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Tricotajele pufoase 
nu trebuie 

s[-\i lipseasc[ 
din garderob[

pag. 13pag. 13 “Panoramic sportiv”
Invita\i Dorel Simion, Florin Mulcu\an ;i Daniel Ion

Luni, de la ora 17.00, la Informa\ia TV



6.55 Azi dimineața.
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa 14.35
Unio 28 15.35 Gos-
podarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 As-
tă 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 Docu-
mentar 360° Geo (r) 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00 În di-
rect cu viaţa (r) 12.00 Telejur-
nal TvR 2 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar 360° Geo
15.00 Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00 Româ-
nia… în bucate 17.40 ~n direct
cu via\a 18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35 E vre-
mea ta! 20.00 Gala umorului
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
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

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 Jocurile olimpice<
Împotriva oricăror şanse
7<30 Curse de maşini<
WTCR, la Macau, în
Macau 9<00 Raliuri< Ac-
ces în culisele ERC 9<30
Motociclism< Campi-
onatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Malaezia 9<55 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din valencia
12<45 Motociclism< Cam-
pionatul Mondial de mo-
tociclism viteză, etapa
din Malaezia 14<00 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din valencia
17<00 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 Na-
tions, în Irlanda de Nord
0<00 Ştirile Eurosport
0<10 Ciclism< Clasica
Liege-Bastogne-Liege, în
Belgia 1<30 Ciclism<
Campionatul Mondial pe
şosea, în Yorkshire 2<30
Ciclism< Campionatul
Mondial pe şosea, în
Yorkshire 4<00 Snooker<
Seria Home Nations, în
Irlanda de Nord 6<00
Omnisport< Watts 6<10
Jocurile olimpice< Îm-
potriva oricăror şanse
6<40 Ciclism< Turul
Franţei 

7.00 Jurnal 8.20
Cinci continente
8.50 Poșeta 9.45 La-
birintul sorților – ser.
turc 10.35 Agentul
Rex – ser. germ-it-
austr. 13.02 Jurnal
14.50 Amintirea ma-
ghiarilor la veneția
15.25 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.20 Dragoste infi-
nită – ser. turc 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 22.45 Hopa!
- film magh. 

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 Las[-m[ s[ zbor
(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 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 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
Teleshoping 11.30
Camera de râs 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor
18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Ochiul drag-
onului 22.00 Subur-
bicon 0.30 Ochiul
dragonului (r) 2.30
Constantin 60' 3.30
Familia 5.30 Focus
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 9.45 Mi-
cile vedete în bucătărie
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Parla-
mentul României 13.00
Disp[ru\i f[r[ urm[
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Opre Roma 16.00 EU-
RO polis 17.00 Lumea
azi 17.35 Yanxi, palatul
suspinelor 18.35 Na-
dine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport Me-
teo 20.00 Telejurnal
21.00 Preşedinte pen-
tru România 22.35
Dincolo de lege 0.15
Telejurnal 0.55
Fan/Fun urban 1.30
Nadine (r) 2.20 Dinco-
lo de lege (r) 4.00 Sport
4.15 Telejurnal (r) 5.05
Lumea azi (r) 5.30 Im-
nul României 5.35
Teleshopping

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
:tirile Pro Tv 20.00
vocea României
21.45 Fotbal Euro
2020< România –
Suedia - Rezumate
0.45 vlad (r) 2.45
Las fierbinți (r) 3.45
vorbe;te lumea
6.00 Ce se întâmplă,
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor

7.45 Doamna din
Shanghai 9.45 La
bloc (r) 12.15 Ziua
c]rti\ei (r) 14.15
Joey (r) 16.15 Afu-
risitul de telefon!
18.15 La bloc 20.30
Echipa de fotbal
22.15 Un tată de
familie 0.30 Echipa
de fotbal (r) 2.15 Un
tat[ de familie (r)
4.30 La bloc (r)
6.15 Marvel Anime
- X-men 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observa-
tor 14.00 Gazda per-
fect[ 16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
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

7.00 :tiri 7.30 Gim-
nastica de diminea\[
8.00 Agenda public[
(reluare) 12.00 :tiri
18.00 Audiențe în
direct, realizator Mi-
hai S[lceanu (r)
19.30 :tiri 20.00
Agenda public[, re-
alizator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Adam Collins,
“Dincolo de lege” -

22.35

“Fotbal Euro 2020<
Rom]nia - Suedia” -

21.45

Mihai S[lceanu,
“Audien\e 

`n direct” - 18.00

David Koechner,
“Echipa de fotbal” -

20.30

Arap Bethke,
“Las[-m[ s[ zbor” -

19.00

Jackie Chan,
“Ochiul 

dragonului” - 20.00
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7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 14.15 În-
tâmplări din spital –
ser. span.  14.35 Tă-
tici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc 20.15
Tătici model – ser.
magh.  21.20 Apasă
butonul, frate – game
show 23.40 Detectivi
privați – ser. docrea-
lity magh. 0.50 Se-
crete de familie – ser.
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am.

TV2

7.00 Mag. de dimi-
neață 10.05 Astro
show 12.50 Călăuză
pentru puști 14.30
Bucătarul șef ca un
vIP - gastroreality
17.00 Mica mea fa-
milie – 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. 0.55 În
formă de top – ser.
am. 3.35 Arcașul ver-
de – ser. am.

RTL Club
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Multe animale de com-
panie, fie că este vorba despre
câini sau pisici, ne aduc bu-
curie în familie. Datorită lor
ne simțim mai fericiți. Copiii
care au animale de companie
sunt mai bucuroși, empa-
tizează mai bine, se bucură
de dragostea și prietenia aces-
tora. Este suficient ca un sin-
gur animal de companie să fie
adus în casă și viața tuturor
celor din familie s-a schim-
bat.

Aproape toți copiii își doresc
cu disperare un animal de com-
panie acasă, la un moment dat. Ce
animal de companie alegi pentru
copilul tău?

Mai devreme sau mai târziu
părinții vor trebui să ia copilului
un animal de companie. Dorința
copilului de a avea un animal de
companie apare la un moment dat
și va fi o responsabilitate pentru
întreaga familie. Având în vedere
că entuziasmul copilului nu va
trece repede, părinții trebuie să
aleagă o specie de animal de com-
panie care se potrivește copilului.
Alegerea unui animal de com-
panie depinde de foarte mulți fac-
tori, îndeosebi de vârsta copilu-
lui.

Din punct de vedere psiholog-
ic un copil are nevoie să re-
laționeze, să interacționeze cu an-
imalul de companie, de aceea cele
mai recomandate sunt pisicile,
cățeii, porcușorii de Guineea. Pen-
tru un copil sunt indicați și peștii
de acvariu sau păsările, deși
nivelul de relaționare va fi mai
scăzut. Cel mai important este ca
fiecare copil să-și aleagă singur
animalul de companie dorit.

Care sunt cele mai potrivite
animale de companie pentru
apartament? Părinții se tem că an-
imalele de companie vor deranja
vecinii, pentru că fac zgomot și se
aude prin pereți. Prin urmare,
înainte de a lua această decizie ei
trebuie să se gândească foarte bine
la obligațiile pe care vor trebui să
le respecte. Indiferent că este vor-
ba de un câine, o pisică sau de alt
animal mic, ei trebuie să aibă timp
pentru el, să-i asigure condițiile
necesare de viață.

Cele mai populare 
animale de companie

Cele mai populare animale de
companie sunt pisicile, câinii,
hamsterii, iepurii, peștii de acvar-
iu, reptilele, păsările, broaștele
țestoase și altele.

Pe locul unu în preferințele
oamenilor se află pisica. Acest an-
imal este cel mai potrivit să fie
crescut în apartament, Este docil,
liniștit, independent, nu necesită
multă atenție din partea stăpânu-
lui. Pisica doarme foarte mult,
ceea ce este un avantaj pentru per-
soanele ocupate.

Câinele este considerat cel
mai bun prieten al omului și se
află pe locul al doilea în prefer-
ințele iubitorilor de animale.
Câinele este loial, sincer, adoră să-
și petreacă timpul cu stăpânul său.
Are nevoie de atenție deosebită și
de aceea este recomandat per-
soanelor care au suficient timp
pentru el, pentru joacă, plimbare
și altele.

Alte animale de companie
ușor de întreținut și care sunt cres-
cute în casele oamenilor sunt:
hamsterii, porcușorii de Guineea,
cobaii, iepurii, în general ani-
malele mici.

Chinchilla este un animal cu
aspect drăguț, potrivit pentru per-
soanele cu un stil de viață mai re-
laxat. Acest animal poate fi ținut
într-o cușcă, este ușor de îngrijit,
nu face zgomot și nici multă mur-
dărie.

Hamsterul este distractiv, in-
teligent și drăguț. Este docil, afec-
tos cu stăpânul, ușor de întreținut.
Nu face aproape deloc murdărie
și este foarte jucăuș. Are nevoie
de jucării pentru că este foarte en-
ergic. Hamsterul are obiceiul să

doarmă ziua (deci preferă să nu
fie deranjat) și să fie activ noaptea
(când cei din casă au obiceiul să
doarmă).

Iepurele este un animal sim-
patic dar care nu tolerează să fie
prea mult stresat sau gâdilat. În
plus, iepurele adoră să roadă cam
tot ce întâlnește prin casă, chiar și
cablurile de alimentare ori
obiectele de mobilier. Acest lucru
este caracteristic rozătoarelor.
Cobaiul se adaptează foarte re-
pede la viața din apartament, este
un animal docil și foarte ușor de
îngrijit. Copiii adoră astfel de an-
imale.

Ce beneficii au copiii care 
cresc alături de un animal 
de companie?

Cercetătorii au examinat re-
lația dintre copii și animalele lor
de companie. În contextul unui
studiu realizat pe termen lung (pe
un număr mare de familii care
aveau cel puțin un copil și un an-
imal de companie) au constatat
faptul că atât copiii cât și cei din
familie erau mai fericiți datorită
prietenilor lor cu patru picioare.
Mai mult decât atât, ei au ajuns la
concluzia că un copil este mult
mai interesat de animalul său de
companie decât de fratele său. De-
sigur acest lucru nu înseamnă că
el își iubește mai puțin fratele, el
are doar o relație mai deosebită

cu animalul de companie. Copilul
vede în acesta cel mai bun prieten
și are o relație strânsă cu el.

Animalele de companie (câini,
pisici) au un efect pozitiv asupra
dezvoltării copiilor, îi ajută<
• Să fie mai sociabili, să inter-
acționeze mai ușor cu cei din jur
• Să-și dezvolte mai ușor abilitățile
emoționale, capacitățile de em-
patie
• Să învețe ceea ce înseamnă să fii
responsabil, să aibă grijă de cine-
va
• Să aibă mai multă încredere în
ei
• Să depășească stările de anxi-
etate, depresie și timiditate
• Să fie mai activi, să facă mai
multă mișcare.

Animalele de companie sunt
prieteni credincioși pentru copii,
le aduc bucurie în suflet. Îi fac să
zâmbească atunci când au cel mai
mult nevoie, fără a aștepta nimic
în schimb. 

Animalele sunt prieteni de su-
flet, le dau copiilor siguranță în
situații dificile, încredere în ei,
sunt cei mai buni ascultători.
Copiii pot comunica fără stres cu
animalele, fără teama de a fi crit-
icați.

Copiii care au animale devin
responsabili, pentru că ei trebuie
să se ocupe de îngrijirea lor. Psi-
hologii spun despre acești copii că
sunt mai echilibrați, au o putere
de concentrare mai bună, sunt mai
atenți, mai curajoși, mai toleranți.

Ce animale de companie 
sunt potrivite pentru copii?



8.05 Desene anima-
te 10.55 Trendma-
nia 12.30 Magazin
pentru mecanicii
auto 13.05 Bagajul
– mag. turistic
14.40 Până la sfâr-
șitul acestor timpuri
proaste – film am.
17.50 Columbo –
ser. am. 20.55 Taxi
3 – film fr. 22.50 În-
tr-o alertă mortală
– film am. 1.00 În
prizonierat - film
am. 4.10 Prins în
capcană – film  am. 

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte
de masă 13.01 Jur-
nal 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 mon-
dial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jurnal
de închidere

7.30 Clubul de puști
10.05 Șoricelul Mic-
key – ser. am. 12.15
Brandmania 12.45
Autogram – pentru
șoferi 14.50 Secolul
XXI. -  legendele
trăiesc cu noi 15.30
Kevin, atotștiutorul
– ser. am. 16.40
Non-Stop – film
am-engl-fr. 19.00
Jurnal  RTL  21.00
X-Faktor – show
1.00 Birdman sau
puterea uluitoare a
ignorării – film am.

7.00 Documentar 360°
Geo 8.00 România…în
bucate (r) 8.30 Generaţia
Fit 9.00 Sid, micul savant
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 Handbal
masculin< CS Dinamo
Bucureşti-CS Minaur Ba-
ia Mare 12.30 Cap com-
pas 13.00 Gala Umorului
15.00 Femei de 10, băr-
bați 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 Cândva, pe aici,
trecea un râu 22.25
Dragoste și sânge 22.10
În apărarea fiului 0.10
Zile cu stil (r) 0.15 Mo-
torvlog (r) 0.40 Mo-
torvlog (r)2.15 Cândva,
pe aici, trecea un râu (r)
3.20 Dragoste și sânge
(r)5.00 Sid, micul savant
(r) 5.00 D’ale lu’ Mitic[
5.55 Imnul României 

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Răzbunarea
Pantherei Roz
11.00  Sport, dietă
şi o vedetă 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D
13.00 În căutarea
adevărului (r)
15.00 ROventura
16.00 Puterea dra-
gostei 18.00 Știrile
Kanal D 19.00 Pu-
terea dragostei
20.00 Se strigă da-
rul 22.00 oldovenii
1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 5.00
ROventura (r)6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s (r)
6.45 Știrile Kanal D 

7<40 Raliuri< Acces în
culisele ERC 8<10 Curse
de maşini< WTCR , în
Macau 9<15 Omnisport<
Watts 9<30 Snowboard<
Cupa Mondială FIS, la
Modena, în Italia 9<30 -
16.00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din valencia 17<00
Snooker< Seria Home
Nations , în Irlanda de
Nord 18<30 Jocurile
olimpice< Împotriva
oricăror şanse 19<00
Jocurile olimpice< Miş-
carea mea olimpică
19<30 Jocurile olimpice<
Mişcarea mea olimpică
20<00 Curse de maşini<
WTCR , în Macau 20<40
Ştirile Eurosport 20<45
Snooker< Seria Home
Nations , în Irlanda de
Nord 0<30 Ştirile Eu-
rosport 0<45 ~not< ISL,
la Washington, în Statele
Unite 1<30 Curse de
maşini< WTCR, în
Macau 2<05 Curse de
maşini< WTCR, în
Macau 3<05 Curling<
Campionatul European,
la Helsingborg, în Sue-
dia 4<00 Curse de maşi-
ni< WTCR, în Macau
4<20 Curse de maşini<
WTCR, în Macau 4<45
Curse de maşini< WT-
CR, în Macau 5<45
Snooker< Seria Home
Nations, în Irlanda de
Nord

7.00 Jurnal 7.55 Har-
ta 9.00 Preietenii lui
Noe 9.30 Modă și
design 10.30 Îngerul
păzitor – ser. am.
13.02 Jurnal 13.55
Muzică de prânz
14.30 Partitura –
mag. cultural 15.35
Doc Martin – ser.
engl.  16.30 Szaffi –
film magh. 18.00 În-
ger gastronomic
20.40 Made in Hun-
garia – film magh.
22.40 Spune-mi,
oglinda mea… -
film. am. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Marina Almăşan,
“Femei de 10, băr-
bați de 10” - 15.00

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei “

- 16.00
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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
Lasă-mă să zbor (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 Lasă-mă să
zbor (r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet
22.00 Pre\ul dra-
gostei  23.00 Lacrimi
de iubire  0.45 Lasă-
mă să zbor (r)  2.45
Dragoste de contra-
bandă (r) 3.45 Pretul
dragostei (r) 4.30
Legea iubirii (r) 5.15
Inimi ;i lacrimi 6.15
Dragoste de contra-
bandă

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 Un
surâs în plină
varăi 15.30 Pre-
miera 18.00 Fo-
cus 18 19.30 Flash
monden 20.00
Păcală se întoarce
23.15 Don Jon
1.00 Păcală se în-
toarce (r) 4.00 Un
surâs în plină vară
(r) 6.00 Secrete de
stil (r)  6.30
Teleshopping

7.30 Politică şi delicateţuri
(r) 8.30 Aventur[ urban[
9.00 Constructorii de vi-
suri 10.00 vreau să fiu
sănătos 11.00 Levintza
prezintă 11.30 Observa-
tori la Parlamentul Euro-
pean 12.00 Rugby - Cupa
Mondial[ 2019 - Rezumat
14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 15.30 Handbal
masculin, Liga Zimbrilor<
CSA Steaua - CSM Foc-
sani 17.00 Izolaţi în
România (r) 17.35 Braşov
1987 - doi ani prea de-
vreme  19.00 Teleenciclo-
pedia 20.00 Telejurnal
21.00 Dosar Rom]nia
22.00 Tut< destinul unui
faraon 23.00 Profesion-
iştii... cu Eugenia vodă
0.00 #Creativ 0.35 An-
chetele comisarului An-
tonescu 1.45 Teleenciclo-
pedia 2.35 Tut< destinul
unui faraon  3.20 vorbe;te
corect! (r) 3.35 viaţa sat-
ului (r) 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 Teleshop-
ping 6.30 Adevăruri de-
spre trecut (r)

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed la
Pro Tv 11.00Un
bucatar de milioane
- Știrile PRO Tv
13.00 Lupta cu val-
urile 15.00 Mas-
terchef (r) 17.00
vocea României (r)
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 John Carter
22.30 Fantastic 4
0.30 Profu' (r) 1.30
Lupta cu valurile
(r)3.45 Superspeed
la Pro Tv 4.15 Un
bucatar de milioane
(r) 6.00 Lecţii de vi-
aţă 

8.15 Ce spun româ-
nii (r) 10.15 La bloc
(r) 12.30 Joey (r)
14.30 Ziua cârtiței
(r)16.30 Opri\i
nunta! 18.15 La
bloc 20.30 Confe-
siunile unei mirese
22.30 Filiera asiat-
ică 0.30 Echipa de
fotbal (r) 2.15 Fil-
iera asiatică (r) 4.15
La bloc (r) 6.15
Marvel Anime  - X-
men 

7.00 Observator 9.30 Ba-
lerina - Dublat 11.30
Max 2< Erou la Casa Alba
13.00 Observator 13.15
Sacrificiul (r) 15.30 Chefi
la cuțite (r) 19.00 Obser-
vator 20.00 Te cunosc de
undeva 23.15 Prizonieri
2.00 Observator 3.00 Ba-
lerina (r) 4.30 Max 2< Er-
ou la Casa Alba (r) 6.00
Observator

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri
10.00 via\a la \ar[
11.00 Spiridu; Ghidu;
14.00 Dezbatere elec-
torală (r) 17.00 La psi-
holog ,  realizator I.
vladimirescu, invitat[
Ioana Zaharia 18.00
Taina credin\ei (lb.
maghiară), realizator
Eva Laczko 19.30 :tirile
săptămânii 22.00 Sănă-
tate, frumusețe, stil
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Doina Levintza,
“Levintza prezintă” 

- 11.00

Irina Rimes,
“Vocea României” 

- 17.00

Ioana Zaharia, 
invitata emisiunii

“La psiholog” - 17.00

Deniz Baysal,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Teryl Rothery,
“Opri\i nunta!” -

16.30

Denis Ștefan,
“Păcală se întoarce”  

- 20.00
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Aşa cum notam în mate-
rialul despre importanţa pe
care o au încurajările în viaţa
noastră de zi cu zi, tot ceea ce
ne dorim putem obţine doar
fiind perseverenţi, ambiţioşi
şi încurajaţi. 

În continuare, în strânsă legă-
tură cu celălalt articol de pe
această pagină de dezvoltare per-
sonală, ne oprim atenţia asupra
încrederii în sine, punând accen-
tul asupra cum se poate creşte
această încredere pe care o avem
în propriile noastre forţe. 

O abilitate ce ne face ca-
pabili de anumite lucruri

Prin încrederea în sine
înţelegem de fapt abilitatea de a
crede că suntem capabili să facem
un anume lucru, asta indiferent
de şansele ce le avem sau de difi-
cultăţile pe care le-am putea în-
tâmpina. vorbim aşadar de o abil-
itate, iar ca orice altă abilitate, şi
aceasta se poate oarecum şlefui
precum un diamant şi aduce la
nivelul dorit. Pentru a avea mai
multă încredere în noi înşine,
trainerii în dezvoltarea personală
ne spun că trebuie să acordăm o
mare atenţie gândurilor noastre.
Ele sunt, conform specialiştilor,
principalele responsabile de în-
crederea pe care o avem în noi.
Desigur, s-ar putea să ne gândim
chiar citind aceste rânduri că un-
ele gânduri vin fără a ne da seama.
Cu toate acestea, există tehnici şi
metode ce ne ajută să le con-
trolăm. Gândirea pozitivă nu
înseamnă doar multe nuanţe de
roz. E logic că gândurile sunt şi
bune, dar sunt şi rele. Important
e să găsim un echilibru astfel încât
balanţa să încline în sensul unei

gândiri pozitive. 

Greşelelile nu sunt 
o reflecţie permanentă 
a ceea ce suntem noi

Convingerile pe care le avem,
gândurile în general, pot suferi la
nivelul creierului nostru modi-
ficările de rigoare pentru a creşte
încrederea în forţele proprii. Chiar
vom fi surprinşi de faptul că pe
măsură ce analizăm gândurile ce
le avem, acelea negative suntem
capabili să le înlocuim cu unele
pozitive. E nevoie să ne concen-
trăm, să nu respingem micile
reuşite din viaţă, să ne gândim la
părţile bune din viaţa de zi cu zi,
fără a uita de faptul că nu întot-
deauna ne-a mers totul perfect,
dar că în cele din urmă am ajuns
la un liman. Specialiştii ne mai
atrag atenţia să nu confundăm
faptele cu emoţiile. Greşelelile nu
sunt nici ele o reflecţie permanen-
tă a ceea ce suntem noi. 

Alegerea anturajului

Prin încrederea în sine ne
ducem imediat cu gândul şi
înţelegem încrederea în propriile
abilităţi. Încrederea în sine e legată
de competenţele noastre. De unde
şi faptul simplu că atunci când
competenţele noastre cresc, creşte
şi încrederea în propriile forţe. Un
alt pas ce joacă un rol important
în creşterea stimei de sine este
alegerea antujrajului. E indicat să
ne îndepărtăm de oameni care nu
ne acordă respect, de oameni care
nu au încredere în noi. Şi, pe lângă
toate acestea, cel mai bine e să
trăim ca şi cum am avea o stimă
de sine ridicată. Un exerciţiu de
imaginaţie pe care e bine să îl
punem în mişcare în fiecare zi
până devine un obicei.

Cre;terea încrederii în sine 
în câ\iva pa;i

Unul din elementele re-
cunoscute ca fiind esenţiale
în procesul educativ este în-
curajarea. Cercetări efectu-
ate de-a lungul anilor de
către specialişti au reuşit
prea bine să scoată în evi-
denţă faptul că atunci când
acordăm în mod constant
atenţie numai greşelilor, nu
facem altceva decât să des-
curajăm copiii. 

La fel se întâmplă şi în cazul
adulţilor, motiv pentru care ne-
am propus să abordăm în rân-
durile de mai jos acest subiect<
ajută încurajarea în procesul de
dezvoltare personală?

Exprimarea emoţiilor

Răspunsul vine tot de la spe-
cialişti care ne atrag în următoarea
zonă< încurajarea exprimării
emoţiilor, de exemplu. Ştim prea
bine cât de important este să ne
cunoaştem, ori despre dezvoltare
personală nu putem vorbi decât
dacă ne cunoaştem cu adevărat,
indiferent în care etapă a cunoaş-
terii ne aflăm. În cadrul atelierelor
de dezvoltare personală se ur-
măreşte de obicei îndeaproape
această parte, aceea de a încuraja
participanţii să îşi conştientizeze
emoţiile, atât că e vorba de pro-
priile lor emoţii, cât şi de cele ale
celor din jurul lor. În această etapă
a dezvoltării personale e indicat
ca participanţii să îşi valorifice
aceste emoţii şi să le utilizeze în
soluţionarea problemelor, în
creşterea stimei de sine. 

Creşterea capacităţii 
de acţiune

La fel ca şi în cazul copiilor, şi
în cel al adulţilor există o serie de

exerciţii şi activităţi prin care se
se obţină încurajarea ca partici-
pantul la cursul de dezvoltare per-
sonală să conştientizeze ce emoţii
îl copleşesc şi cum le poate expri-
ma adecvat, să ţină cont de emoţi-
ilor celorlalţi, să coopereze şi să
îşi dezvolte o imagine de sine poz-
itivă. Încurajarea este de fapt una
din acţiunile prin care op per-
soană îi insuflă curaj unei alte per-
soane. Cea care se simte slăbită,
pierdută, descurajată sau obosită
se va bucura auzind cuvinte de în-
curajare de creşterea nivelului de
curaj, a dozei de optimism. Cu-
vintele de încurajare joacă iată un
rol foarte important în viaţa noas-
tră de zi cu zi. Atunci când le auz-
im în mod frecvent ne dau acea
stare pe care ne-o dorim, starea în
care ne simţim apreciaţi, valoroşi,
importanţi. Aceste cuvinte cresc
capacitatea de acţiune pe care o
avem, capacitate de care avem
nevoie în a acţiona în condiţiile
unor stimuli interiori sau exteri-
ori. 

Oamenii încurajaţi 
frecvent – oameni 
capabili

Oamenii care sunt încurajaţi
devin oameni capabili. Prin cu-
vintele de încurajare îl ajutăm pe
cel căruia i le adresăm să de-
păşească starea de frică, starea de
încărcătură emoţională în care se
află şi să meargă înainte cu curaj.
Sunt oameni care au harul de a în-
curaja. Sunt oameni care ştiu prea
bine să îmbărbăteze atunci când e
nevoie. Aceşti oameni, prezenţi în
fiecare grup, sunt de mare folos în
a-i motiva pe cei din jurul lor. În
încurajare se regăsesc, de fiecare
dată, cuvinte ce dau speranţă, put-
ere şi viaţă, astfel că încurajările
îşi au rostul lor în viaţa noastră de
zi cu zi. 

Încurajarea ;i rolul ei 
în dezvoltarea personal[ă



8.05 Desene anima-
te 10.40 Ești mare!
11.10 Tocul – mag.
pt. femei 12.15 Su-
per Car – mag. pt.
șoferi 13.50  Andri’s
Kitchen -  show gas-
tronomic 14.20 Un
vis despre Africa –
film am. 16.55 Că-
posul – film it.
22.50 Ted 2 – film
am. 1.20 Made in
Hungaria – film
magh. 3.50 Fugi de-
geaba – film am.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
13.55 Azi după ma-
sa 14.35 Expres car-
patin 15.35 Familia
19 16.35 Lumea
17.35 vârsta 18.55
Astă seară 20.05
Ești acasă 20.30 Jur-
nal 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

7.35 Clubul de puști
10.05 Star Wars<
aventurile familiei
Freemaker – ser. am.
11.35 Lifestyle 12.40
Aventurierii – mag.
turistic 13.45 Hotelul
anului 15.15 Street
Kitchen – gastro-rea-
lity 16.35 Superpoli-
țiștii – film it. 19.00
Jurnal RTL  19.55
Băieți buni – ser.
magh. 21.00 Din nou
acasă -  f i lm am.
23.05 Războiul gagi-
cilor – film am. 1.55
Trăgător de elită
american – film am.

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 Handbal femi-
nin, Liga Florilor< CSU
Cluj Napoca - CS Rap-
id Bucureşti 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 La capătul liniei
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 ~nghițitorul
de săbii 22.10 Adio,
concubina mea! 1.10
Re\eaua de idoli 1.55
Memorialul durerii
2.40 La capătul liniei
(r) 5.55 Imnul
României 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Telshop-
ping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Teo
Show (r) 10.45 va-
canţa Mare< Leana s-
a întors! (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
În căutarea adevăru-
lui (r) 14.30 Asta-i
România! 16.00 Put-
erea dragostei  18.00
Știrile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Roata norocu-
lui 22.00 Asta-i Ro-
m]nia! 23.30 Crime
pe ritm de rock 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

7<15 Omnisport< Watts
7<30 Ciclism< Turul
Franţei8<30 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Malaezia 9<15 Moto-
ciclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din valencia
11<15 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din valencia 14<45 Mo-
tociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din valencia
16<00 Snooker< Seria
Home Nations, în Irlan-
da de Nord 18<00 Curse
de maşini< WTCR , în
Macau 18<30 Curse de
maşini< WTCR, în
Macau 19<15 Curse de
maşini< WTCR, în
Macau 20<00 Snooker<
Seria Home Nations , în
Irlanda de Nord 20<40
Ştirile Eurosport 20<45
Snooker< Seria Home
Nations, în Irlanda de
Nord 0<00 Omnisport<
Watts 0<15 Ştirile Eu-
rosport 0<20 ~not< ISL, la
Washington, în Statele
Unite 1<20 Tenis< Openul
Statelor Unite, la Flush-
ing Meadows, New York
2<20 Omnisport< Watts
2<30 Curling< Campi-
onatul European, la Hels-
ingborg, în Suedia 4<00
Snooker< Seria Home
Nations, în Irlanda de
Nord

9.00 În mâna lui
Dumnezeu 9.35
Cronica catolică
10.10 Rome Re-
ports  11.30 Religie
și libertate 13.02
Jurnal 13.55 Muzi-
că de prânz  14.30
Ținuturi sălbatice<
Alaska 3 – ser. engl.
16.05 E dulce răz-
bunarea – film
magh. 18.25 Cartea
de bucate a lui Bor-
bás Marcsi 22.20
Cameră cu priveliș-
te – film engl.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Paul Surugiu-Fuego,
“Drag de Rom]nia”

mea! - 15.00

Mihai Ghiţă,
“Asta-i Rom]nia!” 

- 22.00
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7.15 Lacrimi de iubire
(r)9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
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 Nu-
mai iubirea 0.15 Lasă-
mă să zbor (r)2.15
Dragoste de contra-
band[ (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 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 bucătărie
cu Horia vîrlan
12.00 Teleshopping
13.30 Șantaj 15.30
Focus - Ediție spe-
cială - Alegeri prezi-
dențiale 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
Love Building 1.00
Don Jon (r)3.00
Love Building (r)
5.00 Starea na\iei -
Best of 6.50
Teleshopping

7.00 Universul cred-
inţei 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 Telejur-
nal 15.30 Handbal
masculin, Cupa
României< Dinamo
Bucureşti - CSM Bu-
cureşti 17.10 Prietenii
incredibile 18.00
Aventura urbană
19.00 Exclusiv `n
Rom]nia 19.50 Mo-
mentart 20.00 Telejur-
nal 21.00 vedeta pop-
ulară 23.00 Garantat
100% 0.00 Fotbal FIFA
World Cup U17 2.00
Prietenii incredibile (r)
3.00 Pro patria (r)3.25
Universul credinţei (r)
4.15 Universul cred-
inţei (r) 5.30 Imnul
Rom]niei 

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă
doctore? 10.30 Are-
na buc[tarilor 11.00
Rio 2 - Știrile PRO
Tv 13.00 Apro-po
Tv 14.00 Masterchef
(r) 16.00 visuri la
cheie 18.00 Româ-
nia, te iubesc! 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Batman vs. Super-
man< Zorii dreptății
23.00 Ascensiunea
lui Jupiter 1.30
Apropo Tv (r) 2.30
Arena bucătarilor (r)
2.30 Rio 2 (r) 5.00 Ce
spun românii (r)
6.00 Ştirile Pro Tv

8.15 Ce spun românii
(r) 10.15 La bloc (r)
12.30 Afurisitul de
telefon! (r) 14.30
Confesiunile unei
mirese (r) 16.30
Povestea lui Gabby
Douglas 18.15 La bloc
20.30 Loviți de
dragoste 22.30 Măria
Ta 0.30 Filiera asiatică
(r) 4.30 La bloc (r)
5.30 La Maruţă (r)

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 Obser-
vator 20.00 Antitalent
22.30 Antitalent 23.30
iUmor (r) 1.00 Prizonieri
(r) 4.00  Antitalent (r)
6.00 Observator 

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei,
realizator Mihaela Ghiță,
invitat pr. Marcel Malan-
ca - protopop de Oa;, de-
spre Postul Na;terii
Domnului 13.00 Info
Studio, realizator Ioan
Ani\a;, invitat Constan-
tin R[duc - inginer hor-
ticol 14.00 Zone fol-
clorice ,  Spectacol
aniversar Ana Holdi;
Pop (partea a doua)
17.30 S[n[tate, fru-
muse\e, stil (r) 18.30
Educație ecologică (r)
20.00 Info Studio (r)
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Iuliana Tudor,
“Vedeta populară” 

- 21.00

Cristian Leonte,
“România, te

iubesc!” - 18.00

Pr. Marcel Malanca,
invitat la “Taina
credin\ei” - 11.00

Emma Thompson,
“Loviți de dragoste” 

- 20.30

Kadir Dogulu,
“O singur[ privire”

- 15.00

Ileana Stana 
Ionescu,

“Șantaj” - 13.30
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Urmare din num[rul trecut

Mierea propolizată

Se obţine prin combinarea
unei linguriţe de tinctură de
propolis cu 3 linguriţe de miere.
Este un produs recomandat copi-
ilor, cărora li se va administra
jumătate de lingură de 3 ori pe zi,
pentru întărirea sistemului imu-
nitar, pentru combaterea infecţi-
ilor respiratorii şi intestinale.

Afecţiuni care se previn 
şi se tratează cu propolis

Un studiu realizat de către
cercetătorii germani a arătat că la
pacienţii care iau 50 de picături
de tinctură de propolis de patru
ori pe zi, probabilitatea de a face
o infecţie cu virusul gripal scade
cu până la 40%. De asemenea, la
majoritatea pacienţilor trataţi ast-
fel cu propolis, timpul de vinde-
care se reduce la 3-4 zile, faţă de
6-7 zile.

Propolisul este un excelent an-
tibiotic, care acţionează progresiv
inhibând dezvoltarea bacteriilor,
refăcând ţesuturile lezate de către
acestea, favorizând eliminarea se-
creţiilor în exces de pe căile res-
piratorii. Astfel, este eficient în
ameliorarea bolilor respiratorii cu
secreţii abundente şi a bronşitelor.

În acelaşi timp, tinctura de
propolis, în combinaţie cu o lin-
guriţă de miere, administrată
dimineaţa pe stomacul gol, poate
elimina simptomele deranjante
ale colitei de fermentaţie şi de pu-
trefacţie.

Substanţele antioxidante din
compoziţia propolisului au efecte
excepţionale în tratarea asteniei
de primăvară. Acestea au efecte
tonice nervoase, împiedică
degradarea unor vitamine es-
enţiale pentru organism (vitami-
na C) şi echilibrează nivelul hor-
monal.

Şi sistemul imunitar are de
câştigat în urma unei cure  cu tinc-
tură de propolis. Studii făcute în
paralel în Japonia, Statele Unite,
Rusia au pus în evidenţă faptul că
propolisul administrat sistematic
măreşte producţia de celule spe-
cializate ale sistemului imunitar,
le face mai „agresive”, ceea ce de-
termină o mult mai mare rezis-
tenţă la infecţiile cu orice tip de
germen.

Administrarea zilnică a
propolisului poate, de asemenea,
să prevină hipertensiunea şi tul-

burările de ritm cardiac, normal-
izând în acelaşi timp cantitatea de
colesterol din sânge şi având rol
de refacere a elasticităţii vaselor
de sânge.

Boli de piele vindecate 
de propolis

Ca tratament  extern,
propolisul este eficient în dis-
trugerea herpesului cu diferite lo-
calizări (tinctură pe locul afectat,
de 2-3 ori pe zi), ameliorarea
eczemelor (aplicarea de comprese
cu tinctură sau unguent de 2-3 ori
pe zi), vindecarea arsurilor (tinc-
tură – pentru arsurile grave, şi
unguent de propolis şi tătăneasă
– pentru arsurile uşoare), elim-
inarea coşurilor, punctelor negre
şi a furunculelor (sub formă de
tinctură aplicată pe zona afectată),
îmbunătăţirea simptomelor de ul-
cer varicos de gambă (aplicaţii de
tinctură şi unguent de propolis pe
zona ulcerată).

Precauţii şi contraindicaţii

În anumite cazuri, propolisul
poate determina reacţii alergice,
motiv pentru care este recoman-
dat a se face un test prealabil pen-
tru a se stabili sensibilitatea.

Dacă apar senzaţii neplăcute
de iritaţie, inflamaţie, dacă se de-
clanşează catar respirator sau
apare înroşirea pielii, nu se va face
tratament cu propolis.

Un substitut excelent pentru
propolis sunt mugurii de plop şi
tinctură de muguri de plop, care
au efecte relativ similare, dar sunt
mult mai bine tolerate de către or-
ganism.

Text selectat  şi adaptat 
de Ioan A.

Leacurile din ;i cu propolis 
sunt eficiente în aproape 200 

de afec\iuni (II)

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 14.15 În-
tâmplări din spital –
ser. span. 15.35 Tătici
model – ser. magh.
16.45 victoria – ser.
mex. 17.50 Mama –
ser. turc  20.20 Tătici
model – ser. magh.
21.25 Apasă butonul,
frate – game show
23.40 Detectivi pri-
vați – ser. magh. 0.50
Secrete de familie –
ser. reality magh. 3.25
Sherlock și Watson –
ser. am. 

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35 Pla-
neta albastră 17.35
Gospodarul ma-
ghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00 Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal
22.30 Jurnal mon-
dial 22.50 Astă-
noapte 0.00 Jurnal
1.02 Jurnal de în-
chidere

7.00 Mag. de diminea-
ță  10.05 Astro Show
12.50 Portret – mag.
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP – gastroreality
17.00 Mica mea fami-
lie – ser. turc 18.10 În-
tre prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Bucătarul
șef ca un vIP - gastro-
reality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
0.20 Secolul XXI., le-
gendele trăiesc cu noi
1.30 În formă de top
– ser. am. 3.25 Cifruri
– ser. am. 5.00 Agen-
tul Carter – ser. 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
Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea ta!
20.00 C];tig[ Rom]nia!
21.10 Oameni serioși
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 C];tig[ Rom]nia!
0.55 Adio, concubina
mea! 3.50 E vremea ta!
4.05 Documentar 360°
Geo (r) - Zanzibar-Fe-
meile fac muzica 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 Tele-
hopping

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 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<30Curling< Campi-
onatul European, la
Helsingborg, în Suedia
9<00 Curling< Campi-
onatul European, la
Helsingborg, în Suedia
12<00 ~not< ISL, la Wash-
ington, în Statele
Unite13<00 Curling<
Campionatul European,
la Helsingborg, în Sue-
dia16<30 Curse de maşi-
ni< WTCR , în Macau
17<00 Curse de maşini<
WTCR , în Macau17<30
Sărituri cu schiurile< Cu-
pa Mondială - Turneul
celor patru trambu-
line18<30 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondi-
ală, la Oslo, în Norvegia
19<30 Curling< Campi-
onatul European, la
Helsingborg, în Suedia
20<55 Ştirile Eurosport
21<00 Curling< Campi-
onatul European, la
Helsingborg, în Suedia
0<00 Ştirile Eurosport
0<10 Snooker< Seria
Home Nations , în Irlan-
da de Nord 2<05 Omnis-
port< Watts 2<30 Curling<
Campionatul European,
la Helsingborg, în Sue-
dia 4<00 Curse de maşi-
ni< WTCR , în Macau
4<45 Curse de maşini<
WTCR , în Macau 5<30
Curse de maşini< WTCR
, în Macau 6<15 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria

7.00 Jurnal 7.50
Magazin pentru
rromi 8.50 Poșeta
9.45 Labirintul sor-
ților – ser. turc 10.30
Agentul Rex - ser.
germ-it-austr.  13.02
Jurnal 14.25 Lumea
e o masă plină – ser.
germ. 15.20 Jamie
învinge Italia – ser.
gastr. 16.15 Dragos-
te 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. 21.30 Lumi-
na albastră – mag.
criminalistic 22.30
Pierduții – ser. engl.
23.35 Femeia secre-
telor – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Sarah Jessica Parker,
“Oameni serioși” - 21.10

Bergüzar Korel,
“Patria mea e;ti tu” 

- 23.30
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7.45 Lacrimi de iubire
(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 con-
traband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Lasă-mă
să zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.15
Lasă-mă să zbor (r)
2.15 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.45 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Premiera (r)
9.30 Teleshopping
10.00 Constantin
60'(r) 11.00 Tele-
shopping 11.30 Cu
lumea-n cap 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Paradisul femeilor
17.55 Starea sănă-
tății 18.00 Focus 18
19.30 Tr[sni\i
20.30 Ghinionista
22.30 Starea naţiei
- Betman 23.30 Fo-
cus din inima
României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
Ghinionista (r)
3.00 Familia 5.30
Focus 6.50 Tele-
shopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Tribuna
partidelor parla-
mentare 13.00 Dosar
Rom]nia 14.00 Tele-
jurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10 Mag-
hiara 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 Mor-
gen 0.15 Telejurnal
0.55 Nadine 1.55
Morgen (r) 3.35 Sport
Meteo (r) 3.50 Telejur-
nal (r) 4.40 Profesion-
iştii... cu Eugenia vodă
(r) 5.30 Imnul
României 5.35 Pre-
;edinte pentru Ro-
m]nia 

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
vlad 21.45 Fotbal
Euro 2020< Spania –
România - Rezu-
mate 0.45 Ştirile Pro
Tv 1.15 John Carter
(r) 3.30 Arena bucă-
tarilor (r)4.00 Lecţii
de viaţă (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.30 Drumul spre
Cordura 10.15 La
bloc (r) 12.30 Con-
fesiunile unei
mirese (r) 14.30
Povestea lui Gabby
Douglas (r)16.15 In
vacanta la Paris
18.15 La bloc 20.30
Arma secretă 22.30
Lupul de pe Wall
Street 2.15 Arma
secretă (r) 4.15 La
bloc (r) 6.00 La
M[ru\[  

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Chefi la
cuțite 23.30 Xtra Night
Show 1.00 Observator
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 Pano-
ramic Sportiv, realiza-
tor Ionuț Blăjean, invi-
ta\i Florin Mulcu\an,
Dorel Simion, Daniel
Ion - box 18.00 Audi-
ențe în direct, realiza-
tor Mihai S[lceanu
19.30 :tiri 20.00 Dez-
batere electorală, real-
izator Stela Cădar
22.00 :tiri 

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Radu Andrei,
“Telejurnal” - 20.00

Adela Popescu,
“Vorbe;te lumea” 

- 10.30

Leonardo DiCaprio,
“Lupul de pe Wall

Street” - 22.30

Dorel Simion, 
invitatul emisiunii

“Panoramic
Sportiv” - 17.00

Livia Brito,
“Lasă-mă să zbor” 

- 19.00
Bogdan Dumitrescu,
“Tr[sni\i” - 19.30

Milkshake cu fructe de p[dure

Mod de preparare<

Fructele de pădure se mixează
cu apa minerală, apoi se strecoară
și se stoarce bine de sâmburi. Se
pune înapoi în vasul robotului, se
adaugă și restul ingredientelor,

mai puțin gheața, dacă se folosesc
cuburi. Dacă se folosesc pulberi
de gheață se adauă și acestea și se
mixează până când obțineți o cre-
mă omogenă. Se pune în pahare,
se ornează, dacă la preparare s-a
folosit pulbere de gheață se ser-
vește imediat, iar dacă se folosesc
cuburi, acestea se adaugă la ser-
vire. Se poate orna cu frișcă, fruc-
te, sau frunze de mentă.

Ingrediente< 

3 cești de fructe de pădure
proaspete (eventual congelate și
dezghețate lent), 400 ml de lapte,
200 ml apă minerală carboga-
zoasă, 4 linguri de miere, cuburi
de gheață, sau preferabil pulbere

de gheață.

Crem[ simpl[ de caramel

Mod de preparare< 

Înainte de toate, batonul de
vanilie se taie, se scoate miezul și
se lasă pe o farfurioară. 100 g de
zahăr se caramelizează, se stinge
cu 200 ml de lapte și se fierbe până
când caramelul se topește. Se
amestecă gălbenușurile, cu restul
de zahăr, cu miezul de vanilie sau
cu zahărul vanilat, ce folosiți, cu

făina și cu restul de lapte, p]nă la
omogenizare. Se amestecă cu ca-
ramelul preparat anterior și se
fierbe pe aburi, până când se ob-

ține o pastă destul de consistentă.
Se toarnă în forme umezite cu apă,
iar după răcire se răstoarnă pe far-
furie. Se servește cu miere, sirop
de caramel, toping de ciocolată,
eventual, ornat cu frișcă, frunze
de mentă, bucățele de fructe proa-
sepete sau compot. Gustul se po-
trivește foarte bine cu compotul
de caise sau piersici.

Ingrediente<

200 g de zahăr, 1 l de lapte, 4
gălbenușuri de ouă, un baton de
vanilie (se poate suplini cu 5-6 pli-
curi de zahăr vanilat, dar atunci
se folosesc doar 160 g de zahăr),

o lingură mare de făină.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Zucchini umplut, la cuptor

Mod de preparare<

Ceapa se taie măruntă, se că-
lește, apoi se adaugă carnea tocată,
se condimentează cu sare, piper,
boia și un pic de bază pentru mân-
căruri (delicat de casă) și se căleș-
te. Se ia de pe foc, apoi, după ce se
răcește, se amestecă cu ouăle bă-
tute în prealabil. Zucchini se cu-
răță (dacă sunt fragezi se pot folosi

și cu coajă) se taie în jumătăți, pe
lungime, se scoate miezul, se spală
și se lasă să se scurgă. Se așează
într-o tavă, unsă cu uleiul de mă-
sline, apoi se umplu jumătățile cu
amestecul de carne și ouă. Se pre-
sară cu piper, mărar tocat fin și în
cele din urmă cu cașcaval ras. Ca
ornament, se poate așeza deasupra
câte o feliuță subțire de bacon. Su-
pa de legume se toarnă în tavă și
se dă la cuptor timp de 15 - 20 mi-
nute. Se servește cu salată de ro-
șii.

Ingrediente<

4 bucăți de zucchini, 6 ouă,
300 g de carne tocată de curcan,
o ceapă, 100 g cașcaval, 4 linguri
ulei de măsline, o legătură de
mărar verde, sau o linguriță de
frunze uscate de mărar, o ceașcă
de supă de carne sau de legume,
sare, piper, boia de ardei, bază

pentru mâncăruri.

Sup[ crem[ acri;oar[ cu piept de pui

Mod de preparare<

Pieptul de pui, spălat, fără se
fie tăiat bucăți, se pune la fiert în
apă ușor sărată. După ce începe
să fiarbă și se curăță de spumă se
adaugă legumele curățate și tăiate
în 4 bucăți fiecare. Se fierbe până
se înmoaie, se strecoară, pieptul
de pui se taie fâșii subțiri, câteva
bucăți de legume se pun deoparte

pentru ornat, iar restul se mixează
cu un blender sau cu robotul de
bucătărie și se pun toate înapoi în
zeamă (mai puțin cele pentru or-
nat). Se condimentează și se pune
înapoi la fiert până dă primul clo-
cot. Ouăle se bat bine, se amestecă
cu smântâna până la omogeniza-
re, se adaugă câteva linguri de su-
pă fierbinte, amestecând în con-
tinuu, apoi se toarnă în oala cu
supă. Se ia de pe foc, se adaugă
usturoiul pisat, borșul (ori oțetul
sau lămâia) după gust, iar în far-
furie se presară cu pătrunjel verde
tăiat mărunt și cu zarzavaturi t[ia-
te bucățele. Se poate servi cu ardei
iute, eventual cu smântână.

Ingrediente<

2 bucăți de piept de pui de-
zosat, 3 morcovi, o ceapă, 2 ră-
dăcini de pătrunjel, o jumătate
de gulie, circa 100 g de țelină, 2
ouă, 200-250 g de smântână (în
funcție de grăsimea sa), 3-4 căței
usturoi, sare, piper, borș (even-
tual oțet sau lămâie) pentru
acrit, o legătură de frunze de pă-
trunjel și câteva frunzulițe de

țelină.



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 14.15 În-
tâmplări din spital –
ser. span.15.35 Tă-
tici model – ser.
magh. 16.45 victo-
ria – ser. mex. 17.50
Mama – ser. turc
21.25 Apasă buto-
nul, frate – game
show 23.40 Detec-
tivi privați – ser.
magh. 0.50 Secrete
de familie – ser. rea-
lity magh. 3.25 Sher-
lock și Watson – 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 di-
mineață 10.05 Astro
show  12.50 Aventu-
rierii – mag. turistic
14.30 Bucătarul șef
ca un vIP - gastro-
reality 17.00 Mica
mea familie  – ser.
turc  18.10 Între prie-
teni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Bucătarul șef
ca un vIP – gastro-
reality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
1.30 În formă de top
– ser. am. 3.25 Ci-
fruri – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp
9.00 Documentar 360°
Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 În direct
cu vIA|A! 12.00 Tele-
jurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorit[\ilor 13.30
S[n[tate cu de toate
14.00 Documentar 360°-
GEO 15.00 Oanapp
16.00 Iubire dincolo de
timp 17.00 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 Oameni serioși
2.30 România… în bu-
cate (r) 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 

7<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden,
în Austria 7<45 Omnis-
port< Watts 8<00 Ci-
clism pe pistă< Cupa
Mondială, la Glasgow,
în Scoţia9.30 Snooker<
Seria Home Nations ,
în Irlanda de Nord
11<00 Tenis de masă<
Circuitul Mondial, la
Linz, în Austria12<00
Jocurile olimpice< Îm-
potriva oricăror şanse
13<00 Jocurile
olimpice< Mişcarea
mea olimpică 15<00
Curling<  Campionatul
European, la Helsing-
borg, în Suedia18<00
Curse de maşini< WT-
CR, în Macau 18<30
Curse de maşini< WT-
CR, în Macau 19<05
Curse de maşini< WT-
CR , în Macau 20<00
Iahting< În spiritul
iahtingului 21<00 Ştir-
ile Eurosport 21<05
Călărie< Cupa Mondi-
ală FEI, la Stuttgart, în
Germania 22<20 Schi
alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria
23<35 Formula e< Cam-
pionatul FIA1<10
Snooker< Seria Home
Nations, în Irlanda de
Nord 4<00 Ciclism< Tu-
rul Italiei

7.00 Jurnal  8.50 Po-
șeta 9.45 Labirintul
sorților – ser. turc.
10.35 Agentul Rex –
ser. germ-it-austr.
13.02 Jurnal 14.20
Lumea e o masă pli-
nă – ser. germ. 15.25
Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.20 Dragoste infi-
nită – ser. turc 17.10
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 22.30 Pro-
vincie veselă  – ser.
engl. 23.30 Casa de
modă velvet – ser.
span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Bogdan Ghiţulescu,
“S[n[tate cu de

toate” - 13.30

Christian Sabbagh,
“Știrile Kanal D” 

- 19.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r)9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor
(r)13<45 Teleshopping
14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de con-
traband[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iu-
birii 19.00 Lasă-mă să
zbor (r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.15
Lasă-mă să zbor
(r)2.15 Dragoste de
contraband[ (r) 3.00
Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă doc-
tore?  4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Legea
iubirii (r) 5.45 Inimi ;i
lacrimi 6.45 Dragoste
de contraband[ (r)

7.20 Paradisul 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 Croni-
cile unui justițiar
22.30 Starea naţiei -
Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Tr[sni\i (r) 1.00
Cronicile unui
justițiar (r)3.00 Ni-
meni nu-i perfect
3.30 Familia 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
Pirineii 13.00 Exclusiv
în România 13.45 Mo-
mentart 14.00 Telejur-
nal 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 22.00
Preşedinte pentru
România 22.35 Între
viaţă şi moarte 0.50
Nadine (r) 1.50 Între
viaţă şi moarte (r) 3.25
Cooltura (r) 3.50
vorbe;te corect! 3.50
Telejurnal 4.40 Garan-
tat 100% 5.30 Imnul
Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun românii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Profu’ 22.30 Meciul
vieţii 0.45 Ştirile Pro
Tv 1.15 Batman vs.
Superman< Zorii
dreptății (r) 4.00
Lecţii de viaţă (r)
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.00 Opriti nunta!
(r)9.45 La bloc (r)
12.15 Loviți de
dragoste (r) 14.30
Afurisitul de tele-
fon!16.15 vechi pri-
eteni 18.15 La bloc
20.30 vânătoarea ul-
timului dragon
22.15 De ce eu? 1.00
vânătoarea ultimu-
lui dragon (r)2.45
De ce eu? (r) 5.30 La
bloc (r) 6.30 La
M[ru\[7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator 17.00
Acces direct cu Mirela
vaida 19.00 Observator
20.00 Chefi la cu\ite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gimnas-
tica de diminea\[ 8.00
Dezbatere electorală (re-
luare) 12.00 :tiri 17.30
Sănătate, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat dr.
Cristian Tallian de la
Centrul de Sănătate
Mintală 18.00 Audien\e
`n direct, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri 20.00
Dezbatere electorală,
realizator Stela Cădar
22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Nadine,
“Nadine” - 18.35

Ecaterina Țugulea,
“Las Fierbin\i”

- 20.30

Dr. Tallian Cristian,
invitatul emisiunii
“S[n[tate” - 17.30

Sore Mihalache,
“De ce eu?” - 22.15

Salih Bademci,
“Pre\ul dragostei” 

- 10.15

Christina Brown,
“Cronicile unui

justițiar” - 20.30
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Dacă te chinui să slăbești,
ei bine, nu ești singur în
povestea asta. Conform
datelor Organizației Mondi-
ale a Sănătății, în 2019,
prevalența supragreutății la
persoanele cu vârsta peste 18
ani, în România, este de
57,7%. 

Așadar, numărul de persoane
supraponderale a crescut în ul-
timii ani și mulți oameni consid-
eră că este din ce în ce mai greu
să se mențină la o greutate “nor-
mală” în mediul actual în care ne
trăim viața.

De ce ne îngrășăm?

Potrivit psihologului Angela
Nuțu, vicepreședintele Asociației
Române de Hipnoză, există două
posibilități de a mânca< una este
pentru a te hrăni, a doua este pen-
tru a te elibera de o poă, o dor-
ință nebună de a mânca ceva.
“Când mănânci doar pentru a te
hrăni, nu ai cum să ajungi să ai
kilograme în plus. Când mănânci
însă ca să stăpânești o poă, atun-
ci începi să te îngrași. Oamenii,
care au depășit un nivel normal
de greutate, au depășit faza în care
mâncarea te hrănește, hrănindu-
și de fapt constant nu corpul, ci
poele și emoțiile. Alimentele
ajung astfel “medicamente” pen-
tru a potoli dureri interioare
provocate de traume, suferințe,
lipsa încrederii și iubirii de sine.
Așa cum unii oameni folosesc fu-
matul, alcoolul, sportul sau
munca în exces, alții se refugiază
în m]ncare pentru a (re)găsi
comfortul emoțional”, explică
psihologul Angela Nuțu.

Cea mai eficientă
metodă pentru a slăbi?

Cei mai mulți oameni atunci
când decid să slăbească, fie că au
nevoie să slăbească 4-5 kilo-
grame, fie de 15-20 sau mai mult,
își aleg o dietă alimentară din ze-
cile care sunt promovate cu suc-
ces în toată lumea și încearcă să
facă cât mai mult sport. Pare cât
se poate de logic și măsurabil<
cantitatea de energie pe care o
aduci în corp sub forma ali-
mentelor  minus energia pe care
o consumi trebuie să fie stocată
undeva - adică sub formă de
grăsime. Așa ne îngrăsăm, așa
slăbim. Se pare că realitatea este
una mai complexă. Potrivit unei
analize a Universității din Cali-
fornia pe 31 de studii despre di-
etele pe termen lung - mai mult

de 80% dintre persoanele care
pierd cu succes kilogramele,
câștigă totul înapoi (ba chiar și
mai mult) în doar doi ani.

“Deci, de ce efectul yoyo este
mai degrabă regulă decât ex-
cepție? De ce suntem atâția dintre
noi blocați în sistemul „în-
grășare→ slăbire→ îngrășare”? De
ce nu funcționeză dietele bazate
pe restricții alimentare pe termen
lung? În cele mai multe cazuri,
voința îți face treaba până este
atins obiectivul. Odată ce au scă-
pat de kilogramele în plus, cei mai
mulți oameni se întorc la stilul
obișnuit de viață care atrage după
sine un număr și mai mare de
kilograme în plus. De ce se în-
tâmplă asta? Majoritatea dietelor
includ o formă de deprivare
şi/sau negare, unele implică să
numeri calorii, dar tot ce reușesc
ele să facă este să programeze
mintea să se gândescă la mâncare.
Astfel, atunci când o persoană re-
nunţă la dietă, se va gândi obsesiv
la mâncare mult mai mult decât
înainte să fi început dieta. Pentru
cei mai mulți dintre noi, nici di-
etele și nici sportul nu vor face
minuni pe termen lung. Cel puțin
nu în lipsa schimbării atitudinii
mentale legate de mâncare și obi-
ceiurile de consum”, afirmă psi-
hologul Angela Nuțu.

Hipnoză pentru slăbit

Potrivit specialistului, printre
metodele de slăbit, hipnoza este,
cu siguranță, una dintre cele mai
atractivă, controversată adesea și
totuși foarte, foarte eficientă și
din ce în ce mai căutată. Tot mai
mulți oameni înțeleg că pentru
a-și rezolva probleme legate de
obiceiurile alimentare, dar și pen-
tru a-și menține o greutate

dezirabilă pe termen
lung, au nevoie să-și transforme
mintea din obstacol în prieten.

“De ce funționează hipnoza?
Subconștientul ne controlează
95% din viața noastră, senti-
mentele, trăirile și decizile ne sunt
efectiv influențate de experiențele
și emoțiile noastre trecute și păs-
trate în subconștient. Așadar, în
subconştientul nostru sunt în-
tipărite atât pattern-urile dis-
funcţionale care conduc la
creşterea în greutate, cât şi moti-
vaţia şi resursele care ne pot elib-
era și ne pot menține pe calea cea
bună. Tot ceea ce preia subconș-
tientul este prin intermediul
mesajelor. vorbește în imagini,
sentimente și metafore și
răspunde la vizualizarea a ceea ce
dorești. Iar hipnoza oferă cadrul
perfect pentru această comuni-
care< este resimțită ca o stare de
relaxare profundă și concentrare
a atenției, similară cu starea res-
imțită atunci când suntem foarte
concentrați citind o carte sau
vizionând un film. Hipnoza poate
fi folosită și ca o tehnică comple-
mentară în alte programe de
slăbit pentru a accelera rezultatele
dezirabile”, explică psihologul
Angela Nuțu, vicepreședintele
Asociației Române de Hipnoză.

6 trucuri pentru a te
abține să mai mănânci
peste masură

1. Mănâncă cât mai conștient.
“Este bine știut că telefonul, tele-
vizorul, cartea - îți distrag atentia
de la mâncare și așa ajungi să
mânânci mai mult decât ar trebui.
Lasă deoparte orice formă de dis-
tragere și concentrează-te în
schimb să mănânci cât mai rar și
lent, ceea ce îți va aduce mai rapid

senzația de sațietate. Ascultă-ți
stomacul și vei ști când să te
oprești”, spune psihologul. 

2. Nu mânca pe fugă. “Multor
oameni li se întâmplă să mănânce
pe fugă, deoarece mai fac și alte
lucruri între timp. De câte ori nu
ai timp de mic dejun și mănânci
rapid în mașină în drum spre ser-
viciu, de câte ori nu te oprești la
patiseria de pe colț și-ți satisfaci
poele în timp ce te îndrepți spre
activitățile tale? Ei bine, acesta
este un alt obicei nesănatos, de
consum inconștient. De fiecare
dată când îți  este foame asează-
te la masă, folosește tacâmuri și
urmează trucul 1”, este de părere
Angela Nuțu.

3. Consideră hrana ca fiind
prietenul tău, nu dușman. “În loc
să te “lupți” cu alimentele și să
alegi diete care mai de care mai
drastice, împrietenește-te cu
mâncarea, și procedează așa< în
loc să îți spui “nu am voie acest
aliment – cartofi prăjiți, ciocolată,
etc.” spune/gândește așa  ”aleg să
mănânc salată sau legumele re-
spective, pentru că așa mă simt
mai bine!”. Cu alte cuvinte în loc
să simți că trebuie să îți pui re-
stricții, care nu vor face decât să
îți stimuleze atenția și frustrarea
în legătură cu alimentele in-
terzise, decide că tu alegi, și pen-
tru că alegi, desigur că te îndrepți
în mod conștient către alimente
benefice ție, pentru că îți vrei
binele”, explică specialistul.

4. Alege cu grijă farfuria.
Potrivit  unui studiu al cercetăto-
rilor de la Universitatea Cornell
din New York, tindem să con-
sumăm mai putină mâncare dacă
există un contrast puternic între
culoarea farfuriei și cea a ali-
mentelor consumate. Se pare că
porțiile arată mai mari pe o far-
furie închisă la culoare. Astfel, o
farfurie albastră te poate ajuta să
mănânci cu până la 20% mai
puțin. 

5. Taie mâncarea în bucăți
mici. Potrivit unui studiu realizat
de o echipă de cercetători  la Uni-
versitatea din Arizona, dacă tai
mâncarea în bucăți mai mici, îți
poți păcali creierul să creadă că
ai în față o cantitate mai mare și,
astfel, vei mânca mai puțin din
ea.

6. Nu te așeza înfometat la
masă. “Oricât ai încerca, dacă ești
flămând va fi aproape imposibil
să reușești să respecți trucurile
de mai sus. Dacă însă ţi se întâm-
plă asta poți bea înainte de masă
jumătate de cană de apă călduţă
sau de ceai neîndulcit”, conchide
psihologul Angela Nuțu, vi-
cepreședintele Asociației
Române de Hipnoză.

Hipnoza poate fi folosit[ în programele de sl[bit 
pentru a accelera rezultatele 



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.15
Întâmplări din spital
– ser. span. 15.35
Tătici model – ser.
magh. 16.45 victoria
– ser. mex. 17.50
Mama – ser. turc
20.20 Tătici model –
ser. magh. 21.25
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.

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
dimineață 10.05
Astro show 12.50
Brandmania 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. 0.55 În
formă de top – ser.
am. 3.35 Cifruri –
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 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta!
20.00 C];tig[ Rom]nia!
21.10 Hondo 23.00
Anatomia lui Grey 0.55
Hondo (r)2.30 Româ-
nia… în bucate (r) 3.00
E vremea ta! (r) 4.05
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[ru-
lui (r) 6.00 Tele-
shopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Tenis de masă< Cir-
cuitul Mondial, la Linz, în
Austria 8<00 Curse de
maşini< WTCR, la Macau,
în Macau 8<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 9<00
Schi alpin< Cupa Mondi-
ală, la Soelden, în Austriai
9<30 Curling< Campionat-
ul European, la Helsing-
borg, în Suedia 13<00 Sări-
turi cu schiurile< Campi-
onatul Mondial, la Seefeld,
în Austria 13<45 Sărituri
cu schiurile< Campionatul
Mondial, la Seefeld, în
Austria15<00 Curling<
Campionatul European, la
Helsingborg, în Sue-
dia18<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden, în
Austria18<45 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 19<15
Schi alpin< Cupa Mondi-
ală, la Soelden, în Austria
19<55 Ştirile Eurosport
20<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială - Turneul
celor patru trambuline
21<00 Sărituri cu schiurile<
Campionatul Mondial, la
Seefeld, în Austria 22<00
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Oslo, în
Norvegia 23<00 Ştirile Eu-
rosport 0<30 Ciclism< Tu-
rul Flandrei, în Belgia 1<30
Ciclism< Cursa Paris-
Roubaix, în Franţa2<30
Curling< Campionatul Eu-
ropean, la Helsingborg, în
Suedia 4.00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne

7.00 Jurnal 8.20
Ecranul nostru - em.
în lb. rom. 9.40
Labirintul sorților –
ser. turc 10.30 Agen-
tul Rex - ser. germ-it-
austr. 13.02 Jurnal
13.55 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  17.05 Don
Matteo – ser. it. 19.45
Labirintul sorților -
ser. turc 21.45 Donul
liniștit – ser. rus 22.40
Arta infracțiunii - ser.
fr.  23.40 Contractul
desenatorului - film
engl.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Virgil Ianțu,
“C];tig[ Rom]nia!”

- 20.00
Teo Trandafir,

“Teo Show” - 15.00
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7.45  Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Lasă-mă să zbor
(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 Lacrimi de iu-
bire 0.15 Las[-m[ s[
zbor (r) 2.15 Dragoste
de contraband[ (r)
3.00 Inimi ;i lacrimi
(r) 4.00 Ce se întâm-
plă, doctore? 4.15
Pre\ul dragostei (r)
5.00 Legea iubirii 5.45
Inimi ;i lacrimi (r)
6.45 Dragoste de con-
traband[

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 Nimeni nu-
i 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 sus-
pinelor (r) 12.30
Pirineii 13.00 Aventura
urbană (r) 14.00 Tele-
jurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10 Con-
vieţuiri 17.00 Fan/ Fun
urban 17.35 Yanxi,
palatul suspinelor
18.35 Nadine 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 Dosar
Rom]nia (r) 1.40
vreau s[ fiu s[n[tos (r)
2.30 Constructorii de
visuri (r)3.35 Sport (r)
3.50 Telejurnal (r) 4.40
Ora regelui 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 #Cre-
ativ

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 X-Men< Ulti-
ma înfruntare 0.30
Ştirile Pro Tv   1.00
Ted (r) 3.00
vorbe;te lumea
5.00 Ce spun
rom]-nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

8.35 vechi prieteni
(r) 10.45 La bloc (r)
13.00 Povestea lui
Gabby Douglas (r)
14.45 Opri\i nunta!
(r) 16.30 Ninja în va-
canță 18.15 La bloc
20.30 Semnul morții
22.30 Patru nunți și
o înmormântare
1.00 Patru nunți și o
înmormântare 3.00
Patru nunți și o în-
mormântare (r)5.30
La bloc (r) 6.00 La
M[ruţă 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Sacrifici-
ul 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

M[d[lina 
Dobrovolschi,

“Fan/ Fun urban” 
- 17.00

Dragoș Bucur,
“Visuri la cheie” 

- 20.30

Anna Chancellor,
“Patru nunți 

și o înmormântare”
- 22.30

Damla Colbay,
“Dragoste de 

contraband[“ - 16.00

Ioana Petric,
“Cronica 

cârcotaşilor”- 20.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Dez-
batere electorală (r)
12.00 :tiri 18.00 Au-
dien\e `n direct, real-
izator Ioan Ani\a;, in-
vitat[ Eugenia Sabou -
specialist pensii 19.30
:tirile ITv 20.00 Dez-
batere electorală cu
Stela Cădar 22.30 Au-
dien\e `n direct (r)

Informa]ia TV

Eugenia Sabou, 
invitat[ la “Audien\e

`n direct” - 18.00

Informa\ia zilei 13Miercuri 20 noiembrie 2019 Mod[

Pentru zilele mai reci este in-
dicat să ai și pulovere mai groase,
care au un conținut mai mare de
lână. Alege modele cu împleti-
turi sau torsade.

Astfel de tricotaje arată perfect
atât cu o pereche de jeans, cât și
cu o fustă plisată. Fie că alegi să le
porți cu botine sau cu pantofi sim-
pli, vei avea o ținută confortabilă,
dar călduroasă.

Cele mai călduroase 
pulovere

Dacă simți că ai suficiente
modele simple, poți încerca și
puloverele cu diferite modele. ~n
magazine vei g[si o mulțime de
opțiuni, puloverul în carouri fiind
o variantă simplă, pe care o poți
purta atât cu o pereche de jeans și
botine, cât și cu o pereche de pan-

taloni simpli, negri.

Pulovere cu modele

Atunci când îți dorești o ținută
confortabilă, călduroasă, dar în
același timp stylish, optează
pentru puloverele care au

diferite detalii strălucitoare. Le
poți purta cu o fustă din satin sau
una plisată. 

Adaugă și o curea dacă
puloverul este mai lung și vei
obține un look perfect atât pentru
birou, cât și pentru o ieșire alături
de prietenele tale.

Tricotaje cu detalii 
strălucitoare

Indiferent de stilul pe care îl
adopți, este esențial să ai în garder-
obă și piese în culori neutre, pe
care le vei putea integra cu u;ur-
ință în orice ținută. Acest lucru
este valabil și în cazul tricotajelor. 

Alege pulovere în culori neu-
tre, maro, bej și asortează-le cu un
palton în aceeași culoare dacă vrei
un look clasic.

Pulovere în culori neutre

În fiecare sezon ne place să ne
achiziționăm noi piese vesti-
mentare, iar toamna tricotajele
sunt cele mai importante. Fie că
este vorba despre un pulover sim-
plu, în culori calde, fie de unul cu
accesorii strălucitoare, tricotajele
nu trebuie să îți lipsească din
garderobă.

Tricotajele sunt piesele vesti-
mentare care nu trebuie să îți
lipsească în sezonul rece.

Tricotajele pufoase nu trebuie 
s[-\i lipseasc[ din garderob[

Paleta cromatică a toamnei
este imprevizibilă, contrastantă,
dar oferă opțiuni atât fetelor ex-
travagante cât și pentru cele care
favorizează dulcele stil clasic.

“Naturalețea este în prim plan
și aspectul de Clean Skin, dar to-
todată nu putem lăsa deoparte nici
accentele monocromatice atunci
când vine vorba de o petrecere sau
o întâlnire. Oranjul este o nuanță
extrem de versatilă și se poartă în
texturi cremoase, uscate sau lichide
aplicate cu ajutorul a diferite tehni-
ci. Nuanțele pastelate aduc puțin
din căldura verii și în acest sezon
mai rece pentru un aer proaspăt al
machiajului. Putem asorta aceste
tușe la o ținută casual sau chiar

business”, spune Ion Ionuț, Make-
up Artist Național Marionnaud.
Chili Pepper

Chili Pepper e una dintre nu-
anțele principale propuse de cele-
brul catalog Pantone pentru se-
zonul toamnă/iarnă și e foarte in-
teresant modul în care a fost adop-
tată în make-up. Poți opta pentru
un machiaj monocrom tip bloc de
culoare, pentru un accent clasic
sub forma unui contur clasic sau
poți combină nuanța cu tușe com-
plementare, precum movul.
Crăiasa zăpezii

E foarte trendy look-ul
înghețat, glacial iar nuanțele cu
care te poți juca pentru a-l obține
sunt albul, argintiul și tușe pudrate
de bleu ciel. Dacă îți doreșți acest

efect subtil, poți opta pentru o
combinație de mascara alb și bleu,
iar pentru un look glam, poți abuza
de argintiu și albastru – cerul e
limita!
Aer Bacovian

O privire misterioasă, desprin-
să dintr-un amurg Bacovian, poți
obține cochetând cu nuanțe de vi-
olet, de la tușe intense de prună
până la accente de culoarea
fructelor de pădure.Adaptând in-
tensitatea culorilor la ocazie și la
momentul zilei, violetul poate
avantaja orice nuanță de iris și de
ten.
Cod portocaliu

Aceste machiaje sunt inspirate
tot de un cod Pantone, și anume
Dark Ceddar, care e o combinație

irezistibilă ce sfidează limita dintre
portocaliu și galben. Îl poți adopta
sub formă de mascara, într-un
machiaj geometric sau, pentru un
look festiv, poți adăuga accente dis-
crete de auriu.
True blue

De la turcoaz la albastru elec-
tric (în Pantone, Galaxy Blue) al-
bastrul e una dintre cele mai hot
culori ale acestui sezon. Secretul e
să fii creativă cu aplicarea pig-
menților și să-ți pui creativitatea la
treabă pentru un look original.
Optează pentru farduri mate și dis-
pune-le după ce ai aplicat în preal-
abil o bază de machiaj pentru
pleoape, deoarece pigmenții in-
tenși de albastru tind să migreze
pe obraji.

Ce culori alegem pentru machiaj în aceast[ toamn[



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.15
Întâmplări din spital
– ser. span.15.35
Tătici model – ser.
magh. 16.45 victoria
– ser. mex. 17.50
Mama – ser. turc
21.25 Apasă bu-
tonul, frate – game
show 23.40 Detectivi
privați – ser. magh.
0.50 Secrete de fam-
ilie – ser. reality
magh. 3.25 Sherlock
și Watson – ser. am. 

TV26.55 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 al-
bastră 18.33 Gos-
podarul mag-hiar
19.00 Jurnal 20.00
Știri 22.30 Jurnal
mondial 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 As-
tro show 12.50 În-
dulcitor – mag. de stil
de viață 14.30 Bucă-
tarul șef ca un vIP –
gastroreality 17.00
Mica mea familie  –
ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Bucătarul șef
ca un vIP – gastro-
reality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
1.40 Street Kitchen –
gastroreality 3.15 Ar-
cașul verde – 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
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 Cronica unei ob-
sesii 22.50 Discover Ro-
mania 23.00 Anatomia
lui Grey 23.55 C];tig[
Rom]nia! (r) 0.55
Cronica unei obsesii
2.30 România… în bu-
cate (r)  3.00 E vremea
ta! 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 Moldovenii
(r) 1.45 Știrile
Kanal D (r) 2.45
Puterea dragostei
(r) 5.30 Pastila de
r]s (r) 6.00 Tele-
shopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<00 Ciclism pe pistă<
Cupa Mondială, la
Glasgow, în Scoţia
8<00 Snooker< Seria
Home Nations , în Ir-
landa de Nord 9<30
Curling< Campionatul
European, la Helsing-
borg, în Suedia10<00
Curling< Campionatul
European, la Helsing-
borg, în Suedia 13<00-
14.10 Schi alpin<Cupa
Mondială, la Soelden,
în Austria 15<00 Curl-
ing< Campionatul Eu-
ropean, la Helsing-
borg, în Suedia18<00
Curling< Campionatul
European, la Helsing-
borg, în Suedia18<55
Curling< Campionatul
European, la Helsing-
borg, în Suedia19<50
Ştirile Eurosport
20<00 Curling< Cam-
pionatul European, la
Helsingborg, în Sue-
dia 23<05 Ştirile Eu-
rosport 23<50 Schi
alpin< Cupa Mondi-
ală, la Soelden, în
Austria 0<30 Formula
e< Campionatul FIA
2<30 Curling< Campi-
onatul European, la
Helsingborg, în Sue-
dia 4<00 Omnisport<
Watts

7.00 Jurnal  8.45
Poșeta  9.40 Labir-
intul sorților – ser.
magh. 10. 30 Don
Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.20 Lumea e o
masă plină - ser.
germ. 15.20 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.10
Dragoste infinită –
ser. turc 17.00 Don
Matteo - ser. it.
19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 22.30 Café
Society – film am.
0.15 Judecata – film
ceh-magh-rom. 

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Liana Stanciu,
“~n direct 

cu via\a” - 17.40

Ernest,
“~n c[utarea 

adev[rului” - 13.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei 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 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 Lasă-mă să zbor
(r)21.00 Fiicele doam-
nei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 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 contra-
bandă

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 Trăsniți 20<30
Blackmark 22.30
Starea na\iei - Bet-
man 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 Tele-
shopping

7.00-9.00 Matinal
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Parla-
mentul României
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[ 0.30
Telejurnal 1.00 Nadine
2.00 Izola\i `n
Rom]nia 3.20 Europa
mea 3.50 Telejurnal
4.40 Politic[ ;i deli-
cate\uri (r) 5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 Preşed-
inte 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 fierbinți 21.30
Mare și tare  23.45
:tirile Pro Tv 0.15
Piramida  2.00 Gala
Local Kombat< Ia și
luptă! 3.00 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

8.00 Insula interzisa
9.45 La bloc (r)
11.45 In vacanta la
Paris (r)13.45 vechi
prieteni (r) 15.45
Conan Barbarul
18.15 La bloc 20.30
Cursa terorii 22.30
virgina Americană
0.15 Cursa terorii (r)
4.00 La bloc (r) 6.00
La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Ob-
servator 20.00 Sacrificiul
22.15 e Wall - Marele
Zid - (sezon nou) 23.30
Xtra Night Show 1.00
Observator (r) 2.00 In-
trusul (r) 3.00 Acces di-
rect (r) 5.00 Intrusul (r)
6.00 Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 14.00 Dez-
batere electorală (relu-
are) 13.00 :tiri 18.00
Audiențe în direct, re-
alizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00 Dez-
batere electorală, real-
izator Stela C[dar
22.00 :tiri 22.30 Au-
diențe în direct (redi-
fuzare)

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal”- 20.00

C[t[lin M[ru\[,
“La M[ruţă” - 17.00

Eva Laczko,
“Audien\e 

`n direct” - 18.00

Sarah Habel,
“Virgina 

Americană” - 22.30

Baris Arduç,
“Pre\ul dragostei” 

- 22.00
TJ Myers,

“Blackmark” - 20.30
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Funcția principală a sistemului muscular
este aceea de a transforma energia chimică în
energie mecanică pentru a genera forță și a
produce mișcare. Prin contracție și relaxare,
mușchii, împreună cu o parte din țesuturile
conjunctive (fascii, tendoane, ligamente, arti-
culații) și cu sistemul scheletic lucrează la pu-
nerea în miscare a corpului și susțin postura
corporală. De asemenea, mușchii corpului
nostru au rol de reglare termică, ei consumă
și produc energia necesară menținerii unei
temperaturi constante a corpului (tremuratul
este un mecanism de apărare și o formă de
mișcare musculară care produce căldură în
corp). 

În același timp, potrivit psihologului Laura
Maria Cojocaru, președinte și fondator al In-
stitutului de Neuro-Programare Lingvistică
Somato-Integrativă (INLPSI), sistemul mus-
cular are și rol de protecție emoțională.  Toto-
dată, emoțiile noastre durează atât cât durează
și atenția noastră mentală pe un anumit su-
biect. Atunci când fixăm atenția noastră oricât
peste 1 minut pe subiectul respectiv, emoția
simțită (fie ea plăcută sau neplăcută) este am-
plificată.

“Tot excesul emoțional transmite corpului
și implicit creierului nostru, semnalul că noi
tocmai am început să consumăm foarte multă
energie, fapt care ar putea să ne pună în pericol
organismul/viața. Când sistemul nervos sim-
patic este activat, mușchii sunt inconștient
contractați (fight, flight or freeze) pentru a
proteja corpul de o traumă psiho-emoțională.
Chiar și după ce trauma a trecut și “rana” s-a
vindecat, mușchii tind să rămână încordați și
să rețină parțial emoțiile traumei, cu scopul
de a le elibera mai târziu. Atunci când corpul
nostru este mult prea încărcat cu aceste excese
și nu le-a curățat, apar manifestări ca< anxietate,
atacuri de panică, depresie, somatizări, pro-
bleme concrete în planul fizic (sănătate afec-
tată)”, explică psihologul Laura Maria Cojo-
caru.

Câteva dintre semnalele corpului fizic care
ne pot indica din timp stocări emoționale de
curațat sunt< rezistență scăzuta la frig. circulație
a sângelui deficitară (periferică – mâini, pi-
cioare reci), dureri articulare, dureri de spate,
dureri de cap, nevoia excesivă de dulciuri, obo-
seală nejustificată, alergii, sistem imunitar scă-
zut în general.

Ce avem de f[cut 
pentru a ne proteja emoțiile?

“Este important să mișcăm voluntar muș-
chii corpului pentru a îndepărta contractura
și a elibera din corpul fizic amintirea emoției,
respectiv accesarea continuă a acesteia. Putem
alege orice fel de mișcare fizică ne place< aler-
gat, un tip de sport, dans, mers pe jos, pilates,
yoga. Este la fel de important să ne schimbăm
convingerile disfuncționale cu unele funcțio-
nale ca să evităm încărcarea corpului cu aceste
excese. Dacă totuși, din varii motive, apare o
emoție puternică, să stăm cât mai puțin cu
atenția pe subiectul/situația respectivă (aici
depinde de situație) sau să găsim cât mai cu-
rând o formă de eliberare prin mișcare fizică”,
conchide psihologul Laura Maria Cojocaru,
președinte și fondator al Institutului de Ne-
uro-Programare Lingvistică Somato-Integra-
tivă (INLPSI).

Sistemul muscular ă
;i rolul s[u în protec\ia

emo\ional[ă
Hyper Artemisin este un produs

atent formulat pentru a susține pro-
cesele de diviziune celulară astfel încât
acestea să se producă normal, fără
erori sau abnormalități. Acest demers
este cu atât mai necesar cu cât ritmul
vieții noastre devine tot mai alert și
stresant, iar alimentația noastră devi-
ne tot mai haotică (mese neregulate,
asocierea greșită a alimentelor, mân-
catul în grabă și la ore improprii), pro-
cesată (devitalizată, lipsită de enzime)
și plină de toxine, aditivi și cu un profil
nutrițional dezechilibrat (exces de car-
bohidrați rafinați, de grăsimi saturate
sau de sare).

Toți acești factori de stres, împreună cu
un stil de viață sedentar, o hidratare insufi-
cientă, un somn de slabă calitate și alte obi-
ceiuri nocive (excesul de alcool, fumatul, ad-
ministrarea improprie de medicamente), în
timp, pot crește stresul oxidativ și statusul
inflamator din organism. Acestea, la rândul
lor, pot crește considerabil probabilitatea de
apariție a unor erori de diviziune celulară ce
vor trebui eliminate sau ținute în frâu. Curele
cu suplimente ce au la bază compuși bioactivi
din plante medicinale cu acțiune citotoxică
(Pelin, vâsc) și compușii cu proprietăți pro-
oxidante (Fier, Seleniu) sunt una dintre so-
luțiile cele mai naturale și eficiente în această
situație.

Datorită formulei concentrate și a cap-
sulei vegetale gastrorezistente, produsul de
față asigură o cantitate optimă de principii
active (min. 35% Artemisinină) ce nu sunt
inactivate în stomac, fiind totodată ușor de
administrat. Astfel, acest produs deosebit a
fost conceput pentru a avea o acțiune citoto-
xică, pro-oxidantă asupra celulelor anormale
și reglatoare la nivelul diviziunii celulare.

Produsul nostru este foarte complex ;i
con\ine alături de artemisina extras[ din pelin
foarte mul\i compuși cu efect antiinflamator,
antitumoral ;i anticancerigen din vâsc. Ar-
temisina a fost utilizată mul\i ani pentru tra-
tarea malariei. Recent au fost găsite alte po-
tențiale utiliz[ri ale ei în febră, dureri de cap,
infecții bacteriene.

Cel mai studiat  efect al artemisinului este
în cancer. În momentul de față cercetătorii
consideră ca această substanță este o alter-
nativă la terapiile canceroase agresive cu cel

mai mic risc de a dezvolta în timp o rezistență
la medicamente.

Cum func\ioneaz[ produsul?

Toate celulele canceroase au nevoie de
fier pentru a se divide și `nmulți. Cancerul
se hr[ne;te cu zah[r ;i fier.

~n compozi\ia capsulelor găsim al[turi
de artemisin[ ;i o formă de fier II față de care
celulele canceroase au o foarte mare afinitate.
Fierul activează artemisina care duce la crea-
rea de foarte mulți radicali liberi care ucid
celulele canceroase sau le induce apoptoza
(moarte celulară programată). Studiile clinice
au demonstrat c[ artemisina țintește numai
celulele tumorale și evită celulele normale
sănătoase. Se pare că acest amestec artemi-
sină-fier se leagă  proteic ;i rezultă transferina
o protein[ care “păcălește” celulele canceroase
ca o proteină inofensivă și le distruge.

Produsul mai conține selenit de sodiu ca-
re este puternic oxidant pentru celulele can-
ceroase și antioxidant pentru celulele nor-
male.

Fructoboratul de calciu, antiinflamator
puternic ;i prooxidant pentru celula cance-
roas[, potențează ac\iunea celorlalte ingre-
diente, creeaz[ un mediu alcalin intra și extra
celular care protejează celulele sănătoase și
blochează dezvoltarea celulelor canceroase.

În concluzie formula produsului Hyper
Artemisin are efecte citotoxice împotriva unei
varietăți de celule canceroase prin efecte ple-
iotropice, incluzând inhibarea proliferării ce-
lulelor tumorale, promovarea apoptozei, in-
ducerea stopului ciclului celular, perturbarea
invaziei de cancer și metastaz[, prevenirea
angiogenezei, mediarea tumorii căi de sem-
nalizare conexe și reglarea microambientului
tumoral.

Crește sensibilitatea celulelor tumorale la
chimioterapie, radioterapie> efecte antimu-
tagenice> crește capacitatea organismului de
adaptare la stres prelungit.

Mai important, artemisinele au demons-
trat efecte secundare minore asupra celulelor
normale și au manifestat capacitatea de a de-
păși rezistența la medicamente , care este ob-
servată pe scară largă la pacienții cu cancer.
Prin urmare, ne-am concentrat pe noile pro-
grese și dezvoltarea artemisinei și a derivaților
săi ca agenți antitumorali potențiali. 

Hyper Artemisin, eficien\[ dovedit[ 
`n terapia antitumoral[ ;i cancer

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


