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“Info studio”
Invitat Constantin R[duc - inginer horticol

S]mb[t[, de la ora 15.30, 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
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 mondi-
al 22.50 Azi noapte
1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Iubire dincolo de timp
(r) 8.00 Oanapp (r) 9.00
Documentar 360° Geo (r)
10.00 C];tig[ Rom]nia
11.00 Ulita spre Europa (r)
12.00 Telejurnal TvR 2
13.00 Cultura minorităţilor
13.30 Pescar hoinar 14.00
Documentar 360° Geo 15.00
Oanapp 16.00 Iubire dincolo
de timp 17.00 România…în
bucate 19.00 Telejurnal TvR
2 20.00 Gala umorului 21.00
Gala Umorului 23.00 Drag
de Romania mea! (r) 0.00
Femei de 10, bărbați de 10
(r) 1.00 Femei de 10, bărbați
de 10 2.00 România…în bu-
cate (r) 3.00 Telejurnal TvR
2 (r) 5.00 D’ale lu’ Mitic[
5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Cap compas 6.30 Teleshop-
ping

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Dragoste și ură 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 22.45 Se strigă
darul (r) 0.45 Știrile
Kanal D (r) 1.45 Put-
erea dragostei (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştir-
ile Kanal D

7<30 Ciclism< Campi-
onatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire
9<30 Ciclism< Turul
Croaţiei 10.00 Caiac-
canoe< Campionatul
Mondial, la La Seu
d 'Urgell,  în Spania
10<30Sărituri în apă de
pe stânci< Seria Mon-
dială, la Bilbao, în
Spania11<30 Ciclism<
Turul Croaţiei 12<30
Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire13<30 Snook-
er< Campionatul
Chinei 15<30 Sărituri
în apă de pe stânci< Se-
ria Mondială, la Bilbao,
în Spania 16<30 Mo-
tocros< Campionatul
Mondial, în Olan-
da16<55 Motocros<
Campionatul Mondial
, în Olanda17<25 Mo-
tocros< Campionatul
Mondial, în Olanda
18<00 Snooker< Cam-
pionatul Chineie 20<00
Jocurile olimpice< Leg-
ende vii 21<00 Omnis-
port< Watts 21<20 Fot-
bal< Campionatul Ger-
maniei - Bundesliga
23.30 Ştirile Eurosport
0.05 Caiac-canoe<
Campionatul Mondial,
la La Seu d'Urgell, în
Spania 1.00 Snooker<
Campionatul Chinei

7.00 Jurnal 8.15 Cinci
continente 8.45 Poșe-
ta 9.40 Labirintul
sorților – ser. turc
10.30 Rex la Roma –
ser. germ-it-austr.
13.02 Jurnal  14.50
Nigellissima – ser. gas-
tr. engl. 15.25 Părin-
tele Brown – ser. engl.
16.10 Dragoste in-
finită – ser. turc 17.05
Rex la Roma – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 21.30 Primul
randevu – film fr.
23.05 Popieluszko –
Libertatea trăiește în
noi 2/2 – film pol.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.45 Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Cealalt[ familie
a so\ului meu (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singura
privire 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Suflete pierdute
21.00 Fiicele doam-
nei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.15 Suflete pierdute
(r) 3.00 4.00 Pre\ul
dragostei (r) 4.45
Legea iubirii (r) 5.30
Inimi ;i lacrimi (r)
6.30 Dragoste de con-
trabandă (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor (r) 9.30
Teleshopping 0.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 1.30
Camera de râs
12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera
de r]s 14.30
Teleshopping15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor
18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 Eroii
Shaolin 22.00 Ur-
mărită în Idaho
0.00 Eroii Shaolin
(r)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 Mati-
nal 9.45 Micile vedete în
bucătărie 10.00 Ca'n vi-
aţă 11.00 Teleshopping
11.15 Legendele palatu-
lui< Regele Geunchogo
12.15 Parlamentul
României 12.40 Live
stadion 12.45 Rugby,
Cupa Mondiala 2019<
Africa de Sud - Italia
14.45  Discover Roma-
nia 16.00 EURO polis
16.50 Legendele palatu-
lui< Regele Geunchogo
18.00 Lumea azi 18.35
Poveste după poveste
19.40 Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.10 Regina
deşertului 23.25 vor-
beşte corect! (r) 23.30
Fan/ Fun urban 0.00
Telejurnal 0.30Arheolo-
gia crimelor comunis-
mului (r) 1.30 Regina
deşertului (r) 3.40 Sport
(r) 3.50 Telejurnal (r)
5.05 Lumea azi (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 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
vocea României
23.30 vlad (r)
1.30 Las fierbinți
(r) 3.00 Sef sub
acoperire (r) 6.00
Ce se întâmplă,
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor

7.00 Cei 6 super eroi
(r) 9.00 La bloc (r)
11.45 Domnița
șoim (r) 14.15 vechi
prieteni (r) 16.15
Monkeybone 18.15
La bloc 20.30 Dis-
cursul regelui 23.00
Nu privi în trecut!
0.45 Discursul
regelui (r)  3.00 Nu
privi în trecut! (r)
6.00 Marvel Anime 

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 Ob-
servator 20.00 iUmor
(sezon nou) 23.15
vechea gașcă 0.30
Sfârșitul copilăriei -
(prima parte) 2.00 In-
trusul (r) 3.00 Acces di-
rect (r) 5.00 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 di-
rect, realizator Mihai
S[lceanu, invitat[
S`nziana Cristea - di-
rector CJRAE (r)
19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică, real-
izator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Nicole Kidman,
“Regina deşertului”

- 21.10

Cabral Ibacka,
“Ce spun rom]nii” 

- 18.00

S`nziana Cristea, 
invitat[ la “Audien\e

`n direct” - 18.00

Helena 
Bonham Carter,

“Discursul regelui” 
- 20.30

Nebahat Çehre,
“Dragoste de 

contrabandă” - 16.00

John Woo,
“Eroii Shaolin” 

- 20.00
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7.15 Moca – mag. de
dimineață  9.50 Există
o singură familie – ser.
australian 11.45
Lumea astro  13.30
Esmeralda – ser. mex.
14.30 Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
16.40 victoria -  ser.
mex. 17.45 Mama  -
ser. turc 20.25 Expres
asiatic – reality de
călătorie  22.25
Prinde-l dacă știi –
show 1.15 Detectivi
privați – ser. doc-re-
ality magh. 5.50 În
capcană – doc-reality
germ

TV2

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show
12.55 Călăuză pentru
puști 14.40 Dragii
moștenitori – ser. magh.
15.50 Copoi privați –
ser. am. 17.00 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 18.10 Între prieteni
– ser. magh. 19.00 Jur-
nal RTL  20.55 Dragii
moștenitori – ser. magh.
22.05  Love Island -
găsește-ți iubirea –
show  23.30 Între pri-
eteni - ser. magh. 0.50
Băieți buni – ser. magh.
2.55 CSI< Investigatorii
– ser. am. 5.00 vicleanul
și blânda – ser. am.

RTL Club
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Rinocerul alb nordic este
o specie pe cale de dispariție
dar, recent, au apărut speranțe
că ar putea fi salvat. Mai multe
laboratoare europene vor să
folosească inseminarea în vit-
ro pentru a readuce la viață
această specie.

Najin și Fătu sunt ultimele
femele din specia amenințată
cu dispariția. Biologi de la Cen-
trul de biotehnologie din Cre-
mona, Italia, au reușit să
preleveze ovule viabile de la cele
două animale și le-au fertilizat
cu succes. 

Ei au folosit spermatozoizi
congelați de la ultimul mascul
al speciei. În vârstă de 47 de
ani, Sudan a dobândit o celebri-
tate mondială după ce numele
său a fost adăugat pe o listă de
împerechere a animalelor rare.
El era numit "cel mai eligibil
burlac de pe planetă". Din păcate,
Sudan a fost eutanasiat anul tre-
cut din cauza unor complicații
determinate de vârstă.

Plan de salvare a rinocerilor albi 
Se va folosi inseminarea în vitro

Guvernul
provinciei chineze
Sichuan şi-a asigurat
o finanţare de 10
miliarde de yuani
(1,58 miliarde de
dolari americani) pe
următorii cinci ani
pentru a înfiinţa un
parc naţional uriaş
dedicat urşilor pan-
da, Giant Panda Na-
tional Park, cu o
suprafaţă de trei ori
mai mare decât cea
a parcului naţional
Yellowstone din
Statele Unite, a
anunţat joi cotidian-
ul China Daily, citat
de Reuters.

Noul parc va
proteja urşii panda
din provinciile
Sichuan, Shaanxi şi
Gansu, iar fondurile
strânse vor fi uti-
lizate inclusiv pentru
a combate sărăcia cu
care se confruntă

locuitorii din
regiune şi pentru a
îmbunătăţi infra-
structura existentă,
a precizat pentru
acelaşi cotidian un
reprezentant al
comitetului care a
alcătuit planurile
pentru acest parc
naţional.

Luna trecută,
ministrul Mediului
din China a anunţat
că a aprobat pla-
nurile redactate
pentru 15 provincii
şi regiuni ce vizează
trasarea unor "linii
roşii", cu scopul de a
menţine zone
întinse ale acestora -
inclusiv mlaştini,
păduri, parcuri
naţionale şi zone
naturale protejate -
în afara programelor
de dezvoltare eco-
nomică.

Parc uria; dedicat simpaticilor ur;i panda
Va avea o suprafa\[ de trei ori mai mare fa\[ de Yellowstone



6.15 Inspectorul Alex
– ser. pol. 8.05 Desene
animate 11.40 Mișcă-
torii de ziduri – mag.
pentru cei ce vor să-și
transforme apartamen-
tul 12.15 Bagajul –
mag. turistic  14.55
Țara de nicăieri – film
am-germ. 17.20
Columbo – ser. am.
19.55 Madona păgână
– film magh. 22.15 Ne
umblă gura și gata cu
noi – film am. 0.25
Prăbușirea - film am.
3.25 Minți briliante –
ser. am. 4.55 Zoo, in-
stincte de animal – ser.
de thriller am.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul 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 Ju-
rnal mondial 22.51
Astă noapte  1.02
Jurnal de închidere

7.35 Clubul de puști
8.35 Bakugan – ser.
am. 11.00 Autogram
– pentru șoferi  12.50
Hobbitul – ser. am-
neozel. 16.15 Gazda
s-ar căsători – show
17.40 Băieți buni –
ser. magh. 19.00 Jur-
nal  RTL 21.00 X-
Faktor – show 23.00
Love Island - găsește-
ți iubirea – show 0.20
Cei care o iau de la
capăt – film am. 2.30
Deosebit de pericu-
los – film am. 

7.00 Documentar 360°
Geo 8.00 România…în
bucate (r) 8.30 Generaţia
Fit 9.00 Sid, micul savant
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D’ale lu’
Mitică 12.00 vibe By
Ioana voicu 12.30 Cap
compas 13.00 Gala
Umorului (r) 14.00 Gala
umorului 15.00 Femei de
10, bărbați de 10 17.00
Zile cu stil 17.30 Mo-
torvlog 18.00 Putere ;i
inocen\[ 18.50 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 20.10 Speranța regăsirii
21.50 Discover Rom]nia
22.10 În apărarea fiului
23.45 Zile cu stil (r) 0.15
Motorvlog (r) 0.45 Des-
tine ca-n filme (r) 1.45 ~n
apărarea fiului (r) 3.10
Telejurnal TvR 2 (r) 4.55
Discover Romania 5.05
Memorialul Durerii - o
istorie care nu se ̀ nva\[ la
;coal[ 5.55 Imnul
României 6.00 Motor
vlog 6.30 Teleshopping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Te Show (r)
11.00  Sport, dietă şi
o vedetă 11.30 Teles-
hopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
(r) 15.00 vacanţa
Mare< Leana s-a în-
tors! 16.00 Puterea
dragostei 18.00 Ști-
rile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Se strigă darul
22.00 Asta-i Ro-
m]nia (r) 23.30 Fără
scăpare 1.30 Știrile
Kanal D (r) 2.30 Pu-
terea dragostei (r)
5.30 Pastila de râs
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de r]s (r)
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Snooker< Campionatul
Chinei 7<45Ciclism< Cam-
pionatul Mondial pe şosea,
în Yorkshire 8<30 Motoci-
clism< Campionatul Mondi-
al de motociclism viteză,
etapa din Thailanda9<30
Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Thailanda
10<00 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în York-
shire 11<00 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Thailanda 11<30 Ci-
clism< Turul Croaţiei
12<05Ciclism< Turul
Croaţiei 12<25 Fotbal< Pre-
mier League 14<00 Mo-
tocros< Campionatul Mon-
dial, în Olanda 14<30 Mo-
tocros< Campionatul Mon-
dial, în Olanda 15<00 Mo-
tocros< Campionatul Mon-
dial , în Olanda 15<30 Fot-
bal< Campionatul Ger-
maniei - Bundesliga 16<20
Fotbal< Campionatul Ger-
maniei - Bundesliga 16<55
volei< Campionatul Euro-
pean la masculin 18<30 Fot-
bal< Campionatul Ger-
maniei - Bundesliga 19<00
Fotbal< Premier League
19<25 Fotbal< Campionatul
Germaniei - Bundesliga
21<30 Ştirile Eurosport
21<40Ciclism< Turul regiu-
nii Emilia 22<55 Ştirile Eu-
rosport 23<00 Ciclism< Tu-
rul Croaţiei 0<00 Sărituri cu
schiurile< Marele Premiu de
vară , în Franţa1.00 Ciclism<
Turul regiunii Emilia 2.30
Ciclism<Turul regiunii
Emilia 3.45 Omnisport<
Watts 4.00 Sărituri cu schi-
urile< Marele Premiu de vară
, în Franţa

7.00 Jurnal 7.50 Har-
ta 9.00 Preietenii lui
Noe 9.30 Modă și de-
sign 10.30 Îngerul
păzitor – ser. am.
13.02 Jurnal 13.55
Muzică de prânz
14.30 Partitura –
mag. cultural 15.35
Doc Martin – ser. en-
gl.  16.30 Fiii omului
cu inimă de piatră –
film magh. 18.00
Înger gastronomic
20.45 Grzimek 2/2 –
film germ. 22.20
Dosarul Pelikan –
thriller am. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Mary Steenburgen,
“Speranța regăsirii” 

- 20.10

Christian Sabbagh,
“Știrile Kanal D”

- 18.00
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7.30 Numai iubirea
(r)  9.15 Fiicele
doamnei Fazilet (r)
10.15 Pre\ul dra-
gostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Suflete pierdute (r)
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[
privire 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Suflete pierdute
21.00 Fiicele doam-
nei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.15 Suflete pierdute
(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 lacri-
mi 6.30 Dragoste de
contrabandă

7.20 Paradisul fe-
meilor (r) 9.30
Teleshopping
10.30  Flash mon-
den (r) 11.00 Se-
crete de stil 11.30
Cu lumea-n cap
12.00 Tele-shop-
ping 13.30 Recon-
stituirea 15.30
Drumul oaselor
18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 Astă
seară dansăm în
familie 22.30 Fa-
milia Rileys 0.30
Urmărită în Idaho
(r) 2.30 Drumul
oaselor (r) 5.00
Focus (r) 6.00 Se-
crete de stil (r)
6.50 Teleshopping

7.15Politică şi deli-
cateţuri (r) 8.15 Rugby,
Cupa Mondiala 2019<
Australia - Uruguay
10.15Levintza prezintă
10.45 Discover Romania
11.00 Rugby, Cupa Mon-
diala 2019<Anglia - Ar-
gentina 13.00 Observa-
tori la Parlamentul Euro-
pean 13.25 Live stadion
13.30 Rugby, Cupa Mon-
diala 2019< Japonia -
Samoa 15.30 Telejurnal
17.10 Toamna simfonic
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal 21.00
Cerbul de Aur 2019
22.00 Napoléon 23.00
Profesioniştii... cu Euge-
nia vodă  0.00 #Creativ
0.35 Arheologia cri-
melor comunismului (r)
1.35 Teleenciclopedia
2.25 Momentart (r) 2.35
Napoléon (r)3.25Dis-
cover Romania 3.35 vi-
aţa satului (r)  4.40 via\a
satului 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 Teleshop-
ping 6.30 Adevăruri de-
spre trecut (r)

7.00 :tirile Pro
Tv 10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv   11.00
Blondele de la
drept 12.45 :ef
sub acoperire (r)
13.45 Masterchef
(r) 15.45 vocea
României (r)
19.00 Ştirile Pro
Tv 20.00 Dead-
pool 22.00 Noi
suntem familia
Miller 0.15 Profu'
(r)1.15 O noapte
de pomină (r) 3.00
Noi suntem famil-
ia Miller (r) 4.45
Blondele de la
drept (r) 4.15 La
bine ;i la r[u (r)
6.00 Lecţii de viaţă 

8.30 Ce spun
românii (r) 10.30
vechi prieteni (r)
12.30 Doamna
judec[tor (r) 14.45
Monkeybone (r)
16.45 O afacere de
familie 18.15 La
bloc 20.30 viața
bate filmul 22.15
Rătăcitorul 0.15
Datorie de onoare
(r) 2.30 Rătăcitorul
(r) 4.00 La bloc (r)
6.00 Marvel Anime 7.00 Observator 9.30 Tin-

ker Bell< Clopoțica și secre-
tul aripilor 11.00 She-
herazada< O Mie si Una de
Nopți 13.00 Observator
13.15 Sacrificiul 15.45
Chefi la cuțite (r) 19.00 Ob-
servator 20.00 Te cunosc de
undeva - Premieră 23.15
Cum să iubeşti ca un englez
1.30 vechea gașcă (r) 3.15
Observator (r) 4.00 Cum să
iubeşti ca un englez (r)  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 Con-
stantin R[duc - inginer
horticol 17.30 Taina
credin\ei (lb. maghiară),
realizator Eva Laczko
19.00 :tirile săptămânii
22.00 S[n[tate, fru-
muse\e, stil, invitat Ionuț
Bobiț, fizioterapeut
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“Cerbul de Aur
2019” - 21.00

Morena Baccarin
“Deadpool” - 20.00

Ionu\ Bobi\, invitat
la “S[n[tate, fru-

muse\e, stil” - 22.00

Dolunay Soysert,
“O singur[ privire” 

- 15.00

Guy Pearce,
“Rătăcitorul” 

- 22.15

Florin Piersic,
“Drumul oaselor” 

- 15.30
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Fiecare om îşi doreşte un
loc de muncă bun, adică un
loc în care să aibă un salariu
ce să îi ajungă, un loc în care
să aibă colegi cu care să
poată forma o echipă şi să
se simtă bine. Până la urmă,
la cum evoluează lumea, la
serviciu ajungem să petre-
cem mai mult timp ca acasă. 

Trainerii în dezvoltare per-
sonală ne spun că există nu-
meroase cursuri în acest dome-
niu care nu ne ajută doar la o
bună evoluţie în carieră, ci ne
ajută din prima clipă, din mo-
mentul angajării. 

De la pasiune la locul 
de muncă

Orice nou început poate să
fie dificil, motiv pentru care tot
mai multe persoane anticipează
momentul angajării şi se
pregătesc emoţional pentru
locul de muncă vizat. Nu e sufi-
cient să mergem la un interviu
de angajare, să ştim câteva de-
talii despre postul pentru care
candidăm.

E nevoie de ceva mai mult.
Trebuie să fim pregătiţi trup şi
suflet pentru perioada ce
urmează şi să vrem să ne
dedicăm la tot ceea ce vine. Pen-
tru fiecare din noi e important
să ne urmăm pasiunile, să ne
dezvoltăm în afara locului de
muncă. 

De foarte multe ori, cur-
surile de dezvoltare personală
sunt în aşa fel concepute încât
această dezvoltare să se pe-
treacă şi la serviciu şi
acasă. Se mai spune, de
fapt o spun tot specialiştii
în dezvoltarea personală,
că un rol deosebit în
momentul în care
ne angajăm îl are
capacitatea noas-
tră de a dezvălui
cine anume sun-
tem în viaţa de zi
cu zi. 
Un om deschis,
solar, un om opti-
mist este capabil să
împărtăşească din
experienţa sa şi să com-
bine abilităţile pe care le
are din cursurile de dez-
voltare cu cele de-
scoperite. Parcurgem o
călătorie, învăţăm anu-
mite lecţii. 

E chiar recomandat să
povestim despre ele, să nu
rămânem închişi ca într-o car-
casă pentru că asta nu ne va ajuta
în viitor. 

Ce vrea angajatorul?

Un loc de muncă pe măsura
aşteptărilor noastre nu cade din
cer. Tocmai din acest motiv tre-
buie să ne cunoaştem noi înşine
foarte bine şi să vedem dacă ni
se potriveşte locul de muncă vâ-
nat sau dimpotrivă. 

Piaţa e într-o competiţie
continuă. 

Angajatorii vor oameni ce să
posede aptitudini tehnice ridi-
cate şi apritudini de comunicare
verbală foarte bune

Astfel, la interviurile de an-
gajare şansele sunt foarte mari
să auzim întrebări de genul< cine
eşti tu ca om? 

Care e povestea ta? În ce
proiecte ai fost implicat şi ce
rezultate ai obţinut? Acest gen
de set de întrebări e considerat
printre cele mai bune metode
prin care angajatorul să afle ce
pasiuni are viitorul angajat, ce
lecţii profesionale şi-a asimilat
în perioada anterioară angajării
şi poate descoperi dacă merge
cu angajatul pe acelaşi drum,

are
cam aceleaşi

idei sau nu. 
Acestea fiind

ştiute, avem o chestiune
foarte clară: trebuie să

ne cunoaştem pe
noi înşine foarte
bine înainte de
toate pentru ca
mai apoi să
înţelegem pro-
cesul luării de-
ciziilor
Dezvoltarea
personală ne va
ajuta chiar aici,

ea contribuind la
dezvoltarea potenţialu-
lui uman, la dez-
voltarea talentelor şi
îmbunătăţirea calităţii
vieţii personale şi pro-
fesionale. 

Vorbim mult despre dez-
voltarea personală şi luăm
în general totul la pachet,
toate noţiunile, elementele
ce ţin de acest mare şi bogat
tărâm. Fără oameni, dez-
voltarea personală nu ar fi
posibilă. Să ne oprim atenţia
asupra consilierului pentru
dezvoltarea personală. Cine
e el şi cu ce ne poate ajuta?
Ce face de fapt? Când
apelăm la un consilier în
dezvoltarea personală?

Înainte de a răspunde la aces-
te întrebări, e bine să ştim că
doar dezvoltându-ne pe tot par-
cursul vieţii putem să ducem la
bun final proiecte, putem visa,
putem să ne îmbunătăţim cali-
tatea vieţii. 

Dacă nu facem ceva pentru
noi, nu avem cum să obţinem
ceea ce ne dorim. 

Sesiuni în care suntem 
călăuziţi pe drumul spre 
a ne descoperi pe noi 
înşine

Revenind, specialiştii ne
spun că toată această dezvoltare 

personală se întâm-
plă, cu
ghilimelele
de rigoare,
în cadrul
unr sesiuni.
Un fel de sesiu-
ni de lucru, un fel
de ore de la clasă, doar
că sunt denumite sesiuni
de consiliere pentru dez-
voltarea personală şi au un
rol deosebit de important
în a de ajuta, a ne călăuzi
pe drumul pe care de-
scoperim cine suntem cu
adevărat, care sunt propri-
ile noastre resurse şi cum
anume le putem folosi
pentru a obţine ceea ce ne
dorim, pentru a atinge
obiectivele planificate. În
linii mari, asta se întâmplă
în cadrul sesiunilor de dez-
voltare personală. 

Facilitarea călătoriei spre 
evoluţie privată, socială 
sau profesională

Desigur, fiecare sesiune de
dezvoltare personală se des-
făşoară sub atenta îndrumare a
unui consilier. 

Acesta este persoana care fa-
cilitează accesul cursantului pe
tărâmul unei experienţe noi, in-
teresante şi necesare. 

Consilierului în dezvoltare
personală i se adresează de regulă
oameni care îşi propun să abor-
deze altfel anumite trăiri sau situ-
aţii pe care le întâlnesc fie în viaţa
de zi cu zi, fie doar la serviciu sau
doar acasă. Oricum, i se
adresează pentru că sunt intere-
saţi de evoluţia lor privată, socială
şi profesională.  

Consilierul nu judecă 
şi nu e ghid

Astfel, consilierul în dez-
voltarea personală e cel ce con-
tribuie în mod direct la identifi-
carea şi alegerea soluţiilor opa-
time pentru a depăşi anumite blo-
caje în evoluţia noastră ca oa-
meni, evoluţia noastră personală,
sau ca profesionişri, în viaţa pro-
fesională. Nu oferă sfaturi, nu
judecă şi nici nu e ghid. 

Facilitează doar anumite de-
cizii în sensul că deschide un
spaţiu emoţional în care persoana
se descoperă pe ea, înţelege ce i
se petrece, descoperă ce anume
caută de fapt. În cadrul sesiunilor
de 

dez-
voltare

personală
cursanţii ajung

să se cunoască mai
bine, învaţă să

găsească soluţii la
problemele lor, îşi fac
un fel de reconfigu-
rarea traseului în viaţă,
îşi îmbunătăţesc relaţia
cu cei din jur. 
Pe plan profesional,
aceste sesiuni joacă un
rol important în
găsirea direcţiei, opti-
mizarea carierei, lu-
area deciziilor de bun
augur, dezvoltarea re-
laţiei cu colegii. 

Dezvoltarea personal[ă
;i succesul la angajare

Cine are nevoie de consilier 
în dezvoltarea personal[?



6.15 Inspectorul Alex
-  ser. pol. 8.05 Desene
animate 11.30 Tocul –
mag. pt. femei 12.35
Super Car – mag. pt.
șoferi 13.40 Construc-
torii – magazin 14.10
Inovator 14.45 Alianța
– film am-engl-ceh-
germ. 17.00 Societate
în comandită simplă
Siguranța Națională
22.00 Jason Burne –
film am. 0.35 Cu banii
pe față!  – film am-en-
gl. 2.50 Copiii balau-
rului verde – film
magh. 4.45 Sânge de
polițist – ser. am.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Expres
carpatin 15.35 Fa-
milia 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

7.35 Clubul de puști
10.45 Preferatele lui
Noe 11.50 Aventurierii
– mag. turistic 13.25
Hotelul anului  - cele
mai bune cazări din
provincie 14.55 Secolul
XXI -  legendele trăiesc
cu noi 16.05 Regele
Arthur –  film am-irl.
19.00 Jurnal RTL  19.50
Gazda s-ar căsători –
show 21.10 Băieți buni
– ser. magh. 22.20 Love
Island -  găsește-ți iu-
birea – show 23.40 Pep-
permint – Îngerul
răzbunării – film am.
2.40 Deraiații – thriller
am-engl. 

7.00 Documentar 360°-
GEO 8.00 Educaţie culi-
nară/Cooking teritorial
8.35 vibe By Ioana voicu
9.00 Ferma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Destine
ca-n filme (r) 12.00 Gen-
era\ia Fit 12.30 S[n[tate
cu de toate 13.10 Du-
minica filmului românesc
Cucoana Chiriţa 14.50
Discover Romania 15.00
Drag de Romania mea!
17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Re\eaua de idoli
18.50 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Duminica filmului româ-
nesc< Chiriţa în Iaşi 22.10
Filmul de artă< Întoarcere
la Howards End 0.40
Re\eaua de idoli 1.35
Memorialul Durerii - o is-
torie care nu se `nva\[ la
;coal[ 2.20 Cucoana
Chiriţa (r) 3.45 Chiriţa în
Iaşi 5.05 Telejurnal TvR2
(r) 5.55 Imnul României
6.00 Poate nu ;tiai 

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Teo
Show (r) 10.45 va-
canţa Mare< Leana s-
a întors! (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
În căutarea adevăru-
lui (r) 14.30 Asta-i
România! 16.00 Put-
erea dragostei  18.00
Știrile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 ~mi place dan-
sul 23.00 Ochii din
umbră 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00 As-
ta-i Rom]nia (r) 3.30
Puterea dragostei (r)
6.00 Tele-shopping
6.30 Pastila de r]s (r)
6.45 Știrile Kanal D

7<00 Motociclism< Campionat-
ul Mondial de motociclism
viteză, etapa din Thailanda 7<15
Ciclism< Turul Croaţiei 8<15
Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism viteză,
etapa din Thailanda 9<30 Ci-
clism< Turul Croaţiei 9<45 Mo-
tociclism< Campionatul Mon-
dial de motociclism viteză, eta-
pa din Thailanda 10<00 Ci-
clism< Eurometropole 11<00
Omnisport< Watts 11<30 Sărit-
uri cu schiurile< Marele Premiu
de vară, în Franţa 12<45 Ci-
clism< Turul Croaţiei 13<00
Sărituri cu schiurile< Marele
Premiu de vară, în Franţa 14<00
Curse de maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă 14<15
Omnisport< Watts 14<20 Fotbal<
Campionatul Germaniei - Bun-
desliga 14<55 Fotbal 15<55 Fot-
bal< Premier League 16<30 Fot-
bal< Campionatul Germaniei -
Bundesliga 18<00 Fotbal 18<25
Fotbal< Premier League 18<30
Omnisport< Watts 18<50 Fotbal<
Campionatul Germaniei - Bun-
desliga 20<30 Ştirile Eurosport
20<40 Omnisport< Watts 21<00
Călărie< Seria Cupei Naţiunilor,
la Barcelona, în Spania 21<15
Curse de maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă 22<25
Ştirile Eurosport 22<30 Ciclism<
Turul Croaţiei 22<55 Ştirile Eu-
rosport 23<00 ~not< ISL, la In-
dianapolis, în Statele Unite 0<00
Călărie< Seria Cupei Naţiunilor,
la Barcelona, în Spania 0<05
~not< ISL, la Indianapolis, în
Statele Unite 1<00 Ciclism< Cla-
sica Famenne Ardenne 1<30 Su-
perbike< Campionatul britanic
2<30 Ciclism< Cupa Franţei 3<30
Sărituri cu schiurile< Marele
Premiu de vară, în Franţa 4<00
Ciclism< Clasica Famenne Ar-
denne 5<00 Superbike< Campi-
onatul britanic 5<30 Ciclism<
Cupa Franţei 6<00 ~not< ISL, la
Indianapolis, în Statele Unite
6<30 Ciclism< Turul Croaţiei 

9.00 În mâna lui
Dumnezeu 9.35
Cronica catolică
10.05 Rome Reports
11.25 Religie și liber-
tate 13.02 Jurnal
14.00 Muzică de
prânz 14.40 Planeta
albastră – ser. engl.
15.55 Fiii omului cu
inimă de piatră 2/2  –
film magh. 18.25
Cartea de bucate a lui
Borbás Marcsi  22.15
Duhovnicul lui Kos-
suth – film magh.
23.20 Ilustrată amer-
icană – film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Emma Thompson,
“Întoarcere la

Howards End” - 22.10

Beatrice Rancea,
“~mi place dansul” -

20.00
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7.30 Numai iubirea (r)
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.45 Su-
flete pierdute (r) 14.00
Legea iubirii 15.00 O
singur[ privire 16.00
Dragoste de contra-
bandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Suflete
pierdute 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Numai iubirea 0.15
Suflete pierdute (r)
2.15 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se `nt]mpl[, doc-
tore? (r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00
Legea iubirii (r) 5.45
Inimi ;i lacrimi 6.45
Dragoste de contra-
band[  (r)

7.20 Camera de r]s
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Flash monden
(r) 11.00 În bucă-
tărie cu Horia vîrlan
12.00 Teleshopping
13.30 Trandafirul
galben 16.00 Croni-
ca cârcotaşilor (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei - Best of 23.00
Astă seară dansăm
în familie (r) 1.00
Reconstituirea (r)
3.00 Trandafirul gal-
ben (r) 5.00 Flash
monden (r) 5.50
Starea na\iei - Best of
6.50 Teleshopping

7.00 Universul credinţei
7.40 Rugby, Cupa Mondi-
ala 2019 7.45 Rugby, Cupa
Mondiala 2019< Noua
Zeelandă-Namibia 9.45
Pro patria 10.15 În grădi-
na Danei 10.40 viaţa sat-
ului 11.50 Minutul de
agricultură 12.00 viaţa
satului 13.00 Tezaur fol-
cloric   14.00 Telejurnal
14.30 Politică şi deli-
cateţuri 15.30 Rugby, Cu-
pa Mondial[ 2019 15.35
Rugby, Cupa Mondial[
2019< Franţa-Tonga 17.35
Pistruiatul  18.20 Aventu-
ra urban[ 19.10 Exclusiv
`n Rom]nia 20.00 Telejur-
nal 21.10 Festivalul Inter-
naţional de Folclor
“C]ntecele munţilor”
23.00 Garantat 100% 0.00
Replay 1.00 Pistruiatul (r)
1.45 Tezaur folcloric 2.35
Universul credin\ei (r)
3.00 Telejurnal (r) 3.50
Poveste dup[ poveste (r)
4.40 Aventura urban[
5.30 ~n gr[dina Danei
5.55 Imnul Rom]niei 6.30
Adev[ruri despre trecut

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă
doctore? 10.30 Are-
na buc[tarilor 11.00
Flicka 3 - Știrile PRO
Tv 13.00 Apropo
Tv 14.00 Mas-
terchef (r) 16.00 vi-
suri la cheie 18.00
România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Furios și iute
în viteza a 5-a 22.30
Moștenirea lui
Bourne 1.15 Apropo
Tv (r) 2.15 Flicka
3(r) 4.00 Rom]nia,
te iubesc! (r) 5.00 Ce
spun românii (r)
6.00 Ştirile Pro Tv

8.30 Ce spun românii
(r) 10.30 La bloc (r)
12.45 Monkeybone
(r) 14.45 O afacere de
familie (r) 16.15 În
căutarea norocului
18.15 La bloc 20.30
Saga Amurg< Lună
Nouă 23.30 North-
men. Ultimii vikingi
1.30 Saga Amurg<
Lună Nouă (r) 4.00
Northmen. Ultimii
vikingi (r) 5.30 La
bloc (r) 6.45 La
Maruţă (r)

7.00 Observator 9.30 Te
cunosc de undeva (r)
13.00 Observator 13.15
Sacrificiul (r) 15.45 Chefi
la cu\ite (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Mangalița
21.00 Aliatul 23.30 iUmor
(r) 2.00 Observator 3.00
Mangalița (r) 4.00 She-
herazada< O Mie ;i Una de
Nopți (r) 6.00 Observator

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, re-
alizator Mihaela Ghiță, in-
vitat pr. Lauren\iu Costin.
Tema emisiunii< Pescuirea
minunat[ - g[sirea sensului
vie\ii 13.00 ~n slujba comu-
nit[\ii ,  realizator M.
S[lceanu, invitat[ Rodica
Borlan - director Crucea
Ro;ie 14.00 Zone folclorice
cu Ioana vladimirescu, in-
vitat[ forma\ia Argus 17.30
S[n[tate, frumuse\e, stil,
invitat Ionuț Bobiț, fizioter-
apeut (r) 18.30 Educație
ecologică 20.00 ~n slujba
comunit[\ii (r)
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Nicu Alifantis,
“Aventura 

urban[“ - 18.20

Vin Diesel,
“Furios ;i iute `n

viteza a 5-a” - 20.00

Rodica Borlan, 
invitat[ la “~n slujba 
comunit[\ii” - 13.00

Tom Hopper,
“Northmen. Ultimii

vikingi” - 23.30

Michel Brown,
“Suflete pierdute” -

19.00

Marga Barbu,
“Trandafirul 

galben” - 13.30
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Păducelul, Crataegus
monogyna, este unul dintre ar-
buştii care fac minuni asupra
stării de sănătate, însă se re-
marcă şi prin aspectul deosebit,
fapt pentru care este cultivat în
grădini şi parcuri. 

Arbustul de păducel impre-
sionează în primul rând prin florile
albe sau roşii puternic înmiresmate,
prin frunzele cărnoase lobate şi da-
torită fructelor rotunde de culoare
roşu intens. Păducel este o plantă
medicinală cu beneficii multiple
pentru sănătate. Este unul dintre
pomii care îşi dechide florile la
sfârşit de primăvară, acestea sunt
foarte apreciate de insecte şi albine.

Fructele sunt poame mărunte,
cu diametrul de aproximativ 1 cm.
La maturitate au culoare roşu intens.
Pulpa acestora este cărnoasă şi del-
icată, deci fructele sunt foarte atrac-
tive consumului. În interior, fructele
adăpostesc 1-5 seminţe mărunte.

Păducel, beneficii 
şi proprietăţi

În scop terapeutic de la păducel
sunt utilizate florile ce trebuie
recoltate când sunt bine înflorite,
adică în lunile mai, iunie, frunzele
şi fructele trebuie culese în toamnă,
pentru că atunci sunt mai bogate în
principii active. Aceste organe
conţin substanţe flavonoide, uleiuri
eterice, acizi (triterpenic,  crategic
si ursolic), pectine, tanin şi substanţe
sterolice. De asemenea au în com-
poziţie cantităţi generoase de vita-
mina C.

Elementele chimice menţionate
mai sus au proprietăţi sedative, va-
sodilatatoare, antispasmodice, as-
tringente, antiasmatice, hipotensive
şi tonic cardiace. Preparatele cu pă-
ducel sunt indicate în terapiile na-
turiste pentru a trata afecţiunile car-
diace, palpitaţiile, angina, stările de
anxietate, insomnia şi alte boli ale
aparatului circular.

Păducelul acţionează ca tonic
asupra inimii. Îmbunătăţeste capac-
itatea acestui muşchi de a se con-
tracta, ameliorând astfel modul de
pompare a sângelui în organism.
Preparatele cu frunze şi flori de pă-
ducel sunt indicate pentru pre-
venirea afecţiunilor cardiace.

Preparatele de păducel sunt
bune vasodilatatoare şi ajută la di-
latarea arterelor coronare. În acest
mod inima este mai bine irigată.
Ceaiurile din păducel nu trebuie să
lipsească din trusa naturistă a
bătr]nilor şi a personelor predispuse
la afecţiuni cardice. 

Acţionează ca antioxidant şi re-
duce riscul de degenerare a vaselor
sangvine. Substanţele flavonoide din
compoziţia frunzelor de păducel

acţionează asupra permeabilităţii
membranelor vaselor sangvine,
impiedicând deteriorarea şi dis-
trugerea acestora. De asemenea
aceste substanţe au acţiune antiox-
idantă eliminând radicalii liberi din
organism. Păducelul acţionează pro-
fund, la nivelul celulelor şi previne
îmbătrânirea prematură a acestora.
Ajută la calmarea sistemului nervos.
Uleiurile volatile din florile de pă-
ducel favorizează producerea de
hormoni, care înlesnesc relaxarea
sistemului nervos. Preparatele cu
flori de păducel sunt foarte apreciate
în cazurile de surmenaj nervos, as-
tenie şi hiperactivitate nervoasă. 

Păducelul îmbunătăţeşte
memoria şi activitatea neuronală.
Preparatele cu păducel îm-
bunătăţesc oxigenarea celulelor ner-
voase, fapt pentru care sinapsele se
realizează mai rapid. Acest fenomen
se observă rapid asupra funcţionării
memoriei şi a activităţii de învăţare.
Păducelul este un supliment bun
pentru adolescenţii care sunt supuşi
unor examene riguroase şi stu-
denţilor aflaţi în sesiune.

Pulberea de păducel se obţine
prin măcinarea fină a frunzelor us-
cate şi a fructelor deshidratate. Pul-
berea este eficientă în tratarea afecţi-
unilor cardice şi vasculare. Poate fi
consumată înmuiată în apă rece.
Este important ca pulberea să fie
lăsată să acţioneze pentru 8-10 ore
înainte de a fi băută. Pulberea este
recomandată pentru tratarea
durerilor articulare, anxietate,
nevroză şi insomnie.

Decoctul de păducel este de
asemenea un preparat complex, bo-
gat în substanţe chimice benefice
pentru organism. Decoctul se
obţine prin amestecarea a 20 g frun-
ze şi flori mărunţite grosier, cu 300
ml apă rece. Preparatul se pune la
foc mic şi se lasă să fiarbă pentru 10
minute, se lasă la răcorit şi se stre-
coară prin sita fină. Se consumă în-
dulcit sau simplu, după preferinţa
pacientului.

Sucul de păducel poate fi obţin-
ut din fructe proaspăt stoarse. Are
efect tonic, energizant şi detoxifiant
asupra organismului. Este şi un
preparat savuros ce transformă
tratamentul într-o activitate plăcut.

Păducelul este o plantă medic-
inală care poate fi consumată în
tratamente pe termen lung fără a
avea efecte neplăcute asupra organ-
ismului. Curele cu păducel nu în-
locuiesc însă tratamentele medica-
mentoase pentru tratarea afecţiu-
nilor cardiace şi ale aparatului cir-
culator.

Femeile însărcinate şi mămicile
care alăptează nu trebuie să con-
sume preparate cu păducel decât
sub supraveghera medicului.

Text selectat şi adaptat 
de Ioan A.

Preparatele din p[ducel 
stimuleaz[ memoria

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 sin-
gură familie – ser. aus-
tralian 11.45 Lumea
astro 13.30 Esmeralda
– ser. mex. 14.30
Walker, copoiul din
Texas – ser. am. 16.40
victoria – ser. mex.
17.45 Mama – ser.
turc  20.20 Alergare
cu familia – reality de
sport 22.05 Concursul
bucătarilor șefi – show
0.00 Detectivi privați
– ser. magh. 1.15 Se-
crete de familie – ser.
reality magh. 5.50 În
capcană – ser. germ. 

TV2

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 Ju-
rnal 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
12.55 Preferatele lui
Noe 14.40 Dragii
moștenitori – ser. magh.
15.50 Copoi privați –
ser. am. 17.00 Elif, pe
drumul iubirii – ser.
turc 18.10 Între prieteni
– ser. magh. 19.00 Jur-
nal RTL 21.00 Dragii
moștenitori – ser. magh.
22.10 Love Island -
găsește-ți iubirea –
show 23.35 Între pri-
eteni – ser. magh. 0.55
Secolul XXI, legendele
trăiesc cu noi  1.35 Ocu-
pația lor< americani –
ser. de thriller am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp
(r)10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 Ulita
spre Europa (r)12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorităţilor
13.30 Motorvlog 14.00
Documentar 360°-
GEO 15.00 Oanapp
16.00 Iubire dincolo de
timp 16.55 Oanapp
17.00 România…în
bucate 17.40 Poate nu
ştiai 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.10 Iubire
și prietenie 22.50 Poate
nu ştiai 23.00 Cara-
cati\a 0.00 C];tig[
Rom]nia! 1.10 În-
toarcere la Howards
End (r) 3.35 Mo-
torvlog (r) 4.05 Cara-
cati\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 Dragoste și
ură 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 Patria mea
e;ti tu 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<30 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de
anduranţă 9<00 Omnis-
port< Watts 9<30 Jocurile
olimpice< Legende vii 10<00
Jocurile olimpice< Canton-
amentele campionilor
10<30 Călărie< Seria Cupei
Naţiunilor, la Barcelona, în
Spania 12<00 Ciclism< Eu-
rometropole 13<00 Ci-
clism< Turul Croaţiei 14<00
Ciclism< Clasica Famenne
Ardenne 15<00 Ciclism<
Cupa Italiei - Marele Pre-
miu Bruno Beghelli 16<00
Curse de maşini< Campi-
onatul Mondial de an-
duranţă 17<30 Sărituri cu
schiurile< Marele Premiu
de vară, în Franţa 18<30
~not< ISL, la Indianapolis,
în Statele Unite 20<00 Ci-
clism< Turul Croaţiei 21<00
Ciclism< Clasica Famenne
Ardenne 22<00 Ştirile Eu-
rosport 22<05 Jocurile
olimpice< Legende vii 22<35
Jocurile olimpice< Canton-
amentele campionilor
23<05 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 23<35 Ştirile
Eurosport 23<40 Ciclism<
Turul Croaţiei 0<40 Jocurile
olimpice< Legende vii 0<50
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 1<00 ~not< ISL, la In-
dianapolis, în Statele Unite
2<30 Ciclism< Turul regiu-
nii Emilia 3<00 Ciclism<
Cupa Italiei - Marele Pre-
miu Bruno Beghelli 4<00
~not< ISL, la Indianapolis,
în Statele Unite 5<30 Sărit-
uri cu schiurile< Marele
Premiu de vară, în Franţa
6<45 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de
anduranţă 

7.45 Magazin pentru
rromi 8.40 Poșeta
9.35 Labirintul
sorților – ser. turc
10.25 Rex la Roma –
ser. germ-it-austr.
13.02 Jurnal 14.25
Nigellissima – 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
20.40 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
21.30 Lumina albas-
tră – mag. criminalis-
tic  22.25 Pierduții 6
– ser. engl. 23.35
NCIS – ser. am. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Oana Mareș,
“Oanapp” - 15.00

Teo Trandafir,
“Teo Show” - 15.00
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7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
Fiicele doamnei Fazilet
(r)10.15 Pre\ul dra-
gostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 13.45
Teleshopping 14.00
Legea iubirii (r) 15.00
O singur[ privire 16.00
Dragoste de contra-
band[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iu-
birii 19.00 Suflete pier-
dute 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet (r)
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.15 Suflete tr[date (r)
2.15 Dragoste de con-
traband[ (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 In-
imi ;i lacrimi (r) 6.45
Dragoste de contra-
bandă (r)

7.20 Nemuritorii fil-
mului< Dumitru
Rucăreanu în dialog
cu Andreea Bibiri
9.30 Teleshopping
10.00 Constantin
60'(r) 11.00 Tele-
shopping 11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 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
Tr[sni\ii 20.30 Pa-
chetul 22.30 Starea
naţiei - Betman
23.30 Focus din ini-
ma României  0.00
Trăsniți (r) 1.00 Pa-
chetul (r)3.00 Ni-
meni 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 Legendele
palatului< Regele Ge-
unchogo (r) 12.30
Tribuna partidelor
parlamentare 13.00
Cerbul de Aur 2019
(r) 14.00 Telejurnal
16.50 Legendele
palatului< Regele Ge-
unchogo 18.00 Banii
tăi 18.35 Poveste
după poveste 19.30
vorbeşte corect! (r)
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9
22.10 Box 23.50 vor-
beşte corect! (r)  1.30
Box (r) 3.30  Sport
Meteo (r) 3.50 Tele-
jurnal (r) 4.40 Profe-
sioniştii... cu Eugenia
vodă (r) 5.30 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 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
vlad 22.30 Mas-
terchef 23.30 Ştirile
Pro Tv 0.00 Dead-
pool (r) 2.15  Mas-
terchef (r) 3.00
vorbeşte lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.45 În căutarea
norocului (r) 11.00
La bloc (r) 13.15 O
afacere de familie (r)
14.45 Blondele de la
drept (r) 16.15 Siroc-
co 18.15 La bloc
20.30 Țintă primară
22.30 Echipa de fot-
bal 0.15 Țintă pri-
mară (r) 2.15 Echipa
de fotbal (r) 3.45 La
bloc 5.00 La M[ru\[  

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Chefi la
cuțite - (sezon nou)
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
dimineață 16.30 Info
Studio ,  realizator
Ioan Anița; 18.00
Audiențe în direct,
realizator Mihai
S[lceanu 19.30 :tiri
20.00 Agenda Pub-
lic[, realizator Stela
Cădar 22.00 :tiri
22.30 Panoramic
Sportiv, realizator
Ionu\ Bl[jean

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Hilda Péter,
“Box” - 22.10

Adela Popescu,
“Vorbe;te lumea”

- 10.30

Daryl Hannah,
“Țintă primară” 

- 20.30

Ionu\ Bl[jean,
“Panoramic

Sportiv” - 22.30

Afra Saraçoglu,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Andrea Osvárt,
“Paradisul femeilor” 

- 16.00

Sup[ de fasole cu ciolan afumat

Mod de preparare< 

Fasolea curățată și bine spă-
lată, precum și ciolanul se pun la
înmuiat în apă la temperatura ca-
merei, în vase separate, circa 3-4
ore. Ciolanul se scoate din apă, se
taie cubulețe sau f]șii, dar nu se
aruncă nici osul (acesta dă un gust
special supei). Se pune la fiert îm-
preună cu fasolea scoasă din apa
în care a stat, se condimentează
cu sare și piper după gust, respec-
tiv 4-5 frunze de foi de dafin, dacă
folosiți. După o oră de fierbere se

adaugă mocovul tăiat fâșii sau
rondele. Când atât fasolea, cât și
carnea se înmoaie, într-o tigaie se
prăjește puțin făina în ulei și se
adaugă o linguriță de boia de ar-
dei. Rântașul astfel obținut se
toarnă în supa clocotită și se mai
lasă puțin la fiert. Smântâna se
poate pune în toată cantitatea de
supă, sau doar la servire, în farfu-
rie. Dacă se pune în oală, acest lu-
cru se face imediat după ce se
adaugă rântașul. Smântâna se
amestecă treptat cu câteva linguri
de zeamă fierbinte, pentru a nu
face cocoloașe. Se pune în supă și
se mai fierbe puțin. Se servește
caldă, cu salată acrișoară de ceapă,
sau presărată cu ceapă verde mă-
runțită.

Ingrediente pentru 
4 - 5 litri de supă<

Un ciolan afumat (700 - 900
g), 400 g fasole boabe, 4 linguri
de făină, 4-5 linguri de ulei,
eventual un morcov, dar nu în
mod obligatoriu, 300 g de
smântână, sare, piper, boia de
ardei dulce (foi de dafin, dacă

vă place).

T[i\ei cu varz[ proasp[t[

Mod de preparare<

varza se curăță și se răzuiește.
Se pune peste ea sare și se lasă să
stea așa circa 30 minute, după care
se stoarce și cu puțin ulei se căleș-
te. Tăițeii se fierb și se strecoară,
apoi se amestecă cu varza călită și
se condimentează cu piper. În loc

de varză proaspătă se poate folosi
și varză murată, dar aceasta se spa-
lă înainte de călire. Se poate con-
suma ca garnitură la cărnuri pră-
jite, sau ca fel principal de sine stă-
tător.  Se poate servi cu adaos de
smântână, ketchup, sau diverse al-
te sosuri< de maioneză, de usturoi,
sau cu uleiuri aromate cu diferite
condimente.

Ingrediente<

500 g de tăi\ei de casă (pre-
ferabil pătrățele), o căpățână mai
mică de varză proaspătă, circa
5-600 g (sau eventual 500 g de
varză măruntă murată), ulei, sa-

re, piper.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Omlet[ umplut[ cu spanac

Mod de preparare< 

Spanacul se curăță de codițe
și se spală bine. Se fierbe și se stre-
coară, apoi se toacă bine cu robo-
tul sau cu blenderul. Din făină și
ulei se face un rântaș mai consis-
tent, însă, de data aceasta fără boia
de ardei și călit abia până când în-
cepe să fie gălbuie. Se adaugă us-

turoiul pisat, apoi pasta de spanac,
sare, piper și treptat și laptele,
amestecând în continuu, iar com-
poziția se mai fierbe 3-5 minute.
Se ia de pe foc și după ce se răcește
puțin, se adaugă și oul bătut în
prealabil. Se bat bine ouăle pentru
omletă, se condimentează, se
adaugă făina, cu grijă, să nu facă
noduri. Într-un vas antiaderent se
face o omletă, iar aceasta se umple
cu crema de spanac. Dacă omleta
a fost făcută în vas pătrat, sau tavă,
se poate face și ruladă, care apoi
se feliază.

Ingrediente<
Pentru omletă< 4 ouă, puțin

ulei, condimente, o lingură de
făină. Pentru umplutură< 250 g
de spanac proaspăt sau un pa-
chet de circa 100 g de spanac
fiert și congelat, un ou, un cățel
de usturoi, circa 100 ml lapte, o
lingură cu vârf de făină, ulei, sa-

re, piper.

Pr[jitur[ rapid[ cu mere

Mod de preparare<

Merele curățate se răzuiesc
mărunt, se storc, se amestecă cu
scorțișoare (după gust) și se că-
lesc, apoi se adaugă zahărul și za-
hărul vanilat. Făina se freacă bi-
ne-bine cu untura, apoi se adaugă
zahărul, zahărul vanilat, praful de

copt, sarea și gălbenușul de ouă
se amestecă, apoi încet, se adaugă
smântâna, până când aluatul ca-
pătă o consistență potrivită pentru
întins. Se mai frământă puțin și
se împarte în două. Se întinde la
mărimea tăvii și se pune în tava
unsă cu unt sau untură. Blatul se
unge foarte subțire cu gem. Me-
rele fierte se amestecă cu grisul,
se pune peste blat în strat egal, se
așează din nou un strat foarte sub-
țire de gem, apoi și blatul următor.
Se coace în cuptor preîncălzit, la
foc potrivit, circa 30 minute. Se
poate orna cu gem, zahăr praf, sau
cu o spumă bătută la aburi din
cele 4 albușuri de ouă rămase și 2
linguri de zahăr pudră. 

Ingrediente<
Pentru blaturi< 1/2 kg făină

fină, 4 linguri de untură, 4 lin-
guri de zahăr, 4 gălbenușuri de
ouă, 1-2 plicuri zahăr vanilat,
un plic de praf de copt, un vârf
de cuțit de sare, și 2-300 g de
smântână (în funcție de grosi-
mea sa). Pentru umplutură< 6-8
mere (dar se poate și mai mult,
după gust), 4-5 linguri de zahăr,
1-2 plicuri zahăr vanilat, 4 lin-
guri gris de grâu (dacă se folo-
sesc mai multe mere se adaugă
mai mult gris), 1-2 lingurițe de
scorțișoare pudră, 3-4 linguri de
gem de mere, caise sau piersici. 
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Renunţă la o masă,
mănâncă doar salate, bea
doar apă cu lămâie, evită cu
orice preţ cartofii şi pâinea,
nu mânca mai mult de 3 ori
pe zi şi, mai ales, nu care
cumva să existe seară în care
jogging-ul să fie exclus de pe
lista ta de activităţi.

Câte dintre aceste îndemnuri
ai auzit până acum în lupta cu
kilogramele în plus? Sunt convin-
să că cel puţin jumătate. Ei bine,
pentru că astfel de mituri urbane
circulă nestingherite prin viu grai
sau în mediul virtual, ne-am pro-
pus ca în cele ce urmează să tratăm
5 cele mai frecvente mituri despre
curele de slăbire şi percepţii greşite
despre dietă şi alimentaţie sănă-
toasă.

1. Cu cât mai puţine
mese, cu atât mai multe
şanse de a slăbi

Este complet falsă această afir-
maţie. Organismul are nevoie de
5 mese pe zi pentru a funcţiona
corespunzător. Problema apare în-
să în momentul în care anumite
persoane transformă aceste 5
mese în adevărate festinuri
culinare. Regula de bază< 3 mese
principale (mic dejun, prânz, cină
– dar nu mai târziu de ora 7 seara)
şi 2 gustări între mese.

Toate alimentele trebuie să
aibă valoare nutritivă crescută şi
să confere energia pentru a face
cu brio întregii zile. Dacă vei sări
peste una dintre mesele princi-
pale, vei mânca mai mult la ur-
mătoarele şi astfel se va crea un

dezechilibru iar greutatea ta nu va
fi niciodată una constantă.

2. Mănâncă mai puţin
folosindu-te de farfuriile
mici

Studiile ştiinţifice arată că
atunci când consumăm mâncarea
în farfurii de mari dimensiuni
avem tendinţa să mâncăm mai
mult din cauza faptului că se
creează o iluzie optică de micşo-
rare de porţiilor de mâncare. De
aceea este recomandată folosirea
farfuriilor cu diametru scăzut, ast-
fel încât creierul să perceapă că
este suficientă mâncare cât să ne
săturăm.

3. Carbohidraţii 
sunt inamicii siluetei

Pe jumătate adevărat, s-ar
putea spune. Carbohidraţii sunt
sursa principală de energie pentru
organism, însă problema apare în

momentul în care regimul alimen-
tar se bazează pe consumul de car-
bohidraţi simpli, cum este zahărul
sau fructoza, despre care se ştie că
pot contribui la depunerea kilo-
gramelor şi la dezechilibrul
nivelului de zahăr din sânge. În
schimb, carbohidraţii complecşi,
de tipul cerealelor, grâului sau
orezului, reprezintă o sursă exce-
lentă de energie şi contribuie la o
bună digestie, prevenind infla-
maţia în corp şi acumularea de co-
lesterol pe pereţii vaselor de sânge.

4. Exerciţiile cardio sunt
cele mai eficiente pentru
a scăpa de kilograme

Este adevărat, exerciţiile de tip
cardio, solicitante, care implică
toate grupele de muşchi, precum
mersul pe bicicletă, stepperul,
alergarea pe bandă, joggingul,
înotul, voleiul etc., sunt singurele
care te pot ajuta cu adevărat să
topeşti grăsimea care îţi dă bătăi

de cap. Însă greutatea ta se va
menţine atâta vreme cât continui
să faci mişcare şi nu dai răgaz
caloriilor să-şi facă de cap. Odată
ce ai atins greutatea pe care ţi-ai
propus-o, poţi trece la un alt nivel
de mişcare, mai uşoară, şi poţi
aborda terapia prin meditaţie, yo-
ga sau chiar ridicarea de greutăţi.

5. Dietele fade au cea
mai mare rată de succes

Pe termen scurt, dietele re-
strictive, care presupun consumul
de alimente fără pic de gust şi fier-
turile ( cum ar fi de exemplu dieta
South Beach, Atkins, dieta pe gru-
pa de sânge sau dieta cu indice
glicemic scăzut), te pot ajuta într-
adevăr să dai jos rapid kilogramele
care te deranjează, însă pe termen
lung acestea nu sunt o soluţie,
pentru că organismul nu poate
supravieţui într-un astfel de ritm
al reducerii drastice de calorii.

Majoritatea persoanelor se
plictisesc rapid de acest gen de di-
ete şi nu le pot urma întocmai,
ceea ce va duce la renunţare şi la
recâştigarea acelor kilograme pier-
dute cu mult efort şi muşcat din
buze. De asemenea, dietele care
asigură un maximum de 800 de
calorii pe zi sunt periculoase pen-
tru că pot duce la aritmii cardiace,
afecţiuni cu potenţial fatal pentru
organism.

Menţinerea unui stil de viaţă
sănătos şi a unui regim alimentar
echilibrat, precum şi exerciţiile fiz-
ice zilnice moderate, sunt sin-
gurele metode prin care putem
slăbi sănătos, dar ajută şi la reduc-
erea semnificativă a riscului de di-
abet, boli de inimă sau tensiune
arterială crescută.

Dansul poate lua atât de multe
forme şi, deseori, dansul poate fi
un mod de exprimare, de recreere
sau, de ce nu, o activitate compet-
itivă. vestea bună este că poate fi
totodată un mod ideal de a face
mişcare şi de a te menţine în for-
mă, beneficiile dansului fiind nu-
meroase, atât din punct de vedere
fizic, cât şi mental şi emoţional.
Chiar dacă ai 80 de ani sau 8 ani,
dansul te schimbă. În bine.

Beneficiile dansului sunt in-
contestabile.

Din punct de vedere fizic,
dansul este un exerciţiu aşadar,
acesta are efecte şi beneficii simi-
lare activităţilor cardio.

Îmbunătăţeşte sănătatea car-
diovasculară. Dansul este ideal
pentru sănătatea inimii. Chiar este

recomandat ca adulţii să facă între
150-300 de minute pe săptămână
de exerciţii de intensitate moder-
ată sau 75-150 de minute pe săp-
tămână de activitate fizică.

~mbunătăţeşte echilibrul şi
forţa musculară. Motivul pentru
care dansul este o formă ideală de
activitate fizică este pentru se
folosesc mişcări de toate tipurile,
care ajută nu doar la creşterea
forţei, cât şi îmbunătăţirea echili-
brului.

Este o activitate fizică blândă
cu întregul corp. Există multe
tipuri de dansuri care pot fi exe-
cutate chiar şi de persoanele cu o
mobiliatate limitată sau care
suferă de anumite probleme cron-
ice. Înainte de a merge la cursuri
de dans, ideal este să stai de vorbă

cu un medic pentru a-ţi recoman-
da un stil potrivit în funcţie de
problemele de sănătate.

Îmbunătăţeşte perfor-
manţa cognitivă. Dacă ai
nevoie de un motiv pentru
care să faci mişcare ia în
calcul faptul că multe
cercetări arată că
dansul menţine şi
chiar îm-
bunătăţeşte abili-
tatea de a gândi
odată cu înaintarea
în vârstă. Potrivit
unor studii, oa-
menii de şti-
inţă au de-
scoperit că
în creier ex-
istă anumite

zone care au control
asupra memoriei şi

abilităţilor de planifi-
care şi organizare, care pot

fi îmbunătăţite cu ajutorul
dansului. Mai mult, spre deose-

bire de alte exerciţii, dansul îm-
bunătăţeşte echilibrul prin ritm

şi muzică.
Te ajută să-ţi îm-

bunătăţeşti dispoziţia. Dan-
sul şi mişcările sunt extrem de ex-
presive, ceea ce îţi permit să te de-

sprinzi de realitate, cel puţin
din punct ce vedere emoţional,

prin reducerea stresului şi
simptomelor de

anxietate şi
depre-

sie.

Mituri despre diet[ ;i sl[bire

Dansul, un mod ideal de a face mi;care

7.15 Moca – mag. de
dimineață 9.50 Există
o singură familie – ser.
australian 11.45
Lumea astro 13.30
Esmeralda – ser. mex.
14.30 Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
16.40 victoria – ser.
mex. 17.45 Mama –
ser. turc  20.20 Aler-
gare cu familia – real-
ity de sport  22.05
Concursul bucătarilor
șefi – show 0.00 De-
tectivi privați – ser.
magh. 1.15 Secrete de
familie – ser. reality
magh. 5.50 MotoGP

TV2

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 Bis-
erica vie 17.35 Ex-
pres carpatin 18.33
Șansa 18.55 Astă-
seară 20.05 Familia
19 22.25 Jurnalul
celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show  12.55 Aventuri-
erii – mag. turistic 14.40
Dragii moștenitori – ser.
magh. 15.50  Copoi pri-
vați – ser. am. 17.00 Elif,
pe drumul iubirii – ser.
turc  18.10 Între prieteni
– ser. magh. 19.00 Jur-
nal RTL  21.00 Dragii
moștenitori  – ser.
magh. 22.10 Love Island
-găsește-ți iubirea  -
show  23.35 Între pri-
eteni – ser. magh. 1.30
Ocupația lor< americani
– ser. thriller am. 3.25
CSI< investigatorii din
New York – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp
9.00 Documentar 360°
Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Uli\a
spre Europa 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar
360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00
Campionatele Mondiale
de gimnastică artistică-
Stuttgart 2019 18.30
Discover Romania
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 23.00
Caracatița 0.00 C];tig[
Rom]nia 1.00 Cara-
cati\a (r) 2.05 Imnul
Rom]niei 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 Dragoste ;i
ur[ 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 Patria mea
e;ti tu  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 

8<00 ~not< ISL, la Indi-
anapolis, în Statele Unite
9<30 Ciclism< Turul
Croaţiei 10<30 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă
11<15 Sărituri cu schiurile<
Marele Premiu de vară, în
Franţa 12<30 ~not< ISL, la
Indianapolis, în Statele
Unite 14<00 Ciclism< Turul
Croaţiei 15<00 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă
15<45 Sărituri cu schiurile<
Marele Premiu de vară, în
Franţa 16<30 Ciclism< Tre
valli varesine 18<15 Om-
nisport< Watts 18<45
Jocurile olimpice< Legende
vii 19<15 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campi-
onilor 19<45 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
20<15 Ciclism< Binche
Chimay Binche 21<05 Ci-
clism< Tre valli varesine
22<00 Ştirile Eurosport
22<05 Călărie< Excelenţă
ecvestră 22<35 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă
23<35 Ştirile Eurosport
23<40 Ciclism< Turul
Croaţiei 0<40 Ciclism< Tre
valli varesine 1<30 Ciclism<
Binche Chimay Binche
2<30 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de
anduranţă 3<30 Omnis-
port< Watts 4<00 Ciclism<
Tre valli varesine 5<00 Ci-
clism< Binche Chimay
Binche 6<00 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă 

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Labirintul
sorților – ser. turc.
10.25 Rex la Roma –
ser. germ-it-austr.
13.02 Jurnal 14.20
Nigellissima - ser. gas-
tr. engl. 15.25 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.10
Dragoste infinită –
ser. turc 17.05  Rex la
Roma – ser. germ-it-
austr. 19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
22.30 Provincie
veselă  – ser. engl.
23.30 Casa de modă
velvet – ser. span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Remo Girone,
“Caracati\a” - 23.00

Burcu Kiratli,
“Dragoste ;i ur[“ -

9.15
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7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Suflete tr[date (r)
13<45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste
de contraband[ 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00 Su-
flete pierdute 21.00 Fi-
icele doamnei Fazilet
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.15 Suflete tr[date (r)
2.15 Dragoste de con-
traband[ (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 lacri-
mi 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 Cuscrii 22.30
Starea naţiei - Bet-
man  23.30 Focus
din inima Româ-
niei 0.00 Tr[sni\i
(r) 1.00 Cuscrii (r)
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Pasi-
une Toscană (r)
5.30 Elisa 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Legendele palatului<
Regele Geunchogo (r)
12.30 Tribuna par-
tidelor parlamentare
13.10 Rugby-Cupa
Mondial[ 2019< Africa
de Sud-Canada 15.15
Maghiara de pe unu
16.50 Legendele palat-
ului< Regele Geun-
chogo 18.00 Cooltura
18.35 Poveste după
poveste  19.30 vor-
beşte corect! (r) 19.40
Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.10 Er-
messenda 23.50 vor-
be;te corect! 0.00
Telejurnal 0.30 Po-
veste după poveste (r)
1.30 Români care au
schimbat lumea  (r)
2.00 Revizie tehnic[
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 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Profu' 22.30 Mas-
terchef  23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Furios și
iute în viteza a 5-a (r)
2.30 Arena buc[tar-
ilor (r) 3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.00 O zei\[ pe
p[m]nt 9.45 La bloc
(r) 12.15 Sirocco (r)
14.15 ~n c[utarea
norocului (r) 16.15
Jesse Stone< O moarte
suspectă 18.15 La bloc
20.30 Ziua în care s-a
oprit Pământul 22.30
Paul. Un extraterestru
fugit de-acasă 0.30 Zi-
ua în care s-a oprit
Pământul (r) 2.30
Paul. Un extraterestru
fugit de-acasă (r) 4.00
La bloc (r) 5.30 La
M[ru\[

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Gazda perfectă 16.00
Observator 17.00 Acces
direct - cu Mirela vaida
19.00 Observator 20.00
Chefi la cu\ite 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Obser-
vator 2.00 Intrusul  3.00
Acces direct (r) 5.00 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[ dr.
Aracs Loredana. Titlul
emisiunii< Preven\ie, di-
agnostic ;i tratament ̀ n
cancerul la s]n 18.00
Audien\e `n direct, re-
alizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00 Agen-
da public[, realizator
Stela Cădar 22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Laia Marull,
“Ermessenda” -

22.10
Aida Economu,
“Profu” - 21.30

Dr. Aracs Loredana,
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 17.30

Keanu Reeves,
“Ziua `n care s-a

oprit P[m]ntul” -
20.30

Baris Arduç,
“Pre\ul dragostei” -

22.00
Albert Brooks,

“Cuscrii” - 20.30
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Moda gecilor pentru se-
zonul toamn[-iarnă 2019-
2020 combină tendințe din
anotimpurile precedente și
elemente noi. Rezultatul a
fost o mulțime de imagini in-
teresante pe care niciodat[ nu
le-ați mai văzut.

Totuși rămân actuale
carourile, stilul oversize, pielea și
blana, stilurile combinate, stofele
matlasate și imprimeul floral.
Printre noutăți se numără gecile
scurte de tip triunghi inversat,
gecile din piele biker stilizate și
gecile cu puf scurte.

Culoarea albă rămâne în con-
tinuare lider în paleta la modă, la
fel ca culorile suculente și intense.
Stilul militar se declar[ ferm pe
poziție. Dar designerii îl echili-
brează cu un milfleur feminin și
sandale cu toc.

Geci bomber și aviator
Gecile similare cu cele ale pi-

loților militari au bătut toate recor-
durile în acest sezon. Modelele
bomber și aviator sunt tendința
numărul 1 în toamna anului 2019.
Acestea și-au pierdut practic car-
acterul militar și au devenit mai
feminine și mai sofisticate.

Acum, modelele relevante de
bombere sunt confecționate atlas,
care poate fi combinat cu velur. La
modă sunt gecile bomber și avia-
tor oversize, cu umerii largi,
mâneci bufante sau gulere imense.

Gecile bomber pot fi con-
fecționate din stofe cu diferite tex-
turi, de exemplu, drap și piele sau
tricotaje, blănuri și inserții din
piele. 
Pentru cei care iubesc modelele
extravagante, propunem o com-
binație de piele de diferite culori
și texturi. Sunt relevante de aseme-
nea modelele realizate în tehnică
de mozaic. În calitate de decor pot
fi broderii, cusături decorative, lo-
go-uri imprimate. Modelele de
geci bomber pot fi ușoare, de tipul
celor pentru vânt sau căptușite cu
blană, din piele dur[ care sunt
potrivite chiar și pentru sezonul
rece. 

Mâneci voluminoase și umeri 
largi

O astfel de decizie neordinar[
ne este propusă de cei mai renu-
miți designeri. Originalitatea ideii
este că o astfel de croial[ distor-
sionează proporțiile figurii femi-
nine, asemănându-se tot mai mult
cu cea masculină. Însă această
tendinț[ are un plus evident. Cu
cât zona umărului este mai largă,
cu atât talia pare mai îngustă.
Așadar, țineți cont de această re-
comandare și adăugați în garder-
oba dvs. o geacă scurtă, cu umerii 

largi. Astfel de modele au fost
prezentate de Rochas, Phillip Lim,
Isabel Marant, Louis vuitton.

Geci din piele
Piele a devenit principalul ma-

terial al gecilor la modă. Majori-
tatea gecilor moderne sunt cusute
din piele ecologică de înalt[ cali-
tate. Materialele naturale nu mai
sunt folosite. Designerii sprijină
activiștii ecologici.

Pielea poate avea o structur[
absolut diferită< mata, lucioasă,
lăcuit[. Nu există restricții asupra
nuanțelor, dar negrul încă mai este
în centrul atenției.  

Combinarea
Ce nu au combinat designerii,

creând haine la modă – texturi,
culori, imprimeuri. În toamna-
iarnă 2019-2020, gecile la modă
sunt cele care combină 2-3 texturi
diferite. Designerii au adăugat
câteva materiale în stil glam-chic
pentru texturile enumerate –
velur, satin, piele lăcuit[. În rezul-
tat au obținut modele semisport
și semimilitary.

Geci matlasate
Gecile matlasate sunt un

must-have al sezonului rece de ce-
va timp, în special cele în romburi,
care au cucerit podiumurile în
show-uril trecute. Dar pentru se-
zonul toamna-iarnă 2019-2020,
mulți designeri au oferit o altă ver-
siune a acestora.

Acum, pătrățelele mari, mat-

lasate câștigă popularitate. Primii
care au creat geci matlasate și geci
cu puf au fost casele de modă Ba-
lenciaga, A.W.A.K.E., Bottega
venetă. Dar designerii mărcilor
Maison Margiela și vivetta au ales
altă direcție. Ei au creat efectul
romburilor folosind cusăturile
„capitone”, exact că tapiseria unui
mobilier. 

Geci biker și geci de piele
Câte stiluri pur masculine au

fost readaptate la moda feminină?
Acum le-a venit rândul și gecilor
în stil biker rebel, care s-au dovedit
a fi rafinate și elegante.

O adevărată geacă biker la
modă trebuie neapărat să aibă fer-
moare, nituri, cuie, curele, franjuri
din piele și catarame. De regulă,
culoarea acestora este negru.
Acesta este motivul pentru care
decorul metalic care întotdeauna
decorează jachetele de piele biker
se evidențiază pe un fundal în-
tunecat.

Unele branduri au decis să
confere gecii biker un aspect mai
feminin. De exemplu, geaca în nu-
anță de albastru deschis de la Bal-
main ne amintește de o geacă bik-
er numai datorită decorului s[u
metalic. Și pe gecile de la Coach
1941 bujorii au înflorit. Astfel de
modele în pereche cu pantaloni
din piele arată grozav.

Dar gecile din piele biker dec-
orate cu nituri și asortate cu fuste
scurte din piele ecologică nu arată
mai rău. O altă variant[ a gecii de
piele este cea în combinație cu

fuste din chiffon, atlas sau dantelă. 

Geacă albă
Gecile albe și crem nu sunt

alegerea tocmai potrivită pentru
toamn[ și iarnă, însă ele au devenit
punctul culminant al programului
în ultimele săptămâni de modă.
Gecile scurte din piele, bombere
de blană, geci cu puf voluminoase
și geci parka laconice – toate aceste
modele au fost realizate în nu-
anțele cele mai sofisticate de alb,
bej și crem.

Designerii chiar sugerează să
creăm ținute complet albe din
geacă, pantaloni, helancă și
încălțăminte albă. 

Nu este practic? Da, dar in-
credibil de aristocratic și elegant.
Monolucul aeros și feminin în alb
de la guru-ul de modă Karl Lager-
feld din colecția Chanel este o
dovadă.

Modele oversize
Pasiunea pentru stilul oversize

nu pare să scadă niciodată. Gecile
fără formă, cu câteva mărimi mai
mari, sunt la fel de actuale Această
este o caracteristică a stilului. Efec-
tul `mbr[c[mintei luate de pe
umărul altcuiva este conceptul un-
ei tendințe neobișnuite de oversize
„exagerat”.Modelele de geci vari-
ază de la bombere foarte mari
până la geci uriașe model cocoon.  

Geci mai mari cu câteva mări-
mi au fost prezentate în colecțiile
lor de versace, Acne Studios, Al-
tuzarra, Balenciaga, Zadig &
voltaire.

Geci la mod[ toamn[-iarn[ă2019-2020

7.15 Moca – mag. de
dim. 9.50 Există o sin-
gură familie – ser. aus-
tralian 11.45 Lumea
astro 13.30 Esmeralda
– ser. mex. 14.30
Walker, copoiul din
Texas – ser. am 16.40
victoria – ser. mex.
17.45 Mama  –  ser.
turc 20.20 Alergare cu
familia – reality de
sport  22.05 Concursul
bucătarilor șefi – show
0.00 Detectivi privați
– ser.  magh.  1.15 Se-
crete de familie – ser.
reality magh. 5.50 În
capcană – ser. germ. 

TV2

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 Famil-
ia  19.30 Jurnal
20.05 Planeta albas-
tră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mon-
dial 22.51 Astă-
noapte 24.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro show
12.55 Brandmania
14.40 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.50
Copoi privați – ser. am.
17.00 Elif, pe drumul
iubirii – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL  2.00 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.10 Love Is-
land – găsește-ți iubirea
– show 23.35 Între pri-
eteni – ser. magh. 0.55
Cifruri – ser. am. 3.35
CSI< investigatorii din
New York – ser. am.

7.00 Iubire dincolo de
timp 8.00 Oanapp (r) 9.00
Documentar 360°-GEO
10.00 C];tig[ Rom]nia (r)
11.00 Campionatele Mon-
diale de gimnastică artis-
tică-Stuttgart 2019-Rezu-
mat 12.00 Telejurnal TvR
2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Cap com-
pas 14.00 Documentar
360°-GEO 15.00 Oanapp
16.00 Iubire dincolo de
timp 17.00 Campionatele
Mondiale de gimnastică
artistică-Stuttgart 2019
18.25 Discover Romania
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.00
C];tig[ Rom]nia! 21.10
Telecinemateca< Mai tare
ca diavolul 23.00 Cara-
catița 0.00 C];tig[
Rom]nia 1.10 Iubire ;i pri-
etenie (r) 2.50 Cap compas
(r) 3.10 Telejurnal TvR 2
4.05 Caracati\a 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 Dragoste și ură
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 Put-
erea dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de r]s
6.45 Știrile Kanal D 

7<00 Omnisport< Watts
7<30 Ciclism< Tre valli
varesine 8<30 Ciclism<
Binche Chimay Binche
9<30 Curse de maşini<
Campionatul Mondial
de anduranţă 10<30
`not< ISL, la Indianapo-
lis, în Statele Unite
11<30 Ciclism< Turul
Croaţiei 12<30 Ciclism<
Binche Chimay Binche
13<30 Ciclism< Tre valli
varesine 14<30 Ci-
clism< Turul regiunii
Emilia 15<30 Ciclism<
Milano - Torino 17<30
Tenis< Circuitul femi-
nin WTA - Turneul de
la Linz, Austria 19<00
Tenis< Circuitul femi-
nin WTA - Turneul de
la Linz, Austria 19<25
Ştirile Eurosport 19<30
Tenis< Circuitul femi-
nin WTA - Turneul de
la Linz, Austria 23<30
Ştirile Eurosport 23<35
Ciclism< Milano - Tori-
no 1<05 Ciclism< Tre
valli varesine 2<05
Omnisport< Watts 2<30
Tenis< Circuitul femi-
nin WTA - Turneul de
la Linz, Austria 4<00
Ciclism< Milano - Tori-
no 5<30 Tenis< Circuit-
ul feminin WTA -
Turneul de la Linz,
Austria 

7.00 Jurnal 8.20
Ecranul nostru – em.
în lb. rom.  9.40 Labir-
intul sorților – ser.
turc 10.30 Rex la Ro-
ma – ser. germ-it-aus-
tr. 13.02 Jurnal 14.20
Nigellissima - ser. gas-
tr. engl. 15.30 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.05 Rex la
Roma – ser. germ-it-
austr. 19.40 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
21.40 Donul liniștit –
ser. rus 0.10 Repetiție
de orchestră – film
fr.it.germ.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

“Gimnastic[ 
artistic[” - 11.00

Birgül Ulusoy,
“Dragoste 

;i ur[“ - 9.15
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7.45  Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Suflete pierdute
(r) 14.00 Legea iubirii
16.00 Dragoste de
contraband[ 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00
Suflete pierdute 21.00
Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Nu-
mai iubirea 0.15 Su-
flete pierdute (r) 2.15
Dragoste de contra-
band[ (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 fe-
meilor (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 Par-
adisul femeilor 18.00
Focus 18 19.30 Trăs-
niți 20.30 Cronica
cârcotaşilor 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 3.00 Nimeni nu-
i perfect 3.30 Pasi-
une Toscan[ (r) 5.30
Elisa 6.50 Teleshop-
ping

7.00 Matinal 7.40 Rug-
by-Cupa Mondial[ 2019<
Argentina-SUA 9.45
Discover Romania 9.55
vorbe;te corect! 10.10
Rugby-Cupa Mondial[
2019< Sco\ia-Rusia 12.15
Tribuna partidelor par-
lamentare 12.40 Rugby<
Ţara Galilor-Fiji 14.45
Discover Romania 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Convieţuiri 17.00 Yanxi,
palatul suspinelor 18.00
Handbal masculin. CSM
Bucure;ti-AHC Dobro-
gea Sud Constan\a 19.45
Sport Meteo 20.00 Tele-
jurnal 21.00 Rom]nia 9
22.00 Izola\i ̀ n Rom]nia
22.30 Adev[ruri despre
trecut 23.00 1992-
Opera\iunea Mani Pul-
lite 0.00 Telejurnal 0.30
Legendele palatului<
Regele Geunchogo 1.40
Ermessenda 3.10 Con-
structorii de visuri (r)
3.35 Sport 3.50 Telejur-
nal (r) 4.40 Ora regelui
5.30 #Creativ 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 :tir-
ile 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 Moștenirea lui
Bourne (r) 2.30
Cititorii de oase
5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

7.30 Sirocco (r) 9.30
La bloc (r) 12.00 O
zeita pe pamant (r)
14.15 Jesse Stone< O
moarte suspectă (r)
16.15 Don Juan
modern 18.15 La
bloc 20.30 Silit să
ucidă 22.30 Patru
nunți și o înmor-
mântare 1.00 Silit să
ucidă (r) 2.45 Patru
nunți și o înmor-
mântare (r) 4.45 La
bloc (r) 5.30 La
M[ruţă 

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 Ob-
servator 20.00 Sacrifi-
ciul - Premiera 22.15
e Wall - Marele Zid
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator (r)
2.00 Intrusul (r) 3.00
Acces direct 5.00 In-
strusul 6.00 Observator

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Wu Jinyan,
“Yanxi, palatul 

suspinelor” - 17.00

Michaela Conlin,
“Cititorii de oase” -

2.30

Laura Mennell,
“Silit s[ ucid[“ -

1.00

Elçin Sangu,
“Pre\ul dragostei” -

22.00

Sebastian Papaiani,
“Nimeni nu-i 
perfect” - 3.00

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 Stela Cădar

Informa]ia TV

Eugenia Sabou, 
invitat[ la “Audien\e

`n direct” - 18.00
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Ziua Mondial[ a Inimii se celebreaz[ `n
ultima duminic[ a lunii septembrie, la ini\ia-
tiva Federa\iei Mondiale a Inimii, `ncep]nd
din anul 2000. Scopul acesteia este de a
con;tientiza pericolul reprezentat de bolile car-
diovasculare, inclusiv bolile de inim[ ;i acci-
dentele vasculare cerebrale (AvC, stroke).

La nivel global, aproape 18 milioane de
oameni `;i pierd via\a anual datorit[ acestor
boli cardiovasculare, reprezent]nd jum[tate
din toate decesele cauzate de boli netransmi-
sibile.

Sloganul Zilei Mondiale a Inimii, pentru
anul 2019 este< „Inima mea, inima ta”. To\i oa-
menii sunt invita\i s[ se al[ture luptei `mpo-
triva bolilor cardiovasculare, devenind „Eroi
ai Inimii”, f[c]nd ni;te promisiuni celor dragi
sau celor c[rora trebuie s[-i poarte grija<

Promite familiei s[ g[ti\i ;i s[ v[ alimenta\i
mai s[n[tos, reduc]nd consumul de zah[r, sa-
re, gr[simi, men\in]nd nivelul colesterolului
`n limite normale. 

Promite copiilor c[ vei renun\a la seden-
tarism ;i `ndeamn[-i ;i pe ei s[ fac[ mi;care.
Activitatea fizic[ de cel pu\in 30 de minute pe
zi, mersul pe jos ;i cu bicicleta, exerci\iile fizice
sunt necesare men\inerii s[n[t[\ii. Chiar ;i la
v]rste ̀ naintate, plimb[rile zilnice ajut[ foarte
mult la men\inerea s[n[t[\ii.

Promite c[ reduci semnificativ consumul
de alcool< ̀ ncearc[ s[ te limitezi la un consum
de maximum 1-2 ori pe s[pt[m]n[, cantitate
simbolic[.

Promite c[ te eliberezi de fumat ;i `i sus\ii
pe to\i din jurul t[u care doresc s[ fac[ acest
lucru. La 2 ani dup[ renun\area la fumat, riscul
cardiovascular scade semnificativ, iar la 15 ani
dup[ renun\are, riscul cardiovascular ajunge
la nivelul unui nefum[tor.

Promite c[ vei ac\iona pentru ca domiciliul
;i locul de munc[ s[ faciliteze men\inerea
s[n[t[\ii inimii.

|ine-te de promisiuni, f[ ace;ti pa;i MICI
zilnic ;i vei avea o via\[ MULT mai s[n[toas[
;i pl[cut[.

80% din decesele premature date de boli
cardiovasculare pot fi prevenite dac[ toat[ lu-
mea `;i reconsider[ stilul de via\[ ;i ia m[suri
pentru ̀ mbun[t[\irea acestuia, ac\ion]nd asu-
pra factorilor de risc. Rezultatul implic[, `n
afara reducerii riscului cardiovascular,
`mbun[t[\irea calit[\ii vie\ii din toate punctele
de vedere, pentru a putea savura din plin o
via\[ lung[, s[n[toas[, `mplinit[.

F[ o promisiune 
celor dragi. Ai grij[

de inima ta!Suplimentul alimentar Hyper-Bil es-
te un produs atent formulat pentru
men\inerea bunei func\ion[ri a sisteme-
lor hepatobiliar ;i digestiv.
~mbun[t[\irea digestiei ;i sus\inerea
proceselor hepatobiliare sunt demersuri
cu at]t mai necesare cu c]t ritmul vie\ii
noastre devine tot mai alert ;i stresant,
iar alimenta\ia noastr[ devine tot mai
haotic[ (mese neregulate, asocierea
gre;it[ a alimentelor, m]ncatul ̀ n grab[
;i la ore improprii), procesat[ (devitali-
zat[, lipsit[ de enzime) ;i plin[ de toxine,
aditivi ;i cu un profil nutri\ional deze-
chilibrat (exces de carbohidra\i rafina\i,
de gr[simi saturate sau de sare).

To\i ace;ti factori de stres, ̀ mpreun[ cu un
stil de via\[ sedentar, o hidratare insuficient[,
un somn de slab[ calitate ;i alte obiceiuri no-
cive (excesul de alcool, fumatul, administrarea
improprie de medicamente), ̀ n timp, pot cre;te
stresul oxidativ ;i statusul inflamator din or-
ganism. Acest lucru are o influen\[ negativ[
asupra `ntregului corp ;i cu prec[dere asupra
sistemelor gastrointestinal ;i hepatobiliar. ~n
aceast[ situa\ie, curele cu suplimente pe baz[
de antioxidan\i (Acidul Alfa Lipoic – ALA, L-
glutation) ;i compu;i bioactivi cu ac\iune he-
patoprotectoare (Silimarina) sunt una dintre
solu\iile cele mai naturale ;i eficiente de redu-
cere a impactului acestor factori negativi.

~n plus, extractele vii din plante, obi;nuite
prin atomizare, asigur[ produsului un con\inut
foarte bogat `n compu;i bioactivi (acizi orga-
nici, flavonoide, carotenoizi, clorofil[, vitami-
ne, minerale, principii amare, polifenoli, ru-
tozizi, uleiuri volatile ;.a.). Ace;ti compu;i
bioactivi au un rol adjuvant `n reglarea a nu-
meroase procese din organism, conferind pro-
dusului o ac\iune digestiv[, stomahic[, hepa-
totonic[ ;i colecistokinetic[. De asemenea, se
mai pot remarca< `mbun[t[\irea func\iei de
detoxifiere, reglarea apetitului, optimizarea di-
gestiei ;i normalizarea tranzitului intestinal.

Datorit[ formulei concentrate, produsul
de fa\[ asigur[ o cantitate optim[ de prin-
cipii active, fiind totodat[ u;or de admi-

nistrat. Pentru realizarea extractului, au fost
folosite ingrediente 100% naturale precum
Drojdia seleniat[, extractul standardizat de Si-
limarin[ ;i cel din plante medicinale (Ment[,
Cicoare, Armurariu, Salvie, P[p[die ;.a.) ne-
modificate genetic, neiradiate ;i necontami-
nate cu metale grele sau alt fel de poluan\i.
Astfel, acest produs deosebit a fost conceput
pentru a avea o ac\iune< hepato-protectoare,
hepato-trofic[, antioxidant[, detoxifiant[, co-
leretic-colagog[ (colecistokinetic[), de redu-
cere a colesterolului, digestiv[, hipoglicemiant[
;i de reglare a tranzitului intestinal.

Recomand[m adoptarea unui stil de via\[
echilibrat, efort fizic moderat ;i o hidratare
corespunz[toare. Este indicat[ asocierea cu
Ceaiul ;i Tinctura Hepato-biliare, Taina Plan-
telor Bitter (cu alcool) sau Taina Plantelor Bit-
ter f[r[ alcool (hidroglicerinic), capsulele En-
zimax, capsulele Protector Ficat sau ceaiul in-
stant Liver Forte de la Hypericum Impex.

Produsul nu se utilizeaz[ de c[tre persoa-
nele alergice la drojdie sau de c[tre cele cu
sensibilitate la oricare dintre ingredientele pro-
dusului. Este contraindicat femeilor ̀ n primul
trimestru de sarcin[, persoanelor alergice la
plante din Fam. Asteraceae/Compositae, pre-
cum ;i `n caz de chist ovarian, endometrit[,
ciroz[ decompensat[.

Hyper-Bil de la Hypericum 
pune bila `n mi;care

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

7.15 Moca – mag. de
dimineață 9.50 Există o
singură familie – ser.
australian 11.45 Lumea
astro 13.30 Esmeralda
– ser. mex. 14.30 Walk-
er, copoiul din Texas –
ser. am. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Mama
– ser. turc 20.20 Aler-
gare cu familia – reality
de sport 22.05 Concur-
sul bucătarilor șefi –  –
show 0.00 Detectivi
privați – ser. magh.
1.15 Secrete de familie
- ser. reality magh. 5.50
În capcană –  doc. real-
ity germ.

TV26.55 Azi dimineața
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 al-
bastră 18.33
Gospodarul ma-
ghiar 19.00 Jurnal
20.00 Știri 22.30 Ju-
rnal mondial 23.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 12.55 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
14.40 Dragii moșteni-
tori – ser. magh. 15.50
Copoi privați – ser. am.
17.00 Elif, pe drumul
iubirii – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL  21.00 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.10 Love Is-
land – găsește-ți iubirea
– show 23.35 Între pri-
eteni – ser. magh. 1.35
Arcașul verde – ser. am.
3.55 CSI< Investigatorii
din New York – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°
Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia! 11.00 Campi-
onatele Mondiale de gim-
nastică artistică-Stuttgart
2019-Rezumat 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 Iu-
bire dincolo de timp
17.00 Campionatele
Mondiale de gimnastică
artistică-Stuttgart 2019
19.00 Telejurnal TvR 2
20.00 C];tig[ Rom]nia
21.10 Anne Frank 22.45
Discover Romania 23.00
Caracati\a 0.00 C];tig[
Rom]nia! (r) 1.10 Mai
tare ca diavolul 2.45
Natur[ ;i aventur[ (r)
3.10 Telejurnal TvR 2
4.05 Caracati\a 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 Dragoste și
ură 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 ~mi place
dansul (r) 1.45 Știr-
ile Kanal D (r) 2.45
Puterea dragostei
(r) 5.30 Pastila de
r]s (r) 6.00 Tele-
shopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Ciclism<
Binche Chimay
Binche 8<00 Ci-
clism< Milano -
Torino 9<30 Tenis<
Circuitul feminin
WTA - Turneul de
la Linz, Austria
11<00 Ciclism< Mi-
lano - Torino 12<30
Tenis< Circuitul
feminin WTA -
Turneul de la Linz,
Austria 19<25 Ştirile
Eurosport 19<30 Te-
nis< Circuitul femi-
nin WTA - Turneul
de la Linz, Austria
21<30 Tenis< Cir-
cuitul feminin
WTA - Turneul de
la Linz, Austria
23<30 Ştirile Eu-
rosport 23<35 Ci-
clism< Gran
Piemonte 1<05 Ci-
clism< Milano -
Torino 2<30 Tenis<
Circuitul feminin
WTA - Turneul de
la Linz, Austria 4<00
Ciclism< Gran
Piemonte 5<30 Te-
nis< Circuitul femi-
nin WTA - Turneul
de la Linz, Austria  

7.00 Jurnal 8.40
Poșeta  9.45 Labirin-
tul sorților – ser. turc
10.30 Rex la Roma -
ser.  germ-it-austr.
13.02 Jurnal 14.20
Nigellissima - ser. gas-
tr. engl. 15.25 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.05 Rex la
Roma - ser.  germ-it-
austr. 19.40 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
22.30 Într-un cerc de-
senat – film fr. 0.20
Maghiarii – film
magh. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Ben Kingsley,
“Anne Frank” - 21.10

Irem Helvacioglu,
“Lacrimi la Marea

Neagr[“ - 20.00
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7.45 Numai iubirea
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei 11.15
Teleshopping 11.45
Suflete pierdute (r)
14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Suflete pierdute
21.00 Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Nu-
mai iubirea 0.15 Su-
flete pierdute (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)
5.45 Inimi ;i lacrimi
6.45 Dragoste de con-
trabandă

7<20 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 ~n urm[-
rire 22.30 Starea
na\iei 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
~n urm[rire  (r) 3.00
Nimeni nu-i perfect
3.30 Pasiune Toscană
(r) 5.30 Elisa (r) 6.50
Teleshopping

7.00-9.00 Matinal 10.00
Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor
12.30 Parlamentul
României 13.00 Izola\i
`n Rom]nia 13.30 Ade-
văruri despre trecut
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Akzente 17.00 Yanxi,
palatul suspinelor 18.00
Europa mea 18.35
Poveste după poveste
19.30 vorbeşte corect!
19.40 Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.00 Ro-
m]nia 9 22.00 Disp[ru\i
f[r[ urm[ 23.00 An-
chetele comisarului An-
tonescu 0.00 Telejurnal
0.30 Poveste după
poveste 1.30 1992 - Op-
eraţiunea Mani Pullite
(r) 2.25 Replay (r) 3.15
ADiscover Romania (r)
3.30 Sport/Meteo 3.50
Telejurnal 4.40 Politic[
;i delicate\uri (r) 5.30
Europa mea (r) 5.55 Im-
nul Rom]niei

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile Pro
Tv 14.00 Lecţii de vi-
aţă 15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro Tv
18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile
Pro Tv 20.30 Fotbal
UEFA Euro U21<
Rom]nia - Ucraina
22.30 Masterchef
23.30 :tirile Pro Tv
0.00 Lumea de Din-
colo< Războaie
Sângeroase 1.45 Mas-
terchef (r) 2.45 Citi-
torii de oase 5.00 Ce
spun rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

7.30 Don Juan mod-
ern (r) 9.30 La bloc
(r) 12.00 Jesse Stone<
O moarte suspectă
(r) 14.00 O zei\[ pe
p[m]nt (r) 16.15 În-
toarcerea la laguna
albastră 18.15 La
bloc 20.30 vână-
toarea ultimului
dragon 22.15 Joc di-
abolic 0.00 vână-
toarea ultimului
dragon 1.45 Joc di-
abolic (r) 3.15 La
bloc (r) 5.45 La
M[ru\[ (r) 

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 22.15
Mangalița (r) 23.15 Xtra
Night Show 1.00 Obser-
vator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct (r)
5.00 Intrusul (r) 6.00
Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 11.30
Agenda Publică (re-
luare) 13.00 :tiri
18.00 Audien\e ̀ n di-
rect, cu Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
Agenda public[, re-
alizator Stela C[dar
22.00 :tiri 22.30 Au-
dien\e ̀ n direct (red-
ifuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Iulia Ioani\oaia,
“Vorbe;te corect!” -

19.30
“Fotbal< Rom]nia -

Ucraina” - 20.30

Stela C[dar,
“Agenda public[“ -

20.00

Kevin Zegers,
“Joc diabolic” -

22.15

Kadir Dogulu,
“O singur[ privire” -

15.00
Claudia Schiffer,

“~n urm[rire” - 20.30


