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Poart[ bijuteriile potrivite
în func\ie de evenimentulla care mergi
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“Zone folclorice”
cu Ovidiu Purdea - Some;

duminic[, ora 14<00, 
la Informa\ia TV 



6.55 Azi diminea-
ța. 9.52 Azi înainte
de masă 13.01 Jur-
nal 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

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 În direct
cu viaţa (r) 12.00 Telejur-
nal 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
bucate19.00 Telejurnal
TvR 2 20.00 Gala umoru-
lui 22.00 Drag de Rom]nia
mea! (r) 0.00 Femei de 10,
bărbați de 10 (r) 2.00
România… în bucate
(r)3.00 E vremea ta! (r)
5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Cap compas 

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 23.00 Se strigă darul
(r) 1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea dra-
gostei (r) 4.30 ~n c[u-
tarea adev[rului (r) 6.00
Teleshopping 6.30 Pasti-
la de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D

7<00 Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa din
Malaezia 8<00 Motoci-
clism< Campionatul Mon-
dial de motociclism
viteză, etapa din Malaezia
9<00 Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa din
Malaezia 10<00 Snooker<
Openul Mondial, în Chi-
na11<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 12<30
Superbike: Campionatul
Mondial, la Doha, în
Qatar13<25 Snooker<
Openul Mondial, în Chi-
na 16<30 Snooker<
Openul Mondial, în Chi-
na 17<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden, în
Austria 18<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 18<45
Schi alpin< Cupa Mondi-
ală, la Soelden, în Aus-
tria19<15 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden, în
Austria 19<55 Jocurile
olimpice< Legende vii
20<25 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campi-
onilor 21<00 Snooker 0<00
Curse de maşini< WTCR,
la Suzuka, în Japonia 1<00
Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în
Qatar 2.00 Schi alpin<Cu-
pa Mondială, la Soelden,
în Austria 3.00 Motoci-
clism< Campionatul Mon-
dial de motociclism
viteză, etapa din Malaezia
3.45 Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa din
Malaezia

7.00 Jurnal 8.20
Cinci continente
8.50 Poșeta 9.45
Labirintul sorților
– ser. turc 10.30
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr.
13.02  Jurnal
14.50 Amintirea
maghiarilor la Ro-
ma 15.25 Docto-
rul de pe munte –
ser. germ. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
21.30 Maria din
Nazaret  -  film
germ-it. 

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 Suflete pierdute
(r) 13.45 Teleshop-
ping  14.00 Legea iu-
birii (r) 15.00 O sin-
gura 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
Pre\ul dragostei (r)
4.45 Legea iubirii (r)
5.30 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.30 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor(r)9.30 Te-
leshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshoping11.30
Camera de râs
12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera
de r]s14.30
Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Paradisul femeilor
18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 Povestea
unei crime 22.00
Evadare în zori
1.00 Povestea unei
crime (r) 2.30
Constantin 60'
3.30 Pasiune
Toscană 5.30 Elisa
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00
Matinal 9.45 Micile
vedete în bucătărie
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Rugby, Cupa Mondi-
al[ 2019 13.00
Preşedinte pentru
România 13.30 Croni-
ci Mediteraneene
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect!16.00
EURO polis 18.35 Na-
dine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejur-
nal 21.00 Preşedinte
pentru România 22.00
Preşedinte pentru
România 22.35 Asa-
ltul mercenarilor 0.10
Telejurnal 0.50 Na-
dine (r) 1.50 Fan/ Fun
urban (r)  2.15 Asaltul
mercenarilor (r)3.50
Sport Meteo (r) 4.15
Telejurnal (r)  5.05
Lumea azi (r) 5.30 Im-
nul 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 Cititorii de
oase  5.15 Renegata
6.00 Ce se întâm-
plă, doctore? (r)
6.30 Arena bu-
c[tarilor

7.30 Domnița șoim
10.15 La bloc (r)
12.30 Aventuri în
parcul de distracții
(r)14.30 vacanță la
capătul lumii (r)
16.30 Cowboy și id-
ioți 18.15 La bloc
20.30 Breaking
News 22.15 Păsări
nocturne 0.15
Doamna America
2.00 Păsări noc-
turne (r) 4.00 La
bloc (r)  6.15 Marvel
Anime  

7.00 Observator 7.57Alegeri
prezidentiale 2019 - emisiune
de promovare electorala 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.57 Alegeri preziden\iale
2019 - emisiune de promovare
electorala  12.00 Observator
13.57 Alegeri preziden\iale
2019 - emisiune de promovare
electorala 14.00 Gazda per-
fect[ 15.57 Alegeri preziden-
tiale 2019 - emisiune de pro-
movare electoral[ 16.00 Ob-
servator 17.00 Acces direct
19.00 Observator 20.00 iU-
mor (sezon nou) 22.30 Hell-
boy și Armata de Aur 1.00
Intrusul (r) 3.00 Acces direct
(r) 5.00 Intrusul 6.00 Obser-
vator

7.00 :tiri 7.30 Gimnasti-
ca de diminea\[  8.00
Dezbatere electorală
(reluare) 12.00 :tiri
18.00 Info Electoral, re-
alizator Mihai Sălceanu,
invitat Mircea Diaconu -
candidat la preziden\iale
(r) 19.30 :tiri 20.00 Dez-
batere electorală, real-
izator Stela C[dar

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

“Micile vedete în
bucătărie” - 9.45

C[t[lin M[ru\[,
“La M[ru\[“ - 15.00

Mircea Diaconu, 
invitat la “Info 

Electoral” - 18.00

Rosa Salazar,
“Păsări nocturne” 

- 22.15

Angelique Boyer,
“Suflete pierdute” 

- 19.00
Andreea Fried,

“Focus 18” - 18.00
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6.25 Prins în plasă
– film am. 8.40 Ma-
rea ieșire – film am.
10.45 Alo, iată ma-
rea! – film magh.
12.20 Ghost – film
am. 15.15 Fiii omu-
lui cu inima de pia-
tră – film magh.
19.55 Alergare cu
familia 21.55 Con-
cursul bucătarilor
șefi  23.55 Maestrul
luptei 2 – film can.
2.15 Mexicanul –
film am. 4.35 Micu-
ții geniali – film am.

TV2

7.35 Clubul de puști
11.00 Aventură săl-
batică – film de des-
ene animate am.
12.30 vulpoii bătrâni
– film am. 14.30 Tă-
ticule, viu sau mort –
film am. 16.35 Feme-
ia vecinului este me-
reu mai verde – film
am. 19.00 Jurnal RTL
20.00 vraja gheții –
film am. 22.05 Thor<
Ragnarök – film am.
0.55 Băieți buni – ser.
magh. 2.15 Hotelul
anului – cele mai bu-
ne cazări din provin-
cie.

RTL Club
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Cine nu cunoaşte sim-
paticul ghem viu de ţepi care
iese agale la plimbare la ceas
de seară? Este unul dintre
primele animale cu care luăm
contact încă din copilărie, fi-
ind o figură omniprezentă în
basme, poveşti, şi mai nou,
desene animate. 

Dincolo de prima impresie,
ariciul este un animal de-a dreptul
fascinant, cu un mod de viaţă in-
teresant şi cu un rol de mare im-
portanţă în ecosistemele din care
face parte. Dar, dincolo de mitolo-
gia sa absolut surprinzătoare şi de
informaţiile de ordin strict zoo-
logic, veţi (re)descoperi un animal
tot mai des încolţit şi periclitat de
acţiunile nesăbuite ale omului.
Aricii trebuie să supravieţuiască!
Fără ei lumea ar deveni mai
săracă, iar toamna şi-a pierde din
farmec...

Ajuns la maturitate, ariciul are
o lungime corporală de 25-30 cen-
timetri, la care se adaugă o codiţă
de doar 2-5 centimetri. Masculii
sunt cu puţin mai mari decât
femelele. Fără a fi un animal nu-
meros în România, este întâlnit în
multe regiuni - în câmpii, zone
umede, dealuri şi munţi. Pop-
ulează pădurile de foioase, tu-
fişurile, lăstărişurile,
mărăcinişurile şi chiar grădinile.
O populaţie importantă de arici
trăieşte şi în Delta Dunării, în
zonele ceva mai înalte, cu dune şi
păduri.

Ariciul este unul dintre ani-
malele care îşi petrec iarna hi-
bernând. Înainte de hibernare,
care începe de obicei din luna oc-
tombrie (sau chiar septembrie,
dacă toamna s-a dovedit aspră în
anul respectiv), ajunge să-şi
dubleze greutatea prin acumulări
de grăsime. Imediat după ieşirea
din hibernare, aricii au un singur
lucru în cap< sex!

Împerecherea are loc în lunile
aprilie-mai, iar gestaţia la aricii
româneşti este de 25-28 zile.
Rezultatele apar sub forma a 2-7
pui, care nu depăşesc 5 cm
lungime, cu trupuşoarele
acoperite de peri fini şi moi, care
se vor transforma ulterior în ţepii
caracteristici.

Din tainele biologice 
ale aricilor

Ariciul este în mod natural un
animal singuratic şi independent
în sălbăticie. Cu toate acestea, se
domesticeşte uşor. Acestă carac-
teristică, dublată de simpatia pe

care o trezeşte, a făcut ca aricii să
devină în prezent unele dintre cele
mai căutate animale de companie
în ţările occidentale. 

Pentru talia lor, aricii au o du-
rată de viaţă surprinzător de mare.
Dacă în natură trăiesc 4-7 ani, în
condiţii de captivitate şi îngrijire
atentă pot atinge 10-16 ani.

Dacă aveţi arici în grădină şi
vreţi să le lăsaţi hrană pe timpul
nopţii, lăsaţi-le fructe, carne sau
nuci. În niciun caz lapte sau pro-
duse lactate. 

În captivitate, aricii se împri-
etenesc repede cu câinii şi pisicile.

În natură pot fi observaţi mai
ales după ploaie, când sapă mai
uşor după râme, mari delicatese
culinare în lumea aricilor.

Este un animal nocturn,
având, în decursul celor 24 ore, 3
perioade de activitate distincte<
una între orele 18-20, a doua după
miezul nopţii, între orele 1-2, iar
ultima aproape de ivirea zorilor,
între orele 4-6. Ziua stă ascuns în
desişuri, sub trunchiuri de copac
sau în propria vizuină.

Un duşman natural al său este
buha mare (Bubo bubo), pasăre
răpitoare de noapte care, prin di-
mensiunile sale mari şi lungimea
ghearelor, poate ucide uşor un ari-
ci. Pe lista duşmanilor naturali,
urmează vulpile, lupii şi dihorii.
(Aricii exotici din regiunile calde
sunt atacaţi şi de manguste.)

Aricii se pot căţăra în copaci,
pot escalada ziduri sau garduri şi
chiar înoată excelent, cu toate că
nu au forţa şi rezistenţa necesară
traversării unui râu sau lac de di-
mensiuni mari.

Ariciul este unul dintre cele
mai folositoare animale pentru
agricultură. Un singur arici curăţă
grădina de insecte dăunătoare,
consumând doar într-o noapte
circa 200 grame de larve, gândaci
şi alte insecte.

Au fost, în vechime, o impor-
tantă sursă de hrană în multe cul-
turi. Erau mâncaţi în Egiptul An-
tic, iar în gastronomia medievală
europeană se întâlneau reţete de
preparare a aricilor. Beduinii au
apreciat dintotdeauna carnea de
arici, considerând-o un leac efi-
cient în tratamentul şi profilaxia
reumatismului şi artritei.

Întrebarea cumva comică de-
spre "cum fac sex aricii", fără ca
masculul să se rănească în spinii
de pe spatele femelei, şi-a găsit
răspunsul în urma studiilor şi ex-
perimentelor de laborator. În mo-
mentul copulării, penisul mascu-
lui, care este situat în centrul ab-
domenului, nu este deloc rănit în
timpul procesului, deoarece
femela îşi întoarce foarte mult coa-
da şi bazinul în sus.

Aricii au în medie între 5.000-
6.000 ţepi, poziţionaţi pe spate,
gât, ceafă şi laturile corpului.

Au o abilitate unică 
în regnul animal

Datorită unei musculaturi
specializate, sunt capabili să se
ghemuiască foarte mult, până
când iau forma aproximativă a un-
ei sfere. Pielea largă a ariciului se
extinde, acoperind inclusiv capul
şi expunând toţi ţepii care, în
această poziţie de apărare, sunt
orientaţi spre exterior.

În faţa unui pericol iminent,
aricii iau urgent forma de sferă şi
rămân aşa până când pericolul
trece. Cu toate acestea, ţepii nu
sunt singurul mijloc de apărare.
Conform studiilor recente, se pare
că aricii preferă să fugă şi să se as-
cundă atunci când sunt atacaţi, în
loc să rămână pe loc, chirciţi în
poziţia caracteristică.

Demiurgul modest

Prezent în multe basme şi
poveşti, ariciul, ca personaj, as-
cunde de fapt mistere mult mai
vechi, fiind regăsit în numeroase
mituri şi legende cosmogonice.
Ocupând un loc de seamă în mi-
tologia persană, ariciul apare şi în
tradiţiile popoarelor turcice din
Asia Centrală.

În miturile noastre primor-
diale, ariciul participă alături de
Dumnezeu (Fârtat) şi Diavol (Ne-
fârtat) la urzirea lumii. Iată-l
propulsat în rolul de "inginer" al
Creaţiei. La fel ca în cazul mi-
turilor primordiale indo-eu-
ropene, asiatice sau chiar africane,
ariciul este şi la noi un purtător al
inteligenţei creatoare supreme şi
chiar al unei etici surprinzătoare.
El este cel care pune ordine în suc-
cesiunea zilelor şi preîntâmpină
incestul Soarelui cu Luna,
izbăvind astfel lumea proaspăt
făurită de greutatea unui păcat
primordial.

Descoperim aşadar ariciul im-
plicat în rolul neaşteptat de ajutor
al lui Dumnezeau în procesul
urzirii lumii. Ba chiar, în unele mi-
turi, Dumnezeu greşeşte Facerea
Lumii, sau este în lipsă de inspi-
raţie. Salvarea vine de la meticu-
losul şi inteligentul arici care, prin
intermediul a diferiţi soli ani-
malieri (cel mai adesea, albine),
vine cu soluţiile potrivite pentru
terminarea Lumii.

Cu sau fără simbolismul său
fascinant, ariciul răm]ne acelaşi
spiriduş al toamnei, a cărui
apariţie ne încântă privirea şi ziua.
Iubiţi-l şi ocrotiţi-l ori de câte ori
îl întâlniţi!

Ariciul, un spiridu; al toamnei 
pe care trebuie s[-l ocrotim 



8.05 Desene anima-
te 10.50 Trendma-
nia 12.30  Magazin
pentru mecanicii
auto 13.00 Bagajul
– mag. turistic
14.40 În capcană –
doc-reality germ.
15.10 visătorul –
film am. 17.20 Co-
lumbo – ser. am.
19.55 Păpușa e falsă
– film magh. 22.00
Într-o alertă morta-
lă  – film am. 0.25
Un roman de închi-
soare – film am.
2.25 Evadarea – 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
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 în-
chidere

7.35 Clubul de puști
12.00 Brandmania
12.35 Autogram –
pentru șoferi  14.45
Secolul XXI. -  legen-
dele trăiesc cu noi
14.20 Băieți buni –
ser. magh. 16.40 Fe-
meia vecinului  e și
mai verde  – film am.
19.00 Jurnal  RTL
21.00 X-Faktor –
show 0.00 Mame
dezlănțuite -  film
am. 1.45 vraja gheții
– film am. 3.55 CSI<
investigatorii din
New York – ser. 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 (r) 12.00 vibe By
Ioana voicu 12.30 Cap
compas 13.00 Gala
Umorului 15.00 Femei
de 10, bărbați de 10
17.00 Zile cu stil 17.30
Motorvlog 18.00 Me-
morialul Durerii - o is-
torie care nu se `nva\[ la
;coal[ 18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
20.10 Supravieţuitori în
infern 22.10 În apărarea
fiului 23.45 Zile cu stil
(r) 0.15 Motorvlog (r)
0.45 Supravieţuitori în
infern (r) 3.45 Sid, micul
savant (r) 4.35 Cap com-
pas (r) 5.00 D’ale lu’
Mitic[ 5.55 Imnul
României 6.00 Mo-
torvlog 6.30 Teleshop-
ping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Întoarcerea
Panterei Roz 11.00
Sport, dietă şi o ve-
detă 11.30 Teleshop-
ping 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 ~mi place dan-
sul 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 5.00
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! 6.00 Te-
leshopping 6.30 Pas-
tila de r]s (r) 6.45
Știrile Kanal D 

7<15 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Malaezia 9<00
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Malaezia 10<00
Snooker< Openul Mon-
dial, în China 11<30 Ci-
clism< Turul Lom-
bardiei, în Italia12<25
Fotbal< Premier League
13<25 v  14<25 Fotbal<
Premier League 16<30
Fotbal< Regatul Unit
16<55 Fotbal< Premier
League 21<30 Ştirile Eu-
rosport 21<35 Snooker<
Openul Mondial, în
China 23<00 Ştirile Eu-
rosport 23<05 Super-
bike< Campionatul
Mondial, la Doha, în
Qatar 23<35 Superbike<
Campionatul Mondial,
la Doha, în Qatar 0<00
Curse de maşini< WT-
CR, la Suzuka, în
Japonia 0<30 Snow-
board< Cupa Mondială
FIS, la Modena, în Italia
1<35 Curse de cai< Cupa
crescătorilor de cai de
rasă, în Statele Unite
3.05 Omnisport< Watts
4.00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Malaezia 5.00
Motociclism: Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Malaezia

7.00 Jurnal 7.55
Harta 9.00 Preie-
tenii lui Noe 9.30
Modă și design
10.30 Îngerul pă-
zitor – ser. am.
13.02 Jurnal
13.55 Muzică de
prânz 14.25 Par-
titura – mag. cul-
tural 15.25 Doc
Martin – ser. engl.
16.20 Paradisul
pierdut – film
magh. 18.00 În-
ger gastronomic
20.40 Reconfigu-
rarea – film
magh. 21.00 Car-
tea iubirii – film
am. 22.50 Necro-
logul – film rom.
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Corina Dănilă,
“Gala Umorului” 

- 13.00

Mihai Mito;eru,
“Se strigă darul” 

- 20.00
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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 9.30 Tele-
shopping 10.30
Flash monden (r)
11.00 Secrete de stil
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 13.30 Stejar, ex-
trema urgenta 15.30
Mihai viteazul
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Ultima fron-
tiera a mortii 22.00
Casa Charnel 0.00
Atac aerian (r)2.30
Ultima frontier[ a
mor\ii (r) 4.30 Mihai
viteazul (r) 6.30 Cu
lumea-n cap (r)

7.00 Politic[ ;i delicate\uri
8.00 Aventur[ urban[
9.00 Constructorii de vi-
suri 9.30 Levintza prezin-
tă 10.00 vreau să fiu sănă-
tos 10.55 Live sta-
dion11.00 Rugby, Cupa
Mondiala 2019 13.00 Ob-
servatori la Parlamentul
European 13.30 Iubiri
celebre 14.00 Telejurnal
15.30 Handbal feminin,
Liga Florilor<  CS Măgura
Cisnădie - SCM Craiova
17.10 vedeta populară (r)
18.00 vedeta populară
19.00 Teleenciclopedia
20.00 Telejurnal 21.00
Preşedinte pentru Româ-
nia 22.00 Tut< destinul un-
ui faraon 23.00 Profesion-
iştii... cu Eugenia vodă
0.00 #Creativ   0.35 An-
chetele comisarului An-
tonescu 1.35 Teleenciclo-
pedia 3.10 Iubiri celebre
(r) 3.40 Levintza prezintă
(r) 4.05 vreau s[ fiu
s[n[tos 4.55 viaţa satului
(r) 5.30 Imnul Rom]niei
5.35 Teleshopping 6.30
Adevăruri despre trecut 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro Tv 11.00
Ce-o fi cu soții
Morgan? - Știrile
PRO Tv 13.00 :ef
sub acoperire (r)
14.00 Masterchef
(r) 16.00 vocea
României (r) 19.00
Ştirile Pro Tv
20.00 Omul-Fur-
nică 22.15 Sucker
Punch< Evadare
din realitate 0.30
Profu' (r) 1.30
Renegata 6.00
Lecţii de viaţă 

8.15 Ce spun româ-
nii (r) 10.45 La bloc
(r) 12.00 vacanță la
capătul lumii (r)
14.30 Cowboy și id-
ioți (r) 16.15 For-
mula iubirii 18.15
La bloc 20.30 Cum
s-o dai să fie bine?
22.45 Falsificatorul
4.45 La bloc (r) 2.45
Moulin Rouge! (r)
6.15 Marvel Anime
- Iron Man 

7.00 Observator 9.30 Crăi-
asa Zăpezii 11.00 Sunt un
mic ticălos 12.57 Alegeri
preziden\iale 2019 - emisi-
une de promovare elec-
torala 13.00 Observator
13.15 Sacrificiul 15.30
Chefi la cuțite (r) 19.00 Ob-
servator 20.00 Te cunosc
de undeva 23.15 Un sărut
de milioane 1.30 Top Gun
4.00 Un sărut de milioane
(r) 6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00
Spiridu; Ghidu; 14.00
Dezbatere electorală (r)
15.30 Info Studio, real-
izator I. Anița;, invitat
Mike Andrei - criminal-
ist 17.00 La psiholog, re-
alizator I. vladimirescu,
invitat[ Supernanny Iri-
na Petrea 17.30 Taina
credin\ei (lb. maghiară),
realizator Eva Laczko
19.00 :tirile săptămânii
22.00 S[n[tate, fru-
muse\e, stil, invitat Ionu\
Bobi\ - fizioterapeut (r)
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Iuliana Tudor ,
“Vedeta populară” 

- 18.00
George Buhnici,

“I Like IT” - 10.00

Mike Andrei, invitat
la “Info Studio” -

15.30

Afra Saraçoglu,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Kathleen Robertson,
“Formula iubirii” 

- 16.15

Nadine Velazquez,
“Casa Charnel”

- 22.00
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Studiile au arătat că în ul-
timii ani, tot mai mulţi oa-
meni din lume se confruntă
cu o problemă serioasă şi
demnă de luat în considerare,
și anume fobia socială. Ce
este aceasta şi mai ales cum
poate fi ea tratată aflaţi citind
acest material.

Persoanele care au fobie so-
cială sunt de regulă neliniștite,
mereu tensionate și nesigure pe
ele când vine vorba de a participa
la anumite situații de natură so-
cială.

Fobia debutează 
în adolescență sau 
în primii ani ai vieții 
de adult

Specialiștii spun că în urma
cercetărilor făcute în ultimii ani,
7 chiar 12 procente din oameni
suferă de această formă de anxi-
etate. Problema își are debutul în
anii de adolescență sau la vârsta
de început a vieții de adult. Prin-
cipala idee e să știm să facem
diferența dintre emoțiile care ne
pot încerca atunci când dorim să
vorbim în public, când avem de
făcut o prezentare și așa mai de-
parte, respectiv fobia socială care
este o formă de anxietate. În mod
normal, emoțiile ce le simțim,
timiditatea, teama de a vorbi în
public se sting în intensitate în
timpul evenimentului ce îl
susținem. Și la final sau după ce
mai trece puțin timp, cei cu emoții
zâmbesc când își amintesc cât de
tare s-au temut de o discuție în
public. 

Cum văd lucrurile cei ce
suferă de fobie socială?

Ei bine, la polul opus sunt per-

soanele cu fobie socială, care văd
lucrurile cu totul altfel și trec
diferit peste aceste situații, în sen-
sul că starea de anxietate devine
tot mai greu de suportat, simțin-
du-se depășiți de situație. Per-
soanele cu fobie socială sunt efec-
tiv copleșite de neliniște, ajungând
chiar să simtă că se sufocă, să
simtă că tremură, nu pot vorbi,
amețesc sau nu mai au cuvinte.
Chiar din cauza acestei fobii so-
ciale văd că tot ceea ce fac sau au
de făcut merge foarte prost. Ele
nu văd niciun bine, ci dimpotrivă,
observă toate aspectele negative
sau neplăcute legate de situația în
car se găsesc. Sunt îngrozite de
posibilitatea că vor face impresie
proastă, vor spune ceva greșit, fi-
ind iată exagerat de preocupate de
ce impresie vor lăsa celorlaltor
persoane.

O predispoziție la 
a dezvolta fobia socială

Un diagnostic de fobie socială
se pune numai dacă persoana e
foarte nemulțumită de viața sa,
pierde oportunități sociale și pro-
fesionale, îi e greu să își desfășoare
activitatea cotidiană, e stresată de
anxietatea sa. În măsură să pună
un diagnostic sunt psihologii, care
au instrumentele necesare unei
evaluări. Studiile în domeniu au
mai scos în evidență faptul că un-
ele persoane sunt mai predispuse
să dezvolte fobie socială și mecan-
isme genetice ar putea fi cauza ei.
Totodată, oamenii care se îngri-
jorează frecvent, se sperie, plâng
ușor, sunt mai vulnerabili să dez-
volte probleme de anxietate.
Evenimentele critice din copilărie
îi predispun pe oameni să dezvolte
fobie socială. 

Netratată corespunzător, fobia
socială are simptome ce pot per-
sista chiar peste 20 de ani, ea ne-
fiind o problemă tranzitorie. 

Fobia social[, 
o form[ de anxietate

Încă de când vin pe lume,
copiii sunt călăuziți prin vi-
ață de părinții lor. Când
cresc mai mari și părinții au
impresia că totul va fi mult
mai ușor, vine adolescența
și odată cu ea, discuțiile în
contradictoriu între adoles-
centul rebel și părinții săi. 

O perioadă de criză, mai ales
dacă nu știm cum să o ges-
tionăm. Psihologii au soluții,
consilierii în dezvoltarea person-
ală la fel. 

Implicarea părinților

În opinia specialiștilor, e
foarte importantă implicarea
părinților în toate etapele vieții
copilului și cu atât mai mult în
perioada adolescenței. Pentru
dezvoltarea copilului, părintele
e o resursă esențială. La vârsta
adolescenței cresc șansele ca
problemele din copilărie să se
acutizeze. Este vorba de prob-
leme emoționale, comporta-
mentale sau chiar alimentare.
Copilul însă poate fi ajutat să
acționeze cu încredere în sine,
să dezvolte relații bazate pe re-
spect și pe încredere. Multiplele
transformări prin care trece un
tânăr adolescent se reflectă asu-
pa fizicului său, asupra stării psi-
hice și vieții sociale. Adolescen-
tul învață acum să se integreze,
să se adapteze la noul său chip,
trup și să facă față uraganului de
schimbări ce intervin la nivel
mental, în sufletul său.

Îmbunătățirea exprimării
emoțiilor

Consilierii în dezvoltare
personală pot juca un rol im-
portant în a-l ajuta pe adoles-
cent să își îmbunătățească ex-
primarea emoțiilor, adecvarea
relațiilor comportamentale.
Toate acestea se vor reflecta în
adaptarea lui la școală, în fam-
ilie și în societate. Dezvoltarea
personală îl ajută să își crească
stima de sine. De asemenea, îm-
bunătățește și optimizează ca-
pacitatea sa de autocunoaștere.
Îl ajut[ pe plan relațional și în
comunicarea interpersonală. Îl
învață să se exprime emoțional,
îi activează resursele, abilitățile
sale de a empatiza, iar con-
silierea vocațională e pusă și ea
pe primele locuri la un curs de
dezvoltare personală, de exem-
plu. Când se impune, se lu-
crează și pe reducerea compor-
tamentelor problematice. 

Tematici de interes 
specifice acestei perioade

Un alt aspect al cursurilor
de dezvoltare personală este cel
legat de abordarea unor temati-
ci de interes specific acestei pe-
rioade. Nevoi au nu doar ado-
lescenții, ci și părinții, motiv
pentru care munca se face în
echipă. Chiar și părinții vor de-
scoperi noi modalități de a-și
educa adolescenții, tehnici
bazate pe susținerea dezvoltării
interioare, a exprimării person-
ale, pe responsabilizări prin
acordarea de sarcini specifice
vârstei, pe consolidarea con-
duitelor adulte și respectarea
spațiului personal al adolescen-
tului pentru că acesta are o
mare nevoie de individualizare. 

Dezvoltarea personal[ la vârsta
adolescen\ei



8.05 Desene animate
10.50 Atelier de des-
ign 11.20 Tocul –
mag. pt. femei 12.25
Super Car – mag. pt.
șoferi 13.30 Con-
structorii – magazin
14.05 Andri’s Kit-
chen -  show gastro-
nomic 14.35 Szaffi  –
film magh. 16.20 Ju-
rassic Park -  film am.
22.50 Plăcintă ame-
ricană – film am.
1.20 Doar prietenii –
film am. 3.20 Câini
de hârtie  – film
magh.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul
celor din v4 13.55
Azi după masa
14.35 Expres
carpatin 15.35
Familia 19  16.35
Lumea 17.35
vârsta 18.55 Astă
seară 20.05 Ești
acasă 20.30 Jurnal
22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de
puști 11.10 Lifesty-
le 12.15 Aventurie-
rii – mag. turistic
13.25 Hotelul anu-
lui  - cele mai bune
cazări din provin-
cie 14.50 Street Kit-
chen – gastro-rea-
lity 16.15 Hai după
el! – film it. 19.00
Jurnal RTL  19.55
X-Faktor 22.50 Cei
de după chef 3 -
film am. 1.50 Thor<
Ragnarök – film
am.

7.00 Documentar
360°-GEO 8.00
Rom]nia... `n bucate
8.30 vibe By Ioana
voicu 9.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natur[ ;i aven-
tur[ 11.00 Destine ca-
n filme (r) 12.00 Gen-
era\ia Fit 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 Un comisar
acuză 15.00 Drag de
Rom]nia 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 Revanșa 22.10
Jocul lacrimilor 0.15
Re\eaua de idoli 1.00
Memorialul Durerii
(r)  1.55  Un comisar
acuză (r) 3.45 Revanșa
(r) 5.00 Ferma 5.55
Imnul României 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Telshopping

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
adevărului (r) 14.30
Asta-i România!
16.00 Puterea
dragostei  18.00 Știr-
ile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Roata norocu-
lui 22.00 Asta-i
Rom]nia! 23.30 In-
ocenta 2.30 Puterea
dragostei (r) 5.30
Pastila de r]s 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s (r)
6.45 Știrile Kanal D

7<15 Motociclism<Campi-
onatul Mondial de moto-
ciclism viteză, etapa din
Malaezia 8<45 Motoci-
clism< Campionatul Mon-
dial de motociclism viteză,
etapa din Malaezia 10<00
Snooker< Openul Mondial,
în China 11<00 Ciclism<
Turul Lombardiei, în
Italia12<15 Jocurile
olimpice< Legende vii
12<45 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campi-
onilor13<15 Jocurile
olimpice< Forţa unuia
13<45 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden, în
Austria 14<25 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 14<55
Fotbal< Regatul Unit 15.55
Fotbal< Premier League
18<00 Fotbal< Regatul Unit
20<30 Maraton< Maratonul
de la New York, Statele
Unite22<00 Ştirile Eu-
rosport 22<10 Snooker<
Openul Mondial, în China
23<00 Ştirile Eurosport
23<05 Superbike< Campi-
onatul Mondial, la Doha,
în Qatar 23<45 Superbike<
Campionatul Mondial, la
Doha, în Qatar 0<30 Schi
acrobatic< Cupa Mondială
FIS, la Modena, în Italia
1<30 Snowboard< Cupa
Mondială FIS, la Modena,
în Italia 2<30 Snooker<
Openul Mondial, în China
4<00 Maraton< Maratonul
de la New York, Statele
Unite 5<30 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia 6<30
Snooker< Openul Mondial,
în China

7.00 Jurnal 9.00 În
mâna lui Dumnezeu
9.30 Cronica catoli-
că 10.05 Rome Re-
ports  11.20 Religie
și libertate 13.02 Jur-
nal 14.00 Muzică de
prânz  14.35 Ținu-
turi sălbatice: Alas-
ka – ser. engl. 16.10
Rapsodie de Tokaj –
film magh. 18.25
Cartea de bucate a
lui Borbás Marcsi
22.20 Pe veci – film
fr.  0.20 45 de ani –
film engl.
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Cristina Soare,
“E vremea ta!” 

- 18.50

Bursucu,
“Roata norocului” 

- 20.00

6 Informa\ia zilei Duminic[ 3 noiembrie 2019Programe TV

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 Camera de râs
14.00 Am fost șais-
prezece 16.00 Cron-
ica cârcotaşilor (r)
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei - Best of 23.00
Ascunzătoarea 1.00
Casa Charnel (r)
3.00 Ascunzătoarea
(r) 5.00 Flash mon-
den (r) 5.50 Starea
na\iei - Best of 6.50
Teleshopping

7.00 Universul credinţei
9.00 M.A.I. aproape de
tine 9.30 Pro patria
10.00 ~n gr[dina Danei
10.35 viaţa satului
11.50 Minutul de agri-
cultură12.00 viaţa sat-
ului 14.00 Telejurnal
14.30 Politic[ ;i deli-
cate\uri 15.30Handbal
masculin, Cupa Ro-
mâniei< CSA Steaua -
AHC Potaissa Tur-
da17.15 Pistruiatul
18.00 Aventura urban[
19.00 Exclusiv `n
Rom]nia 19.50 Mo-
mentart 20.00 Telejur-
nal 21.00 vedeta popu-
lar[ 23.00 Garantat
100% 0.00 Replay 1.00
Pistruiatul 1.45 Exclusiv
`n Rom]nia 2.30 Tele-
jurnal (r) 3.20 Univer-
sul credinţei (r)
4.10Universul credin\ei
5.00 ~n gr[dina Danei
5.30 Imnul Rom]niei
5.35  Preşedinte pentru
România 6.30 Ade-
văruri despre trecut

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă
doctore? 10.30 Are-
na buc[tarilor 11.00
Cartea vieții - Știrile
PRO Tv 13.00
Apropo Tv 14.00
Masterchef (r) 16.00
visuri la cheie 18.00
România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 e Account-
ant< Cifre pericu-
loase 22.30 1.000
post Terra 0.30
Apropo Tv (r) 1.30
Renegata 4.30 Arena
bucătarilor (r) 5.00
Ce spun românii (r)
6.00 Ştirile Pro Tv

8.150 Ce spun
românii (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 Cow-
boy și idioți (r) 14.15
Cum s-o dai să fie
bine? (r)16.30 Peri-
col de moarte18.15
La bloc 20.30 Aven-
turile extraordinare
ale Adelei 22.30
Rătăcitorul 0.30 vir-
gina Americană (r)
2.15 Rătăcitorul (r)
4.15 La bloc (r) 5.45
La Maruţă (r)

7.00 Observator 9.30 Te
cunosc de undeva (r) 12.57
Alegeri preziden\iale 2019
- emisiune de promovare
electoral[ 13.00 Observa-
tor 13.15 Sacrificiul (r)
15.30 Chefi la cu\ite (r)
19.00 Observator 20.00
Mangalița 21.00 Antitalent
23.30 iUmor (r) 2.00 An-
titalent 4.00  Top Gun (r)
6.00 Observator 

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, re-
alizator Mihaela Ghiță,
invitat pr. Iulian Bud[u
(r) 13.00 ~n slujba comu-
nit[\ii, realizator M. S[l-
ceanu, invitat voicu
:ichet - coordonator Re-
vista Eroii Neamului
14.00 Zone folclorice cu
Ioana vladimirescu, invi-
tat Ovidiu Purdea 17.30
S[n[tate, frumuse\e, stil,
invitat Ionu\ Bobi\ -
fizioterapeut (r) 18.30
Educație ecologică (r)
20.00 ~n slujba comu-
nit[\ii (r)
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Dana 
Constantinescu,
“Viaţa satului” 

- 12.00 

Cristian Leonte,
“România, te

iubesc!” - 18.00

Voicu :ichet, 
invitat la “~n slujba 
comunit[\ii” - 13.00

Susan Prior,
“Rătăcitorul” - 22.30

Julián Gil,
“Legea iubirii” 

- 18.00
“Schimb de mame” 

- 20.00

Informa\ia zilei 7Duminic[ 3 noiembrie 2019 Remedii naturiste

Amestec de substanţe de
consistenţa răşinii, culese de
pe cel puţin 20 de specii de ar-
bori, propolisul este pentru
stup o adevărată barieră de
protecţie. De altfel, cuvântul
propolis vine din greacă şi
înseamnă „partea dinaintea
cetăţii”.

El a fost denumit aşa de către
învăţaţii greci care, observând cum
îşi construiesc albinele stupul, au
ajuns la concluzia că această sub-
stanţă joacă rolul de pavăză îm-
potriva agresorilor externi,
propolisul făcând din stup o ade-
vărată cetate.

Studiile moderne privitoare la
proprietăţile acestui preparat natural
i-au uimit pe oamenii de ştiinţă< nu
mai puţin de 21 de bacterii, 9 specii
de ciuperci parazite, 30 de tipuri de
virusuri (incluzând şi varietăţile lor)
sunt distruse de către propolis, care
este cel mai puternic medicament
antiinfecţios cunoscut.

Iar proprietăţile sale terapeutice
nu se opresc aici, eficienţa sa fiind
demonstrată în nu mai puţin de 200
de afecţiuni. Iată de ce ne-am hotărât
să cunoaştem mai bine acest produs
al stupului, una din cele mai puter-
nice arme din arsenalul terapiei nat-
urale. Propolisul este un „cocteil”
de substanţe vindecătoare, adunat
din mugurii şi de pe scoarţa plopi-
lor, a mestecenilor, a castanilor, a
sălciilor, a frasinilor, a aninilor şi ale
unor specii de pomi fructiferi. O
enigmă este cum au putut medicii
antici, cum ar fi Galen sau Pliniu,
să identifice, fără a beneficia de mi-
jloacele moderne, proprietăţile sale
terapeutice. Un lucru este cert<
primăvara, albinele culeg un
medicament excepţional, adunat cu
un efort uriaş, din mugurii abia
ieşiţi la lumină.

Remediu de tradiţie în medic-
ina naturistă din România,
propolisul se găseşte uşor la apicul-
tori, fie brut, sub forma unor bul-
găraşi maronii, fie lichid, ca tinctură
alcoolizată. Propolisul brut de bună
calitate se recunoaşte printr-un
miros specific (dulceag-amărui)
foarte puternic, precum şi prin lipsa
de luciu (propolisul lucios are foarte
multă ceară în el şi ca atare, propri-
etăţile sale sunt mult diminuate).

Preparate din propolis

Tinctura
Dacă nu vrem să luăm acest

remediu gata preparat din comerţ,
putem să-l obţinem acasă< se pun
într-un borcan cu filet cincisprezece
linguri rase de propolis, peste care
se adaugă două pahare (400 ml) de
alcool alimentar de 90 de grade. Se

închide borcanul ermetic şi se lasă
la macerat vreme de două săp-
tămâni, timp în care se agită zilnic,
după care se filtrează. Tinctura
rezultată va fi pusă în sticluţe mici,
închise la culoare. Se administrează
din acest remediu câte 50 de pică-
turi, puse pe puţină pâine uscată
sau în miere, de patru ori pe zi.
Tinctura de propolis nu se ia diluată
în apă, deoarece anumite substanţe
din compoziţia sa precipită (se în-
tăresc) în contact cu apa, devenind
insolubile şi ca atare trec prin or-
ganism fără efect. De asemenea, nu
se ia tinctura de propolis simplă,
deoarece în contact cu saliva se va
produce acelaşi efect ca în cazul
diluării în apă.

Propolisul brut
O bucăţică de propolis de

mărimea unei alune se suge aseme-
nea unei bomboane, cât putem de
mult, aşa încât principiile sale active
să îşi facă efectul local. Este un trata-
ment recomandat în infecţii la
nivelul gurii, în faringite şi în
amigdalite. Dezavantajul acestei
metode constă în faptul că
propolisul nu are o acţiune amplă,
asupra întregului organism, ci doar
locală. Un alt inconvenient este că
propolisul aderă foarte puternic pe
dantură, necesitând apoi o spălare
îndelungată şi repetată.

Unguentul de propolis
Într-o ceşcuţă (50 ml) de untură

încinsă pe foc foarte mic se pun trei
linguri de tinctură de propolis şi o
bucăţică de ceară de mărimea unei
alune, după care se amestecă con-
tinuu vreme de 10 minute. Se ia de
pe foc untura, după care se amestecă
în continuare până când se în-
tăreşte. Preparatul se păstrează la
frigider, folosindu-se extern contra
arsurilor, pentru vindecarea con-
tuziilor şi a rănilor uşoare, contra
eczemelor (mai ales a celor uscate).

Apă de propolis
Aşa cum este menţionat mai

sus, în contact cu apa, propolisul
precipită şi devine insolubil,
pierzând astfel cea mai mare parte
din calităţile sale. Totuşi, cercetările
arată că o soluţie obţinută din cinci
linguriţe (aprox. 25 ml) de tinctură
de propolis la un pahar de apă (200
ml) are efecte terapeutice în anu-
mite cazuri, când tinctura simplă
nu poate fi folosită, deoarece are o
acţiune prea dură asupra ţesuturilor.
Apa de propolis, obţinută în pro-
porţiile pe care le-am prezentat, are
efecte excelente în combaterea
stomatitelor şi a cariei dentare (se
fac clătiri atente ale gurii după
fiecare spălare pe dinţi), precum şi
în tratarea unor afecţiuni genitale
la femei (leucoree, cervicită).

Continuare `n num[rul viitor

Leacurile din ;i cu propolis 
sunt eficiente în aproape 200 

de afec\iuni (I)

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
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 13.30 Esme-
ralda – ser. mex. 14.35
Walker, copoiul din
Texas – ser. am. 16.40
victoria – ser. mex.
17.45 Mama – ser. turc
20.20 Alergare cu fa-
milia – reality de sport
22.05 Concursul bu-
cătarilor șefi – show
0.00 Detectivi privați
– ser. magh. 1.15 Se-
crete de familie – ser.
reality magh. 4.10
Sânge de polițist – ser.
am. 5.45 În capcană –
ser. germ. 

TV2

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

7.00 Mag. de dimi-
neață  10.05 Astro
Show 14.10 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.20 Perchea
câștigătoare – show.
17.00 Elif, pe drumul
iubirii – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jur-
nal RTL  21.05 Dragii
moștenitori – ser.
magh.  22.15 Perchea
câștigătoare – show
23.55 Între prieteni –
ser. magh. 0.45 Seco-
lul XXI., legendele
trăiesc cu noi  2.45
Cop Out – film am.

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°-
GEO 10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 În di-
rect cu vIAŢA! 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire din-
colo de timp 17.00 Româ-
nia…în bucate 17.40 ~n
direct cu vIA|A! 18.45
E vremea ta! 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.35 E vre-
mea ta! 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.10 Pariul
vieţii 23.00 Anatomia lui
Grey 23.55 C];tig[
Rom]nia! 0.55 Filmul de
art[< Jocul lacrimilor 2.50
Motorvlog 3.15 Sport
3.30 Telejurnal TvR2
4.05 Documentar 360°-
GEO 5.00 Natur[ ;i aven-
tur[ 5.30 S[n[tate cu de
toate 5.55 Imnul Rom]-
niei 6.00 Poate nu ;tiai
6.15 Telehopping

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 Patria mea
e;ti tu 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

8<30 Snowboard< Cupa Mon-
dială FIS, la Modena, în Italia
9<30 Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, la Modena, în
Italia 10<30 Maraton< Mara-
tonul de la New York, Statele
Unite 12<00 Snooker< Openul
Mondial, în China 14<00 Schi
acrobatic< Cupa Mondială
FIS, la Modena, în Italia 15<00
Curse de maşini< WTCR, la
Suzuka, în Japonia 15<30
Jocurile olimpice< Legende vii
16<00 Jocurile olimpice< Can-
tonamentele campionilor
16<30 Jocurile olimpice< Forţa
unuia 17<00 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, la Mod-
ena, în Italia 18<00 Snooker<
Openul Mondial, în China
19<30 Judo< Turneul de Mare
Slem, la Abu Dhabi, în Emi-
ratele Arabe Unite 20<00
Curse de maşini< WTCR, la
Suzuka, în Japonia 20<30 Ştir-
ile Eurosport 20<35 Jocurile
olimpice< Legende vii 21<05
Jocurile olimpice< Cantona-
mentele campionilor 21<35
Jocurile olimpice< Forţa unuia
22<05 Jocurile olimpice< Aler-
gare în Coreea de Nord 23<05
Snooker< Openul Mondial, în
China 0<05 Jocurile olimpice<
Legende vii 0<15 Jocurile
olimpice< Forţa unuia 0<25
Ştirile Eurosport 0<35 Mara-
ton< Maratonul de la New
York, Statele Unite 2<00 Judo<
Turneul de Mare Slem, la Abu
Dhabi, în Emiratele Arabe
Unite 2<30 Jocurile olimpice<
Legende vii 3<00 Jocurile
olimpice< Cantonamentele
campionilor 3<30 Jocurile
olimpice< Forţa unuia 4<00
Snowboard< Cupa Mondială
FIS, la Modena, în Italia 5<00
Schi acrobatic< Cupa Mondi-
ală FIS, la Modena, în Italia
6<00 Maraton< Maratonul de
la New York, Statele Unite 

7.00 Jurnal 7.45
Magazin pentru
rromi 8.45 Poșeta
9.40 Labirintul sor-
ților – ser. turc
10.30 Agentul Rex -
ser. germ-it-austr.
13.02 Jurnal 14.30
Lumea e o masă pli-
nă – ser. germ.
15.25 Jamie învinge
Italia – ser. gastr.
16.15 Dragoste in-
finită – ser. turc
17.10 Agentul Rex
– ser. germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 21.30 Lumi-
na albastră – mag.
criminalistic 22.30
Timpul stă pe loc –
film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Sandra Oh,
“Anatomia 

lui Grey” - 23.00

Ilinca Ob[descu,
“:tirile Kanal D” -

12.00
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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
Suflete pierdute (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de con-
traband[ 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 Su-
flete tr[date (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
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.45 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Am fost șais-
prezece (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Constantin 60'(r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera
de r]s 14.30 Tele-
shopping 15.05 Fo-
cus 16.00 Paradisul
femeilor 17.55 Starea
sănătății 18.00 Focus
18 19.27 Starea să-
nătății 19.30 Tr[sni\i
20.30 Prizonieri în
cartier 22.30 Starea
naţiei - Betman 23.30
Focus din inima
României  0.00 Trăs-
niți (r) 1.00 Prizonieri
în cartier (r) 3.00 Ni-
meni nu-i perfect
3.30 Pasiune ;i sper-
an\[ 5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Pre;ed-
inte pentru Rom]nia
13.00 Dosar Rom]nia
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
17.00 Banii t[i 17.35
Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect!
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Pre;edinte pentru
Rom]nia 22.35 Film
românesc contempo-
ran< Domnişoara
Christina 0.15 Telejur-
nal 0.55 Nadine 1.55
Domnişoara Christina
(r) 3.35 Sport Meteo (r)
3.50 Telejurnal (r) 4.40
Profesioniştii... cu Eu-
genia vodă (r) 5.30 Im-
nul României 5.35
Pre;edinte pentru
Rom]nia 6.30 Cronici
Mediteraneene

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 Ştir-
ile Pro Tv 0.00
Omul-Furnică
2.15 Renegata 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 Formula iubirii
(r) 9.30 La bloc (r)
12.00 Cum s-o dai să
fie bine? 14.15 Un
tătic grozav 16.15
Don Juan modern
18.15 La bloc 20.30
Semnul morții 22.30
Legătura de sânge
0.45 Bonnie și Clyde
- Partea I 2.30 Legă-
tura de sânge (r) 4.15
La bloc 6.15 La
M[ru\[  7.00 Observator 7.57 Pro-

movare electoral[ 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.57 Promovare elec-
toral[ 12.00 Observator
13.57 Promovare elec-
toral[ 14.00 Gazda perfec-
tă 15.57 Promovare elec-
toral[ 16.00 Observator
17.00 Acces direct 19.00
Observator 19.57 Pro-
movare electoral[ 20.00
Chefi la cuțite 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Observa-
tor 2.00 Intrusul (r) 3.00
Acces direct (r) 5.00 In-
trusul 6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
dimineață 16.00 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 17.00 Panora-
mic Sportiv, realizator
Constantin Demian
18.00 Info Electoral,
realizator Mihai
S[lceanu 19.30 :tiri
20.00 Dezbatere elec-
toral[, realizator Stela
Cădar 22.00 :tiri 
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Maia Morgenstern,
“Domni;oara

Christina” - 22.35

Paul Rudd,
“Omul-Furnic[“ -

0.00

Jennifer Connelly,
“Cum s-o dai s[ fie

bine?” - 12.00

Constantin Demian,
“Panoramic

Sportiv” - 17.00

José María Torre,
“Legea iubirii” -

18.00

David Castaneda,
“Prizonieri 

`n cartier” - 20.30

Salat[ de sfecl[ ro;ie cu portocale

Mod de preparare<

Sfecla curățită și spălată se ră-
zuiește pe răzuitoarea cu găuri
mari, sau se taie bucăți mai mici
sau mai mari, după preferință.
Două cepe verzi se mărunțesc, se
adaugă varza, salata sau păpădia
(se pot folosi chiar și ambele), se
răzuiește coaja de lămâie, se con-

dimentează, se stropește cu oțet
și cu ulei de măsline și se ameste-
că. Portocala se curăță, se desface
în felii, iar acestea se taie în două.
Pe farfurie sau tava în care se va
pune pe masă se așează prima da-
tă compoziția de bază, apoi sfecla
și bucățile de portocale. Brânza
tofu, sfărâmată, se amestecă fie în
compoziția de bază, fie se va pre-
săra deasupra salatei înainte de
servire, ca ornament. 

Se servește cu ceapă verde,
corn, sau ouă fierte.

Ingrediente<

O sfeclă roșie crudă, de mă-
rimea unui măr mai mare, o mâ-
nă de varză albă răzuită, o por-
tocală bine coaptă, câteva fire de
ceapă verde, coaja unei jumătăți
de lămâi, 2-3 frunze de salată
mărunțită sau frunze de păpă-
die, o bucățică de brânză tofu de
mărimea unui ou, ulei de măsli-
ne, oțet de vin roșu, sare, un vârf

de cuțit de nucșoară răzuită.

Pr[jitur[ cu l[mâie

Mod de preparare<

Separăm albușurile de ouă de
gălbenuș. Albușul, cu puțină sare
se bate spumă tare. Gălbenușul se
amestecă cu zahărul, până când
capătă o culoare albicioasă. Se
adaugă coaja de lămâie, zeama,
untul topit și făina amestecată cu
praful de copt. Apoi se adaugă și
spuma de albuș, iar aluatul astfel
obținut `l turnăm într-o tavă căp-

tușită cu hârtie de copt. Se pune
în cuptorul preîncălzit și la 180
grade C și se coace timp de 20 mi-
nute. După ce se răcește, cu un cu-
țit bine ascuțit blatul se taie în trei.
Budinca se prepară conform re-
țetei de pe plic, doar că se folosesc
numai 400 ml de lapte. În timp ce
budinca se răcește, untul se zdro-
bește până când devine cremos,
apoi cele două ingrediente se
amestecă. Cu această cremă se
umple foile, iar deasupra se pre-
sară zahăr pudră vanilat. 

Ingrediente<

Pentru blat< 4 ouă, 130 g za-
hăr, 80 g unt topit, 120 g făină,
un plic de praf de copt, coaja
rasă și zeama de la o lămâie.
Pentru cremă< o budincă cu gust
de lămâie, 400 ml de lapte, 4 lin-
guri de zahăr, 100 g unt, iar de-
asupra zahăr pudră cu gust de

vanilie

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Paprica; din piept de curcan cu g[lu;te

Mod de preparare<

Ceapa și ardeii se mărunțesc
sau se răzuiesc și se călesc în ulei.
Se adaugă carnea tăiată bucăți mai
mari sau mai mici, după plac, și
se prăjește ușor, până când prinde
o crustă albă. Se adaugă boiaua și
condimentele, apoi se stinge cu
apă. Se fierbe până când carnea se

înmoaie și apa scade de tot. În ule-
iul de sub carne se presară făina,
se amestecă și se adaugă smântâna
dizolvată cu 2-3 linguri de apă.
După ce începe din nou să fiarbă
se mai adaugă puțină apă, până
când sosul va căpăta consistența
dorită, apoi se mai lasă c]teva mi-
nute la fiert.

Pentru g[luște se pun circa 3
l de apă cu sare la fiert, într-un vas
de cel puțin 4 l. Se amestecă făina
cu ouăle, un vârf de cuțit de sare
și puțină apă rece. Se bate bine,
până devine o pastă omogenă. Cu
ajutorul unei linguri se mărunțeș-
te în apa clocotită, iar după 8-10
minute de fierbere se strecoară. 

Ingrediente<

Pentru papricaș< circa 1 kg
piept de curcan, o ceapă (circa
100-120 g), un ardei gras (nu
prea mare), ulei, o linguriță de
boia de ardei, 2 linguri (nu prea
pline) de făină, circa 200 g de
smântână, sare, piper.
Pentru g[luște< 300 g făină albă,

2 ouă, sare.

Sup[ crem[ de macro

Mod de preparare<

Zarzavaturile, ceapa, ardeii,
roșiile și ardeiul iute, condimen-
tate cu sare și piper se pun la fiert
în apă cât să le acopere și încă vreo
2 degete, apoi se adaugă și feliile
de pește. Când toate ingredientele
sunt fierte, ele se strecoară și se

pisează cu robotul sau cu blende-
rul, adăugând zeama de lămâie,
apoi lingură cu lingură și smân-
tâna, se mai condimentează după
gust și se adaugă zeama, până
când se obține consistența dorită.
Creveții se condimentează în pre-
labil cu sare și piper, se lasă așa
circa o oră, după care se sugati-
vează cu un șervețel gros, apoi se
rumenesc ușor în ulei de măsline,
și se așează în supă la servire. Se
mai pot adăuga crutoane cu us-
turoi. Se ornează cu frunze de
leuștean.

Ingrediente<

Circa un kg de file pește
macro, 600 g zarzavaturi (mor-
covi, pătrunjei, țelină, gulie), o
ceapă micuță, un ardei gras ro-
șu, 2 roșii proaspete, sau o lin-
gură de bulion, un ardei iute,
2-3 linguri de smântână, zea-
ma de la o jumătate de lămâie,
sare, piper, delicat, 10-12 bu-

căți de creveți, 4 linguri de
ulei de măsline.
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Dacă vrei să ai un corp fru-
mos și sănătos, cel mai prob-
abil frecventezi deja o sală de
fitness sau practici un anumit
sport. 

Nu uita însă că sportul va da
cele mai bune rezultate doar în
combinație cu o dietă adecvată.
Iată câteva alimente pe care nu
trebuie să le consumi niciodată
după câteva ore petrecute la sală.

1. Biscuiții și covrigeii sărați
Deși după un antrenament

intens simți nevoia de a mânca
sărat, mai ales pentru că ai elim-
inat multe săruri prin transpi-
rație, încearcă să reziști tentației
și înlocuiește gustările sărate cu
câteva fructe uscate sau banane,
recunoscute pentru conținutul
bogat de potasiu.

2. Alimente bogate în zahăr și
sucuri carbogazoase

Mai precis stafide, iaurturi cu
fructe, ciocolată, prăjituri. Nu ex-
istă greșeală mai mare decât a te
„delecta” cu aceste mâncăruri
după. La urma urmei, la sală
încercăm să scăpăm de dezastrele
produse de ele, de ce am repeta
istoria?

3. Gustări bogate în grăsimi
Cartofi prăjiți, pizza, chip-

suri, prăjeli, hamburgeri, hot
dog. Scopul nostru este să re-
ducem cantitatea de grăsime din
corp mergând la sală, nu să o
creștem. Așadar, fără astfel de
gustări, care ne vor ridica nivelul
colesterolului și care cresc riscul
de a dezvolta boli de inimă.

4. Legume crude
Cu toate că legumele sunt im-

portante în orice dietă, mai ales
consumate ca atare, imediat după
ce ai fost la sală, ar fi bine să le
eviți. Tine cont de faptul că în
timpul antrenamentelor corpul
consumă multă energie, care se

cere înlocuită. Ai nevoie deci, de
cât mai multe fibre și proteine.

5. Produse de patiserie
Ai nevoie de carbohidrați de

calitate, iar plăcintele, croissan-
tele și alte specialități pot fi bo-
gate în carbohidrați, însă nu sunt
o sursă bună de nutrienți. Alege
mai degrabă pâine integrală sau
fructe uscate.

6. Batoanele
Sunt tot mai prezente și mai

lăudate ca și surse de energie, în-
să batoanele proteice nu sunt o
opțiune. Acestea au fost create
pentru a-ți asigura energia di-
nainte de antrenament, nu pen-
tru a acoperi cerințele de după
ale corpului.

Alimente 
recomandate

Exist[, pe de altă parte, și o
listă de alimente recomandate
dup[ ce faci sport, care îți oferă
energia de care ai nevoie, fără în-
să să îți saboteze silueta.

Pâine integrală cu unt de
arahide și banane - carbohidra\ii
complec;i combina\i cu potasiul
din banane energizeaz[ organis-
mul f[r[ a ridica nivelul de zah[r
din s]nge.

Carne de pui cu legume -
proteinele ;i carbohidra\ii in-
staleaz[ senza\ia de sa\ietate, f[r[
a te face s[ te sim\i balonat.

Sandvi; cu p]ine integral[,
humus ;i spanac - humusul
con\ine o cantitate redus[ de
calorii, `ns[ totodat[ este bogat
`n proteine ;i carbohidra\i. Un
asemenea sandvi; te va ajuta s[
`\i recape\i energia, f[r[ a com-
promite antrenamentul f[cut.

Banan[ - bogate `n carbo-
hidra\i de bun[ calitate, bananele
ajut[ la refacerea muscular[ dup[
un antrenament care a lucrat in-
tens mu;chii. Totodat[, nivelul
de potasiu este ;i el binevenit.

Ce nu este indicat s[ m]nc[m 
dup[ ce facem mi;care

Gastrita și ulcerul peptic
sunt afecțiuni caracterizate
printr-o simptomatologie
extrem de neplăcută, gener-
at[ de afectarea mucoasei
stomacului sau duodenului.
Pacientul resimte dureri de
stomac, vărsături, lipsa
poei de mâncare și
sângerări oculte fecale.

Tratamentul de baz[ este re-
comandat de medicul gatroen-
terolog și constă în antiacide și
antibiotice, însă în paralel există
câteva remedii naturale ce îl pot
completa cu succes, grăbind vin-
decarea, scăzând aciditatea la
nivelul mucoasei gastrice și duo-
denale și grăbind vindecarea.

Unul dintre cele mai cunos-
cute și eficiente remedii naturale
pentru tratarea gastritei și ul-
cerului gastric, alături de terapia
recomandată de medic este su-
cul de cartofi. Acest suc reduce
cantitatea de acid în stomac,
ajutând în procesul de vindecare
a ulcerului.

Pe lângă faptul că nu prezintă
contraindicații, sucul de cartofi
poate fi de asemenea utilizat
pentru a trata alte probleme de
stomac, cum ar fi arsurile
ocazionale, indigestia, gastrită și
chiar pentru a ameliora simp-
tomele de reflux gastroesofagian.
Se folosește un cartof mediu, cât
mai sănătos, dacă prezintă im-
prefectiuni și pete acestea se
cur[\ă. Se cur[\ă
cartoful de
coajă și se in-
troduce
tăiat în
bucăți în
storcător,
sucul de
cartofi se
consumă
imediat, de
preferință, în
condiții de repaus ali-
mentar, între mese.

Dacă este necesar, se
adaugă puțină apă di-
rect în storcător.
Dacă nu aveți un
astfel de aparat,
puteți să dați pe

răzătoare cartoful și apoi se
stoarce cu putere într-un tifon
mare sau o cârpă de bucătărie
foarte curată și sucul rezultat se
poate bea.

Sucul de varză

varza este o importantă
sursă de metionin[, un
aminoacid care contribuie la
vindecarea gastritei și ulcerului
peptic.

Pentru suc veți avea nevoie
de 4 frunze de varză și 400 ml
apă. Se spală frunzele de varză
și se taie în fâșii foarte subțiri, se
pun în blender, împreună cu apă
și se omogenizează. Se reco-
mandă să se consume acest suc
de varză de mai multe ori pe zi.
Pentru a ușura consumul se
poate amesteca cu suc de mor-
covi, gustul devenind mult mai
plăcut.

Pe lângă acest tratament, este
recomandat să urmați o dietă
specifică pentru gastrită și ulcer,
ce potențează tratamentul și
ameliorează durerile și simp-
tomele neplăcute. Se recomandă
produse alimentare mai ușoare
și sănătoase, de preferință
legume și fructe fierte, carne
slabă fiartă sau la grătar. Evitați
stresul și fumatul, care fa-
vorizează ulcerul. Faceți sport în
mod regulat!

Sucul de cartofi reduce 
cantitatea de acid `n stomac

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 13.30  Es-
meralda – ser. mex.
14.35 Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
16.40 victoria – ser.
mex. 17.45 Mama –
ser. turc  20.20 Aler-
gare cu familia – rea-
lity de sport  22.05
Concursul bucătari-
lor șefi – show 0.00
Detectivi privați – ser.
magh. 1.15 Secrete de
familie – ser. reality
magh. 4.10 Sânge de
polițist – ser. am. 5.45
MotoGP.

TV2

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

7.00 Magazin de dimi-
neață 10.05 Astro
show  12.50 Aventu-
rierii – mag. turistic
13.30 Tatăl, fiul, nepo-
tul – ser. am. 14.10
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.20 Pere-
chea câștigătoare -
show 17.00 Elif, pe
drumul iubirii – ser.
turc  18.10 Între prie-
teni – ser. magh. 19.00
Jurnal RTL  21.05 Dra-
gii moștenitori  – ser.
magh. 23.55 Între
prieteni – ser. magh.
3.55 CSI< investigatorii
din New York – ser.
am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 7.58 FILLER
8.00 Oanapp 9.00 Doc-
umentar 360° Geo (r)
10.00 C];tig[ Rom]nia
11.00 În direct cu
vIA|A! 12.00 Telejur-
nal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00
Cultura minorit[\ilor
13.30 S[n[tate cu de
toate 14.00 Documen-
tar 360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 16.58
FILLER 17.00 Româ-
nia…în bucate 17.40 ~n
direct cu via\a!  18.45
Sport 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 Anatomia
lui Grey 23.55 Pariul
vieţii (r) 1.50 Discover
Romania 2.00 Revizie
tehnica  5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
9.15 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 

7<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 9<30
Judo< Turneul de Mare
Slem, la Abu Dhabi, în
Emiratele Arabe
Unite10<00 Curse de cai<
Cupa Melbourne, la Mel-
bourne, în Australia
11<00 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 11<30 Ci-
clism< Turul Italiei 12<30
Ciclism< Turul Franţei
13<30 Ciclism< Turul
Spaniei 14<30 Schi acro-
batic< Cupa Mondială
FIS, la Modena, în Italia
15<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 17<30
Judo< Turneul de Mare
Slem, la Abu Dhabi, în
Emiratele Arabe Unite
18<00 Maraton< Mara-
tonul de la New York,
Statele Unite 19<30 Snow-
board< Cupa Mondială
FIS, la Modena, în Italia
20<30 Călărie< Excelenţă
ecvestră 21<00 Ştirile Eu-
rosport 21<05 Snooker<
Openul Mondial, în Chi-
na 23<00 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia0<00
Omnisport< Watts Top 10
1<00 Snooker< Openul
Mondial, în China 2<30
Maraton< Maratonul de la
New York, Statele Unite
4<00 Jocurile olimpice<
Legende vii 4<30 Jocurile
olimpice< Cantona-
mentele campionilor 5<00
Jocurile olimpice< Forţa
unuia 5<30 Snooker<
Openul Mondial, în Chi-
namentele campionilor 

7.00 Jurnal  8.50
Poșeta 9.45 Labi-
rintul sorților – ser.
turc. 10.35 Agentul
Rex – ser. germ-it-
austr. 13.02 Jurnal
14.20 Lumea e o
masă plină – ser.
germ. 15.25 Docto-
rul de pe munte –
ser. germ. 16.20
Dragoste infinită –
ser. turc 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
22.30 Provincie ve-
selă  – ser. engl.
23.35 Casa de mo-
dă velvet – ser.
span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Oana Mareș,
“Oanapp” - 15.00

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei” 

- 17.00
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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 Tele-
shopping 11.45 Suflete
pierdute (r) 13<45
Teleshopping 14.00
Legea iubirii 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 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Numai 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
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
6.45 Dragoste de con-
traband[ (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor (r) 9.30 Tele-
shopping 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
17.55 Starea sănătății
18.00 Focus 18 19.27
Starea sănătății 19.30
Trăsniți 20.30 Secre-
tul unei crime 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României 0.00
Tr[sni\i (r) 1.00 Se-
cretul unei crime
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Pasiune
Toscană (r) 5.30 Fo-
cus 6.50 Teleshop-
ping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor (r) 12.30
Preşedinte pentru
România 13.00 Exclu-
siv în România (r)
13.45 Discover Roma-
nia 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect!
15.10 Maghiara de pe
unu 17.00 Cooltura
17.35 Yanxi, palatul
suspinelor 18.35 Na-
dine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejur-
nal 21.00 Preşedinte
pentru România 22.35
Bun venit la Acapulco!
0.00 Telejurnal 0.40
Nadine (r) 1.35
Cooltura (r) 2.00 Re-
vizie tehnică 5.30 Im-
nul Rom]niei 5.35
Preşedinte pentru
România (r) 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tir-
ile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv
20.30 Las Fierbin\i
21.30 Profu’ 22.30
Masterchef 23.30
Ştirile Pro Tv 0.00
Sucker Punch<
Evadare din reali-
tate (r) 2.15 Citi-
torii de oase 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

8.15 Don Juan mod-
ern (r)10.30 La bloc
(r) 12.45 Formula
iubirii (r) 14.30
Aventurile extraor-
dinare ale Adelei (r)
16.30 Întoarcerea la
laguna albastră
18.30 La bloc 20.30
visători de cursă
lungă 23.00 Rust and
Bone 1.30 Bonnie și
Clyde - Partea a II-a
3.00 La bloc (r) 5.30
La M[ru\[

7.00 Observator 7.57 Pro-
movare electoral[ 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.57 Promovare elec-
toral[  12.00 Observator
13.57 Promovare elec-
toral[ 14.00 Gazda perfec-
tă 15.57 Promovare elec-
toral[ 16.00 Observator
17.00 Acces direct cu
Mirela vaida 19.00 Obser-
vator 19.57 Promovare
electoral[ 20.00 Chefi la
cu\ite 23.30 Xtra Night
Show 1.00 Observator
2.00 Intrusul (r) 3.00 Ac-
ces direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica
de diminea\[ 8.00 Dez-
batere electorală (reluare)
12.00 :tiri 17.30 Sănătate,
realizator Mihaela Ghiță,
invitate dr. Liliana Arde-
lean ;i psiholog Rodica Lo-
han 18.00 Info Electoral
19.30 :tiri 20.00 Dez-
batere electorală, realiza-
tor Stela Cădar 22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Charmaine Sheh,
“Yanxi, palatul 

suspinelor” - 17.35
Andi Vasluianu,
“Profu”- 21.30

Rodica Lohan, 
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 17.30

Milla Jovovich,
“Întoarcerea la 

laguna albastră” 
- 16.30

Seda Bakan,
“O singur[ privire” 

- 15.00
Grig Chiroiu,

“Trăsniți” - 19.30
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Orice eveniment impor-
tant din viața ta este prețios
doar prin simplul fapt că ex-
istă și că are puterea de a
aduna într-un singur loc toți
oamenii dragi.

Evenimentele sunt într-ade-
văr importante și frumoase,
încărcate de energie pozitivă, de
emoții, momente unice și bu-
curii, dar mai este ceva de care
trebuie să ții mare cont înainte
de toate< apariția ta. Felul în care
arăți tu și te încadrezi în acest
peisaj reprezintă admirația per-
soanelor dragi, dar și fericirea
ta. Pe lângă alegerea hainelor,
machiajului și coafurii, pune ac-
cent și pe bijuterii. Specialișții
recomandă bijuterii de argint
pentru a-ți scoate în evidență
stilul și atitudinea. De asemenea,

gama de bijuterii din argint este
extrem de diversificată și potriv-
ită pentru toate stilurile,
chipurile și personalitățile. Pen-
tru a fi strălucitoare la un eveni-
ment important din viața ta,
folosește trucuri simple care să
te ajute să fii spectaculoasă, iar
gama de bijuterii argint este doar
unul dintre ele. Cele mai impor-
tante sfaturi pentru alegerea bi-
juteriilor perfecte.

Un farmec cu totul deosebit
într-o ținută au cu siguranță bi-
juteriile. Bijuteriile din argint
sunt cele mai c[utate și mai pline
de viață. De cum alegem biju-
teriile depinde toată apariția
noastră și direcția pe care această
o ia< spre eșec sau spre perfecți-
une. Pentru a duce ținută într-o
zon[ de succes ai două opțiuni<
fie asortezi hainele cu bijuteriile,
fie le oferi statutul de focus al

ținutei. 
Cel mai important sfat  de

care trebuie să ții cont are legă-
tură cu cantitatea. Ei bine, este
total nepotrivit să te îm-
podobești cu tot ce ai în casetă
de bijuterii. Este suficient să in-
siști pe zona decolteului, al
brațelor și a mâini. Dacă ai câte
o bijuterie pentru fiecare dintre
aceste zone, poți să pui o pereche
de cercei micuți. 

Când are loc evenimen-
tul? Acest detaliu decide
ce fel de bijuterie trebuie
să porți

Pentru evenimentele din
timpul zilei, potrivite sunt biju-
teriile din argint delicate sau cu
un design minimalist. Indiferent
de culoarea rochiei, aceste biju-

terii sunt perfecte pentru eveni-
mentele de zi. 

Pentru evenimentele care au
loc seara, gama de bijuterii din
argint se extinde. Poți purta bi-
juterii din argint cu pietre strălu-
citoare, creații moderne sau col-
iere statement, impunătoare cu
pietre mari, forme necon-
venționale, toate acestea îți vor
scoate în evidență feminitatea și
atitudinea. Pentru evenimentele
din timpul serii este de mențion-
at că în cazul bijuteriilor state-
ment să ții cont că acestea denotă
bun gust și originalitate și nu este
tocmai bine să te încarci cu ele. 

Bijuteriile din argint se
potrivesc indiferent de ținuta pe
care o alegi, importat este să
optezi pentru tipul de bijuterii
în funcție de momentul zilei și
stilul ales.

Poart[ bijuteriile potrivite în func\ie 
de evenimentul la care mergi

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Esmeralda – ser. turc
14.35 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. reality magh. 1.15
Secrete de familie – ser.
reality magh. 4.55
Sânge de polițist – ser.
am. 5.45 În capcană –
ser. doc. reality 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 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

7.00 Mag. de dimi-
neață 10.05 Astro
show 12.50 Bra-
ndmania 13.30 Tatăl,
fiul, nepotul – ser. am.
14.10 Dragii moș-
tenitori – ser. magh.
15.20 Perechea câș-
tigătoare – show 17.00
Elif - pe drumul iubirii
– ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Dragii moș-
tenitori – ser. magh.
1.15 În formă de top –
ser. am.  3.55 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 ~n
direct cu vIA|A! 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
Rom]nia... `n bucate
17.40 ~n direct cu
vIA|A! 18.45 E vre-
mea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.10 Lun-
gul drum spre casă
23.00 C];tig[ Rom]nia
0.55 Lungul drum spre
casă (r) 2.45 Zile cu stil
(r) 4.05 Documentar
360°-GEO 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 Cash Taxi
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[ru-
lui (r) 6.00 Tele-
shopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D 

7<30 Snowboard< Cupa
Mondială FIS, la Modena,
în Italia 8<30 Schi acrobat-
ic< Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia10<30
Snooker< Openul Mondi-
al, în China 12<00 Judo<
Turneul de Mare Slem, la
Abu Dhabi, în Emiratele
Arabe Unite 12<30 Mara-
ton< Maratonul de la New
York, Statele Unite14<00
Ciclism< Turul Flandrei, în
Belgia 15<00 Ciclism< Cur-
sa Paris-Roubaix, în
Franţa16<00 Snowboard<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia 17<00
Schi acrobatic<  Cupa
Mondială FIS, la Modena,
în Italia18<00 Jocurile
olimpice< Legende vii
18<30 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campion
19<00 Jocurile olimpice<
Forţa exemplului individ-
ual 19<30 Omnisport<
Watts 20<00 Maraton<
Maratonul de la New
York, Statele Unite  21<30
Ştirile Eurosport 21<35
Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, la Modena,
în Italia 22<35 Snowboard<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia23<35
Ştirile Eurosport 23<40
Snooker< Openul Mondi-
al, în China 1<30 Ciclism<
Turul Flandrei, în Belgia
2<30 Ciclism< Cursa Paris-
Roubaix, în Franţa 3<30
Omnisport< Watts 4<00
Snooker< Openul Mondi-
al, în China 5<30 Jocurile
olimpice< Legende vii

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.40
Labirintul sorților –
ser. turc 10.35
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 13.02
Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 14.20
Lumea e o masă plină
- ser. germ. 15.25
Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.20 Dragoste
infintă – ser. turc
17.10 Agentul Rex –
ser. germ-it-austr.
20.45 Labirintul
sorților – ser. turc
21.40 Donul liniștit –
ser. rus 22.35 Arta
infracțiunii – ser. fr.
23.30 Crăciun fericit,
Mr. Lawrence! – film
engl-jap.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Paolla Oliveira,
“Iubire dincolo 
de timp” - 16.00

Teo Trandafir,
“Teo Show” - 15.00
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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
15.00 O singur[
privire 16.00 Dra-
goste 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 17.55
Starea sănătății 18.00
Focus 18  19.27
Starea sănătății 19.30
Trăsniți 20.30 Cron-
ica cârcotaşilor 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 3.00 Pasiune și
speranță 5.30 Focus
(r) 6.50 Teleshop-
ping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Telehopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor
(r) 12.30 Preşedinte
pentru România 13.00
Aventura urbană (r)
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Convieţuiri 17.00 Fan/
Fun urban 17.35 Yanxi,
palatul suspinelor 18.30
Handbal feminin, Liga
Florilor< CSM Corona
Brasov - CSM Bucuresti
20.00 Telejurnal 21.00
Preşedinte pentru
România 22.30 Izola\i
`n Rom]nia 23.00 Ade-
văruri despre trecut
23.30 #Creativ (r) 0.00
Telejurnal 0.40 Nadine
(r) 1.40 Bun venit la
Acapulco! (r) 3.10 vor-
beşte corect! (r)3.15
Constructorii de visuri
(r) 3.50 Telejurnal (r)
4.40 Ora regelui 5.30
Imnul Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
visuri la cheie
22.30 MasterChef
23.30 Ştirile Pro Tv
0.00 The Account-
ant< Cifre pericu-
loase (r) 2.30
Renegata 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.00 Cumplitul ade-
văr 9.30 La bloc (r)
11.15 Aventurile ex-
traordinare ale
Adelei (r)  13.15 O
zei\[ pe p[m]nt
(r)15.30 visători de
cursă lungă (r) 18.15
La bloc 20.30 vână-
toarea de mafioți
22.30 Fete cu greu-
tate 0.30 vânătoarea
de mafioți (r) 2.30
Fete cu greutate (r)
4.30 La bloc (r) 6.15
La M[ruţă 

7.00 Observator 7.57 Pro-
movare electoral[ 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.57 Promovare electoral[
12.00 Observator 13.57
Promovare electoral[ 14.00
Gazda perfect[ 15.57 Pro-
movare electoral[ 16.00
Observator 17.00 Acces di-
rect 19.00 Observator
19.57 Promovare electoral[
20.00 Sacrificiul 22.15
Mangali\a 23.15 Xtra Night
Show 1.00 Observator (r)
2.00 Intrusul (r) 3.00 Acces
direct 5.00 Instrusul  6.00
Observator

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Lan Qin,
Yanxi, palatul 

suspinelor - 17.35

Dragoș Bucur,
“Visuri la cheie” 

- 20.30

Joyful Drake,
“Fete cu greutate” 

- 22.30

Caglar Ertugrul,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

:erban Huidu,
“Cronica 

cârcotaşilor” - 20.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Dez-
batere electorală (re-
luare) 12.00 :tiri
18.00 Info Electoral,
realizator Mihai Săl-
ceanu 19.30 :tirile
ITv 20.00 Dezbatere
electorală cu Stela
Cădar 22.30 Info
Electoral

Informa]ia TV

Ioana Zaharia,
“Gimnastica de

diminea\[“ - 6.30
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România înregistrează an-
ual aproximativ 60.000 de
cazuri de accident vascular-
cerebral (AVC), 20% apărând
pe fond de fibrilație atrială. 

Pacienții cu fibrilație atrială au
un risc de 5 ori mai mare de a dez-
volta AvC, dacă boala nu este diag-
nosticată și tratată la timp.  Anual,
8.200 de români mor în urma unui
AvC, fiind cea mai mare rată de
mortalitate prin AvC din Europa
(21,64%),  au atras atenția special-
iștii cu ocazia Zilei Mondiale a AvC.
Datele statistice arată că în fiecare
an au loc aproximativ 60.000 de
cazuri de accident vascular cerebral
din care 20% apar pe fondul fibri-
lației atriale, notează scoalapacien-
tilor.ro. “Prevenirea factorilor de risc
vascular poate reduce cu 80% pro-
ducerea unui AvC. Există trata-
mente de prevenție a AvC pe fond
de fibrilație atrială, mai ales cu noile
generații de anticoagulante, care nu
mai necesită monitorizare perma-
nentă. Prin această prevenție re-
ducem riscul de AvC la trei sferturi
din pacienții diagnosticați ;i tratați”,
a declarat prof. dr. Bogdan Ovidiu
Popescu, președintele Societății de
Neurologie din România.

Cauzele producerii AVC
Cauzele de producere a acci-

dentului vascular-cerebral sunt
multiple< HTA (hipertensiunea ar-
terială), diabetul zaharat, dislipi-
demiile, obezitatea, vârsta, sindro-
mul de apnee în somn etc. De
asemenea, este important de
menționat că pacientul care face
AvC pe fond de fibrilație atrială
rămâne cu deficite neurologice im-
portante și care dau dizabilitate pe
termen lung (invaliditate motorie
și cognitivă, depresie etc), inclusiv
afectarea familiilor acestor pacienți.
„Trei lucruri importante ar trebui
făcute< în primul rând, depistarea
la nivel de medic de familie, în al
doilea rând, tratamentul să fie ac-
cesibil populației din Romania, deci
să existe o rambursare a lor prin

programele dedicate ale Ministeru-
lui Sănătății și CNAS. În al treilea
rând, să existe posibilitatea să mon-
itorizăm și să urmărim pacienții”, a
atras atenția prof. dr. Drago; vinere-
anu, președintele Societății Române
de Cardiologie.Conform unui
studiu din 2018, numărul total de
cazuri unice cu fibrilație atrială care
au ajuns în spitale în decursul unui
an depășește 200.000. Numărul de
bolnavi unici internați pentru AvC
într-un an în spitale depășește
128.000 de cazuri, din care peste
20% au suferit și de fibrilație atrială.
Costurile de tratament ale AvC sunt
mari, iar povara financiară de-
pășește 145 de milioane de euro pe
an, din care s-ar putea economisi
printr-un tratament preventiv cel
puțin 60%. La costurile de tratament
se adaugă costurile legate de pen-
sionări anticipate, pierderea veni-
turilor și beneficiilor datorate activ-
ității desfășurate la locul de muncă,
plățile pentru diferite grade de
handicap, costurile de recuperare
și/ sau de îngrijire, în unități spe-
cializate sau în familie.

Metoda FAST
Pentru a identifica o persoană

care este pe cale să sufere un acci-
dent vascular-cerebral, se folosește
metoda FAST face – se strâmbă fața,
arm – nu se mai mișcă mâna, speech
– pacientul nu mai vorbește bine
sau deloc, time – timpul trebuie să
fie cât mai mic până la rezolvarea
situației. Aceasta ar fi simptoma-
tologia în accidentul vascular is-
chemic, cam 85%. În accidentele
hemoragice, pacienții au o durere
mare de cap, durere în spatele ochi-
ului, rigiditatea cefei, nu pot pune
bărbia în piept sau pur și simplu pa-
cientul cade din picioare, are o comă
mai superficială sau mai profundă,
fără să mai treacă și prin etapele in-
termediare, ajunge direct în starea
de stupor.

Mai multe informații despre ac-
cidentul vascular cerebral puteți
obține pe www.previnaccidentul-
vascular.ro.

România are cea mai mare 
mortalitate prin AVC din Europa

Ginseng Siberian cap-
sule de la Hypericum Plant
este un produs cu propri-
etăți tonice, energizante,
imunostimulatoare. De
asemenea se dovedește a fi
un bun geriatric, antistres
și de menținere a echilibru-
lui psihoafectiv.

Ginsengul-siberian este o
plantă cu tradiție în Medicina
Tradițională Chineză, având pro-
prietăți similare Ginsengului-
coreean (Panax ginseng). De
fapt, Ginsengul-siberian are o
tradiție îndelungată de consum
în toată zona asiatică (China,
Japonia, Coreea și mai ales Ru-
sia), fiind considerat o plantă cu
excelente proprietăți adaptogene.
Acest lucru înseamnă că, la un
consum regulat, preparatele din
această plantă pot susține capac-
itatea proprie a organismului de
a se adapta la diferiți factori de
stres, reflectată în întărirea sis-
temului imunitar și, mai ales, în
combaterea stărilor de epuizare.
Acesta este deseori utilizat pen-
tru creșterea rezistenței fizice,
având o acțiune revigorantă și
energizantă.

Mențiuni de sănătate

Ginsengul siberian con-
tribuie la<

• menținerea sănătății fizice și
mentale în episoadele de slăbi-
ciune, extenuare și oboseală și în
perioadele de convalescență,
• crește abilitatea organismului
de a se adapta la diverse situații
de stres,
• menținerea performanțelor
cognitive și mentale (prin facil-
itarea circulației sanguine în
zona cerebrală),
• menținerea în limite normale
a tensiunii arteriale (prin facil-
itarea circulației sanguine),
• buna funcționare a sistemu-
lui imunitar,
• crește rezistența organismu-
lui la infecții,
• sporirea rezistenței corpului
față de factorii externi,
• încetinește procesul de îm-
bătrânire,
• îmbunătățește performanța
sexuală.

Pentru realizarea extractului
au fost folosite rădăcini de Gin-
seng-siberian din plante nemod-
ificate genetic, neiradiate și
necontaminate cu metale grele.

Pentru adulți, se recomandă
administrarea a 1-2 capsule pe
zi, în asociere cu mesele princi-
pale, în cure prelungite, dar care
să nu depășească 3 luni. După o
pauză de 1 lună, cura se poate
relua.

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

Ginsengul Siberian de la 
Hypericum contribuie la starea 

de echilibru psihoafectiv

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30 Es-
meralda – ser. mex.
14.35 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. 4.10
Sânge de polițist – ser.
am. 5.45 În capcană –
doc. reality germ.

TV2

6.55 Azi dimi-
neața 9.53 Azi
înainte de masă
11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după
masa 14.35 Banca
de școală 15.35
vârsta 16.35 Unio
28 17.35 Planeta
albastră 18.33
Gospodarul ma-
ghiar 19.00 Jurnal
20.00 Știri 22.30
Jurnal mondial
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 12.50 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
13.30 Tatăl, fiul, nepo-
tul  -  ser. am. 14.10
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.20
Perechea câștigătoare –
show 17.00 Elif, pe dru-
mul iubirii – ser. turc
16.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jurnal
RTL  21.05 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 23.55 Între pri-
eteni – ser. magh. 3.35
Arcașul verde – ser. am.
5.00 Agentul Carter –
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 În direct
cu viaţa 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshop-
ping 13.00 Cultura mi-
norit[\ilor 13.30 Natur[
;i aventur[ 14.00 Docu-
mentar 360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire din-
colo de timp 17.00
Rom]nia...  `n bucate
17.40 ~n direct cu via\a
18.45 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.00
C];tig[ Rom]nia 21.10
Ameninţarea din oglindă
22.50 Discover Romania
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 C];tig[ Rom]nia!
(r) 0.55 Re\eaua de idoli
2.30 România… în bu-
cate (r)  3.00 E vremea ta!
(r) 3.15 Sport (r) 5.00
Gala umorului 5.55 Im-
nul Rom]niei 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshop-
ping

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<00Maraton< Maratonul
de la New York, Statele
Unite 8<30 Snowboard<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia10<30
Jocurile olimpice< Forţa
exemplului individual
13<00 Maraton< Mara-
tonul de la New York,
Statele Unite14<30 Tenis<
Openul Australiei, la Mel-
bourne13<25 Snooker<
Openul Mondial, în Chi-
na 15<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 16<30 Tenis<
Openul Statelor Unite, la
Flushing Meadows, New
York 17<30 Snooker<
Openul Mondial, în Chi-
na19<20 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia 20<20
Snowboard< Cupa Mondi-
ală FIS, la Modena, în
Italia 21<20 Ştirile Eu-
rosport 20<10 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria21<25
Călărie< , în Maroc 21<55
Jocurile olimpice< Leg-
ende vii 22<25 Jocurile
olimpice< Cantona-
mentele campionilor
22<55 Jocurile olimpice<
Forţa exemplului individ-
ual 23<25 Ştirile Eurosport
0<30 Tenis<Openul
Franţei, la Arenele Roland
Garros, Paris 1<30 Curse
de maşini< WTCR, la
Suzuka, în Japonia 1<30
Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 2.30 Snook-
er< Openul Mondial, în
China 4.00 Ciclism< Turul
Italiei

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta  9.45 Labirin-
tul sorților – ser.
magh. 10. 35 Agentul
Rex – ser.  germ-it-
austr.13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.25 Lumea e
o masă plină - ser.
germ. 15.30 Doctorul
de pe munte – ser.
germ. 16.20 Dragoste
infinită – ser. turc
17.10 Agentul Rex -
ser.  germ-it-austr.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
22.35 Un cavaler
plătit – film am. 0.10
Aversă  – film magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Liana Stanciu,
“În direct cu viaţa” 

-11.00

Victor Slav,
“~mi place dansul” 

- 23.00
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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 vânătorul
de recompense 22.30
Starea na\iei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
vânătorul de recom-
pense (r)3.00 Ni-
meni 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 sus-
pinelor 12.30 Preşed-
inte pentru România
13.00 Izola\i `n
Rom]nia 13.30 Ade-
văruri despre trecut
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect!15.10
Akzente  17.35 Yanxi,
palatul suspinelor 18.35
Nadine 19.30 vorbeşte
corect! (r)19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Preşedinte pentru
România 22.35 Dis-
p[ru\i f[r[ urm[ 23.35
Anchetele comisarului
Antonescu 0.30 Tele-
jurnal 1.00 Nadine (r)
2.00 Replay (r) 2.50
Izola\i `n Rom]nia (r)
3.20 Europa mea 3.50
Telejurnal 4.40 Politic[
;i delicate\uri (r) 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Preşedinte pentru
România

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
:ef sub acoperire
22.30 Masterchef
23.30 :tirile Pro Tv
0.00 Ai ucide pen-
tru mine? 2.00 Citi-
torii de oase 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 O zeita pe pa-
mant 9.45 La bloc (r)
12.30 Don Juan
modern (r)14.30 În-
toarcerea la laguna al-
bastră (r) 16.30
Povestea lui Lucky
18.15 La bloc 20.30
Războiul lui Connors
22.15 Patru nunți și
o înmormântare 0.45
Războiul lui Connors
(r)2.30 Patru nunți și
o înmormântare (r)
5.00 La bloc (r) 6.30
La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 7.57
Alegeri preziden\iale 2019
- emisiune de promovare
electorala 8.00 Neatza cu
Răzvan şi Dani 12.00 Ob-
servator 13.57 Alegeri
preziden\iale 2019 - emisi-
une de promovare elec-
torala 14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Obser-
vator 20.00 Sacrificiul
22.15 e Wall - Marele
Zid - (sezon nou) 23.30
Xtra Night Show 1.00 Ob-
servator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct (r)
5.00 Intrusul (r) 6.00 Ob-
servator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 14.00 Dez-
batere electorală (reluare)
13.00 :tiri 18.00 Info
Electoral, realizator Mi-
hai Sălceanu 19.30 :tiri
20.00 Dezbatere elec-
torală, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri 22.30
Info electoral (redi-
fuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Emma Zeicescu,
“Ca'n viaţă” -10.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV” 

- 19.00

Mihai S[lceanu,
“Info Electoral” -

18.00

Lukas Haas,
“Povestea lui Lucky” 

- 14.30

Damla Colbay,
“Dragoste de 

contrabandă” - 16.00

Spencer Grammer,
“Vânătorul 

de recompense” 
- 20.30


