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Stela C[dar,
“Agenda Public[“ 20.00

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
8.00 Agenda Publică
(reluare) 12.00 :tiri
18.30 :edin\a Consiliului Local Satu
Mare 19.30 :tiri
20.00 Agenda Publică, realizator Stela
C[dar
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 iUmor (sezon
nou) 22.30 Un negru
pentru Casa Alb[ 0.30
Sfârșitul copilăriei (prima parte) 2.00 Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator
TVR 2

“Vocea României”
- 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[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) 2.30 Local Kombat< D[-i B[taie!
3.30 Lecţii de viaţă
(r) 6.00 Ce se întâmplă, doctore? (r)
6.30 Arena buc[tarilor

Kanal D

7.00 Documentar 360°-GEO
8.00 Potcoava de piatr[ 9.00
Iubire dincolo de timp 9.55
Genera\ia Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Ferma 12.00
Telejurnal TvR 2 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Pescar hoinar 14.00 Documentar 360° Geo 15.00 Doar
să gustaţi 15.30 Zile cu stil
16.00 Iubire dincolo de timp
16.55 Toamna amintirilor
19.00 Telejurnal TvR 2
20.00 Gala umorului 21.10
Cu dușmanul la altar 22.50
Discover Rom]nia 23.10
Ameninţarea din umbră
0.50 Femei de 10, bărbați de
10 2.40 Telejurnal TvR 2
3.30 Obsesie fatal[ (r) 5.00
D’ale lu’ Mitic[ 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Cap compas
6.30 Teleshopping

I

Pro TV

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 Neagră 22.45 Se strigă darul
(r) 1.15 :tirile Kanal D
(r) 0.45 Știrile Kanal D
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului
6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D
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Pro Cinema

Kari Wuhrer,
“Poarta timpului”
- 20.30

7.45A fost odată
Curly (r) 9.45 La bloc
(r) 12.15 Nu vrea ;i
pace! (r) 14.00
Bruneta mea favorită
(r) 16.00 Modelul
18.15 La bloc 20.30
Poarta timpului
22.45 Ziaristul 1.00
Poarta timpului (r)
4.45 La bloc (r) 6.00
Ce spun românii (r)

Eurosport

7<3 Ciclism< Campionatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire
9<30 Sărituri în apă
de pe stânci< Seria
Mondială, la Bilbao,
în Spania 10<30 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 13<20 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 14<30 Tenis< Turneu demonstrativ, la Geneva, în
Elveţia 15<30 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 16<00 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 21<15 Ştirile Eurosport 21<20
Snooker< Campionatul Chinei 23<20
Ciclism< Campionatul Mondial pe şosea,
în Yorkshire 0<30 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire
2<30
Snooker< Campionatul Chinei 4<00
Ciclism< Campionatul Mondial pe şosea,
în Yorkshire 5<00
Snooker< Campionatul Chinei

Pro 2

Elçin Sangu,
‘Pre\ul dragostei”
-22.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (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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Prima TV

TVR 1

Christian Clavier,
“Asterix și Obelix contra lui Cezar”- 20.00

Zooey Deschanel,
“Belea mare
în Miami” - 21.00

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Camera de râs
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 Flash
monden 20.00 Asterix și Obelix contra lui Cezar 22.15
Inimă de leu 0.00
Asterix și Obelix
contra lui Cezar
(r)1.30 Constantin
60' 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
12.00 Legendele palatului< Regele Geunchogo
13.00 Parlamentul
României 13.30 Cronici
Mediteraneene 14.00
Telejurnal 15.55 vorbeşte corect! 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
Belea mare în Miami
22.45 Fan/ Fun urban
23.15 #Creativ 23.45
Discover Romania 0.00
Telejurnal 0.30 Festivalul Internaţional de Folclor C]ntecele munţilor
(r) 2.10 Profesioniştii...
cu Eugenia vodă (r)
3.00 Sport (r) 3.20 Telejurnal (r) 5.05 Fan/ Fun
urban (r) 5.30 Imnul
României

RTL Club
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 Jurnal
RTL 20.55 Dragii moștenitori – ser. magh.
22.05 Găsește-ți iubirea
– show 23.25 Între prieteni - ser. magh. 2.05
Hotelul anului, cele mai
bune cazări din provincie 2.50 CSI< investigatorii – 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 13.30
Esmeralda – ser. mex.
15.40 Walker, copoiul din Texas – ser.
am. 16.40 victoria ser. mex. 17.45 Mama - ser. turc 20.10
Expres asiatic – reality de călătorie 22.00
Prinde-l dacă știi –
show 1.00 Detectivi
privați – ser. doc-reality magh. 5.25 În
capcană – doc-reality
germ.
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Momente uimitoare surprinse lâng[ă
coasta norvegian[< Un delfin alb face eforturi
s[ se împrieteneasc[ cu un pesc[ru;ă
Natura nu încetează să ne surprindă. Fie că vezi câini care
alăptează din proprie
inițiativă pisici sau
prietenii cu totul
neașteptate între animale care
aparent nu au nimic în comun, se întâmplă tot felul de lucruri bizare și
greu de explicat la prima vedere.
Un exemplu din ultima categorie a fost
ﬁlmat recent lângă coasta norvegiană.
Cineva a avut norocul să surprindă momentele în care un delﬁn alb face eforturi
de a se împrieteni cu un pescăruș.
Este ﬁlmat venind din apă și dându-i
târcoale păsării, care tocmai prinsese un
pește. Deranjat de delﬁn, pescărușul
scapă peștele și e prea speriat să îl înșface
din nou. Nu suﬁcient de speriat încât să
își ia zborul.
Prin urmare, încearcă să se îndepărteze, dar delﬁnul îl urmărește. Ar
putea oricând să-i facă rău, dacă ar vrea, dar
e clar că nu aceasta este intenția sa. Îl atinge în
repetate rânduri, dar cu delicatețe, una de care nai ﬁ crezut că e capabil.
Imaginile au fost surprinse în largul coastei orașului Hammerfest de Jan-Olaf Johansen, arată Bored Panda.
Acesta a povestit că întristarea surprinsă nu spune întreaga
poveste. Bărbatul, care lucrează pe vas și a observat în multe
rânduri comportamentul delﬁnilor albi, a mai povestit că înainte
să înceapă să ﬁlmeze, delﬁnul a făcut „balonașe”, pentru a atrage
atenția păsării. De asemenea, la un moment dat, a împroșcat
apa peste pescăruș, părând că încearcă să se joace
cu acesta.

Duna TV

O zebr[ s-a n[scut cu pete în loc de dungi
7.00 Jurnal 8.20 Cinci
continente 8.50 Poșeta 9.40 Labirintul sorților – ser. turc 10.30
Rex la Roma – ser.
germ-it-austr. 13.02
Jurnal 14.55 Mâncăruri simple și rapide
cu Jamie – ser. gastr.
engl. 15.25 Părintele
Brown – ser. engl.
16.10 Dragoste infinită – ser. turc 17.05
Rex la Roma – ser.
germ-it-austr. 19.40
Labirintul sorților –
ser. turc 21.25 vacanță
de viking – film engl.
23.05 Popieluszko –
Libertatea trăiește în
noi – film pol.

O zebră a venit pe lume, în rezervația
națională Maasai Mara din Kenya, cu pete
în loc de dungi. E adorabilă, însă nu toate
veștile sunt bune.
Imaginile cu zebra au devenit în scurtă
vreme virale, Internetul îndrăgostindu-se
de micul pui de zebră. Cei care au făcut-o
celebră sunt fotograﬁi Rahul Sachdev și
Antony Tira.
E primul astfel de caz în rezervație și se
crede că puiul suferă de melanism, boală
opusă albinismului, care presupune o pigmentare excesiv[ a pielii, după cum arată
Bored Panda.
vestea proastă este că nicio zebră cu
această mutație nu a reușit să supraviețuiască
mai mult de șase luni în nicio rezervație
din Africa, a explicat un specialist din cadrul
rezervației, Parmale Lemein.
Deocamdată, puiul e bine, se hrănește
cu poă și aleargă cât îl țin picioarele.

Programe TV

4 Informa\ia zilei
Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

S]mb[t[ 28 septembrie 2019
Prima TV

TVR 1

Nicolae Cornea
Mare, invitat la
“Info Studio” - 15.30

Charlie Day,
“:efi de co;mar” 22.45

Ashton Kutcher,
“Un cuplu mortal” 20.30

Tolga Güleç,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Colin Lawrence,
“Povestea
perfect[“ - 22.30

Dorina Florea,
“Telejurnal” - 20.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00 Spiridu;
Ghidu; 11.30 Agenda Public[ (r) 15.30 Info Studio,
realizator Ioan Anița;, invitat Nicolae Cornea Mare pre;edinte ACA - Filiala
Satu Mare 17.30 Taina
credin\ei (lb. maghiară), realizator Eva Laczko, invitat
p[rintele Ioan Roman 19.00
:tirile săptămânii 21.00
Iat[ omul 22.00 S[n[tate,
frumuse\e, stil, invitat[
Ana Maria Dachman, directoarea Teatrului de
păpuși Spiriduș

8.00 Modelul(r)
10.15 La bloc (r)
12.30 Doamna
judec[tor (r) 14.15
A fost odat[ Curly
(r) 16.15 Cupa
Gilbert 18.15 La
bloc 20.30 Un cuplu
mortal 22.30 Străinul 0.30 Un cuplu
mortal 2.30 Străinul
(r) 4.00 La bloc (r)
6.00 Ce spun
românii (r)

7.00 Obser vator 9.30
Clopo\ica 11.00 Sheherazada< O Mie si Una de Nopți
13.00 Observator 13.15
Sacriﬁciul 15.45 Cheﬁ la
cu\ite (r) 19.00 Observator
20.00 Te cunosc de undeva
- Premieră 23.15 Mam[
surogat 1.30 Un negru pentru Casa Alb[ (r) 3.15 Observator (r) 4.00 Mam[
surogat (r) 6.00 Observator

7.00 :tirile Pro
Tv 10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv 11.00
La bine și la rău Știrile PRO T v
13.00 :ef sub
acoperire (r) 14.00
Masterchef (r)
16.00 vocea României (r) 19.00
Ştirile Pro T v
20.00 Cei Şapte
Magnifici 22.45
:efi de co;mar
0.45 Profu' (r)
1.45 Prin frigul
nop\ii (r) 3.15 I
like IT (r) 3.45 Superspeed la Pro
T v (r) 4.15 La
bine ;i la r[u (r)
6.00 Lecţii de viaţă

7.30 Numai iubirea (r)
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 14.00
Secrete de familie
16.00 Dragoste de contrabandă 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Cealalt[
familie a so\ului meu
21.00 Fiicele doamnei
Fazilet 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
vlad |epe; 15.30
B.D. la munte ;i la
mare 18.00 Focus
18 19.30 Flash
monden 20.00 Asterix și Obelix - Misiune< Cleopatra
22.30 Povestea perfectă 0.30 Asterix și
Obelix - Misiune<
Cleopatra (r) 3.00
vlad Țepes (r) 5.00
Focus (r) 6.30 Cu
lumea-n cap (r)
6.50 Teleshopping

7.40 Rugby-Cupa Mondiala 2019 9.45 vorbeşte
corect! (r) 10.10 RugbyCupa Mondiala 2019
12.10 Adevăruri despre
trecut 12.40 Rugby-Cupa
Mondiala 2019 14.45 Discover Romania 15.00
Telejurnal 15.30 Handbal
masculin< Liga Zimbrilor
*Etapa 5 CSA Steaua Bucure;ti-HC Buz[u 17.00
Pistruiatul 17.00 Pistruiatul 17.45 Exclusiv în
România 18.30 Teleenciclopedia 19.30 Momentart 19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Ucraina-5 ani de război
22.00 Napoleon 23.00
Profesioniştii... cu Eugenia vodă 0.00 Teleenciclopedia 1.00 Arheologia
crimelor comunismului
2.00 Napoléon (r) 2.50
Momentart (r) 3.00 Sport
Meteo 3.25 via\a satului
4.40 via\a satului 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Teleshopping 6.30 100 de
poveşti despre Marea
Unire 6.40 Aventur[ urban[

TVR 2

Kanal D

Eurosport

M1

Duna TV

7<00 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 7<30 Ciclism<
Campionatul Mondial
pe şosea, în Yorkshire
9<30 Ciclism< Campionatul Mondial pe şosea,
în Yorkshire 11<00 Omnisport< Watts 11<30 Motociclism< EWC - Acces
total 12<00 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Magny-Cours, în
Franţa 12<30 Omnisport< Watts 12<55 Fotbal<
Premier League 13<25
Fotbal 14<25 Fotbal< Premier League 16<30 Fotbal 16<55 Fotbal< Premier League 19<00 Fotbal< Premier League
21<30 Superbike< Campionatul Mondial, la
Magny-Cours, în Franţa
22<15 volei< Campionatul European la masculin
22<25 Ciclism< Campionatul Mondial pe şosea,
în Yorkshire 22<55 Ştirile
Eurosport 23<00 Superbike< Campionatul Mondial, la Magny-Cours, în
Franţa 23<30 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Magny-Cours, în
Franţa 0<00 Raliuri<
Campionatul European
de raliuri, în Cipru 0<30
Snooker< Campionatul
Chinei 2<30 Ciclism<
Campionatul Mondial
pe şosea, în Yorkshire
6<00 Snooker< Campionatul Chinei

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

RTL Club
7.30 Clubul de puști
9.30 Bakugan – ser.
am. 10.50 Autogram
– pentru șoferi 12.35
Hobbitul – ser. am-neozel. 16.15 Gazda s-ar
căsători – show 17.40
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 Acasă, căminul dulce – film am.
1.30 Dincolo de țelul
puștii - thriller am.
3.35 Cobra 11 - ser.
germ.
TV2
8.05 Desene animate
10.30 Mișcătorii de ziduri – mag. pentru cei
ce vor să-și transforme
apartamentul 12.05
Bagajul – mag. turistic
14.45 Deep Impact –
film am. 17.20 Columbo – ser. am. 19.55
vânătorul și regina
gheții – film am. 22.20
Mumia – film am.
1.00 Max Payne, un
război de unul singur
- film am. 3.15 Minți
briliante – ser. am.
4.45 Zoo, instincte de
animal – ser. de thriller am.

Antena 1

Gabriel Garko,
“~n ap[rarea fiului”
- 22.15

Eric Roberts,
“Codul lui Cain” 23.30

7.00 Regatul Sălbatic 7.30
Putere şi inocenţă 8.30
Generaţia Fit 9.00 Sid,
micul savant 10.00 Mic
dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Doar s[ gusta\i
12.30 Cap compas 13.00
Memorialul Durerii - o istorie care nu se `nva\[ la
;coal[ 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 Legenda
minei de argint 21.50 Discover rom]nia 22.15 În
apărarea fiului 23.45 Zile
cu stil (r) 0.15 Motorvlog
(r) 0.45 Ameninţarea din
umbră 2.15 ~n apărarea fiului (r) 3.40 Sid, micul savant (r) 4.30 Cap compas
5.00 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 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
(r) 15.00 vacanţa
Mare< Leana s-a întors! 16.00 Puterea
dragostei 18.00 Știrile Kanal D 19.00 Puterea dragostei 20.00
Se strigă darul 22.00
Asta-i Rom]nia (r)
23.30 Codul lui Cain
1.30 Știrile Kanal D
(r) 2.30 Puterea dragostei (r) 5.30 Pastila
de râs 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de
r]s (r) 6.45 Știrile
Kanal D

7.00 Jurnal 7.50
Harta 8.50 Preietenii lui Noe 9.20
Patrimoniul
mondial în Portugalia 10.35 Îngerul păzitor – ser.
am. 13.02 Jurnal
13.55 Muzică de
prânz 14.30 Planeta albastră ser. engl. 15.35
Doc Martin – ser.
engl. 16.30 Să
vezi Neapole și…
– film magh.
18.00 Înger gastronomic 20.40
Grzimek – film
germ. 22.15 Cărămida – film am.
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Dezvoltare personal[

Gestionarea corect[ a timpului
;i înc[rcarea cu energii
Rămânem pe acest
tărâm al şcolii, al începutului de an şcolar, abordând
în rândurile de mai jos un
subiect de interes atât pentru copii, cât şi pentru
adulţi: o bună organizare a
timpului.
De-a lungul vieţii, într-un fel
sau altul, învăţăm să ne gestionăm corect timpul. Dacă suntem educaţi de mici în acest
sens, când ajungem adulţi totul
pare mult mai uşor.

Să spunem NU amânării!
Trainerii în dezvoltarea personală sunt de părere că organizarea eﬁcientă a timpului îl ajută
pe copil să nu amâne. Să nu
amâne să îşi facă temele pentru
următoarea zi, să nu amâne să
înveţe, să facă un anume proiect
etc. Un prim pas e să îl învăţăm
pe copil că eﬁcienţa vine din
această organizare a timpului,
dar şi din modul în care alege să
îşi consume energia.

Atenţie la emoţii
Când se face referire la energie se are în vedere atât energia
ﬁzică, cât şi cea emoţională, spirituală, mentală. Energia ﬁzică o
poate obţine copilul din alimentaţia sănătoasă, somn între 8 şi
10 ore pe noapte, sport. Energia
emoţională o poate încărca cu
ajutorul tehnicilor de relaxare.
În plus, copilul trebuie educat
să ﬁe atent la emoţiile sale şi să
aibă un aşa zis plan de rezervă
pentru atunci când simte că
nu are încredere în el,
asta mai ales în
pragul unor examene. În timpul învăţării, copilul are
nevoie de pauze

pentru a creşte nivelul energiei
mentale. La 45 de minute de
studiu va avea nevoie de o pauză
de 10 minute. Şi, nu în ultimul
rând, pentru a reuşi la şcoală,
copilul are nevoie de motivaţie.
El are nevoie de o motivaţie de
a depune eforturi pentru scopuri ce se referă la valori în care
crede şi care îi aduc bucurie, valoriﬁcându-i potenţialul.

Rolul discuţiilor
părinte-copil despre
interese şi dorinţe
În această ordine de idei, e
indicat ca părinţii să povestească
mult cu copilul lor despre planurile sale de viitor, despre interesele lui şi dorinţele pe care
le are.
Copilul poate ﬁ ajutat să descopere ceea ce îi place, care îi
sunt talentele, aptitudinile.
Părinţii îi pot încuraja compasiunea, moralitatea, generozitatea, iar copiii pot învăţa foarte
uşor despre cum să îşi gestioneze energiile pentru a duce
la bun ﬁnal un plan şi a atinge
unele obiective.
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Îngrijor[rile ;i a;tept[rile
copiilor legate de ;coal[,
în aten\ia p[rin\ilor!
Pentru că în ultimii ani
se pune tot mai mult accentul pe sentimente, trăiri,
emoţii, specialiştii sunt cei
care ne învaţă la ce anume
să ne contrentrăm, să ne
gândim mai des, spre ce să
ne aplecăm atenţia când
vine vorba de copiii noştri.
În numărul trecut al Suplimentului Tv am abordat un
subiect de actualitate tratat foarte
bine de Unicef România pe pagina sa, şi anume bullying-ul. De
această dată, ne oprim atenţia
asupra îngrijorărilor copiilor faţă
de noul an şcolar care a început
de nu foarte mult timp.
Pentru realizarea materialului am luat informaţiile de pe siteul Organizaţiei Salvaţi Copiii
România. Potrivit specialiştilor,
îngrijorările copiilor în această
perioadă pot să ﬁe legate de trezitul de dimineaţă, programul de
teme, relaţiile cu colegii, precum
şi de situaţiile noi, necunoscute
cum ar ﬁ o nouă materie.
vizavi de toate aceste situaţii, copiii îşi pot formula
aşteptări care sunt ﬁe mai
mult, ﬁe mai puţin realiste.

Nevoile
fundamentale
“Indiferent de
realismul şi
de intensitatea
acestor îngrijorări ale copiilor, părintele
trebuie să le
abordeze
având
în
vedere două
obiective: să îl
ajute pe copil să
se simtă bine şi să
îi facă plăcere să
meargă la şcoală, să
faciliteze succesul
şcolar al copilului, astfel încât acesta să îşi valoriﬁce şi dezvolte
potenţialul
de care
dispune.
Pentru a
atinge
aceste
obiective,
intervenţiile părinţilor
în vederea fa-

cilitării adaptării copilului, vor
viza cele două nevoi fundamentale acele acestora: cea de căldură
şi cea de structură”, notează Salvaţi Copiii.
Prin satisfacerea nevoii de
căldură şi afecţiune a copilului
vom înţelege dezvoltarea unei relaţii armonioase şi pozitive cu
acesta. Atunci când se simte în
siguranţă, când simte că e iubit,
copilul are curajul de a se desprinde de părinţi şi de a explora
situaţii noi. Prin nevoia de structură vom înţelege structura pe
care o oferă părinţii, care înseamnă pentru copil predictibilitate,
spun specialiştii, şi anume informaţii despre paşii pe care îi are
de urmat pentru a face ceea ce
şi-a propus.
“Pe zona nevoii de căldură a
copilului, contribuţiile părinţilor,
focalizate pe pregătirea pentru
şcoală, pot viza următoarele
tipuri de iniţiative< oparte din
timpul de calitate petrecut cu
copilul poate ﬁ dedicat abordării
unor subiecte legate de şcoală<
pot citi/urmări împreună
cărţi/ﬁlme legate de ”peripeţiile”
unor copii la grădiniţă/şcoală;
Stabilirea unor puncte de reper
în ”calendarul şcolar” care să ﬁe
marcate prin momente/activităţi
viitoare plăcute pe care copilul să
le aştepte cu nerăbdare. Este extrem de important ca pe parcursul anului şcolar să se menţină în
rutina copilului activităţi de relaxare pe care acesta şi le doreşte.
Atenţionările părinţilor (de genul
”gata, începe şcoala, s-a terminat
cu mersul la fotbal în ﬁecare zi”),
nu îl ajută pe copil să ﬁe mai organizat sau mai pregătit pentru a
face faţă cerinţelor şcolare, ci,
dimpotrivă, mai degrabă cresc
îngrijorarea şi dorinţa de
evitare/amânare a momentului
neplăcut când copilul va trebui
să reducă frecvenţa activităţilor
care îi fac plăcere”.

Conectare emoţională
În ceea ce priveşte satisfacerea nevoii de structură a copilului, specialiştii Salvaţi Copiii spun
că intervenţiile părinţilor pot viza
următoarele direcţii< jocul simbolic împreună cu copilul nu este
doar un moment de conectare
emoţională, ci oferă şi informaţii,
îl ajută pe copil să îşi formeze
aşteptări mai realiste şi modalităţi
de răspuns la diferite situaţii cu
care anticipează că se va confrunta la grădiniţă/şcoală.
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Ana Maria
Dachman, invitat[
la “S[n[tate, frumuse\e, stil” - 17.30
7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, realizator Mihaela Ghiță, invitat p[rintele Florin
Fodoru\. Titlul emisiunii<
Pomenirea mor\ilor 12.45
~n slujba comunit[\ii, realizator M. S[lceanu, invitat Octavian Petric, deputat Pro Rom]nia 14.00
Zone folclorice cu Ioana
vladimirescu, invitat[ forma\ia Argus 17.30
S[n[tate, frumuse\e, stil
(r) 18.30 Educație ecologică, invitat[ Elisabeta
Bekessy 20.00 ~n slujba
comunit[\ii (r)

Antena 1
7.00 Observator 9.30 Te
cunosc de undeva (r)
13.00 Observator 13.15
Sacriﬁciul 15.45 Cheﬁ la
cu\ite (r) 19.00 Observator 20.00 Mangalița 21.45
Glonț în cap 23.45 iUmor
(r) 2.15 Mangalița (r) 4.00
Sheherazada< O Mie ;i
Una de Nopți (r) 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Oana Cuzino ,
“Ce se întâmplă
doctore?” - 10.00

Shannon Elizabeth,
“Confesiunile unei
mirese” - 20.30

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă doctore? 10.30
Arena buc[tarilor
11.00 Tabără cu
bucluc - Știrile PRO
Tv 13.00 Apropo
T v 14.00 Masterchef (r) 16.00
visuri la cheie
18.00 România, te
iubesc! 19.00 Ştirile
Pro T v 20.00
Dezastrul din San
Andreas 22.15 Hoți
de onoare 0.15
Apropo Tv (r) 1.15
Tabără cu bucluc
(r) 3.00Hoți de
onoare (r)4.30 Arena bucătarilor (r)
5.00 Ce spun
românii (r) 6.00
Ştirile Pro Tv

8.00
Doamna
judec[tor (r) 9.45 La
bloc (r) 12.00 Modelul (r) 14.15 Cupa
Gilbert (r)16.15 Amintiri dureroase18.15
La bloc 20.30 Confesiunile unei mirese
22.30 Solomon Kane
0.30 Străinul (r)2.30
Solomon Kane (r)
4.00 La bloc (r) 6.45
La Maruţă (r)

Kanal D

Florin Piersic,
“Ștefan cel Mare Vaslui 1475” - 20.10

Cristina Mihaela,
“~mi place dansul”
- 20.00

7.00 Regatul Sălbatic
7.30 Putere şi inocenţă 8.30 Doar să
gustaţi 9.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natur[ ;i aventur[ 11.00 Destine can ﬁlme (r) 12.00 Sănătate cu de toate12.35
Frații Jderi 15.00 Drag
de Romania mea!
16.00 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 Ștefan cel Mare - vaslui
1475 22.10 În inima
pădurii 1.00 Drag de
Rom]nia mea! 2.00
Frații Jderi (r) 4.30
Toamna amintirilor
5.00 Ferma (r) 5.55
Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai

7.30 Sport, dietă şi
o vedetă 8.00
Teleshopping 8.45
vacanţa Mare<
Leana s-a întors! (r)
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
dra-gostei 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< Campionatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire
9<30 Ciclism< Campionatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire
10<30 Ciclism<Campionatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire
17<55 Fotbal 18<25
Fotbal< Premier
League 18<00 Fotbal
18<25 Fotbal< Premier
League, în Anglia
20<30 Snooker< Campionatul hinei 21<25
Călărie< Circuitul
Campionilor Global,
la New York, în
Statele Unite 22<25
Ştirile Eurosport
23<00 Snooker< Campionatul Chinei 0<45
Ştirile Eurosport 1<15
Omnisport< Watts
1<45 Superbike< Campionatul Mondial, la
Magny-Cours, în
Franţa 2<30 Ciclism<
Campionatul Mondial pe şosea, în Yorkshire 4<00 Ciclism<
Campionatul Mondial pe şosea, în Yorkshire 5<30 Ciclism<
Campionatul Mondial pe şosea, în Yorkshireni

Pro 2

Ayça Bingöl,
“Secrete `n familie”
- 14.00
7.30 Numai iubirea (r)
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.45
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 14.00
Secrete `n familie 16.00
Dragoste de contrabandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iubirii 19.00 Cealalt[
familie a so\ului meu
21.00 Fiicele doamnei
Fazilet 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
17.35vârsta 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[ 29 septembrie 2019
Prima TV

TVR 1

Horia Vîrlan,
“În bucătărie cu
Horia Vîrlan” -11.00

“Rugby, Cupa
Mondial[ 2019<
Australia - Tara
Galilor” - 15.30

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 Operațiunea Monstrul
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
Inimă de leu (r)
1.00 B.D. la munte
și la mare (r) 3.00
Povestea perfectă
(r) 5.00 Flash monden (r) 6.50
Teleshopping

7.00 Universul credinţei
8.15 Rugby, Cupa Mondiala 2019< Georgia Uruguay 10.15 În grădina Danei 10.45 viaţa
satului 11.50 Minutul
de agricultură 12.00 viaţa satului 13.00 Tezaur
folcloric 14.00 Telejurnal 14.30 Politică şi delicateţuri 15.30 Rugby,
Cupa Mondial[ 2019<
Australia - Tara Galilor
17.30 Replay 18.30 Studio handbal 19.00
Handbal feminin, Preliminarii CE 2020< Insulele Feroe – Rom]nia
20.30 Telejurnal 21.30
Festivalul Internaţional
de Folclor C]ntecele
munţilor 0.45 Ucraina 5 ani de război (r) 1.45
Politică şi delicateţuri
(r) 2.35 Adevăruri despre trecut (r) 3.00
Garantat 100% (r) 4.40
Universul credin\ei (r)
5.55 Imnul Ro-m]niei

RTL Club

Duna TV

7.30 Clubul de puști
9.45 Preferatele lui Noe
11.55 Aventurierii –
mag. turistic 12.25 Hotelul anului - cele mai
bune cazări din provincie 13.55 Secolul XXI legendele trăiesc cu noi
15.05 Kevin, atotștiutorul – ser. am. 16.15
Knock out – film am.
19.00 Jurnal RTL 19.50
Stăpânul s-ar căsători –
show 21.10 Băieți buni
– ser. magh. 22.15 Love
Island - găsește-ți iubirea – show 23.40
Alibi.com – film fr. 2.30
Bani mortali - film amengl. 4.25 Perla mamelor – ser. am.

TV2

8.05 Desene animate 11.40 Tocul –
mag. pt. femei 12.45
Super Car – mag. pt.
șoferi 13.50 Constructorii – magazin
14.20 Inovator
14.55 Un pistol gol<
ultimul atentat 1/3 film am. 16.45 Perla
Nilului - film am.
22.00 O, mamă –
film am. 0.00 Noroc
blestemat – film am.
2.20 De la mănuși
glace până la naționalizarea modei –
film magh.

9.00 În mâna lui
Dumnezeu 9.30
Cronica catolică
10.05 Rome Reports
11.15 Religie și libertate 13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.20 Planeta
albastră – ser. engl.
15.30 Omul de aur
– film magh. 18.25
Cartea de bucate a
lui Borbás Marcsi
22.20 vara minunată din Monte Wildhorn – film am.
0.05 Acum e prea
târziu – film amengl.

Duminic[ 29 septembrie 2019

Remedii naturiste
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Preparatele din castan s[lbatic reduc
posibilit[\ile de apari\ie a cancerului
Castanul sălbatic, Aesculus
hippocastanum, este un arbore
răspândit în toată Europa. Proprietăţile curative ale scoar\ei, ﬂorilor
şi seminţelor de castan sunt cunoscute de mii de ani. Remediile ce
aveau în componenţă acest ingredient erau recomandate chiar şi de
părintele medicinei Hipocrate. În
trecut tincturile şi uleiurile din castan erau utilizate pentru a trata
varicele, trombozele, ulcerele varicoase şi crampele musculare
dureroase.
De la castanul sălbatic, în scop
terapeutic sunt utilizate scoarţa,
frunzele, ﬂorile şi seminţele bogate
în uleiuri şi compuşi chimici care
acţionează ca tonic asupra vaselor
sangvine şi a musculaturii.

Caracteristicile generale
ale castanului sălbatic
Flori de castan sălbatic, proprietăţi şi beneﬁcii<
Castanul sălbatic cunoscut în
popor sub numele de castan
porcesc, este un arbore din familia
Sapindaceae, care creşte înalt şi
trăieşte aproximativ 150 ani. Este
rezistent la ger şi secetă şi se dezvoltă foarte bine în solurile permeabile. Este o plantă iubitoare de lumină şi căldură, însă este afectat
de arşiţ[ şi poluare.
Florile de castan sălbatic sunt
albe pătate cu roşu şi au parfum
suav. Cresc în ciorchine şi sunt un
deliciu pentru ochi. Completează
şi înfrumuseţează orice peisaj în
lunile în care înﬂoreşte (mai-iunie).
Fructele sunt capsule sferice,
cărnoase, dehiscente (care se deschid) în trei valve, care adăpostesc
seminţele mari de 1-3 cm. Seminţele castanului cad doar când
fructul atinge maturitatea tehnologică. Castanul porcesc se înmulţeşte prin seminţe semănate
imediat după coacere.
Proprietăţi curative<
Castanul sălbatic are fructele
bogate în vitaminele C şi K, grupul
vitaminic B - B1, B2, grăsimi, amidon, substanţe saponozide, triterpenice, principii amare, taninuri,
grăsimi, albumine şi compuşi
ﬂavonoizi. Au proprietăţi tonice,
antiinﬂamatoare, ﬂebotonice, vasodilatatoare, antiedematoase, anticoagulante şi ﬂuidizante pentru
sânge, de asemenea au acţiuni hemostatice, decongestive.
Scoarţa de castan sălbatic este
bogată în substanţe minerale, celuloză şi rezine şi acţionează ca mineralizant vegetal asupra celulelor.
Florile sunt bogate în derivaţi
ﬂavonici. Tincturile de ﬂori de castan sălbatic au proprietăţi antireumatice şi regeneratoare.
Frunzele au conţinut ridicat de
substanţe minerale, tanin şi ulei es-

enţial şi au proprietăţi mucolitice.

Recomandări terapeutice
ale preparatelor
Preparatele din castan salbatic
sunt utilizate pentru< Anemie, stare
de slăbiciune şi diﬁcultăţi de concentrare. Elementele chimice complexe şi cantităţile ridicate de minerale şi vitamine din compoziţia
castanelor sălbatice sunt eﬁciente
pentru întărirea musculaturii corpului. Decotul de castane este ideal
pentru fortiﬁcare musculară la
copii şi adulţi> varicele, hemoroizii
şi insuﬁcienţa venoasă pot ﬁ tratate
cu preparatele din castan sălbatic.
Acestea acţionează asupra pereţilor
celulari ai vaselor sangvine, pe care
îi întăresc.
Protejează împotriva radicalilor liberi, ajută la prevenirea
cancerului. Un efect minunat al
preparatelor din castane sălbatice
este cel de protejare împotriva
celulelor canceroase. Ajută la neutralizarea radicalilor liberi şi astfel
sunt eliminaţi principalii factori
care determină apariţia cancerului.
Cicatrizant al ulceraţiilor bucale. Scoarţa de castan are efecte
deosebite asupra afecţiunilor bucale. Are proprietăţi cicatrizante,
tonice şi mineralizante. Astfel ulceraţiile bucale sunt mai rapid vindecate.

Preparatele din castan
s[lbatic sunt destinate
consumului intern,
dar şi consumului extern
Siropul de castan poate ﬁ
obţinut prin amestecarea a 500 ml
decoct de castane cu 500 g miere
de albine poliﬂoră. Preparatul bine
omogenizat poate ﬁ consumat
înainte de mesele principale, în
func\ie de recomandările medicului curant.
Tinctura din scoarţă de castan
poate ﬁ obţinută prin amestecarea
a 100 g de scoarţă măcinată cu 300
ml alcool de secară sau fructe de
concentraţie 40%. Preparatul se
lasă la odihnit pentru 15 zile după
care se strecoară şi se pune în recipient de păstrare. Din acest
preparat pot ﬁ consumate 10-15
picături înainte de masă. Efectele
sunt vizibile în special în cazurile
de tromboză şi varice.
vinul din scoarţă de castan
acţionează ca tonic natural.
Preparatul poate ﬁ obţinut prin
combinarea a 50 de scoarţă măcinată cu 1 l vin din struguri.
Amestecul se lasă la macerat pentru 7-10 zile. Poate ﬁ consumat
înainte de mesele principale.
Text selectat şi adaptat de Ioan A.

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

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

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,
`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101

Programe TV
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Valentin Vr]nceanu,
invitat la Panoramic
Sportiv” - 22.30
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 Public[,
realizator Stela Cădar
22.00 :tiri 22.30
Panoramic Sportiv, realizator Ionu\ Bl[jean,
invita\i<
valentin
vr]nceanu (antrenor
federal la box) ;i Florin
Mulcu\an (membru `n
Biroul Federal)

Antena 1
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 Observator
20.00 Cheﬁ la cuțite (sezon nou) 23.30 Triplu
X< Întoarcerea lui Xander
Cage (r) 3.00 Acces direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

TVR 2
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Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Cosmin Tudoran,
“Masterchef ” - 22.30

Rachel Nichols,
“Furia” - 20.30

Michel Brown,
“Suflete pierdute“
- 19.00

Maruschka
Detmers,
“Conspiratie
la Praga” - 20.30

Ionu\ Cristache,
“Rom]nia 9” - 21.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 vlad 22.30
Masterchef 23.30
Ştirile Pro Tv 0.00
Cei Şapte Magnifici
(r)2.30
Arena
bucătarilor (r) 3.00
vorbeşte lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Amintiri
8.45
dureroase (r) 11.00
La bloc (r) 13.15
Confesiunile unei
mirese (r)15.15
Tabără cu bucluc (r)
17.00 Insula interzisa 18.15 La bloc
20.30 Furia 22.30
Monstrul din Lake
Placid 0.30 Solomon
Kane (r) 2.30 Monstrul din Lake Placid
(r) 4.00 La bloc 6.30
La M[ru\[ (r)

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
Cealalt[ familie a
so\ului meu (r) 13.45
Teleshopping 14.00 Secrete `n familie 16.00
Dragoste de contraband[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iubirii 19.00 Suflete pierdute 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 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<
victor
Rebengiuc în dialog
cu Andreea Bibiri
9.30 Teleshopping
10.00 Constantin
60'(r) 11.00 Teleshopping 11.30 Cu lumean 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 19.00 Tr[sni\ii
20.30 Conspira\ie la
Praga 22.30 Starea
naţiei - Betman 23.30
Focus din inima
României 0.00 Trăsniți (r) 1.00 Conspira\ie la Praga (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 Legendele
palatului< Regele Geunchogo (r) 12.30 Tribuna partidelor parlamentare 13.10 Live
stadion 13.15 Rugby,
Cupa Mondial{ 2019<
Scoţia - Samoa 16.50
Legendele palatului<
Regele Geunchogo
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 6,9 pe scara
Richter 0.35 Poveste
după poveste (r) 1.35
6,9 pe scara Richter (r)
3.30 Sport Meteo (r)
3.50 Telejurnal (r)
4.30 Profesioniştii...
cu Eugenia vodă (r)
5.30 Banii tăi (r) 5.55
Imnul României

Kanal D

Eurosport
7<30 Ciclism< Campionatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire
9<30 Snooker< Campionatul Chinei11<00
Jocurile olimpice< Legende vii 11<30 Jocurile
olimpice< Cantonamentele campionilor
12<00 Jocurile olimpice< Forţa unuia
12<30 Raliuri< Campionatul European de
raliuri , în Cipru 13<00
Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 14<00Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 15<00 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire
16<30
Snooker< Campionatul
Chinei 18<30 Jocurile
oli-mpice< Legende vii
19<00 Jocurile olimpice< Cantonamentele campionilor
20<00 Polo pe iarbă<
Linia de polo 20<30
Călărie< Liga Globală
a Campionilor 21<00
Ştirile Eurosport 21<05
Snooker< Campionatul
Chinei 23<00 Ciclism<
Campionatul Mondial
pe şosea, în Yorkshire
0<00 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris

M1

RTL Club

Duna TV

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
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show 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 Jurnal RTL
20.55 Dragii moștenitori – ser. magh. 22.05
Love Island - găsește-ți
iubirea – show 23.30 Între prieteni – ser. magh.
0.55 Secolul XXI, legendele trăiesc cu noi 1.30
Cifruri – ser. am. 3.10
Un păianjen mare de tot
– film am.

Pro TV

Oana Mareș,
“Oanapp” - 15.00

Ilinca Obadescu,
“Știrile Kanal D”
- 12.00

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.10 Ștefan cel
Mare - vaslui 1475
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 Femei de
10, b[rba\i de 10 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 Iubire dincolo de timp
16.55 Oanapp 17.00 Educaţie culinară Cooking
teritorial 17.45 viaţa `n
direct 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.10 Eroul
visurilor mele 22.40
Poate nu ştiai 23.00
Caracati\a 0.00 C];tig[
Rom]nia! 1.10 În inima
pădurii (r) 2.55 E vremea ta! (r) 4.05 Caracati\a 5.00 Natur[ ;i
aventur[ 5.30 S[n[tate
cu de toate 5.55 Imnul
Rom]niei

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 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

TV2

7.15 Moca, mag. de
dim. 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 22.25
Prinde-l dacă știi –
show 1.15 Detectivi
privați – ser. magh.
5.55 În capcană –
ser. germ.

Re\ete
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Ragu din piept de pui
cu maz[re ;i ciuperci

Sup[ crem[ de avocado
preparat[ la rece

Ingrediente<
400 ml de iaurt slab, 2 bucăți
de avocado mai coapte, un castravete mai mare, o lingură de
migdale sau alune crude, dar se
pot folosi cu succes și ambele,
câteva frunze de rucola sau salată amăruie, eventual mentă sau
rubarbă, un vârf de cuțit de curry, sare după gust.

Ingrediente<
500 g file piept de pui, 400 g
ciuperci, 300 mazăre verde boabe (se poate și din conservă), o
ceapă, un ardei gras, 2 roșii (sau
o lingură mare de bulion), sare,
piper, ulei, eventual ardei iute.
Mod de preparare<
Ardeiul și ceapa mărunțită se
călesc în ulei, apoi se adaugă ciupercile bucățite (sau întregi, dacă
sunt mici). Se călesc puțin și acestea, apoi se adaugă puțină apă (dacă a fost din conservă, se fierbe
cu zeama proprie). Carnea de pui

se taie fâșii sau bucăți mici, apoi,
într-un vas antiaderent se rumenește ușor. Se amestecă cu ciupercile călite și cu mazărea fiartă în
prealabil. Se adaugă roșiile tăiate
cubulețe mărunte (roșiile se pot
suplini cu 2 linguri de pastă de tomate), precum și puțină zeamă în
care s-a fiert mazărea, apoi se mai
fierb puțin, toate așa împreună.
Se condimentează după gust și se
servește fie ca mâncare de sine
stătătoare, fie cu garnitură (orez,
paste, găluște, cușcuș).

:arlot[ de cas[ asortat[

7.50 Magazin pentru rromi 8.45 Poșeta 9.40 Labirintul
sorților – ser. turc
10.30 Rex la Roma
– ser. germ-itaustr. 13.02 Jurnal
14.25 Mâncăruri
simple și rapide cu
Jamie 15.15 Părintele Brown – ser.
engl. 16.10 Dragoste infinită – ser.
turc 17.05 Rex la
Roma – ser. germit-austr. 19.45 Labirintul sorților –
ser. turc 21.25 Lumina albastră –
mag. criminalistic
22.25 Pierduții 5 –
ser. engl. 23.35
NCIS – ser. am.
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Mod de preparare<
Supa cremă de avocado cu
iaurt, preparată la rece, este de fapt,
un smoothie consistent, atât de bogat în vitamine încât poate înlocui
o supă caldă, care se consumă cu
crutoane. Acest preparat nu cere
crutoane și se servește fără pâine.
Se pune iaurtul în blender şi se
adaugă avocado tăiat bucăţele. Tăiaţi mai întâi câteva feliuţe din castravete, pentru ornat, iar apoi restul se va decoji, se taie pe lungime
şi se adaugă și acesta în blender.

Condimentați cu sare, după gust
și mixați totul la turație foarte mare, oprindu-vă din când în când
pentru a amesteca supa cu o lingură. Uneori se întâmplă să mai
rămână bucăţi de avocado sau de
castraveți lipite de cuţitul blenderului sau de peretele vasului. Când
supa devine omogenă se toarnă în
boluri de sticlă sau de porțelan,
oferindu-i astfel un aspect plăcut
și apetisant. Se ornează cu alunele
sau migdalele crude, tăiate bucăți
mai mari, frunzele de rucola sau
de salată se toacă şi se presară cu
puţin curry. Frunzele de mentă sau
rubarbă se folosesc întregi. La final
se pune şi o felie de castravete. Supa se servește proaspătă și rece.

Zacusc[ cu fasole

Ingrediente<

Ingrediente<
Un litru de lapte, 16 linguri
de zahăr, 8 ouă, 4 linguri cu vârf
de făină extrafină, 4 plicuri (sau
foi) de gelatină, 4 linguri de cacao instant, o esență de vanilie
(10 ml).
Mod de preparare<
Se scoate o cană de lapte rece,
în care se va dizolva făina. Întrun vas se amestecă laptele rămas
cu 8 linguri de zahăr și se încălzește încet, apoi făina dizolvată se
toarnă în laptele încălzit. Se încălzește mai departe pe aburi,
amestecând, până când se îngroașă bine. Se adaugă gălbenușurile,

unul câte unul, amestecând în
continuu. Gelatina se prepară după rețeta de pe ambalaj, apoi se
adaugă la compoziția anterior
preparată. Albușurile se bat spumă tare, cu un picuț de sare, adăugându-se apoi și celelalte 8 linguri
de zahăr, și se bate mai departe,
până devine o spumă consistentă.
Se amestecă cu șarlota răcită, ușor,
cu grijă, de jos în sus. Se împarte
în mod egal în două boluri, întrunul se adaugă esența de vanilie,
în cel de-al doilea cacaoa. Apoi se
așează în straturi, fie în formă de
tort, fie în boluri, sau orice altă
formă. La servire se poate orna cu
fructe, frișcă, sau topping.

3 kg fasole verde boabe, 3 kg
gogoșari sau jumătatea poate fi
ardei kapia, 2,5 kg ceapă, 3 kg
roșii sau 1,5 - 1,7 l bulion, 1 l
ulei, piper, frunze de dafin (nu
în mod obligatoriu), sare, eventual se poate și ardei iute.
Mod de preparare<
Fasolea se fierbe în apă ușor
sărată, apoi se strecoară. Ceapa, ardeii și roșiile se dau pe mașina de
tocat (sau se toacă cu robotul), fiecare separat, fără să se amestece.
Ardeii, ceapa și roșiile se călesc fiecare separat în ulei, apoi, într-o oală
mai mare se amestecă și se condimentează. Se adaugă roșiile sau bulionul și se fierbe la foc mic, amestecând în continuu. Fasolea se va
adăuga fie boabe, fie măcinată, du-

pă preferință. Se lasă la fiert până
când capătă o consistență păstoasă.
Dacă este nevoie se mai condimentează puțin și dacă s-au folosit, se
scot frunzele de dafin. Zacusca
poate fi consumată proaspătă, cu
pâine, sau se poate păstra la borcan.
În acest caz se adaugă conservanți,
sau se acoteră cu ulei fiert și răcit
în prealabil. Zacusca cu boabe întregi de fasole se poate servi și ca
garnitură la carnea fiartă, prăjită,
sau la chiftele, dar în acest caz este
mai bine să folosiți, de la bun început, 4 kg de fasole crudă, în loc de
cele 3 kg recomandate.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Pro Cinema

Eva Laczko,
“Audien\e
`n direct” - 18.00

Adela Popescu,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

Emily Blunt,
“Gardienii
destinului” - 20.30

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00
Agenda Publică (reluare) 12.00 :tiri 17.30
Sănătate, realizator Mihaela Ghiță, invitat[
Adriana Hag[u. Titlul
emisiunii< antibioticele
`ntre uz ;i abuz 18.00
Audien\e `n direct, realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00 Agenda public[, realizator
Stela Cădar 22.00 :tiri

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 Șefi de
coșmar (r) 2.00
Masterchef (r) 3.00
vorbeşte lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.30 Insula interzis[
(r)9.45 La bloc (r)
12.15
Amintiri
dureroase (r) 14.15
La bine și la rău (r)
16.15 Cei 6 super
eroi 18.15 La bloc
20.30 Gardienii destinului 22.30 Garda
de corp 0.30 Gardienii destinului (r)
2.30 Garda de corp
(r) 4.00 La bloc (r)
5.30 La M[ru\[

Antena 1
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 Intrusul 3.00 Acces direct (r) 5.00 Intrusul 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Virgil Ianțu,
“C];tig[ Rom]nia”
- 21.00

Bergüzar Korel,
“Patria mea e;ti tu”
- 23.00

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Potcoava de
piatră (r) 9.00 Documentar 360° Geo (r) 9.55 Genera\ia Fit 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Femei de
10, bărbați de 10 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Oanapp16.00 Iubire dincolo de timp 17.00
Educaţie culinară Cooking teritorial 17.45 viaţa
in direct 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 1.10 Eroul visurilor mele (r) 2.35
Motorvlog (r) 3.00 E vremea ta! (r) 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 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

Eurosport
7<30 Snooker< Campionatul Chinei9<30 Sărituri în apă de pe stânci<
Seria Mondială, la Bilbao, în Spania 10<30
Biliard carambol<
Maeştri ai supravieţuirii
, în Coreea de Sud
11<30 Superbike< Campionatul Mondial, la
Magny-Cours,
în
Franţa 12<00 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Magny-Cours, în
Franţa 12<30 Motocros<
Campionatul Mondial ,
în Olanda13<00 Motocros> Campionatul
Mondial , în Olanda
15<00 Sărituri în apă de
pe stânci< Seria Mondială, la Bilbao, în Spania
16<00 Snooker< Campionatul Chinei 18<00 Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 19<25 Superbike< Campionatul
Mondial, la MagnyCours, în Franţa 19<55
Superbike< Campionatul Mondial, la MagnyCours, în Franţa 20<25
Motocros< Campionatul Mondial , în Olanda
21<25 Ştirile Eurosport
21<35 Ciclism< Turul
Croaţiei 22<05 Snooker<
Campionatul Chinei
23<35 Ciclism< Turul
Croaţiei 0<30 Călărie<
Cupa Naţiunilor FEI la
proba completă

Pro 2

Mar\i 1 octombrie 2019
Prima TV

TVR 1

Alexandru
Papadopol,
“Numai iubirea”
- 23.00

Jill Wagner,
“Luptă curajoasă”
- 20.30

Laia Marull,
“Ermessenda” - 22.10

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
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 Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Numai
iubirea 0.15 Suflete
tr[date (r) 2.15
Dragoste de contraband[ (r) 3.00 Inimi ;i
lacrimi (r)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
Luptă curajoasă
22.30 Starea naţiei Betman 23.30 Focus din inima
României
0.00
Tr[sni\i (r) 1.00
Luptă curajoasă (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
Legendele palatului<
Regele Geunchogo (r)
12.30 Tribuna partidelor parlamentare 13.10
Exclusiv în România
(r) 14.00 elejurnal
15.10 Maghiara de pe
unu 16.50 Legendele
palatului< Regele Geunchogo
17.50
vorbe;te corect! 18.00
Cooltura 18.35 Poveste
după poveste 19.30
vorbeşte corect! (r)
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.10 Ermessenda - Partea I
0.00 Telejurnal 0.30
Legendele palatului<
Regele Geunchogo (r)
1.40 Ermessenda (r) Partea I 3.05 Aventura
urbană (r) 3.55 Telejurnal 4.40 Garantat 100%
(r)5.55
Imnul
Rom]niei

M1

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
14.35 Planeta albastră 15.35 Gospodarul maghiar
16.35 Biserica vie
17.35 Expres carpatin 18.33 Șansa
18.55 Astă-seară
20.05 Familia 19
22.25 Jurnalul celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Astă-noapte 23.00 Jurnal
1.02 Jurnal de închidere

RTL Club
7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro show
12.55 Aventurierii –
mag. turistic 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 Jurnal
RTL 20.55 Dragii moștenitori – ser. magh.
22.05 Love Island -găsește-ți iubirea - show
23.30 Între prieteni – ser.
magh. 1.30 Ocupația lor<
americani – ser. thriller
am. 3.35 CSI< investigatorii – ser. am. 4.35 Perla
mamelor – 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.
14.30 Walker, copoiul din Texas – ser.
am. 16.40 victoria –
ser. mex. 17.45 Mama – ser. turc 20.25
Expres asiatic 22.25
Prinde-l dacă știi show 1.15 Detectivi
privați – ser. magh.
5.05 Secrete de familie – ser. reality magh.
5.55 În capcană – ser.
germ.

Diet[

Mar\i 1 octombrie 2019

Speciali;tii nu recomand[ dietele
f[r[ carbohidra\i
Nutriția este fără dubii
cel mai neînțeles aspect al
unui stil de viață sănătos.
Acum câțiva ani se vorbea
foarte mult despre dietele
bogate în proteine, dar
sărace în grăsimi și carbohidrați. Întrebarea cea
mai importantă pe care
trebuie să o punem ar ﬁ
următoarea< Ce efect va
avea asupra mea și a corpului meu o astfel de dietă?
Fără dubii, o dietă bogată
în proteine, combinată cu
antrenamente, va duce la o
creștere a masei musculare ceea ce automat duce și
la o accelerare a
metabolis-

pentru creșterea unei mase
musculare de calitate (năut,
fasole, mazăre).
Este nevoie și de carbohidrați în timpul creșterii masei musculare? Da! Cei mai
răi din punctul de vedere al
multora. Lucrurile nu stau
chiar așa, întrucât dietele
slabe în carbohidrați
dăunează slăbirii. Lipsa carbohidraților
provoacă
stagnarea procesului de eliminare a kilogramelor în plus,
precum și iritabilitate.
Pe de altă parte, prea mulți
carbohidrați duc la depozite
mari de grăsime și, odată cu
înaintarea
în

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45
Poșeta 9.40 Labirintul sorților –
ser. turc. 10.25 Rex
la Roma – ser.
germ-it-austr.
13.02 Jurnal 14.55
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-itaustr. 19.45 Labirintul sorților –
ser. turc 22.30
McMafia – ser.
am-engl. 23.40
Casa de modă velvet – ser. span.

mului.
Da! vei
avea un
corp cu o
musculatur[ de
invidiat, dar în materie de efecte asupra
sănătății tale trebuie să sapi
mai adânc pentru a avea
răspunsuri.
Cea mai bună dietă, o nutriție diversiﬁcată
S[ alegem abordarea unei
nutri\ii diversiﬁcate! Dar dacă
tu alegi o nutriție bazată pe
un consum mare de proteine
în ideea că vei sl[bi și vei
crește densitatea musculară,
asigur[-te că alegi proteină
animală slabă, combinată cu
alimentație raw, pentru a păstra bună funcționare a sistemului digestiv.
Proteina animală trebuie
să provină de la animale
hrănite cu iarbă dacă este
posibil, din pe;te de mare, ouă
și legume care conțin cantități
variate de aminoacizi necesari

vârstă,
cresc riscul de diabet.
Secretul constă în a echilibra consumul de carbohidrați
și nu în a renun\a la aceștia
sau la a-i reduce drastic. După
un antrenament puternic,
sensibilitatea la nivelul insulinei crește la maximum, iar
carbohidrații merg în acest
moment la alimentarea rezervelor de glicogen consumate în timpul efortului.
Acest lucru va contribui la
procesul anabolic (creșterea
masei musculare), ceea ce în
timp va duce la arderi masive.
Când ne referim la carbohidrați vorbim despre acei
carbohidrați cu eliberare lentă
în organism (cereale integrale,
fructe cu indice glicemic
scăzut precum cele de pădure,
legume bogate în acești

macronutrien\i).
Atenție! Dacă aveți în
mod natural o constituție mai
slabă, se recomandă creșterea
aportului de grăsimi bune în
dietă prin consumul de nuci,
caju, migdale, măsline, avocado, pe;te. Încă un lucru important pe care trebuie să-l
cunoașteți< dietele sărace în
calorii, sub nivelul normal,
duc la pierderea apei din organism, a musculaturii și doar
într-un procent mic elimina
grăsimea. Mai sunteți dispuși
în aceste condiții să încercați
astfel de diete?

Pe scurt, motivele
pentru care ar trebui
să consumați
carbohidrați
Carbohidrații
stimulează producția de serotonină, ceea ce
înseamnă că
v[ vor face să
va simțiți
bine. O dietă
săracă în
carbohidrați
crește riscul
de nervozitate, tristețe
și nemulțumire.
Carbohidrații buni,
adică nu cei raﬁnați, v[ vor ajuta să
v[ mențineți greutatea corporală întrucât de multe ori
conțin ﬁbre dietetice, care
contribuie și la scăderea în
greutate.
Carbohidrații v[ ajută să
scăpați de depozitele de
grăsime. De pildă, ovăzul face
parte din categoria carbohidraților cu eliberare lentă,
ceea ce înseamnă că nu v[ vor
ridica brusc nivelul de zahăr
din sânge, v[ vor ajuta să
ardeți grăsimile și totodată
vor menține senzația de sațietate. Mențin nivelul de zahăr
din sânge echilibrat, ceea ce
înseamnă că reduc riscul de
diabet de tip 2.
Dacă vreți să scăpați de
kilogramele în plus și nu
reușiți pe cont propriu,
mergeți la medicul nutriționist, care v[ poate ajuta, concep]ndu-v[ un plan alimentar
personalizat. În acest fel, nu
numai că veți reuși să slăbiți,
însă nu v[ veți înfometa și nu
riscați să dezvoltați carențe
nutriționale.
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Spune-mi ce
m[nânci ca s[-\i
spun cum dormi
Vechea zicală
“spune-mi
ce
mănânci ca să-ţi
spun cine eşti” s-ar
putea transforma
şi în “spune-mi ce
mănânci ca să-ţi
spun cum dormi”.
Cel puţin aceasta
este concluzia unui nou studiu efectuat de cercetătorii
de la Şcoala de
Medicină Perelman de la Universitatea Pennsylvania,
care va ﬁ prezentat la Congresul Anual
al Somnului din acest an.
Se pare că greutatea corporală şi numărul
de calorii consumate pot inﬂuenţa durata ciclurilor de somn şi, implicit, calitatea somnului. Cercetătorii de la Universitatea din
Pennsylvania au realizat un studiu pe un grup
de 35 de persoane cu o stare bună de sănătate.
Aceştia le-au analizat somnul, cu ajutorul
polisomnograﬁei, care înregistrează modiﬁcările ﬁziologice care se produc în timpul
somnului, două nopţi la rând. Apoi, au măsurat compoziţia corporală şi consumul energetic, inclusiv obiceiurile alimentare şi
numărul de calorii consumate zilnic de
subiecţi.
Studiul indică faptul că indicele de masă
corporală (IMC), procentul de grăsime corporală şi consumul energetic nu sunt indicatori semniﬁcativi pentru durata ciclurilor de
somn. Astfel, adulţii supraponderali sau care
suferă de obezitate au petrecut mai mult timp
în stadiul 5 al somnului (faza REM) în care
se produc visele şi care este caracterizat de
bătăi cardiace şi respiraţie mai rapide şi este
un somn mai puţin odihnitor decât cel din
stadiile non - REM, care nu asigură refacerea.
Un episod de somn REM poate dura între
5 minute şi o oră. Din durata totală a unui
somn, aproximativ 20% reprezintă stadiul
REM de somn.
„Într-o cultură în care presiunea de a sacriﬁca orele de somn pentru a menţine productivitatea este tot mai mare, acest studiu
oferă informaţii preţioase despre cum stilul
de viaţă poate inﬂuenţa calitatea somnului”,
explică Andrea M. Spaeth, autorul principal
al studiului.
Cercetătorii au mai observat că mărirea
aportului de proteine scurtează faza a 2-a a
somnului, atunci când ritmul cardiac şi respiraţia sunt relativ normale, când temperatura corpului scade uşor, şi creşte durata
somnului paradoxal.
Un alt studiu realizat tot de o echipă de
cercetători
de
la
Universitatea
Pennsylvania arată că persoanele care se culcă
la ore târzii şi care suferă de afecţiuni ale somnului se îngraş[ mai repede. Un alt studiu din
2015 arată că persoanele care mănâncă mai
puţin seara pot să-şi îmbunătăţească deﬁcitul
de atenţie şi concentrare care vin odată cu
privarea de somn.
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Eugenia Sabou,
“Audien\e
`n direct” - 18.00
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 IT v
20.00 Agenda Public[ cu Stela Cădar
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 22.30
e Wall - Marele Zid
23.30 Xtra Night Show
1.00 Obser vator (r)
2.00 Intrusul (r)3.00
Acces direct 5.00 Instrusul 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Dragoș Bucur,
“Visuri la cheie”
- 20.30

Steven Seagal,
“Cursa terorii”
- 20.30

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 rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
visuri la cheie
22.30 MasterChef
23.30 Ştirile Pro Tv
0.00 Dezastrul din
San Andreas (r)
2.15 I Like IT (r)
3.00
vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.15 Cei 6 super eroi
(r) 9.15 La bloc (r)
11.45 Cupa Gilbert
(r) 13.45 Confesiunile unei mirese (r)
15.45 Domnița
șoim 18.15 La bloc
20.30 Cursa terorii
22.30 Păsări nocturne 0.30 Cursa
terorii (r) 2.30
Păsări nocturne (r)
4.00 La bloc (r) 5.00
La M[ruţă

Kanal D

Katharine Hepburn,
“Regina african[“ 21.10

Silvia Ioni\[,
“ Știrile Kanal D”
- 19.00

7.00 Iubire dincolo de
timp 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°GEO 10.00 C];tig[
Rom]nia (r) 11.00 via\a
`n direct 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Cap
compas 14.00 Documentar 360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00
Educaţie culinară/Cooking teritorial 17.45 via\a
`n direct 18.45 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2
20.00
C];tig[
Rom]nia! 21.10 Telecinemateca< Regina africană
23.00 Caracatița 0.00
C];tig[ Rom]nia 1.10
Regina africană (r) 2.55
E vremea ta! (r) 3.10
Telejurnal TvR 2 4.05
Caracati\a 5.00 Gala
umorului 5.00 Ferma
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 Puterea dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de r]s
6.45 Știrile Kanal D

Pro 2

Damla Colbay,
“Dragoste de
contraband[“ - 2.15
7.45 Numai iubirea (r)
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Cealalt[ familie
a so\ului meu (r) 14.00
Secrete `n familie
16.00 Dragoste de
contraband[ 17.00 Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00
Cealalt[ familie a
so\ului meu 21.00 Fiicele doamnei Fazilet
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[

Eurosport

M1

7<30 Ciclism< Campionatul Mondial pe şosea, în
Yorkshire 9.00 Ciclism<
Turul Croaţiei, CM pe
şosea, în Yorkshire 9<30
Snooker< Campionatul
Chinei 10<30 Ciclism< Turul Croaţiei 11<30 Motocros< Noaptea Săriturilor, la Hamburg, în
Germania12<30Raliuri<
Acces în culisele ERC
13<00 Curse de maşini<
Cupa de Anduranţă
Blancpain, la Barcelona, în
Spaniai 14<00 Curse de
maşini< Challenge-ul
Mondial Blancpain GT
Asia, la Shanghai, în Chinat 14<30 Sărituri în apă
de pe stânci< Seria Mondială, la Bilbao, în Spania
15<30 Superbike< Campionatul Mondial, la Magny-Cours, în Franţa 16<00
Superbike< Campionatul
Mondial, la Magny-Cours,
în Franţa 16<30 volei<
Campionatul European la
masculin 17<00 Motocros<
Campionatul Mondial , în
Olanda 18<05Snooker<
Campionatul Chinei
20<00 Sărituri în apă de
pe stânci< Seria Mondială,
la Bilbao, în Spania 21<00
Omnisport< Watts 21<20
Ştirile Eurosport 22<00 Superbike< Campionatul
Mondial, la Magny-Cours,
în Franţa 22<40 Superbike<
Campionatul Mondial, la
Magny-Cours, în Franţa
23<20 Ştirile Eurosport
0.30 Golf< Circuitul PGA
, în Statele Unite

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Familia
19.30 Jurnal 20.05
Planeta albastră
20.30 Jurnal 20.34
Astă seară 22.30
Jurnal mondial
22.51 Astă-noapte
0.02 Jurnal de
închidere

Miercuri 2 octombrie 2019
Prima TV

Ionuţ Cristache,
“Rom]nia 9” - 21.00

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 Trăsniți 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 Matinal 10.00 Tribuna partidelor parlamentare 10.40 RugbyCupa Mondial[ 2019
12.45 Discover Romania
13.10 Rugby-Cupa
Mondial[ 2019 15.10
Convieţuiri 16.50 Legendele palatului< Regele
Geunchogo
18.00
Handbal masculin. Liga
Zimbrilor - Etapa 6 *
SCM Politehnica Timişoara-CSM Focşani
19.45 Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.00 Rom]nia 9 22.00 Izola\i `n
Rom]nia 22.30 Adev[ruri despre trecut
23.00 1992-Opera\iunea
Mani Pullite 0.00 Telejurnal 0.30 Poveste după
poveste 1.30 Dosar
Rom]nia (r) 2.20 vreau
s[ fiu s[n[tos (r) 3.10
Constructorii de visuri
(r) 3.35 Sport 3.50 Telejurnal (r) 4.40 Ora
regelui 5.30 #Creativ
5.55 Imnul Rom]niei

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro show
12.55 Brandmania
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 Jurnal RTL 20.55
Dragii moștenitori –
ser. magh. 22.05 Love
Island – găsește-ți
iubirea – show 23.30
Între prieteni – ser.
magh. 0.50 Raliul
Iordaniei 3.45 CSI<
investigatorii – ser. amcan.
TV2

Duna TV

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 8.45
Poșeta
9.40
Labirintul sorților –
ser. turc 10.30 Rex
la Roma – ser. germit-austr. 13.02 Jurnal
14.20 Nigellissima ser. gastr. engl. 15.30
Părintele Brown –
ser. engl. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10 Rex
la Roma – ser. germit-austr.
19.40
Labirintul sorților –
ser. turc 20.35
Părintele Brown –
ser. engl. 21.35
Donul liniștit – ser.
rus 0.10 Dansuri
interzise – film englfr-irl.

Mod[
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Modele de cardigan
pentru început de toamn[ă

TVR 1

Livia Taloi,
“Trăsniți” - 19.30

7.15 Moca – mag. de
dim. 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 22.25 Prindel dacă știi – show 1.15
Detectivi privați – ser.
magh. 5.05 Secrete
de familie – ser.
magh. 5.55
În
capcană – ser. germ.

Miercuri 2 octombrie 2019

Printre piesele vestimentare preferate la început
de toamă, cardiganul se aﬂă
la loc de cinste.
Cele mai multe dintre noi
iubesc toamna pentru simplul
fapt că pictează natura în cele
mai hipnotizante culori. Eu
iubesc toamna pentru că mă încarcă cu o energie ieșită din comun, mă ajută să îmi duc planurile la bun sfârșit și mă îndeamnă să zâmbesc pe stradă
fără un motiv anume.
Și mai iubesc toamna pentru
că îmi plac diminețile răcoroase
la cafea și hainele care mă
încălzesc atunci când pornesc la
drum. Printre piesele vestimentare preferate se numără
cardiganul.

Cardigan, culoarea
cuprului
Deși, cum dă puțin frigul,
orașul capătă nuanțe de gri și negru din cauza oamenilor care
preferă hainele închise la culoare, eu încurajez purtarea nuanțelor puternice cu care vine
toamna la pachet.
Așa că am ales ca prim model un cardigan din tricot neted
și elastic, de culoarea cuprului,
fără închidere, dar prevăzut cu
buzunare laterale. Este ideal
pentru zilele răcoroase de toamnă, când dimineața și seară temperatura scade drastic, iar la
prânz e vreme de rochiță.

Cardigan trei sferturi
Cardiganul este o piesă vestimentară versatilă. Se mulează
pe toate stilurile, pe orice tip de
siluetă și îți poate ține companie
la evenimente din zi și din
noapte.
Alege un cardigan într-o nuanță care știi că se potrivește în
orice situație, cum este negru sau
gri. Și dacă tot spuneam că oamenii preferă hainele închise la
culoare, tonurile de negru și gri,
eu recomand cardiganul într-o
nuanță de gri deschis.

Cardigan din tricot gros
Nu strică niciodată să ai în
dulap un cardigan gros. Pentru
că de câțiva ani buni nu mai știm
la ce să ne așteptăm de la vreme,
toamna poate să aducă cu ea

chiar și câțiva fulgi de nea, așa
că un cardigan din tricot gros o
să își vină în ajutor când eșți luată pe nepregățîțe.
Bineînțeles că am căutat un
cardigan de o culoare plăcută,
în care să îți ﬁe mai mare dragul
să stai.
Galben închis este și el o nuanță de toamnă în care ar ﬁ bine

să te prindă anotimpul friguros.

Cardigan oversize
Hainele oversize nu au ieșit
din tendințe și nici nu cred că
sunt șanse să se întâmple prea
curând... sau vreodată. Ne plac
hainele oversize pentru că acoperă micile imperfecțiuni, dar și

pentru că ne oferă libertate în
mișcare. În plus, sunt ușor de
asortat.
Un cardigan oversize este cel
pe care îl ții tot timpul la vedere,
în cuierul de pe hol. Poți să îl iei
peste rochie, peste fustă și bluză,
peste cămășă și pantaloni eleganți, pentru blugi și cu pantoﬁ
cu toc sau adidași.
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Pro TV

Pro Cinema

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 6.30

Mihai Dedu,
“:tirile Pro TV”
- 7.00

Stefanie Powers,
“Vechi prieteni”
- 16.15

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 Stela C[dar
22.00 :tiri 22.30 Audien\e `n direct (redifuzare)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
:ef sub acoperire
22.30 Masterchef
23.30 :tirile Pro Tv
0.00 O noapte de
pomină 1.45 Masterchef (r) 3.00 vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

8.00 Domnița șoim
(r) 10.45 La bloc (r)
13.00 Cei 6 super
eroi (r) 15.00 Insula
interzisa (r) 16.15
vechi prieteni 18.15
La bloc 20.30 vânătoarea de mafioți
22.30 Datorie de
onoare 2.30 Datorie
de onoare (r) 4.15
La bloc (r) 5.00 La
M[ru\[ (r)

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 Mangalița (r)
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator (r)
2.00 Intrusul (r) 5.00
Intrusul (r) 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Sinan Tuzcu,
Courteney Cox,
“Domnul Destin” -21.10

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
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
Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00
Educaţie culinară/
Cooking teritorial 17.45
Uli\a spre Europa 18.45
E vremea ta! 19.00 Telejurnal T vR 2 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.10
Domnul Destin 23.00
Caracati\a 0.00 C];tig[
Rom]nia! (r) 1.00 Gala
Umorului (r) 2.55 E vremea ta! (r) 3.10 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

“Lacrimi la Marea
Neagră” - 20.00
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
22.45 Se strigă
darul (r) 0.30 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 Snooker< Campionatul Chinei 9<30 Ciclism< Turul Croaţiei
11<30 Ciclism< Turul
Croaţiei 12<30 Snooker< Campionatul
Chinei 14<00 Golf<
Circuitul PGA , în
Statele Unite 15<00
Snooker< Campionatul Chinei 17<00
Jocurile olimpice< Legende vii 17<30 Jocurile
olimpice< Cantonamentele campionilor
18<00 Omnisport<
Watts 20<00 Snooker<
Campionatul Chinei
21<25 Ştirile Eurosport 22<00 Superbike< Campionatul
Mondial, la MagnyCours, în Franţa 22<45
Superbike< Campionatul Mondial, la
Magny-Cours, în
Franţa 23<25 Ştirile
Eurosport 2<30 Snooker< Campionatul
Chinei 23<30 Omnisport< Watts 0<00 Ciclism< Turul Croaţiei
1<00 Motocros< Campionatul Mondial , în
Olanda 2.00 Motocros< Campionatul
Mondial , în Olanda
4.00 Ciclism< Campionatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire

Pro 2

Nazan Kesal,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00
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 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 Fiicele doamnei
Fazilet 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
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Chandra West,
“Soldatul universal<
Confruntare
final[” - 20.30

“Rugby, Cupa
Mondial[ 2019<
Irlanda - Rusia”
- 13.15

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

7.00 Matinal 8.10 Tribuna partidelor parlamentare 8.15 Rugby, Cupa Mondial[ 2019< Georgia - Fiji 10.15 Ca'n viaţă
2019< Italia - Canada
12.30
Parlamentul
României 13.10 Live stadion 13.15 Rugby, Cupa
Mondial[ 2019< Irlanda Rusia 15.15 Akzente
17.50 vorbe;te corect!
16.50 Legendele palatului< Regele Geunchogo
18.00 Europa mea 18.35
Poveste după poveste
19.30 vorbeşte corect!al
19.40 Sport Meteo 20.00
Telejurnal 22.00 Arheologia crimelor comunismului 0.00 Telejurnal
0.30 Poveste după
poveste 1.30 1992 - Operaţiunea Mani Pullite (r)
2.21 Replay (r) 3.10 Adevăruri despre trecut (r)
3.50 Telejurnal 4.40 Pro
patria (r) 5.30 Dosar
Rom]nia (r) 5.55 Imnul
Rom]niei

RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 12.55 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
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 Jurnal
RTL 20.55 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.05 Love Island – găsește-ți iubirea
– show 23.30 Între prieteni – ser. magh. 1.40
Arcașul verde – ser. am.
3.55 CSI< Investigatorii
– ser. am-can.

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 mag-hiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jurnal 1.02 Jurnal de
închidere

TVR 1

TV2
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 22.25 Prinde-l
dacă știi – show 1.15
Detectivi privați – ser.
magh. 5.05 Secrete
de familie - ser. reality magh. 5.55 În capcană – doc. reality
germ.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Labirintul sorților – ser.
turc 10.35 Rex la
Roma - ser. germit-austr. 13.02 Jurnal 14.20 Nigellissima - ser. gastr. engl. 15.25 Părintele
Brown – ser. engl.
16.15 Dragoste infinită – ser. turc
17.05 Rex la Roma
- ser. germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Părintele
Brown – ser. engl.
22.50 Căutăm din
nou niște vecini –
film fr. 0.55 viaductul – film ammagh-germ.
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Vitacan – Vitamina C Natural[ este
Beneficiile mersului
un supliment alimentar cu rol adjuvant `n pe jos ;i cu bicicleta
cre;terea imunit[\ii naturale a organismului Activitatea fizică este orice mișcare

a corpului produsă de musculatura
scheletică și realizată cu consum de
energie. Termenul de activitate fizică
nu trebuie confundat cu sportul sau
exercițiile fizice. În conceptul de activitate fizică sunt cuprinse și activitățile
legate de deplasare, cum sunt mersul
pe jos și mersul pe bicicletă.

Este un adjuvant `n stimularea imunit[\ii naturale a organismului (chiar
;i dup[ sau `n timpul perioadelor de
efort intens) ce contribuie la distrugerea radicalilor liberi, `mbun[t[\e;te circula\ia periferic[, reduce st[rile de oboseal[, reface formele reduse ale vitaminei E ;i cre;te rata de asimilare a fierului.
vitacan are o ac\iune vitaminizant[, imunostimulatoare, antioxidant[, antibacterian[
;i energizant[.

Caracteristici generale
ale produsului
Suplimentul natural vitacan este un produs
atent formulat pentru a completa necesarul de
vitamina C din organism. Deoarece face parte
din gama matrXsan, acest produs – similar tuturor celorlalte produse din aceast[ gam[ – are
`n componen\a sa un complex de ingrediente
naturale a c[ror matrice informa\ional[ este
apropiat[ de forma sa natural[. Acest lucru permite ingredientelor s[ ac\ioneze sinergic, complet]ndu-se ;i poten\]ndu-se reciproc, beneficiind totodat[ ;i de o biodisponibilitate foarte
mare.
Astfel, acest produs deosebit a fost
special conceput pentru a avea o ac\iune vitaminizant[, imunostimulatoare, antioxidant[,
detoxifiant[ ;i energizant[.
vitamina C (acidul ascorbic) este un micro-nutrient esen\ial vie\ii. Aceasta este necesar[
pentru sinteza colagenului din piele, oase, din\i,
gingii sau cartilagii. De asemenea, ea stimuleaz[
absorb\ia fierului ;i, `mpreun[ cu vitaminele A
;i E, are o ac\iune puternic antioxidant[ lupt]nd
`mpotriva radicalilor liberi ;i a stresului oxidativ.
~n ceea ce prive;te vitamina E, acidul ascorbic
ajut[ la refacerea formelor reduse ale acesteia.
Mai mult, acidul ascorbic protejeaz[ elasticitatea
capilarelor sangvine ;i ajut[ la men\inerea presiunii arteriale la valori normale, `mbun[t[\ind
totodat[ ;i circula\ia periferic[.
Un alt rol important al acestei vitamine este
acela de fortifiere a sistemului imunitar ;i de
biosintez[ a hormonilor de adaptare la stres.
Un aport corespunz[tor de vitamina C `n organism ajut[ la diminuarea perioadelor de convalescen\[ echilibr]nd sistemul imunitar. Similar altor vitamine, aceasta este implicat[ `n metabolismul energetic celular, conferind organismului un plus de energie `n st[rile de surmenaj.
Pe l]ng[ beneficiile deja men\ionate, suplimentele naturale ce con\in acest micro-nutrient mai
pot contribui ;i la men\inerea s[n[t[\ii ochilor,
pot spori rezisten\a la diver;i factori alergeni
(prin inhibarea ac\iunii histaminelor), detoxific[ ficatul, cur[\[ organismul de metale grele
;i pot avea o func\ie de reducere a acidului uric
seric.
Din nefericire, aceast[ vitamin[ este eliminat[ foarte u;or din organismul uman, iar acesta
nu este capabil s[ `;i sintetizeze cantit[\ile necesare de vitamina C. Expunerea la diver;i factori de stres cum ar fi fumatul sau stilul de via\[
dezechilibrat precum ;i tratamentul cu diferite
medicamente (ex< aspirin[, anticoncep\ionale)
m[resc viteza de eliminare a acestui nutrient.

~n plus, vitamina C se distruge u;or prin oxidare
;i tratare termic[ fapt ce duce la sc[derea aportului s[u din alimentele ce nu sunt consumate
proaspete, `n stare crud[.
Astfel, cel mai adesea `n dieta modern[ bazat[ pe alimente super-procesate, organismul
nostru poate s[ nu beneficieze de un aport corespunz[tor de acid ascorbic. Formula special[
a produsului vitacan ofer[ organismului o surs[
u;or asimilabil[ de vitamina C, calitate ce este
garantat[ de prezen\a acestui compus `ntr-o
form[ natural[ unde acidul ascorbic este `nso\it
de flavonoide. Extractul de m[ce;, plant[ cu un
nivel foarte ridicat de vitamina C, garanteaz[
bio-disponibilitatea mare a acestei vitamine,
acidul ascorbic reg[sindu-se `n acest supliment
`n matricea sa alimentar[ natural[.
Mod de folosire< Pentru adul\i doza recomandat[ este de 4-6 capsule pe zi, repartizate
`n 2-3 reprize. Pentru copii, doza recomandat[
este de 2-3 capsule pe zi, `nainte de mesele principale sau `ntre mese, `n cure de lung[ durat[.
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

Mersul zilnic pe jos și pe bicicletă prezintă beneficii importante pentru sănătate,
între care amintim< menținerea greutății
normale> reducerea riscului pentru bolile
cardiovasculare> diabet zaharat de tip II> cancer de sân și de colon> depresie.
Persoanele sedentare ar trebui să își modifice stilul de viață în sensul unei vieți fizic
active, începând cu activități fizice minime,
ca parte a rutinei zilnice, pe care să le crească
din punct de vedere al duratei, frecvenței și
intensității.
Mersul pe jos și cu bicicleta prezintă o
serie de beneficii și pentru mediu. Reducerea
utilizării zilnice a autoturismelor individuale
în orașe prin înlocuirea lor cu modalități de
deplasare va duce la scăderea poluării mediului urban.
Poluanții atmosferici care afectează sănătatea includ< particule în suspensie, oxizi
de azot, monoxid de carbon și benzen. Autovehiculele cu motoare Diesel sunt incriminate ca fiind principala cauză a emisiilor
poluante. Reducerea acestor poluanți în mediul urban determină scăderea riscului de
apariție a unui număr important de probleme de sănătate determinate de aceștia, incluzând< boli cardiovasculare, respiratorii și
cancere.
Aceste boli sunt asociate cu rate înalte
de mortalitate la populațiile expuse.
Pe de altă parte, arderea acestor combustibili fosili exercită o mare influență asupra climei și mediului înconjurător datorită
cantităților enorme de gaz cu efect de seră
generate, care se adaugă celor deja existente
în mod natural în atmosferă, contribuind
astfel la efectul de seră și la încălzirea globală
cu efecte asupra sănătății umane astfel< creșterea numărului deceselor cauzate de căldura excesivă sau de frig în regiunile poluate>
modificarea prevalenței unor boli transmise
prin apă sau prin vectori.

