Programe TV

vineri 18 octombrie 2019

i
Se d` numa a]ia zilei!
cu Inform

S`n`tate

& Frumuse]e

Anul XIV Nr. 684 18.10 -24.10 Se distribuie gratuit `mpreun[ cu “Informa\ia Zilei”

16 Informa\ia zilei

“Zone folclorice”
Cele mai cool accesorii
pentru p[r ale sezonului
pag. 13

cu Maria Carmen Sas
duminic[, ora 14<00,
la Informa\ia TV

Programe TV

2 Informa\ia zilei
Informa]ia TV

Ioan Pop, invitat la
“Info Electoral”
- 18.00
7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00
Dezbatere electorală
(reluare) 12.00 :tiri
17.00 Info Studio (lb.
maghiară) 18.00 Info
Electoral, realizator
Mihai Sălceanu, invitați
Ioan Pop ;i Gh. Ciocan
19.30 :tiri 20.00 Dezbatere electorală, realizator Stela C[dar 22.30
Info Electoral (r)

Antena 1
7.00 Observator 7.57
Alegeri prezidentiale 2019
- emisiune de promovare
electorala 8.00 Neatza cu
Răzvan şi Dani 11.57
Alegeri prezi-den\iale
2019 - emisiune de promovare electoral[ 12.00
Observator 14.00 Gazda
perfect[ 17.00 Acces direct 19.00 Observator
20.00 iUmor (sezon nou)
22.30 Comoara națională
1.00 Observator (r)

TVR 2

Pro Cinema

Horia Brenciu,
“Vocea României”
- 20.30

Jane Seymour,
‘Amintiri dureroase”
- 16.15

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 viața așa
cum este ea 1.45
Las fierbinți (r)
3.15 :ef sub
acoperire (r) 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 cârtiței
(r) 14.15 vechi prieteni (r) 16.15 Amintiri dureroase 18.15
La bloc 20.30 Patru
nunți și o înmormântare 23.00 Tăcerea mieilor 1.30 Patru
nunți și o înmormântare (r) 2.00 Premoniţii (r) 3.30
Tăcerea
mieilor
(r)5.30 La bloc (r)
6.00 Marvel Anime X-men

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
19.00 Telejurnal TvR 2
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)
3.15 Telejurnal TvR 2 (r)
5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Cap compas

I

Pro TV

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Dragoste și ură 11.00
Puterea dragostei 12.00
:tirile Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei 19.00
:tirile Kanal D 20.00
Lacrimi la Marea Neagră 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 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 8<00 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Japonia
9<00 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 11<30 Ciclism< Turul Lombardiei,
în Italia13<00 Snooker<
Seria Home Nations, la
Manchester, în Regatul
Uni 13<45 Snooker< Seria
Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit
20<05 Ciclism< Clasica
Paris - Tours, în Franţa
20<40 Ciclism< Clasica
Paris - Tours, în Franţa
0<00 Ştirile Eurosport
0<15 Ciclism< Turul Lombardiei, în Italia 1<30 Ciclism< Clasica Paris Tours, în Franţa 2<30
Jocurile olimpice< Legende vii 3<00 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Japonia
3<45 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 4<00 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Japonia
4<45 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 5<45 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Japonia

Pro 2

Lisette Morelos,
“Legea iubiri” - 14.00

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 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 Pre\ul dragostei
(r) 4.45 Legea iubirii
(r) 5.30 Inimi ;i lacrimi (r) 6.30 Dragoste
de contrabandă (r)
M1

6.55 Azi dimineața. 9.52 Azi înainte de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.55 Azi după
masa 14.35 Unio
28 15.35 Gospodarul maghiar
16.35
vârsta
17.35 Ești acasă
18.53 Astă seară
19.00
Jurnal
20.05
vârsta
22.25 Jurnalul celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Azi noapte
1.02 Jurnal de închidere
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TVR 1

Jackie Chan,
“Dragoste de frate”
- 20.00

Charmaine Sheh,
“Yanxi, palatul
suspinelor” - 17.35

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Camera de râs 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Paradisul femeilor 18.00
Focus 18 19.30 Flash
monden
20.00
Dragoste de frate
22.00 Fără milă 0.00
Dragoste de frate (r)
2.00 Constantin 60'
3.30 Pasiune Toscană 5.30 Elisa 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 8.00 Matinal 9.45 Micile vedete
în bucătărie 10.00 Ca'n
viaţă 11.00 Teleshopping 11.30 Ediţie specială 13.30 Parlamentul
României 12.40 Live
stadion 14.00 Telejurnal15.00 Ediţie specială
15.55 Ediţie specială
17.00 Lumea azi 17.35
Yanxi, palatul suspinelor 18.35 Nadine19.30 Reginamamă Elena 19.40
Sport Meteo 20.00
Telejurnal
21.00
Preşedinte pentru România 22.35 Ultima
dorinţă 0.10 Telejurnal
0.40 Yanxi, palatul suspinelor (r) 1.40 Fan/
Fun urban (r) 2.05 Ultima dorinţă (r) 3.40
Levintza prezintă (r)
4.05 Sport (r) 4.20 Telejurnal (r) 5.05 Lumea
azi (r) 5.05 Lumea azi
(r)
5.30
Imnul
României

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show
12.50 Călăuză pentru
puști 13.30 Tatăl, fiul și
nepotul - ser. am. 14.10
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.20 Perechea câștigătoare –
show 17.00 Elif – pe
drumul iubirii – ser.
turc 18.10 Între prieteni
– ser. magh. 19.00 Jurnal RTL 20.50 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 23.35 Între prieteni - ser. magh. 1.05
Băieți buni – ser. magh.
3.50 CSI< Investigatorii
din New York – ser. am.

TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lumea astro 13.30 Esmeralda – ser. mex.
14.30 Walker, copoiul din Texas – ser.
am. 16.40 victoria ser. mex. 17.45 Mama - ser. turc 20.20
Alergare cu familia
22.05 Concursul bucătarilor șefi 0.00
Detectivi privați – ser.
doc-reality magh.
1.15 Secrete de familie – reality magh.
5.50 În capcană –
doc-reality germ.

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 15.25
Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.10 Dragoste infinită – ser. turc
17.05 Agentul Rex
– ser. germ-itaustr. 19.45 Labirintul sorților – ser.
turc 21.30 Fanny –
film fr. 23.15 De la
vest la est, adică
furmusețea discteră a mediei – film
magh.

Animale
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Top 10 cele mai
periculoase animale
pentru oameni (I)
Un şarpe care adoră gustul şoarecilor
poate injecta în timpul unei singure muşcături suﬁcient venin cât să omoare 125 de
astfel de rozătoare. Un animal care se
bazează pe puterea ﬁzică îşi va omorî
prada ﬁe strivindu-i craniul, ﬁe sfâşiindu-i gâtul.
În schimb, oamenii sunt slabi. Aproape orice
animal de mărimea noastră ne-ar răpune cu
uşurinţă în timpul unei lupte. Ca urmare a
acestui fapt ne protejăm cât de mult putem de
pericolele din natură, folosindu-ne de tehnologie.
De cele mai multe ori reuşim să ne ferim de
pericolele din sălbăticie, însă din când în când,
mai apar şi accidente ale căror rezultate nu sunt
tocmai în favoarea noastră.
Anual, în lume se înregistrează câteva sute
de astfel de accidente în care oamenii sunt răniţi
sau omorâţi de animale sălbatice. În realitate,
probabil că numărul de victime ar ﬁ şi mai mare
dacă anumite specii de „atacatori” nu ar ﬁ rare
sau nu ar locui într-o zonă puţin accesibilă.
Urşii bruni, de exemplu, ucid mai mulţi oameni decât o fac urşii polari, dar asta nu înseamnă
că cei dintâi sunt mai periculoşi, ci că numărul
de oameni care merg pe munte este mai mare
decât numărul de persoane care călătoresc dincolo
de cercul polar arctic. Până şi statisticile oﬁciale
pot ﬁ uneori înşelătoare. Cifrele privind decesele
produse de rechini tind să exagereze numărul
de atacuri iniţiate de anumite specii de rechini
uşor de detectat precum marele alb şi rechinul
tigru.
Pe de altă parte, când avem de-a face cu un
prădător veninos, clasiﬁcarea periculozităţii veninului nu este deloc uşoară. Toxicitatea veninului,
se măsoară utilizând metoda LD50 (doză letală
50%) care reprezintă doza de venin care ucide
50 de procente din populaţia de şoareci pe care
a fost testat. În aceste teste se utilizează şoareci
din mai multe motive, însă cel principal este
acela că rozătoarele, o pradă a şerpilor, scorpionilor
şi şopârlelor veninoase, au evoluat, având un
grad destul de ridicat al imunităţii la veninul
anumitor specii. Însă în cele mai multe cazuri,
pe măsură ce prada evoluează, prădătorul se
adaptează şi injectează şi mai mult venin, ceea
ce le face pe aceste animale să ﬁe şi mai periculoase
pentru oameni.
În mod paradoxal, animalele care au un
venin cu un nivel scăzut de toxicitate pot ﬁ şi
mai periculoase pentru oameni, deoarece ele
pot produce această „armă” letală în cantităţi
mari. Lista pe care o puteţi vedea mai jos şi care
a fost alcătuită de specialiştii revistei How It
Works, conţine 10 dintre animalele care reprezintă
cel mai mare pericol la adresa oamenilor. Deşi
nu îi veţi regăsi pe lista de mai jos, am hotărât să
îi amintim aici pe crocodilul de Nil, care ucide
anual aproximativ 320 de indivizi şi pe tigrii
care, din secolul XIX şi până acum s-au făcut vinovaţi de provocarea a 373.000 de decese.

1. Viespea de mare
(Chironex ﬂeckeri)
Cu un corp de aproximativ 30 de centimetri
şi tentacule care adesea ating 3 metri, această
meduză este cea mai mare de familia ei. Originară

din apele aﬂate în
apropierea Australiei,
ea se hrăneşte în special cu creveţi şi peşti
de mici dimensiuni,
pe care îi capturează
cu ajutorul veninului.
În cazul oamenilor,
veninul acestei meduze
provoacă o pierdere a
moleculelor de potasiu
la nivelul celulelor roşii.
Ca urmare a acestei
acţiuni, semnalele electrice care permit
muşchilor să se contracte sunt perturbate
şi astfel inima încetează
să mai bată. Mai exact,
veninul acestei meduze
funcţionează în mod similar cu injecţia letală
folosită de unele state pentru pedeapsa capitală.
În medie, o astfel de meduză are 60 de tentacule, iar ﬁecare tentacul are la rândul său
500.000 de ace prin care iese veninul. Odată ce
victima este injectată, ea mai are aproximativ 25 minute de trăit. În aceste condiţii, este lesne de
înţeles de ce anual 40 de oameni sunt ucişi de
viespea de mare.

2. Câinii domestici
De aproximativ 30.000 de ani oamenii au
trăit în comuniune cu aceste animale. Cu toate
acestea, în ﬁecare an, numai în SUA, aproximativ
4,7 milioane de oameni sunt muşcaţi de câini,
în timp ce 26 dintre ei sunt ucişi. Atacurile letale
sunt realizate, de cele mai multe ori, de câinii
mari, precum boxerii sau rottwilerii care îşi atacă
„prada” sărindu-i la gât. La nivel global, câinii
ucid aproximativ 100 de oameni, de cel puţin 20
de ori mai puţin decât o fac lupii.

3. Casuarul
(Casuarius casuarius)
Cu o înălţime de 1,7 m şi o greutate estimată
la 80 de kilograme, aceasta este a doua cea
mai grea pasăre de pe Pământ, după struţ, ﬁind,
de asemenea, singura pasăre cunoscută pentru
faptul că atacă şi ucide oameni. Datele privitoare
la atacuri au apărut în Queensland, Asutralia şi,
din câte se ştie până acum, tot acolo şi-a găsit
sfârşitul singurul om ucis de un casuar. Specia
se deosebeşte prin gâtul albastru şi creasta osoasă
de pe capul păsării, folosită adesea pentru a-şi
împunge victimele. Totuşi, cele mai periculoase
arme ale acestui animal sunt ghiarele care au o
lungime de aproximativ 12,5 cm. Ghiara degetului
mijlociu este ca o lamă de cuţit, iar pasărea nu
ezită să îşi folosească această armă în combinaţie
cu abilitatea de a sări 1,5 metri pentru a-i ataca
pe indivizii ce îi par ameninţători.

pe an, transmiţând şi cauzând malaria. Masculii
sunt inofensivi, ei preferând, în locul sângelui,
nectar de plante. Şi femelele consumă nectar,
dar în cazul unora dintre specii, ele consumă şi
sânge de mamifer pentru a-şi asigura aportul de
proteine.
Deşi ţânţarii din majoritatea speciilor pot
deveni purtători de boli, noi luăm contact doar
cu puţini dintre aceştia. Ţânţarul Anepheles
gambiae este letal deoarece se reproduce în orice
sursă de apă stătătoare, trăieşte mult timp şi
preferă să se hrănească cu sângele oamenilor.

5. Ursul polar
Un mascul de urs polar poate avea o lungime
de 2,1 metri atunci când stă pe labele inferioare,
cântărind de două ori mai mult decât un mascul
de gorilă, adică aproximativ 550 de kilograme.
În plus, acest animal se mişcă mult mai rapid ca
omul, atât pe uscat (unde atinge o viteză de 40
km/h), cât şi în apă. Mai mult, se pare că aﬂaţi
în apă, urşii polari se îndepărtează şi câte 320 de
kilometri de mal.
Până acum, înregistrările indică faptul
că urşii polari au tendinţa de a ataca
oameni doar toamna, atunci când
mari suprafeţe de gheaţă s-au topit
şi şansele de a mai prinde foci sunt
minime.

4. Ţânţarii din specia Anopheles
Măsurând aproximativ 15 mm, un ţânţar
Anophele gambiae este de 12.000 de ori mai
mic decât un om. În interiorul gurii lui, mai
există un organism protozoar care este de încă
12.000 de ori mai mic ca un om. Cu toate acestea,
această echipă formată din ţânţar şi organismul
protozoar ucide aproximativ un milion de oameni

Continuare
`n num[rul
urm[tor!
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Paul Dancu, invitat
la “Info Studio” 15.30
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00
Spiridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r) 15.30
Info Studio, realizator
Ioan Anița;, invitat Paul
Dancu, președintele Uniunii Slovacilor ;i
Polonezilor 17.30 Taina
credin\ei (lb. maghiară),
realizator Eva Laczko
19.00 :tirile săptămânii
22.00 S[n[tate, frumuse\e, stil (r)

Antena 1
7.00 Observator 9.30
Madagascar
11.00
Țestoasele Ninja 12.57
emisiune de promovare
electorala 13.00 Observator13.15 Sacriﬁciul
15.45 Cheﬁ la cuțite (r)
19.00 Observator 20.00
Te cunosc de undeva Premieră 23.15 Pitch
Perfect 1.30 Comoara
națională (r) 4.00 Comoara națională (r) 6.00
Observator

TVR 2

Sophie Marceau,
“Anna Karenina”
- 20.10
7.00 Documentar 360°
Geo 8.00 România…în
bucate (r) 8.30 Generaţia Fit 9.00 Sid, micul
savant 10.00 Mic dejun
cu un campion 11.00
D'ale lu' Mitică (r)
12.00 vibe By Ioana
voicu 13.00 Gala
Umorului 15.00 Femei
de 10, bărbați de 10
17.00 Zile cu stil 18.00
Memorialul Durerii
18.50 E vremea ta!
19.00 Telejurnal TvR 2
20.10 Anna Karenina
22.10 În apărarea fiului
23.45 Zile cu stil (r)
0.15 Motorvlog (r)
0.45 Anna Karenina (r)
2.30 ~n apărarea fiului
(r) 4.00 Sid, micul savant 4.55 Discover Romania 5.00 D’ale lu’
Mitic[ 5.55 Imnul
României 6.00 Motor
vlog 6.30 Teleshopping

Pro TV

George Buhnici,
“I Like IT” - 10.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT
10.30 Superspeed
la Pro T v 11.00
Profesorul Trăsnit Știrile PRO T v
13.00 Sef sub
acoperire (r) 14.00
Masterchef (r)
16.00 vocea României (r) 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Misiune< Imposibilă. Națiunea secretă 22.45 Lichidaţi-i! 0.30 Profu'
(r) 1.30 Profesorul
Trăsnit (r) 6.00
Lecţii de viaţă

Kanal D

Victor Slav,
“~mi place dansul“
- 22.00

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Te Show (r)
11.00 Sport, dietă şi
o vedetă 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
(r) 15.00 vacanţa
Mare< Leana s-a întors! 16.00 Puterea
dragostei 18.00 Știrile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Se strigă darul
22.00 ~mi place dansul 1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei (r) 5.00
vacanţa Mare< Leana
s-a întors! Pastila de
râs 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de
r]s (r) 6.45 Știrile
Kanal D

Pro Cinema

Pro 2

S]mb[t[ 19 octombrie 2019
Prima TV

TVR 1

Jennifer Connelly,
“Cum s-o dai să fie
bine?” - 20.30

Deniz Baysal,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Ioana Maria
Moldovan,
“Focus 18” - 18.00

“Rugby,
Cupa Mondial[
2019” - 13.20

8.00 Ce spun românii
(r) 10.00 La bloc (r)
12.15 Doamna din
Shanghai (r) 14.15
Ziua cârtiței (r) 16.45
Crescându-l pe Waylon 18.15 La bloc
20.30 Cum s-o dai să
fie bine? 22.45 Discursul regelui 1.15
Tăcerea mieilor (r)
3.15 Discursul regelui (r) 5.00 La bloc (r)
5.45 Marvel Anime

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 (r) 9.30
Teleshopping 10.30
Flash monden (r)
11.00 Secrete de stil
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 13.30 Colierul
de turcoaze 15.30
Totul se plătește
18.00 Focus 18 19.30
Flash monden 20.00
Secretul lui Bachus
22.30 Ithaca 0.30
Fără milă (r) 2.30
Ithaca (r) 4.30 Focus
(r) 6.00 Secrete de
stil (r) 6.30 Cu
lumea-n cap (r) 6.50
Teleshopping

7.20 Regina-mamă
Elena 8.30 Constructorii de visuri 9.00 Levintza prezintă 9.35
vreau să fiu sănătos
10.30 Observatori la
Parlamentul European
13.15 Live stadion
13.20 Rugby, Cupa
Mondiala 2019 15.45
Discover Romania
17.00vedeta populară
(r) 18.00 vedeta populară (r) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 Regina-mamă Elena 20.00
Telejurnal
22.00
Napoléon 23.00 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 0.00 #Creativ
0.35 Rugby, Cupa
Mondiala 2019 2.35
Napoléon (r)3.24
Cronici Mediteraneene
(r) 3.50 viaţa satului
(r)
5.30 Imnul
Rom]niei 5.35 Teleshopping 6.30 Adevăruri despre trecut (r)

Eurosport

M1

RTL Club

7<15 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 9<00 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din
Japonia10<00 Snooker<
Seria Home Nations, la
Manchester, în Regatul
Unit 11<30 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Japonia 12<25
Fotbal< Premier League
13<25 CFotbal< 14<25
Fotbal< Premier League
16<30 Fotbal< , la16<55
Fotbal< Premier League
19<00 Fotbal< Premier
League 21<30 Ştirile Eurosport 21<35 Snooker<
Seria Home Nations, la
Manchester, în Regatul
Unit 0<30 Ştirile Eurosport 0<30 Tenis de
masă< Cupa Mondială la
feminin, la Chengdu, în
China 1<35 Ciclism< Turul Lombardiei, în Italia
2<30 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 4<00 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Japonia
5<00 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 6<15 Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Japonia

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
9.50 Bakugan – ser.
am. 11.40 Brandmania 12.15 Autogram
– pentru șoferi
13.55 Kevin, atotștiutorul – ser. am.
16.10 Gazda s-ar căsători – show 17.40
Băieți buni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 X-Faktor
– show 23.00 Cei de
după beție – film
am-germ. 1.15 Fugarul – film am. 4.15
Perla mamelor – ser.
am.
TV2
8.05 Desene animate
11.00 Trendmania
12.40 Magazin pentru mecanicii auto
13.10 Bagajul – mag.
turistic 14.40 În capcană – doc-reality
germ. 15.25 Cody,
asul roboților – film
am. 17.20 Columbo –
ser. am. 19.55 Dolarul
vrăjit – film magh.
22.00 Men in Black –
film am. 0.15 Prințul
- thriller am-engl.
2.15 Minți briliante –
ser. am. 4.05 Zoo, instincte de animal –
ser. de thriller am.

Duna TV

7.00 Jurnal 7.55
Harta 8.55 Preietenii lui Noe 9.30
Modă și design
10.30 Îngerul păzitor – ser. am.
13.02
Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.20 Partitura – mag. cultural 15.15 Doc
Martin – ser. engl.
16.10 Matei gâscarul – film
magh. 18.00 Înger gastronomic
20.40 Lupta pentru secunde –
film am. 23.35
Scufundarea navei Laconia - film
engl-germ.
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Dezvoltare personal[

Inteligen\a emo\ional[
;i dezvoltarea armonioas[
Sunt foarte mulţi ani
de când şi la noi în ţară a
ajuns în atenţia publicului inteligenţa emoţională. La nivel mondial, oamenii şi-au dat seama că
nu este suﬁcient să îţi
dezvolţi inteligenţa cognitivă, dimpotrivă, asta
nu reprezintă garanţia
succesului în viaţă.
E necesar să facem ceva
mai mult, să ne dezvoltăm inteligenţa emoţională pentru
că, atunci când ne cunoaştem
emoţiile şi ştim să le stăpânim,
le putem canaliza cum se
spune, pentru a muta munţii
din loc.

Cunoaşterea
emoţiilor, înţelegerea
şi stăpânirea lor
În dezvoltarea noastră
personală, proces deloc diﬁcil
dacă avem un îndrumător
bun, un segment important îl
joacă inteligenţa emoţional,
tărâm ce e bine a ﬁ exploatat
la maxim. Dezvoltarea armonioasă a noastră ca oameni
depinde într-o foarte mare
măsură de ce grad de inteligenţă emoţională avem.
Dezvoltându-ne pe această
latură ne înţelegem emoţiile,
ne îmbunătăţim capacitatea
de a ne stăpâni aceste emoţii.
Ne îmbunătăţim autocunoaşterea, gestionăm gândurile şi reuşim să construim
relaţii de bună calitate cu cei
din jur.

Capacitatea de a gestiona relaţii
Fiecare dintre noi vrem să
ﬁm fericiţi, dar putem ajunge
la starea de fericire doar dacă
ştim exact ce e pentru noi fericirea şi, mai ales, ce ne face
fericiţi. La fel, ne dorim echilibru şi acasă şi la serviciu.
Putem ajunge la starea de
echilibru doar dacă suntem
capabil să transmitem ceea ce
dorim celor din jur. Specialiştii deﬁnesc inteligenţa
emoţională ca pe o capacitate
a noastră de a conştientiza,
controla şi manifesta emoţiile
ce le avem. De asemenea, inteligenţa emoţională înseamnă şi capacitatea de a gestiona
relaţiile interpersonale întrun mod normal şi corespun-

zător cu mediul social.

Autocunoaşterea
O inteligenţă artiﬁcială
ridicată aduce de la sine numeroase beneﬁcii. În primul
rând, ne oferă posibilitatea să
ne evaluăm pe noi înşine.
vom putea aborda cu încredere şi fără frică un proces
de autocunoaştere. vom şti
care sunt capacităţile noastre,
vom ﬁ conştienţi de limitele
ce le avem şi capabili să descoperim ce anume e de făcut
pentru depăşirea acestor limite. Practic, întreg ansamblul
de calităţi de care uneori nu
suntem conştienţi vom reuşi
să îl valoriﬁcăm. Autocunoaşterea ne va ajuta peste
tot şi la orice oră. Ştim cine
suntem cu adevărat şi acasă,
dar şi la locul de muncă. Un
om care se cunoaşte bine pe
el însuşi e apt să îşi cunoască
nu doar forţa ce o are, ci şi
slăbiciunile. Acest gen de persoană nu pune etichete şi nu
dă vina pe cei din jur, ci învaţă
din propriile greşeli. Are încredere în sine, este conştient
de emoţiile sale, recunoaşte
impactul ce îl are comportamentul său asupra altora.

O abilitate pe nume
săpânire de sine
Notam în rândurile de
mai sus că persoanele cu inteligenţă emoţională ridicată
ştiu prea bine ce este
stăpânirea de sine, ca abilitate
prin care îşi folosesc sentimentele şi emoţiile într-un

mod constructiv. Cu alte cuvinte, se lasă conduşi de
emoţii pozitive şi resentimentele nu îşi au locul în acţiunile lor. Par să deţină secretul
auto-controlului, iar specialiştii în dezvoltarea personală
spun că acest auto-control
vine şi din dorinţa noastră de
a-i inspira pe cei din jur. Prin
stăpânirea de sine înţelegem
ambiţie, recunoaşterea
greşelilor, iniţiativă, optimism, auto-control al tuturor
emoţiilor.

Abilităţile
sociale - empatia
În mediul familial şi în cel
social ne dorim relaţii sănătoase, de calitate. Aceste relaţii
ţin de abilităţile noastre sociale, capacitatea de a ne
înţelege emoţiile, de a le
înţelege pe ale celor cu care
interacţionăm, de a le înţelege
motivaţiile, gândurile. Abilităţile sociale se pot dezvolta,
iar asta este ceva nu bun, ci
foarte bun. Prin dezvoltarea
inteligenţei emoţionale dezvoltăm şi abilităţile sociale.
Devenim empatici, înţelegători. Fără empatie nu avem
şanse să ne conectăm cu cei
din jurul nostru, fără empatie
nu putem să inspirăm ori să
motivăm alţi oameni. Trebuie
să învăţăm că empatia e necesară atunci când vrem relaţii
eﬁciente. Capacităţile empatice pot ﬁ îmbunătăţite, iar
odată cu asta culegem şi beneﬁciile, devenim mai inteligenţi, avem relaţii mai
fructuoase cu cei din jur.
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Lectura, extrem
de important[
în l[rgirea orizontului
de cunoa;tere
Un rol foarte important în dezvoltarea
noastră personală îl joacă lectura. Cu cât citim
mai mult, cu atât devenim mai educaţi. Lectura
ne ajută la lărgirea orizontului de cunoaştere,
iar atunci când prindem drag de carte de mici,
în adolescenţă ajungem să ne formăm gustul
pentru tot ceea ce este frumos.
Fără doar şi poate, lectura ajută la lărgirea
orizontului de cunoaştere în toate domeniile.
Citind aﬂăm lucruri noi, citind ne îmbogăţim
vocabularul, însuşindu-ne cuvinte noi. Citind
descoperim poveşti, evenimente, învăţăm
multe lecţii, facem cunoştinţă prin intermediul
literelor cu locuri noi.
Când avem un vocabular care ne permite
să vorbim liber pe marginea unui subiect ne
este mult mai uşor chiar să vorbim în public.
Orice trainer în dezvoltarea personală ne va
recomanda ca metodă pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii lectura. Fără lectură ajungem să
rămânem la un anumit stadiu din care nu mai
putem face aproape nimic şi, prin urmare, nu
mai avem nici curajul de a deschide gura în
faţa altor oameni.

Cum alegem o carte bun[?
Dacă în rândurile de mai sus scriam cât de
importantă este lectura pentru îmbogăţirea
vocabularului şi dezvoltarea noastră ca
persoane, în cele ce urmează ne oprim atenţia
asupra întrebării< cum alegem o carte bună?
Fiecare om este diferit, iar o carte care place
celui de lângă noi, are toate şansele să nu ne
placă nouă. O carte este bună de citit numai
pentru acela căruia i se potriveşte.
Şi la capitolul cărţi, gusturile diferă. Balanţa
înclină la acest segment în funcţie de cât de
educate ne sunt aceste gusturi. Un alt aspect
important când luăm decizia de a citi o carte
este dacă ne preocupă cu adevărat subiectul
ce se abordează între coperţile ei. Să nu uităm
că o carte poate ﬁ un important instrument ce
ne ajuta la dezvoltarea pe plan profesional. Să
ştim care e motivul să citim cartea şi să solicităm recomandări din partea colegilor, prietenilor noştri pentru că o carte pe care a citit-o
deja cineva a trecut printr-un ﬁltru.

Programe TV
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Radu Roca, invitat
la “Educație
Ecologică” - 18.30

Philip Bolden,
“Mai e mult p]n[
ajungem?” - 11.00

Pierce Brosnan,
“Lovi\i de dragoste”
- 16.15

Angelique Boyer,
“Suflete pierdute” 19.00

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei, realizator Mihaela Ghiță, invitat pr. Florin Fodoruț
13.00 ~n slujba comunit[\ii, realizator M. S[lceanu, invitat[ Mihaela
Grigorean (r) 14.00 Zone
folclorice cu Ioana
vladimirescu, invitată interpreta Maria Carmen Sas
17.30 S[n[tate, frumuse\e, stil (r) 18.30 Educație ecologică, invitat
Radu Roca, vicepre;edinte
ANPM 20.00 ~n slujba comunit[\ii (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă
doctore? 10.30 Arena buc[tarilor 11.00
Mai e mult până
ajungem? - Știrile
PRO T v 13.00
Apropo Tv 14.00
Masterchef (r) 16.00
visuri la cheie 18.00
România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Furios și iute 7
22.45 Ziua Patrioților 1.30 Apropo
Tv (r) 2.30 Arena
buc[tarilor 3.00 Cititorii de oase 5.00 Ce
spun românii (r)
6.00 Ştirile Pro Tv

7.45 Ce spun românii
(r) 9.45 La bloc (r)
12.00 Cum s-o dai să
ﬁe bine? (r) 14.15
Doamna din Shanghai (r) 16.15 Loviți de
dragoste 18.15 La
bloc 20.30 Saga
Amurg< Zori de Zi Partea II 22.45 Legătura de sânge 1.00
Saga Amurg< Zori de
Zi - Partea II 3.00
Legătura de sânge (r)
4.45 La bloc (r)

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)

Antena 1
7.00 Observator 9.30 Te
cunosc de undeva (r) 12.57
Alegeri prezidentiale 2019 emisiune de promovare electorala 13.00 Observator
13.15 Sacriﬁciul (r) 15.45
Cheﬁ la cu\ite (r) 19.00 Observator 20.00 Mangalița
21.00 Antitalent 23.30 iUmor (r) 2.00 Antitalent 4.00
Pitch Perfect (r) 5.57 Alegeri
prezidentiale 2019 - emisiune de promovare electorala
6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Catrinel Menghia,
“Re\eaua de idoli” 18.00

Brett Davern,
“Pilor `nn[scut II” 23.30

7.00 Documentar 360°GEO 8.00 Rom]nia... `n
bucate 8.30 vibe By Ioana
voicu 9.00 Ferma 10.00
Pescar hoinar 10.30
Natur[ ;i aventur[ 11.00
Destine ca-n ﬁlme (r)
12.00 Genera\ia Fit 12.30
S[n[tate cu de toate 13.10
Duminica ﬁlmului românesc< La capătul liniei
14.50 Discover Romania
15.00 Drag de Rom]nia
mea! 17.00 D'ale lu' Mitică
18.00 Re\eaua de idoli
18.50 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Duminica ﬁlmului românesc< Înghiţitorul de săbii
22.10 Filmul de artă< Drumul spre libertate 23.55
Re\eau de idoli 0.50
Memorialul Durerii - o istorie care nu se `nva\[ la
;coal[ 1.45 Duminica ﬁlmului românesc< La
cap[tul liniei 3.15 Duminica ﬁlmului românesc<
Înghiţitorul de săbii (r)
5.00 Ferma 5.55 Imnul
României 6.00 Poate nu
;tiai 6.15 Telshopping

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 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 Pilor `nn[scut II 1.30
Știrile Kanal D (r)
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
7<45 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa
din Japonia 9<00 Ciclism<
Clasica Paris - Tours, în
Franţa 9<30 Snooker< Seria Home Nations, la
Manchester, în Regatul
Unit 10<30 Maraton< la
Amsterdam, în Olanda
13<10 Ciclism< Turul
Lombardiei, în Italia
14<00 Snooker< Seria
Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit
14<45 Snooker< Seria
Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit
16<15 Fotbal< Premier
League 17<25 Fotbal<
18<25 Fotbal< Premier
League 20<30 Omnisport< Watts 20<40 Ştirile
Eurosport 20<45 Snooker< Seria Home Nations,
la Manchester, în Regatul
Unit 0<00 Golf< Jocurile
Skins, la Tokyo, în
Japonia 0<15 Ştirile Eurosport 0<20 Ciclism<
Clasica Paris - Tours, în
Franţa 1<15 Snooker< Seria Home Nations, la
Manchester, în Regatul
Unit 2<30 Tenis de masă<
Cupa Mondială la feminin, la Chengdu, în China 4<00 Snooker< Seria
Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit
6<00 Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo, în
China 6<30 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo, în China

M1

6.55 Azi dimi-neața
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
20.30Jurnal 22.30
Jurnal mondial
22.51 Azi noapte
1.02 Jurnal de
închidere

Duminic[ 20 octombrie 2019
Prima TV

TVR 1

Camilla Belle,
“S[racele dive” 23.00

Cristian Tab[r[,
“Exclusiv `n
Rom]nia” - 19.00

7.20 Camera de r]s
(r) 8.10 Happy
News 8.45 Casa<
construcţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Flash monden
(r) 11.00 În bucătărie cu Horia vîrlan 12.00 Teleshopping 13.30 Secretul
lui Bachus (r) 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
Săracele dive 1.00
Totul se plătește (r)
3.00 Săracele dive
(r) 5.00 Flash monden (r) 5.50 Starea
na\iei - Best of 6.50
Teleshopping

7.00 Universul credinţei 9.00 M.A.I.
aproape de tine 9.30
Pro patria 10.10 Rugby-Cupa Mondiala
2019 12.15 viaţa satului 13.10 Rugby-Cupa
Mondiala 2019 13.40
Rugby-Cupa Mondial[
2019< Japonia-Scoţia
15.15 Discover Romania 15.30 Handbal
feminin 17.15 Pistruiatul 18.00 Aventura
urban[ 19.00 Exclusiv
`n Rom]nia 19.50 Momentart 20.00 Telejurnal 21.00 vedeta popular[ 23.00 Garantat
100% 0.00 Replay 1.00
Pistruiatul 1.45 Exclusiv `n Rom]nia 2.30
Telejurnal (r) 3.20 Universul credin\ei 5.00 ~n
gr[dina Danei 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Preşedinte pentru
România 6.30 Adevăruri despre trecut

RTL Club
7.35 Clubul de puști
9.50 Preferatele lui Noe
11.45 Cele mai frumoase orașe din Ungaria 12.50 Hotelul anului - cele mai bune cazări din provincie
14.05 Street Kitchen –
gastro-reality 15.40 Secolul XXI - legendele
trăiesc cu noi 16.50 Alvin și veverițele – film
am. 19.00 Jurnal RTL
19.50 Gazda s-ar căsători – show 21.10 Băieți buni – ser. magh.
22.25 Grupă care tot
cade - film am. 1.30 Pe
viață și moarte – film
am.
TV2

6.15 Inspectorul
Alex - ser. pol. 7.00
Lumea astro 8.05
Desene animate
10.20 Tocul – mag.
pt. femei 11.25 Super Car – mag. pt.
șoferi 13.30 Constructorii – magazin
14.35 Hai la mare,
tată! – film am.
16.50 Eu țin cu hipopotamii – film it.
23.10 Cincizeci de
umbre ale lui Gray
– film am. 2.00
Mud - film am.

Duna TV

Duminic[ 20 octombrie 2019
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Gutuile sunt esen\iale
în reducerea colesterolului
Colorate parcă de însăşi
gazda lor, toamna, gutuile au
fost abandonate undeva în
drumul nostru nu numai
pentru plăcerea papilelor
gustative, ci şi pentru beneﬁciile medicale pentru care
sunt recunoscute şi aplaudate la scenă deschisă.
Indiferent cum le utilizăm crude, coapte, uscate, ﬁerte - gutuile
îşi păstrează proprietăţile şi
acţionează pozitiv asupra organismului.
În primul rând, ele pot duce în
spate un întreg sistem imunitar, mai
ales în sezonul rece.
Fără vreo pretenţie, îmbunătăţesc sistemul digestiv şi cel
respirator şi, mai mult, te ajută să
scapi de acnee.
Câteva bucăţele de gutui adăugate într-o salată de legume sau de
fructe reprezintă un stimulator
pentru digestie.
Proaspete, gutuile sunt remedii
naturiste pentru buna funcţionare
a ﬁcatului, dar şi pentru afecţiunile
psihice. Iar pentru pacienţii aﬂaţi
în etapă de covalescenţă,
preparatele din gutui, precum
gemul, jeleul, siropul, cu aroma lor
speciﬁcă, pot ﬁ adevărate stimulente.
Mai mult, în camera bolnavilor
este indicat să se ţină pe masă cel
puţin două gutui.

Gutuile şi sistemul
imunitar

7.00 Jurnal 9.00
În mâna lui Dumnezeu 9.35 Cronica catolică 10.05
Rome Reports
11.25 Religie și libertate 13.02 Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 14.20
Planeta albastră –
ser. engl. 16.00
Concursul național de călărie
18.30 Cartea de
bucate a lui Borbás Marcsi 22.20
Concertul libertății 23.15 Lacul de
aur – film am.
1.15 Fanny și Alexander – film frsued-germ.

Remedii naturiste

În urmă cu 4.000 de ani, gutuile
erau folosite de romani, dar şi de
greci pentru întărirea sistemului
imunitar şi pentru stimularea
potenţei. Iar strămoşii noştri ştiau
foarte bine de ce luau anumite decizii: gutuile au un conţinut bogat
în săruri de ﬁer, potasiu şi magneziu.
Pe lângă aceste întăritoare pentru organism, vedetele toamnei se
bucură de prezenţa principiilor
bioactive - taninul, pectinele - şi de
inﬂuenţa vitaminelor A, B, C şi PP.
Tanina, în combinaţie cu pectina,
întreţine sănătatea mucoasei diges-

tive, iar antioxidanţii din gutui sunt
un real sprijin pentru radicalii
liberi, reducând astfel riscul de cancer.
Un alt atu al gutuilor pleacă de
la concentraţia mare de potasiu
care scade presiunea vasculară.
Specialiştii au atribuit gutuilor
100 de proprietăţi, printre care se
numără şi acţiunea antiinﬂamatoare, astringentă, analgezică, emoliantă, tonică şi expectorantă.
Cu forma conformaţiei lor bivalentă, între măr şi pară, gutuile
mâncate dimineaţa, pe stomacul
gol, întăresc gingiile şi ajută la remineralizarea dinţilor în timp ce
elimină toxinele din organism şi te
scapă de oboseală.
vitamina C din compoziţia unui suc de gutui este un remediu
pentru răceală, gripă (infecţii de
sezon) şi încetineşte procesul de
evoluţie al microelemntelor care favorizează hepatita.
Un pahar de suc de gutui este
recomandat zilnic, înainte de masă,
timp de 30 de zile, celor care suferă
de astenie, celor cu probleme respiratorii, cardiacilor sau astenicilor.
Susbtanţele pectice din gutui
sunt esenţiale în reducerea colesterolului.

Seminţele de gutui
şi efectele lor terapeutice
O tartă care conţine seminţe de
gutui poate contribui la vindecarea
tusei urmată de o expectoraţie cu
sânge, astmului, diareei sau hemoragiilor uterine.
De asemenea, pentru tuberculoză, în fază incipientă, traheită,
bronşită sau angină pectorală este
recomandat să te foloseşti tot de
seminţele gutuilor.
Gutuile stimulează poa de
mâncare, tocmai de aceea sunt impuse în dieta copiilor mouroşi sau
anemici - în combinaţie cu miere
de albine, morcov, mere.
În vremuri străvechi, femeile
scăldau copiii prea slabi sau persoanele bolnave în decoct de gutui,
acesta ﬁind un tratament pentru
anemie, mai precis pentru activarea
poei de mancare şi a forţei ﬁzice.
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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Ionuț Blăjean,
“Panoramic
Sportiv” - 17.00
6.30 Gimnastica de
dimineață 16.00 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 17.00 Panoramic Sportiv, realizator
Ionuț Blăjean 18.00 Info Electoral, realizator
Mihai S[lceanu 19.30
:tiri 20.00 Dezbatere
electoral[, realizator
Stela Cădar 22.00 :tiri

Antena 1
7.00 Observator 7.57 Promovare electoral[ 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.57 Promovare electoral[
12.00 Observator 13.57
Promovare electoral[ 14.00
Gazda perfectă 15.57 Promovare electoral[ 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Obser vator
19.57 Promovare electoral[
20.00 Cheﬁ la cuțite - (sezon nou) 23.30 Xtra Night
Show 1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces direct (r) 5.00 Intrusul 5.57
Promovare electoral[ 6.00
Observator

TVR 2
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

“La M[ru\[” - 15.00

Peter Gallagher,
“Mirajul dansului” 22.30

David Zepeda,
“Legea iubirii” 18.00

Tim Abell,
“For\ele speciale” 20.30

“Imnul Rom]niei” 5.30

7.45 Amintiri dureroase 9.45 La bloc
(r) 12.15 Profesorul
Trăsnit (r) 14.15
Cum s-o dai să fie
bine? (r) 16.30
Doamna judecator
18.15 La bloc 20.30
Lunetistul 2 22.30
Mirajul dansului 2
0.30 Bine că-i vineri
(r) 2.15 Patru nunți
și o înmormântare
(r) 4.15 La bloc 6.00
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 (r)
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.15 Suflete tr[date (r)
2.15 Dragoste de contraband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.45 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 Colierul de turcoaze (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 Forțele
speciale 22.30 Starea
naţiei - Betman 23.30
Focus din inima
României 0.00 Trăsniți (r) 1.00 Forțele
speciale (r) 3.00 Nimeni nu-i perfect (r)
3.30 Pasiune Toscană
(r) 5.30 Elisa 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca-n via\[ 11.30
Yanxi, palatul suspinelor 12.30 Pre;edinte pentru Rom]nia
13.00 Dosar Rom]nia
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
17.00 Banii t[i 17.35
Yanxi, palatul 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< Despre oameni ;i
melci 0.10 Telejurnal
0.40 Nadine 1.40 Despre oameni ;i melci (r)
3.10 Banii t[i 3.35
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

Duna TV

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[ruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30
vlad 22.30 Masterchef 23.30 Ştirile
Pro Tv 0.00 Lichidaţi-i! (r) 1.45 Cititorii de oase 4.15
Lec\ii de via\[ 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

John Hurt,
“~n noaptea
bl]nd[“ - 21.10

Ilinca Ob[descu
“:tirile Kanal D” 12.00

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 T vR 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 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.10 În
noaptea blândă 22.55
Poate nu ;tiai 23.00 Anatomia lui Grey 23.55 C];tig[
Rom]nia! 0.55 Filmul de
art[< Drumul spre libertate
(r) 2.30 Pescar hoinar 2.55
E vremea ta! 3.10 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
23.00 Patria mea
e;ti tu 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

Eurosport

M1

RTL Club

7<00 Golf< Jocurile Skins, la
Tokyo, în Japonia 8<00 Omnisport< Watts 8<30 Jocurile
olimpice< Legende vii 9<00
Snooker< Seria Home Nations,
la Manchester, în Regatul Unit
9<30 Jocurile olimpice< Forţa
unuia 10<00 Ciclism< Gran
Piemonte 11<00 Ciclism< Milano - Torino 12<00 Ciclism<
Turul Lombardiei, în Italia
12<30 Superbike< Campionatul
Mondial 13<00 Snooker< Seria
Home Nations, la Manchester,
în Regatul Unit 14<00 Ciclism<
Milano - Torino 14<30 Tenis de
masă< Cupa Mondială la feminin, la Chengdu, în China
15<00 Ciclism< Turul Lombardiei, în Italia 16<00 Curse
de maşini< WTCR, la Ningbo,
în China 17<30 Superbike<
Campionatul Mondial 18<00
Jocurile olimpice< Cantonamentele campionilor 18<15 Superbike< Campionatul Mondial
18<30 Jocurile olimpice< Forţa
unuia 19<00 Omnisport< Watts
20<00 Iahting< În spiritul
iahtingului 20<30 Ştirile Eurosport 20<40 Tenis de masă<
Cupa Mondială la feminin, la
Chengdu, în China 21<00 Biliard carambol< Campionatul
Mondial, la valencia, în Spania
21<45 Fotbal< Premier League
22<00 Ştirile Eurosport 22<05
Ciclism< Gran Piemonte 23<00
Ciclism< Milano - Torino 0<00
Ştirile Eurosport 0<05 Omnisport< Watts 0<15 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo, în
China 0<55 Ştirile Eurosport
1<00 Superbike< Campionatul
Mondial 1<30 Ciclism< Clasica
Paris - Tours, în Franţa 2<00
Snooker< Seria Home Nations,
la Manchester, în Regatul Unit
2<30 Ciclism< Turul Lombardiei, în Italia 4<00 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo, în
China 6<00 Jocurile olimpice<
Legende vii 6<30 Jocurile
olimpice< Cantonamentele
campionilor

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

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show 12.50
Preferatele lui Noe 13.30
Tatăl, fiul și nepotul – ser.
am. 14.10 Dragii moștenitori – ser. magh. 15.20
Perchea câștigătoare –
show. 17.00 Elif, pe drumul iubirii – ser. turc
18.10 Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal RTL
20.50 Dragii moștenitori
– ser. magh. 22.05 Perchea câștigătoare – show
23.35 Între prieteni – ser.
magh. 0.25 Secolul XXI.,
legendele trăiesc cu noi
1.25 Ocupația lor< americani – ser. de thriller am.
4.10 CSI< investigatorii
din New York - ser. am.

TV2

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

Re\ete
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Pl[cint[ ardeleneasc[ cu brânz[ ;i m[rar Cl[tite bucovinene cu ciuperci ;i pui

Ingrediente<
Ingrediente<
600 g de făină, drojdie cât o
nucă, un praf de sare, o cană de
apă călduță, 2 legături de ceapă
verde, 2 legături de mărar, 500
g de brânză, ulei pt. prăjit.
Mod de preparare<
Din făină, drojdie, sare și apă,
se frământă o cocă de pâine care
se pune la dospit circa o oră. Între
timp se prepară umplutura. Se fărâmițează brânza cu furculița și
se amestecă cu cozile de ceapă verde tăiate mărunt împreună cu mărarul. Bineînțeles, verdețurile se
cur[\ă și se spală foarte bine. După
ce coca a crescut frumos, se ia din
ea câte o mân[ de aluat care se întinde puțin cu sucitorul pe plan-

șeta înfăinată. Aluatul se lasă gros
cam de un deget și se așează în
centru o grămăjoară din amestecul de brânză cu verdețuri, după
care marginile plăcintei se adună
peste umplutură și se mai dă o dată peste ea cu sucitorul, pentru a
c[păta formă de plăcintă. Se coace
în tigaie în uleiul bine încins, întorcând-o pe ambele părți și
în\epând-o cu furculița dacă se
umflă puțin. Se procedează la fel
până se termină toată coca preparată. Se pot servi ca aperitiv, sau
pot constitui o cină de sine stătătoare, cu lapte bătut sau iaurt.

Ciorb[ă\[r[neasc[ăde pas[re

7.50 Magazin pentru
rromi 8.45 Poșeta
9.40 Labirintul sorților – ser. turc 10.30
Agentul Rex - ser.
germ-it-austr. 13.02
Jurnal 14.30 Michela<
gusturile Toscanei –
ser. gastr. engl. 15.20
Doctorul de pe munte
– ser. germ. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.05 Agentul Rex – ser. germ-itaustr. 19.45 Labirintul
sorților – ser. turc
20.35 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
21.30 Pierduții – ser.
criminalistic engl.
23.35 Doamna secretelor - ser. am.
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O ceapă, o lingură de unt, o
cutie de conservă de ciuperci, un
piept de pui fiert, un pahar de
vin alb sec, o legătură de mărar,
7 ouă, 200 g de smântână, cașcaval, puțin ulei pentru prepararea clătitelor, sare și piper după gust
Mod de preparare<
Se fac clătite din 4 ouă, lapte
și făină. Umplutura se prepară astfel< se călește ceapa tăiată mărunt
cu untul, timp de 5 minute. Se
adaugă ciupercile tăiate mărunt,
cu tot cu zeamă de la conservă,
pieptul de pui tăiat tot mărunt, vinul, un vîrf de cuțit de piper, o linguriță sare și se lasă să fiarbă la
foc mic, până scade zeama de tot.

Marmelad[ de vi;ine

Ingrediente<

Ingrediente<

Un pui mijlociu, un morcov,
1 rădăcină pătrunjel, o țelină, o
ceapă, 2 buc[ți de cartofi, un ardei gras, 150 g de mazăre boabe,
10-15 păstăi de fasole, 8-10 bucăți de roșii, 2-3 linguri de ulei,
sare, o legătură de funze de pătrunjel, leuștean, 2 l de apă.

Se folosesc cantități egale de
vișine fără s]mburi și zahăr (la
1 kg de fructe se va adăuga 1 kg
de zahăr), iar la fiecare kg de
fructe zeama unei lămâi.

Mod de preparare<
Pasărea curățată și spălată se
tranșează în bucăți și se pune la
fiert într-o oală cu apă rece și puțină sare. După ce a dat în clocot
se adună spumă și se fierbe în continuare la foc domol. Se adaugă
apoi ceapă tăiată mărunt. Zarzavaturile se cur[\ă, se spală, se taie

fideluță sau cuburi, după preferință și se călesc în ulei. După ce
carnea este aproape fiartă, se
adaugă zarzavaturile călite, mazărea și fasolea verde tăiată în bucăți și cartofii curățați și tăiați cuburi. Se lasă să dea câteva clocote
și se adaugă roșiile opărite, curățate de pieliță și tăiate în felioare.
Când totul este fiert se potrivește
de sare și se mai dă puțin la fiert.
Se ia vasul de pe foc și se adaugă
leușteanul tăiat mărunt. Se servește fierbinte, presărată cu verdeață tocată mărunt.

Se fierb 2 ouă, albu;ul se taie mărunt și se adaugă la compoziție,
iar gălbenușul se pasează. După
ce compoziția s-a răcit un pic, se
adaugă smântâna, mărarul tăiat
mărunt și un ou crud, amestecându-se bine. Cu această umplutură
se umplu foile de clătite. Se unge
un vas antiaderent cu unt, se așază
clătitele una lângă altă, ungânduse fiecare cu smântână. Se dă la
cuptor pentru 20-25 de minute,
apoi, deasupra se presară cașcaval
ras și se mai mai lasă să se coacă,
până când cașcavalul începe să se
rumenească.

Mod de preparare<
Cu ajutorul unui blender se
fac vi;inele piure, care se pune pe
foc iute cu zahărul și cu sucul de
lămâie, amestec]nd din când în
când. În momentul în care începe
să se îngroașe, se amestecă mereu.
Marmelada este gata fiartă când
lingura lasă o dâră albă pe fundul
cratiței. Când se ia de pe foc, este
recomandat să se pună o tablă sub
cratiță. Se pune în borcane steri-

lizate în cuptor, răcorite, de preferință la aceeași temperatură cu
marmelada. Borcanele se acoperă
cu celofan sau folie de plastic sau
se utilizează capace metalice, dar
numai când marmelada este complet rece (să nu se formeze condens), dar dacă faceți cantitate mică, care se va consuma repede, se
poate răci pe o tavă, iar apoi marmelada se taie cuburi. Se poate folosi perntru clătite, prăjituri, tartine, pe tăiței cu nuci, sau pur și
simplu la micul dejun, pe pâine
cu unt.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Mar\i 22 octombrie 2019
Prima TV

TVR 1

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00 Dezbatere electorală (reluare)
12.00 :tiri 17.30 Sănătate, realizator Mihaela
Ghiță, invitate dr. Liliana
Ardelean ;i psiholog
Rodica Lohan 18.00 Info
Electoral 19.30 :tiri
20.00 Dezbatere electorală, realizator Stela
Cădar 22.00 :tiri

Antena 1
7.00 Observator 7.57 Promovare electoral[ 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.57 Promovare electoral[
12.00 Observator 13.57
Promovare electoral[ 14.00
Gazda perfectă 15.57 Promovare electoral[ 16.00
Observator 17.00 Acces direct - cu Mirela vaida 19.00
Obser vator 19.57 Promovare electoral[ 20.00
Cheﬁ la cu\ite 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Observator 2.00 Intrusul (r) 3.00
Acces direct (r) 5.00 Intrusul 5.57 Promovare electoral[ 6.00 Observator

TVR 2

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
Furios și iute 7 (r)
2.30 Cititorii de
oase 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

Mitică Popescu,
“D’ale lu’ Mitic[“ 21.00

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
- 17.00

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 E vremea
ta! 19.00 Telejurnal TvR
2 20.00 C];tig[ Rom]nia
21.00 D’ale lu’ Mitică
22.00 Destine ca-n filme
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 C];tig[ Rom]nia
0.55 În noaptea blândă
2.30 Cap compas 2.55 E
vremea ta! 3.10 Telejurnal
TvR 2 *Sport 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 Sow 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 Patria mea
e;ti tu 0.30 Știrile
Kanal D (r) 1.30
Puterea dragostei
(r) 4.30 În căutarea
adevărului (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D

Taylor Lautner,
“Saga Amurg< Lun[
Nou[“ - 20.30

8.00 Lovi\i de
dragoste (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 Amintiri dureroase
14.30 Crescându-l pe
Waylon (r) 16.30
Ninja în vacanță
18.15 La bloc 20.30
Saga Amurg< Lună
Nouă 23.30 Silit să
ucidă 1.30 Liceul
groazei 3.15 Silit să
ucidă (r) 4.45 La bloc
(r) 5.00 La M[ru\[

Eurosport
7<00 Jocurile olimpice<
Forţa exemplului individual 7<30 Omnisport< Watts
8<00 Curse de maşini< WTCR, la Ningbo, în China
10<20 Snooker< Seria Home
Nations, la Manchester, în
Regatul Unit 12<00 Superbike< Campionatul Mondial 13<30 Ciclism< Clasica
Paris - Tours, în Franţa
14<30 Snooker< Seria Home
Nations, la Manchester, în
Regatul Unit 16<35 Ciclism<
Milano - Torino 17<30 Ciclism< Turul Lombardiei, în
Italia 18<30 Călărie< Cupa
Mondială FEI, la Oslo, în
Norvegia 19<30 Călărie<
Cupa Naţiunilor FEI la
proba completă 20<00
Călărie< Excelenţă ecvestră
20<30 Ştirile Eurosport
20<35 Curse de maşini< Cupa Eset v4, la Hungaroring, în Ungaria 20<50 Curse
de maşini< Challenge-ul
Mondial Blancpain GT
America, la Las vegas, în
Statele Unite 21<20 Formula e< 22<20 Jocurile
olimpice< Legende vii 22<45
Jocurile olimpice< Cantonamentele campionilor
23<15 Jocurile olimpice<
Forţa exemplului individual 23<45 Ştirile Eurosport
0<05 Snooker< Seria Home
Nations, la Manchester, în
Regatul Unit 1<00 Tenis de
masă< Cupa Mondială la
feminin, la Chengdu, în
China 2<30 Curse de maşini< WTCR, la Ningbo, în
China 4<00 Superbike<
Campionatul Mondial 5<30
Omnisport< Watts 6<00 Ciclism< Milano - Torino

Pooja Singh,
“Inimi ;i lacrimi” 17.00
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

Giusy Buscemi,
“Paradisul
femeilor” - 16.00

Mirela Nagâţ,
“Cooltura” - 17.00

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
R[zbunarea 22.30
Starea naţiei - Betman 46 23.30 Focus
din inima României
0.00 Tr[sni\i (r) 1.00
R[zbunare (r) 3.00
Nimeni nu-i perfect
3.30 Pasiune Toscană
(r) 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
Preşedinte pentru
România 13.00 Exclusiv
în România (r) 13.45
Discover Romania
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 22.35 Clubul
luptătoarelor 0.10 Telejurnal 0.40 Nadine (r)
1.40 Clubul luptătoarelor (r) 3.10
Cooltura (r) 3.35 Sport
3.50 Telejurnal 4.40
Garantat 100% (r) 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Preşedinte pentru
România (r)

RTL Club
7.00 Magazin de dimineață 10.05 Astro show
12.55 Aventurierii –
mag. turistic 13.30 Tatăl, fiul, nepotul – ser.
am. 14.10 Dragii moștenitori – ser. magh.
15.20 Perechea câștigătoare - show 17.00 Elif,
pe drumul iubirii – ser.
turc 18.10 Între prieteni – ser. magh. 19.00
Jurnal RTL 20.50 Dragii moștenitori – ser.
magh. 23.35 Între prieteni – ser. magh. 1.25
Ocupația lor< americani
– ser. thriller am. 3.25
CSI< investigatorii din
New York – ser. am.

TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lumea astro 13.30 Esmeralda – ser. mex.
14.30 Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
16.40 victoria – ser.
mex. 17.45 Mama –
ser. turc 20.20 Alergare cu familia – reality de sport 22.05
Concursul bucătarilor șefi – show 0.00
Detectivi privați – ser.
magh. 1.15 Secrete de
familie – ser. reality
magh. 4.10 Sănge de
polițist – ser. am.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.45 Poșeta 9.40 Labirintul
sorților – ser. turc.
10.30 Agentul Rex –
ser. germ-it-austr.
13.02 Jurnal 14.25
Michela< gusturile
Toscanei - ser. gastr.
engl. 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. 23.30 Casa
de modă velvet –
ser. span.

Informa\ia zilei 11

Toamna ;i roadele ei fac minuni dietei noastre
Toamna este momentul
potrivit pentru câteva schimbări și pentru un început în
forță al unei diete sănătoase
care să te pregătească pentru
iarnă.

Dr. Liliana
Ardelean, invitat[ la
“S[n[tate” - 17.30

Diet[

Mar\i 22 octombrie 2019

Știi care este combinația ideală<
mănâncă echilibrat, fă exerciții și
nu uita să te îngrijești.
Dieta de toamna, bogată în
fructe și legume de sezon, aduce
un plus de vitamine, minerale și ﬁbre în organism, cu un conținut
caloric destul de scăzut. Astfel, ne
încărcăm bateriile pentru sezonul
rece și scăpăm de kilogramele în
plus acumulate în concediu.
Nu îți neglija dieta! Dacă vrei
să rămâi în formă trebuie să
mănânci bine. Nu rata nicio masă
și asigur[-te că mănânci suﬁcient.
Nu uita< pastele, orezul și cartoﬁi
sunt alimentele de care ai nevoie
pentru a ține foamea la distanță cât
mai mult timp.

Exemplu de meniu

Micul dejun este esențial! Ar trebui
să ﬁe echilibrat și consistent (în jur
de 300-400 kcal). Exemple< o băutură caldă + un iaurt sau 50ml lapte
parțial degresat + un fruct (100–
150g) sau un pahar de suc de fructe
(100-150ml) + 40g cereale.
Gustarea de diminea\[ este opțională. Alege proteine și ﬁbre care te
satură, dar nu te îngrașă (în jur de
100 kcal). Exemplu< o felie de șuncă
sau 100g iaurt degresat + un măr.
Masa de prânz trebuie să ﬁe variată
(500-600 kcal). Exemple< aperitiv – salată de crudități sau o
supă de legume + 150g carne
sau pe;te, fără sos + 200g
legume + 50g pâine + un
desert fără zahăr, pe baz[ de
lapte + un fruct. Dacă ești
pe drum sau la serviciu< un
sandviș cu salată de ton și
foarte puțin unt, o porție
de legume, un
iaurt și
un fruct.
Gustarea dintre masa de
prânz și cea de
seară este opțională. Evident, “mania
gustărilor” nu te
ajută prea
mult
în
obținerea greutății
dorite. Ia o gustare când
îți este foarte foame,
dimineața sau după masă de
prânz. Această gustare ar trebui
să-ți potolească foamea până la următoarea masă, dar nu trebuie săți distrugă dieta.
Exemplu< 30g pâine integrală + un
iaurt natural + 10g ciocolată sau 3-

4 biscuiți.

Cina nu trebuie să ﬁe foarte consistentă (maxim 300 kcal). Alege în
funcție de ce ai mâncat pe parcursul
zilei, astfel încât să acoperi o palet[
cât mai largă de alimente. Exemplu<
legume ﬁerte sau crude, orice cantitate, carne slabă sau pe;te, iaurt
de fructe. Când ești stresată sau nu
mănânci suﬁcient în timpul mesei,
monstrul numit “gustare” poate ataca... Și pe măsură ce zilele sunt tot
mai scurte, mai reci și mai ploioase,
simți nevoia să mănânci ceva dulce.
Iată cum să eviți asta. Reguli generale<
- Zilnic se bea un litru de infuzie
din păpădie, urzică, mesteacăn (se
pune câte o lingură din ﬁecare plantă la un litru de apă, se mai poate
ad[uga și puțină miere și lămâie).
Totalul de lichide consumate zilnic
va depăși 2,5 litri.
- Pentru a stimula curățarea
colonului se vor consuma zilnic
tărâțe – câte o ceașcă (se găsesc la
Plafar) – presărate peste mâncare,
în lichide.
- Alimentația va ﬁ suplimentată zilnic cu capsule ce conțin coenzima
Q și ulei de cătină (se găsesc tot la
Plafar) ce vor completa efectul antioxidant al fructelor și legumelor
din dietă.
- Cel puțin 15 minute de mișcare
(chiar și mers pe jos) de 3 ori pe
săptămân[!
- La prepararea alimentelor se vor
folosi ulei de măsline, verdeață, suc
de lămâie și condimente. Adaosul
de sare va ﬁ limitat.
- Dimineața se pot
bea, după prefer-

ință, cafea sau ceai negru neîndulcite sau cu îndulcitor.

Satură-te!
În topul celor mai sățioase alimente se aﬂă pâinea din făină integrală, cartoﬁi, ouăle, brânză degresată și merele.
Suprimă foamea spăl]ndu-te
pe dinți sau mestecând gumă mentolată. Menta îți reduce apetitul. Un
alt truc este să bei multe lichide,
reci sau calde, dar neapărat fără zahăr.

Mănâncă suﬁcient
la masă
Dacă mănânci atât cât e nevoie
la masă, nu ar trebui să ți se facă
foame două ore mai târziu. Nu uita
să incluzi în dietă carbohidrații
(pâinea, pastele, cerealele), pentru
că aceștia eliberează treptat zaharurile în sânge și îți dau energie.

Terapie gratuită
cu lumin[
Pe măsură ce zilele se scurtează,
ai parte de tot mai puțină lumin[.
Și pentru că hormonii care
afectează starea de spirit sunt inﬂuențați de nivelul de lumin[ la
care suntem expuși, există pericolul
să cazi într-o depresie pe care vei
crede că o poți “drege” numai cu
ciocolată... Ca să eviți astfel de
evenimente în lanț, lasă ferestrele
larg deschise de ﬁecare dată când
se poate sau fă plimbări în aer liber,
mai ales în zilele însorite.

Savurează clipele
de răsfăț
Nu există absolut niciun
motiv să nu mai gu;ti pic de
ciocolată pentru tot
restul vieții! O viață
fără plăcere este cel
mai scurt drum către
depresie! Învață să te
bucuri de micile
plăceri precum savurarea unei ciocolate,
înghețate sau orice îți
încânt[ ție simțurile. Important este
să înveți să
te controlezi și să
nu depășești
limita.

7 zile de meniu
Luni
Mic dejun< un
bol cu brânză
de vaci degresat[, o
roșie, o felie de pâine integrală
Gustare< o piersică și un bol
cu nuci

Prânz< pui și legume la grătar
(dovlecel, v]n[tă, roșie), o felie de
pâine integrală, prune
Cină< o felie de pâine integrală, o
felie de șuncă presată, un strugure
Marți
Mic dejun< un iaurt degresat, 3 linguri de cereale integrale, un măr
Gustare< o felie de pepene galben,
un pumn de nuci
Prânz< supă de roșii, cod (grătar/la
cuptor) cu fasole verde, o felie de
pâine integrală, două prune
Cină< salată de vinete, o roșie, o felie
de pâine integrală, o piersică
Miercuri (Fără proteine animale!)
Mic dejun< un pahar de suc de
grepfrut, o felie de pâine integrală,
o felie de tofu
Gustare< o pară, un bol de nuci
Prânz< ciorbă de legume (fără
cartoﬁ), soia cu legume la cuptor,
o felie de pâine integrală, o felie de
pepene verde
Cină< ciuperci la cuptor/la grătar, o
felie de pâine integrală, un bol cu
salată de fructe
Joi
Mic dejun< un ou ﬁert, o roșie, un
ardei gras, o felie de pâine integrală
Gustare< un bol cu nuci, două prune
Prânz< vită la grătar, salată de țelină
și morcov, o felie de pâine integrală,
un strugure
Cină< conopidă gratinat[ (cu o linguriță de șvaițer), o felie de pâine
integrală, o piersică
Vineri (Fără proteine animale!)
Mic dejun< un pahar cu lapte din
soia, 3 linguri de cereale integrale,
un măr
Gustare< un pahar de suc de fructe
(preparat în casă) și nuci
Prânz< ghiveci de legume (fără
cartoﬁ), o felie de pâine integrală,
salată de fructe
Cină< un pahar de suc de roșii, o
felie de pâine integrală, o felie de
tofu, gutui/mere la cuptor
Sâmbătă
Mic dejun< o felie de pâine integrală, o felie de șuncă de pui, un
ardei gras, un pahar de suc de
grepfrut
Gustare< un măr, nuci
Prânz< supă crem[ de legume (fără
cartoﬁ), pui la grătar cu salată de
varză, o felie de pâine integrală, o
felie de pepene verde
Cină< dovlecei gratinați cu două linguri de brânză de vaci slabă, o felie
de pâine integrală, o piersică
Duminică
Mic dejun< un pahar de lapte degresat, 3 linguri de cereale integrale,
o pară
Gustare< un pahar de suc de fructe,
nuci
Prânz< pe;te cu legume la grătar, o
felie de pâine integrală, salată de
fructe
Cină< salată verde cu șuncă presată,
o felie de pâine integrală, o felie de
pepene galben

Programe TV
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Stela C[dar,
“Dezbatere
electoral[“ - 20.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Dezbatere electorală (reluare) 12.00 :tiri
18.00 Info Electoral,
realizator Mihai Sălceanu 19.30 :tirile
ITv 20.00 Dezbatere
electorală cu Stela
Cădar 22.30 Info
Electoral
Antena 1
7.00 Observator 7.57 Promovare electoral[ 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11.57 Promovare electoral[
12.00 Observator 13.57
Promovare electoral[ 14.00
Gazda perfect[ 15.57 Promovare electoral[ 16.00
Observator 17.00 Acces direct 19.00 Observator 19.57
Promovare electoral[ 20.00
Sacriﬁciul 22.30 Mangali\a
23.30 Xtra Night Show 1.00
Observator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct 5.00
Instrusul 5.57 Promovare
electoral[ 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Cabral,
“Ce spun rom]nii” 18.00

Charlie Murphy,
“Northmen. Ultimii
vikingi” - 22.45

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 visuri la
cheie 22.30 MasterChef 23.30 Ştirile Pro Tv 0.00 Ziua Patrioților (r)
2.30 Cititorii de
oase 5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

8.30 Bruneta mea favorită 10.45 La bloc
(r) 13.00 Crescândul pe Waylon (r) 15.00
Mirajul dansului 2
(r) 17.00 Insula interzis[ 18.15 La bloc
20.30 Saga Amurg<
Zori de Zi - Partea I
22.45 Northmen. Ultimii vikingi 0.45
~napoi `n Florida
3.45 Northmen. Ultimii vikingi (r) 5.45
La bloc (r) 6.15 La
M[ruţă

Kanal D

Virgil Ianțu,
“C];tig[ Rom]nia!“
- 20.00

Irem Helvacioglu,
“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 E vremea ta! 19.00 Telejurnal
TvR 2 20.00 C];tig[
Rom]nia!
21.10
Telecinemateca< 141’
23.50 C];tig[ Rom]nia
0.50 141’ 3.20 Telejurnal TvR 2 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

Pro 2

Miercuri 23 octombrie 2019
Prima TV

Andrea Osvárt,
“Paradisul
femeilor” - 16.00

Charmaine Sheh,
“Yanxi, palatul
suspinelor” - 17.35

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 nu-i
perfect 3.30 Pasiune
Toscan[ (r) 5.30 Elisa
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Telehopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor
(r) 12.30 Preşedinte
pentru România 13.00
Aventura urbană (r)
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Convieţuiri 17.00 Fan/
Fun urban 17.35 Yanxi,
palatul suspinelor 18.35
Nadine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Preşedinte pentru
România 22.30 Izola\i
`n Rom]nia 23.00 Adevăruri despre trecut
23.30 #Creativ (r) 0.00
Telejurnal 0.30 Nadine
(r) 1.30 Dosar România
(r) 2.25 vreau s[ fiu
s[n[tos! (r) 3.15 Constructorii de visuri 3.40
Discover Romania 3.50
Telejurnal (r) 4.40 Ora
regelui 5.30 Imnul
Rom]-niei 5.35 Preşedinte pentru România

Eurosport

M1

RTL Club

Duna TV

7<00 Ciclism< Turul Lombardiei, în Italia 8<00 Tenis
de masă< Cupa Mondială la
feminin, la Chengdu, în China 9<30 Curse de maşini< Cupa Eset v4, la Hungaroring,
în Ungaria 9<45 Curse de
maşini< Challenge-ul Mondial Blancpain GT America,
la Las vegas, în Statele Unite
10<15 Iahting< În spiritul
iahtingului 10<45 Omnisport< Watts 11<00 Jocurile
olimpice< Legende vii 11<30
Jocurile olimpice< Cantonamentele campionilor 12<00
Jocurile olimpice< Forţa exemplului individual 12<30
Tenis de masă< Cupa Mondială la feminin, la Chengdu,
în China 14<00 Superbike<
Campionatul Mondial 15<00
Curse de maşini< WTCR, la
Ningbo, în China 16<30
Snooker< Seria Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit 18<30 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo,
în China 20<30 Ştirile Eurosport 20<40 Snooker< Seria
Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit 22<00
Golf< Jocurile Skins, la
Tokyo, în Japonia 22<30 Tenis de masă< Cupa Mondială
la feminin, la Chengdu, în
China 23<30 Ştirile Eurosport 23<35 Ciclism< Gran
Piemonte 0<30 Ciclism< Milano - Torino 1<30 Ciclism<
Turul Lombardiei, în Italia
2<30 Snooker< Seria Home
Nations, la Manchester, în
Regatul Unit 4<00 Tenis de
masă< Cupa Mondială la
feminin, la Chengdu, în China 5<30 Omnisport< Watts
6<30 Snooker< Seria Home
Nations, la Manchester, în
Regatul Unit

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

7.35 Clubul de
puști 10.45 Aventurile ursulețului
Miki 12.20 Puiul
minune – desene
animate am. 14.05
Cei trei fugari –
film am. 16.05 Maverick – fim am.
19.00 Jurnal RTL
21.00 Wonder Woman - film am. 1.10
Prieten – dacă –
film am. engl. 4.35
Lifestyile – mag. de
mod de viață

Dacă nu eșți adepta
schimbărilor radicale în
ceea ce privește coafura,
atunci accesorizează-ți
părul pentru a avea de
ﬁecare dată un look fresh.
Descoperă propunerile
noastre și lasă-te inspirată
pentru o toamnă stylish.
Accesoriile pot transforma
chiar și cel mai banal look întrunul stylish și cu personalitate.
Dacă atunci când te gândeșți la
accesorii primele lucruri care îți
vin în minte sunt cercei sau coliere, ei bine, în acest sezon, mulți
designeri au pus accentul pe decorarea părului. De la bentițe din
piele, lanțuri sau ﬂori supradimensionate, aﬂă care sunt cele
mai cool accesorii ale toamnei!

Cozi înfășurate
Unul dintre look-urile extrem de prezente pe podiumuri
în această toamnă este cel cu
părul strâns la spate, într-o
coadă joasă. Un soi de ponytail,
doar că de data aceasta într-o
manieră mai relaxată. Însă relaxat nu înseamnă plictisitor, așa
că această coafură poate ﬁ ușor
scoasă din banal dacă înfășori o
parte din coadă în elastice. Poți
opta pentru fâșii de material, pe
care să le răsuceșți de-a lungul
părului, care vor da structura și
o notă chic coafurii tale.

Lanțuri

TV2

6.50 Un creier mega
– film am. 8.50 Toate
drumurile duc la Roma – film am-it.
10.50 Mr. Bean în
vacanță – film amengl. 12.45 Auzi, tinere – film magh.
14.45 Marea lovitură
2 – film am. 17.40
Asterix și Obelix –
film fr-magh-itspan. 22.05 Concurusl bucătarilor șefi –
show 0.00 Însuși iadul – thriller am.
4.20 Un escroc pensionar – film it.

9.00 Labirintul sorților – ser. turc 10.30
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 11.25
Anatomia revoluției
din 1956 13.02 Jurnal
13.55 Muzică de
prânz 14.25 Michela<
gusturile Toscanei ser. gastr. engl. 15.25
Doctorul de pe munte
– ser. germ. 16.25 Piața Libertății 56 18.00
Octombrie 23. 1956 –
film tv magh. 20.50
Liberté – film magh.
22.50 Tusă colvulsivă
– film magh.
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Cele mai cool accesorii pentru p[r
ale sezonului

TVR 1

Tej Sapru,
“Inimi ;i lacrimi” 17.00
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 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
5.45 Inimi ;i lacrimi
(r) 6.45 Dragoste de
contraband[

Mod[

Miercuri 23 octombrie 2019

În acest sezon multe case de
modă au optat pentru lanțuri
folosite pe post de accesorii de
păr. De la Christian Siriano, la
Balmain, lanțurile sunt folosite
pentru a da ﬁe un aspect glam,
ﬁe unul extrem de grunge. La
Balmain vedem un lanț supradimensionat, folosit pe post de
bentiță, care oferă o notă dramatică și grunge coafurii minimaliste.

Funde
Fundele sunt un accesoriu
care reușesc să dea o tentă feminină oricărei ținute. În această
toamn[ dă-ți frâu liber imaginației și folosește funde de orice
dimensiuni, din orice material
sau de orice culoare. Așa cum
am văzut în prezentările Oscar
de la Rentă sau Chanel, sunt

folosite pentru a prinde partea
de sus a părului, restul ﬁind lăsat
pe spate. În schimb, Dolce &
Gabbana mizează pe principiul
more is more, așa că dacă vrei o
apariție care să întoarcă toate
privirile, nu trebuie să te rezumi
la o singură fundă.

Agrafe strălucitoare
Dacă până acum agrafele
aveau mai degrabă un scop pur
util, acum capătă mai mult o valoare estetică. Fie că sunt decorate
cu pietre sau cu perle, că sunt
supradimensionate sau de dimensiuni normale, sunt de departe unele dintre cele mai
folosite accesorii pentru păr din
acest sezon. Partea bună este că
pot ﬁ purtate cu succes atât pe
timpul zilei, cât și seară, pentru
a da o notă de eleganță look-ului
tău.

Bentițe
Deja prezente de câteva sezoane, în această toamnă, bentițele au devenit un accesoriu indispensabil. De la Prada la
Rocha, bentițele vin în variante

reinterpretate. Fie că sunt tricotate, din satin, piele sau pietre
strălucitoare, reușesc să dea un
touch stylish oricărui outﬁt.

Accesorii prețioase
Pentru ocazii speciale, uită
de accesoriile discrete. Sezonul
acesta ne arată că nimic nu e too
much, așa că, trebuie doar să îndrăzneșți. Strânge-ți părul și
decorează-l cu cristale, așa cum
am văzut în prezentarea Area și
vei obține nu doar o apariție elegantă, dar și extrem de feminină.

Accesorii ﬂorale
Cine a spus că ﬂorile sunt
potrivite doar vara? Prezentările
din acest sezon ne arată că designerii clar nu sunt de acord cu
asta. De la agrafe, la bentițe sau
tiare, sunt prezente în colecțiile
Chanel, Dolce & Gabbana sau
Oscar de la Rentă.

Agrafe simple
Dacă nu ești adepta ﬂorilor
supradimensionate sau a ben-

tițelor strălucitoare, acest trend
ți se va potrivi de minune. Poți
purta părul desfăcut, cu o cărare
pe mijloc, delimitată foarte bine
de agrafe, dând astfel luminozitate chipului tău. Sau te poți inspira din prezentarea Lela Rose,
prinzându-ți părul lejer într-o
coadă și adăugând două sau trei
agrafe simple.

Logo-uri
Mania logo-urilor este peste
tot în acest sezon. De la tricouri
cu diferite inscripții, la agrafe de
păr cu numele brandurilor, așa
cum vedem la GCDS. Poți opta
pentru diverse mesaje, Ashley
Williams propune de la nume
de orașe precum Tokyo sau London la diferite stări sau atitudini
Bad sau Dream.

Eșarfe
Nu numai că sunt chic, dar
îți vor ține și de cald în această
toamnă. Poți alege o eșarfă din
tricot, sau dacă ești mai curajoasă, alege să porți baticul întro formă neobișnuită à la vivienne Westwood.

Programe TV
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Pro TV

Pro Cinema

Mihai S[lceanu,
“Info Electoral” 18.00

Mihai Bobonete,
“Las fierbin\i”
- 20.30

Lisa Whelchel,
“~n vacan\[ la Paris”
- 16.15

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 14.00 Dezbatere
electorală (reluare) 13.00
:tiri 18.00 Info Electoral, realizator Mihai Sălceanu 19.30
:tiri 20.00 Dezbatere electorală, realizator Stela C[dar
22.00 :tiri 22.30 Info electoral (redifuzare)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbin\i 21.30
:ef sub acoperire
22.30 Masterchef
23.30 :tirile Pro Tv
0.00 Transcendence<
viață după moarte
2.15 Cititorii de oase
5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 Ninja în vacanță
(r) 10.15 La bloc (r)
12.30 Mirajul dansului 2 (r)14.30 Nu vrea
si pace! 16.15 In vacan\[ la Paris 18.15
La bloc 20.30 Saga
Amurg< Zori de Zi Partea II 22.45
Thomas cel ciudat
0.45 Iubiri din trecut
3.15 Thomas cel ciudat (r) 5.15 La bloc
(r) 6.30 La M[ru\[ (r)

Antena 1
7.00 Observator 7.57
Alegeri prezidentiale
2019 - emisiune de promovare electorala 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 13.57
Alegeri prezidentiale
2019 - emisiune de promovare electorala 14.00
Gazda perfect[ 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Sacriﬁciul 22.30
e Wall - Marele Zid (sezon nou) 23.45 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

Ernest,
“~n c[utarea
adev[rului” - 13.00

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
Dragoste mincinoasă
22.45 Discover Romania
23.00 Anatomia lui Grey
23.55 C];tig[ Rom]nia!
(r) 0.55 Re\eaua de idoli
2.25 România… în bucate (r) 2.55 Rom]nia...
`n bucate (r) 3.10 Telejurnal TvR 2 4.05 Documentar 360°-GEO 5.00
Gala umorului 5.55 Imnul Rom]-niei 6.00 Poate
nu ;tiai 6.15 Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Dragoste și
ură 11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 ~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

Eurosport
8<30 Ciclism< Clasica Paris
- Tours, în Franţa 9<30 Tenis de masă< Cupa Mondială la feminin, la Chengdu,
în China 11<05 Golf<
Jocurile Skins, la Tokyo, în
Japonia 11<35 Omnisport<
Watts12<00 Curse de maşini< WTCR, la Ningbo, în
China 12<30 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo,
în China 13<15 Curse de
maşini< WTCR, la Ningbo,
în China 14<00 Ciclism<
Gran Piemonte 15<00 Ciclism< Milano - Torino16<00 Ciclism< Turul
Lombardiei, în Italia 17<00
Tenis de masă< Cupa Mondială la feminin, la Chengdu, în China 18<30 Omnisport< Watts Top 10 19<00
Snooker< Seria Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit 20<30 Superbike< Campionatul Mondial 21<45 Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo, în China 22<30 Curse de maşini<
WTCR, la Ningbo, în China 23<10 Ştirile Eurosport
23<20 Golf< Jocurile Skins,
la Tokyo, în Japonia 23<50
Tenis de masă< Cupa Mondială la feminin, la Chengdu, în China 0<50 Omnisport< Watts Top 10 1<00
Jocurile olimpice< Legende
vii 2.00 Motociclism<Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Australia 3.45 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză,
etapa din Australia 4.00
Motociclism< Campionatul
Mondial de motociclism
viteză, etapa din Australia

Pro 2

Julián Gil,
“Legea iubirii”
- 18.00
7.45 Numai iubirea
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei 11.15
Teleshopping 11.45
Suflete pierdute (r)
14.00 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 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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Prima TV

TVR 1

Andreea Fried,
“Focus 18” - 18.00

Nadine,
“Nadine” - 18.35

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 Capcana
timpului
22.30
Starea na\iei - Betman 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00 Explozia 3.00 Nimeni
nu-i perfect 3.30 Pasiune Toscană (r)
5.30 Elisa (r) 6.50
Teleshopping

7.00-9.00 Matinal
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor 12.30 Preşedinte pentru România
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
Regina-mamă Elena
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Preşedinte pentru
România 22.35 Disp[ru\i f[r[ urm[ 23.35
Anchetele comisarului
Antonescu 0.35 Telejurnal 1.00 Nadine (r)
2.00 Replay (r) 2.50
Izola\i `n Rom]nia (r)
3.20 Europa mea 3.50
Telejurnal 4.40 Politic[
;i delicate\uri (r) 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Preşedinte pentru
România

RTL Club
7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 12.50 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
13.30 Tatăl, fiul, nepotul - ser. am. 14.10
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.20
Perechea câștigătoare –
show 17.00 Elif, pe drumul iubirii – ser. turc
16.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jurnal
RTL 20.50 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 23.35 Între prieteni – ser. magh. 2.20
Arcașul verde – ser. am.
4.35 Perla mamelor –
ser am.

TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Esmeralda – ser. mex.
14.30 Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
16.40 victoria – ser.
mex. 17.45 Mama –
ser. turc 20.20 Alergare cu familia – reality de sport 22.05
Concursul bucătarilor
șefi – show 0.00 Detectivi privați – ser.
magh. 1.15 Secrete de
familie - ser. reality
magh. 5.50 În capcană
– doc. reality germ.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.55
Poșeta 9.50 Toți
bărbații sunt nebuni – film magh.
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.20 Michela< gusturile Toscanei - ser.
gastr. engl. 15.25
Bătrânul și barza –
film 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. 22.30 Palme
din partea tatălui,
cu Bud Spencer –
film it. 0.20
Panseluța – film
magh.
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S[n[tate

Omega 3 din Alge
de la Hypericum are grij[
de s[n[tatea inimii ;i creierului
Omega 3 din Alge este un supliment
alimentar cu rol adjuvant în menținerea
funcției normale a inimii și a creierului.
Are în componență extract hidroalcoolic
din microalge Schizochytrium Sp.

metale grele sau alt fel de poluanți. Astfel, acest
produs deosebit a fost conceput pentru a avea o
acțiune antiinflamatoare, protectoare la nivel
cardiovascular și cerebral, de menținere a vederii
normale, de fluidizare a sângelui și de echilibrare
a profilului lipidic sanguin.

Omega 3 (DHA) contribuie la menținerea
funcției normale a creierului (în condițiile unui
consum zilnic de 250 mg DHA) și totodată la
menținerea vederii normale (în condițiile unui
consum zilnic de 250 mg DHA).

Principalele proprietăți benefice ale
acizilor grași Omega 3

Caracteristici generale
Suplimentul Omega 3 din Alge este un produs natural, atent formulat pentru a susține sănătatea inimii și a creierului. Acest demers este
cu atât mai necesar cu cât ritmul vieții noastre
devine tot mai alert și stresant, iar alimentația
noastră devine tot mai haotică, procesată și plină
de toxine, aditivi, carbohidrați rafinați (zahăr
alb, fructoză, glucoză, făină albă și derivatele
acesteia, sucuri ș.a.) și grăsimi rele (trans, saturate, oxidate, cu raport omega 6< omega 3 disproporționat).
Toți acești factori de stres, împreună cu un
efort fizic neadecvat, o hidratare insuficientă,
un somn de slabă calitate și alte obiceiuri nocive
(excesul de alcool, fumatul, administrarea improprie de medicamente), în timp, afectează organismul sporind generarea de radicali liberi și
favorizând apariția unui status proinflamator în
corp. Astfel, prezența stresului oxidativ în organism va determina oxidarea lipidelor din sânge
(de ex. LDLox – lipoproteine oxidate, implicate
în aterogeneză), cu efecte negative asupra sănătății sistemului inimii și a creierului.
Curele cu suplimente care conțin acizi grași
Omega 3 contribuie la echilibrarea consumului
zilnic de lipide (raport omega 6< omega 3). Acest
lucru are un efect benefic asupra sănătății cardiovasculare și cerebrale, reducând semnificativ
potențialul inflamator al grăsimilor rele, contribuind la fluidizarea sângelui și protejând celulele
nervoase.
Datorită formulei concentrate, produsul de
față asigură o cantitate optimă de principii active,
fiind totodată ușor de administrat. Pentru realizarea suplimentului, au fost folosite ingrediente
100% naturale precum extractul bogat în Omega
3 din microalge din genul Schizochytrium (cu
un conținut minim de 17% DHA) nemodificate
genetic, neiradiate și
necontaminate cu

Omega 3 din Alge este un extract 100% vegetal din alge marine nemodificate genetic, atent
selecționate pentru a nu conține metale grele
sau alți contaminanți organici sau anorganici.
De aceea, suplimentul se recomandă vegetarienilor, dar și tuturor celor care sunt îngrijorați de
posibila contaminare a uleiului de pește cu metale grele sau de supra-exploatarea rezervelor
naturale de pește și crustacee. Astfel, prin fenomenul de bioacumulare, peștii care trăiesc în
ape poluate pot depozita în grăsimea lor cantități
mai mari de metale grele decât cele regăsite în
alge, în consecință, consumatorii sunt sfătuiți să
aleagă doar suplimente de calitate, care folosesc
materii prime atent verificate.
Deși, de către consumatorul de rând, Omega
3 este deseori văzut ca fiind sinonim cu uleiul
de pește, adevărul este că sursa originară de
Omega 3 este cea din alge. Astfel, uleiul de pește,
ficatul de cod sau extractul din krill sunt bogate
în Omega 3 datorită faptului că peștii și respectivele crustacee consumă aceste alge unicelulare
din genul Schizochytrium. Extractul folosit în
produsul de față este o sursă excelentă de Omega
3 cu lanț lung, în forma sa cea mai valoroasă și
biodisponibilă – DHA (acidul docosahexaenoic). Este important să știm că, pe măsură ce
înaintăm în vârstă, acizii grași Omega 3 cu lanț
scurt (ALA) sunt din ce în ce mai greu transformați de către corpul nostru în acizi Omega 3 cu
lanț lung (EPA și DHA), astfel, forma necesară
și cea mai ușor asimilabilă este cea cu lanț lung.
Acest lucru este cu atât mai important cu cât
majoritatea dintre noi nu apucăm să ne bucurăm
de un regim alimentar echilibrat, bogat în surse
naturale de Omega 3 (semințe de in, alge, pește
gras ș.a.), fie din lipsa timpului, fie din cauza
preferințelor alimentare. Datorită formulei concentrate, extractul de față asigură o cantitate optimă de DHA, fără a avea un gust neplăcut.
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
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Stresul profesional
;i v]rsta `naintat[
influen\eaz[ fertilitatea

Infertilitatea a devenit `n ultima vreme nu
numai o problem[ de s[n[tate public[ ci ;i o
problem[ social[ care afecteaz[ `n egal[
m[sur[ at]t femeile c]t ;i b[rba\ii. La nivel
mondial se estimeaz[ c[ aproximativ 25% din
cupluri au dificult[\i `n ceea ce prive;te conceperea ;i/sau na;terea unui copil, noteaz[
scoalapacien\ilor.ro.
Dup[ cum explic[ speciali;tii infertilitatea
const[ `n imposibilitatea unui cuplu de a procrea timp de 1 an, `n condi\iile `n care acesta
are o via\[ sexual[ normal[, regulat[, f[r[ a
folosi mijloace de contracep\ie.
Infertilitatea poate fi cauzat[ de numero;i
factori infec\io;i, endocrini, imunologici, genetici ;i mecanici. De asemenea, poate fi determinat[ ;i de o serie de boli sistemice - tiroidiene, renale, cardiovasculare, hepatice.
Este bine de ;tiut de c[tre orice pacient c[
fertilitatea este influen\at[ semnificativ odat[
cu `naintarea `n v]rst[, iar acest lucru prive;te
fertilitatea feminin[, dar ;i cea masculin[. Tot
speciali;tii spun c[ este la fel de important[
frecven\a ;i sincronizarea actului sexual. Nu
poate fi omis de pe lista cauzelor infertilit[\ii
nici stilul de via\[, consumul de alcool, fumatul, b[uturile cu con\inut de cofein[ sau obezitatea.
S-a constatat c[ un indice de mas[ corporal[ mai mare de 30 influen\eaz[ ovula\ia. Recomandarea medicilor este ca pacientele s[
con;tientizeze c[ o sc[dere `n greutate este `n
avantajul lor, `n sensul c[ `;i pot restaura ovula\iile ;i astfel, cre;te ;ansa de a concepe. ~n
cazul b[rba\ilor, cei care au un IMC peste 30
au o fertilitate redus[. S-a ajuns la concluzia
c[ profesia, stresul profesional au un impact
important ;i reduc at]t fertilitatea feminin[
c]t ;i pe cea masculin[.

