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Georgeta Pop,
invitat[ la “Audien\e
`n direct” - 18.00

Horia Brenciu,
“Vocea Rom]niei” 20.30

Scott Cohen,
“Cine r]de la
urm[...“ - 22.30

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
8.00 Agenda Publică
(reluare) 12.00 :tiri
18.00 Audiențe în direct, realizator Mihaela Ghiță, invitată
Georgeta Pop - director CJAS (r) 19.30
:tiri 20.00 Agenda
Publică, realizator
Mihai S[lceanu

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 vocea României 23.30 vlad (r)
1.30 Las fierbinți
(r) 3.00 Lec\ii de
via\[ 4.00 vorbeşte
lumea (r) 6.00 Ce se
întâmplă, doctore?
(r) 6.30 Arena buc[tarilor

7.15 Modelul 9.30 La
bloc (r) 12.00
~nfr]ngerea 14.30 Insula interzis[ 15.45
Drumul spre Cordura 18.15 La bloc
20.30 Ziua c]rti\ei
22.30 Cine r]de la
urm[... 0.30 Ziua
c]rti\ei (r) 2.30 Cine
r]de la urm[... (r)
4.00 La bloc (r) 6.15
Ce spun românii (r)

Kanal D
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 Neagră 23.00 R[pirea 1.00
:tirile Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei 4.30
~n c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştirile Kanal D

Eurosport
8<00 Snooker< Mastersul de la Shanghai,
China 9<55 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism viteză, etapa din
San Marino 12<45
Omnisport< Watts
13<00 Jocurile olimpice< Cantonamentele
campionilor 13<30 Tenis< Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York
14<00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din San Marino
17<00 Ciclism< Turul
Spaniei 18<45 Ciclism<
Turul Spaniei - vuelta
Extra 19<15 Ciclism<
Turul Marii Britanii
20<30 Omnisport<
Watts 20<50 Ştirile Eurosport 21<00 Ciclism<
GP Quebec 23<30 Ştirile Eurosport 23<40 Ciclism< Turul Spaniei
1<05 Omnisport<
Watts 1<15 Ciclism<
Turul Marii Britanii
2<30 Snooker< Mastersul de la Shanghai,
China 4<00 Ciclism<
Turul Spaniei 5<00
Snooker< Mastersul de
la Shanghai, China
6<30 Ciclism< Turul
Spaniei

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Cennet 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 20.00 iUmor sezon nou 22.30
Gringo< Amator în misiune 0.30 Insula iubirii (r) 3.15 Acces direct 5.00 Intrusul 6.00
Observator
TVR 2
7.00 Documentar 360°-GEO
8.05 Racheta alb[ 8.50 Discover Romania 9.00 Iubire
dincolo de timp 9.55
Genera\ia Fit 10.00 TROFEUL TINERE|II-Amara
2018 11.00 Ferma 12.00 Telejurnal TvR 2 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Pescar
hoinar 14.00 Documentar
360° Geo 15.00 Direc\ia< sudvest! 15.30 Zile cu stil 16.00
Iubire dincolo de timp 16.55
Toamna amintirilor 17.45
Uli\a spre Europa 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 20.00 Gala umorului 21.10
Autostrada destinelor 22.50
Discover Romania 23.10 Doi
0.50 Femei de 10, bărbați de
10 2.40 Autostrada destinelor
4.10 Doi (r) 5.40 Discover Romania 5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Cap compas
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Damla Colbay,
“Dragoste de
contraband[“ 16.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 13.45
Teleshopping 14.00
Secrete `n familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste 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
contrabandă (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)
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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Alge uciga;e acoper[ ;ase plaje din Fran\a
Şase plaje din regiunea franceză Bretania au fost închise
din cauza algelor marine care se descompun, amplasate în
golfurile puţin adânci. În momentul descompunerii, algele
devin periculoase ﬁind capabile să inducă stări de leşin,
sau să omoare o persoană într-un timp relativ scurt.

Giuseppe Zeno,
“Paradisul femeilor”
- 16.00

Madonna,
“Evita” - 21.10

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11.00 Teleshopping 11.30 Chef
Dezbr[catu’ 12.00
Teleshopping
14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Focus
16.00 Paradisul femeilor 18.00 Focus
18 19.30 Mama
mea gătește mai
bine 20.30 La limita extremă 22.30
Tr[sni\i 1.30 Constantin 60' 3.00 Nimeni nu-i perfect
3.30 Pasiune Toscană 5.30 Elisa (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal 10.00 Ca-n via\[
11.30 Teleshopping
12.20 Legendele palatului< Regele Geunchogo
13.00 Parlamentul
României 13.30 Cronici
Mediteraneene 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte corect! 15.10 Opre
Roma 16.00 EURO polis 16.50 Legendele
palatului< Regele Geunchogo 18.00 Observatori la Parlamentul Europen 18.35 Europa mea
19.40 Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.10 Evita
23.25 #Creativ 23.55
vorbe;te corect! 0.00
Telejurnal 0.30 Nopţile
Cerbului de Aur 1.10
Festivalul Internaţional
de Folclor „Cântecele
munţilor” 2.50 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 3.40 Telejurnal
4.30 Europa mea 5.30
Imnul României 5.35
Teleshopping

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show 13.00
Călăuză pentru puști
14.40 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 moștenitori – ser.
magh. 22.05 Găsește-ți
iubirea – show 23.25 Între prieteni - ser. magh.
1.55 Hotelul anului, cele
mai bune cazări din
provincie 2.35 CSI< investigatorii din Miami –
ser. am. 5.00 vicleanul
și blânda – ser. am.

TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 9.50
Există o singură
familie – ser. australian
11.45
Lumea astro 15.40
Esmeralda – ser.
mex. 16.40 victoria
- ser. mex. 17.45
Mama - ser. turc
20.10 Expres asiatic
– reality de călătorie 1.00 Detectivi
privați – ser. docreality magh. 5.25
În capcană – docreality germ.

Timp de zeci de ani, algele verzi potenţial letale s-au acumulat
în golfurile de pe coasta de nord-vest a Marii Britanii.
Ecologiştii susţin că generarea de cantităţi neobişnuit de mari
de alge verzi este legată de nitraţii din îngrăşăminte şi deşeurile
rezultate de la porci, păsări de curte şi fermele de lactate din regiune.
Acestea se scurg în sistemul ﬂuvial şi ajung în ﬁnal în mare, oferind
un îngrăşământ excelent pentru alge marine.
Atunci când algele se descompun, se formează bule de gaze
otrăvitoare conţinând hidrogen sulfurat, ceea ce face ca algele să
ﬁe potenţial fatale pentru oameni.
Pentru a complica şi mai mult problema, de-a lungul timpului, pe ţărm s-a acumulat nămol toxic, care poate duce la
pierderea cunoştinţei şi stop cardiac, iar ecologiştii spun că
efectul s-a agravat în această vară din cauza vremii „excepţional” de călduroase.
"Aﬂuxul de alge verzi a început foarte devreme, au fost
puţine furtuni, iar iunie a fost o lună relativ umedă, care a
provocat acumularea unei cantităţi mai mari de apă din zonele
agricole şi, astfel, au fost generate mai multe alge verzi".
Cel puţin două persoane şi zeci de animale au murit din
cauza inhalării gazelor toxice din zonă, deşi unii avertizează
că cele două incidente separate nu dezvăluie scara fenomenului.
„În jur de 20 de oameni mor pe coastă în ﬁecare an, adesea
măturaţi de valuri sau curenţi, dar întrebarea este< câţi dintre
acei oameni au leşinat din cauza gazelor toxice din alge înainte
de a ﬁ luaţi de valuri? Statul nu a făcut lumină deplină asupra
tuturor acestor probleme”, a declarat unul dintre cei care atrag
în mod constant atenţia asupra fenomenului.

Duna TV

Veveri\ele „trag cu urechea” la ciripitul p[s[rilor
pentru a afla când a trecut pericolul
Veverițele sunt atente la
sunetele emise de păsări și
ies din ascunzătoare când
ciripitul este reluat după
sunetele
ce
indică
apropierea unui prădător.
8.20 Cinci continente
8.50 Poșeta 9.45
Labirintul sorților –
ser. turc 10.35 Doctorul din province ser. germ. 13.02 Jurnal 14.55 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie – ser. gastr. engl.
15.30 Părintele Brown
– ser. engl. 16.15
Dragoste inﬁnită – ser.
turc 17.05 Rex la Roma – ser. germ-it-austr. 19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
21.30 Rita vrea mai
mult< să cânte o
melodie mai frumoasă - ﬁlm engl.
23.25 Piața Moscova
– ﬁlm magh.

O echipă de oameni de știință din Statele Unite a analizat
comportamentul a 54 de exemplare de veveriță cenușie de est
din parcuri publice și zone rezidențiale din statul Ohio, relatează Press Association.
Cercetătorii au simulat un
potențial pericol prin redarea
unei înregistrări cu sunetele
emise de un
șorecar cu

coadă roșie, prădător care
vânează în mod obișnuit veverițe și păsări mici. De asemenea,
ei au redat și alte sunete din
natură, precum ciripit sau zgomote ambientale.
Comportamentul ﬁecărei
veverițe a fost monitorizat timp
de trei minute.
Studiul publicat a concluzionat că

toate veverițele au devenit mai
vigilente după ce au auzit
sunetele emise de șoim.
veverițele care au auzit apoi
ciripitul păsărilor au renunțat
mai rapid la comportamentul
vigilent în comparație cu exemplarele cărora cercetătorii nu leau redat ciripitul după sunetele
emise de prădător.
"Cunoșteam faptul că veverițele
trag cu urechea la
apelurile de alarmă ale unor
specii de păsări,

însă am fost încântați să descoperim, de asemenea, că ele
trag cu urechea și la alte sunete
ce indică faptul că păsările se
simt relativ sigure.
Probabil că în anumite circumstanțe, semnele care indică
siguranță ar putea ﬁ la fel de importante ca cele
care anunț[
pericolul",
au notat
cercetătorii.
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Scott Adsit,
“Cei 6 super eroi” 16.15

Jasmin Bhasin,
“Inimi ;i lacrimi” 17.00

Emily Mortimer,
“Drag[ Frankie” 22.30

Christian Clavier,
“Napoléon” - 22.00

7.15 Drumul spre
Cordura (r) 9.45 La
bloc (r) 12.00 Modelul (r) 14.15 Cumplitul adev[r 16.15 Cei
6 super eroi 18.15 La
bloc 20.30 Larr y
Crowne 22.30 Bilet
de r[scump[rare 0.30
Cine r]de la urm[...
(r) 2.30 Bilet de
r[scump[rare (r)
4.00 La bloc (r) 5.30
Ce spun românii (r)

7.00 Obser vator 9.30
Cenușăreasa II< visele se
împlinesc 11.00 Nea Mărin
Miliardar (r) 13.00 Observator 13.30 Sacriﬁciul 16.00
Cheﬁ la cu\ite (r) 19.00 Observator 20.00 Te cunosc de
undeva - Premieră 23.15
Evadata 1.30 Gringo< Amator în misiune (r) 3.30 ~n
puii mei (r) 4.00 Evadata (r)
6.00 Observator

7.00 :tirile Pro
Tv 10.00 I Like
IT 10.30 Superspeed la Pro Tv
11.00 Garfield Știrile PRO Tv
13.00 :ef sub
acoperire (r)
14.00 Masterchef
(r) 16.00 vocea
României (r)
19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 Gospodar fără pereche
22.00 Ora;ul 0.30
Profu’ (r) 1.30 visuri la cheie (r)
3.30 I Like IT (r)
4.00 Superspeed
la Pro Tv (r) 4.30
Garfield 6.00
Lecţii de viaţă

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 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
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 contrabandă

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping
10.30 Flash monden (r) 11.00 Secrete de stil 11.30
Cu lumea-n cap
12.00 Teleshopping 13.30 Explozia 15.30 B.D.
intră în acțiune
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden 20.00 Pruncul,
petrolul și ardelenii 22.30 Dragă
Frankie 0.30 La
limita extremă (r)
3.00
Dragă
Frankie (r) 5.50
Secrete de stil 6.30
Cu lumea-n cap (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Politică şi delicateţuri 8.00 Aventura
urbană 9.00 vreau s[ fiu
s[n[tos! 10.00 Constructorii de visuri 10.30 Rugby Superliga< CSA Steaua
Bucureşti-C.S.Tomitanii
12.30 Handbal feminin<
SCM Craiova-CS Minaur
Baia Mare 14.00 Telejurnal 14.30 Ora regelui
15.30 Pistruiatul 16.15
Discover Romania 16.30
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 Eugenia vodă 0.00 Teleenciclopedia 1.00 Arheologia
crimelor comunismului
2.00 Napoléon (r) 2.50
Momentart (r) 3.00 Adevăruri despre trecut (r)
3.25 via\a satului 4.40
via\a satului 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 Teleshopping 6.30 Cronici Mediteraneene

TVR 2

Kanal D

Eurosport
8<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la
Flushing Meadows,
New York 9<00 Omnisport< Watts 9<30
Motociclism< Campionatul Mondial de
motociclism viteză,
etapa din San Marino
12<45 Omnisport<
Watts 12<55 Fotbal<
Premier League
13<25 Fotbal 14<25
Fotbal< Premier
League, în Anglia
16<30 Fotbal 16<55
Fotbal< Premier
League, în Anglia
19<00 Fotbal< Premier
League, în Anglia
21<30 Ciclism< Turul
Spaniei 22<55 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism viteză, etapa
din San Marino 23<45
Ştirile Eurosport
23<55 Călărie< Circuitul Campionilor
Global, în Franţa 1<00
Ciclism< Turul Marii
Britanii 2<30 Snooker< Mastersul de la
Shanghai, China 4<00
Ciclism< Turul Spaniei 5<00 Snooker<
Mastersul de la Shanghai, China 6<30 Ciclism< Turul Spaniei

M1

RTL Club
7.35 Clubul de puști
9.40 Bakugan 7 – ser.
am. 11.45 Autogram –
pentru șoferi 12.05
Kevin, atotștiutorul –
ser. am. 14.10 Frați în
ghinion – ﬁlm am.
16.15 Gazda s-ar căsători – show 17.50
Băieți buni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.00 Micul nostru sat
– ser. magh. 22.05 Love
Island - găsește-ți iubirea – show 23.20
Magic Mike XXL –
ﬁlm am. 1.40 Don Jon
– ﬁlm am. 3.35 Cobra
11 - ser. germ.
TV2

Duna TV

Pavel Prodaniuc,
invitat la
“Info Studio” - 15.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 Agenda
Public[ (r) 15.30 Info Studio, realizator Ioan Anița;,
invitat Pavel Prodaniuc,
pre;edintele Asocia\iei
Caritabile a Cazacilor Satu Mare 17.30 Taina
credin\ei (limba maghiară), realizator Eva
Laczko 19.00 :tirile săptămânii 21.00 Iat[ omul
cu Gabriel Ghi;an 22.00
S[n[tate, frumuse\e, stil,
invitat Manuel Chivari c]nt[re\ (r)

Antena 1

Blake Lively,
“Ora;ul” - 22.00

Drew Massey,
“Sid, micul savant” 9.00

Ethan Suplee,
“Teroare `n San
Francisco” - 23.00

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Putere şi inocenţă
8.30 Generaţia Fit 9.00
Sid, micul savant 10.00
Mic dejun cu un campion 11.00 Handbal masculin< AHC Potaissa Turda - SCM Timisoara
12.30 Cap compas 14.00
Gala Umorului 15.00 Femei de 10, bărbați de 10
17.00 Zile cu stil 17.30
Motorvlog 18.00 Putere
;i inocen\[ 18.52 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Detectivul
Dee şi misterul flăcăriifantomă 22.20 Onoare şi
respect 23.55 Poate nu
;tiai 0.00 Zile cu stil (r)
0.35 Motorvlog 1.10
Detectivul Dee şi misterul flăcării-fantomă (r)
3.10 Onoare şi respect
(r) 4.35 Sid, micul savant
5.30 Pescar hoinar (r)
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 6.30
Teleshopping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Steaua sufletului 11.00 Sport, dietă şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 vacanţa Mare< Leana s-a întors!
14.00 Mama 16.00
Puterea dragostei
18.00 Știrile Kanal
D 19.00 Puterea
dragostei 20.00 Îmi
place dansul 23.00
Teroare în San
Francisco 1.00 Știrile Kanal D (r)
2.00 Cash Taxi (r)
3.30 Puterea dragostei (r) 6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

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

8.05 Desene animate
11.10 Mișcătorii de
ziduri – mag. pentru
cei ce vor să-și transforme apartamentul
12.50 Bagajul – mag.
turistic 14.25 Poți
ghici două – ﬁlm
am. 16.50 Columbo
– ser. am. 19.55 Abia
acum începe - ﬁlm
am. 22.00 Deadpol
– ﬁlm am-can. 0.25
Sfârșitul este un vapor – ﬁlm am-germ.
2.30 Minți briliante
– ser. am.
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Rolul dezvolt[rii personale în
asumarea responsabilit[\ilor

De foarte multe ori suntem puși în fața unui fapt
împlinit. Nu ne e ușor să digerăm problema, starea de
fapt, dar cel mai probabil se
ajunge în această fază din
cauză că nu am știut să ne
implicăm suﬁcient de mult
și de bine ca să nu se ajungă
acolo.

Pasivitate versus acțiune
În rândurile de mai jos, cu
ajutorul informațiilor colectate
de la traineri în dezvoltarea personală, ne oprim atenția asupra
acestui amplu proces denumit
asumarea responsabilităților.
Prin această asumare putem
prea bine să înțelegem o activitate, o acțiune chiar. Omul care
își asumă responsabilitățile face
ceva, față de omul care stă pasiv
și asistă la tot ceea ce merge pe
lângă el. La maturitate, adultul
care stă și așteaptă să aibă un loc
de muncă mai bine plătit, adultul care nu știe altceva decât să
se plângă de condițiile de lucru,
de faptul că nu îi ajung banii
pentru vacanțe și așa mai de-

parte, e un om care nu știe să își
asume responsabilități.

Simțul implicării
Fiecare dintre noi știe exact
ce îi place și ce nu îi place, ce
anume vrea de la viață, unde se
vede în viitorul apropiat sau în
cel mai îndepărtat. În clipa în
care stăm și analizăm situația
suntem capabili să știm cum ne
putem orienta spre ceea ce ne
dorim. Și astfel începem să
acționăm. Studiem, lăsăm deoparte critica, nu mai facem
comparații. vin lecțiile de dezvoltare personală în sensul că
putem lua exemplul celor care
au reușit cu condiția să acționăm
și noi. Trainerii în dezvoltare
personală sunt de părere că trebuie să acordăm atenție stărilor
ce ne cuprind. Cu alte cuvinte,
frustrările, momentele în care
simțim că suntem temători, indeciși, trebuie eliminate. Simțul
implicării trebuie activat. Trebuie să înțelegem că asumarea
stărilor și propriilor noastre acțiuni sunt o victorie deoarece
chiar când greșim, recunoașterea greșelilor e cea care
ne ajută să mergem mai departe.
Recunoașterea greșelilor ne conduce la străduința de a le repara.
Și astfel iată ajungem oameni capabili să facem ceva, chiar cu
riscul să nu ne iasă totul ca la
carte. Pasivitatea odată învinsă
dă naștere puterii de acțiune. Iar
puterea aceasta de a acționa e
cea care contribuie la parcurgerea drumului spre succes, indiferent de domeniul în care nil dorim.
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Visele ;i conceperea
planului de ac\iune pentru
împlinirea lor
Fiecare dintre noi visează
la un moment dat la ceva
anume. Evident, de-a lungul
vieţii, oamenii au multe,
foarte multe vise. A visa la ceva cu ochii deschişi, cum se
mai spune, e ceva ﬁresc şi e
ceva cât se poate de bine pentru că, în opinia specialiştilor,
atunci când visăm să obţinem
ceva anume, să atingem un
obiectiv, reuşim de fapt să
punem bazele unui plan de
acţiune.

Știm prea bine că de obicei
oamenii puternici, cum li se mai
spune și nu se face referire la
mușchi sau la greutățile ce le pot
ridica cu brațele, înving. Acești
oameni puternici sunt de fapt
oameni care își asumă responsabilitatea faptelor lor. Sunt oameni care știu să ducă sarcini la
bun sfârșit, dau dovadă de transparență în faptele lor, de încredere și corectitudine.

7.00 Jurnal 7.50
Harta 9.00 Preietenii lui Noe
10.30 Îngerul păzitor – ser. am.
13.02 Jurnal 14.00
Muzică de prânz
14.35 Mamă veterinară – ser.
germ. 15.35 Doc
Martin – ser. engl.
16.30 Dragoste pe
caleașcă – ﬁlm
magh. 18.00 Înger gastronomic
20.45 Sherlock și
eu – ﬁlm engl.
22.40 Garni-zona
– ﬁlm am.

Dezvoltare personal[

Cu alte cuvinte, e chiar indicat
să visăm! visul înseamnă speranţă
în mai bine. Un vis joacă un rol
important în îmbunătăţirea calităţii vieţii. Atunci când visăm
uităm efectiv de neajunsuri, de
probleme, şi ne concentrăm întreaga atenţie spre un obiectiv ﬁnal. A visa nu este ceva inutil, însă
trebuie să ştim care e următorul
pas de parcurs după vis.

Pozitivismul, emoţii
constructive
Următoarea fază, cum e logic
de altfel, e să dăm viaţă visului
nostru. Asta înseamnă de fapt să
ne hrănim visul cu emoţii pozitive,
să devenim oameni plini de entuziasm când ne gândim la visul
nostru. visul trebuie, aşadar,
hrănit. Când ne încărcăm pozitiv
reuşim de fapt să vizualizăm împlinirea visului. Se naşte o forţă
mare care contribuie la consolidarea credinţei noastre că visele
chiar se pot împlini. Nu degeaba
se spune să avem grijă ce ne
dorim, că s-ar putea transforma
în realitate. E important să credem
că tot ceea ce visăm poate deveni
realitate.

În vise trebuie
să investim încredere
Trainerii în dezvoltare personală consideră că atunci când visăm
la ceva şi credem în visul nostru,
găsim mereu o soluţie, o cale pentru a-l împlini. Nu e ceva uşor, dar
credinţa în visul nostru odată
vizualizat ne determină să găsim
variante, să ﬁm perseverenţi şi să
acţionăm până la capăt, până în
momentul în care ajungem chiar
acolo unde ne dorim. În visele
noastre e bine să investim încredere. Şi într-o doză mare.
Având scopul ﬁnal bine stabilit ne
va ﬁ uşor să alcătuim un plan pentru a atinge obiectivul şi să ne
bazăm pe paşii din planul respectiv. Micile victorii ne vor da un
imbold mare pentru a merge mai
departe. Toate lucrurile sunt posibile dacă avem încredere în ele şi
dacă avem încredere în forţele
noastre.

Vise măreţe sau nu?
De foarte multe ori se naşte
ﬁreasca întrebare< să am vise mari,
mi-e permis mie oare? Să am vise
mici? Tot trainerii în dezvoltare
personală consideră că dacă nu
am reuşit să ne împlinim un vis la
un moment dat a fost pentru că,
la vremea respectivă, nu eram la
nivelul de la care puteam face asta.
Putem avea vise mari oricare din
noi, dar trebuie să ﬁm sinceri cu
noi înşine, să avem încredere în
forţele proprii, să acţionăm pe măsura visului pe care îl avem. Un
vis mic sau unul mare trebuie să
aibă un plan concret, cu paşi
mărunţi realizabili. Asta înseamnă
că nu vom lăsa totul la voia întâmplării, ci vom acţiona după planul
conceput.

Programe TV
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Ovidiu
Purdea Some;,
“Zone folclorice” 14.00
7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, realizator Mihaela Ghiță, invitat p[rintele Tiberiu
v[lean 13.00 ~n slujba comunit[\ii, realizator M.
S[lceanu, invitat[ Aurelia
Fedorca - primarul
ora;ului Negre;ti Oa;
14.00 Zone folclorice cu
Ioana vladimirescu. Prima parte a spectacolului
folcloric de la Bolda 17.30
S[n[tate, frumuse\e, stil,
invitat Manuel Chivari c]nt[re\ (r) 18.30 Educație ecologică (r) 20.00
~n slujba comunit[\ii (r)

Antena 1
7.00 Observator 9.30 Te
cunosc de undeva (r)
13.00 Observator 13.30
Sacriﬁciul 16.00 Cheﬁ la
cu\ite (r) 19.00 Observator 20.00 Maleﬁcent
22.00 Anotimpul vrăjitoarei 23.45 iUmor (r)
2.30 Observator (r) 3.30
~n puii mei 4.00 Maleﬁcent 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Jason Statham,
“Mecanicul 2” 20.00

Charisma Carpenter,
“Cupa Gilbert” 20.30

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă doctore? 10.30
Arena buc[tarilor
11.00 Gospodar
fără pereche (r) Știrile PRO T v
13.00 Apropo Tv
14.00 Masterchef
(r) 16.00 visuri la
cheie 18.00 România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 Mecanicul 2 22.00 Sabotaj 0.15 Apropo
Tv (r) 1.15 Compania eroilor (r)
3.00 Sabotaj (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 Ştirile Pro Tv

7.30 Cumplitul
adev[r (r) 9.30 La
bloc (r) 11.45 Drumul spre Cordura (r)
14.15 Cei 6 super
eroi (r) 16.15 Don
Juan modern 18.15
La bloc 20.30 Cupa
Gilbert 22.30 Pegas
;i Himera 0.15 Creatura (r) 2.15 Pegas ;i
Himera (r) 3.45 La
bloc (r)

Kanal D

Cristina Soare,
“E vremea ta” 18.52

Selim Bayraktar,
“Steaua sufletului” 8.45

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Putere şi inocenţă
8.30 Direc\ia< sud-vest!
9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[
11.00 Handbal feminin< CSU Cluj NapocaSCM Rm. vâlcea 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 Duminica ﬁlmului românesc Expresul
de Buea 14.50 Discover Romania 15.00
Drag de Marea mea
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Putere şi inocenţă 18.52 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.10 Duminica ﬁlmului românesc
Harababura 22.10 Filmul de art[ 0.30 Drag
de Rom]nia mea! 2.20
Filmul de art[ (r) 4.25
Duminica ﬁlmului
românesc 5.55 Imnul
României 6.00 Poate
nu ;tiai

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Steaua
suﬂetului
11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
Cash Taxi (r) 14.30
Asta-i România!
16.00 Puterea dragostei 18.00 Știrile
Kanal D 19.00 Puterea dragostei 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 Puterea dragostei (r) 6.00
Teleshopping 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport

8<00 Ciclism< Turul
Marii Britanii 8<45
Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo,
în China 11<45 Omnisport< Watts 12<00
Motociclism< Campionatul Mondial de
motociclism viteză,
etapa din San Marino 15<55 Fotbal< Premier League, în Anglia 18<00 Fotbal
18<25 Fotbal< Premier League, în Anglia 20<30 Fotbal
21<30 Ciclism< GP
Montreal 23<30 Ştirile Eurosport 23<35
Ciclism< Cupa Italiei
- Cupa Bernocchi
0<35 Ştirile Eurosport 0<45 Omnisport< Watts 0<55 Ciclism< Turul Marii
Britanii 2<30 Snooker< Mastersul de la
Shanghai, China
4<00 Curse de maşini< WTCR, la Ningbo, în China 4<30
Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo,
în China 5<00 Ciclism< GP Montreal
6<30 Ciclism< Turul
Marii Britanii

Pro 2

David Zepeda,
“Legea iubirii” 18.00
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
contraband[ 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[, doctore? (r)
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
6.45 Dragoste de contraband[ (r)
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

Duminic[ 15 septembrie 2019
Prima TV

TVR 1

Morgan Freeman,
“~nchisoarea
`ngerilor” - 23.00

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

7.20 Camera de r]s
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< construcţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Flash monden
(r) 11.00 În bucătărie
cu Horia vîrlan
12.00 Teleshopping
13.30
Pruncul,
petrolul și ardelenii
(r) 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 Închisoarea îngerilor
1.30 B.D. intră în
acțiune (r) 3.30 Explozia (r) 5.50 Starea
naţiei (r) - Best of
6.50 Teleshopping

7.00 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 agricultură 12.00
viaţa satului 13.00 Tezaur folcloric 14.00 Telejurnal 14.30 Politic[ ;i delicate\uri 15.30 Handbal
masculin< Liga Zimbrilor,
Etapa 3< CS Dinamo Bucureşti-AHC Dobrogea
Sud Constanţa 17.10
Teatrul Naţional de Televiziune 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.10 Festivalul Internaţional de Folclor
“C]ntecele munţilor”
22.30 Festivalul Internaţional George Enescu
2019 0.20 Garantat 100%
1.20 Pistruiatul 1.55
Politic[ ;i delicate\uri
2.45 Sport 3.00 Telejurnal
3.50 Universul credinţei
(r) 4.40 Universul credin\ei (r) 5.30 ~n gr[dina
Danei 5.55 Imnul Rom]niei 6.30 #Creativ

RTL Club

Duna TV

7.30 Clubul de puști
9.30 Preferatele lui Noe
11.35 Cele mai frumoase orașe din Ungaria – mag. turistic
12.50 Hotelul anului
13.30 Secolul XXI legendele trăiesc cu noi
14.40 Stăpânul inelelor
– Regele se întoarce ﬁlm am-germ-neozel.
19.00 Jurnal RTL 20.00
Stăpânul s-ar căsători –
show 21.05 Băieți buni
– ser. magh. 22.15 Love
Island - găsește-ți iubirea – show 23.35
Schimbări de gagici –
ﬁlm am. 2.15 Magic
Mike XXL - ﬁlm am.

TV2

8.05 Desene animate 11.35 Tocul –
mag. pt. femei 12.40
Super Car – mag. pt.
șoferi 13.45 Constructorii – magazin
14.50 Inovator
14.55 Un pistol gol
– ﬁlm am. 16.50
Evoluția - ﬁlm am.
22.00 Gagici până
dimineață – ﬁlm
am. 0.20 Un noroc
blestemat – ﬁlm
am. 2.30 Apașii –
ﬁlm magh.

Duminic[ 15 septembrie 2019
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Gutuile fortific[ organismul
;i ac\ioneaz[ ca un puternic
antioxidant
Toamna este perioada în
care să vă pregătiţi organismul
pentru încercările la care poate
ﬁ supus în perioada de iarnă ce
se apropie.
Unii nutriţionişti propun în
această perioadă o cură cu gutui,
„merele de aur” din bucătăria
bunicii. Pline de vitamine şi minerale, ele alungă primele simptome
de răceală, fortiﬁcă organismul şi
acţionează ca un puternic antioxidant. ~n compoturi, tarte sau magiun, ele p[streaz[ o arom[ care ne
face s[ spunem c[ toamna miroase
a gutui!
Rude apropiate cu merele şi
perele, gutuile îşi au originile în
regiunea Caucazului, în sud-vestul
cald al Asiei. Sunt cunoscute încă
din antichitate, iar în prezent, există
anumite indicii potrivit cărora
referirile din acea vreme la mere,
aveau în vizor, de fapt, gutuile.
Fructe mari, foarte aromate,
av]nd suculen\a redus[, gust astringent şi consistenţă tare, gutuile sunt
mai puţin consumate ca atare şi mai
mult sub formă de preparate< compot, gem, dulceaţă, nectar, jeleu,
marmeladă. De altfel, cuvântul
„marmeladă” îşi are rădăcina în
echivalentul portughez al cuvântului „gutuie”, marmelo.
Dacă mulţi cunosc gutuia ca un
fruct deosebit de aromat folosit ca
ingredient în bucătărie sau chiar în
butoiul/bidonul cu varză pusă la
murat, gutuia are numeroase valenţe
terapeutice. Datorită importurilor
de marmeladă de provenienţă portugheză ce explodaseră prin secolul
al Xv-lea, cuvântul a intrat şi în vocabularul britanicilor care savurau
încă de pe atunci două sortimente
de „marmalade”< roşie şi albă.

Proaspete sau prelucrate?
8.00 Înger gastronomic 9.00 Programe religioase
13.02 Jurnal 14.00
Muzică de prânz
14.30 Planeta albastră – ser. engl.
16.05 Lacheul Hyppolit – ﬁlm magh.
18.25 Cartea de bucate a lui Borbás
Marcsi 22.15 Cele
mai bune intenții –
ﬁlm engl-dan-ﬁnfr-izl-germ-norvit-sued. 0.02 Ăsta e
doar capătul lumii
– ﬁlm fr-can.

Remedii naturiste

Atunci când sunt gătite la temperaturi înalte, gutuile capătă o culoare roşiatică, întrucât, sub acţiunea
acizilor, pigmentul antocianina înlocuieşte leucoantocianina, cea care
dă culoarea galben pal a pulpei fructului. De asemenea, prin prelucrare,
gustul astringent al gutuilor se
atenuează, lăsând aroma plăcută să
invadeze simţurile.
Proaspete sau prelucrate, gutuile
sunt o sursă semniﬁcativă de zaharuri simple, uşor asimilabile, elemente minerale şi vitamine. Conţinutul ridicat de substanţe pectice,
concentrate mai ales în coajă, le conferă un grad mare de geliﬁcare. În
plus, pectina are un rol important
în reducerea colesterolului, a riscului de boli grave cardiovasculare şi
în eliminarea din organism a sub-

stanţelor toxice, în special a metalelor grele.
Pentru că toamna s-a instalat
deja, iar virozele respiratorii au început să ne dea târcoale, specialiştii
în ﬁtoterapie recomandă consumul
zilnic de gutui. Acestea nu doar că
ne feresc de răceli, dar previn anemia şi stimulează poa de mâncare.
O gutuie pe zi ne ţine departe
de inﬂamaţiile gâtului, destul de
frecvente în sezonul rece, iar seminţele măcinate au un efect calmant
extraordinar în caz de tuse şi
bronşită. 37% din doza zilnică recomandată de vitamina C se
regăseşte în de 100 g de gutui.
În condiţiile în care un singur
fruct poate ajunge la 800 de grame,
rezultă că o gutuie pe zi acoperă tot
necesarul de vitamina C.

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

Tratament împotriva
răcelii
Capriciile toamnei aduc afecţiuni speciﬁce sezonului rece< gripa
şi răceala. Dacă organismul este
slăbit, nu va rezista atacurilor virulente, existând posibilitatea de a contacta bolile de mai multe ori pe an.
Pentru a ne păzi de aceste pericole, natura ne-a pus la dispoziţie
gutuile, bogate în vitamine şi minerale, care întăresc sistemul imunitar
şi îl ajută să lupte împotriva virozelor
respiratorii.
Infuzia de coji şi frunze de gutui,
în combinaţie cu mierea de albine,
calmează tusea, înlătură răguşeala
şi eliberează căile respiratorii.
Pulpa rasă de la o gutuie, lăsată
la infuzat în apă ﬁerbinte, este un
excelent remediu în caz de angină,
ﬁe că se bea, ﬁe că se foloseşte pentru
gargară.
Rezultatele unor cercetări
plasează gutuia în topul celor mai
puternice arme în lupta cu radicalii
liberi şi implicit cu îmbătrânirea prematură.
Asocierea tanin-pectina din gutui are acţiune astringentă asupra
mucoasei gastro-intestinale, motiv
pentru care fructul este deosebit de
eﬁcient în tratarea diareei şi a dizenteriei. Datorită ﬁbrelor din conţinut,
gutuile asigură tranzitul intestinal,
ﬁind astfel beneﬁce şi în caz de constipaţie.
O feliuţă poate să taie greaţa,
combate stările de vom[ şi de salivaţie abundentă. Mestecată încet,
după masă, are capacitatea de a împrospăta respiraţia, îndepărtând
mirosul urât al gurii. Şi, nu în ultimul rând, gutuile sunt recomandate în curele de slăbire< ﬁind acide,
intervin cu succes în neutralizarea
grăsimilor.
Text selectat şi adaptat de Ioan A.

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

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,
`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101
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Paula Mare,
invitat[ la “Audien\e
`n direct” - 18.00
6.30 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 18.00 Audiențe
în direct, realizator Mihaela Ghiță, invitată
Paula Mare - director
medical la Spitalul
Jude\ean de Urgen\[
19.30 :tiri 20.00 Agenda Public[, realizator
Mihai Sălceanu 22.30
Panoramic Sportiv, realizator Constantin
Demian

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Cennet 16.00 Observator 17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00
Cheﬁ la cuțite - (sezon
nou) 23.30 Xtra Night
Show 1.00 Anotimpul
vrăjitoarei (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

TVR 2
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Emilian Oprea,
“Vlad” - 20.30

Zoë Bell,
“Jocul mor\ii” 20.30

Nebahat Çehre,
“Dragoste de
contraband[“ 16.00

Vinnie Jones,
“~n compania
r[zbun[rii” - 20.30

Emilia Popescu,
“Teatrul Na\ional
de Televiziune” 22.10

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 Secrete `n familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste de contraband[ 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) 5.45 Inimi ;i lacrimi (r) 6.45
Dragoste de contrabandă (r)

7.20 Nemuritorii ﬁlmului< Constantin
Codrescu în dialog cu
Crina Semciuc 9.30
Teleshopping 10.00
Constantin 60'(r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n cap
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Paradisul femeilor Starea sănătății 18.00
Focus 18 19.30
Tr[sni\ii 20.30 În
compania răzbunării
22.30 Starea naţiei Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
În compania răzbunării (r) 3.00 Nimeni
nu-i perfect (r) 3.30
Pasiune Toscană (r)
5.30 Elisa 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca-n via\[ 11.30
Teleshopping 12.00 Legendele palatului< Regele
Geunchogo (r) 13.00
Tribuna partidelor parlamentare 13.30 Pirineii
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palatului< Regele Geunchogo
17.50 vorbe;te corect!
18.00 Adio, tovar[;i!
19.00 Rom]ni care au
schimbat lumea 19.30
100 de pove;ti despre
Marea Unire 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.10
Teatrul Naţional de Televiziune 0.00 Telejurnal
0.30 Adio, tovar[;i! 1.30
Rom]ni care au schimbat lumea (r) 2.00
Teatrul Naţional de Televiziune (r) 3.50 Sport
Meteo 4.10 Telejurnal
5.00 Constructorii de visuri 5.25 Pirineii (r) 5.55
Imnul României

RTL Club

Duna TV

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 vlad 22.30
Masterchef 23.30
Ştirile Pro Tv 0.00
Mecanicul 2 (r)
2.00 Masterchef (r)
3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Radha Mitchell,
“Insula Caprelor” 21.10

Osman Sinav,
“Lacrimi la Marea
Neagr[“ - 20.00

7.10 Duminica filmului
românesc (r) 9.00 Iubire
dincolo de timp 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 15.05
Racheta alb[ 15.50 Filler
16.00 Iubire dincolo de
timp 16.55 Oanapp
17.45 Serial 18.45 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.10 Insula
Caprelor 22.55 Poate nu
;tiai 23.10 Caracati\a
0.20 C];tig[ Rom]nia!
1.20 Insula Caprelor (r)
3.00 E vremea ta! 3.15
Telejurnal TvR 2 (r) 4.05
Caracati\a 5.05 Natur[ ;i
aventur[ 5.30 S[n[tate cu
de toate 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Steaua sufletului 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 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 vrei să fii
milionar? 0.30 Știrile 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

7.15 Iubire mare
9.45 La bloc (r)
12.15 Don Juan
modern 14.15 Cupa
Gilbert 16.15 Doamna din Shanghai
18.15 La bloc 20.30
Jocul mor\ii 22.30
Secretul 0.45 Jocul
mor\ii (r) 2.30 Secretul (r) 4.00 La bloc
6.00 La M[ru\[ (r)

Eurosport
8<00 Ciclism< Turul
Spaniei 9<30 Curse de
maşini< WTCR, la
Ningbo, în China 13<30
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
14<30 volei< Campionatul European la masculin 14<40 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 15<40 Tenis<
Openul Statelor Unite,
la Flushing Meadows,
New York 16<40 Ciclism< GP Montreal
17<50 volei< Campionatul European la masculin 18<00 Ciclism< Turul Marii Britanii 19<30
Ciclism< Turul Spaniei
20<30 Călărie< Liga
Globală a Campionilor
21<00 Ştirile Eurosport
21<10 Ciclism< GP Montreal 21<45 Fotbal< Premier League, în Anglia
0<00 Ştirile Eurosport
0<05 Omnisport< Watts
0<30 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
1<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
2<30 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
3<30 Omnisport< Watts
4<00 Snooker< Mastersul
de la Shanghai, China
6<00 Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo, în
China

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

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show
13.00 Preferatele lui
Noe 14.40 Dragii
moștenitori – 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
20.50 Dragii moștenitori – ser. magh. 22.05
Love Island - găsește-ți
iubirea – show 23.20 Între prieteni – ser. magh.
0.45 Secolul XXI, legendele trăiesc cu noi
1.15 Cifruri – ser. am.
3.05 CSI< Investigatorii
– ser. am.

TV2

7.15 Moca, mag.
de dim. 9.50 Există o singură familie – ser. australian
11.45
Lumea astro 13.30
Esmeralda – ser.
mex. 16.40 victoria – ser. mex.
17.45 Mama – ser.
turc 20.10 Expres
asiatic 1.00 Detectivi privați – ser.
magh. 5.30 În capcană – ser. germ.

Re\ete
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Ciorb[ de pe;te dreas[ ca la Sulina Musaca de cartofi moldoveneasc[ă

Ingrediente<
Ingrediente<
1,5 kg de pe;te, 200 g de
morcovi, 250 g de ceapă, 200 g
de zarzavaturi albe (pătrunjel,
gulie, țelină, eventual și păstârnac), 400 g de cartofi roșii, 2-3
bucăți de roșii, 1-2 linguri de bulion, 300 g de smântână sau
iaurt, 3 ouă, 2 legături de frunze
de pătrunjel, 100 ml de ulei, lămâie și sare după gust
Mod de preparare<
Morcovii, ceapa și celelalte
zarzavaturi se cur[\ă, se spală, se
taie julien și se călesc în ulei, prin
înăbușire, pînă ce încep să se înmoaie. Se stinge cu apă clocotită,
și se continuă fierberea. Cartofii
curățați, spălați și tăiați în cubulețe, se pun la fiert cu legumele.

După ce au fiert 10-15 minute, se
pune peștele curățat, spălat și porționat, roșiile tăiate în bucăți, sarea
și bulionul și se lasă să fiarbă circa
10 minute. Se acrește cu zeamă de
lămâie. Ouăle bătute cu puțină sare se amestecă bine cu smântână,
se subțiază cu zeamă și se toarnă
treptat în ciorba fierbinte, amestecându-se ușor. Se adaugă o legătură de verdeață tăiată mărunt
și se mai dă o dată în clocot. Restul
de verdeață se presară în farfurie.
Se servește cu mult ardei iute.

Chec cu ciocolat[ă

2 kg de cartofi, un kg de carne tocată (poate fi de vită, porc,
curcan, pui la alegere), o ceapă
mijlocie, o linguriță de boia de
ardei dulce, sare, piper, o lingură
de unt/margarină, 2 linguri de
smântână, o lingură de ulei, 100
g brânză mozzarella sau cașcaval
Mod de preparare<
Cartofii se curăță de coajă și
se pun la fiert în apă cu sare, tăiați
în patru, ca pentru piureul de cartofi. Când s-au fiert se strecoară
de apa în care s-au fiert și se strivesc> se amestecă cu smântâna,
untul sau margarina, sare, piper
(după gust). Într-o tigaie sau cratiță se pune uleiul și ceapa tăiată
mărunt, se călește puțin, după care

se adaugă carnea tocată, se călește
și aceasta, se presară cu boiaua
dulce, sarea și piperul. Se ia de pe
foc când carnea este bine prăjită.
Într-o tavă anitaderentă se pune
un strat de cartofi piure apoi un
strat de carne apoi un alt strat de
cartofi piure. Deasupra ultimului
strat de cartofi se pune brânză răzălită și se dă la cuptor, flacăra medie pentru circa 15 minute sau pâna brânza se rumenește. Musacaua se servește caldă cu salată de
roșii, de varză sau orice altă murătură ce aveți prin casă.

Nan - pâine din India

Ingrediente<
7.50 Magazin pentru
rromi 8.55 Poșeta 9.45
Labirintul sorților –
ser. turc 10.35 Doctorul din provincie –
ser. germ. 13.02 Jurnal
14.25 Mâncăruri simple și rapide cu Jamie
15.20 Părintele Brown
– ser. engl. 16.10
Dragoste inﬁnită – ser.
turc 17.05 Rex la Roma – ser. germ-it-austr. 19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
21.30 Lumina albastră
– mag. criminalistic
22.30 Pierduții 3 – ser.
engl. 23.35 NCIS – ser.
am. 2.00 Patrimoniu
mondial în Portugalia
– ser. port.

100 g de cacao, 400 g de zahăr, o jumătate de pahar cu lapte,
un pachet de margarină, un pahar și jumătate de făină, 3 ouă,
o ciocolată ușor amăruie de bună calitate, un pachet de praf de
copt.
Mod de preparare<
Zahărul cu cacaoa cu laptele
și margarina se pun pe foc mic, se
amestecă până se topește zahărul
și margarina. Se lasă 3-4 minute
să clocotească apoi se ia de pe foc.
Din compoziție se opresc 13-14
linguri pentru glazură. Restul se
lasă să se răcească și se adaugă
gălbenușurile unul câte unul, făi-

Ingrediente
pentru 6 buc[ți<
na câte puțin și la sfârșit se adaugă
albușurile bătute spumă și praful
de copt nestins. Se adaugă și ciocolata sfărâmată în bucăți de mărimea unor alune. Se toarnă compoziția într-o tavă, sau eventual
în 2 tăvițe mai micuțe, unse în
prealabil cu margarină și se coace
30-40 minute. Se scoate și se așează pe un platou, se toarnă glazura
călduță și se presară cu nucă măcinată sau nucă de cocos. Se servesc la cafea sau ceai, sau la zile
festive, tăiată în felii și așezată pe
o farfurie.

6 dl de făină (1 dl = 60 gr făină), o lingură de praf de copt, o
linguriță de sare, un ou, un dl de
lapte dulce, un dl de iaurt sau
smântână, o lingură de ulei de
măsline.
Mod de preparare<
Se pune cuptorul la încălzit la
250°. Se amestecă făină cu praful
de copt și cu sarea. Se adaugă oul,
laptele și iaurtul sau smântâna, ce
doriți să folosiți. Se frăm]ntă bi-

ne-bine aluatul, întocmai ca pentru plăcintă. Se împarte aluatul în
6 bucăți care se întind cu sucitorul.
Se pun pe o tavă antiaderentă,
căptușită cu hârtie de copt. Se coc
în mijlocul cuptorului, circa 6 - 8
minute, până când se rumenesc
ușor. Când se scot se ung cu ulei
de măsline. Se servesc calde, în loc
de pâine, sau chiar ca un fel de
blat de pizza.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Dr. C[t[lin Cisma;,
invitatul emisiunii
“S[n[tate” - 17.30
7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
8.00 Agenda Publică
(reluare) 12.00 :tiri
17.30 Sănătate, realizator Mihaela Ghiță,
invitat dr. C[t[lin Cisma; 18.00 Audien\e
`n direct, realizator
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[, realizator Mihai
Sălceanu 22.00 :tiri
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Cennet 16.00 Observator 17.00 Acces direct - cu Mirela vaida
19.00 Observator 20.00
Cheﬁ la cu\ite 23.00
Xtra Night Show 1.00
Intrusul 2.00 Observator (r) 3.00 Acces direct
(r) 5.00 Intrusul 6.00
Observator

TVR 2

Pro TV

Aida Economu,
“Profu” - 21.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Profu' 22.30 Masterchef 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Ora;ul
(r) 2.30 Masterchef
(r) 3.15 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

Paola Oliveira,
“Iubire dincolo de
timp” - 16.00

Ilinca Ob[descu,
“:tirile Kanal D” 12.00

7.00 Documentar 360°GEO 8.05 Racheta alb[ (s)
8.50 Discover Romania
9.00 Iubire dincolo de
timp 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
Racheta alb[ 16.00 Iubire
dincolo de timp 16.55
Oanapp 17.45 Serial
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.00
D’ale lu’ Mitică 22.00 Destine ca-n filme 23.10
Caracatița 0.10 C];tig[
Rom]nia 1.10 D’ale lu’
Mitică (r) 2.00 Destine can filme (r) 2.50 Motorvlog 3.15 Telejurnal
TvR2 4.05 Caracati\a (r)
5.00 Mic dejun cu un
campion 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 Steaua sufletului
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 Lacrimi la
Marea Neagră 23.00
Cash Taxi 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30 Puterea dragostei (r) 4.30
În căutarea adevărului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

Pro 2

Mar\i 17 septembrie 2019
Prima TV

TVR 1

Maya Rudolph,
“Domni;oare de
onoare” - 22.30

David Zepeda,
“Legea iubirii” 18.00

Simon Yam,
“Amprenta mor\ii” 20.30

Ken Olandt,
“~n numele
drept[\ii” - 22.10

8.00 Don Juan modern (r) 10.15 La bloc
(r) 12.30 Cupa
Gilbert (r) 14.30 Iubire mare (r) 16.00 Sa întâmplat într-o
noapte 18.15 La bloc
20.30 Lunetistul 2
22.30 Domnișoare de
onoare 1.00 Lunetistul 2 (r) 2.45 Domnișoare de onoare (r)
4.45 La bloc (r) 5.30
La M[ru\[

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 Secrete de familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste de contraband[ 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)
5.45 Inimi ;i lacrimi
6.45 Dragoste de contraband[ (r)

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Paradisul femeilor
18.00 Focus 18
19.30 Trăsniți 20.30
Amprenta mor\ii
22.30 Starea naţiei Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Tr[sni\i (r) 1.00
Amprenta mor\ii (r)
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Pasiune
Toscană (r) 5.30
Elisa 6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal 10.00
Ca’n via\[ 11.30
Teleshopping 12.00 Legendele palatului< Regele
Geunchogo 13.00 Tribuna partidelor parlamentare 13.30 Lumea azi
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palatului< Regele Geunchogo
17.50 vorbe;te corect!
18.00 Poveste dup[
poveste 19.00 Rom]ni
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 În numele dreptăţii 0.00 Telejurnal 0.30
Poveste dup[ poveste (r)
1.30 Rom]ni care au
schimbat lumea (r) 2.00
În numele dreptăţii (r)
3.40 Sport (r) 4.00 Telejurnal 4.50 Discover Romania 5.00 #Creativ 5.25
Lumea azi 5.55 Imnul
Rom]niei

Eurosport
7<15 Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo, în China 8<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York 9<30
Snooker< Mastersul de la
Shanghai, China 11<30 Tir
cu arcul< Finala Cupei
Mondiale 12<00 Tir cu arcul< Finala Cupei Mondiale 12<30 Omnisport<
Watts 13<00 Ciclism< Turul
Spaniei 14<00 Ciclism< Turul Franţei 15<00 Ciclism<
Turul Italiei 16<00 Curse
de maşini< WTCR, la
Ningbo, în China 16<45
Curse de maşini< WTCR,
la Ningbo, în China 17<30
Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 18<30 Tenis<
Openul Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
19<30 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York
20<30 Călărie< Excelenţă
ecvestră 21<10 Ştirile Eurosport 21<15 Ciclism< Turul Spaniei 22<15 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo,
în China 22<45 Sporturi cu
motor< Test Drive 23<00
Ştirile Eurosport 23<05 Ciclism< Turul Franţei 0<10
Ciclism< Turul Italiei 1<10
Snooker< Mastersul de la
Shanghai, China 2<30
Jocurile olimpice< Legende
vii 3<00 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 3<30 Omnisport<
Watts 4<00 Ciclism< Turul
Italiei 5<00 Ciclism< Turul
Franţei 6<00 Ciclism< Turul Spaniei

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 Astăseară 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

RTL Club

Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 13.00 Aventurierii – 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 20.50 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.05 Love Island
-găsește-ți iubirea show 23.20 Între prieteni – ser. magh. 1.15
Ocupația lor< americani
– ser. thriller am. 3.35
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 Esmeralda –
ser. mex. 16.40 victoria – ser. mex.
17.45 Mama – ser.
turc 20.10 Expres
asiatic 21.55 Prindel dacă știi - show 1.00
Detectivi privați –
ser. magh. 4.34 Secrete de familie – ser.
reality magh. 5.30 În
capcană – ser. germ.

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 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. 15.20
Părintele Brown – ser.
engl. 16.10 Dragoste
inﬁnită – ser. turc
17.00 Rex la Roma –
ser. germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
22.30 McMaﬁa – ser.
am-engl. 23.30 Casa
de modă velvet – ser.
span.

Diet[

Mar\i 17 septembrie 2019

Studiile ne spun c]t[ sare s[ consum[m
pentru a nu ne d[una s[n[t[\ii
Potrivit unui studiu
nou, evitarea alimentelor
bogate în sare e posibil să
nu ﬁe atât de beneﬁcă
pentru sănătatea inimii
așa cum se credea până
acum.
Participanții la un studiu
pe termen lung privind sănătatea inimii, nu au înregistrat,
din câte se pare, niciun beneﬁciu ca urmare a unui regim
alimentar cu conținut scăzut
de sare, a spus liderul echipei
de cercetare, Lynn Moore.
„Persoanele care au urmat un
regim alimentar cu conținut
scăzut de sodiu (sare) nu au
înregistrat în general, niciun
beneﬁciu în următorii 20 sau
30 de ani, mai ales în ceea ce
privește tensiunea arterială
sau riscul de a dezvolta boli
cardiace” a declarat Moore,
profesor asociat la Școala de
Medicină a Universității
Boston.
Moore și colegii săi au arătat pe de altă parte, că persoanele respective s-au bucurat de o sănătate mai bună
când au mărit aportul de
potasiu, mineral care are multiple beneﬁcii pentru inim[.
„Aportul mai mare de potasiu
a fost asociat cu o tensiune arterială mai bună și cu un risc
mai scăzut de boli cardiace” a
spus Moore. „Același lucru
este valabil și în cazul magneziului.”
Dar înainte să utilizați solnița, luați în considerare că
principalul susținător al unui
regim alimentar cu conținut
scăzut de sodiu, American
Heart Association, a contestat
validitatea studiului și a precizat că va continua să recomande limitarea aportului de
sare. „Atunci când apar studii
clinice desfășurate în mod
corespunzător, care arată o relație directă și progresivă între
sodiu și tensiunea arterială, aș
aștepta înainte să fac orice pe
baza celor prezentate în acest
articol” a spus purtătorul de
cuvânt al American Heart Association, Cheryl Anderson.
Aceasta este profesor asociat
de epidemiologie cardiovasculară la Școala de Medicină
a Universității California din
San Diego.
American Heart Association recomandă nu mai mult
de 2300 de miligrame de
sodiu pe zi, aproximativ o linguriță, și o limit[ ideală care
să nu depășească 1500 de
miligrame (mg) de sodiu pe
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Ce facem
cu poftele din
timpul menstrua\iei
Poa de dulce, de produse de patiserie și de alimente de tip fast-food este
mai accentuată în perioada delicată a lunii? Totul are o explicație, iată despre ce
este vorba!

zi pentru majoritatea persoanelor adulte.
Moore susține că rezultatele sale arată că aportul
mediu de sodiu al americanilor, în jur de 3000 până la
3500 de miligrame pe zi, ar
trebui să ﬁe sănătos, mai ales
dacă au un aport suﬁcient de
potasiu și magneziu. „Se pare
că nu există niciun risc real
suplimentar în acel interval”
a spus Moore. „Cred că aportul de sodiu al americanilor
de rând este în regulă, dar
aproape toți americanii trebuie să mărească aportul de
potasiu.”
Printre alimentele bogate
în potasiu se numără
legumele cu frunze verzi,
cartoﬁi, fasolea, dovleceii,
somonul, iaurtul, avocado,
ciupercile și bananele.
Noul studiu a apărut imediat după un alt articol controversat publicat în mai, anul
trecut. Acesta sugera că restricționarea aportului de sare
la mai puțin de 3000 de mg
pe zi a mărit riscul de boli cardiace la fel de mult ca un aport
mai mare de 7000 de mg pe
zi. American Heart Association a contestat studiul respectiv, apărut în revista the
Lancet.
Constatările lui Moore se
bazează pe datele care provin
de la peste 2600 de bărbați și
femei care au participat la
Framingham Heart Study, un
studiu pe termen lung privind
sănătatea inimii, desfășurat în
rândul populației din Framingham, Massachusetts. Participanții au avut tensiunea arterială normală la începutul
studiului. Dar, potrivit
cercetătorilor, în următorii 16
ani, persoanele care au consumat mai puțin de 2500 de
miligrame de sodiu pe zi tindeau să aibă o tensiune arte-

rială mai mare decât participanții care au consumat mai
mult sodiu.
Cercetătorii au descoperit
și că persoanele cu un aport
mai mare de potasiu, calciu și
magneziu au înregistrat pe
termen lung, o tensiune arterială mai mică. Dar pentru a
estima aportul de sodiu și de
alte minerale, echipa de cercetare s-a bazat pe informațiile
nutriționale detaliate de pe
parcursul a șase zile, metodă
care este destul de nesigură, a
mai precizat Anderson. Monitorizarea nivelului de sodiu
se realizează prin analize de
urină, prelevate pe parcursul
mai multor zile, a spus aceasta. Jurnalele de nutriție pot ﬁ
inexacte.
„Este posibil să nu ﬁ înregistrat aportul de sodiu în
mod corespunzător” a adăugat Anderson. Rezultatele
pozitive ale studiului privind
potasiul au fost sprijinite și de
alte studii, a mai spus Anderson. Potasiul ajută rinichii să
elimine sarea din organism,
reducând nivelul de sodiu din
sânge, a spus Moore.
De asemenea, acest mineral contribuie la reducerea
tensiunii exercitate asupra
vaselor de sânge, mărind ﬂexibilitatea acestora, ceea ce
poate scădea tensiunea arterială, potrivit spuselor lui Anderson și Moore.
Persoanele care consumă
multă sare, 5000 de mg pe zi,
ar trebui să reducă cantitatea
de sare consumată, a spus
Moore. De asemenea, „în
cazul acelei categorii a populației care trebuie să acorde
atenție consumului de sare,
un lucru esențial este aportul
celorlalte minerale, în special,
potasiu și probabil, magneziu”, a declarat Moore. Sursa
materialului< doc.ro.

Nutriționiștii sunt de părere că în timpul
menstruației organismul se confruntă cu o serie
de modiﬁcări la nivel ﬁziologic, în organism
având loc o serie de dereglări hormonale care
declanșează anumite poe mai mult sau mai
puțin sănătoase și prietenoase cu silueta.
Suzanne Fenske, profesor în obstetrică și
ginecologie în cadrul Școlii de Medicină de la
Mount Sinai e de părere că peptidele opioide
endogene sunt responsabile pentru poele din
timpul menstruației. În timpul acestei perioade
a lunii, dar și în timpul sarcinii, peptidele opioide endogene sunt mai active decât de obicei,
de aici și poele din timpul menstruației și
sarcinii.
În general, poele din timpul menstruației
sunt inofensive, însă există și situații în care
acestea pot semnala probleme serioase cum ar
ﬁ anemia. Dacă poele din timpul menstruației
sunt asociate cu stare generală de rău, slăbiciune,
amețeli și stări de leșin, e recomandat să contactezi rapid medicul de familie pentru un set
de analize. Astfel, vei aﬂa dacă este vorba despre
o anemie și o vei putea trata corespunzător.
Acum că ai aﬂat că hormonii sunt de vină
pentru poele tale, nu trebuie să te culci pe o
ureche și să mănânci ce, cum și cât îți trece
prin cap. Bineînțeles, nici nu e indicat să te abții
la nesfârșit pentru că astfel nu vei reuși decât
să `nr[ut[\e;ti situația și nu vei putea face altceva decât să te gândeșți la asta toată ziua. Există
două lucruri pe care le poți face pentru a face
față poelor din timpul menstruației fără să
mănânci numai lucruri nesănătoase și fără să
acumulezi câteva kilograme în plus în 2-3 zile.

M[n]nc[ alimente s[\ioase
În primul rând, trebuie să previi înfometarea, care crește șansele ca poele tale
nesănătoase să apară. Cu cât îți este mai foame,
cu atât mai tentată vei ﬁ să mănânci preparate
nesănătoase, bogate în zaharuri și grăsimi.
Asigur[-te că nu sari peste nicio masă și că ai
o alimentație echilibrată în general, însă mai
ales în timpul menstruației. Mănâncă alimente
sățioase, care să îți țină de foame până la următoarea masă. Între mese poți consuma și o
gustare sănătoasă, pe baz[ de legume, fructe
sau produse lactate, niciodată combinate, ci pe
cont propriu.
Al doilea lucru pe care îl poți face este să
îți satisfaci poele însă în mod echilibrat. Asta
înseamnă că, dacă poești la ciocolată, poți
mânca 2-3 cubulețe de ciocolată, însă vei alege
neapărat ciocolată neagră. Aceasta este mai
sănătoasă, dar conține și cantități mari de magneziu și antioxidanți din plin, care îți priesc în
mod deosebit în acea perioada delicată a lunii.
Pe de altă parte, dacă îți este poă de o
gustare sărată precum chipsurile din cartoﬁ
despre care știi cât de nesănătoase sunt, înlocuiește-o cu o variant[ mai sănătoasă.
Prepară-ți singură, acasă, chipsuri din varză
kale, din sfeclă sau mere la cuptor.
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Mihai S[lceanu,
realizator “Agenda
Public[“ - 20.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[
8.00
Agenda Publică (reluare) 12.00 :tiri
18.00 Audien\e `n direct, realizator Ioan
Ani\a;, invitat[ Eugenia Sabou - specialist
`n pensii 19.30 :tirile
ITv 20.00 Agenda
Public[ cu Mihai Sălceanu

Joseph Hadad,
“MasterChef ” 22.30

James Purefoy,
“Solomon Kane” 20.30

Giusy Buscemi,
“Paradisul
femeilor” - 16.00

Abbie Cornish,
“Exilata” - 22.10

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
visuri la cheie
22.30 MasterChef
23.30 Ştirile Pro Tv
0.00 Sabotaj (r)
2.15 MasterChef (r)
3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 S-a întâmplat
într-o noapte (r)
9.45 La bloc (r)
12.15 Iubire mare
(r) 13.45 Doamna
din Shanghai (r)
15.45 Extravagantul
Mr. Deeds 18.15 La
bloc 20.30 Solomon
Kane 22.30 Thomas
cel ciudat 0.30
Solomon Kane (r)
2.30 Thomas cel
ciudat (r) 4.00 La
bloc (r) 5.00 La
M[ruţă

Duygu Sarisin,
“R[zbunare pe
tocuri” - 21.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.15 R[zbunare pe
tocuri (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 14.00
Secrete `n familie 15.00
R[zbunare pe tocuri (r)
16.00 Dragoste de contraband[ 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 5.45 Inimi ;i
lacrimi (r) 6.45 Dragoste de contraband[

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Paradisul femeilor 18.00
Focus 18 19.30 Mama mea gătește mai
bine 20.30 Cronica
cârcotaşilor 22.30
Starea naţiei - Betman 23.30 Focus din
inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 3.00 Nimeni nui perfect 3.30 Pasiune Toscan[ (r) 5.30
Elisa 6.50 Teleshopping

7.00- 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Teleshopping 12.00
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
13.00 Tribuna partidelor parlamentare 13.30
Cooltura 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect 15.10 Convieţuiri
16.50 Legendele palatului< Regele Geunchogo
17.50 vorbe;te corect!
18.00 Poveste după
poveste 19.00 ~ntre cer
;i mare 19.30 100 de
poveşti despre Marea
Unire 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.10
Exilata 23.50 Moment
Art 0.00 Telejurnal 0.30
Poveste după poveste (r)
1.30 ~ntre cer ;i mare
2.00 Exilata (r) 3.30
Sport 3.45 Telejurnal (r)
4.35 M.A.I. aproape de
tine 5.00 Levintza prezintă (r) 5.30 Cooltura
5.55 Imnul Rom]niei

M1

RTL Club

Duna TV

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

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro show 13.00
Cele mai frumoase
orașe din Ungaria –
mag. turistic 14.40
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 20.50 Dragii
moștenitori – ser. magh.
22.05 Love Island –
găsește-ți iubirea – show
23.20 Între prieteni –
ser. magh. 0.45 CSI< Investigatorii din Miami –
ser. am. 2.30 Amnezia –
thriller engl-fr-sued.

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Sacriﬁciul - Premiera 22.15
e Wall - Marele Zid
23.30 Xtra Night Show
1.00 Intrusul 2.00 Observator 3.00 Acces direct 5.00 Instrusul 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

Annie Girardot,
“Rocco ;i fra\ii s[i” 1.15

Andreea Mantea,
“Puterea
dragostei” - 17.00

7.00 Documentar 360°GEO 8.05 Racheta alb[
(r) 9.00 Iubire dincolo
de timp 9.55 Genera\ia
Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia (r) 11.00 Drag
de Rom]nia mea! 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Cap compas
14.00 Documentar
360°-GEO 15.05 Racheta alb[ 15.45 Filler
16.00 Iubire dincolo de
timp 16.55 Oanapp
17.45 Serial 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal T vR 2 20.00
C];tig[ Rom]nia! 21.10
Telecinemateca 0.15
C];tig[ Rom]nia (r)
1.15 Rocco şi fraţii săi
4.10 Telejurnal TvR 2
(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 Steaua sufletului
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 Lacrimi la
Marea Neagră 23.30
Cash Taxi 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30 Puterea dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de r]s
6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
7<00 Snooker< Mastersul
de la Shanghai, China 9<00
Omnisport< Watts 9<30
Curse de maşini< WTCR,
la Ningbo, în China 10<30
Caiac-canoe< Supercupa,
la Linyi, în China 12<00
Sporturi cu motor< Test
Drive 12<15 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo,
în China 14<00 Ciclism<
Turul Spaniei 15<00 Ciclism< Turul Franţei 16<00
Ciclism< Grand Prixul valoniei 18<05 Caiac-canoe<
Supercupa, la Linyi, în
China 19<00 Lupte< Campionatul Mondial, în
Kazahstan 19<30 Sporturi
cu motor< Test Drive 19<45
Curse de maşini< WTCR,
la Ningbo, în China 20<40
Ştirile Eurosport 20<45
Golf< Circuitul PGA, la
White Sulphur Springs, în
Statele Unite 21<45 Golf
22<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York
23<05 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 0<05 Ştirile
Eurosport 0<15 Ciclism<
Grand Prixul valoniei
1<00 Jocurile olimpice<
Legende vii 1<30 Jocurile
olimpice< Cantonamentele
campionilor 2<00 Omnisport< Watts 2<30 Snooker<
Mastersul de la Shanghai,
China 4<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York 5<30
Snooker< Mastersul de la
Shanghai, China

TV2

7.15 Moca – mag.
de dim. 9.50 Există
o singură familie –
ser. australian
11.45 Lumea astro
13.30 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. 5.30 În capcană – ser. germ.

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. 15.20
Părintele Brown – ser.
engl. 16.10 Dragoste
inﬁnită – ser. turc
17.00 Rex la Roma –
ser. germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Părintele Brown
– ser. engl. 22.30 McMaﬁa – ser. am-engl.
23.30 Casa de modă
velvet – ser. span.

Mod[
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Principalele culori care se poart[
`n aceast[ toamn[

Lista de nuanțe de
toamn[ ale Institutului Pantone din sezonul 2019-2020
este impresionantă. Aici există atât nuanțe de ro;u intens, cât și nuanțe mai vaporoase deschise, care nu
sunt tipice pentru sezonul
rece.
Creațiile designerilor de
modă care au folosit paleta
prezentată vor face cu siguranță
impresie bună, ﬁe că vorbim despre nuanță caldă și picantă Chili
Pepper din raportul Fashion
Week din New York, ﬁe că este
Galaxy Blue, care este comună
pentru Europa și America.

CHILI PEPPER
Roșu închis “Ardei Chili”, ca
și condimentul cu același nume,
va ad[uga imaginii dvs. acea
notă “picantă” și o va face să
arate spectaculos și interesant.

BIKING RED
Acesta este un subton
neașteptat al bordoului intens,
care îmbină căldura și bogăția
culorii. Aceasta este nuanța caracteristică toamnei și iernii
2019-2020, care poate ﬁ utilizată
atât ca baz[ în imagine, cât și ca
accent separat (nu doar ca un
detaliu al `mbr[c[mintei, ci și ca
un accesoriu sau manichiură).
Un palton, bluz[, fustă sau
rochie într-un ton atât de restrâns se va potrivi perfect în șifonierul tău de zi cu zi.

CRÈME DE PÊCHE
O nuanță delicată și ﬁnă de
piersic, care, din sezonul de
toamn[ va trece ușor în șifonierul de iarnă și va deveni
perla ei. Pe lângă delicatețea pe
care o conferă, culoarea este
destul de versatilă în compatibilitatea sa cu alte tendințe din
sezonul toamn[-iarnă 2019-20

și va ﬁ completare excelentă a
părții luminoase a spectrului.

PEACH PINK
Aceasta este o altă nuanță de
piersic caldă, cu un subton portocaliu, care literalmente
strălucește prin prospețimea pe
care o emană!

ROCKY ROAD
Bineînțeles, această nuanță
maro închisă arată foarte intens
și solid, dar dacă doriți, puteți
vedea și “bunătatea” ciocolatei
negre.

FRUIT DOVE
Este imposibil să nu atragem
atenția la această nuanță de roz.
Indiferent cum și unde îndrăzniți să purtați o hain[ întro asemenea culoare, imaginea
va ar[ta în orice caz autosuﬁciență.

SUGAR ALMOND
Nuanța “îndulcită” a
maroului de migdal[ arată foarte
apetisant, datorită subtonului de
caramel.

DARK CHEDDAR
Subtilitatea prezenței accentuate face ca această nuanță să
ﬁe mai bogată. Contrar numelui,
nu este deloc întunecat< este un
tandem jucăuș, cald și elegant de
portocaliu și galben.

GALAXY BLUE
O versiune foarte expresivă,
luminoasă și originală de albastru. El întruchipează albastrul
inﬁnit al expansiunilor cosmice,
pe care toată lumea le percepe
în felul s[u. Anterior, puteai doar
să privești în spațiu și să te gândești la această nuanță, dar acum
poți pune pe tine chiar și “galaxia” albastră.

Programe TV
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Larisa Matei,
“:tirile ITV” - 19.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30
Agenda Publică (reluare) 13.00 :tiri 18.00
Audien\e `n direct, cu
Eva Laczko 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[, realizator Mihai
S[lceanu 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 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Sacriﬁciul 22.30 e Wall Marele Zid 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Intrusul 2.00 Observator
3.00 Acces direct 5.00
Intrusul (r) 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Aaron Eckhart,
“Agent sub focuri” 0.00

Henry Thomas,
“Nu privi
`n trecut!” - 22.15

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

7.00 O zei\[ pe p[m]nt
(r) 9.15 La bloc (r)
11.45 Doamna din
Shanghai (r) 13.45 S-a
întâmplat
într-o
noapte (r) 16.00 Un
pești;or pe nume
Wanda 18.15 La bloc
20.30 Războiul lui
Connors 22.15 Nu
privi în trecut! 0.00
Războiul lui Connors
(r) 1.45 Nu privi în trecut! (r) 3.15 La bloc (r)
5.00 La M[ru\[ (r)
6.45 Un pești;or pe
nume Wanda

Kanal D

Steve Carell,
“Dan ;i via\a
real[“ - 21.10

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

7.00 Documentar 360°GEO 8.05 Racheta alb[
(r) 8.45 Discover Romania 9.00 Iubire dincolo de
timp 9.55 Genera\ia Fit
10.00 C];tig[ Rom]nia!
11.00 Drag de Rom]nia
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
Potcoava de piatr[ 16.00
Iubire dincolo de timp
16.55 Oanapp 17.45 Serial 18.45 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
20.00 C];tig[ Rom]nia
21.10 Dan ;i via\a real[
22.55 Poate nu ;tiai 23.10
Caracati\a 0.15 C];tig[
Rom]nia! (r) 1.15 Dan ;i
via\a real[ (r) 2.50 Natur[
;i aventur[ 3.15 Telejurnal TvR 2 4.05 Caracati\a 5.00 Destine ca-n
filme 5.55 Imnul Rom]niei 6.00 Poate nu ;tiai
6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs 8.45
Teleshopping 9.15
Steaua sufletului 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 Lacrimi la Marea Neagră
23.15 Se strigă 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

Eurosport
7<30 Ciclism< Turul
Franţei 8<30 Ciclism< Turul Spaniei 9<30 Golf< Circuitul PGA, la White Sulphur Springs, în Statele
Unite 10<30 Golf 10<45
Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 11<45 Tenis<
Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 12<45 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York
13<45 Lupte< Campionatul Mondial, în Kazahstan
14<20 Ciclism< Grand
Prixul valoniei 15<00 Ciclism< Giro Della Toscana
16<00 Ciclism< Coppa
Sabatini 17<30 Omnisport< Watts 18<00 Ciclism<
Turul Franţei 19<00 Ciclism< Turul Spaniei 20<00
Ştirile Eurosport 20<05
Snooker< Mastersul de la
Shanghai, China 21<50
Ştirile Eurosport 21<55
Jocurile olimpice< Legende vii 22<25 Jocurile
olimpice< Cantonamentele campionilor
22<55 Ciclism< Coppa
Sabatini 23<30 Ciclism<
Turul Spaniei 0<30 Ciclism< Turul Franţei 1<30
Ciclism< Turul Italiei 2<30
Ciclism< Coppa Sabatini
3<30 Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo, în
China 4<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York 5<30
Curse de maşini< WTCR,
la Ningbo, în China 6<15
Curse de maşini< WTCR,
la Ningbo, în China

Pro 2

Tej Sapru,
“Inimi ;i lacrimi” 17.00
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 Dragoste 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 contrabandă (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
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

Joi 19 septembrie 2019
Prima TV

TVR 1

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

7<30 Paradisul femeilor (r) 9<30 Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Paradisul femeilor Starea sănătății
18<00 Focus 18 19<30
Trăsniți 20<30 Misiune pentru pre;edinte II 22.30 Starea
na\iei 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Misiune pentru
pre;edinte II (r) 3.30
Pasiune toscan[ (r)
5.30 Elisa (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n viaţă 11.30
Teleshopping 12.20 Legendele palatului< Regele
Geunchogo 13.00 Parlamentul Rom]niei 13.30
vizită de lucru 14.00
Telejurnal 14.55 vorbeşte corect! 15.10
Akzente 16.50 Legendele palatului< Regele
Geunchogo
17.50
vorbe;te corect! 18.00
Poveste după poveste
19.00 Între cer şi mare
19.30 100 de poveşti despre Marea Unire 19.40
Sport Meteo 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]nia 9
22.00 Wild Carpathia
23.00 Arheologia crimelor comunismului
0.00 Telejurnal 0.30
Poveste după poveste
1.30 Între cer şi mare (r)
2.00 Wild Carpathia (r)
2.55 Aventur[ urban[
3.45 Telejurnal 4.35 Pro
patria (r) 5.00 Dosar
Rom]nia (r) 5.55 Imnul
Rom]niei

Duna TV

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 13.00 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
14.40 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 20.50 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.05 Love Island – găsește-ți iubirea
– show 23.20 Între prieteni – ser. magh. 1.15
veronica Mars – ﬁlm
am. 3.25 CSI< Investigatorii – ser. am-can.

TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 9.50
Există o singură
familie – ser. australian 11.45 Lumea
astro 13.30 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.
5.30 În capcană –
doc. reality germ.

S[n[tate

Acest demers este cu at]t mai important cu c]t ritmul vie\ii noastre devine tot mai alert ;i stresant, iar alimenta\ia noastr[ devine tot mai haotic[, procesat[, plin[ de toxine ;i cu
un profil nutri\ional dezechilibrat. To\i
ace;ti factori de stres, `mpreun[ cu un
efort fizic neadecvat, o hidratare insuficient[,
un somn de slab[ calitate ;i alte obiceiuri nocive
(excesul de alcool, fumatul, administrarea improprie de medicamente), `n timp, pot genera
stres oxidativ ;i contribuie la cre;terea statusului
inflamator din organism. Mai mult, ace;ti stresori pot modifica microbiota intestinal[, alter]nd
modul `n care sistemul nostru imunitar r[spunde la anumi\i factori de mediu sau chiar endogeni. Acest lucru are o influen\[ negativ[ asupra
`ntregului corp, nu doar a sistemului imunitar.
De aceea, suplimentele ce au la baz[ compu;i
activi cu propriet[\i imunomodulatoare, adaptogene ;i calmante asupra c[ilor respiratorii sunt
o solu\ie natural[ ;i la `ndem]n[ pentru combaterea acestor factori cu impact negativ asupra
s[n[t[\ii noastre.
Ceaiul Antialergic con\ine< Trei-fra\i-p[ta\i
(viola tricolor) – 51,28%, r[d[cin[ de Brusture
(Arctium lappa) – 20,51%, r[d[cin[ de Pir
(Agropyron repens) – 12,82%, frunze de
Coac[z-negru (Ribes nigrum) – 5,13%, r[d[cin[
de Lemn-dulce (Glycyrrhiza glabra) – 5,13%,
r[d[cin[ de Osul-iepurelui (Ononis spinosa) –
5,13%.

Plante medicinale alese cu grij[

7.00 Jurnal 8.50 Poșeta 9.45 Labirintul
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 inﬁnită – ser.
turc 17.05 Rex la Roma - ser. germ-it-austr. 19.35 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Părintele Brown
– ser. engl. 22.50 Toți
bărbații speră ceva ﬁlm ceh 0.50 Retur –
ﬁlm magh.
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Ceaiul Antialergic este un aliat de n[dejde
7 semne
pentru fortifierea sistemului imunitar
ale astmului sever
Din nefericire, persoanele cu astm
sever trebuie s[ fac[ fa\[ problemelor de
respira\ie mult mai des dec]t oricine, lucru care poate fi complet terifiant.

Ceaiul Antialergic este atent
formulat pentru modularea
r[spunsului sistemului imunitar
fa\[ de diver;i factori de mediu
cu poten\ial alergen.

Roxanne Hart,
“Misiune pentru
pre;edinte” - 20.30

RTL Club

Joi 19 septembrie 2019

Plantele medicinale folosite ca materie prim[
pentru ceaiurile Hypericum sunt procurate din
zone nepoluate, ecologic curate, astfel `nc]t putem garanta puritatea produsului prin lipsa de
contaminan\i toxici carcinogeni, metale grele,
erbicide, insecticide, `ngr[;minte chimice, microorganisme sau viru;i patogeni. Pentru realizarea Ceaiului Antialergic ;i a tincturii au fost
folosite plante nemodificate genetic, ob\inute
preponderent din flora spontan[ a \[rii noastre.
Amintim, de exemplu< extractul de Trei-fra\ip[ta\i, cel din frunze de Coac[z-negru sau cel
de Brusture. Aceste plante medicinale au fost
uscate la temperaturi menajante, p[str]ndu-;i,
a;adar, propriet[\ile benefice. Formula unic[ a
ceaiului asigur[ o interac\iune armonioas[ a
compu;ilor activi din plantele selectate.
Astfel, prin sinergia compu;ilor activi din
extractele naturale din cele 6 plante medicinale,
ceaiul Antialergic ;i tinctura contribuie la
men\inerea s[n[t[\ii sistemului imunitar, prin
modularea r[spunsului inflamator, ;i a celui respirator prin u;urarea respira\iei ;i ac\iunea calmant[ la nivelul g]tului, faringelor ;i a corzilor
vocale. ~n plus, compu;ii activi (de exemplu< flavonoide, taninuri) din plantele con\inute contribuie ;i la detoxifierea organismului ;i favorizeaz[ eliminarea surplusului de ap[ ;i acid uric.
Astfel, acest produs deosebit a fost special conceput pentru a avea o ac\iune< antiinflamatoare,
imunomodulatoare, adaptogen[, depurativ[,
diuretic[, digestiv[ ;i calmant[ la nivelul c[ilor
respiratorii.

Respira\ia este doar unul dintre acele lucruri pe care le lua\i ca atare, p]n[ c]nd sim\i\i
c[ orice inspira\ie sau expira\ie este o lupt[.
Cea mai important[ parte a prevenirii atacurilor severe de astm este con;tientizarea faptului
c[ ave\i boala, noteaz[ scoalapacientilor.ro. Iat[
cele 7 simptome ale astmului sever.

Prezentarea compu;ilor activi
din Ceai Antialergic<
- Trei-fra\i-p[ta\i are o ac\iune calmant[ asupra
g]tului, u;ureaz[ respira\ia, sus\ine confortul
digestiv, sus\ine motilitatea intestinal[, favorizeaz[ eliminarea toxinelor ;i a acidului uric.
- Coac[zul-negru are o ac\iune calmant[ asupra
g]tului (faringe, corzi vocale), contribuie la buna
func\ionare a sistemului imunitar, circulator, a
mu;chilor ;i articula\iilor, sus\ine func\ia excretoare a rinichilor, contribuie la controlul greut[\ii
;i ajut[ la cre;terea rezisten\ei organismului fa\[
de stres ;i al\i factori de mediu.
- Lemnul-dulce are o ac\iune calmant[ asupra
g]tului, u;ureaz[ respira\ia, ajut[ la men\inerea
bunei func\ion[ri a mucoaselor stomacale ;i intestinale, faciliteaz[ digestia, sus\ine sistemul
imunitar, men\ine s[n[tatea sistemului urinar
;i a prostatei ;i sus\ine func\ia `ntregului sistem
reproduc[tor.
- Osul-iepurelui sus\ine func\ia excretoare a rinichilor.
- Pirul stimuleaz[ eliminarea pe cale renal[ a
apei, contribuie la sc[derea `n greutate
(`mpreun[ cu o diet[ corespunz[toare).
- Brusturele sus\ine mecanismele naturale de
ap[rare ale organismului ;i procesele naturale
de eliminare a toxinelor de c[tre organism ;i
`mbun[t[\e;te digestia.

Mod de utilizare

Dificult[\i `n respira\ie `n timpul nop\ii
Dac[ simptomele astmului sever v[ afecteaz[ at]t `n timpul zilei, c]t ;i cel pu\in o dat[
pe s[pt[m]n[ noaptea, este posibil s[ ave\i ceea
ce exper\ii numesc astm bron;ic ”persistent sever”. Medicii nu ;tiu exact de ce astmul se poate
activa noaptea, dar ei cred c[ ar putea fi din
cauza schimb[rilor hormonale pe care le sufer[
corpul `n timpul somnului. ~n timpul orelor
de diminea\[, corpul dumneavoastr[ poate elibera niveluri mai ridicate ale hormonului de
stres, care poate provoca mai multe inflama\ii,
inclusiv `n c[ile respiratorii.
R[m]ne\i f[r[ aer chiar ;i atunci c]nd
nu face\i efort
Evident, este normal s[ fi\i obosit c]nd, de
exemplu, alerga\i pe o distan\[ mai lung[. Cu
toate acestea, ar trebui s[ acorda\i o aten\ie deosebit[ dac[ r[m]ne\i f[r[ aer atunci c]nd face\i lucruri de zi obi;nuite, cum ar fi plimbarea
`n jurul casei.
~n timp ce oamenii care au cazuri mai pu\in
severe de astm pot experimenta astfel de simptome mai rar, atunci c]nd apar atacurile, persoanele cu astm sever pot avea c[ile respiratorii
`n mod constant inflamate. Acest lucru v[ poate
limita fluxul de aer p]n[ la punctul `n care ave\i
dificult[\i de respira\ie chiar ;i atunci c]nd nu
v[ for\a\i fizic.
Nu ave\i aer s[ vorbi\i

Intern< infuzie din 1-2 plicuri de ceai la 200
ml de ap[ clocotit[ `n care se adaug[ 15 pic[turi
de tinctur[. Se beau 3 c[ni de ceai pe zi, `naintea
meselor, `n cure de c]te 30 de zile cu pauz[ de
10 zile.
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

Astmul nu v[ `mpiedic[ doar s[ inspira\i,
acesta poate provoca, de asemenea, probleme
`n expira\ie. Oamenii cu astm bron;ic sever nu
au suficient aer pentru a rosti o propozi\ie
`nainte de a avea nevoie de o nou[ respira\ie.
Acest lucru este foarte posibil s[ se `nt]mple `n
timpul unui atac de astm, c]nd c[ile aeriene se
`ngusteaz[ chiar mai mult dec]t de obicei.
R[m]ne\i f[r[ aer chiar ;i c]nd sta\i jos
sau culcat
Dac[ v[ for\a\i ;i sufla\i, instinctul dumneavostr[ ar putea fi s[ sta\i jos sau s[ v[ `ntinde\i pentru a `ncerca s[ respira\i mai u;or. ”Teoretic, statul jos sau `ntinsul v[ reduce consumul
de energie ;i, prin urmare, reduce nevoia de
oxigen”, explic[ speciali;tii. Pentru mul\i, acest
lucru faciliteaz[ pl[m]nilor s[ aib[ suficient
aer pentru a respira confortabil. Dar astmul
sever nu func\ioneaz[ `n felul acesta, deci statul
jos sau `ntinsul nu v[ vor face s[ respira\i mai
u;or dac[ sunte\i `n continuare expus la un declan;ator sau nu a\i `nceput tratarea simptomelor.
Continuare `n num[rul urm[tor

