţie
de soi. Şi nici la capitolul aportului
caloric nu sunt un pericol, ei având
circa 70 de calorii la 100 de grame.

Arealul principal de cultură a
viilor l-a constituit Asia Mică,
unde, după potop, Noe ar fi culti-
vat viţă-de-vie pe muntele Ararat,
din podişul Armeniei, la alti-
tudinea de peste 5.000 de metri.
De aici, viţa-de-vie s-a extins în
tot arealul euro-asiatic. Biblia am-
inteşte că Iosua şi Caleb s-au întors
dintr-o călătorie făcută în Canaan,
de unde au adus ciorchini uriaşi
de struguri.

Treptat, cultura viţei-de-vie s-
a transmis de la sumerieni, con-
sideraţi ca pioneri în cultivarea
viţei şi pregătirea vinului, şi a ajuns
la caldeeni şi babilonieni, la
egipteni, greci şi daco-geţi. Mai
târziu, cultura viţei trece în Italia,
Franţa, Spania, iar prin intermedi-
ul coloniştilor s-a răspândit până
în America, Australia, Noua Zee-
landă şi Africa de Sud.

În prezent, suprafaţa ocupată
cu viţă-de-vie pe glob depăşeşte 8
milioane de hectare, dintre care
60% se concentrează în ţările Eu-
ropei. Cele mai mari ţări cultiva-
toare sunt Spania, Franţa, Italia,
Turcia şi Portugalia. România, cu
250.000 de hectare, ocupă locul 9
în lume şi locul 6 în Europa.

Strugurii se recoltează la ma-
turitate, în lunile august-oc-
tombrie, pe timp însorit, fără
ploaie şi fără vânt puternic. Există
un mare număr de soiuri şi vari-
etăţi, unele destinate pentru con-
sumul la masă, iar altele pentru
vinificaţie.

Strugurii de masă erau
cunoscuţi încă din Antichitate
când romanii preţuiau, în mod de-
osebit, curele anuale cu struguri
proaspeţi. Scrierile ajunse la noi
din Antichitate arată că Hipocrate,
Plinius cel Bătrân şi Galenius
vedeau în bobul de strugure o
pastilă tămăduitoare pentru orice
boală, iar în vin vedeau o min-
unată băutură de leac, cu o ex-
cepţională valoare.

~n prezent, producţia mondi-
ală de struguri depăşeşte 60 de
milioane de tone, cele mai ridicate
producţii fiind înregistrate în Italia
(peste 17 milioane de tone), ur-
mată de Rusia, Turcia, Chile,
S.U.A., Spania şi Brazilia.

Motive de a consuma 
struguri

Dar acestea nu sunt singurele
motive pentru care n-ar trebui să
refuzi o porţie de struguri. Iată
doar câteve dintre beneficiile aces-
tor fructe, cu proprietăţi sanogene
extraordinare< 

1. Energizează organismul şi
întăresc sistemul imunitar.
Colecţia de vitamine B1, B2, B3,
PP, A şi C te umple de forţe şi ac-
tivează formarea de anticorpi,
crescând astfel rezistenţa la in-
fecţii, cu viruşi şi bacterii. 2. Fa-
vorizează metabolismul celular,
datorită microelementelor
conţinute< molibden, titan, rubid-
iu, cobalt, nichel, vanadiu, iod,
brom, flor. 3. Au grijă de aparatul
cardiovascular. Magneziul şi pota-
siul din compoziţie fortifică pereţii
vaselor de sânge şi muşchiul car-
diac, reducând riscul de atac cere-
bral sau infarct miocardic. S-a
constatat că persoanele care con-
sumă frecvent struguri îşi pot re-
duce riscul de infarct miocradic
cu până la 50%. 4. Purifică rinichii
şi sprijină procesul de distrugere
şi înlăturare pe cale naturală a cal-
culilor renali. 5. Tratează guta, fa-
vorizând eliminarea acidului uric,
cel care împiedică funcţionarea
normală a articulaţiilor. În acest
scop, recomandate sunt soiurile
cu bobiţe de culoare verde şi gal-
benă. 6. Au efect anti-stres. Fiind
o sursă însemnată de fructoză şi
glucoză (aproximativ 20%) – za-
haruri uşor de asimilat, strugurii
înlesnesc secreţia de serotonină,
supranumit şi „hormonul fericirii”,
spulberând astfel tensiunea ner-
voasă. 7. Curăţă colonul şi îm-
bunătăţesc digestia. Pentru că sunt
bogaţi în fosfor, potasiu şi, mai
ales, în fibre, strugurii contribuie
la dizolvarea lipidelor şi la elim-
inarea toxinelor acumulate. Efec-
tul diuretic este mai puternic atun-
ci cand fructele sunt consummate
pe stomacul gol. 8. Ocrotesc ochii.
Consumul regulat de struguri ne-
gri previne apariţia leziunilor re-
tiniene şi a degenerescenţei mac-
ulare (boala oalmologică în urma
căreia se distruge vederea cen-
trală). Aceasta datorită aportului
de resveratrol, unul dintre cei mai
puternici antioxidanţi naturali
cunoscuţi, dar şi de picnogenol –
al doilea antioxidant exogen ca
forţă> licopen, luteină, dar şi
bioflavonoide. 9. Sunt anti-aging.
Aplică pulpa din fruct în comprese
pe zonele ridate şi presează uşor
timp de 30-40 de minute. 

Proprietăţile antioxidante ale
polifenolilor şi acizilor graşi
polisaturaţi, pe o parte, vor com-
bate crearea de radicali liberi - vi-
novaţi de apariţia ridurilor şi îm-
bătrânirea dermei, iar pe de altă
parte, vor regenera fibrele de
elastină şi colagen, netezind şi
reparând pielea.

Consumul de struguri reduce
riscul de atac vascular cerebral

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



7.15 Moca, mag.
de dim. 9.50 Există
o singură familie –
ser. australian
11.45 Lumea astro
13.30 Walker, co-
poiul din Texas –
ser. am. 15.40 Es-
meralda – ser. mex.
16.40 victoria –
ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc
20.10 Expres asia-
tic 1.00 Detectivi
privați – ser. magh.
5.30 În capcană –
ser. germ

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul ce-
lor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Plane-
ta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal  1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show
13.00 Preferatele lui
Noe 14.40 Dragii moș-
tenitori – ser. magh.
17.50 Zdrobit - ser. turc
17.00 Elif, pe drumul
iubirii – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL 20.55 Dragii moș-
tenitori – ser. magh.
22.05 Love Island -  gă-
sește-ți iubirea – show
23.25 Între prieteni –
ser. magh. 0.40 Secolul
XXI, legendele trăiesc
cu noi  1.20 Cifruri –
ser. am. 3.05 CSI< Inves-
tigatorii – ser. am.

7.10 Ciocolata cu alune (r)
9.00 Festivalul Inter-
naţional de Circ de la
Monte Carlo  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 mi-
norităţilor 13.30 Mo-
torvlog 14.00 Documen-
tar 360°-GEO 15.05 Ra-
cheta alba 15.50 Filler
16.00 Iubire dincolo de
timp 16.55 Oanapp 17.45
Uli\a spre Europa 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejur-
nal TvR 2 20.10 Circuitele
iubirii 21.45 Discover Ro-
mania 22.10 Caracati\a
23.15 Festivalul Concurs
Național de Interpretare a
Muzicii Uşoare Romneşti
Trofeul  Tinere\ii-Amara
2019 0.15 Cântecul um-
brelor chinezești (r) 2.00
Oanapp 2.50 E vremea ta!
3.05 Telejurnal TvR 2 (r)
4.00 Filler 4.05  Caracati\a
5.00 Natur[ ;i aventur[
5.30 S[n[tate cu de toate
5.55 Imnul Rom]niei

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal
D 13.00 ~n c[u-
tarea adev[rului
15.00 Teo Show
17.00 Puterea
dragostei 19.00
Știrile Kanal D
20.00 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 vrei să fii
milionar? 0.30 Știr-
ile Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<00 Ciclism< Turul
Marii Britanii 8<00 Ci-
clism< Turul Spaniei
9<25 Snooker<  Master-
sul de la Shanghai, Chi-
na 13<00 Ciclism< Turul
Spaniei14<25 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 18<45 Ci-
clism< Turul Spaniei -
vuelta Extra 19<15
Omnisport< Watts19<40
Călărie< Liga Globală a
Campionilor 20<10 Po-
lo pe iarbă< Linia de po-
lo 20<40 Ştirile Eu-
rosport 21<00 Judo<
Campionatul Mondial,
la Tokyo, în Japonia
22<05 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New
York 23<10 Ciclism< Tu-
rul Spaniei 23<40 Ştirile
Eurosport 23<50 volei<
Campionatul European
feminin UEFA 0<10
Snooker< Mastersul de
la Shanghai, China
22<15 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows 1<05
volei< Campionatul Eu-
ropean feminin UEFA
1<30 Judo< Campionat-
ul Mondial, la Tokyo, în
Japonia 2<30 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 4.00 Ciclism<
Turul Marii Britanii

7.50 Magazin pentru
rromi 8.50 Poșeta
10.35 Doctorul din
provincie – ser. germ.
13.02 Jurnal 14.30
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie
15.25 Părintele
Brown – ser. engl.
16.15 Dragoste infi-
nită – ser. turc 17.10
Rex la Roma – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 21.30 Lumi-
na albastră – mag.
criminalistic  22.30
Pierduții 2 – ser. engl.
23.35 NCIS – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Emily Tennant,
“Circuitele iubirii”

- 20.10
Teo Trandafir,

“Teo Show”  - 15.00
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7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
R[zbunare pe tocuri
10.15 Pre\ul dragostei
(r) 11.15 Teleshopping
11.45 Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 13.45
Teleshopping 14.00 Se-
crete in familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iu-
birii 19.00 Cealalt[ fam-
ilie 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
Dragoste de contra-
band[ (r) 3.00 Inimi ;i
lacrimi (r) 4.00 Ce se în-
tâmplă, doctore? 4.15
Pre\ul dragostei (r) 5.00
Legea iubirii (r) 5.45 In-
imi ;i lacrimi (r) 6.45
Dragoste de contra-
bandă (r)

7.20 Nemuritorii fil-
mului< valentin
Uritescu în dialog cu
Ana Ularu 9.30
Teleshopping 10.00
Camera de r]s (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshop-
ping 15.05 Focus
16.00 Paradisul fe-
meilor - Starea
sănătății 18.00 Focus
18 19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Recul 22.30
Starea naţiei - Betman
23.30 Focus din ini-
ma României  0.00
Trăsniți (r) 1.00 Recul
(r) 3.00 Nimeni nu-i
perfect (r) 3.30 Pasi-
une Toscană (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Portret de secol
11.00 Adevăruri despre
trecut 11.30 Discover
Romania 12.00 Legen-
dele palatului< Regele
Geunchogo (r) 13.30
Banii tăi 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10 Maghiara
de pe unu 16.50 Leg-
endele palatului< Regele
Geunchogo  18.00
Adio, tovar[;i 19.00
Rom]ni care au schim-
bat lumea 19.40 Sport
Meteo 19.30 Sport,
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Europa 9 22.10
Teatrul Naţional de
Televiziune 0.50 Adio,
tovar[;i (r) 1.50
Rom]ni care au schim-
bat lumea (r) 2.15
Teatru Tv (r) 4.45 Dis-
cover Romania 5.00
Constructorii de visuri
5.25 Banii tăi (r) 5.55
Imnul României

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 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vlad 22.30 Mas-
terchef 23.30 Ştirile
Pro Tv 23.30 Ştirile
Pro Tv 0.00 Legea
străzii (r) 2.00  Mas-
terchef (r) 3.00 vor-
beşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

7.15 vacanță la capă-
tul lumii (r) 9.15 La
bloc (r) 11.45 Mereu
în offside 13.45 Pri-
ma iubire15.45 În-
frângerea 18.15 La
bloc 20.30 Lovitură
de grație 22.30 Iubire
periculoasă 0.30
Lovitură de grație (r)
2.30 Iubire pericu-
loasă (r)  4.00 La bloc
6.15 La M[ru\[  (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Cennet 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Chefi la
cuțite - (sezon nou)
23.30 Xtra Night Show
1.00 Ispita (r) 3.00 Ob-
servator (r) 4.00 In-
trusul  6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 18.00 Audiențe
în direct, realizator Mi-
haela Ghiță, invitată
Georgeta Pop - director
CJAS 19.30 :tiri 20.00
Agenda Public[, real-
izator Mihai Sălceanu
22.30 Panoramic
Sportiv, realizator Con-
stantin Demian, invitat
Dacian Nastai

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Jae-mo Ahn,
“Legendele palatului<

Regele Geunchogo”
- 16.50

Olimpia Melinte, 
“Vlad” - 20.30

Dan Aykroyd, 
“Prima iubire” -

13.45

Dacian Nastai, 
invitat la

“Panoramic
Sportiv” - 22.30

Jessica Coch ,
“Cealalt[ familie a

so\ului meu” - 19.00

Giuseppe Zeno, 
“Paradisul femeilor”

- 16.00

Bor; rusesc cu dafin

Mod de preparare<

Zarzavatul se cur[\ă, se spală
și se taie în bucăți mici sau f]șii
subțiri, ori se d[ pe răzătoarea ma-
re, apoi se înăbușă în grăsimea în-
cinsă. Se stinge cu 2 litri de apă

feirbinte, se sărează și se adaugă
carnea tăiate în bucăți. Se lasă să
fiarbă la foc mic. Smântâna se
amestecă cu o linguriță de făină,
cu bulionul și se subțiază cu borș
(o cană), apoi se toarnă în oală.
Se adaugă sfecla crudă, tăiată cu-
buri sau dată prin răzătoarea ma-
re, apoi se lasă borșul să cloco-
tească pînă ce carnea se înmoaie.
Se presară cu mărar tocat și se ser-
vește cu smântână.

Ingrediente<

500 g de sfeclă roșie, o țelină, 2
prazi, 3 morcovi, o rădăcină de
pătrunjel, o jumătate de varză, 3
linguri de untură, o lingură de
făină, 3 linguri de bulion, 2-3
bucăți de foi de dafin, o cană de
borș, 250 g de carne de vită, mă-
rar, sare, 1 pahar de smântână

Baclava cu mere ;i nuci

Mod de preparare<

Merele se curăță și se răzuiesc,
se adaugă zahărul și stafidele, se
călesc la foc mic. La sfâr;it se pune
coniacul. După gust, se mai pot
pune o linguriță de cacao, un pli-
culeț de zahăr vanilat, câteva smo-
chine uscate tocate mărunt, sau
scorțișoară pudră. Se prăjesc ușor
nucile, se pisează, se amestecă cu
zahărul, cu mierea și cu vodca. Se

unge tava cu margarină topită, se
tapetează cu făină. Foietajul se îm-
parte la trei. Se pune în tavă prima
parte, ungând fiecare foaie în par-
te cu margarină topită, apoi se
toarnă merele călite. Se pune al
doilea strat de foietaj uns cu mar-
garină, apoi se întinde uniform
amestecul de nuci cu miere. Se pu-
ne ultimul strat de foietaj uns cu
margarină. Cu un cuțit ascuțit, se
taie plăcinta în porții potrivite. Se
dă la cuptor, la foc mediu, timp
de 30 minute. Când este gata se
pudrează cu zahăr. 

Ingrediente<

0,5 kg de nuci, două linguri za-
hăr, trei linguri miere, 50 g de
vodcă, 1,5 kg de mere, 100 g de
stafide, 6 linguri zahăr, 50 g de
coniac,100 g de margarină, o lin-
gură de făină, 0,5 kg de de aluat
de foietaj (din comerț, sau pre-

parat acasă, după preferință).

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Pui Szechuan

Mod de preparare<

Ardeii se curăță de semințe și
se mărunțesc. Se încinge uleiul.
Când uleiul începe să scoată aburi

se adaugă ardeii iuți mărunțiți și
morcovii. Cînd morcovii se în-
moaie, se adaugă puiul, iar când
acesta este aproape gata, se adaugă
ceapa și usturoiul. Se lasă încă 3
minute, respectiv până când puiul
este complet făcut. Se amestecă
apa, sosul de soia, oțetul, amido-
nul și zahărul și se toarnă în tigaie>
se amestecă până când sosul în-
cepe să se îngroașe un pic. Se ser-
vește cu orez gătit la aburi, sau
eventual cu tăiței din făină de orez.

Ingrediente<

6 linguri de ulei de alune (sau
orice alt ulei ușor aromat), 3 ar-
dei iuți mici, o cană de morcovi
tăiați, 2 piepturi de pui sau 8 co-
pănele de pui fără piele, dezosate
și tăiate cubulețe, 2 legături de
ceapă verde, 3 linguri de usturoi
tocat, o jumătate de pahar cu
apă, 4 linguri de sos de soia, 4
linguri de oțet, 4 linguri de ami-
don de porumb, 4 linguri de za-

hăr.

Aperitiv de caracati\[ cu o\et

Mod de preparare<

Caracatița se spală bine și se
pune în oală cu apă cât să o aco-
pere. Se adaugă oțetul, se pune ca-
pacul și se fierbe pe foc tare. Când
începe să fiarbă, se încetinește fo-

cul și se fierbe timp de aproxima-
tiv o jumate de oră. Când a fiert,
se scurge, se clătește cu apă rece
din belșug și se pune din nou în
apă curată la fiert cu țelina, mor-
covii, ceapa, boabele de piper și
sare. Se acoperă cu capacul și din
nou la fiert timp de 1 oră. Între
timp se amestecă ingredientele
pentru sos, până se omogenizea-
ză. Caracatița o serviți pe platou
cu garnitură de ardei roșii și frun-
ze de pătrunjel, tăiată în bucățele
și cu sosul anterior preparat.

Ingrediente< 

O caracatiță mai mică, o jumă-
tate de cană de oțet, câteva fire
de țelină, un morcov, o ceapă,
8-10 boabe de piper, sare, puțin
pătrunjel. Pentru sos< o jumătate
de cană de ulei de măsline, 6-8
linguri de oțet, un sfert de lin-
guiță de piper măcinat, puțină
sare și pastă de ardei iute, după

gust.
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Asocierea dintre
obezitate și creierul
uman este un subiect pe
care oamenii de știință
au început să îl aibă în
vedere recent. O nouă
cercetare scoate la iveală
informații importante
despre legătura dintre
creier și kilogramele în
plus.

Cercetătorii au publicat
un studiu1 la începutul lui
2019, care a descoperit o
legătură între obezitatea din
zona stomacului și o dimen-
siune mai mică a creierului -
mai exact, oamenii de știință
au constatat un volum mai
mic al materiei cenușii din
creier. Publicat în revista
“Neurology”, studiul a folosit,
în total, 9652 de oameni, cu
vârstă medie de 55 de ani.

Rezultatele la care au
ajuns cercetătorii au indicat
mai multe asocieri între
grăsimea corporală și dimen-
siunea creierului. Persoanele
care au avut atât un indice de
masă corporală (IMC) mai
mare, cât și un raport talie-
;old mai mare au avut, în
general, cel mai mic volum
al creierului. Persoanele care
au avut doar un IMC mare
au avut volumul creierului
ușor mai redus, în compara-
ție cu persoanele cu IMC
normal.

În plus, cercetătorii au
spus că 1291 de oameni ce au
"bifat" atât un IMC mare, cât
și un raport talie-;old mare
a avut cel mai mic volum al
materiei cenușii din creier.

Cortexul
prefrontal 
e mai puțin 
activ

Concluziile
unui alt
studiu2 re-
cent arată că,
de fapt,
cortex-
ul pre-
frontal,
o zon[ a
creierului care este
importantă atât pentru
gândirea complexă, cât
și pentru procesele de
planificare și auto-control,
este mai puțin activă la per-
soanele care tind să mănânce

în exces, lucru care poate
duce la obezitate și la
creșterea în greutate.

Acest studiu a analizat în
profunzime relația dintre
apetit,  auto-control și
creierul uman. Mai exact, oa-
menii de știință de la Western
University din Ontario,
Canada, au examinat
asocierea dintre obezitate și
această zon[ a creierului care
este asociată în mod normal
cu auto-controlul< cortexul
prefrontal.

Cercetătorii subliniază,
însă, că problema nu este că
obezitatea cauzează apariția
acestor probleme în structura
și funcția creierului uman, ci
mai degrabă este vorba de o
relație reciprocă - în sensul
că diferențele apărute în
structura și în funcția
creierului pot cauza obezi-
tate, iar acest aspect este ex-
trem de important.

Anumiți neuroni 
pot să împiedice
mâncatul în exces

O altă cercetare recentă a
identificat un sistem de neu-
roni care pot să țină în frâu
tendința noastră de a mânca
în exces, atunci când acești
neuroni se activează. Oa-
menii de știință de la Rocke-
feller University din New
York au descoperit un grup
de neuroni, iar atunci când
aceștia se activează, se reduce

aportul de alimente. Cercetă-
torii cred că descoperirea lor
este prima care a identificat
acest mecanism complex, de-
spre care ei spun că
acționează ca un "punct de
control" în ceea ce privește
detectarea și consumul ali-
mentelor.

Un nou studiu3, însă,
scoate la iveală din ce în ce
mai multe dovezi despre
asocierea dintre obezitate și
diferențele apărute în struc-
tura și forma creierului. O
echip[ de cercetători de la
Leiden University Medical
Center, din Olanda, a folosit
o tehnologie RMN de ultim[
generație, pentru a înțelege
legătura dintre obezitate și
structura creierului.

Ei au raportat volume
mai mici ale materiei cenușii
în cazul persoanelor care
sufereau de obezitate, în-
tărind astfel concluziile
cercetărilor anterioare. Tot
acești oameni de stiin\[ au
descoperit mai multe conex-
iuni cu forma și structura
creierului (morfologia).

Mai multă grăsime 
în corp, mai puțină
materie cenușie 
în creier

Cercet[torii au examinat
scanările la nivelul creierului
a peste 12.000 de oameni care
au participat la studiul imag-
istic. Ei au descoperit că un
procent mai mare de grăsime
distribuită în corp este aso-
ciat cu un volum mai mic al
structurilor importante din
creier, inclusiv structurile ce
fac parte din materia cenușie,

care sunt localizate în cen-
trul

creierului
uman.

Oamenii de știință
au observat că aceste
asocieri sunt diferite
în cazul bărbaților,
în comparație cu al
femeilor, sugerând

că sexul este un factor im-
portant care modifică

această asociere dintre pro-
centul de grăsime corporală
și dimensiunile unor struc-
turi din creier.

Spirulina face parte din categoria microal-
gelor albastre și este comercializată sub formă
de supliment alimentar (capsule, pulbere). Bo-
gată în nutrienți și vitamine, spirulina este al-
cătuită în proporție de peste 60% din proteine,
însă se laudă și cu un aport mare de vitamine
din complexul B, precum și cu fier ori man-
gan.

Aceasta este renumită pentru efectele sale
benefice asupra sănătății, fiind un antiinflam-
ator și antioxidant eficient. Studiile făcute re-
cent în domeniu arată, însă, că spirulina poate
fi eficientă în combaterea obezității. Studiile
făcute pe șoareci de  cercetătorii coreeni arată
că această microalg[ are abilitatea de a accelera
metabolismul, de a suprima apetitul și totodată
de a împiedica acumularea de țesut adipos.

Colesterolul mărit este des întâlnit în rân-
dul pacienților obezi. Întrucât crește riscul de
complicații cardiovasculare, este esențial să fie
ținut sub control. Reduce procesul inflamator
din organism – inflama\ia celulară este un
simptom frecvent în rândul pacienților care
suferă de obezitate. Cercetările făcute în dome-
niu arată că administrarea suplimentelor cu
spirulină reușește să reducă inflama\ia la
nivelul țesuturilor.

Are proprietăți antioxidante – obezitatea
este asociată cu stresul oxidativ, care fa-
vorizează complicațiile precum cele cardio-
vasculare sau la nivel articular. vestea bună
este că antioxidanții combat stresul oxidativ,
luptând contra radicalilor liberi. Consumând
spirulină, vei crește aportul de antioxidanți
din alimentație și vei reduce astfel riscul de
complicații.

Reduce nivelul de zahăr din sânge – nivelul
mărit de zahăr din sânge (glicemia mare) crește
rezistența la insulină, ceea ce înseamnă că fa-
vorizează obezitatea și totodată crește riscul
de diabet. Spirulina poate echilibra nivelul de
zahăr din sânge.

Cum să consumi spirulina 
dacă vrei să slăbești

Poți folosi atât spirulină sub formă de
tablete, cât și sub formă de pudr[. Pudra de
spirulină poate fi adăugată în sucurile naturale,
în smoothie-uri, în salate, în prăjituri și în orice
preparat făcut în casă. Tabletele de spirulină,
pe de altă parte, se ingereaz[ de 3-4 ori pe zi –
e indicat să te limitezi însă la consumul a cel
mult 500 mg de spirulină pe zi. Dacă apar
reacții adverse, oprește administrarea și con-
sult[-te cu medicul tău. De asemenea, este
obligatoriu să citești recomandările făcute de
producător cu privire la administrarea spiru-
linei. Printre reacțiile adverse ce pot apărea în
urma administrării spirulinei se numără< anx-
ietatea, greață, durerile de stomac și problemele
cu somnul. Nu se cunosc efectele pe care le
are spirulina asupra copiilor, femeilor însărci-
nate ori a celor care alăptează. Așadar, ea nu
va fi administrată în aceste situații, asfel încât
să se evite orice riscuri și complicații.

Spirulina este contraindicată pacienților
care suferă de afecțiuni de natură autoimună
precum poliartrita reumatoidă, lupusul sau
scleroza multiplă, întrucât poate agrava simp-
tomele resimțite de pacient.

S[n[tatea creierului este influen\at[ 
de kilogramele avute

Spirulina 
ne \ine greutatea 

sub control

7.15 Moca – mag. de
dimineață 9.50 Exis-
tă o singură familie
– ser. australian
11.45 Lumea astro
15.40 Esmeralda –
ser. mex. 16.40 vic-
toria – ser. mex.
17.45 Mama – ser.
turc 20.10 Expres
asiatic  21.55 Prin-
de-l dacă știi - show
1.00 Detectivi pri-
vați – ser. magh. 4.34
Secrete de familie –
ser. reality magh.
5.30 În capcană –
ser. germ.

TV2

6.55 Azi diminea-
ța 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
14.35 Planeta al-
bastră 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres car-
patin 18.33 Șansa
18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul ce-
lor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noap-
te 23.00 Jurnal
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Magazin de dimi-
neață 10.05 Astro
show  13.00 Aventu-
rierii – mag. turistic
14.30 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.50
Zdrobit – ser. turc
17.00 Elif, pe drumul
iubirii – ser. turc  18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL  20.55 Dragii
moștenitori  – ser.
magh. 22.05 Love
Island -găsește-ți iubi-
rea  - show  23.25 Între
prieteni – ser. magh.
1.15 CSI< investigatorii
din Miami – ser. am. 

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.05 Racheta alba (r)
8.50 Discover Romania
9.00 Iubire dincolo de timp
9.55 Genera\ia Fit 10.00
Festivalul Concurs Națion-
al de Interpretare a Muzicii
Uşoare Romneşti Trofeul
Tinere\ii -Amara 2019
(r)11.00 Femei de 10, băr-
bați 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 15.05 Racheta alba
15.50 Filler 16.00 Iubire
dincolo de timp 16.55
Oanapp 17.45 Uli\a spre
Europa 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 Festivalul
Concurs Național de Inter-
pretare a Muzicii Uşoare
Rom]neşti Trofeul
Tinere\ii-Amara 2018 0.10
Circuitele iubirii (r) 1.45
Motorvlog (r) 2.15
Oanapp (r)  5.55 Imnul
Rom]niei 

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
Sow 17.00 Puterea
dragostei 19.00 Știrile
Kanal D 20.00 Lacri-
mi la Marea Neagră
23.30 Cash Taxi 1.00
Știrile Kanal D (r)
2.00 Puterea dra-
gostei (r) 4.30 În
căutarea adevărului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

8<00 Snooker< Mas-
tersul de la Shanghai,
China 9<25 Snooker<
Mastersul de la
Shanghai,  China
13<00 Snooker< Mas-
tersul de la Shanghai,
China 14<15 Omnis-
port< Watts 14<30 Ci-
clism< Turul Marii
Britanii 15<30 Ci-
clism< Turul Marii
Britanii 17<00 Ci-
clism< Turul Spaniei
18<30 vCiclism< Tu-
rul Spaniei 20<30
Călărie< Excelenţă
ecvestră 21<00 Ştirile
Eurosport 21<20 Om-
nisport< Watts 21<30
Călărie< Marele Şlem
Rolex, la Calgary, în
Canada 22<30 Ştirile
Eurosport 22<50 Ci-
clism< Turul Spaniei
0<05 Curse de maşini<
WTCR 0<35 Curse de
maşini< Challenge-ul
Mondial Blancpain
GT, la Budapesta, în
Ungaria 1<05 Super-
bike< Campionatul
Mondial, la Portimao,
în Portugalia 1<30 Ci-
clism< Turul Marii
Britanii 2<30 Snook-
er< Mastersul de la
Shanghai, China 4<00
Ciclism< Turul
Spaniei

7.00 Jurnal  8.50
Poșeta 9.45 Labi-
rintul sorților –
ser. turc. 10.35
Doctorul din pro-
vincie – ser. germ.
13.02 Jurnal
14.30 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.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
22.30 McMafia –
ser. am-engl.
23.35 Casa de
modă velvet – ser.
span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Marina Almăşan,
“Femei de 10, bărbați de

10”- 11.00

Gözde Kansu,
“Lacrimi la Marea

Neagră” - 20.00
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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 Se-
crete de familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 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 Dragoste de
contraband[ (r) 3.00
Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă doctore
? 4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 6.45 Dragoste de
contraband[ (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor (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 Teleshop-
ping 15.05 Focus
16.00 Paradisul fe-
meilor 18.00 Focus
18 19.30 Trăsniți
20.30 Pe urmele lui
Salazar 22.30 Starea
naţiei - Betman
23.30 Focus din in-
ima României 1.00
Pe urmele lui
Salazar (r)  3.00 Ni-
meni nu-i perfect
3.30 Pasiune Tos-
cană (r) 

7.00 - 9.00 Matinal 10.00
Tezaurul Romaniei de la
Moscova 11.00 Ade-
văruri despre trecut
11.30 Discover Romania
12.00 Legendele palatu-
lui< Regele Geunchogo
(r) 13.00 Tribuna par-
tidelor parlamentare
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palatu-
lui< Regele Geunchogo
18.00 Adio, tovar[;i
19.00 Rom]ni care au
schimbat lumea  19.30
100 de poveşti despre
Marea Unire  19.40
Sport, Meteo 20.00 Tele-
jurnal 21.00 Europa 9
22.10 Comoara apaşilor
23.50 vorbe;te corect!
0.00 Telejurnal 0.30
Adio, tovarăşi (r)  1.30
Rom]ni care au schim-
bat lumea (r) 2.00 Co-
moara apaşilor (r)3.30
Sport (r) 5.55 Imnul
Rom]niei

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 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las Fierbin\i
21.30 Profu' 22.30
Masterchef  23.30
:tirile Pro Tv 0.00
Cercul de foc (r)
2.30 Masterchef (r)
3.15 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 vechi prieteni
(r) 10.30 La bloc (r)
12.45  Gravidul (r)
15.00 Blonda de la
drept (r) 17.00 Insula
interzisa 18.15 La
bloc 20.30 Arma se-
cretă 22.30 Concediu
de la căsnicie 0.30 Ar-
ma secretă (r) 2.30
Concediu de la căsni-
cie (r) 4.00 La bloc (r)
5.15 La M[ru\[

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Cennet 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct - cu Mirela
vaida 19.00 Observator
20.00 Poi\i pe la noi!
23.00 Xtra Night Show
1.00 Intrusul 3.00 Ob-
servator (r) 4.00 In-
trusul 6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gimnas-
tica de diminea\[ 8.00
Agenda Publică (relu-
are) 12.00 :tiri 17.30
Sănătate, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat Si-
mona Niste. Titlul emi-
siunii< Bodyart - recu-
perare prin mi;care
18.00 Audien\e `n di-
rect, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri 20.00
Agenda public[, real-
izator Mihai Sălceanu
22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Marisa Quintanilla,
“Comoara apaşilor” 

- 22.10

Mihai Bobonete, 
“Las Fierbin\i” 

- 20.30

Simona Niste, 
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 17.30

Mariel Hemingway,
“Arma secretă” 

- 20.30

Corina Dănilă,
“Numai iubirea” 

- 23.00
Grig Chiroiu, 

“Trăsniți” - 19.30
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Majoritatea femeilor în-
sărcinate aleg să poarte
haine foarte largi, insipide,
fără personalitate. Total
greșit! Această perioad[ este
una deosebit de frumoasă în
viața unei femei de aceea
trebuie sărbătorită în fiecare
zi, prin alegerea unor ținute
romantice, elegante, în
tendințe. Totodată, trebuie
evitate câteva greșeli de ves-
timentație repetate de tot
mai multe gravidu\e.

Pentru că sarcina nu este ev-
identă iar tu nu ai căpătat pro-
porții dramatice, în primele luni
poți purta aproape orice. Apoi
lucrurile se complică ușor. Reg-
ula numărul unu pentru gravide
este comoditatea. Nu purta pan-
taloni sau fuste cu cordon peste
burtă pentru că te vor sugruma.

Alege pantaloni ușor largi,
cu talie joasă, preferabil pe elas-
tic, pe care să îi poți purta sub
burtă. Chiar dacă ești gravidă,
asta nu înseamnă că trebuie să
te îmbraci în clasicele salopete
sau în haine foarte largi. Poți fi
mai sexy ca niciodat[ dacă alegi
o pereche de pantaloni nu foarte
strâmți, într-o culoare închisă,
pe care să îi porți cu un top lejer,
tip babydoll, din mătase.

Rochiile empire, pe timp de
var[, reprezintă cea mai bună
alegere. vaporoase, lejere, cu o
croial[ potrivită pentru gravide,
acestea sunt deosebit de femi-
nine. Alegând acest obiect ves-
timentar vei fi așa cum trebuie
să fie o femeie însărcinată< radi-
antă, o prezenț[ diafană.

Cele mai potrivite materiale
sunt cele ușoare, blânde cu
pielea ta. Evit[ tricotajele ample,
lână și materialele sintetice pen-
tru că îți vor amplifica discon-
fortul. Cele mai potrivite sunt
bumbacul, mătasea, inul. 

Nu îți cumpăra foarte multe
haine pentru că de la o lun[ la
alta vei mai lua în dimensiuni.
Totodată evit[ să îți cumperi
piese vestimentare foarte largi.

Pentru a te juca puțin cu
ochii privitorilor, poți opta pen-
tru ținute într-o singură culoare.
Acest tip de outfit te va ajuta să
scazi în greutate, fiind totodată
o femeie elegantă în dulcele stil
clasic. De fapt, cel mai bun sfat
pe care i-l poți da unei gravide
este să poarte cât mai puține cu-
lori, iar croielile hainelor să fie

simple. O ținută încărcată te va
face să pari un mare ou Kinder.

Imprimeurile folosite corect
te pot transforma într-o
gravidu\[ gingașă și trendy.
Alege imprimeurile florale și
mergi pe aceeași palet[ cromat-
ică. Nu combina două feluri
diferite de imprimeuri (flori de
mac cu animal print, geometrice
cu florale) pentru că va ar[ta
foarte încărcat și inestetic.

Deși pare a fi mai mult o
chestiune de gusturi, nu reco-
mand tricourile mulate, care lasă
s[ se vadă burtica. Poate părea
drăgălaș pentru unii, însă clar
este inestetic pentru majoritatea.
Poți ar[ta altfel lumii că ești
gravidă și că ești mândră de as-
ta.

Dacă până acum nu te-ai
putut l[uda cu s]nii tăi, acum
poți să o faci. În perioada sarcinii
cresc considerabil, așa că trebuie
să îi pui în valoare. Poartă decol-
teuri și bluze cu bretele, dar ai

grijă că acestea să nu fie mult
prea generoase.

Deși sunt foarte la îndemână
și comode, trebuie să renunți la
salopetele din jeans.

Pe lângă faptul că denimul
este un material dur, această
piesă vestimentară devenită
oarecum regulă pentru gravide,
te va face să pari mai mare decât
ești< posteriorul arată mai mare,
burta iese în evidență, iar
coapsele par mai groase.

Într-o mică concluzie cele
mai corecte alegeri pentru fe-
meile gravide sunt bluzele și
rochiile babydoll, rochiile em-
pire (maxi sau midi), pantalonii
cu talie foarte joasă, preferabil
cu elastic, materialele blânde
(bumbac, mătase, in).

Dacă din punct de vedere
vestimentar nu ai foarte multe
opțiuni, poți fi în pas cu moda
combinând cu succes accesori-
ile. Poartă o eșarfă pe cap și las-
o să curgă ușor pe un umăr. Ben-

tițele reprezintă o soluție ieină
de a acorda un plus de roman-
tism oricărei ținute. De aseme-
nea poți purta coliere colorate,
cercei lungi pentru a-ți person-
aliza ținutele.

Dacă până acum gențile mici
îți erau cele mai bune prietene,
află că, pe măsură ce crești în di-
mensiuni, vei avea nevoie de o
poșetă care să se potrivească cu
noua ta formă. 

O geantă mică, prin contrast,
nu va face nimic altceva decât
să scoată în evidență faptul că ai
pus ceva kilograme pe tine.

Încălțămintea reprezintă o
adevărată problem[ pentru fe-
meile gravide. 

Picioarele se vor umfla iar
tocurile vor deveni insuporta-
bile. 

O pereche de balerini din
piele sau o pereche de pantofi
brogues te vor scoate din impas.
Te vei simți comod și în pas cu
tendințele.

Ce por\i dac[ e;ti îns[rcinat[ă
;i vrei s[ r[mâi stylish

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 victoria
– ser. mex. 17.45
Mama  –  ser. turc
20.10 Expres asiatic
21.55 Prinde-l dacă
știi – show 1.00
Detectivi privați –
ser. magh. 4.30  În
capcană – ser.
germ. 

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 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 Fa-
milia 19.30 Jurnal
20.05 Planeta
albastră 20.30
Jurnal 20.34 Astă
seară 22.30 Jurnal
mondial 22.51
Astă-noapte 0.02
Jurnal de
închidere

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro show  13.00
Cele mai frumoase orașe
din Ungaria – mag.
turistic 14.30 Dragii
moștenitori – ser. magh.
15.50 Zdrobit – ser. turc
17.00 Elif, pe drumul
iubirii – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal RTL
20.55 Dragii moș-
tenitori – ser. magh.
22.05 Love Island –
găsește-ți iubirea – show
23.25 Între prieteni – ser.
magh. 0.45 CSI<
investigatorii din Miami
– ser. am. 2.30 Cop
Mortem – film magh.

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.05Racheta alba (r)
8.50 Discover Romania
9.00 Iubire dincolo de timp
9.55 Genera\ia Fit 10.00
Festivalul Concurs Națion-
al de Interpretare a Muzicii
Uşoare Romneşti Trofeul
Tinere\ii-Amara 2018 (r)
11.00 Drag de Marea mea!
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas 14.00
Documentar 360°-GEO
15.05 Racheta alba 15.50
Filler 16.00 Iubire dincolo
de timp 16.55 Oanapp
17.45 Ulita spre Europa1
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Zorro 22.20 Caracatița
23.25 Festivalul Concurs
Național de Interpretare a
Muzicii Uşoare Romneşti
Trofeul Tinere\ii -Amara
2019 0.25 Zorro (r) 2.25
Oanapp 3.10 Telejurnal
TvR 2 (r) 4.00 Caracatița
(r) 4.00 FILLER 4.05
Caracati\a 5.00 Gala
umorului 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Kosem 11.00
Puterea dragostei
12.00 Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00 Teo
Show 17.00 Puterea
dragostei 19.00 Știr-
ile Kanal D 20.00
Lacrimi la Marea
Neagră  23.30 Cash
Taxi 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00 Put-
erea dragostei 4.30
~n c[utarea adev[ru-
lui (r) 6.30 Pastila de
r]s 6.45 Știrile Kanal
D 

8<00 Snooker< Mas-
tersul de la Shanghai,
China 8<55 Snooker<
Mastersul de la
Shanghai, China
9<30Snooker< Mas-
tersul de la Shanghai,
China 12<30 Snook-
er< Mastersul de la
Shanghai, China
13<30 Călărie< Ma-
rele Şlem Rolex, la
Calgary, în Canada
15<05 Ciclism< Turul
Spaniei 16<00 Ci-
clism<  Turul Spa-
niei 18<45 Ciclism<
Turul Spaniei -
vuelta Extra19<15
Ciclism< Turul Marii
Britanii 20<30 Snoo-
ker< Mastersul de la
Shanghai, China
21<15 Ştirile Eu-
rosport 23<00 Ştirile
Eurosport 23<15
Snooker< Mastersul
de la Shanghai, Chi-
na 1<20 Ciclism< Tu-
rul Marii Britanii
2<30 Snooker< Mas-
tersul de la Shanghai,
China4<00 Ciclism<
Turul Spaniei 5<00
Snooker< Mastersul
de la Shanghai, Chi-
na 6<30Ciclism< Tu-
rul Spaniei

7.00 Jurnal 8.20
Ecranul nostru –
em. în lb. rom.  9.45
Labirintul sorților –
ser. turc 10.35
Doctorul din
provincie – ser.
germ. 13.02 Jurnal
14.25 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. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc  21.45
Mattoni 12 – ser.
ceh 22.50 Insula lui
Pietro – ser. it. 0.30
Dansuri interzise –
film engl-fr-irl.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Alain Delon,
“Zorro” - 20.10

Beren Saat,
‘Kosem” - 9.15
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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
Secrete ̀ n familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iu-
birii 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 Dragoste de
contraband[ (r) 3.00
Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă, doc-
tore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Legea
iubirii 5.45 Inimi ;i
lacrimi (r) 6.45 Dra-
goste de contraband[

7.20 Paradisul fe-
meilor (r)9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Tele-shopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor
18.00 Focus 18
19.30 Mama mea
gătește mai bine
20.30 Cronica câr-
cotaşilor 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 22.30 Starea
na\iei 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 3.00 Nimeni nu-
i perfect 5.30 Elisa
6.50 Teleshopping

7.00- 9.00 Matinal
10.00 Tezaurul Ro-
maniei de la Moscova
11.00 Adevăruri despre
trecut 11.30 Discover
Romania 12.20 Legen-
dele palatului< Regele
Geunchogo 13.30
Cooltura 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Convieţuiri
16.50 Legendele palat-
ului< Regele Geunchogo
18.00 Handbal feminin,
Liga Florilor< CS
Minaur Baia Mare -
CSM Bucuresti 20.00
Telejurnal 21.00 Europa
9 22.10 Comoara
apaşilor 23.45  Moment
Art (r) 0.00 Telejurnal
0.30  Aventura urbană
(r) 1.30 Romani care au
schimbat lumea 2.00
Comoara apaşilor (r)
3.45 Telejurnal (r) 4.30
M.A.I. aproape de tine
5.00 #Creativ (r) 5.30
Cooltura 5.55 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
visuri la cheie
23.30 Ştirile Pro Tv
0.00 Cealaltă fe-
meie (r) 2.15 Mas-
terchef (r) 3.00
vorbeşte lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tir-
ile Pro Tv

7.15 Înfrângerea (r)
9.45 La bloc (r)
12.15 Crescându-l
pe Waylon (r) 14.15
Prințesa și soldatul
16.15 Modelul
18.15 La bloc 20.30
vânătoarea ultimu-
lui dragon22.15
Echipa de fotbal
0.00 vânătoarea ul-
timului dragon (r)
1.45 Echipa de fot-
bal (r) 3.15 La bloc7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Cennet
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Sacrificiul - Pre-
miera 23.00 Xtra
Night Show 1.00 In-
trusul 3.00  Intrusul
4.00 Intrusul (r) 6.00
Observator 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Mirela Nagâţ , 
“Cooltura ” 

- 13.30

Dragoș Bucur,
“Visuri la cheie”

- 20.30

Sheetal Sheth,
“Prințesa și soldatul” 

- 14.15

Damla Colbay,
“Dragoste de 

contraband[“ - 2.15

Ioana Petric,
“Cronica 

cârcotaşilor” 
- 20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Agen-
da Publică (reluare)
12.00 :tiri 18.00 Au-
dien\e ̀ n direct, real-
izator Ioan Ani\a;, in-
vitat[ Eugenia Sabou
-  specialist `n pensii
19.30 :tiri le ITv
20.00 Agenda Pub-
lic[ cu Mihai Săl-
ceanu

Informa]ia TV

Ioan Ani\a;,
“Audien\e 

`n direct” - 18.00
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S[n[tatea noastr[ nu depinde numai de felul
cum ne hr[nim, dar ;i de modul cum respir[m,
spun speciali;tii. Dup[ Heybrock-Seiff, aproape
70% dintre oameni respir[ defectuos datorit[ de-
forma\iilor toracelui ;i ale coloanei vertebrale,
unor boli pulmonare cronice, suferin\elor
mu;chilor care particip[ la respira\ie etc. Pentru
remedierea consecin\elor, speciali;tii recomand[
gimnastic[ respiratorie. Pe de alt[ parte ;i oamenii
s[n[to;i prezint[ o respira\ie defectuoas[. Pentru
`mbun[t[\irea st[rii de s[n[tate ;i evitarea unor
suferin\e, to\i oamenii trebuie s[ ̀ nve\e s[ respire
corect. Acestu lucru reprezint[ urm[toarele avan-
taje< `n pl[m]ni va fi introdus[ o cantitate mai
mare de aer, ceea ce ̀ nseamn[ un plus de oxigen,
at]t de necesar arderilor celulare> ̀ n timpul expi-
ra\iei vor fi eliminate mai multe reziduuri rezul-
tate ̀ n urma arderilor celulare> se vor ̀ mbun[t[\i
ventila\ia pulmonar[, func\iile inimii, ficatului,
intestinelor, rinichilor, vaselor de s]nge etc. Res-
pira\ia corect[ este deosebit de folositoare, arti;ti-
lor, c]nt[re\ilor, gravidelor, precum ;i persoanelor
obeze sau cu tulbur[ri de vorbire.

Iat[ condi\iile pe care trebuie s[ le `ndepli-
neasc[ o respira\ie corect[<
- realizarea inspira\iei numai pe nas, aerul fiind
astfel filtrat de impurit[\i>
- efectuarea inspira\iei c]t mai lejer, f[r[ efort,
chiar atunci c]nd este profund[>
- efectuarea expira\iei pe nas ̀ n timpul eforturilor
mari, pe nas ;i pe gur[>
- efectuarea unei respira\ii prelungite, niciodat[
for\at[.

Cu alte cuvinte, o respira\ie corect[ ̀ nseamn[
o respira\ie c]t mai profund[, cu mi;c[ri ample
ale mu;chiului diafragm.  Ca urmare, toate or-
ganele abdominale vor fi deplasate, desigur, foarte
pu\in, ceea ce echivaleaz[ cu un masaj extrem de
bl]nd. :i aceasta presupune `mbun[t[\irea
func\iilor lor. La "masarea" organelor mai con-
tribuie ;i mu;chii abdominali, de asemenea foarte
activi `n tipul respira\iei.

Cei mai mul\i oameni respir[ defectuos, ceea
ce ̀ nseamn[ introducerea ̀ n pl[m]ni a unei can-
tit[\i reduse de aer. O respira\ie defectuoas[ mai
`nseamn[ obosirea inimii, solicitarea redus[ a
mu;chilor abdominali ;i favorizarea deform[rii
coloanei vertebrale.

Exerci\ii de respira\ie
f[r[ mi;carea corpului

1. Respira\ie normal[, timp de c]teva secunde.
2. Inspira\ie pe nas (num[r]nd foarte rar p]n[ la
patru) urmat[ de re\inerea respira\iei (num[r]nd
rar p]n[ la trei) ;i expira\ie lent[ num[r]nd rar
p]n[ la patru)> exerci\iul se repet[ de c]teva ori.
3. Se reia exerci\iul de mai sus, cu deosebirea c[
dup[ expira\ie se face o pauz[ cu re\inerea respi-
ra\iei (num[r]nd rar p]n[ la doi). Exerci\iul se
repet[ de mai multe ori.
4. Inspira\ie pe nas (num[r]nd rar p]n[ la trei)
cu re\inerea respira\iei (num[r]nd rar p]n[ la
trei), apoi expira\ie prelungit[ (num[r]nd rar
p]n[ la trei). Ulterior, fiecare moment se m[re;te
progresiv, `n func\ie de starea de antrenament a
executan\ilor.

Aceste exerci\ii se execut[ de mai multe ori
pe zi, astup]nd din c]nd ̀ n c]nd, una din n[ri cu
degetul(astuparea dureaz[ un ciclu respirator< in-
spira\ie, pauz[, expira\ie).  

Aproape 70% dintre
oameni respir[ 

defectuos
Suplimentul alimentar

Hyper-Tum este un produs
atent formulat pentru
sus\inerea organismului ̀ n
timpul administr[rii tra-
tamentelor cu citostatice ;i
a radioterapiei. 

Din nefericire, aceste tra-
tamente pot avea efecte secun-
dare precum senza\ia de epui-
zare, anemia, sl[birea
imunit[\ii, grea\[ ;i v[rs[turi,
c[derea p[rului, ̀ nro;irea pielii,
probleme de respira\ie, uro-re-
nale sau modific[ri ale tranzi-
tului intestinal. Desigur, aceste
efecte variaz[ ̀ n func\ie de per-
soan[ ;i tipul tratamentului.
Totu;i, `n acest caz, sub atenta
supraveghere a unui specialist,
poate fi util s[ sus\inem orga-
nismul `n `ncercarea sa de re-
cuperare. Hyper-Tum este un
produs 100% natural, conceput
exact `n acest scop, el av]nd o
formul[ complex[ bazat[ pe o
multitudine de plante medici-
nale. De aceea, reg[sim ̀ n com-
ponen\a sa extracte puternic
detoxifiante (Orz, Trei-fra\i-
p[ta\i, Kombu/Laminaria), an-
tioxidante (Orz, Lipicioas[,
Nuc) ;i imunomodulatoare
(Ment[, Iarba-Mare). ~n plus,
plantele con\inute ac\ioneaz[
benefic ;i asupra sistemelor
cardiovascular, digestiv, uro-
renal ;i hepato-biliar.

Ce trebuie s[ ;ti\i 
despre Hyper-Tum

Produsele sau suplimentele
nutritive concepute de labora-
toarele Hypericum sunt ob\in-
ute din surse naturale atent ve-
rificate. Materiile prime folosite
sunt procurate din zone nepo-
luate, ecologic curate, astfel
`nc]t putem garanta puritatea
produsului prin lipsa de con-

taminan\i toxici carcinogeni,
metale grele, erbicide, insecti-
cide, `ngr[;[minte chimice,
microorganisme sau viru;i pa-
togeni. Noutatea acestor pro-
duse este reprezentat[ de ex-
tractul integral concentrat pe
care ̀ l con\in. Acesta asigur[ o
mai bun[ biodisponibilitate ;i
o mai bun[ asimila\ie `n orga-
nism a substan\elor active be-
nefice. Extractul natural are
forma unei mase de particule
sferice. Acestea au o curgere
mai bun[, forma lor sferic[ re-
duc]nd posibilitatea ̀ nglob[rii
de aer printre ele. ~n acest fel,
dozarea ̀ n capsule devine mult
mai u;oar[ ;i exact[.

Pentru realizarea supli-
mentului, au fost folosite ingre-
diente 100% naturale precum<
extractul de Iarb[-mare, Trei-
fra\i-p[ta\i, Lipicioas[, Priboi
sau cel de alge Laminaria. Aces-
te ingrediente naturale au o
matrice informa\ional[ apro-
piat[ de forma sa natural[.
Acest lucru le permite sub-
stan\elor active s[ ac\ioneze si-
nergic, complet]ndu-se ;i po-
ten\]ndu-se reciproc. De ase-
menea, beneficiaz[ ;i de o bio-
disponibilitate sporit[. Datorit[
formulei concentrate, produsul
de fa\[ asigur[ o cantitate op-
tim[ de principii active, fiind
totodat[ u;or de utilizat.

~n concluzie, prin sinergia
compu;ilor activi din cele 15
extracte naturale atomizate din
plante medicinale, produsul
Hyper-Tum contribuie la
men\inerea s[n[t[\ii sistemelor
imunitar, digestiv, uro-renal,
cardiovascular ;i hepato-biliar.
Acesta sus\ine organismul at]t
`n timpul tratamentelor citos-
tatice ;i radioterapice c]t ;i `n
perioade de refacere de dup[
acestea. Astfel, acest produs de-
osebit a fost special conceput
pentru a avea o ac\iune< deto-
xifiant[, depurativ[, imuno-
modulatoare, antioxidant[,
spasmolitic[, diuretic[, hepa-
toprotectoare, cardioprotectoa-
re, adaptogen[, tonic[ la nivelul
sistemului nervos ;i relaxant[
la nivelul tractului respirator.

Compu;ii activi 
din Hyper-Tum

Busuiocul-de-c]mp poate
proteja celulele ;i \esuturile
`mpotriva stresului oxidativ,
cre;te rezisten\a organismului
fa\[ de factorii de mediu, con-
tribuie la reglarea glicemiei,
men\inerea mobilit[\ii ;i flexi-

bilit[\ii articula\iilor, ameliora-
rea simptomelor asociate me-
nopauzei ;i sindromului pre-
menstrual.

Coada-;oricelului contri-
buie la confortul digestiv, poate
reduce colesterolul seric ;i poa-
te ajuta la pierderea `n greuta-
te.

N[praznicul contribuie la
men\inerea unei vie\i sexuale
s[n[toase.

Menta sus\ine func\ionarea
normal[ a sistemelor gastroin-
testinal ;i imunitar ;i are un
efect spasmolitic ;i carminativ.

Cimbri;orul sus\ine dige-
stia ;i func\iile gastrointestinale
;i are un efect antiinflamator.
Nucul contribuie la men\inerea
s[n[t[\ii \esutului epitelial (pie-
lii) prin ac\iunea sa antioxi-
dant[.

Talpa-g];tei sus\ine buna
func\ionare a aparatului car-
diovascular ;i a sistemului ner-
vos, ajut[ la men\inerea con-
fortului `nainte ;i `n timpul
menstrua\iei, favorizeaz[ ex-
pectorarea ;i ajut[ la relaxarea
tractului respirator.

Lipicioasa are propriet[\i
antioxidante, sus\ine procesul
natural de detoxifiere ;i drena-
rea limfatic[.

Orzul contribuie la prote-
jarea organismului `mpotriva
stresului oxidativ, are o ac\iune
favorabil[ asupra sistemului di-
gestiv, sus\ine func\ia hepato-
biliar[, este benefic pentru piele
;i sus\ine starea de bine prin vi-
taminizarea ;i mineralizarea or-
ganismului.

Trei-fra\i-p[ta\i favorizeaz[
eliminarea toxinelor ;i a acidu-
lui uric, are o ac\iune calmant[
asupra g]tului, u;ureaz[ respi-
ra\ia, sus\ine confortul digestiv,
sus\ine motilitatea intestinal[.

Iarba-mare contribuie la
buna func\ionare a tractului in-
testinal ;i a digestiei, are un efect
calmant la nivelul g]tului
u;ur]nd respira\ia, sus\ine
func\ia sistemului urinar.

Algele Kombu/Laminaria
`nt[resc imunitatea, contribuie
la purificarea organismului,
sus\in digestia, con\in iod or-
ganic.

Ginkgo biloba poate spori
performan\ele cognitive ;i
mentale (prin facilitarea circu-
la\iei sanguine `n zona cere-
bral[).

Busuiocul are un efect re-
laxant, ajut[ la calmarea trac-
tului respirator, sus\ine
circula\ia sanguin[ ;i poate
contribui la optimizarea acti-
vit[\ii mentale ;i cognitive.

Suplimentul Hyper-Tum sus\ine 
organismul `n timpul tratamentelor 

cu citostatice

7.15 Moca – mag.
de dimineață 9.50
Există o singură
familie – ser. aus-
tralian 11.45 Lu-
mea astro 15.40 Es-
meralda – ser. mex.
16.40 victoria –
ser. mex. 17.45 Ma-
ma  – ser. turc
20.10 Expres asiat-
ic 21.55 Prinde-l
dacă știi – show
1.00 Detectivi pri-
vați – ser. magh.
5.30 În capcană –
doc. reality germ.

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 9.53 Azi
înainte de masă
11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul 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 mag-
hiar 19.00 Jurnal
20.00 Știri 22.30
Jurnal mondial
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 13.00 Muppet
Show 14.40 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.50 Zdrobit –
ser. turc 17.00 Elif, pe
drumul iubirii – ser.
turc 19.00 Jurnal RTL
20.55 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 22.05
Love Island – găsește-
ți iubirea – show 23.25
Între prieteni – ser.
magh. 0.45 CSI<  Inves-
tigatorii din Miami –
ser. am. 1.50 Mămico,
de azi toate vor fi altfel
– film am.

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.05 Racheta alba (r)
8.50 Discover Romania
9.00 Iubire dincolo de timp
9.55 Genera\ia Fit 10.00
Festivalul Concurs Național
de Interpretare a Muzicii
Uşoare Romneşti Trofeul
Tinere\ii-Amara 2019
(r)11.00 Drag de Marea
mea! 12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorit[\ilor 13.30
Cultura minorităţilor 14.00
Documentar 360°-GEO
15.05 Racheta alba 16.00
Iubire dincolo de timp
16.55 Oanapp 17.45 Uli\a
spre Europa 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR 2
20.10 :coala tinerilor asasi-
ni 22.10 Caracati\a 23.10
Festivalul Concurs Național
de Interpretare a Muzicii
Uşoare Rom]neşti Trofeul
Tinere\ii-Amara 2018 0.10
:coala tinerilor asasini (r)
2.00 Oanapp (r) 2.50 E vre-
mea ta! 3.05 Telejurnal
TvR 2  4.00 Filler 4.05
Caracati\a 5.05 Destine ca-
n filme 5.55 Imnul
Rom]niei

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 Lacri-
mi la Marea Neagră
23.00 Se strigă darul
(r) 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 4.30 În
căutarea adevărului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D 

8<00 Snooker<Mas-
tersul de la Shanghai,
China 8<55 Snooker<
Mastersul de la
Shanghai, China 9<30
Snooker< Mastersul
de la Shanghai, China
12<30 Snooker<  Mas-
tersul de la Shanghai,
China 13<25 Ciclism<
Turul Spaniei 18<45
Ciclism< Turul
Spaniei - vuelta Ex-
tra19<15 Ciclism< Tu-
rul Marii Britanii
20<30 Tenis< Openul
Statelor Unite, la
Flushing Meadows,
New York 21<30 Ştir-
ile Eurosport 21<45
Ciclism< Turul
Spaniei 23<00 Ştirile
Eurosport 23<15
Snooker< Mastersul
de la Shanghai, China
0<45 Jocurile olim-
pice< Cantona-
mentele campionilor
1<15 Ciclism< Turul
Marii Britanii 2<30
Snooker< Mastersul
de la Shanghai, China
4<00 Ciclism< Turul
Spaniei 5<00 Snook-
er<Mastersul de la
Shanghai, China 6.30
Ciclism< Turul
Spaniei

7.00 Jurnal  8.50
Poșeta  9.45 Labir-
intul sorților – ser.
turc 10.35 Doctorul
din provincie 13.02
Jurnal 14.25
Mâncăruri simple și
rapide cu Jamie -
ser. gastr. engl.
15.25 Părintele
Brown – ser. engl.
16.15 Dragoste in-
finită – ser. turc
17.05 Rex la Roma
- ser.  germ-it-austr.
19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
20.40 Părintele
Brown – ser. engl.
22.30 Ispită pentru
femei  - film ceh
0.35 Panseluța –
film magh. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Michele Placido,
“Caracati\a” - 22.10

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei” 

- 17.00
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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
Secrete de familie
15.00 R[zbunare pe
tocuri (r) 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
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
Dragoste de contra-
bandă (r) 3.00 Inimi ;i
lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
5.00 Legea iubirii
(r)6.45 Dragoste de
contrabandă

7<30 Paradisul fe-
meilor (r)9<30 Tele-
shopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Par-
adisul femeilor -
Starea sănătății 18<00
Focus 18 19<30 Trăs-
niți 20<30 Misiune
pentru pre;edinte
22.30 Starea na\iei
23.30 Focus din ini-
ma României 0.00
Trăsniți (r) 1.00 Mi-
siune pentru pre;ed-
inte (r) 3.30 Pasiune
toscan[ (r) 5.30 Apel
de urgen\[ (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca'n viaţă11.00
Ca'n viaţă 11.30
Teleshopping 12.20
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
13.00 Parlamentul
Rom]niei 13.30 vizită
de lucru 14.00 Telejur-
nal 14.55 vorbeşte
corect! 15.10 Akzente
16.50 Legendele palat-
ului< Regele Geun-
chogo 18.00 Adio, to-
varăşi 19.00 Rom]ni
care au schimbat lumea
19.30 100 de poveşti
despre Marea Unire
20.00 Telejurnal 22.00
Moştenirea clandestină
0.00 Telejurnal 0.30
Adio, tovarăşi (r) 2.00
Moştenirea clandestină
(r) 2.50 vizită de lucru
(r) 3.15 Discover Ro-
mania 3.45 Telejurnal
4.30 Pro patria (r) 5.00
Dosar Rom]nia (r)
5.55 Imnul Rom]niei

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Sef sub acoperire
22.30 Masterchef
23.30 :tirile Pro Tv
0.00 Compania
eroilor (r) 2.00
Masterchef (r) 5.00
Ce spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.45 Crescându-l pe
Waylon (r) 9.45 La
bloc (r) 12.00 va-
canță la capătul lumii
(r) 14.00 Despărțiți,
dar împreună 16.15
Cumplitul adevăr
18.15 Pathfinder - În-
tre două lumi 22.30
Creatura 0.30 Pa-
thfinder - Între două
lumi (r) 2.30 Creatu-
ra (r) 4.00 La bloc (r)
5.00 La bloc 7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Cennet 16.00
Observator 17.00 Ac-
ces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Sacrificiul
22.30  Nea Mărin Mil-
iardar 0.30 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Acces direct 4.00
Intrusul (r) 6.00 Ob-
servator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30
Agenda Publică (relu-
are) 13.00 :tiri 18.00
Audien\e ̀ n direct, cu
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 Agenda pub-
lic[, realizator Mihai
S[lceanu 22.00 :tiri
22.30 Audien\e `n di-
rect (redifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV
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Informa]ia TV

Gianina Corondan,
“Vizită de lucru”

- 13.30“Masterchef ”- 22.30

Mihai S[lceanu,
“Agenda public[“ -

20.00

Moon Bloodgood,
“Pathfinder - Între
două lumi “- 18.15

Baris Arduç,
“Pre\ul dragostei”  

- 22.00

Andrea Osvárt,
“Paradisul

femeilor - Starea
sănătății” - 16.00


