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Prima TV

TVR 1

Mihai Pa;olea,
invitat la “Audiențe
în direct” - 18.00

Dylan Walsh,
“Memoria
perfect[“ - 4.00

Sam Worthington,
“Datorie de onoare”
- 22.30

Salih Bademci,
“Pre\ul dragostei” 22.00

Kelsey Grammer,
“Cum s[ strici o
banc[“ - 22.00

Daryl Hannah,
“R[zbunare
oarb[“ - 22.35

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00
Dezbatere electorală (reluare) 12.00 :tiri 18.00
Audiențe în direct, realizator Mihai S[lceanu, invitați Paula Gabor ;i Mihai Pa;olea - IPJ Satu
Mare (r) 19.30 :tiri 20.00
Dezbatere electorală, realizator Stela C[dar

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro T v 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 Tv 20.30
vocea României
23.30 vlad (r) 1.30
Las fierbinți (r)
3.00 Renegata 4.00
Memoria perfect[
6.00 Ce se întâmplă, doctore? (r)
6.30 Arena buc[tarilor

8.30 Iubire mare
10.15 La bloc (r)
12.30 Întoarcerea la
laguna albastră (r)
14.30 Povestea lui
Lucky (r) 16.15
Monkeybone 18.15
La bloc 20.30 Ultimul corupt din România 22.30 Datorie de
onoare 0.45 Ultimul corupt din România (r) 2.45 Datorie
de onoare (r) 5.00
La bloc (r) 6.15
Mar vel Anime balde

7.45 Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele doamnei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Suflete pierdute
(r) 13.45 Teleshopping 14.00 Legea iubirii (r) 15.00 O singura privire 16.00
Dragoste 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
Numai iubirea 0.15
Suflete pierdute (r)
2.15 Dragoste de contraband[ (r) 3.00 Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Pre\ul dragostei (r)
4.45 Legea iubirii (r)
5.30 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.30 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Paradisul femeilor(r) 9.30 Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshoping11.30
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
Răzbunarea tânărului tigru 22.00 Cum
să strici o bancă
0.00 Răzbunarea
tânărului tigru (r)
2.00 Constantin 60'
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Pasiune Toscană 5.30
Focus 6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.45 Micile
vedete în bucătărie
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor
12.30 Preşedinte pentru
România
13.00
Disp[ru\i f[r[ urm[
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Opre Roma 16.00 EURO polis 17.00 Lumea
azi 17.35 Yanxi, palatul
suspinelor 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect!
19.40 Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.00 Preşedinte pentru România
22.35 R[zbunare oarb[
0.05 Telejurnal 0.45
Fan/Fun urban 1.20 Nadine (r) 2.10 Răzbunare
oarbă (r) 3.40 Levintza
prezintă (r) 4.10 vorbe;te corect! 4.15 Telejurnal (r) 5.05 Lumea azi
(r) 5.30 Imnul României
5.35 Preşedinte pentru
România

Antena 1
7.00 Observator 7.57Alegeri
preziden\iale 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 Promovare electorala
14.00 Gazda perfect[ 15.57
Alegeri preziden\iale 2019 emisiune de promovare electoral[ 16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator
19.57 Promovare electoral[
20.00 iUmor (sezon nou)
22.15 Mangali\a 23.15 Antitalent (r) 1.30 Sf ]r;itul
copil[riei 3.00 Acces direct
(r) 5.00 Intrusul 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

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 Telejurnal TvR 2 13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar 360° Geo
15.00 Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00 România… în bucate 17.35 Poate nu
;tiai 17.40 ~n direct cu via\a
18.45 Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea ta!
20.00 Gala umorului 22.00
Drag de Rom]nia mea! (r)
0.00 Femei de 10, bărbați de
10 (r) 1.55 România… în bucate (r) 2.50 Pecar hoinar 3.15
Sport 3.30 Telejurnal TvR2
4.05 Documentar 360°-GEO
5.00 Destine ca-n filme 5.55
Imnul Rom]niei 6.00 Cap
compas 6.30 Teleshopping

I

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 23.00 Se strigă darul
(r) 1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea dragostei (r) 4.30 ~n c[utarea adev[rului (r) 6.00
Teleshopping 6.30 Pastila de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D
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Eurosport
7<00 Snooker< Openul
Mondial, în China 9<00
Jocurile olimpice< Legende
vii 9<30 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 10<00 Jocurile
olimpice< Forţa exemplului
individual 10<30 Judo<
Turneul de Mare Slem, la
Abu Dhabi, în Emiratele
Arabe Unite 11<00 Sambo<
Campionatul Mondial, la
Seul, în Coreea de Sud
13<00 Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, la Modena,
în Italia 14<00 Snowboard<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia 15<00 Tenis< Openul Franţei, la
Arenele Roland Garros,
Paris 16<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York 17<00
Ciclism< Turul Italiei 18<00
Ciclism< Turul Franţei
19<00 Ciclism< Turul
Spaniei 20<00 Snooker<
Openul Mondial, în China
20<40 Fotbal< Premier
League 21<40 Fotbal< Premier League 0<00 Ştirile
Eurosport 0<05 Sambo<
Campionatul Mondial, la
Seul, în Coreea de Sud 1<25
Ştirile Eurosport 1<30 Ciclism< Turul Flandrei, în
Belgia 2<00 Ciclism< Cursa
Paris-Roubaix, în Franţa
2<30 Maraton< Maratonul
de la New York, Statele
Unite 4<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
5<00 Tenis< Openul Franţei,
la Arenele Roland Garros,
Paris 6<00 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York

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

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
show 13.30 Tatăl, fiul,
bunicul – ser. am.
11.10 Dragii moștenitori – ser. magh. 15.20
Perechea câștigătoare
– show 17.00 Elif, pe
drumul iubirii – ser.
turc 18.10 Între prieteni – ser. magh. 21.05
Dragii moștenitori –
ser. magh. 22.15 Perechea câștigătoare –
show 1.20 În formă de
top – ser. am. 3.55 Arcașul verde – ser. am.
TV2
7.10 Tocul – mag. pt.
femei 7.15 Moca –
mag. de dimineață
11.45 Lumea astro
13.30 Esmeralda –
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 22.05 Concursul bucătarilor șefi
0.00 Detectivi privați
– ser. docreality
magh. 1.15 Secrete de
familie – ser. magh.
4.10 Sânge de polțist
– ser. am.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.20 Cinci
continente 8.50 Poșeta 9.45 Labirintul sorților – ser. turc 10.35
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 13.02
Jurnal 14.55 Amintirea maghiarilor la Roma 15.30 Doctorul de
pe munte – ser. germ.
16.20 Dragoste infinită – ser. turc 17.15
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 22.50 Înafara
legii - film magh.
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Animale
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Animalele, la fel ca oamenii, sunt haioase
;i foarte expresive
Cu to\ii iubim
animalele, unii le prefer[m
afar[ `n curte, al\ii cu noi `n
pat, dar indiferent unde
stau cu siguran\[ au reu;it
cel pu\in o dat[ s[ ne fac[ s[
r]dem cu po[.
Sunt f[pturi de la care putem
`nv[\a, pline de iubire ;i respect
fa\[ de om, ele reu;esc prin
modul lor s[ ne aduc[ bucurie
`n suﬂet ;i z]mbete de fericire
sau de amuzament.
~n continuare v-am preg[tit
c]teva fotograﬁi cu aceste minunate
necuv]nt[toare.
Admira\i-le, bucura\i-v[ de existen\a lor, iubi\i-le.
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S]mb[t[ 9 noiembrie 2019
Prima TV

Mircea C]cu, invitat
la “Info Studio” 15.30

Miles Heizer,
“Nerve< Adev[r sau
provocare” - 22.30

Janel Parrish,
“O afacere de
familie” - 20.30

Kadir Dogulu,
“O singur[ privire” 15.00

Malik Bentalha,
“Aventuri `n
Pattaya” - 23.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00
Spiridu; Ghidu; 14.00
Agenda Publică (r) 15.30
Info Studio, realizator I.
Anița;, invitat Mircea
Câcu (r) 17.00 La psiholog, realizator I.
vladimirescu, invitat[
Ioana Zaharia 18.00
Taina credin\ei (lb.
maghiară), realizator Eva
Laczko 19.30 :tirile săptămânii 20.00 Înregistrări de la Zilele Poe-

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed la
Pro Tv 11.00 Marmaduke - 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
X-Men< viitorul
este trecut 22.30
Nerve< Adevăr sau
provocare 0.30 Profu' (r) 1.30 Memorie
perfectă 5.30 Superspeed la Pro Tv
6.00 Lecţii de viaţă

8.15 Ce spun românii (r) 10.15 La bloc
(r) 12.30 Povestea lui
Lucky (r) 14.15
Monkeybone (r)
16.15 În căutarea
norocului 18.15 La
bloc 20.30 O afacere
de familie 22.00 Revolt[ dup[ gratii
23.45 Datorie de
onoare (r) 2.00 Revolt[ dup[ gratii 3.45
La bloc (r) 6.15 Marvel Anime - X-men

7.30 Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele
doamnei Fazilet (r)
10.15 Pre\ul dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Suflete pierdute (r)
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste 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 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 lacrimi 6.30 Dragoste de
contrabandă

7.20 Paradisul femeilor 9.30 Teleshopping 10.30 Flash
monden (r) 11.00 Secrete de stil 11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 13.30
Porțile albastre ale
orașului 15.30 Mihai
viteazul - Partea a IIa 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 P[cal[ 23.00
Aventuri în Pattaya
1.00 Cum să strici o
bancă (r) 3.30 Porțile
albastre ale orașului
(r) 5.00 Cu lumea-n
cap (r) 5.50 Focus (r)
6.30 Teleshopping

Eurosport
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RTL Club

7<00 Omnisport< Watts
7<30 Ciclism< Turul Flandrei, în Belgia 8<30 Ciclism< Cursa ParisRoubaix, în Franţa 9<30
Snowboard< Cupa Mondială FIS, la Modena, în Italia
10<30 Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, la Modena,
în Italia 11<30 Maraton<
Maratonul de la New York,
Statele Unite 12<30 Fotbal<
Premier League 13<25 Fotbal< Regatul Unit 14<25
Fotbal< Premier League
16<30 Fotbal< Regatul Unit
21<35 Ştirile Eurosport
21<40 Ciclism pe pistă< Cupa Mondială, la Glasgow,
în Scoţia 22<20 Ştirile Eurosport 22<25 Ciclism< Turul Spaniei 23<25 Ştirile
Eurosport 23<30 Sambo<
Campionatul Mondial, la
Seul, în Coreea de Sud 0<10
Ştirile Eurosport 0<15 Raliuri< Campionatul European de raliuri, în Ungaria
0<45 Ştirile Eurosport 0<50
Sambo< Campionatul
Mondial 1<00 Raliuri<
Campionatul European de
raliuri, în Ungaria 1<30
Jocurile olimpice< Legende
vii 2<00 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 2<30 Jocurile
olimpice< Forţa exemplului
individual 3<00 Schi acrobatic< Cupa Mondială FIS,
la Modena, în Italia 4<00
Omnisport< Watts Top 10
4<25 Raliuri< Campionatul
European de raliuri, în Ungaria 4<55 Curse de maşini<
Campionatul Mondial de
anduranţă

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

7.35 Clubul de puști
12.00 Brandmania
12.35 Autogram –
pentru șoferi 14.35
Secolul XXI. - legendele trăiesc cu noi
15.10 Kevin, atotștiutorul – ser.
am.16.20 Bărbatul
necunoscut– film
am-engl-fr-jap-cangerm. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 X-Faktor
– show 23.45 Un pic
de amabilitate –
thriller am. 2.15 O
misiune briliantă –
thriller am.

Antena 1
7.00 Observator 9.30 Crăiasa
Zăpezii< Foc ;i Ghea\[ 11.00
Mumia< Mormântul Împăratului Dragon (r) 13.00
Observator 13.15 Sacriﬁciul
(r) 15.30 Cheﬁ la cuțite (r)
19.00 Observator 20.00 Te
cunosc de undeva 23.15
Hellboy și Armata de Aur
1.30 Observator 2.30 Crăiasa
Zăpezii< Foc ;i Ghea\[ 4.00
Hellboy și Armata de Aur (r)
6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Gabriel Garko,
“~n ap[rarea
fiului” - 22.10

Omar Sharif,
“Pantera roz
contraatac[“ - 8.45

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 Handbal
masculin< CS Dinamo
Bucureşti-CS Minaur Baia Mare 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 Memorialul Durerii
- o istorie care nu se `nva\[
la ;coal[ 18.50 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta! 20.10
Legenda crucia\ilor 21.55
Poate nu ;tiai 22.10 În
apărarea fiului 23.45 Zile
cu stil (r) 0.15 Motorvlog
(r) 0.45 Legenda
crucia\ilor (r) 2.20 ~n
ap[rarea fiului 3.45 Sid,
micul savant (r) 4.35 Cap
compas (r) 5.00 D’ale lu’
Mitic[ 5.55 Imnul României 6.00 Motorvlog 6.30
Teleshopping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Pantera roz
contraatac[ 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 ~mi place dansul 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 5.00
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de r]s (r) 6.45
Știrile Kanal D

TVR 1

Dezvoltare personal[

Tehnicile mindfulness
în dezvoltarea personal[ă

7.00 Cronici Mediteraneene 7.30 Politic[ ;i delicate\uri 8.30 Aventur[ urban[ 9.00 Constructorii de
visuri 9.30 Constructorii de
visuri 10.00 vreau să fiu
sănătos 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Observatori
la Parlamentul European
12.00 Nadia Comănecigimnasta şi Dictatorul
13.00 Iubiri celebre 14.00
Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.30 Handbal masculin Liga Zimbrilor< AHC
Dobrogea Sud-SCM Politehnica Timi;oara 17.10
vedeta populară 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 Dosar
Rom]nia 22.00 Tut< destinul unui faraon 23.00 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 0.00 #Creativ 0.35
Anchetele comisarului Antonescu 1.30 Teleenciclopedia 2.20 Tut< destinul unui faraon 3.10 Momentart
(r) 3.20 vorbe;te corect! (r)
3.25 viaţa satului (r) 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Teleshopping 6.30 Preşedinte pentru România

Duna TV

vorbim aşadar de dezvoltarea
profesională care, la fel ca şi cea
personală, presupune punerea în
practică a unor paşi. Relativ simplu. În primă fază o planiﬁcare,
apoi implementarea celor planiﬁcate şi culegerea rezultatelor.

Valoriﬁcarea la maxim
a oportunităţilor

Dezvoltarea personală
înseamnă o cunoaştere
bună a propriei noastre persoane. Specialiştii sunt de
părere că una din tehnicile
care ar trebui învăţate de
persoanele ce îşi doresc să
se dezvolte pe plan personal
este meditaţia mindfulness.
Aceasta ne încurajează să ne
trăim viaţa în aşa fel încât să ne
bucurăm de momentul prezent cu
o ﬂexibilitate mare, cu relaxare şi
mulţumire pe plan suﬂetesc.

Trăind în prezent

7.00 Jurnal 7.55 Harta 9.00 Preietenii lui
Noe 9.30 Modă și
design 10.30 Îngerul
păzitor – ser. am.
13.02 Jurnal 13.55
Muzică de prânz
14.25 Partitura –
mag. cultural 15.25
Doc Martin – ser.
engl. 16.20 Ziduri –
film magh. 18.00 Înger gastronomic
20.40 Superman se
întoarce – film am.
23.20 victor/victoria
– film am-engl.

Ce se întâmplă de fapt cu noi?
Cum adică să trăim în prezent?
Sunt doar două din multele întrebări ce pot foarte liniştit să apară
când vine vorba de mindfulness.
Nu e tocmai diﬁcil de răspuns şi
nici de pus în practică. Tehnicile
mindfulness joacă un rol important pe tot parcursul drumului
nostru continuu de dezvoltare
personală şi pe plan spiritual.
Meditaţia este cea care ne ajută să
ne cunoaştem mai bine şi în acest
fel să facem schimbări, acolo unde
sunt ele necesare, pentru a ne îmbunătăţi calitatea vieţii noastre.

Ieşire din zona de confort
Şi iată că nu degeaba se spune
că pentru a reuşi să ne dezvoltăm
pe plan personal e absolut necesar
să ieşim din zona de confort şi să
explorăm posibilitatea de a nu da
un răspuns efectiv dintr-un impuls pe care îl avem la un anume
moment. Învăţând să practicăm
o tehnică mindfulness descoper-

im de fapt că lucrurile pot ﬁ văzute
mult mai clar. Totodată, reuşim
să dezvoltăm abilităţi ce ne vor ﬁ
de folos atunci când e nevoie să
reacţionăm în anumite situaţii în
care ne aﬂăm.

Comunicarea asertivă
Persoanele care aleg să trăiască din plin momentul prezent
învaţă să răspundă cu înţelepciune
atunci când situaţia o cere.
Alegând conştient rupem efectiv
tiparul şi comunicăm asertiv.
Tehnicile mindfulness ne ajută
iată să tratăm cu blândeţe propria
noastră persoană în luarea deciziilor. De foarte multe ori, tendinţa
de a amâna să facem lucruri ce ni
se par de la bun început diﬁcile
este una mare. Ascultându-ne cu
adevărat, realizăm că acele lucruri
trebuie făcute. Mai mult decât atât,
reuşim să răspundem nevoilor
noastre.
Dezvoltarea personală presupune fără doar şi poate să
acordăm o atenţie sporită propriilor noastre nevoie, iar toate acestea cu o atitudine pozitivă şi deschisă. Prin meditaţie reuşim să
alegem noi la ce să ﬁm atenţi. Specialiştii atrag atenţia că prin dezvoltare personală e bine să
înţelegem ceva mai mult decât
dezvoltarea abilităţilor noastre, şi
anume crearea unor legături mai
profunde cu propria noastră persoană. Meditaţia mindfulness ne
ajută să ﬁm prezenţi, conştienţi
de viaţa noastră în cele mai mici
detalii. Un bun specialist vă poate
oferi mai multe amănunte despre
tehnicile de meditaţie pe care le
puteţi practica, exerciţiile mindfulness pentru dezvoltarea personală.
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Etape esen\iale în dezvoltarea
noastr[ profesional[
În evoluţia noastră profesională există anumite etape.
Desigur, ele îşi au rolul lor,
ﬁecare în parte, un rol important în atingerea obiectivelor
generale precum succesul şi
continuitatea.

Eugenia Vodă,
“Profesioni;tii... cu
Eugenia Vod[“ 23.00

TV2

8.05 Desene animate
10.35 Trendmania
12.15 Magazin pentru mecanicii auto
12.45 Bagajul – mag.
turistic 14.25 Un roman de cavaleri –
film am. 17.20 Columbo – ser. am.
19.55 vaporul de luptă – film am. 22.45
Într-o alertă mortală
– film am-germ. 1.00
Trebuie să știi să trăiești - film span. 3.30
Evadarea – ser. am.
5.50 În capcană – ser.
docreality germ.
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Cei care ţin cont de etapele esenţiale în dezvoltarea carierei au
toate şansele să aibă succes în
evoluţia profesională. Pentru a
putea valoriﬁca oportunităţile care
pot să conducă la o carieră la care
visăm, principalul element este să
conturăm o strategie ce să ne ajute
să atingem potenţialul maxim.
Astfel, în primă fază e recomandat
să facem revizuirea punctelor forte
şi a punctelor slabe, a valorilor şi
a factorilor care ne motivează.
Aceşti paşi sunt de fapt fundaţia
pe care construim întreaga carieră.
Persoanele care sunt deja angajate
trebuie să îşi răspundă la următoarele întrebări< la ce excelez în
poziţia pe care o am în instituţie,
ce abilităţi mi-au asigurat succesul
în funcţiile anterioare, care sunt
cele mai slab dezvoltate abilităţi
pe care le am, care sunt sarcinile
care îmi par diﬁcil de rezolvat? În
această fază facem de fapt o analiză personală.

Analiză personală<
ce ne motivează?
Mergem mai departe şi observăm cu atenţie ce anume ne

motivează, care sunt proiectele şi
sarcinile care ne dau satisfacţii, ce
găsim interesant la poziţia în care
ne aﬂăm, ce responsabilităţi ne-ar
face plăcere să avem. După asta,
ne identiﬁcăm valorile. Specialiştii
sunt de părere că în momentul în
care am identiﬁcat punctele noastre forte şi elementele care ne motivează suntem deja cu un pas
înainte spre o carieră de succes.
Chiar dacă ni se spune că nu e recomandat să ne comparăm cu
alţii, uneori iată că e bine să o
facem. E chiar indicat să vedem
ce elemente unice avem care ne
diferenţiază de ceilalţi şi care dau
un plus de valoare muncii noastre.

Identiﬁcarea
cunoştinţelor
şi abilităţilor necesare
obţinerii postului dorit
În următoarea etapă ne concentrăm asupra dezvoltării experienţei, identiﬁcând cunoştinţele,
abilităţile necesare obţinerii postului dorit. vom analiza de asemenea opţiunile din acel moment ﬁind atenţi dacă există un proiect
`n derulare în care ne-am putea
implica pentru a ne face remarcaţi,
dacă este un post vacant în cadrul
organizaţiei sau o sarcină diﬁcilă
la a cărei rezolvare putem contribui. Ideea de bază de care ar trebui să ţinem cont este aceea că fără
a avea un răspuns la un set de întrebări, nu avem şansa de a creşte
pe acest drum profesional.
Aşadar, în încheiere, notăm
aceste întrebări pentru a le studia
cu atenţie< care sunt cele mai importante puncte forte şi cum s-au
manifestat în etapele creşterii din
evoluţia profesională, care sunt
cele mai mari slăbiciuni, principalele valori, ce mă face unic în
cadrul companiei, de ce abilităţi
am nevoie pentru a progresa.
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Pro TV

Pro Cinema

Pr. Laurențiu Costin,
invitat la “Taina
Credinței” - 11.00

Margot Robbie,
“Legenda lui
Tarzan” - 21.30

Cătălina Grama,
“S-a furat
mireasa” - 22.30

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, realizator Mihaela Ghiță,
invitat pr. Laurențiu
Costin - Sfinții Arhangheli în viața cre;tinului
13.00 Info Studio, realizator M. S[lceanu, invitați Liviu Marta ;i
Kereskenyi Sandor Muzeul Județean 14.00
Zone folclorice, Spectacol aniversar Ana Holdi;
Pop 17.30 S[n[tate, frumuse\e, stil (r) 18.30 Educație ecologică (r) 20.00
Info Studio (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă
doctore? 10.30 Arena
buc[tarilor 11.00
Cum să îți dresezi
dragonul 2 - 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 Tv
20.45 Ştirile Pro Tv Ediție specială 21.30
Legenda lui Tarzan
23.45 vânătorii de
fantome 2.00 Apropo
Tv (r) 3.00 Memoria
perfect[ 5.00 Ce spun
românii (r) 6.00 Ştirile
Pro Tv

8.15 Ce spun
românii (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 Monkeybone (r) 14.30 În
căutarea norocului
(r) 16.30 Încă un
dans 18.15 La bloc
20.30 Mirajul dansului 2 22.30 S-a furat
mireasa 0.30 Patru
nunți și o înmormântare (r) 3.00 S-a
furat mireasa (r) 5.00
La bloc (r) 5.45 La
Maruţă (r)

Antena 1
7.00 Observator 9.45 Te
cunosc de undeva (r)
13.00 Observator 13.15
Sacriﬁciul (r) 15.30 Cheﬁ
la cu\ite (r) 19.00 Observator 20.00 12.57 Alegeri
preziden\iale 2019 - edi\ie
special[ 21.15 Antitalent
23.30 iUmor (r) 1.30
Evadata 3.30 Antitalent
(r) 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Gheorghe Dinică,
“Felix ;i Otilia” 20.10

Mariel Hemingway,
“Teroare `n San
Francisco” - 23.30

7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Rom]nia...
`n bucate 8.30 Doar s[
gusta\i 9.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natur[ ;i aventur[ 11.00 Destine can ﬁlme (r) 12.00 Genera\ia Fit 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 Duminica ﬁlmului românesc< Duelul
15.00 Drag de Rom]nia
mea! 17.00 D'ale lu'
Mitică 18.00 Re\eaua
de idoli 18.50 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta!
20.10 Duminica ﬁlmului românesc< Felix şi
Otilia 22.45 Filmul de
art[< Solomon ;i
Gaenor 0.45 Re\eaua
de idoli 1.40 Duelul (r)
3.30 Felix şi Otilia (r)
5.55 Imnul României
6.00 Poate nu ;tiai 6.15
Telshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo
Show (r) 10.45 vacanţa Mare< Leana sa 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
Știrile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Roata norocului 22.00 Asta-i Rom]nia! 23.30 Teroare
în San Francisco 1.30
Știrile Kanal D 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

Eurosport
10<30 Tenis< Openul
Franţei, la Arenele
Roland Garros, Paris
11<30 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York
12<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 13<10
Ciclism< Campionatele
Mondiale de ciclism urban, în China 13<30 Fotbal< Premier League
14<40 Omnisport< Watts
Top 10 14<55 Fotbal< Regatul Unit 15<55 Fotbal<
Premier League 18<00
Fotbal< Regatul Unit
18<25 Fotbal< Premier
League 20<30 Tenis de
masă< Cupa Mondială
pe echipe, la Tokyo, în
Japonia 22<30 Ştirile Eurosport 22<35 Snooker<
Openul Mondial, în
China 23<25 Ştirile Eurosport 23<30 Sambo<
Campionatul Mondial,
la Seul, în Coreea de Sud
23<35 Sambo< Campionatul Mondial 0<55
Ştirile Eurosport 1<00
Raliuri< Campionatul
European de raliuri, în
Ungaria 1<30 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă
2<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 4<00
Ciclism< Turul Italiei
5<00 Ciclism< Turul
Franţei 6<00 Ciclism<
Turul Spaniei

Pro 2

Dolly Minhas,
“Inimi ;i lacrimi” 17.00
7.30 Numai iubirea (r)
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.45 Suﬂete pierdute (r) 14.00
Legea iubirii 15.00 O
singur[ privire 16.00
Dragoste 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
Numai iubirea 0.15
Suﬂete pierdute (r)
2.15 Dragoste de contraband[ (r) 3.00 Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se `nt]mpl[, doctore? (r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00
Legea iubirii (r) 5.45
Inimi ;i lacrimi 6.45
Dragoste de contraband[ (r)
M1

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

Duminic[ 10 noiembrie 2019
Prima TV

Katie Wee,
“Caut logodnic
pentru vacan\[“ 23.00
7.20 Camera de r]s (r)
8.10 Happy News 8.45
Casa< construcţie şi
design 9.20 Teleshopping 10.30 Focus Ediție specială Alegeri prezidențiale
11.00 În bucătărie cu
Horia vîrlan 12.00
Teleshopping 13.30
De ce are vulpea coada? 15.30 Focus Ediție specială Alegeri prezidențiale
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
Caut logodnic pentru
vacanță 1.00 P[cal[ (r)
3.30 Mihai viteazul Partea a II-a (r) 5.50
Starea na\iei - Best of
6.50 Teleshopping
RTL Club
7.35 Clubul de puști
9.45 Star Wars< aventurile familiei Freemaker – ser. am.
11.10 Lifestyle 12.10
Aventurierii – mag.
turistic 13.20 Hotelul
anului - cele mai bune
cazări din provincie
14.50 Street Kitchen
– gastro-reality 16.10
vânătorii de infractori – film am-it.
19.00 Jurnal RTL
19.55 X-Faktor –
show 22.55 Suicide
Squad - film am. 2.20
Luna lui Jupiter – film
magh.

TVR 1

Cristian Tab[r[,
“Exclusiv `n
Rom]nia”- 19.00
7.00 Edi\ie special[ 7.30
Universul credinţei 9.00
M.A.I. aproape de tine
9.30 Pro patria 10.00
Edi\ie special[ 10.35 viaţa satului 12.00 Edi\ie
special[ 12.10 via\a satului 13.00 Tezaur folcloric 14.00 Telejurnal
15.00 Politic[ ;i delicate\uri 16.00 Edi\ie
special[ 16.20 Teatrul
Naţional de Televiziune<
Puricele 18.00 Edi\ie
special[ 18.45 vorbe;te
corect! 19.00 Exclusiv `n
Rom]nia 19.50 Momentart 20.00 Telejurnal 20.30 Pre;edinte
pentru Rom]nia 0.00
Replay 1.00 Iubiri celebre2.00 Nadia Comăneci-gimnasta şi Dictatorul 3.00 Tezaur folcloric 3.50 Telejurnal (r)
4.10 Universul credinţei
(r) 5.28 Imnul Rom]niei 5.33 Cronici Mediteraneene 6.30 Adevăruri despre trecut

Duna TV

8.55 În mâna lui
Dumnezeu 9.30
Cronica catolică
10.00 Rome Reports 11.15 Religie
și libertate 13.02
Jurnal 13.55 Muzică de prânz 14.35
Ținuturi sălbatice<
Alaska 2 – ser. engl.
16.05 Da sau nu? –
film magh. 18.25
Cartea de bucate a
lui Borbás Marcsi
22.20 viața altcuiva
– film belg-fr.

Remedii naturiste
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Varza este un remediu pentru
mai mult de 100 de boli
Varza se numără printre
legumele des consumate de
către oameni, sub diverse
forme - în alimente sau
chiar ca acritură. Probabil
puţin sunt cei care ştiu că
această legumă are o multitudine de valenţe curative.
Desigur, folosirea ei presupune şi o serie de precauţii.
În antichitate varza era considerată un adevărat panaceu.
varza conţine cantităţi mari
de apă, dar și substanţe tonice
precum< proteine, glucide, vitamine (A, B1, B2, B6, B9, C, E, K,)
și săruri minerale (fosfor, potasiu, calciu, sodiu, fier, iod și cobalt).
Dacă anticip[m faptul că varza are efecte
benefice în peste 100 de afecţiuni
ale organismului uman, iată câteva dintre ele< cancer gastric,
cancer la gât, constipaţie, diabet,
diaree, gastrită, grip[, tuse convulsivă, viermi intestinali, răgușeală, arsuri, răni, ulceraţii,
cancer la piele, dermatoze, entorse, luxaţii, gută, hemoroizi,
negi, nevralgie sciatică, varice,
arterite, tromboflebită, migrenă,
febra, Zona Zoster ș.a.

Câteva recomandări
ale specialiştilor

TV2

8.05 Desene animate
10.50 Ești mare!
11.20 Tocul – mag.
pt. femei 12.25 Super
Car – mag. pt. șoferi
13.30 Constructorii
– magazin 14.05
Andri’s Kitchen show gastronomic
14.35 My Girl, prima
iubire – film am.
16.45 Monstrul ne
vorbește – film amspan. 22.50 Ted –
film am. 1.10 Zona
Party – film am. 3.40
Poligamy – film
magh.

Duminic[ 10 noiembrie 2019

Cancer gastric< se ia de 6 ori
pe zi, pe stomacul gol, câte un
pahar mai mic cu suc de varză.
Tratamentul durează 2 luni, iar
rezultatele sunt uimitoare.
Cancer la gât< într-un pahar
cu suc de varză se pun câteva picături de oţet de mere, apoi faceţi
două gargare prelungi, după care
se înghite, iar foile de varză se
pun pe gât.
Constipaţie< se bea în fiecare
zi zeama de la varză murată, câte
3 căni pe zi, înainte de mesele principale.
Diabet< se fac cure de
o lună, consumânduse în fiecare zi 400 g
salat[ de varză
proaspătă cu
suc de lămâie.
Aceasta are
rolul de a
regla glicemia.
Diaree<
se toacă varză și se
fierbe mult, după
care se consumă
goală, fără pâine și
cu foarte puţin ulei.
Gastrită< se bea

suc de varză proaspătă cu 15 minute înaintea fiecărei mese, câte
un pahar, cu înghiţituri mici.
Gripă< se bea zilnic câte 1-2
pahare cu suc de varză proaspătă.
Tuse convulsiv[, răguşeală<
se face un decoct concentrat din
5 foi de varză și un litru de apă.
Se fierbe timp de 40 de minute
după care îndulciţi cu miere și
beţi cât puteţi.
Viermi intestinali< beţi timp
de 3 zile la rând, pe stomacul gol,
c]te 30 ml de suc de varză, extras
din frunze, după ce acestea au
fost fierte. Acest tratament se repetă timp de 3 luni.
Răguşeală, dureri de gât< într-un pahar cu suc de varză
proaspătă, se adaugă o lingură
cu miere și se face gargară. Acest
tratament durează o săptămână.
Arsuri, răni, ulceraţii< foile
de varză sunt foarte bune cicatrizante. Acestea pot fi aplicate
direct pe arsuri ușoare, răni și ulceraţii. Se taie nervurile, se spală
bine și se lasă câteva ore la macerat într-un amestec de 1/2 litri
de apă și sucul de la 2 lămâi. Se
aplică pe rând, câte 1-2 ore pe zi.
Pentru arsurile solare, foile de
varză se zdrobesc cu un tocător
de lemn și apoi se aplică pe locul
afectat, schimbându-se la un
sfert de oră.
Cancer la piele< se fac comprese din foi de varză zdrobite și
se menţin 12 ore pe locul afectat.
Pentru ca tratamentul să fie și
mai eficient, este necesar să se
facă și un tratament intern cu suc
de legume crude (varză, morcovi,
etc.).
Entorse, luxaţii< se zdrobesc
bine câteva frunze de varză și se
pun pe zona afectată după care
se leagă cu o fașă. Mai puteţi să
fierbeţi varza împreună cu câteva
bucăţi de praz (tocate), la care
adăugaţi 1 pahar de oţet pentru
a le lega.
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
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Informa]ia TV

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Ionuț Blăjean,
“Panoramic
Sportiv” - 17.00

Adrian Nartea,
“Vlad” - 20.30

Daryl Hannah,
“|int[ primar[“ 20.30

Elif Inci,
“Dragoste de
contraband[“ - 16.00

Dolph Lundgren,
“Pe muchia
drept[\ii” - 20.30

7.45 În căutarea
norocului (r) 9.45
La bloc (r) 12.15
Mirajul dansului 2
14.15 Marmaduke
(r) 16.00 Un peștisor pe nume Wanda
18.15 La bloc 20.30
|int[ primar[ 22.30
Semnul mor\ii 0.30
|int[ primar[ 2.30
Semnul mor\ii (r)
4.30 La bloc 6.15 La
M[ru\[

7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
Fiicele doamnei Fazilet
(r) 10.15 Pre\ul dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Suflete pierdute (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii (r)
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de contraband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Suflete
pierdute 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Numai iubirea 0.15 Suflete pierdute (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 De ce are vulpea
coada? (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Constantin 60'(r)
11.00 Teleshopping
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 14.00 Camera
de r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Paradisul
femeilor 17.55 Starea
sănătății 18.00 Focus
18 19.27 Starea sănătății 19.30 Tr[sni\i
20.30 Pe muchia
dreptății 22.30 Starea
naţiei - Betman 23.30
Focus din inima
României 0.00 Trăsniți (r) 1.00 Pe
muchia dreptății (r)
3.00 Nimeni nu-i perfect 3.30 Pasiune ;i
speran\[ 5.30 Focus
6.50 Teleshopping

Iulia Dumitru,
“Kyra Kyralina” 22.35
7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul suspinelor 12.30 Pirineii
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 suspinelor 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 contemporan< Kyra Kyralina 0.10
Telejurnal 0.50 Nadine
1.50 Kyra Kyralina (r)
3.25 vorbe;te corect!
(r) 3.30 Sport Meteo
(r) 3.50 Telejurnal (r)
4.40 Profesioniştii... cu
Eugenia vodă (r) 5.30
Imnul României 5.35
Pre;edinte pentru
Rom]nia

6.30 Gimnastica de
dimineață 16.00 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 17.00 Panoramic Sportiv, realizator Ionuț Blăjean
18.00 Audiențe în direct, realizator Mihai
S[lceanu 19.30 :tiri
20.00 Agenda Public[, realizator Stela
Cădar 22.00 :tiri
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Obser vator
17.00 Acces direct
19.00 Obser vator
20.00 Cheﬁ la cuțite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

TVR 2

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
X-Men< viitorul
este trecut (r) 2.30
vorbe;te lumea
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

Ellen Pompeo,
“Anatomia
lui Grey” - 23.00

Burak Arliel,
“Patria mea
e;ti tu” - 23.30

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 direct cu vIAŢA! 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 17.00 România…în bucate 17.40 ~n
direct cu vIA|A! 18.45
Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea ta!
20.00 C];tig[ Rom]nia!
21.10 Film Fandango
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 C];tig[ Rom]nia!
0.55 Filmul de art[<
Solomon ;i Gaenor 2.50
Pescar hoinar 3.15 Sport
3.30 Telejurnal TvR2
4.05 Documentar 360°GEO 5.00 Natur[ ;i aventur[ 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

Eurosport
7<00 Jocurile olimpice<
Legende vii 9<00 Tenis<
Openul Statelor Unite, la
Flushing Meadows, New
York 10<00 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă
12<00 Snooker< Openul
Mondial, în China 11<30
Sambo< Campionatul
Mondial 12<30 Snooker>
Seria Home Nations, la
Manchester, în Regatul
Unit 13<30 Raliuri< Campionatul European de
raliuri , în Ungaria14<00
Snooker< Openul Mondial, în China 14<45
Snooker< Seria Home
Nations, în Irlanda de
Nord 19<00 Tenis de
masă< Cupa Mondială pe
echipe, la Tokyo, în
Japonia 20<00 Snooker<
Seria Home Nations, la
Manchester, în Regatul
Unit20<40 Ştirile Eurosport 20<45 Snooker<
Seria Home Nations , în
Irlanda de Nord 1<00
Ştirile Eurosport 1<05 Ciclism< Cursa Milano San Remo, în Italia 2<00
Ciclism< Cursa ParisRoubaix, în Franţa2<30
Snowboard< Cupa Mondială FIS, la Modena, în
Italiaa 3<15 Schi acrobatic< Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia 4<00
Snooker< Seria Home
Nations, în Irlanda de
Nord 6<00 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă

M1

RTL Club

7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Show 14.10 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.20 Perchea
câștigătoare – show.
17.00 Mica mea familie – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Bucătarul
șef ca un vIP - gastroreality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
0.20 Secolul XXI., legendele trăiesc cu noi
1.25 În formă de top
– ser. am.

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35
Planeta albastră
17.35 Gospodarul
maghiar 18.33 Suma 18.53 Astă-seară 19.00 Jurnal
20.05 Lumea 20.30
Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Astă-noapte 24.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lumea astro 14.15 Întâmplări din spital –
ser. span. 15.35 Walker, copoiul din Texas
– ser. am. 16.40 victoria – ser. mex. 17.45
Mama – ser. turc
20.15 Tătici model –
ser. magh. 21.20 Apasă butonul, frate – game show 23.40 Detectivi privați – ser.
magh. 0.50 Secrete de
familie – ser. reality
magh. 4.15 Sânge de
polițist – ser. am.

Duna TV
7.00 Jurnal 7.45 Magazin pentru rromi
8.45 Poșeta 9.40 Labirintul sorților – ser.
turc 10.30 Agentul
Rex - ser. germ-itaustr. 13.02 Jurnal
14.30 Lumea e o masă
plină – ser. germ.
15.20 Jamie învinge
Italia – ser. gastr.
16.15 Dragoste infinită – ser. turc 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 20.40 Doctorul de pe munte –
ser. germ. 21.30 Lumina albastră – mag.
criminalistic 22.30
Pierduții – ser. am.
23.40 Femeia secretelor – ser. am.

Re\ete
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Ciorb[ de varz[ cu piept de pui
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Piept de pui umplut cu ciuperci

Ingrediente<
Ingrediente<
O varză de circa 800 g, un
piept de pui dezosat și fără piele,
2 bucăți de ardei gras, o ceapă
mai mărișoară, 4-5 bucăți de roșii sau 500 ml de bulion, o legătură de mărar, sare, piper, bază
pentru mâncăruri (delicat de casă). Se pot adăuga și zarzavaturi,
după gust.
Mod de preparare<
Pieptul de pui se feliază, se
condimentează cu puțină sare și
piper și se prăjește la gr[tar, apoi
se taie cubulețe și se pune la fiert
în circa doi litri de apă ușor sărată.
varza se curăță și se taie fâșii înguste, la fel se va proceda și cu ardeii, precum și cu ceapa. Roșiile

se taie cubulețe mărunte. Carnea
de pui, după ce apa dă primul clocot, se fierbe circa 7-8 minute, nu
mai mult, după care se adaugă
mărarul, varza, ardeiul și ceapa.
Dacă doriți să folosiți și zarzavaturi, acestea se mărunțesc și se
pun la fiert odată cu carnea. Se
condimentează după gust, iar supa se fierbe, până când toate ingredientele se vor înmuia. Roșiile
sau bulionul se adaugă cu 5-10
minute înainte de a se lua de pe
foc, când varza este deja aproape
fiartă. Se servește cu ardei iute,
sau eventual cu smântână.

Pate de pe;te cu ceap[ verde

4 pulpe mai mari de pui, 200
g ciuperci champignon (sau ciuperci de pădure, dar numai dacă
le cunoașteți bine), o ceapă de
mărime medie, 3 ouă, 4-5 linguri
de ulei, 50g de cașcaval răzuit,
sau 4 felii foarte subțiri de cașcaval, sare, piper.
Mod de preparare<
Cu un cuțit bine ascuțit se
crestează pulpele de pui pentru a
putea fi umplute, sau eventual
doar desprindeți pielea pe o parte.
Se condimentează după gust, și
exteriorul, și din interior. Se lasă
la frigider circa 2-3 ore. Ceapa tăiată foarte mărunt se călește în
ulei, se adaugă ciupercile curățate
și tăiate bucăți mici, iar când totul
s-a călit, se adaugă 2 ouă bătute

bine și condimentele, apoi se mai
lasă pe foc până când ouăle se întăresc. Se ia de pe foc și se lasă să
se răcească. Se strecoară de ulei și
se amestecă bine cu un ou crud.
Acest amestec se împarte în 4 și
se umple fiecare pulpiță. Se prinde
cu scobitoare, ca niște pernițe, se
așează pe tavă, se dă la cuptor, la
foc mare spre mediu și se coace,
până când carnea se rumenește.
Apoi se presară deasupra cașcavalul răzuit, sau se așează feliile
de cașcaval și se mai lasă la cuptor
până când cașcavalul se topește și
se rumenește. Cașcavalul nu este
obligatoriu. Se așează pe farfurie
și se servește cu cele mai diverse
garnituri.

Pr[jitur[ cu br]nz[ ;i sm]nt]n[

Ingrediente<
Ingrediente<
O conservă de pește (sardine
sau ton) în ulei (300 g) sau 300
g pește fără os (file pangasius sau
macro) călit în ulei abundent și
scurs, o legătură de ceapă verde,
50 g unt (eventual margarină),
o linguriță de pastă de tomate, o
lingură de nucă măcinată foarte
fin sau piure de castane natur,
sare, piper.
Mod de preparare<
Pateul de pe;te se serve;te pe
p]ine pr[jită, dar se poate fososi
și ca umplutură pentru foietaj. Se
strecoară uleiul din conservă, iar
peștele se sfărâmă cu o furculiță.
Ceapa verde se taie foarte-foarte
măruntă și se călește foarte puțin

cu uleiul din conservă, sau cu 23 linguri din uleiul în care a fost
prăjit peștele (dacă s-a folosit pește
proaspăt), apoi se strecoară și se
adaugă la peștele pisat. Se adaugă
și celelalte ingrediente și se amestecă până când devine o pastă perfect omogenă. Atenție! Untul sau
margarina trebuie să fie suficient
de moale pentru a se omogeiza.
Se servește pe pâine prăjită sau
bruschetă, dar se poate folosi și
ca umplutură pentru foietaj.

200 g de f[in[, g[lbenu;ul
unui ou, 100 g de sm]nt]n[, o
lingur[ de zah[r, pu\in[ sare, 10
g de drojdie, circa 100 ml lapte,
80 g margarin[. Pentru umplutur[< 250 g de br]nz[, 50 g de
sm]nt]n[, 200 g de zah[r, un plic
de zah[r vanilat, 6 g[lbenu;uri
de ou[, 7 albu;uri, 2 linguri de
f[in[.
Mod de preparare<
Drojdia se pune `n lapte
c[ldu\, se amestec[ cu f[ina, g[lbenu;ul, margarina, pu\in[ sare, ;i
se fr[m]nt[, p[n[ c]nd se va putea
`ntinde bine. Se `ntinde ;i se a;eaz[
`ntr-o tav[ cu margine `nalt[, astfel `nc]t p[tura de aluat s[ vin[
sus pe marginile t[vii ;i l[s[m s[

stea a;a, acoperit cu un prosop de
buc[t[rie, `n loc c[ldu\, p]n[ c]nd
se prepar[ crema. Br]nza se
sf[r]m[, se adaug[ g[lbenu;urile,
zah[rul, zah[rul vanilat,
sm]nt]na, apoi ;i f[ina, cu grij[,
s[ nu r[m]n[ cu noduri.
Albu;urile se bat spum[ tare ;i se
amestec[ cu compozi\ia anterior
preparat[. Apoi se toarn[ totul `n
tav[, peste aluat ;i se coace `n cuptorul pre`nc[lzit, circa 25-30 minute.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Programe TV
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Dr. Szilagyi Iosif,
invitatul emisiunii
“Sănătate” - 17.30
7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00
Agenda Publică (reluare)
12.00 :tiri 17.30 Sănătate, realizator Mihaela
Ghiță, invitat dr. Szilagyi
Iosif - Diabetul ;i stilul
de viață 18.00 Audien\e
`n direct, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri 20.00
Agenda public[, realizator Stela Cădar 22.00
:tiri

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
Obser vator 20.00
Cheﬁ la cu\ite 23.30
Xtra Night Show 1.00
Observator 2.00 Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Aida Economu,
“Profu” - 21.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 Las Fierbin\i
21.30 Profu’ 22.30
Masterchef 23.30
Ştirile Pro Tv 0.00
Legenda lui Tarzan
(r) 2.15 vorbe;te
lumea 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

Virgil Ian\u,
“C];tig[ Rom]nia” 22.00

“Teo show” - 15.00

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp
9.00 Documentar 360°
Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 În direct
cu vIA|A! 12.00 Telejurnal T vR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar 360°GEO 15.00 Oanapp
16.00 Iubire dincolo de
timp 17.00 România…în
bucate 17.40 ~n direct cu
via\a! 18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35
E vremea ta! 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
C];tig[ Rom]nia! (r)
0.55 Fandango 2.45 Motorvlog 3.15 Sport 3.30
Telejurnal TvR2 4.05
Documentar 360° Geo
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 Dragoste ;i
ur[ 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
(r) 4.30 În căutarea
adevărului (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Guillaume Canet,
“Leg[tur[
de s]nge” - 23.00

8.15 Un peștisor pe
nume Wanda (r)
10.45 La bloc (r)
13.00 O afacere de
familie (r) 14.30
Doamna judec[tor
16.15 Ziua cârtiței
18.15 La bloc 20.30
Transcendence< viață după moarte
23.00 Legătura de
sânge 1.15 Transcendence< viață după
moarte (r) 3.45
Leg[tur[ de s]nge (r)
6.15 La bloc (r) 6.45
La M[ru\[

Eurosport
8<00 Jocurile olimpice<
Legende vii 8<30
Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 9<30 Snooker<
Seria Home Nations ,
în Irlanda de Nord
11<30 Raliuri< Campionatul European de
raliuri , în Ungaria
12<00 Curse de maşini< Campionatul Mondial de anduranţă
14<00 Snooker< Seria
Home Nations , în Irlanda de Nord 14<45
Snooker< Seria Home
Nations , în Irlanda de
Nord14<30 Schi acrobatic< Cupa Mondială
FIS, la Modena, în
Italia 20<10 Călărie<
Excelenţă ecvestră
20<40 Ştirile Eurosport 20<45 Snooker< Seria Home Nations , în Irlanda de
Nord 0<55 Ştirile Eurosport 1<00 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă
2<00 Raliuri< Acces în
culisele ERC 2<30
Maraton< , la Amsterdam, în Olanda 4<00
Snooker< Seria Home
Na 6<00 Tenis de
masă< Cupa Mondială
pe echipe, la Tokyo, în
Japonia

Pro 2

Dolunay Soysert,
“O singur[
privire” - 15.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
Fiicele doamnei Fazilet
(r) 10.15 Pre\ul dragostei (r) 11.15 Teleshopping 11.45 Suflete
pierdute (r) 13<45
Teleshopping 14.00
Legea iubirii 15.00 O
singur[ privire 16.00
Dragoste de contraband[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iubirii 19.00 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 contraband[ (r) 3.00 Inimi ;i
lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
6.45 Dragoste de contraband[ (r)
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

Mar\i 12 noiembrie 2019
Prima TV

TVR 1

Gianni Cavina,
“Familia” - 3.30

James Jurdi,
“Noapte infernal[“ 22.10

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
17.55 Starea sănătății
18.00 Focus 18 19.27
Starea sănătății 19.30
Trăsniți 20.30 Misterul din Iordania
22.30 Starea naţiei Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Tr[sni\i (r) 1.00
Misterul din Iordania 3.00 Nimeni nui perfect 3.30 Familia
5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor (r) 12.30
Pirineii 13.00 Exclusiv
în România 13.45 Momentart 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10 Maghiara
de pe unu 17.00
Cooltura 17.35 Yanxi,
palatul suspinelor 18.35
Nadine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Preşedinte pentru România 22.10
Noapte infernal[ 0.00
Telejurnal 0.40 Nadine
(r) 1.40 Noapte infernal[ (r) 3.20 Levintza
prezintă 3.45 vorbe;te
corect! 3.50 Telejurnal
4.40 Garantat 100%
5.30 Imnul Rom]niei
5.35 Cooltura (r) 6.30
Preşedinte pentru
România

RTL Club
7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 12.50 Aventurierii – mag. turistic
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP - gastroreality
17.00 Mica mea familie – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jurnal RTL 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
1.30 În formă de top
– ser. am. 3.25 Cifruri
– ser. am. 4.30 Perla
mamelor – ser. am.
5.00 Agentul Carter
– ser. am.
TV2

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lumea astro 14.15 Întâmplări din spital –
ser. span. 15.35 Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Mama – ser. turc 21.20
Apasă butonul, frate
– game show 23.40
Detectivi privați –
ser. magh. 0.50 Secrete de familie – ser.
reality magh. 3.25
Sânge de polițist –
ser. am. 5.00 Gotham
– ser. am.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.50
Poșeta 9.45 Labirintul sorților – ser.
turc. 10.35 Agentul
Rex – ser. germ-itaustr. 13.02 Jurnal
14.25 Lumea e o
masă plină – ser.
germ. 15.25 Doctorul 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 22.30 Provincie veselă – ser.
engl. 23.35 Casa de
modă velvet – ser.
span.

Diet[
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Stilul de via\[ sedentar anuleaz[
beneficiile unei mase corporale normale
Chiar dacă ai ajuns la
greutatea ideală, lipsa de
mişcare te poate afecta la
fel de mult ca pe o persoană supraponderală în
cazul bolilor de inimă.
Un studiu recent efectuat
de cercetătorii de la Universitatea din Florida, Statele Unite
ale Americii, a demonstrat că
lipsa de activitate ﬁzică este
un factor la fel de important
ca obezitatea pentru bolile
cardiovasculare. Când vine
vorba de afecțiuni cardiovasculare, studiul a arătat că un
stil de viață sedentar contracarează beneﬁciile unei
mase corporale normale. Cu
alte cuvinte, nu este suﬁcient
să avem un corp fără grăsime
în exces, trebuie să ne asigurăm că facem și suﬁciente
exerciții ﬁzice.
Studiul efectuat în 2019 a
analizat 43 de milioane de respondenți ai chestionarului
național de sănătate și nutriție, cu vârste cuprinse între
40 și 79 de ani. Chestionarul
cuprindea informații despre
indicele de masă corporală
normal (între 18.5 și 24.9) și
cel asociat obezității (între 25
și 29.9), precum și date despre
circumferința abdominală a
respondenților și nivelul de
grăsime abdominală. De
asemenea, respondenții au
autoraportat nivelul de activitate ﬁzică în care se angajează
zilnic, câte ore pe zi stau
așezați și dacă au sau nu diﬁcultăți de respirație când fac
activitate ﬁzică moderată
(cum ar ﬁ urcatul scărilor).

Legătura dintre
sedentarism
şi bolile de inimă
Cercetătorii au analizat
riscurile respondenților de a
dezvolta o boală cardiovasculară urmând acei parametri,
precum și factorii demograﬁci
cum ar ﬁ vârsta, sexul, rasa/
etnia, dacă sunt sau nu fumători, dacă au diabet sau nu, și
nivelul colesterolului. Nici unul dintre respondenți nu avea
deja un diagnostic de boală
cardiovasculară, infarct miocardic sau accident vascular
cerebral (AvC).
Studiul a arătat că 30%
dintre participanții aﬂați în
limite normale ale greutății
aveau șanse crescute de a dezvolta boli cardiovasculare,
cum ar ﬁ infarctul sau AvC.
Deși indicele lor de masă cor-
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Cum elimin[m
pietrele la rinichi
prin alimenta\ie?
Deşi pot crea un disconfort foarte
mare, trebuie să şții că este posibil să elimini calculii renali (aşa cum mai sunt
numite pietrele la rinichi) uneori chiar
fără tratament.

porală era normal, acești participanți aveau majoritatea
grăsimii corporale în zona abdominală, problemă asociată
cu bolile cardiovasculare. Lipsa lor de activitate ﬁzică era
evidențiată de diﬁcultățile de
respirație în activitățile moderate, precum urcatul scărilor
sau a unui deal. Pe de altă
parte, indivizii cu masa corporală normală dar și factori
ai unui stil de viață sănătos erau mult mai feriți de bolile
cardiovasculare decât celelalte
două categorii.
Cercetătorii au subliniat
astfel faptul că un indice al
masei corporale (IMC) normal nu ar trebui să ﬁe un motiv de încredere în starea de
sănătate, și cu atât mai puțin
un motiv pentru evitarea exercițiilor ﬁzice regulate.
Este simplu să-ți asiguri o
inimă sănătoasă, în doar câțiva pași. Poți să previi multe
boli cardiovasculare sau să le
întârzii apariția cu doar câteva
acțiuni care întrețin o viață
sănătoasă, cum ar ﬁ<
Controlul greutății. Asigură-te că ai un IMC normal și
o circumferință a abdomenului între 88 cm (pentru femei)
și 100 cm (pentru bărbați).
Mănâncă mai multe
legume și fructe și mai puțină
carne roșie. Pe lângă multitudinea de vitamine și nutrienți, fructele și legumele
sunt și o sursă importantă de
ﬁbre. Aportul necesar de ﬁbre
trebuie să ﬁe între 6 și 10
grame pe zi. Pe de altă parte,
carnea roșie crește nivelul colesterolului nesănătos, și a fost
asociată în multe studii cu
obezitatea și bolile de inimă.
Renunță la fumat și la alcool. Ambele promovează inﬂamația în corp și pot cauza
cancer.
Încearcă să faci zilnic mișcare.

De ce este sportul
necesar?
Beneﬁciile sportului pentru organism sunt binecunos-

cute. Sportul este mai ales
necesar pentru sănătatea inimii, pentru că scade tensiunea arterială, asigură oxigenarea țesuturilor și buna
funcționare a mușchilor cardiaci. De cât sport ai nevoie
zilnic? Medicii și antrenorii
personali recomandă să
facem mișcare cel puțin 150
de minute pe săptămână,
însemnând 30 de minute timp
de 5 zile pe săptămână. În
cazul activității ﬁzice intensive, care produce transpirație
și respirație accelerată, sunt
suﬁciente 75 de minute pe
săptămână, sau 15 minute
timp de 5 zile pe săptămână.

Exerciții ﬁzice
pentru inimă
Conform site-ului doc.ro,
exercițiile cardio, sau aerobicul, reprezintă acel tip de
activitate ﬁzică ce ridică și întrețin un puls ridicat mai
multe minute în șir. Intensitatea poate ﬁ moderată sau
crescută, dar pentru a avea
efecte beneﬁce, respirația trebuie să ﬁe puțin îngreunată.
Iată ce fel de exerciții poți urma pentru a spori sănătatea
inimii<
Aerobic - ﬁtness-ul pe
muzică sau doar doar cel
bazat pe propria greutate corporală ajută organismul să se
oxigeneze și să-și dezvolte
masa musculară.
Alergarea sau mersul accelerat - doar 30 de minute pe
zi poate îmbunătăți starea articulațiilor și a mușchilor.
Mersul pe bicicletă - bun
pentru mușchii picioarelor și
sănătatea inimii.
Înotul - lucrează majoritatea grupelor musculare.
Exerciții de rezistență și
exercițiile cu greutăți - reduc
cantitatea de grăsime corporală și modelează corpul.
Yoga, Pilates și exercițiile
de întindere - ajută la întinderea sănătoasă a mușchilor,
la păstrarea echilibrului și la
relaxarea organismului, atât
mentală cât și ﬁzică.

Din fericire, există un regim pe care trebuie
să îl respecți, pentru că din acesta fac parte
anumite alimente care ajută la dizolvarea
pietrelor la rinichi.
E important să te hidratezi
O parte vitală a eliminării calculilor renali
și a prevenirii formării unor noi pietre la rinichi
este să bei multe lichide. Apa și lichidele pe
care le bei (nu alcool!) nu doar că elimin[ toxinele, dar ajută și la “mișcarea” calculilor renali
prin tractul tău urinar.
Apă
Când vrei să elimini o piatră formată la
rinichi, creșterea aportului de apă poate accelera procesul. Încearcă să bei 12 pahare cu
apă pe zi, în loc de cele 8 recomandate. După
ce ai eliminat piatră, ar trebui să continui să
bei 8-12 pahare cu apă pe zi.
Zeamă de lămâie
Poți să pui în apa pe care o bei și zeamă de
lămâie, proaspăt stoarsă, cât de des dorești.
Lămâile conțin citrat (o sare a acidului citric),
care este o substanță chimică ce previne formarea calculilor renali.
Sucul de busuioc
Busuiocul conține acid acetic, care ajută la
descompunerea pietrelor și la reducerea
durerii. În plus, busuiocul este bogat în nutrienți. Folosește frunze verzi sau uscate de
busuioc pentru a prepară un ceai și bea mai
multe căni pe zi din acest remediu.
Oțetul de mere
Și acesta conține acid acetic și trebuie să se
regăsească în regimul (dieta) persoanelor cu
pietre la rinichi. Acidul acetic, așa cum știi,
ajută la dizolvarea calculilor renali. Pentru a
te bucura de beneﬁciile lui, adaugă 2 linguri
de oțet de mere la 180-240 ml de apă puriﬁcată.
Bea acest amestec pe parcursul zilei.
Alte recomandări
Dacă în prezent ai pietre la rinichi, medicul
tău va face o serie de teste pentru a pune diagnosticul și pentru a determina ce tip de calculi renali ai. Apoi îți va prescrie un regim sau
o dietă, special conceput(a) pentru tine.
Te vor ajuta să elimini pietrele<
• bea cel puțin 12 pahare cu apă pe zi
• bea sucuri din fructe citrice, cum ar ﬁ cel de
portocale
• alege o dietă bogată în calciu la ﬁecare masă,
de cel puțin trei ori pe zi
• limitează consumul de proteine de origine
animală
• mănâncă mai puțină sare, mai puțin zahăr
• evit[ alimentele și băuturile bogate în oxalati
(rubarbă, sfeclă, bame, spanac, sfeclă elvețiană,
cartoﬁ dulci, nuci, ceai, ciocolată, piper negru,
produse din soia) și în fosfați
• evit[ consumul de alcool, pentru că te poate
deshidrata.)
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Stilul western cu cizme cowboy a revenit
Ce ştii despre Stilul western
cu cizme cowboy ?

Eugenia Sabou,
invitat[ la “Audien\e
`n direct” - 18.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Agenda Public[ (reluare)
12.00 :tiri 18.00 Audien\e `n direct, realizator Ioan Ani\a;, invitat[ Eugenia Sabou specialist pensii 19.30
:tirile IT v 20.00
Agenda Public[ cu
Stela Cădar 22.30 Audien\e `n direct (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 22.15 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 2

Cabral,
“Ce spun
rom]nii” - 18.00

Owen Wilson,
“Concediu de la
c[snicie” - 22.30

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 v]n[torii de
fantome (r) 2.15
vorbe;te lumea
5.00 Ce spun rom]nii (r) 6.00 :tirile
Pro Tv

8.45 Doamna judec[tor 10.45 La bloc
(r) 13.00 ~nc[ un
dans (r) 14.45 O
afacere de familie (r)
16.15 Mirajul dansului 2 (r) 18.15 La bloc
20.30 Pathfinder Între două lumi
22.30 Concediu de la
căsnicie
0.30
Pathfinder - Între
două lumi (r) 2.30
Concediu de la căsnicie (r) 4.30 La bloc
(r) 5.30 La M[ruţă

Kanal D

Maureen O’Hara,
“Omul lini;tit” 1.30

Gözde Kansu,
“Lacrimi la marea
Neagr[“ - 20.00

7.00 Iubire dincolo de
timp 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°GEO 10.00 C];tig[
Rom]nia (r) 11.00 ~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 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta!
20.00 C];tig[ Rom]nia!
21.10 Telecinemateca
23.35 Anatomia lui
Grey 0.30 C];tig[
Rom]nia 1.30 Omul lini;tit 3.45 Cap compas
(r) 4.10 Documentar
360°-GEO 5.05 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[rului (r) 6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D

Eurosport
8<00 Curse de maşini<
Campionatul Mondial
de anduranţă 9<00 Raliuri< Acces în culisele
ERC 9<30 Snooker< Seria Home Nations, în
Irlanda de Nord 11<10
Ciclism< Turul Spaniei
12<10 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flushing Meadows, New
York 13<15 Raliuri< Acces în culisele ERC
13<45 Călărie< Cupa
Mondială FEI, la
verona, în Statele Unite
14<45 Snooker< Seria
Home Nations, în Irlanda de Nord 20<00
Snooker< Seria Home
Nations , în Irlanda de
Nord 20<40 Ştirile Eurosport 20<45 Snooker<
Seria Home Nations, în
Irlanda de Nord 1<00
Ştirile Eurosport 1<05
Ciclism< Turul Flandrei, în Belgia 2<30
Jocurile olimpice< Legende vii 3<00 Jocurile
olimpice< Cantonamentele campionilor
3<30 Jocurile olimpice<
Forţa exemplului individual 4<00 Snooker<
Seria Home Nations, în
Irlanda de Nord 6<00
Raliuri< Acces în culisele ERC 6<30 Curse de
maşini< Campionatul
Mondial de anduranţă

Livia Brito,
“Las[-m[
s[ zbor” - 19.00
7.45 Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele doamnei 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 Dragoste de contraband[
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Las[-m[ s[ zbor
21.00 Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Numai iubirea 0.15 Las[m[ s[ zbor (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[

Drago; P[traru,
“Starea na\iei” 22.30

Andra Soceanu,
“Matinal” - 9.00

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 17.55
Starea sănătății 18.00
Focus 18 19.27
Starea sănătății 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 Familia
5.30 Focus (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Telehopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor (r) 12.30
Pirineii 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
CSM Bucuresti-SCM
Craiova 20.00 Telejurnal 21.00 Preşedinte
pentru România 22.00
Izola\i `n Rom]nia
22.30 Adevăruri despre
trecut 23.00 Corleonerăzboiul naşilor 0.00
Telejurnal 0.40 Dosar
Rom]nia (r) 1.40 vreau
s[ fiu s[n[tos (r) 2.30
Corleone-războiul
naşilor (r) 3.25 Constructorii de visuri (r)
3.50 Telejurnal (r) 4.40
Ora regelui 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 #Creativ

M1

RTL Club

Duna TV

6.55 Azi dimineața
9.50 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masă 14.35
Biserica vie 15.35
Expres carpatin
16.35 Banca de
școală 18.33 Familia 19.30 Jurnal
20.05 Planeta albastră 20.30 Jurnal
20.34 Astă seară
22.30 Jurnal mondial 22.51 Astănoapte 24.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
show 12.50 Brandmania 13.30 Bucătarul șef ca un vIP
– gastroreality
17.00 Mica mea familie – ser. turc
19.00 Jurnal RTL
23.30 Între prieteni
– ser. magh. 0.55 În
formă de top – ser.
am. 2.35 Cifruri –
ser. am. 4.35 Perla
mamelor – ser. am.
5.00 Agentul Carter
– ser. am.
TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lumea astro 14.15 Întâmplări din spital –
ser. span. 15.35 Tătici
model – ser. magh.
16.40 victoria – ser.
mex. 17.45 Mama –
ser. turc 21.20 Apasă
butonul, frate – game
show 23.40 Detectivi
privați – ser. reality
magh. 0.50 Secrete
de familie – ser. reality magh. 3.25 Sherlock și Watson – ser.
am. 5.00 Gotham –
ser. am.

Puțin probabil să ﬁ anticipat preferințele
designerilor în materie de încălțăminte pentru sezonul rece 2019.
Când `ncepusei să speri că imediat ce
trece iarna, vei schimba încălțămintea cu
una mai ușoară, iată că moda pregătește ceva
nou pentru tine- un stil boho updatat cu
cizme cowboy. Și dacă tot inten\ionai să-ți
împrospătezi colecția de cizme, te invit să
arunci o privire către catwalk-urile celebre
ce abundă în inspirație a la Wild West. Fendi
deﬁlează în cizme cowboy pline de culoare
și printuri, ciocatele marca Dolge & Gabbana sclipesc pline de paiete și Emporio Armani adopt[ stilul cizmelor countr y
tradiționale.
Cu toate că au mai fost prezente în deﬁlări și în anii precedenți, se pare totuși că
în acest an suntem acaparați pe de-a-ntregul
de trendul western.

Sfat< păstrează-ți look-ul cât
mai simplu, un articol western
per ținută e suﬁcient
Nu v[ speriați dragelor, căci acest stil
western ți se potrivește perfect dacă ești
adepta unui stil lejer și practic -blugi, tricou
și jachetă- și în plus îți va oferi o anumită
alură de care se poate bucura doar cântăreața
country Dolly Parton.
Designerii chiar au mers până la capăt
cu acest stil western adopt]nd în prezentări
pălării cu bor mare de cowboy, cămăși franjurate, ținte, lanțuri și bineînțeles cizme cowboy cu jocuri de culori, de materiale diferite,
cu tocuri și vârfuri metalice (aurii sau argintii) pentru un efect de seară.

Posibilitățile de a combina stilul western
cu cizme cowboy sunt multiple chiar și în
sezonul cald, să nu mai vorbim că îți vor ﬁ
adevărate prietene când zăpada iernii se va
instala. Și dacă nu te vezi purtând aceste
cizme vara, pentru că nu vrei să pari că dintr-o altă galaxie pe stradă, gândește-te că le
poți purta fără griji și inhibiții pe durata festivalurilor de var[.Nu există vedetă care să

nu poarte cizme la festivalul Glastonbury
din Anglia< ținută casual asortată cu cizme
de cauciuc sau stil cowboy. Practice, cool și
la modă. Știm cu toate că negru se potrivește
la orice, însă dacă vrei să ai mai multe opțiuni pentru ținutele tale, încearcă să încalci
cizme cowboy în nuanțe de negru și bronz,
modele geometrice colorate și de ce nu,
catarame laterale.

Tendin\ele `n machiaj pentru sezonul toamn[-iarn[
7.00 Jurnal 8.15 Ecranul nostru – em. în lb.
rom. 9.40 Labirintul
sorților – ser. turc
10.30 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.
16.15 Dragoste infintă – ser. turc 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 21.40 Donul
liniștit – ser. rus 22.35
Arta infracțiunii – ser.
fr. 23.30 viața cu orice preț - film ceh

Toamna este aici,
garderoba noastră se
schimbă încet, încet şi
odată cu aceasta, încercăm
să ne adaptăm şi machiajul
la nuanțele ar[mii ale acestui nou anotimp.
Dacă la începutul ﬁecărui
sezon discutăm despre ce nuanțe se poartă sau pe ce anume
punem accest, tendințele acestui
sezon sunt foarte contrastante.
Asta înseamnă că există câte o
tehnică sau o culoare pe care
ﬁecare o poate ”împrumuta”
pentru machiajul sau de zi cu
zi. Să vedem cu ce ne întâmpin[ sezonul toamn[-iarnă

2019-2020 în materie de machiaj!
1. Naturalețea este la putere
când vine vorba de machiaj
Nici nu știm dacă acesta mai
poate ﬁ considerat un trend. De
câteva sezoane, machiajul de
tipul ”no makeup makeup look”
este prezent, ﬁe că vorbim de
toamn[, var[ sau primăvară.
Este acel tip de machiaj care îți
d[ o notă super fresh și îți pune
în evidență trăsăturile, fără să
încarce tenul și fără să ﬁe extrem
de evident.
2. Nuanțele pastelate – sau
cum aducem culorile verii în sezonul rece?
Pentru a lumina puțin sezonul rece, makeup-artiștii au

introdus nuanțele puternice ale
verii precum portocaliu, albastru, verde în machiajul ochilor,
chiar și în sezonul rece.
Bineînțeles, că nu vom folosi
acele nuanțe tari din sezonul
cald, ci varianta lor pastelată. În
acest mod, ne putem juca în
continuare cu o multitudine de
culori și le putem asorta ﬁe la o
ținută casual, ﬁe la una business.
3. Sprâncene statement – naturalețea primează și atunci când
vorbim de sprâncene
Trendul sprâncenelor aranjate cât mai natural nu dispare,
ci dimpotrivă. În acest sezon
vorbim despre sprâncene cât
mai aproape de forma lor naturală, cu ﬁre rebele și foarte bo-

gate. Stilizarea sprâncenelor într-un mod cât mai natural a devenit o industrie în sine, În plus,
este important de menționat că
dacă nu ai sprâncene foarte bogate, există soluții pentru a le
redeﬁni și pentru a avea un look
complet.
4. Rujul roșu este nelipsit
Rujul roșu este deja un element clasic și trebuie să îți
spunem că există o nuanță de
roșu potrivită pentru oricine.
Multe cliente ne spun că ele
nu pot purta roșu din cauza că
au tenul prea deschis sau prea
închis sau au un subton rece, și
tot așa. Noi v[ spunem că există
o nuanță de roșu potrivită pentru ﬁecare.
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Ioana Zaharia,
“Gimnastica de
diminea\[“ - 6.30

“Fotbal UEFA Euro
U21< România Finlanda” - 20.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 14.00
Agenda Publică (reluare) 13.00 :tiri 18.00
Audiențe în direct, realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
Agenda Publică, realizator Stela C[dar
22.00 :tiri 22.30 Audiențe în 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 20.00
Fotbal UEFA Euro
U21< România - Finlanda 22.00 Masterchef 23.30 :tirile
Pro Tv 0.00 Morgan 1.45 Lecţii de
viaţă (r)2.45 vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

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
22.15 e Wall - Marele
Zid - (sezon nou) 23.30
Xtra Night Show 1.00
Observator (r) 2.00 Intrusul (r) 3.00 Acces direct (r) 5.00 Intrusul (r)
6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Oana Mareș,
“Oanapp” - 15.00

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
- 17.00

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 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
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
Film Masca ucigaşului
22.45 Discover Romania
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 C];tig[ Rom]nia!
(r) 0.55 Re\eaua de idoli
2.20 România… în bucate (r) 2.50 Pescar
hoinar 3.15 Sport (r) 5.00
Gala umorului 5.55 Imnul Rom]niei 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 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 Știrile Kanal D (r) 2.45
Puterea dragostei
(r) 5.30 Pastila de
r]s (r) 6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Rebecca Gibney,
“Joey” - 16.15

7.30 S-a întâmplat într-o noapte 9.45 La
bloc (r) 12.15 Un
peștisor pe nume
Wanda (r)14.30 Încă
un dans (r) 16.15
Joey 18.15 La bloc
20.30 Lovitură de
grație 22.30 Domnișoare de onoare
1.00 Lovitură de
grație (r) 3.00 Domnișoare de onoare (r)
5.45 La M[ru\[ (r)

Eurosport

7<30Ciclism< Turul
Flandrei, în Belgia
8<30 Ciclism< Cursa
Paris-Roubaix, în
Franţa11<30 Jocurile
olimpice< Împotriva
oricăror şanse 12<00
Jocurile olimpice<
Mişcarea
mea
olimpică
12<30
TJocurile olimpice<
Mişcarea
mea
olimpică
13<00
Jocurile olimpice<
Alergare în Coreea
de Nord 14<05
Snooker<
Seria
Home Nations , în Irlanda de Nord14<45
Snooker< Seria Home
Nations , în Irlanda
de Nord 20<10
Snooker< Seria Home
Nations , în Irlanda
de Nord 20<40 Ştirile
Eurosport 1<00 Ştirile Eurosport 1<20
Ciclism< Cursa ParisRoubaix, în Franţa
2<30 Maraton< Maratonul de la New York,
Statele Unite 4<00
Snooker< Seria Home
Nations , în Irlanda
de Nord 6<00 Tenis<
Openul Statelor
Unite, la Flushing
Meadows, New York

Pro 2

Alejandro Nones,
“Lasă-mă să zbor”
- 19.00
7.45 Numai iubirea
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei
11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor
(r)14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Lasă-mă să zbor
(r)21.00 Fiicele doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Numai iubirea 0.15
Lasă-mă să zbor
(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) 5.45 Inimi
;i lacrimi 6.45
Dragoste de contrabandă
M1

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 11.30 Unio 28
13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
13.55 Azi după masa 14.35 Banca de
școală 15.35 vârsta
16.35 Unio 28 17.35
Planeta albastră
18.33 Gospodarul
maghiar 19.00 Jurnal 20.00 Știri 22.30
Jurnal mondial
23.00 Jurnal 1.02
Jurnal de închidere
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TVR 1

Sandra Tauro,
“Ultima misiune”
- 20.30

“Preşedinte pentru
România” - 21.00

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
Ultima misiune
22.30 Starea na\iei Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Ultima misiune 3.00
Nimeni nu-i perfect
3.30Familia 5.30
Elisa (r) 6.50 Teleshopping

7.00-9.00 Matinal
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor 12.30 Parlamentul României 13.00
Izola\i `n Rom]nia
13.30 Adevăruri 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 22.00 Disp[ru\i f[r[ urm[ 23.10
Anchetele comisarului
Antonescu 0.15 Telejurnal 0.55 FIFA World
Cup U17 1.00 FIFA
World Cup U17 3.00
Nadine 3.50 Telejurnal
4.40 Politic[ ;i delicate\uri (r) 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 Preşedinte pentru România

RTL Club
7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro
show 12.50 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP – gastroreality
17.00 Mica mea familie – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL 23.30 Între prieteni – ser. magh. 1.40
Street Kitchen – gastroreality 3.10 Arcașul verde – ser. am.
4.15 Perla mamelor –
ser. am. 5.00 Agentul
Carter – ser. am.
TV2

7.15 Moca – mag.
de dimineață 11.45
Lumea astro 14.15
Întâmplări din spital – ser. span. 15.35
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria – ser. mex. 17.45
Mama – ser. turc
21.20 Apasă butonul, frate – game
show 23.40 Detectivi privați – ser.
magh. 3.25 Sherlock și Watson – ser.
am. 5.00 Gotham –
ser. am.

Ionuţ Cristache ,

Duna TV

7.00 Jurnal 8.50 Poșeta 9.45 Labirintul
sorților – ser. magh.
10.30 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 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. 22.55 O nuntă
nebună – film bel-frcan. 0.50 vânturi
strălucitoare – film
magh.
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S[n[tate

Bitterul ”Taina Maramure;ului”
de la Hypericum, tonic ;i stimulent
al organismului
Bitterul „Taina Maramureşului” este
un extract natural hidroalcoolic, obținut
din 40 de plante medicinale cu proprietăți
fitoterapeutice deosebite. Acesta este o
concepție originală, fiind cea mai complexă şi holistă formulă din gama de bittere de la Hypericum.
La fel ca și în cazul celorlalte bittere Hypericum, Taina Maramureșului este preparat
aproape în integralitate din plante medicinale
existente în flora României, majoritatea fiind
culese chiar din flora spontană. Ne-am orientat
după principiul legăturii dintre om, natură și
credința că Dumnezeu, când a creat omul, a
creat și mijloacele sale de subzistență și viață
sănătoasă în spațiul său vital. Astfel, folosindune de experiența acumulată de-a lungul a aproape 25 de ani de când am ales să aducem natura
în ajutorul sănătății, a luat naștere Bitterul „Taina
Maramureșului” care am considerat că surprinde cel mai bine spiritul unic al plaiurilor magice
Maramureșene.
Asocierea de plante din formula de față este
gândită astfel încât să facă din acest produs un
tonic și stimulent general al organismului, un
reglator al funcțiilor vitale și al stării de spirit.
Este un adevărat „elixir al vieții” prin multiplele
acțiuni binefăcătoare asupra sănătății și stării
generale a corpului. Acesta ameliorează un număr variat de simptome, și ajută la reducerea
durerii. Înlătură oboseala și stresul conferind
bună-dispoziție și putere de muncă prin conținutul bogat în substanțe active valoroase. Întărește imunitatea organismului în mod natural
prin creșterea puterii de apărare în fața agenților
patogeni, fiind indicat în< viroze, gripe, infecții
cu stafilococi, streptococi, micoze. Imunitatea
crescută ajută organismul în lupta cu factorii
cancerigeni, producători de tumori benigne sau
maligne. Scade colesterolul din sânge și combate
statusul proinflamator (inflamația din organism), reducând riscul apariției arterosclerozei
și, prin aceasta, a producerii accidentelor cerebrale și cardiace. Detoxifică organismul, stimulând eliminarea toxinelor pe cale renală, digestivă și sudorifică. Ajută digestia (digestiv, stomahic), diminuează durerile abdominale și elimină balonările (spasmolitic și carminativ), iar
prin caracterul coleretic-colagog (drenarea bilei), calmează crizele de colecist. Fiind ușor laxativ, este indicat în curele de slăbire, tratamentul antihemoroidal și în constipațiile cronice.
Ameliorează durerile reumatismale prin efectul
analgezic și antiinflamator, calmează durerile
de cap de natură nervoasă, reumatică sau biliară,
prin administrarea pe cale internă și aplicații
externe pe locul dureros. Folosit sub formă de
frecție, îmbunătățește circulația periferică defectuoasă în afecțiuni ale arterelor sau venelor
și reduce simptomele răcelii și gripei. Întârzie
procesul de îmbătrânire prin reglarea funcțiilor
organismului și datorită compușilor antioxidanți, ușurează traversarea etapei de menopauză
la femei, amână instalarea osteoporozei (datorită
proprietăților antiinflamatoare), calmează durerile articulare, întărește vederea. Poate fi folosit
și în gastritele hiperacide și în ulcer gastro-duodenal datorită ingredientelor active care scad
sau neutralizează acidul gastric în exces și limitează supradezvoltarea bacteriei Helicobacter

pylori (considerată responsabilă de cauzarea ulcerelor gastrice), împiedicând prin aceasta apariția esofagitei de reflux.
Printre principiile active conținute în produsul de față, amintim vitaminele (complexul
vitaminic B, K, PP, C, D, A și E), mineralele
(potasiu, calciu, crom, fier, magneziu, seleniu,
zinc, cupru, siliciu, fosfor, iod și mangan), clorofila, terpenoizii (carotenoizi), polifenolii (flavonoide, lignani, taninuri, stilbene), fitosterolii
(sitosteroli, tocoferoli) și acizii organici (cafeic,
galic, salicilic, elagic, clorogenic, ferulic, cumarine). Compuși precum acidul cafeic sau acidul
galic sunt recunoscuți pentru efectele lor puternic antioxidante. De fapt, acidul galic este
utilizat chiar ca un standard în analizele asociate
activității antioxidante (metoda Folin-Ciocâlteu). Mai mult, studiile științifice au evidențiat
efectul inhibitor al acidului galic în formarea
proteinei amiloide asociate cu apariția afecțiunilor degenerative precum Alzheimer sau Parkinson. De asemenea, acidul cafeic și-a dovedit,
în numeroase studii, acțiunea inhibitoare asupra
proliferării celulelor canceroase, fiind în același
timp, și un bun imunomodulator și antiinflamator. Alți acizi polifenolcarboxilici regăsiți în
produsul de față sunt< acidul homogentisic și
cel dihidroxibenzoic, cel din urmă fiind folosit
ca intermediar în produsele farmaceutice cu
acțiune analgezică, antipiretică (reducerea febrei) și antireumatică.
Responsabile de aroma deosebită a produsului, dar și de numeroase proprietăți terapeutice, sunt uleiurile volatile (terpene, terpenoizi)
și principiile amare conținute care sunt extrase
cu succes cu ajutorul alcoolului (etanol). Alfapinenul, carnosolul, carvacrolul, sabinenul, borneolul, limonenul sau cinamaldehida sunt toate
uleiuri aromatice ce au fost perfect valorificate
prin procesul multifazic avansat de obținere a
produsului de față ce cuprinde< extracția enzimatică la rece, macerarea în alcool etilic din cereale și infuzarea extractului în vederea recuperării compușilor activi ce nu s-au putut extrage
în primele două etape. Astfel, alfa-pinenul este
un bronhodilatator foarte biodisponibil, dar și
un bun antiinflamator, un antibiotic natural cu
spectru larg și chiar și un adjuvant al memoriei
prin inhibarea acetilcolinesterazei. Limonenul
conferă produsului de față proprietățile sale digestive fiind des folosit în medicina naturistă și
alternativă pentru calmarea simptomelor refluxului gastroesofagian și a arsurilor (pirozis).
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
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Depistarea
cancerului de col
uterin devine
mai accesibil[

Pe viitor, femeile vor putea utiliza acasă un
test neinvaziv pentru depistarea cancerului de
col uterin, fără a fi nevoie să meargă la medic.
În acest sens o echipă de oameni de știinţă din
Marea Britanie a dezvoltat o modalitate de depistare a leziunilor precanceroase prin analiza
mostrelor de urină și secreţie vaginală ce pot fi
prelevate de femei chiar la ele acasă, noteaz[
scoalapacientilor.ro.
Testul de „auto-eșantionare” s-a dovedit popular printre femeile care au participat la studiu.
Astfel este îmbunătăţit accesul la programele de
screening pentru cancer de col uterin în cazul
în care devine disponibil pe scară largă, estimează cercetătorii.
„Pe termen lung, auto-eșantionarea ar putea
deveni metoda standard pentru toate testele de
screening. Studiul indică faptul că femeile preferă
mai mult să facă un test acasă decât să meargă
la medic”, a declarat doctoriţa Belinda Nedjai,
directoarea Laboratorului de Epidemiologie Moleculară din cadrul Queen Mary University
(Londra).
„Ne așteptăm ca testul de auto-eșantionare
să îmbunătăţească ratele de acceptare pentru
screeningul cancerului de col uterin și să contribuie la reducerea costurilor pentru serviciile
de sănătate și îmbunătăţirea performanţei programelor de screening”, a adăugat cercetătoarea.
Testul analizează metilarea a patru tipuri de
HPv (papilomavirus uman), cele mai intens
asociate cu cancerul și o genă umană pentru a
calcula un scor de risc, scrie Agerpres.

Precizie de 93%
În cercetările anterioare, ei au descoperit că
testul, atunci când a fost efectuat pe probe cervicale prelevate de personal medical, s-a dovedit
exact în proporţie de 100% la detectarea cancerului de col uterin și a avut o precizie de 93% la
detectarea riscului de cancer de col uterin la femeile cu rezultat pozitiv la testul HPv.
„În prezent, lucrăm la noi markeri pentru a
încerca să îmbunătăţim și mai mult acurateţea
clasificatorului, însă aceste concluzii reprezintă
un avans în screeningul cancerului de col uterin,
în special în cazul femeilor care nu ajung la clinică, precum femeile vârstnice sau cele care consideră că analiza secreţiilor este prea dureroasă,
sau care nu au acces la un program de screening
în ţara lor”, a adăugat Belinda Nedjai.
Studiul a fost prezentat în cadrul evenimentului „2019 NCRI Cancer Conference” care se
desfășoară în această perioadă la Glasgow.

