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TVR 1

Continuare din num[rul trecut

Dan Barna, invitat
la “Info Electoral” 18.00

Adela Popescu,
“Vorbe;te lumea”
- 10.30

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
8.00 Dezbatere electorală (reluare) 12.00
:tiri 18.00 Info Electoral, realizator Mihai
Sălceanu, invitat Dan
Barna 19.30 :tiri
20.00 Dezbatere electorală, realizator Stela
C[dar

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ru\[ 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vocea României
23.30 vlad (r) 1.30
Las fierbinți (r) 3.00
:ef sub acoperire
(r)4.00 Cititorii de
oase 5.00 Cititorii
de oase 6.00 Ce se
întâmplă, doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 iUmor (sezon
nou) 22.30 Comoara
Națională< Cartea Secretelor1.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct
(r) 5.00 Intrusul 6.00
Observator
TVR 2

Kanal D

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°
Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 În direct
cu viaţa (r) 12.00 Telejurnal TvR 2 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Pescar
hoinar 14.00 Documentar
360° Geo 15.00 Oanapp
16.00 Iubire dincolo de
timp 17.00 România… în
bucate19.00 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)3.00 E vremea ta! (r)
5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Cap compas

I

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Dragoste și ură 11.00
Puterea dragostei 12.00
:tirile Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei 19.00
:tirile Kanal D 20.00
Lacrimi la Marea Neagră 23.00 Se strigă darul
(r) 1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 Puterea dragostei (r) 4.30 ~n c[utarea adev[rului (r) 6.00
Teleshopping 6.30 Pastila de r]s 6.45 Ştirile
Kanal D
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Imogen Poots,

“Viața bate filmul”
- 20.30
8.30 Insula interzis[
(r) 9.45 La bloc (r)
12.15 ~n vacan\[ la
Paris (r)14.15 Ninja
în vacanță (r)16.00
Un pești;or pe nume
Wanda 18.15 La
bloc 20.30 viața
bate filmul 22.15 Inamicul din umbră
0.00
Doamna
America 1.45 Inamicul din umbră
(r) 3.30 La bloc (r)
6.45 Marvel Anime

Eurosport
7<00 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză, etapa din
Australia 8<00 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism
viteză, etapa din Australia
9<30 Ciclism< Turul Lombardiei, în Italia 11<00 Tenis de masă< Cupa Mondială la feminin, la
Chengdu, în China12<30
Ciclism< Milano - Torino
14<00 Omnisport< Watts
16<00 Jocurile oli-mpice<
Forţa exemplului individua 15<55 Superbike< Campionatul Mondial 17<20
Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în
Qatar 18<00 Curse de
maşini< Challenge-ul
Mondial Blancpain GT
America, la Las vegas, în
Statele Unite 18<30 Curse
de maşini< WTCR, la
Ningbo, în China 19<00 e
de maşini< WTCR, la
Ningbo, în China 19<50
Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în
Qatar 21<00 Ştirile Eurosport 21<45 Fotbal< Premier League 0<00 Ştirile
Eurosport 2<00Motociclism< 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

Michel Brown,
“Suflete pierdute”
- 19.00

Sammo
Kam-Bo Hung,
“Captivi
`n infern” - 20.00

Nadine,
“Nadine” - 18.35

7.45 Numai iubirea (r)
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.45 Suflete pierdute (r) 13.45
Teleshopping 14.00
Legea iubirii (r) 15.00
O singura privire
16.00 Dragoste de
contrabandă 17.00 Inimi ;i lacrimi 18.00
Legea iubirii 19.00 Suflete pierdute 21.00 Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Numai iubirea
0.15 Suflete pierdute
(r) 2.15 Dragoste de
contraband[ (r) 3.00
Inimi ;i lacrimi (r)
4.00 Pre\ul dragostei
(r) 4.45 Legea iubirii
(r) 5.30 Inimi ;i lacrimi (r) 6.30 Dragoste
de contrabandă (r)

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping
10.00 Starea na\iei
11.00 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
Captivi `n infern
22.00 Evadare în
zori 1.00 Captivi `n
infern (r) 2.30
Constantin 60'
3.30 Pasiune Toscană 5.30 Elisa
6.50 Teleshopping

7.00 Matinal 8.00
Matinal 9.45 Micile
vedete în bucătărie
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor 12.30 Parlamentul României
13.00 Dispăruţi fără
urmă (r) 14.00 Telejurnal 15.55 vorbeşte
corect! 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect!
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
Preşedinte pentru
România 2.00 Preşedinte pentru România
22.35 Capcanele
minţii 0.10 Telejurnal
0.40 Nadine (r) 2.05
Capcanele minţii (r)
3.30 Levintza prezintă
3.55 Sport Meteo (r)
4.15 Telejurnal (r)
5.05 Lumea azi (r)
5.30 Imnul României
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6.55 Azi dimineața. 9.52 Azi înainte de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.55 Azi după
masa 14.35 Unio
28 15.35 Gospodarul maghiar
16.35
vârsta
17.35 Ești acasă
18.53 Astă seară
19.00
Jurnal
20.05
vârsta
22.25 Jurnalul celor din v4 22.30
Jurnal mondial
22.50 Azi noapte
1.02 Jurnal de închidere

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Show
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.
0.50 Băieți buni – ser.
magh. 2.55 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. 4.10 Sânge de
polițist – ser. am. 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-itaustr. 13.02 Jurnal
14.55 Amintirea maghiarilor la Roma
15.25 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.15 Dragoste infinită – ser. turc 17.05
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr. 19.45
Labirintul sorților –
ser. turc 21.30 O
nuntă pierdută - film
belg-fr-can. 23.30
Mindszenty – un
martir în alb – film
magh.

~n num[rul trecut al suplimentului nostru
v[ prezentam cinci specii de animale catalogate
drept cele mai periculoase de pe p[m]nt. A;a
cum am promis s[pt[m]na aceasta continu[m
topul ;i v[ prezent[m `n cele ce urmeaz[ alte
cinci necuv]nt[toare periculoase pentru om.

1. Mamba negru
Dendroaspis polylepis este cel mai lung
şarpe veninos din Africa, lungimea lui ﬁind de
aproximativ 3m. Numele de mamba negru este
dat de cerul gurii de culoare neagră, care sperie
prădătorii mai mari. De obicei, el se fereşte de
oameni şi este responsabil pentru mult mai
puţine decese comparativ cu vipera, cobra sau
kraitul (Bungarus caeruleus). Cu toate acestea
mamba este foarte agresiv şi are veninul cu cea
mai rapidă acţiune, din lumea şerpilor.
Fără antivenin, muşcătura lui mamba este
letală pentru om. În general, din cauză că veninul
se împrăştie rapid în organism, victimele umane
mor în mai puţin de 20 de minute. veninul
cauzează ameţeală, paralizie, durere abdominală
acută şi insuﬁcienţă cardiacă. Uneori, chiar dacă
victima este tratată cu antivenin, paralizia poate
ﬁ permanentă. Estimările arată că anual, mamba
negru ucide 1.000 de oameni.
Mamba negru este cunoscut şi pentru faptul
că atunci când atacă se poate ridica până la
nivelul capului unui om, muşcându-l de mai
multe ori.

2. Păianjenul Atrax
De cele mai multe ori femelele
din această specie stau la adăpost
şi urmăresc starea pânzelor lor în formă
de pâlnie. Masculii, pe de altă parte, se
plimbă prin căldură în căutarea
femelelor. Ca urmare a acestui fapt,
există mai multe şanse ca un om să
ﬁe atacat de un mascul de Atrax
robustus, decât de o femelă. Problema aici este că veninul masculului este de 6
ori mai puternic decât cel al femelei. În general,
aceşti păianjeni se hrănesc cu insecte, broaşte
sau şopârle, dar ﬁind ﬁinţe agresive nu se dau
în lături dacă au impresia că sunt provocaţi de
creaturi mai mari pe care nu ezită să le injecteze
cu cantităţi mari de venin. Majoritatea mamiferelor sunt imune la veninul acestei specii, însă
nu şi oamenii. Noi suntem sensibili la el. Anual,
Atrax robustus nu provoacă decât un număr
foarte redus de decese în rândul oamenilor, dar
asta datorită faptului că ei se găsesc doar pe zone
restrânse şi, desigur, graţie unui antivenin eﬁcient.

3. Dragonul de Komodo
Există un număr foarte mic de atacuri conﬁrmate ale dragonilor de Komodo la adresa oamenilor, iar cazurile fatale au fost şi mai puţine,
dar asta doar din cauză că aceste animale sunt
foarte rare. În sălbăticie trăiesc mai puţin de
5.000 de exemplare, răspândite pe 5 insule Indoneziene. Dragonii de Komodo sunt prădători
foarte hotărâţi care de regulă atacă prin ambuscadă, dar care pot, totodată, să se urce în copaci
sau să alerge cu o viteză de 19 km/h dacă este
nevoie, pentru a-şi captura prada. Maxilarul unui astfel de animal este mai puţin puternic decât
cel al unei pisici de casă, motiv pentru care nu

îşi
striveşte prada, ci o
capturează şi o ţine la pământ urcându-se pe ea şi sfâşiind bucăţi din
ea, cu ajutorul dinţilor săi foarte ascuţiţi. De asemenea, dinţii animalului
sunt înveliţi de un strat de ţesut viu care
se rupe atunci când acesta mănâncă.
Combinaţia dintre salivă, sânge şi murdărie din
gura animalului face ca prada care a fost deja
muşcată să aibă şanse mici de supravieţuire,
chiar dacă reuşeşte să scape din prinsoarea dragonului.
Totuşi, nu doar numărul mare de bacterii
letale de pe dinţii acestui animal infectează victima, ci şi o rezervă de substanţe toxice din glandele salivare ale dragonului de Komodo care inhibă coagularea sângelui şi induce paralizie musculară.

4. Hipopotamul
De mult timp, hipopotamul şi-a câştigat reputaţia de cel mai periculos animal de Africa.
Deşi consumă numai iarbă, el este un animal
deosebit de agresiv. Caninii lui, care sunt utilizaţi
doar în scop de apărare, sunt extrem de ascuţiţi
şi au o lungime de o jumătate de metru, iar incisivii măsoară în jur de 40 de cm. În plus,
hipopotamul îşi poate deschide gura mai mult
ca oricare alt animal terestru.
Masculii sunt extrem de agresivi mai ales

atunci când cineva le încalecă teritoriul acvatic. Pentru a-şi proteja „haremul” şi puii,
hipopotamii răstoarnă adesea bărci fără
motiv şi omoară oamenii din ele. Pe pământ, ei
nu mai sunt la fel de agresivi, însă au existat
destul de multe cazuri când maşinile au fost atacate în timpul tururilor prin safari. De la an la
an numărul atacurilor fatale a scăzut, ajungând
undeva la 150 de cazuri, dar asta doar din cauză
că populaţia de hipopotami este în scădere.

5. Rechinul cu înotătoare albe
Potrivit bazei de date oﬁciale privind atacurile rechinilor, până acum au existat doar 7
atacuri realizate de rechinul cu înotătoare albe
la adresa omului. Prin comparaţie, marele alb
are 139 la activ, din anul 1990 şi până azi, 29
dintre ele ﬁind fatale. Totuşi, ceea ce i-a oferit
rechinului cu înotătoare albe locul pe această
listă sunt tocmai numărul de atacuri neînregistrate. Această specie preferă apele adânci şi rar
intră în contact cu oamenii care înoată sau fac
surf. Şi totuşi, rechinul cu înotătoare albe pare
să ﬁe responsabil pentru uciderea unui număr
foarte mare de naufragiaţi.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
navele de război USS Indianapolis şi Nova Scotia
au fost torpilate de submarine în apele tropicale.
Se estimează că sute de oameni care au
supravieţuit naufragiului au căzut pradă rechinilor cu înotătoare albe.
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TVR 1

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

Jon Hamm,
“Spionii din vecini”
- 23.00

Charisma
Carpenter,
“Cupa Gilbert” 16.15

Salih Bademci,
“Pre\ul dragostei” 22.00

Ty Olsson,
“Teroare pe drumul
`nghe\at” - 22.30

Sonja
Argint-Ionescu,
“Vreau s[ fiu
s[n[tos” - 10.00

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 7.00 :tiri 9.00
via\a la \ar[ 10.00
Spiridu; Ghidu; 11.30
Agenda Public[ (r) 15.30
Info Studio, realizator
Ioan Anița;, invitat
Mircea C]cu - profesor dirijor 17.30 Taina
credin\ei (lb. maghiară),
realizator Eva Laczko
19.00 :tirile săptămânii
22.00 S[n[tate, frumuse\e, stil, György
Gáspár (r)

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT 10.30
Superspeed la Pro
Tv 11.00 Profesorul
Trăsnit și Clanul
Klump - Știrile PRO
Tv 13.00 :ef sub
acoperire (r) 14.00
Masterchef (r) 16.00
vocea României (r)
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Căpitanul
America< Război
civil 23.00 Spionii
din vecini 1.00 Profu' (r) 2.30 Cititorii
de oase 5.00 Profesorul Trăsnit și Clanul Klump 6.00 Lecţii
de viaţă

7.30 Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele
doamnei Fazilet (r)
10.15 Pre\ul dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
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 Ro;covanul 15.30 Eu, tu ;i
Ovidiu 18.00 Focus
18 19.30 Flash
monden 20.00 Secretul lui Nemesis
22.30 Teroare pe
drumul înghețat
0.30 Evadare în zori
(r) 3.30 Explozia (r)
5.50 Focus (r) 6.50
Teleshopping
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RTL Club

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

7.40 Clubul de puști
9.50 Bakugan – ser.
am. 11.40 Brandmania 12.15 Autogram
– pentru șoferi 14.10
Secolul XXI. - legendele trăiesc cu noi ,
familia Esterházy
14.50 Băieți buni –
ser. magh. 16.05 Orice destin este greu –
film am. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 X-Faktor
– show 23.30 Tammy – bunica s-a dezlănțuit - film am.
1.20 Wonder Woman – film am.

Antena 1
7.00 Obser vator 9.30
Crăiasa Zăpezii 11.00
Rețeaua Miraculoasă
12.57 Emisiune de promovare electoral[ 13.00
Observator 13.15 Sacriﬁciul 15.30 Cheﬁ la cuțite
(r) 19.00 Obser vator
20.00 Te cunosc de undeva 23.15 Rețeaua păianjen
1.30 Comoara națională
(r) 3.00 Observator 4.00
Rețeaua păianjen (r) 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

Stefania Sandrelli,
“~n ap[rarea fiului”
- 22.15

“Sport, diet[ ;i o
vedet[“ - 11.00

7.00 Documentar 360°
Geo 8.00 România…în
bucate (r) 8.30 Generaţia
Fit 9.00 Sid, micul savant
10.00 Mic dejun cu un
campion 11.00 D'ale lu'
Mitică (r) 12.00 vibe By
Ioana voicu 12.30 Cap
compas 13.00 Gala
Umorului 15.00 Femei de
10, bărbați de 10 17.00
Zile cu stil 17.30 Motorvlog 18.00 Memorialul Durerii - o istorie care
nu se `nva\[ la ;coal[
18.50 E vremea ta! 19.00
Telejurnal TvR 2 20.10
Mămică de ocazie 22.15
În apărarea fiului 23.50
Zile cu stil (r) 0.20 Motorvlog (r) 0.50 Memorialul Durerii - o istorie care
nu se `nva\[ la ;coal[ (r)
1.45 Destine ca-n filme
2.35 Telejurnal TvR2
4.40 Rom]nia... `n bucate
5.05 D’ale lu’ Mitic[ 5.55
Imnul României 6.00
Motorvlog
6.30
Teleshopping

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

8.45 Ce spun românii (r) 10.45 La bloc
(r) 13.00 Insula interzis[ (r) 14.15 ~n
vacan\[ la Paris (r)
16.15 Cupa Gilbert
18.15 La bloc 20.30
Echipa de fotbal
22.15 Moulin Rouge! 0.45 Țintă legitimă 3.00 Moulin
Rouge! (r) 5.30 La
bloc (r) 6.00 Marvel Anime - Iron
Man

Eurosport
8<00 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Australia
9<00 Curse de maşini<
WTCR , în Japonia
9<50 Ciclism< Turul
Lombardiei, în Italia
10<50 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden,
în Austria 12<00 Ciclism< Clasica Paris Tours, în Franţa 13<00
Omnisport< Watts
13<25 Fotbal 14<25
Fotbal<
Premier
League 16<30 Fotbal
16<55 Fotbal< Premier
League 21<35 Ştirile
Eurosport 21<40 Schi
alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria
22<20 Curse de maşini<
Super Cupa Porsche,
la Ciudad de Mexico,
în Mexic 23<20 Ştirile
Eurosport 23<30 Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în
Qatar 0<50 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria
2<30 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Australia
6<15 Motociclism<
Campionatul Mondial
de motociclism viteză,
etapa din Australia

TV2
8.05 Desene animate
10.55 Trendmania
12.35 Magazin pentru mecanicii auto
13.05 Bagajul – mag.
turistic 14.45 În capcană – doc-reality
germ. 15.15 Noapte la
muzeu – secretul faraonului – film amengl. 17.20 Columbo
– ser. am. 19.55 Dolarul vrăjit – film magh.
22.00 Men in Black 2
– film am. 23.55 Până
la ultimul om - thriller
fr. 1.50 Minți briliante
– ser. am. 4.00 Strălucire cruntă – ser. am.

7.20
Politic[
;i
delicate\uri 8.00 Aventur[ urban[ 9.00 Constructorii de visuri 9.30
Levintza prezintă 10.00
vreau să fiu sănătos
10.55 Rugby-Cupa Mondial[ 2019. Semifinala 1
13.00 Observatori la Parlamentul European 13.30
Cronici Mediteraneene
14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 15.30 Cerbul
de Aur, 2019 16.30 Iubiri
celebre 17.00 vedeta
populară 19.00 Teleenciclopedia 20.00 Telejurnal 21.00 Dosar Rom]nia
22.00 Napoléon 23.00
Profesioniştii... cu Eugenia vodă 0.00 #Creativ
0.35 Anchetele comisarului Antonescu 1.30
Teleenciclopedia 2.20
Napoléon (r) 3.40 Constructorii de visuri (r)
4.00 vreau s[ fiu s[n[tos
4.45 viaţa satului (r) 5.30
Imnul Rom]niei 5.35
Teleshopping 6.30 Cronici Mediteraneene

Duna TV
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Dezvoltarea
personal[ ;i
îmb[trânirea activ[

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, suntem tentaţi să spunem tot mai des că timpul se scurge parcă mult mai repede decât
pe vremea în care eram copii. Uneori chiar
ne-am dori să avem la îndemână un instrument pentru a opri timpul.

Sunte\i mul\umi\i de felul
în care se desf[;oar[ lucrurile
în via\a dumneavoastr[?
Despre beneﬁciile cursurilor de dezvoltare personală am scris în
repetate rânduri în
paginile acestui supliment. Sunt multe și
demne de luat în considerare la orice vârstă.

7.00 Jurnal 7.55
Harta 8.45 Preietenii
lui Noe 9.40 Modă și
design 10.35 Îngerul
păzitor – ser. am.
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.20 Partitura –
mag. cultural 15.30
Doc Martin – ser.
engl. 16.25 Un cămin liniștit – film
magh. 18.00 Înger
gastronomic 20.40
Războiul piraților –
film fr-it-span. 23.25
Scufundarea navei
Laconia2/2 - film
engl-germ.

Dezvoltare personal[

Realizăm că avem nevoie
de o schimbare numai în momentul în care totul se întâmplă astfel încât să ne conducă
spre luarea acestei decizii.
Cele mai mari șanse să ne
dăm seama că a sosit momentul să facem ceva le avem când
totul merge ori pe dos, ori
foarte prost. Atunci când
simțim că suntem nemulțumiți de viața pe care o avem
sau cel puțin de felul în care
se desfășoară lucrurile în viața
noastră.

Nevoia de o
schimbare majoră
Aici intervine acel moment în care ne dăm seama
că avem nevoie de o schimbare importantă. Soluția pe
care o avem în primă fază este
la îndemâna oricui. Putem
acum, în această etapă, să ne

concentrăm doar asupra propriei noastre persoane, să
schimbăm în bine felul în care
gândim și felul în care
acționăm. Am putea opta ca
variantă ajutătoare pe un curs
de dezvoltare personală. Acest
gen de cursuri sunt modalitatea excelentă de a ne îmbunătăți relația cu noi înșine,
dar și cu cei cu care interacționăm. Beneﬁciile pe care
trebuie să le resimțim încă de
la primele cursuri sunt evidente.

Descoperirea noastră
începe cu noi
În primul rând, dezvoltarea personală constă într-o mai bună cunoaștere a
propriei persoane. În cadrul
unui curs de acest gen învățăm multe despre noi
înșine, descoperim care ne
sunt punctele forte, care sunt
slăbiciunile noastre, cum ne
comportăm, cât de bine
reacționăm în anumite situații. Reușim să punctăm mai
bine valorile noastre, cele în
care credem, să descoperim
cât de mult ne dorim ceva
anume și ce am face să ieșim
din zona de confort pentru a

ne atinge obiectivele. Totodată, învățăm să facem o listă
realistă a priorităților.

Creșterea motivației
Din momentul în care ne
cunoaștem, știm prea bine
cum să relaționăm cu cei din
jur pentru că punem accentul
pe relații autentice, pe relații
sincere. Ajungem să recunoaștem la cei din jur anumite emoții pe care le trăiesc
la rândul lor, răspunsul lor în
unele situații. Cursurile de
dezvoltare personale ne ajută
să avem relații mai bune cu
cei din jur. De asemenea, aceste cursuri joacă un rol semniﬁcativ pentru a crește motivația. La un curs de dezvoltare
personală ne cunoaștem pe
noi înșine așa cum suntem de
fapt, reușind astfel să ne setăm
un plan cu obiective pe care
să le atingem în timp. Se naște
astfel și ambiția și motivația
de a duce planurile la ﬁnal.
Scopurile pot ﬁ atinse și nu
este diﬁcil atunci când ne
cunoaștem capacitatea, abilitățile, talentele. Cursurile de
dezvoltare personală înseamnă investiție în propria persoană.

Ei bine, cum nu putem face nimic în acest
sens, e foarte clar că procesul de îmbătrânire îşi
urmează cursul ﬁresc. Ceea ce e indicat, în opinia
specialiştilor, e să alegem să îmbătrânim activ,
să acordăm de-a lungul vieţii noastre, indiferent
de vârsta pe care o avem, atenţia cuvenită dezvoltării noastre pe plan personal.

Cursuri pentru minte şi suﬂet
Cu alte cuvinte, nu putem îmbătrâni activ
făcând ceva doar pentru trupul nostru, în sensul
unor intervenţii chirurgicale sau de alte feluri,
ci implicând mult şi mintea şi suﬂetul. Bătrâneţea
vine şi nu e totuna cum o petrecem. În noi stă
de fapt puterea de a alege modul în care
reacţionăm în faţa complexului de îmbătrânire.
Prin îmbătrânire activă vom înţelege o alegere,
vom înţelege un curs de dezvoltare personală.
În cazul în care nu acordăm suﬁcient de multă
atenţie propriei noastre persoane, s-ar putea să
simţim că îmbătrânirea e cea mai mare corvoadă
care aduce cu ea o pierdere a controlului, a puterii, identităţii şi prietenilor.
Specialiștii ne mai spun că îmbătrânirea activă atrage de la sine o sumedenie de beneﬁcii.
În primul rând trebuie să ne gândim că vom
avea la o anumită vârstă libertatea ce ne-o oferă
o viață fără muncă. Facem ceea ce ne place, nu
suntem obligați să respectăm un anumit program. Îmbătrânind putem să îi ajutăm pe cei
dragi, să avem grijă de nepoți, mai apoi de
strănepoți, iar acesta este poate cel mai bun motiv
să avem grijă să îmbătrânim activ. Să ne bucurăm
de copilașii copiilor noștri. Este clar că nu
înseamnă că vom pierde legătura cu tot ceea ce
ține de trecutul nostru, însă e recomandat să
ducem o viață fără regrete.

Păstrarea atitudinii pozitive
pe măsură ce trec anii

Unii oameni îmbătrânesc frumos. O fac pentru că nu se lasă acaparați de frustrări, ci se bucură de toate frumusețile vieții noastre și ale
vârstei. Prin urmare, a îmbătrâni activ înseamnă
să continuăm să ne dezvoltăm, să trăim, să învățăm, să ajutăm și ne păstrăm atitudinea pozitivă. Legăturile de prietenie se pot păstra și, mai
mult decât atât, un om care citește și care are
mintea deschisă, e capabil la orice vârstă să își
facă prieteni noi.
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Pr. Florin Fodoru\,
invitat la “Taina
credin\ei” - 11.00
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 col. Popa
Ovidiu - inspector ;ef IJJ
Satu Mare (r) 14.00 Zone
folclorice cu Ioana
vladimirescu, invitată Ana
Holdi; Pop 17.30 S[n[tate, frumuse\e, stil,
György Gáspár (r) 18.30
Educație ecologică (r)
20.00 ~n slujba comunit[\ii (r)

Antena 1
7.00 Observator 9.30 Te
cunosc de undeva (r) 12.57
Alegeri preziden\iale 2019 emisiune de promovare electoral[ 13.00 Observator
13.15 Sacriﬁciul (r) 15.30
Cheﬁ la cu\ite (r) 19.00 Observator 20.00 Mangalița
21.00 Antitalent 23.30 iUmor (r) 2.00 Antitalent 4.00
Pitch Perfect (r) 5.57 Alegeri
preziden\iale 2019 - emisiune de promovare electoral[
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Jennifer Lopez,
“Parker” - 20.00

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă
doctore? 10.30 Arena buc[tarilor 11.00
Ți-l prezint pe Dave
- 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 Parker
22.15 Urmărit în
noapte 0.30 Apropo
Tv (r) 1.30 România,
te iubesc! (r) 2.30
Cititorii de oase 5.00
Ce spun românii (r)
6.00 Ştirile Pro Tv

Kanal D

Amza Pellea,
“Ultimul cartu;” 20.10

Ilinca Goia,
“Momentul
adev[rului” - 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< Cu m]inile curate
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< Ultimul cartu;
21.55 Poate nu ;tiai 22.10
Filmul de artă< Asediul iubirii 23.55 Re\eaua de
idoli 0.50 Duminica ﬁlmului românesc< Cu
m]inile curate 2.30 Duminica ﬁlmului românesc< Ultimul cartu; 4.05
Documentar 360°-GEO
(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 Momentul adev[rului
2.45 Puterea dragostei (r) 5.30 Pastila
de r]s 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de
r]s (r) 6.45 Știrile
Kanal D

Pro Cinema

Pro 2
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Prima TV

TVR 1

Will Patton,
“P[cate de familie” 20.30

Seda Bakan,
“O singur[ privire” 15.00

Clotilde Hesme,
“Chocolat” - 23.00

Iuliana Tudor,
“Vedeta popular[“ 21.00

8.00 Ce spun
românii (r) 10.00 La
bloc (r) 12.15 Un
peștisor pe nume
Wanda (r) 14.30 Cupa Gilbert (r) 16.30
Între timp, iubitul
meu 18.15 La bloc
20.30 Păcate de familie 22.30 e Suburbans 0.15 Poarta
timpului 2.30 e
Suburbans (r) 4.15
La bloc (r) 5.45 La
Maruţă (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)

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
Nemesis (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
Chocolat 1.00 Teroare pe drumul
înghețat (r) 3.00 Eu,
tu și Ovidiu (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 10.00 ~n
gr[dina Danei 10.10
viaţa satului 10.55 Rugby-Cupa Mondial[
2019. Semiﬁnala 2
13.00 Tezaur folcoric
14.00 Telejurnal 14.30
Politic[ ;i delicate\uri
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
2.25 Telejurnal (r) 3.15
Pro patria 3.40 Universul credin\ei 5.20 ~n
gr[dina Danei 5.30 Imnul Rom]niei 5.35
Preşedinte pentru
România 6.30 Adevăruri despre trecut

Eurosport
7<30 Omnisport< Watts
7<45 Ciclism< Turul
Lombardiei, în Italia
8<45 Curse de maşini<
WTCR, la Suzuka, în
Japonia 9<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria
10<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden, în
Austria 12<00 Ciclism<
Turul Lombardiei, în
Italia 13<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria
15<00 Fotbal 15<55 Fotbal< Premier League
18<00 Fotbal 18<25 Fotbal< Premier League
20<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden, în
Austria 21<00 Ştirile Eurosport 21<05 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria
22<30 Ştirile Eurosport
22<40 Curse de maşini<
WTCR, la Suzuka, în
Japonia 0<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 2<30
Jocurile olimpice< Legende vii 3<00 Jocurile
olimpice< Cantonamentele campionilor
3<30 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 4<00 Superbike< Campionatul Mondial, la Doha, în Qatar
4<30 Curse de maşini<
WTCR, la Suzuka, în
Japonia 6<00 Ciclism<
Turul Lombardiei, în
Italia

M1

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

RTL Club

Duna TV

7.35 Clubul de puști
9.45 Preferatele lui
Noe 11.10 Lifestyle
13.25 Hotelul anului
- cele mai bune cazări din provincie
14.05 Street Kitchen
– gastro-reality
16.20 Lămpașul verde – film am. 19.00
Jurnal RTL 19.50
Gazda s-ar căsători
– show 21.10 Băieți
buni – ser. magh.
22.30 vulpi bătrâni
- film am. 1.15 Hobbitul – ser am-neozel.
TV2
8.05 Desene animate
10.30 Atelier de design
11.05 Tocul – mag. pt.
femei 12.10 Super Car
– mag. pt. șoferi 13.15
Constructorii – magazin 13.45 Andri’s
Kitchen - show gastronomic 14.20 vuk –
film magh. 16.10 Creed< fiul lui Apollo film am. 19.45 Și eu
voi fi un star – show
23.00 Unde a dispărut
familia Morgan? –
film am. 1.20 Joe Kidd
- western am. 3.20
Jack Jack – film muzical magh.

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 14.30 Ghandi
– lupta fără arme –
film austr. 16.05 Ajutor, am moștenit! –
film magh. 18.25 Cartea de bucate a lui
Borbás Marcsi 22.20
Drumurile libertății –
film am. 23.15 Lacul
de aur – film am. 0.20
Fanny și Alexander
2/2– film fr-suedgerm.
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M[ce;ele stimuleaz[ imunitatea
În plină toamnă, cu o
vreme frumoasă, cu temperaturi ce depăşesc mediile multianuale, vă puteţi procura singuri doza de sănătate, puteţi
contribui la creşterea aportului
de vitamine din organism pe
seama unor plante medicinale
care vă sunt la îndemână.
În cele ce urmează vă prezentăm câteva din efectele beneﬁce ale
fructelor de măceş, care pot ﬁ
recoltate în această perioadă.

Compoziţie

Principalul element valoros al
măceşelor este acidul ascorbic, adică
vitamina C. Măceşele mai conţin –
după cum trădează şi culoarea lor
roşie - cantităţi importante de
carotenoizi, precursori ai vitaminei
A. Lista vitaminelor conţinute în
măceşe continuă cu vitaminele B1,
B2, PP şi K. Paleta de ingrediente
bioactive din măceşe este completată de substanţe glucidice, pectine,
taninuri, acizi organici, terpenoide,
glicozide ale beta-sitosterolului, zaharuri, acid citric, ﬁer, mangan, fosfor, zinc, potasiu, magneziu, sulf,
seleniu şi antoxidanţi.

Acţiune şi indicaţii
terapeutice

Datorită conţinutului mare de
vitamine, măceşul este un excelent
vitaminizant natural. vitamina C
condiţionează buna funcţionare a
tuturor celulelor, ea jucând un rol
esenţial în procesele metabolice
fundamentale, şi anume în reacţiile
de oxido-reducere şi în respiraţia
celulară. De asemenea, măceşele
cresc rezistenţa capilarelor sanguine, care devin astfel mai puţin
fragile. În plus, unii autori îi
menţionează proprietăţile astringente, antidiareice, diuretice, precum şi faptul că stimulează poa
de mâncare şi digestia.
Preparatele farmaceutice sau alimentare din măceşe sunt indicate
în prevenirea şi tratarea răcelilor, a
gripei, la bolnavii cu hipovitaminoză, precum şi la cei aﬂaţi în
convalescenţă, ca tonic şi stimulent
general. Unii autori le recomandă
şi în afecţiunile vasculare pentru
menţinerea elasticităţii capilarelor
sanguine. Măceşele stimulează imunitatea având un puternic rol regenerant, antiinﬂamator, cicatrizant, asigură o funcţionare bună
a organelor interne, a sistemului
cardiovascular şi au efect antidiabetic. În plus, măceşele combat astenia, reglează metabolismul şi este
indicat consumul de măceşe încă
de la vârste foarte fragede.
O cură cu măceşe poate reduce
colesterolul din sânge în mod semniﬁcativ după doar câteva săptămâni. Previn ateroscleroza.
Afecţiunile cardiovasculare sunt
tratate prin cura de măceşe,

deoarece acestea previn arteroscleroza, combat fragilitatea capilară şi
circulaţia periferică deﬁcitară. Se
recomandă astfel o cură de o lună
cu pulbere de măceşe.
Măceşele reprezintă un
remediu-minune pentru mai multe
afecţiuni Aproape toate substanţele
necesare organismului nostru se
găsesc într-un fruct de măceş. Au
efect antidiabetic, previn apariţia
tumorilor, sunt cicatrizante, cresc
poa de mâncare, previn ateroscleroza, trateaz[ afecţiunile hepatobiliare şi reglează metabolismul.
Din cele mai vechi timpuri,
măceşele au fost folosite pentru
efectul lor de stabilizare a glicemiei,
pentru efectul antidiabetic, pentru
stimularea imunităţii, pentru prevenirea tumorilor şi efectului lor regenerant şi cicatrizant. Nici copiii
nu trebuie privaţi de cura cu
măceşe, deoarece acestea stimulează poa de mâncare, ajută la
dezvoltarea normală a sistemului
nervos şi asigură necesarul de vitamine şi de minerale. De asemenea,
măceşele stimulează funcţiile
celulelor din întregul organism,
combătând şi insomniile, dar şi
stările nervoase, spune dr. Cătălin
Luca, medic medicină internă, cu
competenţă în apiﬁtoterapie. În
tratamentul răcelilor, gripei, al
oboselii generalizate< Infuzie< Puneţi
2-2,5 g de fructe la o cană de apă
clocotită. Lăsaţi să infuzeze timp de
10 minute, apoi strecuraţi. Beţi 3-4
câni pe zi.
Tinctură< Puneţi 30 de picături
într-un pahar cu apă. Luaţi de 3 ori
pe zi, înainte de mese.
În tratamentul diareei< Decoct<
Puneţi 30-50 g de fructe măcinate
la 1 I de apă clocotită. Lăsaţi să infuzeze 15 minute şi strecuraţi. Beţi
decoctul regulat, mai ales la micul
dejun.

Precauţii şi contraindicaţii

„Măceşele nu au contraindicaţii
majore, însă cu toate acestea, ceaiul
de măceşe nu este agreat de oricine.
Ceaiul de măceşe poate ﬁ consumat
prin adăugarea mierii în compoziţie
sau a scorţişoarei, care îi sporesc
eﬁcienţa în cazul răcelilor. De
asemenea, vasele de metal descompun conţinutul de vitamina C astfel
încât pentru preparatele ce conţin
măceşe este indicată folosirea
vaselor smălţuite. În plus, pulpa şi
ceaiul de măceşe nu au contraindicaţii, dar seminţele, mai ales perişorii prezenţi pe seminţe irită
aparatul digestiv şi pe cel respirator.
Se recomandă evitarea seminţelor
de măceşe în cazul bolnavilor alergici sau a celor ce suferă de astm
bronşic”, a precizat medicul.
Consumul constant de ceai
şi/sau preparate din măceşe vă pot
provoca neplăceri printre care şi
constipaţie.
Text selectat şi adaptat de
Ioan A.

angajeaz[ recep\ioner[
Cerin\e< persoan[ dinamic[, optimist[, cuno;tin\e
generale de calculator.
Telefon< 0361 884 947

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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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Ionu\ Bl[jean,
“Panoramic
Sportiv” - 17.00

Andreea Esca,
“:tirile Pro TV” 19.00

Shannon Elizabeth,
“Confesiunile unei
mirese” - 22.30

Deniz Baysal,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00
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 (r)
15.00 O singur[ privire
16.00 Dragoste de contraband[ 17.00 Inimi
;i lacrimi 18.00 Legea
iubirii 19.00 Suflete
pierdute 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Numai iubirea 0.15 Suflete 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)

Stefano Dionisi,
“Pasiune
;i speran\[“ - 3.30

Alina Stancu,
“Telejurnal” - 14.00

7.20 Ro;covanul (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 În slujba legii 22.30 Starea
naţiei - Betman
23.30 Focus din inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00 În
slujba legii (r) 3.00
Nimeni nu-i perfect
3.30 Pasiune ;i speran\[ 5.30 Focus 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< Ursul 0.00 Telejurnal 0.30 Nadine 1.30
Ursul (r) 2.55 Banii t[i
3.20 Discover Romania
3.30 Sport Meteo (r)
3.50 Telejurnal (r) 4.40
Profesioniştii... cu Eugenia vodă (r) 5.30 Imnul României 5.35
Pre;edinte pentru
Rom]nia

M1

RTL Club

Duna TV

6.55 Azi dimineața 9.53 Azi înainte
de masă 13.01
Jurnal de prânz
13.50 Jurnalul celor din v4 14.35
vârsta 15.35 Ești
acasă 16.35 Planeta albastră 17.35
Gospodarul maghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.50
Astă-noapte 0.00
Jurnal 1.02 Jurnal
de închidere

7.00 Mag. de dimineață
10.05 Astro Show 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. 0.35
Secolul XXI., legendele
trăiesc cu noi 1.45 Ocupația lor< americani –
ser. de thriller am. 3.45
CSI< investigatorii din
New York - ser. am.

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 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

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 vlad 22.30
Masterchef 23.30
Ştirile Pro Tv 0.00
Căpitanul America<
Război civil (r) 2.30
Cititorii de oase
5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

Kanal D

John Schneider,
“Danseaz[
cu mine” - 21.10

Saadet Aksoy,
“Patria mea
e;ti tu” - 23.00

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 TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Documentar 360°-GEO 15.00
Oanapp 16.00 Iubire dincolo de timp 17.00 România…în bucate 17.40 ~n
direct cu vIA|A! 18.45 E
vremea ta! 19.00 Telejurnal TvR 2 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.10 Danseaz[
cu mine 22.50 Discover
Romania 23.00 Anatomia
lui Grey 23.55 C];tig[
Rom]nia! 0.55 Filmul de
art[< Asediul iubirii 2.35
Cap compas 3.00 E vremea ta! 3.15 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

7.45 Cupa Gilbert (r)
9.45 La bloc (r) 12.15
Profesorul Trăsnit (r)
14.15 P[cate de familie (r) 16.15 A fost
odat[ Curly 18.15 La
bloc 20.30 Lovitură
de grație 22.30 Confesiunile unei mirese
0.30 Lovitură de
grație (r) 2.30 Echipa de fotbal (r) 4.15
La bloc 5.30 La
M[ru\[

Eurosport
7<30 Snooker< Seria
Home Nations, la Manchester, în Regatul Unit
8<25 Snooker< Openul
Mondial, în China
12<30 Ciclism< Clasica
Paris - Tours, în Franţa
13<25 Snooker< Openul
Mondial, în China
17<30 Curse de maşini<
WTCR, la Suzuka, în
Japonia 18<10 Curse de
maşini< WTCR, la
Suzuka, în Japonia
19<10 Curse de maşini<
Super Cupa Porsche, la
Ciudad de Mexico, în
Mexic 19<55 ~not< ISL,
la Budapesta, în Ungaria 20<55 Ştirile Eurosport 21<05 Snooker<
Openul Mondial, în
China 23<00 Ştirile Eurosport 23<05 Schi
alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria
0<35 ~not< ISL, la Budapesta, în Ungaria
1<30 Ciclism< Turul
Lombardiei, în Italia
2<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 4<00
Schi alpin< Cupa Mondială, la Soelden, în
Austria 4<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 5<00
~not< ISL, la Budapesta,
în Ungaria 6<00 Curse
de maşini< WTCR, la
Suzuka, în Japonia

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. 4.10
Sânge de polițist – ser.
am. 5.50 În capcană –
ser. germ.

Re\ete
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S[rm[lu\e în frunz[ de ;tevie

Ingrediente<
20-25 de frunze de ștevie,
circa 200 g de macriș, 600 g carne tocată de vițel sau de porc,
200 g orez, o ceapă, 2 linguri de
ulei (sau o ligură de untură de
porc), 2 ouă, sare, piper, boia de
ardei, precum și mărar verde,
dacă vă place combinația.

Ingrediente<
250 g de prune uscate fără
sâmburi, 2-4 bucăți de cuișoare,
2-3 batonașe de scorțișoare, 100
ml vin roșu, 2 linguri de amidon
alimentar sau de budincă de vanilie sau frișcă, 150 ml de frișcă
pentru gătit, 50-60 g de zahăr, 2
pliculețe de zahăr vanilat, un
vârf de cuțit de sare, nuci, migdale sau alune prăjite pentru ornat.
Mod de preparare<
Prunele spălate se taie în bucăți, se pun la fiert cu un litru de
apă și foarte puțină sare. Se adaugă
batoanele de scorțișoare, precum
și cuișoarele așezate într-o sită-ou

Mod de preparare<
pentru ceai. Când compoziția începe să fiarbă se adaugă vinul.
Amidonul sau budinca se amestecă cu zahărul, cu zahărul vanilat
și treptat cu frișca, astfel încât să
formeze o compoziție omogenă.
Aceasta se adaugă la supă și se mai
fierbe încă vreo 5 minute, amestecând. Se mai potrive;te de sare
și de zahăr, se ia de pe foc și se
servește caldă sau rece, după plac,
presărat[ cu nuci prăjite, alune,
sau migdale prăjite.

Vin de mere

7.50 Magazin pentru rromi 8.45 Poșeta 9.40 Labirintul sorților – ser.
turc 10.30 Agentul
Rex - ser. germ-itaustr. 13.02 Jurnal
14.25 Michela<
gusturile Toscanei
– ser. gastr. engl.
16.15 Dragoste infinită – ser. turc
17.10 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.

Ceapa se mărunțește și se călește în ulei. Frunzele de ștevie se
curăță de coceni și se opăresc, dar
nu în apă clocotită, ci doar la
aburi. Se amestecă orezul, carnea
tocată, ouăle, ceapa călită și condimentele. Se curăță și se spală și
frunzulițele de macriș. Frunzele
de ștevie care sunt prea mari se
taie în două. Se formează sărmăluțele, iar într-un vas de lut se
așează un strat de frunze de macriș, mărar - dacă folosiți, apoi un
strat de sarmale. Din nou câteva

frunze de macriș, apoi din nou
sarmale. Dacă doriți, între ele puteți așterne și câteva feliuțe de
piept de pui sau șuncă afumată tăiată la o grosime de cel mult o jumătate de centimetru (altfel carnea rămâne nefiartă) și tot așa mai
departe, stratificat, cu grijă ca pentru ultimul strat să vă rămână câteva frunze de macriș. Se umple
vasul cu apă, se acoperă și se dă la
cuptorul încins în prealabil. După
20 minute se ia capacul și se mai
ține la cuptor până când stratul
superior de sarmale este fiert. Se
stinge focul, se acoperă vasul din
nou și se mai lasă în cuptor circa
20-30 de minute. Se serve;te cu
smântână sau bulion, după gust.

C[tite americane cu cocos

Ingrediente<
Un kg de mere de toamnă
sau de iarnă (cu cât mai delicioase sunt merele, cu atât mai gustos va fi vinul), 1 kg de zahăr,
dacă se poate cu cristale mari, 5
litri de apă. Porția se poate dubla,
tripla, etc. Se poate condimenta
cu scorțișoară, cuișoare, coajă
de lămâie, ghimbir, coajă de portocale, anason stelat, vanilie, sau
miere.
Mod de preparare<
Merele se spală bine și se îndepărtează eventualele părți stricate, apoi se răzuiesc, se toacă, sau
eventual se taie cubulețe mărunțele. Se așează într-un borcan mare (de 8-10 litri) sau un alt recipient din sticlă, zahărul se dizolvă
în apă și se toarnă peste mere. Se
păstrează acoperit cu un tifon sau
un prosop de bucătărie curat, la
temperatura camerei, timp de 10

zile, până când fermentația se domolește. Se strecoară printr-o
strecurătoare deasă, sau un tifon
curat așezat într-o strecurătoare.
Partea solidă se aruncă, sticla se
spală, iar lichidul rezultat se pune
înapoi în vas. vinul poate continua să fermenteze așa cum este,
sau se poate condimenta cu unul
sau mai multe dintre condimentele recomandate, după gust, mai
puțin cu miere, aceasta adăugându-se doar la servire. Dacă vinul
are o culoare prea apoasă, se poate
colora cu puțin sirop de zahăr ars,
sau cu o cantitate mică de sirop
de alte fructe, de culoare mai puternică. Când fermentația încetează, vinul se separă de partea
mai tulbure, se toarnă în sticle și
se închide ermetic. Se păstrează
într-un loc răcoros.

Ingrediente<
400 g făină albă, 2 ouă, 500
ml lapte, 2 linguri pline de zahăr,
50 g cocos răzuit, 25 g de drojdie
proaspătă (sau 10 g drojdie uscată), sau eventual un plic de
praf de copt (în loc de drojdie),
ulei pentru copt (eventual unt),
gem, cremă de ciocolată cu aragide, topping, sau zahăr pudră
cu gust de vanilie la servire.
Mod de preparare<
Se amestecă bine-bine, cu un
tel sau cu mixerul< făina, ouăle,
laptele, zahărul, fulgii de cocos și
drojdia preparată în prealabil cu
un pic de lapte călduț îndulcit. Dacă se face cu drojdie, se lasă aluatul

acoperit, într-un loc călduț circa
o jumătate de oră să crească. Cu
praf de copt nu trebuie așteptat.
Se pune în ulei fierbinte cu ajutorul unei linguri, sau se coace în
forme speciale, unse în prealabil
cu ulei sau unt. Se servesc calde,
ornate cu gem, cremă de ciocolată,
topping, sau presărate cu zahăr
pudră. Deasupra se mai presară
câte un pic de cocos, care îi va
scoate în evidență gustul.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Pro TV

Pro Cinema

Ramona Marinca;,
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 17.30

Gheorghe Ifrim,
“Las fierbin\i” 20.30

Brad Pitt,
“Spioni de elit[“ 20.30

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica
de diminea\[ 8.00 Dezbatere electorală (reluare)
12.00 :tiri 17.30 Sănătate,
realizator Mihaela Ghiță,
invitate asist. Raluca Tarba
;i asist. Ramona Marinca;
- Spitalul Jude\ean Satu
Mare 18.00 Info Electoral
19.30 :tiri 20.00 Dezbatere electorală, realizator Stela Cădar 22.00 :tiri

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
românii 19.00 :tirile Pro Tv 20.30
Las Fierbin\i 21.30
Profu’ 22.30 Masterchef 23.30 Ştirile
Pro Tv 0.00 Parker
(r) 2.15 Cititorii de
oase 5.00 Ce spun
rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

7.30 Un peștisor pe
nume Wanda (r)
9.45 La bloc (r)
12.15 Păcate de familie (r) 14.15 Confesiunile unei mirese
(r) 16.15 Aventuri în
parcul de distracții
18.15 La bloc 20.30
Spioni de elită 23.00
Un tata de familie
1.15 Spioni de elită
(r) 3.45 La bloc (r)
5.15 La M[ru\[

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

Kanal D

Rafael Cardoso,
“Iubire dincolo de
timp” - 16.00

Burcu Kiratli,
“Puterea
dragostei” - 11.00

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 7.58 FILLER 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 TvR 2 12.40 Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30 S[n[tate
cu de toate 13.58 FILLER
14.00 Documentar 360°GEO 15.00 Oanapp 16.00
Iubire dincolo de timp
16.58 FILLER 17.00
România…în bucate 17.40
~n direct cu vIA|A! 18.43
FILLER 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 Danseaz[ cu mine!
2.25 România…în bucate
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

Eurosport
7<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 12<30
Ciclism< Turul Lombardiei, în Italia 13<25
Snooker< Openul Mondial, în China 17<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 18<00
Schi alpin< Cupa Mondială, la Soelden, în Austria
18<30 ~not< ISL, la Budapesta, în Ungaria 19<30
Curse de maşini< WTCR,
la Suzuka, în Japonia
20<00 Curse de maşini<
WTCR, la Suzuka, în
Japonia 20<40 Omnisport< Watts 20<55 Ştirile
Eurosport 21<00 Snooker< Openul Mondial, în
China 23<00 Ştirile Eurosport 23<05 Curse de
maşini< WTCR, la Suzuka, în Japonia 23<35
Curse de maşini< Super
Cupa Porsche, la Ciudad
de Mexico, în Mexic 0<05
Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în
Qatar 1<00 Jocurile
olimpice< Legende vii
1<30 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 2<00 ~not< ISL, la
Budapesta, în Ungaria
2<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 4<00
~not< ISL, la Budapesta, în
Ungaria 5<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 6<00
Jocurile olimpice< Legende vii 6<30 Jocurile
olimpice< Cantonamentele campionilor

Pro 2

Melisa Senolsun,
“Pre\ul dragostei” 22.00
7.45 Numai iubirea (r)
9.00 Teleshopping 9.15
Fiicele doamnei Fazilet
(r) 10.15 Pre\ul dragostei (r) 11.15 Teleshopping 11.45 Suflete
pierdute (r) 13<45
Teleshopping 14.00
Legea iubirii 15.00 O
singur[ privire 16.00
Dragoste de contraband[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iubirii 19.00 Suflete pierdute 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Numai iubirea 0.15 Suflete pierdute (r) 2.15
Dragoste de contraband[ (r) 3.00 Inimi ;i
lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă doctore?
4.15 Pre\ul dragostei
(r) 5.00 Legea iubirii
(r) 5.45 Inimi ;i lacrimi
6.45 Dragoste de contraband[ (r)
M1

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

Mar\i 29 octombrie 2019
Prima TV

TVR 1

Michael Jai White,
“De-a ;oarecele
;i pisica” - 20.30

Ion Stavre,
“Pre;edinte pentru
Rom]nia” - 12.30

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 De-a
șoarecele și pisica
22.30 Starea naţiei Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Tr[sni\i (r) 1.00
De-a șoarecele și pisica (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 Balada
lui Jimmy McCabe 0.05
Telejurnal 0.35 Nadine
(r) 1.35 Balada lui Jimmy McCabe (r) 3.05
Cooltura (r) 3.30 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
12.50 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. 1.40 Ocupația lor< americani – ser.
de thriller am. 3.45 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 Sânge de
polițist – ser. am. 5.50
MotoGP.

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 14.50
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 22.30 Provincie veselă – ser.
engl. 23.30 Casa
de modă velvet –
ser. span.
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Adev[rul despre detoxifiere ;i
de ce nu fac “minuni” curele cu sucuri
Detoxiﬁerea este un “trend” de care
mulți dintre noi au auzit, așa că astăzi ne
dorim să demontăm câteva mituri extrem
de răspândite și să îți explicăm de ce, de
fapt, organismul tău nu are nevoie de un
detox din exterior - așa cum sunt unele
cure cu sucuri.
Multe persoane cred că un plan de detoxiﬁere a organismului le ajută să își readucă sănătatea pe calea cea bună, mai ales după o perioad[
de excese. Din păcate, de multe ori ne păcălim
singuri, pentru că multe mituri despre detoxiﬁere au ajuns să ﬁe percepute drept adevăruri.

Cel mai r[sp]ndit mit
Mitul cel mai răspândit< corpul nostru are
nevoie de ajutor din exterior pentru a sc[pa de
toxinele acumulate. Înainte de toate, trebuie să
înțelegem ce sunt toxinele, mai ales că este vorba
de un termen extrem de răspândit, dar rareori
deﬁnit. Toxinele sunt substanțe care se găsesc în
alimentele pe care la mâncăm, în mediul înconjurător, în aer și în apă, ﬁind de fapt substanțe
care contribuie la îmbolnăvire. Așa că nu este
de mirare că ideea de a primi ajutor din exterior
pentru a elimina toxinele din organism a prins
atât de bine la public. De fapt, adevărul este că
organismul ﬁecăruia dintre noi este capabil să
facă față toxinelor și procesului de eliminare /
îndepărtare a toxinelor pe cont propriu. Corpul
poate face acest lucru singur, fără să primească
ajutor din exterior.

Ce organe sunt
implicate în procesul
ﬁziologic de detoxiﬁere?
Rinichii, ﬁcatul și intestinele noastre sunt
adevăratele "vedete" în acest proces ﬁziologic
normal de eliminare a toxinelor, care are loc în
ﬁecare zi, spun specialiștii. Rinichii sunt organe
importante, care "colectează gunoaiele" - acesta
este un fel de a spune că rinichii funcționează
pentru a îndepărta toxinele și produșii reziduali
din organism, sub formă de urină.
Ficatul are și el o funcție bine stabilită, el are
de-a face cu ﬂuxul de sânge și face practic același
lucru, eliminând produșii reziduali de care corpul nu mai are nevoie, sub formă de fecale. În
ceea ce privește sistemul digestiv, intestinul subțire descompune alimentele, apoi ajută ﬂuxul
sanguin să absoarbă nutrienții care rezultă din
ele. Apoi, intestinul gros procesează produșii
reziduali rămași și ajută la transformarea lor în
fecale. Este adevărat, totuși, că anumiți factori
(cum ar ﬁ consumul excesiv de alcool) pot afecta
în cele din urmă capacitatea organismului de a
îndeplini aceste funcții.

Cum are loc detoxiﬁerea
organismului?
Chiar dacă rinichii sunt într-adevăr importanți, pentru că ei acționează ca un mecanism
de ﬁltrare pentru sângele nostru și pentru a elimina produșii reziduali de care nu mai avem
nevoie și excesul de apă din corp, ﬁcatul este cel
care are o sarcina incredibil de importantă când
este vorba despre detoxiﬁere. Pe lângă faptul că

ﬁltrează sângele pentru a evacua toxinele, ﬁcatul
nostru folosește un proces în două etape< pentru
a descompune substanțele chimice și toxinele.
În prim[ faz[, toxinele sunt neutralizate și
descompuse în fragmente din ce în ce mai mici,
apoi, în a doua faz[, ele sunt legate sau lipite de
alte molecule, creându-se o nouă moleculă care
nu este toxică și care poate ﬁ excretat[ în bilă
(ﬁere), urină sau fecale.
Dar pentru ca această detoxiﬁere pe care o
îndeplinește ﬁcatul să funcționeze în mod corespunzător, corpul nostru trebuie să aibă nutrienții necesari. Dacă nu are nutrienții corespunzători, procesele din etapa întâi și etapa a
doua nu vor funcționa așa cum trebuie, ceea ce
poate permite ca substanțele toxice să se acumuleze în corp.
De ce curele cu sucuri nu fac "minuni" pentru corpul nostru, la capitolul detoxiﬁere? Multe
vedete de peste Ocean "bagă mâna în foc" pentru
curele de detoxiﬁere cu sucuri, despre care spun
că le-au ajutat să elimine toxinele din organism.
Poate că și tu ai ﬁ tentat/[ să încerci una dintre
aceste cure, însă înainte de a trece la acțiune,
este bine să te informezi din surse sigure și să îți
întrebi medicul curant ce poți face pentru ca
toxinele să nu se acumuleze în număr prea mare
în corpul tău.
O cură de detox se referă, în general, la o
metodă pe termen scurt de a ține cont de niște
reguli (consumarea unor sucuri, de exemplu),
care se axează pe îndepărtarea toxinelor din corp
într-un interval de timp. De exemplu, curele cu
sucuri sunt bazate pe lichide, care combină mai
multe tipuri de băuturi (suc de lămâie, sirop de
arțar, piper cayenne și apă etc.) pe care persoana
trebuie să le consume pe o perioad[ de 10 zile,
iar în acest timp, nu se va mânca alimente solide.
Alte cure de detox permit ingerarea anumitor grupe de alimente, pe când altele așa-zise
cure de detoxiﬁere se bazează pe o combinație
de plante medicinale, ceaiuri și suplimente "minune" care vin cu promisiunea de a elimina toxinele din corp.
Te-ai întrebat vreodată de ce nu funcționează
curele de detox cu sucuri? Deși sună incredibil
tot ceea ce "promit" aceste cure (că te ajută să
slăbești într-o săptămân[, că îți vor da mai multă
energie, că îți vor îmbunătăți puterea de concentrare etc.), nu există dovezi științiﬁce substanțiale care să susțină aceste aﬁrmații. De fapt,
specialiștii spun că nu avem nevoie de detoxiﬁere
ori de cure de detox. Atât timp cât ești o persoană
sănătoasă, ﬁcatul și rinichii sunt în continuare
organe eﬁciente în eliminarea toxinelor, pe cont
propriu, fără vreo "intervenție" din exterior. În
plus, deoarece într-o astfel de cură de detox nu
faci decât să bei litri de lichide și sucuri, fără să
mănânci ceva consistent, îți va ﬁ tot timpul
foame. Corpul tău are nevoie de alimente pentru
a supraviețui, iar atunci când nu mănânci suﬁcient, te vei simți slăbit, amețit, vei avea stări de
greață ori te vei simți dezorientat. Mai mult,
dacă urmezi o dietă restrictivă precum curele
bazate doar pe apă și sucuri, pot să apară carențe
de vitamine și minerale. În cazul diabeticilor,
curele de detox sunt deosebit de periculoase,
spun medicii, deoarece pot cauza hipoglicemie.

Alternativă sănătoasă
la curele de detox
Experții îți recomandă, în loc să adopți o

cură strictă de detox doar cu sucuri (pe o săptămân[ sau 10 zile), să adopți o alimentație sănătoasă, adică să mănânci alimente integrale, neprocesate și neraﬁnate. Dieta ta trebuie să
conțină din plin fructe și legume, cereale integrale și pseudo-cereale hrănitoare, surse de proteine slabe (carne de pui și pe;te) și grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline. Dacă ai fost diagnosticat cu diabet, hipercolesterolemie ori dislipidemie și/sau hipertensiune arterială, medicul
tău probabil că ți-a sugerat deja pe ce tipuri de
alimente trebuie să se bazeze regimul tău alimentar.

Alte mituri
Ai auzit, poate, că unele produse pentru
curățarea sau detoxiﬁerea ﬁcatului sunt un mod
sănătos de a sl[bi. Acesta este un alt mit în plasa
căruia nu trebuie să pici. Multe produse ce
promit detoxiﬁerea ﬁcatului sunt comercializate
și ca produse pentru slăbit. Cu toate acestea, nu
există dovezi științiﬁce clinice care să susțină
eﬁcacitatea acestor produse "de detox". De fapt,
unele suplimente alimentare pot face mai mult
rău ﬁcatului nostru. Reține că ﬁcatul reprezintă
sistemul principal de ﬁltrare al corpului nostru,
transformând sau convertind toxinele în produși
reziduali, cur[\ând sângele și metaboliz]nd nutrienții și medicamentele, pentru a-i oferi organismului unele dintre cele mai importante
proteine. Fiind o parte fundamentală care reglează multe funcții ale corpului nostru, este
important să menținem sănătatea ﬁcatului nostru și să nu facem excese care i-ar putea d[una.
Cel mai bun și cel mai eﬁcient mod prin care
poți susține procesele ﬁziologice naturale de
detoxiﬁere este să adopți un stil de viață care
este în întregime echilibrat< să ai alimente bogate
în nutrienți și în cea mai naturală stare (să nu
ﬁe procesate), să incluzi în dietă grăsimi de bună
calitate și surse bune de ﬁbre, precum și alimente
probiotice (varză murată, iaurtul, cheﬁrul) - iată
doar câteva măsuri care îți vor ajuta corpul să
facă lucruri incredibile.
Dacă obiectivul tău major este să îți detoxiﬁci
corpul, nu irosi timp sau bani. Conform siteului doc.ro, organismul tău este un expert de
top și știe cum să scape de toxine, indiferent de
ceea ce mănânci. Toxinele nu se acumulează în
ﬁcat, în rinichi ori în orice altă parte a corpului
tău, așa că nu vei sc[pa de ele cu ajutorul unor
cure de detox "minune" cu sucuri.

Programe TV
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Mihai S[lceanu,
“Info Electoral” 18.00
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 Obser vator
19.57 Promovare electoral[
20.00 Sacriﬁciul 22.15
Mangali\a 23.15 Xtra Night
Show 1.00 Observator (r)
2.00 Intrusul (r) 3.00 Acces
direct 5.00 Instrusul 6.00
Observator

TVR 2

Pro TV

Dragoș Bucur,
“Visuri la cheie”
- 20.30

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
visuri la cheie
22.30 MasterChef
23.30 Ştirile Pro Tv
0.00 Urmărit în
noapte (r) 2.15
Cititorii de oase
5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

Kanal D

John Wayne,
“Diligența” - 21.10

Gözde Kansu,
“Lacrimi la Marea
Neagră” - 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 Diligența 23.55 C];tig[
Rom]nia 0.55 Diligența
(r) 2.40 România… în
bucate (r) 4.05 Documentar 360°-GEO 5.00
Gala umorului 5.55 Imnul Rom]niei 6.00
Poate nu ;tiai 6.15
Teleshopping

7.30 Teleshopping
8.15 Pastila de râs
8.45 Teleshopping
9.15 Dragoste și
ură 11.00 Puterea
dragostei 12.00
Știrile Kanal D
13.00 ~n c[utarea
adev[rului 15.00
Teo Show 17.00
Puterea dragostei
19.00 Știrile Kanal
D 20.00 Lacrimi la
Marea Neagră
23.00 Cash Taxi
0.30 Știrile Kanal
D (r) 1.30 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[rului (r) 6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D

Pro Cinema

Meghan Heffern,
“Ceața” - 22.30

7.00 Extravagantul
Mr. Deeds 9.30 La
bloc (r) 12.00 Confesiunile unei mirese
(r) 14.00 ntre timp,
iubitul meu (r) 15.45
Drumul spre Cordura 18.15 La bloc
20.30 Jesse Stone< O
moarte suspectă
22.30 Ceața 0.30
Jesse Stone< O
moarte suspectă (r)
2.30 Ceața (r) 4.30
La bloc (r) 6.15 La
M[ruţă

Pro 2

Jessica Mas,
“Suflete pierdute”
- 19.00
7.45 Numai iubirea
(r) 9.15 Fiicele doamnei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Suflete pierdute
(r) 14.00 Legea iubirii
15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste de contraband[
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Legea iubirii
19.00 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[

Eurosport

M1

7<00 Jocurile olimpice<
Forţa unuia 8<25 Snooker<
Openul Mondial, în China
11<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 12<30
Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în Qatar
12<55 Superbike< Campionatul Mondial, la Doha,
în Qatar13<25 Snooker<
Openul Mondial, în China
16<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 17<30
Omnisport< Watts Top 10
17<55 Jocurile olimpice<
Legende vii12<30 Tenis de
masă< Cupa Mondială la
feminin, la Chengdu, în
China 18<25 Jocurile
olimpice< Cantonamentele
campionilor 19<25 Curse
de maşini< WTCR, la
Suzuka, în Japonia 19<55
Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în Qatar
20<25 Superbike< Campionatul Mondial, la Doha,
în Qatar 20<55 Ştirile Eurosport 21<05 Snooker<
Openul Mondial, în China
23<00 Ştirile Eurosport
23<10 înot< ISL, la Budapesta, în Ungaria 0<05
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria 0<45
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria 1<30
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria 2<00
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria2<30
Snooker< Openul Mondial,
în China 4<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 4<30
Jocurile olimpice< Legende
vii 5<30 Jocurile olimpice<
Forţa unuia

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

Miercuri 30 octombrie 2019
Prima TV

TVR 1

Șerban Huidu,
“Cronica cârcotaşilor” - 20.30

“Handbal masculin,
Liga Zimbrilor<
SCM Politehnica Timi;oara - CSM Bucure;ti” - 18.25

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 18.25
Handbal masculin, Liga
Zimbrilor< SCM Politehnica Timi;oara CSM Bucure;ti 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) 2.20 vreau s[ fiu
s[n[tos! (r) 3.35 Discover Romania 3.50
Telejurnal (r) 4.40 Ora
regelui 5.30 Imnul
Rom]niei

RTL Club
7.00
Mag.
de
dimineață 10.05
Astro show 12.50
Călăuză pentru puști
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. 1.45 Cifruri –
ser. am. 4.20 Perla
mamelor – ser. am.
TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 13.30
Esmeralda – ser. turc
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.
reality magh. 1.15
Secrete de familie –
ser. reality magh. 4.10
Sânge de polițist – ser.
am.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.15
Ecranul nostru –
em. în lb. rom. 9.40
Labirintul sorților
– ser. turc 10.25
Agentul Rex – ser.
germ-it-austr.
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.20 Lumea este o
masă plină - ser.
gastr. germ. 15.25
Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.15 Dragoste
infintă – ser. turc
17.10 Agentul Rex
– ser. germ-itaustr.
20.45
Labirintul sorților
– ser. turc 21.35
Donul liniștit – ser.
rus 23.25 Cei în
creștere – film ceh.

Miercuri 30 octombrie 2019
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Cele mai inspirate
costume de Halloween
pentru copii ;i adul\i
Mai
este puțin
timp până la petrecerea de
Halloween, iar dacă nu teai decis ce costum vei purta
anul acesta noi venim cu cele
mai inspirate propuneri.
Iată ce costume de Halloween se poartă. Care sunt
cele mai înfricoșătoare, dar
și cele mai amuzante costumații pentru Halloween
2019.
Decorațiuni de Halloween
spectaculoase, preparate
culinare, dovleci sculptați, dar și
costume impresionante, toate
sunt în centrul atenției pentru
sărbătoarea de Halloween 2019.
Un motiv de petrecere pentru
copii și adulți, sărbătoarea este
celebrată pe 31 octombrie, iar

pentru că nu mai ai
foarte mult timp la dispoziție, mai jos îți propunem idei despre cum să te
îmbraci la petrecerea de Halloween.
Dacă tot este petrecerea în
care te poți deghiza în absolut
orice, de ce să nu proﬁți de
ocazie și să te transformi pentru
o seară într-un personaj maleﬁc
datorită costumului de Halloween.
Iată și câteva idei pentru costume înfricoșătoare< costum de
vampir> costum de zoombie>
costum de vârcolac> costum de
vrăjitoare> costum de schelet>
costum de mumie> costum de
mireasă zoombie> costum de
fantomă> costum de demon> costum de pirat zoombie.

Cum să te costumezi
haios pentru Halloween
Fii în centrul atenției la pe-

trecerea de Halloween și fă-i pe
toți din jurul tău să râdă atunci
când îți faci apariția. Un costum
haios te poate scoate oricând din
încurcătură, așa că iată și câteva
recomandări de costume
haioase< costum de clown> costum ﬂamingo> costum păianjen
gigant> costum călugăriță> costum
maimuță>
costum
dansatoare de cabaret> costum
înger și demon> costum ninja>
costum cupidon> costum de
ghicitoare.

Ținute frumoase
de Halloween
Îți propunem și câteva idei
de ținute desprinse din basm
pentru a atrage toate privirile la
petrecerea de Halloween 2019.
Idei de costume care îți vor pune
frumusețea în valoare< costum
de prințesă> costum de îngeraș>
costum de sirenă> costum de
scuﬁța roșie> costum de zână>

costum de majoretă> costum de
prinț> costum de cântăreț/cântăreață> costum de magician>
costum personaj disney.

Costumații pentru întreaga familie
Dacă urmează să petreceți
sărbătoarea de Halloween cu întreaga familie, atunci ﬁecare
membru trebuie să ﬁe deghizat.
Puteți încerca să vă deghizați în
personaje speciale pentru familie.
Iată câteva idei inspirate de
costume< costum familia Flinstone> costum familia Adams>
costum familia Minionilor> costum Albă ca zăpada și cei 7 pitici>
costum Familia personajelor
Star Wars> costum Alice în țara
Minunilor> costum de cofetar și
brioșă> costum cu personaje din
Frozen> costum cu personaje din
Harry Potter> costum de apicultor, stup și albinuțe.

Programe TV
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Stela C[dar,
“Dezbatere
electoral[“ - 20.00
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)

Antena 1
7.00 Obser vator 7.57
Alegeri prezidentiale 2019
- emisiune de promovare
electorala 8.00 Neatza cu
Răzvan şi Dani 12.00 Obser vator 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
22.15 e Wall - Marele
Zid - (sezon nou) 23.30
Xtra Night Show 1.00 Observator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct (r)
5.00 Intrusul (r) 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Mihai Dedu,
“:tirile Pro TV” - 7.00

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

Kanal D

Megan Park,
“Adevărul despre
mama” - 21.10

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
Adevărul despre mama
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

Pro Cinema

Pro 2

Kim Fields,
“Vacanță la capătul
lumii” - 16.15

Baris Arduç,
“Pre\ul dragostei”
- 22.00

8.00 Sirocco 10.15 La
bloc (r) 12.30Între
timp, iubitul meu
(r)14.15 Aventuri în
parcul de distracții (r)
16.15 vacanță la
capătul lumii 18.15
La bloc 20.30
Solomon Kane 22.30
virgina Americană
0.15 Solomon Kane
(r) 2.15 virgina
Americană (r) 4.00
La bloc (r) 5.30 La
M[ru\[ (r)

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

Eurosport
7<00 Curse de maşini< WTCR, la Suzuka, în Japonia
7<30 Snooker< Openul
Mondial, în China 11<30
Snooker< Openul Mondial,
în China 12<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 12<55
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austri13<25
Snooker< Openul Mondial,
în China 16<30 Snooker<
Openul Mondial, în China
17<30 Superbike< Campionatul Mondial, la Doha,
în Qatar 18<00 Superbike<
Campionatul Mondial, la
Doha, în Qatar18<30 Omnisport< Watts 18<40Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Soelden, în Austria 19<25
Schi alpin< Cupa Mondială,
la Soelden, în Austria
20<10 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Soelden, în
Austria20<55 Ştirile Eurosport 21<00 Snooker<
Openul Mondial, în China
23<00 Ştirile Eurosport
23<35 Jocurile olimpice<
Cantonamentele campionilor 0<05 Jocurile
olimpice< Forţa unuia 0<35
Omnisport< Watts 1<00
Curse de maşini< WTCR,
la Suzuka, în Japonia 1<30
Superbike< Campionatul
Mondial, la Doha, în Qatar
2.00 Superbike< Campionatul Mondial, la Doha,
în Qatar 3.00 Motociclism<
Campionatul Mondial de
motociclism viteză, etapa
din Malaezia 4.00 Motociclism< Campionatul Mondial de motociclism viteză,
etapa din Malaezia

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

Joi 31 octombrie 2019
Prima TV

Livia Taloi,

“Trăsniți” - 19.30
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 Comoara
lui McCinsey 22.30
Starea na\iei - Betman 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00 Comoara lui McCinsey
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Pasiune
Toscană (r) 5.30 Elisa
(r) 6.50 Teleshopping
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. 3.10
Arcașul verde – ser. am.
4.30 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. 4.10
Sânge de polițist – ser.
am. 5.35 În capcană –
doc. reality germ.

TVR 1

Andra Soceanu, ,
“Matinal ” - 7.00
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 vorbeşte
corect! (r)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 0.30 Telejurnal 1.00 Yanxi, palatul suspinelor (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

Duna TV

Joi 31 octombrie 2019

Enzimax, aliatul `mpotriva balon[rii
;i a digestiei lente
Suplimentul natural ENZIMAX
este un produs atent formulat pentru
a stimula ;i a `mbun[t[\i digestia. Astfel, acest produs deosebit a fost special
conceput pentru a `nl[tura nepl[cerile
majore aferente unui aport insuﬁcient
de enzime cum ar ﬁ< hiperaciditatea
gastric[, digestia lent[, senza\ia de
greutate `n stomac, balonarea,
oboseala sau starea de epuizare,
pierderea apetitului.
Enzimele sunt cele mai importante elemente active pe care organismul uman le
folose;te `n vederea bunei desf[;ur[ri a procesului de digestie ;i pentru men\inerea
s[n[t[\ii `ntregului sistem digestiv. Acestea
asigur[ echilibrul organismului nostru ;i
reprezint[ o resurs[ valoroas[ `n men\inerea
unei st[ri de bine.
Ace;ti bio-catalizatori de natur[ proteProdusele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5 / Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 7 / Tel< 0261.716 450

Produc[tor<
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A,
Maramure;,
Rom]nia
/
Tel/fax<
0262.271.338 > 0262.372.695
Tel. comenzi< 0262.263 048

E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire la
produsele noastre ;i pentru oferte v[ rug[m
s[ accesați site-ul< www.hypericum-plant.ro

7.00 Jurnal 9.00
Poșeta 10.00 Labirintul sorților – ser.
magh. 10. 50 Agentul Rex – ser. germit-austr.13.02 Jurnal
13.50 Muzică de
prânz 14.20 Lumea
este o masă plină ser. gastr. germ.
15.25 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 16.15 Dragoste infinită – ser.
turc 17.10 Agentul
Rex - ser. germ-itaustr. 19.45 Labirintul sorților – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 21.30 Luther
– film biografic
germ. 23.40 Tot ce
vrei – film it. 1.25 În
vârtej – film magh.

S[n[tate

ic[, enzimele, sunt indispensabili pentru
desf[;urarea corect[ a digestiei deoarece ei
au un rol foarte important `n transformarea
alimentelor `n substan\e asimilabile (micro- ;i macro-nutrien\i) necesare nutri\iei
organismului precum< aminoacizii, vitaminele sau mineralele. Odat[ cu introducerea tot mai multor alimente raﬁnate, ultra-procesate `n dieta modern[, consumatorul ;i-a restr]ns sursele de enzime alimentare – ce sunt deosebit de sensibile la
tratarea termic[ – provoc]nd, astfel, un
poten\ial deﬁcit al acestora `n alimenta\ia
sa.
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Rata medie
de supravie\uire a
unui copil cu cancer
este de 69,1%

~ndepline;te func\ia de
reechilibrare a ﬂorei intestinale
Produsul ENZIMAX este special conceput pentru a se adresa acestei probleme,
el asigur]nd suplimentarea alimenta\iei
noastre cu un complex de enzime naturale
care substituie deﬁcitul enzimatic pancreatic, gastro-intestinal ;i biliar ce pot ap[rea,
astfel, la mul\i dintre noi. Acest supliment
alimentar creeaz[ un pH optim pentru digestie `n cazul unei secre\ii insuﬁciente a
stomacului, pancreasului ;i a intestinului
gros.
De asemenea, datorit[ adaosului `nsemnat de probiotice `n complexul unic al acestui produs, ENZIMAX `ndepline;te ;i
func\ia de reechilibrare a ﬂorei intestinale,
prevenind efectele nepl[cute ale balon[rii
prin u;urarea elimin[rii gazelor din intestine. ~n plus, acest supliment natural stimuleaz[ motilitatea intestinal[ ;i ajut[ la eliminarea toxinelor din organism.

Primul studiu na\ional privind
supravie\uirea `n cancerul pediatric `n
Rom]nia arat[ printre altele c[ rata medie de supravie\uire pentru copiii din
\ara noastr[, diagnostica\i cu cancer este
de 69,1 % cu 10% mai mic[ dec]t media
Europei de Vest.
Cercetarea a fost realizat[ de Societatea
Rom]n[ de Onco-Hematologie Pediatric[
`mpreun[ cu Asocia\ia D[ruie;te Aripi. Rezultatele studiului cu privire la Supravie\uirea
Copiilor cu Cancer din Rom]nia este o premier[. Studiul reprezint[ analiza complet[ a
datelor adunate la nivel na\ional privind
cazurile de cancer la copii ;i tineri diagnostica\i
`n perioada 2010-2013, demers posibil ca urmare a `nﬁin\[rii Registrului Na\ional al Cancerelor la Copil `n Rom]nia. Datele privind
situa\ia cancerelor onco-pediatrice `n Rom]nia
indic[ faptul c[ anual, aproximativ 400 de
cazuri noi de cancere pediatrice sunt diagnosticate ;i tratate, ceea ce `nseamn[ o inciden\[
anual[ de 10 cazuri la suta de mii de copii.
Cel mai mare decalaj dintre Rom]nia ;i
media regiunii se `nregistreaz[ `n cazul tumorilor osoase< 43% este rata de supravie\uire `n
Rom]nia pentru osteosarcom, fa\[ de 56% media Europei de Est, respectiv 64,3% media european[, noteaz[ scoalapacien\ilor.ro.
Conform aceluia;i studiu, `n perioada
2010-2017, s-au `nregistrat 3.708 cazuri. Cea
mai mare frecven\[ este la copiii cu v]rste
cuprinse `ntre 0-4 ani, cele mai pu\ine cazuri
`nregistr]ndu-se la adolescen\i (15-19 ani).
Speciali;tii spun c[ aceast[ ultim[ categorie
este subreprezentat[ `n Registrul Na\ional al
Cancerelor la Copil `n Rom]nia deoarece un
num[r important de cazuri nu ajung `n re\eaua
de Onco-Pediatrie, ci cel mai probabil ajung
direct `n sec\iile pentru adul\i sau sec\ii neoncologice. Analiza a mai indicat ;i faptul c[ cele
mai frecvente tumori ce afecteaz[ copiii sunt
leucemiile (31%), urmate de limfoame (16%),
tumori ale sistemului nervos central (14%) ;i
de tumori osoase ;i \esuturi moi (7%).

