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Spectacol de gal[ de Ziua Na\ional[
Casa de Cultur[ - 1 Decembrie

S]mb[t[, ora 20.00 și duminică ora 12.00, la Informa\ia TV

Gigi Hadid ;i
Zayn Malik 

sunt din nou
împreun[?
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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 Jur-
nal de închidere

7.00 Iubire dincolo de timp (r)
8.00 Oanapp (r) 9.00 Docu-
mentar 360° Geo (r) 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00 În di-
rect cu viaţa (r) 12.00 Telejur-
nal TvR 2 13.00 Cultura mi-
norităţilor 13.30 Pescar hoinar
14.00 Documentar 360° Geo
15.00 Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00 Româ-
nia… în bucate 17.40 ~n direct
cu via\a 18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35 E vre-
mea ta! 20.00 Gala umorului
22.00 Drag de Rom]nia mea!
(r) 0.00 Femei de 10, bărbați
de 10 (r) 2.00 România… în
bucate (r) 3.00 E vremea ta
3.15 Sport 3.30 Telejurnal
TvR2 4.05 Documentar 360°-
GEO 5.00 Destine ca-n filme
5.55 Imnul Rom]niei 6.00 Cap
compas 6.30 Teleshopping

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Dragoste și ură 11.00
Puterea dragostei 12.00
:tirile Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei 19.00
:tirile Kanal D 20.00
Gülperi  23.30 Se strigă
darul (r) 1.30 Știrile
Kanal D (r) 2.30 Put-
erea dragostei (r) 4.30
~n c[utarea adev[rului
(r) 6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de r]s 6.45
Ştirile Kanal D

7<30Combinata nordică<
Cupa Mondială, la Ruka,
în Finlandaa 8<00 Combi-
nata nordică< Cupa Mon-
dială, la Ruka, în Finlanda
9<00 Combinata nordică<
Cupa Mondială, la Ruka,
în Finlanda 9<30
Snooker<Campionatul Bri-
tanic, la York, în Regatul
Unit 11<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Östersund, în
Suedia12<15 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, în Aus-
tria12<50 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, la val
orens, în Franţa14<30
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Ruka, în Fin-
landa15<25 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială, la
Ruka, în Finlanda 16<25
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Nizhny Tagil,
în Rusia 17<45 Schi acro-
batic< Cupa Mondială FIS,
la val orens, în Franţa
18<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Nizhny
Tagil, în Rusia 19<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Beaver Creek, în Statele
Unite 21<20 Schi alpin< Cu-
pa Mondială , în Canada
23<05 Călărie< Mastersul de
la Paris Longines , în Franţa
0<00 Ştirile Eurosport 0<05
Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Nizhny Tagil,
în Rusia 0<45 Schi alpin<
Cupa Mondială , în Canada
1<30 Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, la val
orens, în Franţa 2.30
Snooker< Campionatul Bri-
tanic, la York, în Regatul
Unit 4.00 Schi acrobatic<
Cupa Mondială FIS, la val
orens, în Franţa 

7.00 Jurnal 8.20 Cin-
ci continente 8.50
Poșeta 9.40 Prinde-
mi mâna – ser. turc
10.25 Don Matteo -
ser. it. 13.02 Jurnal
14.15 Bucătăria de
provincie a lui Jamie
– ser. gastr. engl.
15.05 Amintirea
maghiarilor la
veneția 15.30 Doc-
torul de pe munte –
ser. germ. 16.15
Dragoste infinită –
ser. turc 17.05 Don
Matteo – ser. it. 19.45
Prinde-mi mâna!  –
ser. turc 22.45 Bolse
vita – film magh.

TVR 2 Kanal D M1 Duna TVEurosport
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Las[-m[ s[ zbor
(r) 13.45 Teleshop-
ping  14.00 Muzica
trădării (r) 15.00 O
singura privire 16.00
Dragoste de contra-
bandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Muzica
trădării (r) 19.00
Las[-m[ s[ zbor 21.00
Fiicele doamnei
Fazilet 22.00 Pre\ul
dragostei 23.00 Lacri-
mi de iubire 0.00
Las[-m[ s[ zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă doc-
tore ? 5.00 Muzica
trădării (r) 6.45
Dragoste de contra-
bandă (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor(r) 9.30 Te-
leshopping 10.00
Starea na\iei
11.00 Teleshoping
11.30 Camera de
râs 12.00 Tele-
shopping 14.00
Camera de r]s
14.30 Teleshop-
ping 15.05 Focus
16.00 Paradisul
femeilor 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden
20.00 Marea luptă
22.00 Evadarea
0.30 Marea luptă
(r) 2.30 Constan-
tin 60' 3.30 Famil-
ia 5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 Matinal 9.45 Mi-
cile vedete în bucătărie
10.00 Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Parla-
mentul României
13.001989 - decem-
brie rosu (r) 14.00
Telejurnal 14.55  vor-
beşte corect! 15.10
Opre Roma 16.00 EU-
RO polis 17.00 Lumea
azi 17.35 Yanxi, palat-
ul suspinelor 18.35
Nadine 19.30 30 de
ani  19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.10
Michel vaillant 23.00
1989 - decembrie ro;u
0.00 Telejurnal 0.40
Nadine (r) 1.40 Fan/
Fun urban (r)2.05
Michel vaillant (r)
3.50 Telejurnal (r)
4.40 Garantat 100%
(r)5.55 Imnul
României

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ru\[
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
vocea României
23.30 vlad (r) 1.30
Las fierbinți (r)
3.30 vorbe;te
lumea  6.00 Ce se
întâmplă, doctore?
(r) 6.30 Arena
buc[tarilor

8.15 Ziua cârtiței (r)
10.30 La bloc (r)
12.45 Doamna din
Shanghai (r) 14.45
Iubire mare (r)16.15
Afurisitul de telefon!
18.15 La bloc 20.30
vânătoarea de ma-
fioți 22.30 Scăpat de
sub control 0.45
vânătoarea de ma-
fioți (r) 2.45 Scăpat
de sub control (r)
5.00 La bloc (r)  6.15
Ce spun românii (r)

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi Dani
12.00 Observator 14.00
Gazda perfect[ 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 18.50 Ajut eu!
19.00 Observator 20.15
iUmor (sezon nou)
23.15 Zona verde 1.15
Observator (r) 2.15 Ac-
ces direct (r) 4.00 In-
trusul 5.00 Intrusul 6.00
Observator

7.00 :tiri 7.30 Gim-
nastica de diminea\[
8.00 Agenda public[
(reluare) 12.00 :tiri
18.00 Audiențe în di-
rect, realizator Mihai
S[lceanu, invitați Ioan
Pop, Beniamin Urs,
:tefan Kaiser - con-
silieri jude\eni (r)
19.30 :tiri 20.00
Agenda public[, real-
izator Stela C[dar

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Diane Kruger,
“Michel Vaillant” 

- 21.10

Cabral Iback,
“Ce spun rom]nii” 

- 18.00

Beniamin Urs, 
invitat la “Audien\e
`n direct” - 18.00

Bojana Novakovic,
“Scăpat de sub 
control” - 22.30

Damla Colbay,
“Dragoste de 

contrabandă”  - 16.00

Hark-On Fung,
“Marea luptă” 

- 20.00
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7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.20
Doctorul de provincie
– ser. germ. 15.25
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc 20.25
Tătici model – ser.
magh. 21.35 Apasă
butonul, frate – game
show 0.00 Detectivi
privați – ser. docreali-
ty magh. 1.00 Secrete
de familie – ser. magh.
2.00 Sherlock și Wat-
son – ser. am. 4.40
Gotham – ser. am.

TV2

7.00 Mag. de
dimineață 10.05 As-
tro show 12.50
Călăuză pentru puști
14.30 Bucătarul șef
ca un vIP - gastrore-
ality 17.00 Mica mea
familie – ser. turc
18.10 Între prieteni
– ser. magh. 19.00
Jurnal RTL 21.05
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
23.30 Între prieteni
– ser. magh. 0.55
Băieți buni - ser.
magh. 3.45 Arcașul
verde – ser. am.

RTL Club
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Animalul vedetă al lunii
decembrie este, fără în-
doială, renul. Relația lui
strânsă cu bătrânul Moș
Crăciun i-a oferit o identi-
tate magică, de poveste.
Când spui reni te gândești
automat la Moș Crăciun și
viceversa. 

Însă renul este mai mult decât
un personaj mitic, este un animal
puternic ce a pus stăpânire pe țin-
uturile înghețate de dincolo de
Cercul Polar de Nord. Iată câteva
lucruri despre reni pe care poate
le veți găsi interesante sau pe care
unii dintre voi le cunoșteau deja.

Renul este o specie din familia
c[prioarelor bicopitate (Artio-
dactyla), ce trăiește în tundra
nordică din America de Nord, Eu-
ropa și Asia. Este singura specie
din această familie la care, atât
masculul, cât și femela prezintă
coarne bine dezvoltate.

Trăiesc în turme 
domestice

Pe continentul nord-ameri-
can, renul este cunoscut sub nu-
mele de caribou. Înainte se credea
că renul și caribou sunt două
specii distincte sau că renul este
varianta domesticită a cariboului.
Acum, cel mult, cele două animale
pot fi încadrate în subspecii
diferite, la fel ca și alte populații
de reni din lume, în funcție de
habitatul în care trăiesc< reni de
pădure, reni de tundra, reni eu-
ropeni, reni americani etc. Renii
norvegieni  de pe insula Svalbard
sunt cea mai mică subspecie de
ren, cântărind abia jumătate decât
un ren din altă zon[ a globului.

La ora actuală majoritatea re-
nilor din lume trăiesc în turme
domestice, iar populațiile sălbatice
sunt considerate amenințate cu
dispariția. De mii de ani,
popoarele nordice au exploatat
turmele sălbatice de reni pentru
a-și asigura subzistență< foloseau
blănile pentru a-și confecționa
îmbrăcăminte și încălțăminte,
carnea pentru hrană, iar oasele
pentru unelte. Acum 15.000 de
ani, Europa era intens populată de
reni. Acum, industria petrolieră
amenință viitorul renilor sălbatici,
afectând principala lor sursă de
hrană pe timp de iarnă< lichenii.

Amerindienii innu din nordul
Canadei au supraviețuit datorită
turmelor uriașe de caribou. De
mii de ani încoace ei migrează ală-
turi de turmele de reni. Când un
animal este vânat nimic nu se

irosește< carnea este
mâncată până la ulti-
ma fibră, oasele mem-
brelor nu se aruncă
întrucât este con-
siderat semn
de jignire la
adresa spiritului
caribou, iar coarnele
sunt atârnate în co-
paci, la înălțime,  ca
o dovadă de respect
la adresa animalului, a cărui viață
nu a fost irosită în zadar. În alte
culturi se credea că renii sunt cei
care duc spiritele morților  în cer.
Fiecare turmă de reni domestici
are un animal care este considerat
spiritul turmei și care nu este sac-
rificat decât atunci când nu mai
poate să meargă.  Acest exemplar
primește multă atenție și respect
din partea stăpânului.

Vara, blana animalelor
se închide la culoare

Renii sunt perfect adaptați și
echipați pentru condițiile vitrege
din ținuturile veșnic înghețate.
Nasul lor este astfel constituit încât
să încălzească rapid aerul rece din
exterior pentru a nu afecta
plămânii în cadrul respirației. În
condiții extreme, renii își pot regla
temperatura corporală< au abili-
tatea să suprime circulația din
membre astfel încât să nu se pi-
ardă căldură la acest nivel. La acest
moment temperatura din picioare
se apropie de nivelul critic de
deger[turi, însă niciodată nu se
ajunge până acolo.  Din același
motiv, coada este foarte scurtă.

Blana este dublu stratificată.
Stratul de la exterior este format
din fire de p[r ușoare, goale pe
dinăuntru, care permit o excelentă
izolație și oferă lejeritate animalu-
lui atunci când trebuie să înoate.

vara, blana animalelor
se închide la culoare în partea su-
perioară, dar rămâne deschisă în
zonele inferioare. Pe gât au fran-
juri de blană mai lungă. Iarna,
renii se îmbracă în mantii de săr-
bătoare, de un crem sau alb imac-
ulat.

Deplasarea pe zăpadă abun-
dent[ nu se poate realiza fără co-
pitele masive, cu suprafață mare
ce acționează ca niște dispozitive
împotriva afund[rii în omăt.

Pentru a nu se pierde de tur-
mă, cartilajele genunchilor scot
un sunet specific, ca un click,
sunet care este ușor de perceput
și urmărit de către renii rătăciți în
ceață sau viscol. În acest fel nimeni
nu este lăsat în urmă.

Renii de ambele sexe își
schimbă coarnele anual. Mărimea
coarnelor variază foarte puțin de
la masculi la femele, astfel încât e
dificil să fie sexa\i.

Momentul în care se pierd
coarnele vechi diferă de la un sex
la altul. Masculii își schimbă coar-
nele la începutul iernii, după ce
sezonul de împerechere se va fi
încheiat. Coarnele au rol în
atragerea femelelor și în luptele
pentru supremație, de aceea,
odată campionatul încheiat, mas-
culii se pot lepăda de armele lor.
Pe de altă parte, femelele își pierd
coarnele și cresc altele noi la în-
ceputul verii, după ce perioada
f[t[rilor s-a terminat.

Femelele sunt mai mici decât

masculii< cântăresc între 80 și 100
de kg și măsoară 160-200 de cm
în lungime. Masculii măsoară
180-215 cm în lungime și cân-
tăresc între 155 și 180 de kg. Mas-
culii scot sunete mai puternice
decât femelele, mai ales în sezonul
prohibiției. De regulă, renii nu
sunt foarte gălăgioși.

Simțul mirosului este extrem
de bine dezvoltat și le permite re-
nilor să miroase lichenii sub ză-
pada adâncă de până la 60 de cm.

Cercetări recente au relevat
faptul că renii sunt singurele
mamifere capabile să  vadă în
spectrul luminii ultraviolete.

Populațiile 
sălbatice 
de reni migrează 

vara se în-
dreaptă spre locurile

de păscut din nordul ex-
trem, unde hrana este din

belșug, iar iarna revin în sud
unde condițiile hibernale nu

sunt chiar atât de vitrege.
Caribou realizează cea mai lungă
migrație a vreunui animal tere-
stru. În fiecare an, turme de 50.000
până la 500.000 de indivizi străbat
nu mai puțin de 5000 de km, spre
și dinspre locurile de pășunat din
nord. În drumul lor pot întâlni
râuri, fluvii sau fiorduri, care însă
nu pun probleme excelen\ilor
înotători cu coarne.

Sezonul împerecherilor este
toamna, iar după o gestație de 7-
8 luni, un singur pui este născut,
primăvara. Micuții au abilitatea să
alerge imediat după naștere, pen-
tru a putea ține pasul cu turma și
a  sc[pa de prădători. Haitele de
lupi nordici însoțesc turmele mi-
gratoare, depinzând întru-totul de
acestea. Laptele de ren conține în
jur de 22% grăsime, fiind de 4-5
ori mai hrănitor decât cel de vacă.

Dieta este alcătuită 
din licheni, dar și iarbă
și frunze

Rudolph este cel mai celebru
ren dintre toți, datorită nasului
s[u roșu și faptului că el este cel
care conduce sania lui Moș Cră-
ciun. Pe baza datelor reale am
putea afirma faptul că Rudolph
este o femel[, deoarece tot timpul
este prezentat ca purtând coarne,
ori noi știm de mai sus că masculii
își leapădă coarnele la începutul
iernii, înainte de Crăciun, iar
femelele sunt singurele care le
păstrează până  primăvara urmă-
toare. De fapt, toți renii de la sania
Moșului ar putea fi femele.

Renul este vedeta lunii decembrie 
;i neobositul ajutor al lui Mo; Cr[ciun



8.05 Desene ani-
mate 10.55 Trend-
mania 12.30 Mag-
azin pentru
mecanicii auto
13.05 Bagajul –
mag. turistic  14.45
Eu, spionul – film
am. 16.50 Columbo
– ser. am. 20.55
James Bond< Lin-
iștea Quantumului
– film am-engl.
23.15 Argo 2 -  film
magh. 1.20 Mamă!
– horror am. 345
Evadarea – ser. am.

TV2

6.55 Azi dimineața
10.18 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
14.35 Suma 15.35
Biserica vie 16.35
Șansa 17.35 Lumea
18.33 Ești acasă
19.00 Jurnal 21.33
Astă-seară 22.30 Ju-
rnal mondial 22.51
Astă noapte  1.02
Jurnal de închidere

7.35 Clubul de puști
9.50 Star Wars – ser.
am. 11.45 Brand-
mania 12.10 Auto-
gram – pentru șoferi
14.15 Secolul XXI. -
legendele trăiesc cu
noi 15.20 Băieți
buni  – ser. magh.
16.40 Șmechera –
film am. 19.00 Jur-
nal  RTL  21.00 X-
Faktor – show 23.55
Goana după dia-
mante – film am.
2.00 Fără discuției –
film am-germ.

7.00 Documentar 360°
Geo 8.00 România…în
bucate (r) 8.30 Gener-
aţia Fit 9.00 Sid, micul
savant 10.00 Mic dejun
cu un campion 11.00
D’ale lu’ Mitică 12.00
vibe By Ioana voicu
12.30 Cap compas
13.00 Gala Umorului
15.00 Femei de 10, băr-
bați de 10 17.00 Zile cu
stil 17.30 Motorvlog
18.00 Memorialul
Durerii - o istorie care
nu se `nva\[ la ;coal[
18.50 Sport 19.00 Tele-
jurnal TvR 2 19.35 E
vremea ta! 20.10 Mar-
quise 22.10 Dragoste ;i
s]nge 23.50 Zile cu stil
0.20 Motorvlog 0.50
Marquise (r) 2.25 Dra-
goste și sânge (r) 4.25
Telejurnal TvR2 5.00
Sid, micul savant (r)
5.55 Imnul României
6.00 Motorvlog 6.30
Telehspping

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Teo Show 11.00
Sport, dietă şi o ve-
detă 11.30 Teleshop-
ping 12.00 Știrile
Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
(r) 15.00 ROventura
16.00 Puterea dra-
gostei 18.00 Știrile
Kanal D 19.00 Pute-
rea dragostei 20.00
Moldovenii 21.30
Cash Taxi 23.00 Ști-
rile Kanal D (r) 0.00
ROventura 1.00 Pu-
terea dragostei (r)
4.00 ~n c[utarea
adev[rului (r) 5.30
Pastila de r]s (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s (r)
6.45 Știrile Kanal D 

7<30 Snooker< Campi-
onatul Britanic, la York,
în Regatul Unit 9<30
Combinata nordică< Cu-
pa Mondială, la Ruka, în
Finlanda 10<05 Combi-
nata nordică< Cupa
Mondială, la Ruka, în
Finlanda 10<50 Combi-
nata nordică< Cupa
Mondială, în Norvegia
11<55 Schi fond< Cupa
Mondială, în Norvegia
12<55 Fotbal< Premier
League 13<25 Fotbal< Re-
gatul Unit 14<25 Fotbal<
Premier League 16<30
Fotbal< Regatul Unit
16<55 Fotbal< Premier
League 21<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Lake
Louise, în Canada 23<00
Călărie< Mastersul de la
Paris Longines, în
Franţa 0<30 Ştirile Eu-
rosport 0<35 Schi alpin<
Cupa Mondială, la
Beaver Creek, în Statele
Unite 1<15 Ştirile Eu-
rosport 1<20 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Lake
Louise, în Canada 2<30
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 4<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Östersund, în Suedia
5<00 Schi fond< Cupa
Mondială, în Norvegia
6<00 Schi fond< Cupa
Mondială, în Norvegia
6<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite

7.00 Jurnal 7.50
Harta 8.55 Preietenii
lui Noe 9.30 Modă și
design 10.30 Îngerul
păzitor – ser. am.
13.02 Jurnal 12.05
Muzică de prânz
14.30 Aventurierul
și lady – ser. engl.
15.20 Doc Martin –
ser. engl.  16.15
Studiu despre femei
– film magh. 18.00
Înger gastronomic
20.40 Pe drumul iu-
birii– film am.  22.25
Fortunata- film it.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Gabriel Garko,
“Dragoste ;i s]nge” -

22.10

Christian Sabbagh,
“:tirile Kanal D” -

18.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Lasă-mă să zbor
(r) 14.00 Muzica
tr[d[rii (r) 15.00 O
singur[ privire 16.00
Dragoste de contra-
bandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Muzica
tr[d[rii 19.00 Lasă-mă
să zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei  23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
trabandă (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi 4.00 Ce
se întâmplă doctore ?
(r) 4.15 Pretul dra-
gostei (r) 5.00 Muzica
tr[d[rii (r) 5.45 Inimi
;i lacrimi 6.45 Dra-
goste de contraband[

7.20 Paradisul fe-
meilor 9.30 Tele-
shopping 10.30
Flash monden (r)
11.00 Secrete de stil
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Tele-
shopping 13.30 Din
toat[ inima 15.15
Orient Express
18.00 Focus 18
19.30 Flash mon-
den 20.00 Basic -
Instructia 22.00
Casa Charnel (r)
0.00 Cu m]inile cu-
rate 2.30 Orient Ex-
press (r) 5.30 Focus
6.50 Teleshopping

7.00 Adev[ruri despre
trecut 7.30 Politică şi del-
icateţuri (r) 8.30 Aven-
tur[ urban[ 9.30 Con-
structorii de visuri 10.00
vreau să fiu sănătos
11.00 Levintza prezintă
11.30 Observatori la Par-
lamentul European 12.00
Gala PatriotFest 2019
13.00 Jurnalul familiei
“Escu” 14.00 Telejurnal
14.30 Ora regelui 15.30
Replay 17.00 vedeta pop-
ular[ 19.00 Teleenciclo-
pedia 19.55 30 de ani în
30 de episoade 20.00
Telejurnal 21.00 Dosar
Rom]nia 22.00 Tut< des-
tinul unui faraon 23.00
Profesioniştii... cu Euge-
nia vodă 0.00 #Creativ
0.35 Teleenciclopedia
1.30 Disp[ru\i f[r[ urm[
2.20 Tut< destinul unui
faraon (r) 3.10 Telejurnal
(r) 4.00 Gala PatriotFest
2019 (r) 4.50 vorbe;te
corect! 5.00 Jurnalul fam-
iliei “Escu” 5.50 30 de ani
în 30 de episoade 5.55
Imnul Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 I Like IT 10.30
Superspeed la Pro
Tv 11.00 Marele
Uriaş Prietenos -
Știrile PRO Tv
13.30 Cel mai lung
drum 16.00 vocea
României (r) 19.00
Ştirile Pro Tv 20.00
Singur acas[ 22.00
Greu de ucis 0.45
Box< B[t[lia conti-
nentelor - Andy Ruiz
vs Anthony Joshua
1.45 Cel mai lung
drum (r) 4.00 Ma-
rele Uriaş Prietenos
(r) 6.00 Lec\ii de
via\[ (r)

8.15 Afurisitul de
telefon (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 Don
Juan modern (r)
14.30 A fost odată
Curly (r) 16.30 Cow-
boy și idioți 18.15 La
bloc 20.30 Echipa de
fotbal 22.15 Filiera
asiatică 0.15 Echipa
de fotbal (r) 2.00 Fil-
iera asiatic[ 4.00 La
bloc (r) 6.15 Ce spun
românii (r) 

7.00 Observator 9.30 Albă
ca Zăpada și cei șapte pitici
(r) 11.00 Prietenii lui Moș
Crăciun 13.00 Observator
13.15 Sacrificiul (r) 15.30
Chefi la cu\ite 18.50 Ajut
eu! 19.00 Observator
20.00 Te cunosc de undeva
23.15 Rogue One< O
poveste Star Wars 2.00 Ob-
servator (r) 3.00 e Wall
- Marele Zid (r) 4.15 Pri-
etenii lui Moș Crăciun (r)
6.00 Observator 

7.00 :tiri 9.00 Spiridu;
Ghidu; 16.00 Info Studio,
realizator I. Anița;, invi-
tat[ prof. univ. Rodica
Mereu\[ 17.00 La psi-
holog ,  realizator I.
vladimirescu, invitat[
Ioana Zaharia. Arta de a
tr[i fericit 18.00 Taina
credin\ei (lb. maghiară),
realizator Eva Laczko
19.00 :tirile săptămânii
20.00 Spectacol de gală de
Ziua Națională 22.00
“S[n[tate, frumuse\e,
stil”
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Avan Jogia,
“Tut< destinul unui
faraon” - 22.00

Ruby Barnhill,
“Marele Uria; 

Prietenos” - 11.00

Rodica Mereu\[, 
invitata emisiunii 
“Info Studio” - 16.00

Michelle Renaud,
“Muzica tr[d[rii” -

18.00

David Koechner,
“Echipa de fotbal” -

20.30

Callum Blue,
“Casa Charnel” -

22.00
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Luna decembrie este de
obicei luna în care ne facem o
mulţime de planuri pentru an-
ul nou care se apropie cu paşi
repezi. 

Înainte de a trece la planuri, fie
acestea realiste sau dimpotrivă, to-
tal rupte din realitate, recoman-
darea specialiştilor, fie aceştia psi-
hologi sau traineri în dezvoltarea
personală, e să facem o analiză a
anului ce se apropie de final şi să
vedem ce anume am reuşit să punc-
tăm din lista de obiective şi ce mai
avem de făcut. 

Conştientizarea situaţiei
în care ne aflăm

De regulă, chiar conceptul de
dezvoltare personală se referă la
crearea unui plan de acţiune care
să aibă la bază în primul rând conş-
tientizarea situaţiei existente, re-
flectarea asupra ei, stabilirea scop-
urilor şi a planului de acţiune pen-
tru a ne dezvolta pe plan personal
şi, desigur, profesional. Toate merg
împreună în mod normal. Nu
putem vorbi despre echilibru dacă
balanţa înclină mai mult la viaţă
profesională sau invers. Toate plan-
ificările pe care ni le facem, indifer-
ent de momentul vieţii în care ne
aflăm, ţin de o serie de aspecte di-
verse ale vieţii noastre personale.
Înainte de a trece la acest plan de
dezvoltare personală propriu-zis, e
bine să ştim la ce se referă pe larg
termenul de dezvoltare personală. 

Aşadar, conform definiţiilor,
dezvoltarea personală stă de fapt
pe viziunea fiecăruia din noi, aceas-
ta constând în punctele slabe,
punctele forte, etapele, paşii pe care
să îi urmăm pentru a realiza ceva
anume. Fiindcă e vorba de paşi, se
subînţelege că vorbim de un proces

foarte bine structurat prin care
treptat atingem mai multe obiective
care în fond şi la urma urmei ţin
chiar de evoluţia noastră. Ajungem
iată din nou la ideea că viaţa pro-
fesională are o legătură puternică
cu cea personală pentru că şi în
momentul în care evaluăm situaţia
carierei noastre, includem cu sigu-
ranţă aspecte ce ţin de viaţa per-
sonală.

Învăţare continuă 
şi îmbunătăţirea 
capacităţii de a înţelege

Aşadar, termenul pe care îl nu-
mim dezvoltare personală este un
proces de învăţare activă şi contin-
uă pe care îl întreprindem pentru
noi înşine. Ne îmbunătăţim prin
acesta capacitatea de a înţelege. Spe-
cialiştii ne mai spun că nu putem
vorbi despre dezvoltare personală
fără a avea un plan cât mai aproape
de nevoile noastre reale. Cei care
nu se descurcă să pună negru pe
alb acest plan pot cere ajutor de la
specialişti, de la consilieri în dez-
voltarea personală sau de la con-
silieri de carieră. În încheiere vom
trece în revistă scopurile ce stau la
baza realizării planului de dez-
voltare personală, pe această temă,
în luna decembrie, urmând să
revenim cu mult mai multe infor-
maţii ce să vină în sprijinul citito-
rilor care îşi doresc să facă o analiză
a anului ce se apropie de final şi să
îşi facă un plan pentru anul ce vine.
Referitor la scopul pentru care re-
alizăm de fapt planul, unul e că
definim obiectivele personale atât
pe un termen scurt, cât şi pe unul
lung. Prin întocmirea planului ve-
dem ce e de făcut pentru atingerea
obiectivelor, identificăm, analizăm
şi ne înţelegem mai bine pe noi
înşine, reflectăm asupra planificării. 

Viziunea ;i planul 
de dezvoltare personal[

“Sunt prea înaltă!”, “Sunt prea
scundă!”, “Sunt prea grasă/slabă”,
“Nu-mi place culoarea părului
meu”. Toate acestea sunt com-
plexe. Desigur, lista poate con-
tinua la nesfârşit în unele cazuri.
Atitudinea critzică pe care o
avem referitor la propria noastră
persoană poate atinge în unele
cazuri cote alarmante. 

Cercetările de specialitate vin
şi ne atrag atenţia că aceste com-
plexe, în situaţia în care nu sunt
depăşite, ne afectează puternic
psihicul. 65% dintre adolescenţi
suferă din cauza imaginii nega-
tive pe care o au despre ei înşişi. 

De unde apar aceste com-
plexe? Ei bine, se spune că de cele
mai multe ori ne raportăm la un
mod ideal. Adică suntem de
părere că în realitate ar trebui să
fim ca în acel mod ideal în care
ne imaginăm că am funcţiona

bine. Aşa ceva nu se poate, nu
putem fi perfecţi niciunul dintre
noi. În schimb, putem să ne ac-
ceptăm micile defecte şi putem
să înţelegem că şi imperfecţiunea
are frumuseţea ei aparte. De-a
lungul anilor s-au fixat anumite
standarde şi simţim că suntem
incapabili să le atingem. Com-
plexele, ori de care tip ar fi ele,
trebuie scoase din viaţa noastră
de zi cu zi şi e recomandat să vor-
bim deschis despre ele cu oa-
menii care ne sunt apropiaţi. 

Specialiştii ne mai spun că nu
e bine să ne concentrăm exclusiv
asupra imaginii noastre în
aprecieri, asta mai ales în condiţi-
ile în care petrecem foarte mult
timp în mediul virtual, pe reţele
de socializare. Putem scăpa de
complexe dezvoltându-ne cal-
ităţile pe care le avem, bucurân-
du-ne de pasiunile noastre.

Cum sc[p[m de complexele 
pe care le avem?

vă place să fiţi din când în când singuri, să
vă analizaţi stările interioare, gândurile, emoţiile?
Specialiştii spun că nu e deloc rău să facem asta
periodic. Problema apare când tendinţa de izo-
lare devine un fenomen care se manifestă des. 

Analizându-ne gândurile, trecându-le prin
filtrul minţii, al stărilor sufleteşti ne ajută foarte
mult la restabilirea echilibrului. 

Cercetările în domeniu, în special cele re-
cente, indică faptul că singurătatea poate sa
evolueze ca o boală ca traseu şi din clipa în care
e infiltrată în stilul nostru de viaţă prinde putere
şi în timp simptomele se agravează. Cu alte cu-
vinte, nu este deloc bine să fim retraşi. Sunt foarte
multe strategii pentru a deveni oarecum mai so-
ciabili şi a ne ancora în prezent în momentul în
care ne aflăm între oameni. Notăm asta deoarece,
conform specialiştilor, tendinţa de izolare se

poate manifesta şi la oameni care trăiesc efectiv
în mijlocul altora, dar gândurile ajung să meargă
atât de departe încât aceştia să nu mai fie prezenţi
cu mintea nici măcar la simplele conversaţii de
grup. E bine aşadar să înţelegem cât de impor-
tante sunt conexiunile sociale. De-a lungul vieţii,
ne cultivăm fiecare din noi personalitatea şi ed-
ucaţia, iar cei cu care ne petrecem mai mult timp
ajung să ne cunoască destul de bine. Indicat e să
ne înconjurăm de oameni care au aceleaşi in-
terese ca ale noastre. Un alt aspect se referă la
faptul că e recomandat să facem diferenţa dintre
a ne simţi singuri şi a fi singuri cu adevărat. To-
todată, e recomandat să ne cultivăm empatia
pentru a nu trăi izolaţi de viaţa socială şi a deveni
parteneri de nădejde în conversaţii, ceea ce va
conduce automat la faptul că oamenii ne vor
căuta compania. 

Strategii pentru a sc[pa de tendin\a de autoizolare 



8.05 Desene animate
10.50 Ești mare!
11.25 Tocul – mag.
pt. femei 12.50 Super
Car – mag. pt. șoferi
14.25 Andri’s
Kitchen -  show gas-
tronomic  15.00 Uite,
cine vorbește! – ser.
am. 16.50 Târgul se
face în doi – film am.
22.00 Turnul Negru
– film am. 0.00 Ur-
mașii - film am. 2.30
Fără vânt – film
magh. 4.25 vis de-
spre Africa – film am.

TV2

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

7.35 Clubul de puști
10.20 Star Wars< aven-
turile familiei
Freemaker – ser. am.
11.45 Lifestyle 12.40
Aventurierii – mag.
turistic 13.55 Hotelul
anului 15.25 Street
Kitchen – gastro-real-
ity 16.45 Teama de
căsătorie – film am.
19.00 Jurnal RTL
19.50 Băieți buni –
ser. magh. 21.05 Star
Wars< ultimul Jedik -
film am. 0.20
Leagănul îți va fi
sicriul – film am. 3.25
Cifruri – ser. am.

7.00 Documentar 360°
Geo  8.00 Rom]nia... ̀ n
bucate 8.30 vibe By
Ioana voicu 9.00 Fer-
ma 10.00  Pescar hoinar
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aven-
tură11.00 Handbal
masculin, Cupa Ro-
mâniei<  CS Dinamo
Bucureşti – Dunărea
Călăraşi  12.30 S[n[tate
cu de toate  13.10 Co-
moara! 14.40 Iarna am-
intirilor15.00 Drag de
România mea! 17.00
D'ale lu' Mitică 18.00
Reţeaua de idoli 19.50
Sport 19.00Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea
ta! 20.10 Lumina palidă
a durerii 22.40 Ludovic,
copilul-rege 1.30
Reţeaua de idoli (r)
2.15 Comoara (r) 3.35
Lumina palidă a durerii
(r)5.55 Imnul
României

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Tele-
shopping 8.45 Teo
Show (r) 10.30
ROventura (r) 11.30
Teleshopping 12.00
Știrile Kanal D 13.00
În căutarea adevăru-
lui (r) 14.30 Asta-i
România! 16.00 Put-
erea dragostei  18.00
Știrile Kanal D 19.00
Puterea dragostei
20.00 Roata norocu-
lui 22.00 Asta-i Ro-
m]nia! 23.30 Știrile
Kanal D (r) 0.30
Roata norocului
2.30 Puterea dra-
gostei (r) 5.30 Pastila
de r]s 6.00 Teleshop-
ping 6.30 Pastila de
r]s (r) 6.45 Știrile
Kanal D

7<30 Snooker< Campionat-
ul Britanic, la York, în Re-
gatul Unit 9<30 Combinata
nordică< Cupa Mondială ,
în Norvegia 10<05 Com-
binata nordică< Cupa
Mondială , în Norveg-
ia11<15 Schi fond< Cupa
Mondială, la Lillehammer,
în Norvegia 12<30 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Lillehammer, în Norveg-
ia14<00 Combinata
nordică< Cupa Mondială,
la Lillehammer, în Norve-
gia 15<00 Fotbal< Regatul
Unit 15<55 Fotbal< Premier
League 18<00 Fotbal< Re-
gatul Unit 18<25 Fotbal<
Premier League 20<30 Schi
alpin< Cupa Mondială , în
Canada 21<30Schi alpin<
Cupa Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite
23<00 Ştirile Eurosport
23<05 Călărie< Mastersul
de la Paris Longines , în
Franţa 0<30 Ştirile Eu-
rosport 0<35 Sărituri cu
schiurile< Cupa Mondială,
la Nizhny Tagil, în Rusia
1<30Schi alpin< Cupa
Mondială , în Canada 2<30
Snooker< Campionatul
Britanic, la York, în Regat-
ul Unit 4<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite
5<00Schi alpin< Cupa
Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite
6<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite
6<45Schi alpin< Cupa
Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite

9.00 Emisiuni reli-
gioase 10.10 Rome
Reports 11.25 Re-
ligie și libertate
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.20 Poveștile de
iarnă și de crăciun –
film științific germ.
15.50 Bal mascat –
film magh. 18.25
Cartea de bucate a
lui Borbás Marcsi
22.20 Adulter – film
magh. 23.35 Fitzcar-
raldo – film germ.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Adrian Pintea,
“Lumina palidă a
durerii” - 20.10

Bursucu',
“Roata norocului” 

- 20.00
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7.15 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Lasă-mă să zbor
(r) 14.00 Muzica
trădării (r)15.00 O sin-
gur[ privire 16.00
Dragoste de contra-
bandă 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Legea iu-
birii 19.00 Lasă-mă să
zbor (r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se `nt]mpl[, doc-
tore? (r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00
Muzica trădării (r)
5.45 Inimi ;i lacrimi

6.45 Dragoste de con-
traband[  (r)

7.20 Camera de r]s
(r) 8.10 Happy News
8.45 Casa< con-
strucţie şi design
9.20 Teleshopping
10.30 Flash monden
(r)11.00 În bucătărie
cu Horia vîrlan
12.00 Teleshopping
13.30 Camera de râs
14.00 Cu mâinile
curate 16.00 Croni-
ca cârcotaşilor (r)
18.00 Focus 18
19.00 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
naţiei - Best of 23.00
Ascunzătoarea 1.00
Basic - Instruc\ia (r)
3.00 Evadarea5.00
Flash monden 5.50
Starea na\iei 6.50
Teleshopping

7.00 -8.00 Universul
credinţei 9.00 M.A.I.
aproape de tine  9.30 Pro
patria 10.00 În grădina
Danei10.35 viaţa satului
11.50 Minutul de agri-
cultură 12.00 viaţa sat-
ului 13.00 Tezaur fol-
cloric 14.30 Politică şi
delicateţuri 15.30
Handbal masculin, Cu-
pa României< CSM
Focşani - AHC Potaissa
Turda 17.10 Prietenii
incredibile 18.00 Aven-
tura urbană 19.00 Exclu-
siv în România 19.45
Momentart 19.55 30 de
ani în 30 de episoade
20.00 Telejurnal 21.00
vedeta populară 23.00
Garantat 100% 0.00 Re-
play 1.00 Prietenii in-
credibile (r) 2.00 Tezaur
folcloric (r)2.50 Mo-
mentArt (r) 3.00 Tele-
jurnal (r)3.50 Universul
credinţei (r) 5.30 În gră-
dina Danei (r) 5.55Im-
nul României  

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ce se întâmplă
doctore? 10.30 Are-
na buc[tarilor 11.00
Ștrumpfii< Satul pier-
dut - Știrile PRO Tv
12.45 Apropo Tv
13.45  Singur acasă
(r) 16.00 visuri la
cheie (r) 18.00
România, te iubesc!
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Stăpânul in-
elelor< Frăția inelului
23.30 Ted 2  1.45
Apropo Tv (r)2.45
România, te iubesc!
(r) 3.30 Ted 2 (r) 5.15
Ce spun românii (r)
6.00 Ştirile Pro Tv

8.15 Don Juan
modern (r) 10.15
La bloc (r) 12.30 A
fost odată Curly (r)
14.30 Cowboy și id-
ioți (r) 16.15 Păcate
de familie 18.15 La
bloc 20.30 Clopote
de nuntă 22.15
Breaking News 0.00
Filiera asiatică (r)
2.00 Breaking News
(r) 3.45 La bloc (r)
6.15 La Maruţă (r)

7.00 Observator 9.45 Te
cunosc de undeva
(r)13.00 Observator
13.15  Sacrificiul (r) 15.30
Chefi la cuțite (r) 18.50
Ajut eu! 19.00 Observa-
tor 20.00 Eroi de sacrifi-
ciu  22.00 iUmor (r) 0.30
Eroi de sacrificiu (r)2.30
Observator (r) 3.30
Rogue One< O poveste
Star Wars (r) 6.00 Obser-
vator 

7.00 :tirile s[pt[m]nii 11.00
Taina credin\ei, realizator
Mihaela G., invitat preotul
Cristian Bolo; 12.00 Mani-
festări ;i concert de Ziua
Națională 13.00 ~n slujba
comunit[\ii, realizator M.
S[lceanu, invitat[ Marta
Cordea - Biblioteca
Jude\ean[ 14.00 Zone fol-
clorice. Program de colinde
15.00 - Istorie pierdută, is-
torie regăsită 17.30
S[n[tate, frumuse\e, stil (r)
18.30 Educație ecologică
20.00 În slujba comunității
(r)
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Iuliana Tudor,
“Vedeta populară” 

- 21.00

Macaulay Culkin,
“Singur acasă” 

- 13.45

Marta Cordea, 
invitata emisiunii

“~n slujba 
comunit[\ii” - 13.00

Danica McKellar,
“Clopote de nuntă” 

-20.30

Arap Bethke,
“ Lasă-mă să zbor” 

- 19.00

Horia Vîrlan,
“În bucătărie cu 

Horia Vîrlan” - 11.00
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În general fasolea verde şi fa-
solea uscată le percepem ca pe
nişte alimente mai mult sau
puţin consumate, în funcţie de
opţiuni. Cu siguranţă multe per-
soane nu s-au gândit la propri-
etăţile curative ale acestui ali-
ment considerat de unii ca fiind
deosebit de preţios. Iată în cele
ce urmează câteva informaţii
privind calităţile curative.

Fasolea păstăi

Fasolea este un fruct exotic
care conţine trei tipuri de za-
haruri naturale< sucroza, fruc-
toza şi glucoza. 

Fasolea păstai previne boli
precum< depresia, sindromul
premenstrual, anemia, hiperten-
siunea. Iată care sunt propri-
etăţile sale<

Depresie< Cercetările au
dovedit că depresivii se simt mai
bine după ce consumă fasole. Ea
conţine triptofan, o proteina pe
care organismul o transformă în
serotonină. Ea îţi aduce aportul
la îmbunătăţirea stării psihice
generale.

Sindromul premenstrual< vi-
tamina B6 pe care fasolea o
conţine reglează nivelurile glu-
cozei în sânge.

Anemia< Bogată în fier, fa-
solea poate stimula producţia de
hemoglobină în sange.

Tensiunea arterială< Acest al-
iment este foarte bogat în potasiu
şi conţine cantităţi reduse de
sare, lucru care ajută la scăderea
tensiunii.

Îmbunătăţeşte capacitatea

creierului< Un studiu a dovedit
că micuţii care m[nâncă fasole
la micul-dejun şi la prânz bene-
ficiază de o îmbunătăţire a ca-
pacităţilor cognitive. 

Constipaţia< Bogată în fibre,
fasolea păstăi reglează activitatea
intestinelor.

Arsuri la stomac< Fasolea
păstăi conţine un antiacid natu-
ral care reduce starea de discon-
fort în cazul arsurilor la stomac.

Fasolea este recomandată în
terapia unor boli ca< stări
reumatice, acnee, hidroptizie, di-
abet, stări de convalescenţă,
afecţiuni ale rinichilor, peri-
cardită, afecţiuni ale vezicii
urinare.

Tecile de fasole

Ceaiul se prepară dintr-o lin-
gură de teci de fasole mărunţite,
care se fierb cu o cană (250 ml)
de apă, timp de 10-15 minute.
Se strecoară şi se beau 2-3 ceşti
zilnic. Pentru bolnavii de diabet,
se îndulceşte cu zaharină. 

Maceratul la rece se obţine
din 4 linguri de teci de fasole
mărunţite. Se pun într-un litru
de apă rece şi se lasă la macerat
până a doua zi. 

Dimineaţa se pune
amestecul la fiert până ce canti-
tatea de apă scade la jumătate.
Ceaiul obţinut se bea într-o zi,
repartizat în 3 porţii. Acest mod
de preparare se recomandă pen-
tru persoanele care vor să elim-
ine cât mai multă apă din corp.

Text selectat şi prelucrat 
de Ioan A.

Fasolea este un remediu în boli
ale vezicii urinare

Pia\a Eroii Revolu\iei, 
nr. 5 - Satu Mare

Telefon< 0361 884947

SC ATOMEDICAL VEST SRL 
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare, 

str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[

de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.

Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar

fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.

Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.

Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.

Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.

Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul 
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,

`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101



7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.20
Doctorul de provin-
cie – ser. germ. 15.25
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc  20.25
Tătici model – ser.
magh. 21.35 Apasă
butonul, frate – game
show 0.00 Detectivi
privați – ser. magh.
1.00 Secrete de fam-
ilie – ser. reality
magh. 2.00 Sherlock
și Watson – ser. am. 

TV2

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jur-
nalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35
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 As-
tro Show 12.50
Portret – mag. 14.30
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
17.00 Mica mea fam-
ilie – ser. turc 18.10
Între prieteni – ser.
magh. 19.00 Jurnal
RTL 21.05 Bucătarul
șef ca un vIP - gas-
troreality 23.30 Între
prieteni – ser. magh.
0.20 Secolul XXI.,
legendele trăiesc cu
noi  1.30 CSI< Inves-
tigatorii din Miami –
ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°-
GEO 10.00 Mic dejun
cu un campion 11.00 În
direct cu vIAŢA! 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
Motorvlog 14.00 Doc-
umentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 Iu-
bire dincolo de timp
17.00 România…în bu-
cate 17.40 ~n direct cu
vIA|A! 18.45 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta! 20.00
C];tig[ Rom]nia! 21.10
Destine în război 23.00
Secrete de război 0.00
C];tig[ Rom]nia! 1.10
Ludovic, copilul-rege
3.55 E vremea ta! 4.10
Secrete de război (r)
5.05 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<30 Snooker< Campi-
onatul Britanic, la
York, în Regatul Unit
9<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Canada
10<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Lake
Louise, în Canada
11<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Canada
12<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Öster-
sund, în Suedia 13<45
Snooker< Campionat-
ul Britanic, la York, în
Regatul Unit 14<45
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow,
în Regatul Unit 20<00
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow,
în Regatul Unit 20<30
Ştirile Eurosport
20<35 Maraton 20<45
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow,
în Regatul Unit 1<00
Ştirile Eurosport 1<05
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
Nizhny Tagil, în Rusia
2<30 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială,
la Nizhny Tagil, în Ru-
sia 4<00 Snooker< Seria
Home Nations, la
Glasgow, în Regatul
Unit 6<00 Biatlon< Cu-
pa Mondială, la Öster-
sund, în Suedia 

7.00 Jurnal 7.50
Magazin pentru rro-
mi 8.45 Poșeta 9.45
Prinde-mi mâna –
ser. turc 10.30 Don
Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 14.30
Lumea e o masă
plină – ser. germ.
15.15 Jamie învinge
Italia – ser. gastr.
16.10 Dragoste in-
finită – ser. turc
17.05 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Prinde-
mi mâna – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 21.30  Lumina
albastră – mag.
criminalistic 22.30
Pierduții – ser. engl.
23.35 Femeia se-
cretelor – ser. am.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Jack O'Connell,
“Destine 

`n r[zboi” - 21.10

Bergüzar Korel,
“Patria mea 
e;ti tu” - 23.00
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Las[-m[ s[ zbor (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Muzica tr[d[rii
(r) 15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste
de contraband[ 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Muzica tr[d[rii 19.00
Lasă-mă să zbor 21.00
Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Lacrimi de iubire
0.00 Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Inimi
;i lacrimi (r) 4.00 Ce se
întâmplă, doctore? 4.15
Pre\ul dragostei (r) 5.00
Muzica tr[d[rii (r) 5.45
Inimi ;i lacrimi (r) 6.45
Dragoste de contra-
bandă (r)

7.20 Din toat[ inima
(r) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Constan-
tin 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 sănă-
tății 18.00 Focus 18
19.30 Tr[sni\i 20.30
Echipa de elit[ 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Echipa de elit[ (r)
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Familia
5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Tribuna
partidelor parlamentare
13.00 Dosar Rom]nia
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
17.00 Banii t[i 17.35
Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.35 Nadine
19.30 30 de ani 19.40
Sport Meteo 20.00 Tele-
jurnal 21.00 Rom]nia 9
22.00 vremea barbar-
ilor 23.00 1989 - de-
cembrie roșu 0.00 Tele-
jurnal 0.40 Nadine 1.40
vremea barbarilor (r)
2.30 Tezaur folcloric (r)
3.20 vorbe;te corect!
3.25 30 de ani `n 30 de
episoade (r) 3.30 Sport
3.50 Telejurnal (r) 4.40
Profesioniştii... cu Eu-
genia vodă (r) 5.30
Banii t[i 5.55 Imnul
României 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
vlad 22.30 Cod de
acces< Swordfish
0.30 Ştirile Pro Tv
1.00 Greu de ucis (r)
3.30 Arena bucătar-
ilor (r) 4.00 Lecţii de
viaţă (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.15 P[cate de fami-
lie 10.30 La bloc (r)
12.45 Afurisitul de
telefon (r) 14.45
Ștrumpfii< Satul pier-
dut (r) 16.30 Dom-
nișoare la ananghie
18.30 La bloc 20.30
Pathfinder - Între
două lumi 22.30
Poarta timpului 0.45
Pathfinder - Între
două lumi (r) 2.45
Poarta timpului (r)
4.45 La bloc (r) 5.15
La M[ru\[ (r)   

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator
17.00 Acces direct
19.00 Observator
20.00 Chefi la cuțite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

6.30 Gimnastica de
dimineață 16.00 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 17.00 Pano-
ramic Sportiv, realiza-
tor I. Bl[jean, invitat
David Seletye - director
ACR Satu Mare  18.00
Audiențe în direct, re-
alizator Mihai S[lceanu
19.30 :tiri 20.00 Agen-
da public[, realizator
Stela Cădar 
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Nicholas Pinnock,
“Vremea 

barbarilor” - 22.00
Emilian Oprea,
“Vlad” - 20.30

Karl Urban,
“Pathfinder - ~ntre
dou[ lumi” - 0.45

David Seletye,
invitatul emisiunii

“Panoramic
Sportiv” - 17.00

Nazan Kesal,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Steven Seagal,
“Echipa de elit[“ -

20.30

Ciuperci umplute 

Mod de preparare<

Ciupercile se curăță, iar codi-
țele se taie mărunt. Ceapa mărun-
țită de călește bine în ulei, se adau-
gă codițele de ciuperci, se condi-
mentează cu sare, piper și oregano
iar când și ciupercile s-au călit și

au un aspect sticlos se adaugă 2
ouă bătute în prealabil. Când toată
compoziția s-a prăjit se lasă să se
răcească puțin, se adaugă un ou
crud, pesmetul, iar dacă e nevoie
se mai condimentează după gust.
Se amestecă bine și cu această
compoziție se umple ciupercile.
Se așează pe o tavă căptușită cu
hârtie de copt, se presară cu caș-
caval și în cuptorul preîncălzit se
prăjesc circa 10-12 minute. Se
poate orna cu frunze de pătrunjel,
eventual ardei roșu, iar la servire
arată foarte bine dacă se așează pe
un pat de salată.

Ingrediente<

12 bucăți de ciuperci Agari-
cus, cunoscute sub numele de
champignon, cu diametrul de
circa 7-8 cm, 3 ouă, o ceapă, 2
liguri de pesmet, 5-6 linguri de
ulei, 100 g de cașcaval răzuit, sa-
re, piper, oregano. Dacă doriți
să preparați mâncare de post fo-
losiți cașcaval vegetal, iar în loc
de ouă o lingură de făină și circa

100 ml de apă.

Pr[jituri cu miere

Mod de preparare<

Ingredientele pentru aluat se
amestecă bine, se frământă, apoi
se acoperă și se lasă circa o oră să
stea la temperatura cameri. După
o oră se întinde aluatul la circa 1
cm grosime și se decupează cu di-
verse forme. Se așează pe o tavă
căptușită cu hârtie de copt, apoi

se unge cu ouă. Se coace la cuptor
preîncălzit. Atenție, se coace foarte
repede! Se poate orna înaite de a
fi pusă la cuptor, cu bucăți de nuci,
sau de migdale, ori după ce s-a
prăjit, cu pastă de zahăr. Albușul
de ou, cu un pic de sare se bate
spumă tare și se adaugă zahărul.
Se taie colțul unei pungi de plastic,
cu ajutorul căruia se poate desena
ușor, orice formă pe prăjiturele.
Se pot construi din ele și mici ca-
douri (brăduț, căsuță, sania Mo-
șului etc). Așezate într-o cutie,
prăjiturile cu miere se pot păstra
mai multe luni.

Ingrediente<

400 g de făină, 150 g zahăr
pudră, 60 g margarină, 2 ouă, 3
linguri de miere, o lingură rasă
de scorțișoară pudră, o linguriță
mică de cuișoare măcinate fin,
coaja rasă de la o jumătate de lă-
mâie, o linguriță de bicarbonat
de sodiu alimentar și eventual
vopsea alimentară pentru orna-
men. Pentru pasta de zahăr< al-
bușul unui ou și 6-7 liguri de

zahăr tos.

Rubric[ realizat[ de Eva Laczko

Chiftelu\e de soia

Mod de preparare<

Granulele de soia se fierb în-
tr-un litru de apă cu delicat. Se
lasă să se răcească și surplusul de
apă se strecoară. Se adaugă pes-
metul, făina și condimentele, după
gust, tocmai ca la chifteluțele din
carne. Dacă folosiți legume proas-

pete (un morcov, un pătrunjel, o
feliuță de țelină, o feliuță de gulie,
un sfert de ardei gras, un sfert de
ceapă), acestea se răzuiesc fin și
se amestecă la compoziția anterior
preparată. În cazul în care com-
poziția pare prea seacă și nu se
poate forma bine, se adaugă puțin
ulei. Cu mâna umezită cu apă se
formează biluțe, sau se modelează
în formă de pârjoale. Se prăjește
în ulei fierbinte și se servește cu
piure de cartofi, garnitură asorta-
tă, sau pilaf de orez.

Ingrediente<

100 g de soia granule, 2 lin-
guri de pesmet de finețe medie,
2 linguri de făină, 4-5 căței de
usturoi, o lingură de boia de ar-
dei, sare, piper, delicat (de casă),
ulei pentru prăjit. În loc de deli-
cat se pot adăuga și zarzavaturi

și legume proaspete.

Sup[ de cartofi cu bulion

Mod de preparare<

Cartofii curățați se taie cubu-
lețe și împreună cu foile de dafin
se pun la fiert în circa 1,5 l de apă
ușor sărată. Dacă doriți să folosiți

și zarzavaturi, acestea se curăță și
se feliază subțire și se pun la fiert
împreună cu cartofii. Se adaugă
delicatul, iar din ulei și făină se
prepară un rântaș ușurel, la care
se adaugă boiaua. Rântașul se pu-
ne în supă, apoi și sucul de roșii
și se mai fierbe puțin și așa, îm-
preună. La servire se poate agăuga
pătrunjel verde mărunțit. Dacă nu
doriți să fie de post, puteți prepara
cu cârnați afumați, care se pun la
fiert chiar la început, iar la servire
puteți oferi și smântână.

Ingrediente<

500 g cartofi, 500 ml suc de
roșii sau 4-5 linguri de bulion,
2-3 foi de dafin, 3-4 linguri de
ulei, 2 linguri de făină, 2 linguri
delicat de casă, sare, o linguriță
de boia de ardei, eventual un
morcov și un pătrunjel, dar nu

în mod obligatoriu.
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În ciuda avertis-
mentelor medicilor, con-
sumul de băuturi dulci,
mai ales cel de sucuri în-
dulcite, continuă să
crească la nivel mondial,
notându-se o creștere mai
accelerată în ultimele
decenii. De ce să ne ferim
de acestea?

Pe lângă creșterea în
greutate, zahărul și îndulci-
torii artificiali din sucurile de
pe piață pot duce la apariția
anumitor boli, printre care și
cancerul. 

Pericolele 
consumului 
excesiv de zahăr 

Un studiu efectuat pe
efectul sucurilor asupra or-
ganismului uman realizat în
Franța, derulat pe parcursul a
10 ani de consum, aduce con-
cluzii îngrijorătoare. Autorii
studiului susțin că sporirea
consumului de băuturi dulci
poate duce la apariția can-
cerului mamar (risc crescut
cu 22%), dar și a cancerului
în general (risc crescut cu
18%). 

Alte boli asociate cu con-
sumul frecvent de băuturi
dulci sunt diabetul zaharat și
bolile cardiovasculare.  Astfel,
consumul excesiv de sucuri,
atât cele naturale din fructe,
cât și cele îndulcite artificial,
are un impact direct asupra
valorii glicemiei și al pro-
ducției naturale de insulină
din organism, și poate deter-
mina declanșarea diabetului
de tip II.

Crește riscul 
de demență

Bolile de inimă, precum

cardiomiopatia, alături de
hipertensiunea arterială sunt,
la rândul lor, asociate cu za-
hărul consumat în exces, mai
ales în cazul persoanelor tre-
cute de 45 de ani. De aseme-
nea, riscul apariției anumitor
boli neurodegenerative, pre-
cum demența senilă și boala
Alzheimer,  crește din cauza
consumului frecvent de za-
hăr. 

Pericolul băuturilor dulci
stă în faptul că zahărul  din
compoziția acestora este me-
tabolizat diferit față de cel cel
din alimentele solide, mult
mai rapid, deci mult mai
dăunător. În plus, majoritatea
băuturilor îndulcite din com-
erț nu conțin zahăr pur, ci
fructoză concentrată - un în-
locuitor mai iein și mai dulce
decât zahărul.

Mai mult, cantitățile de
zahăr, respectiv îndulcitor,
sunt foarte mari în băuturile
pe care le consumăm, în ra-
port cu cât poate metaboliza
organismul nostru zilnic.
Având în vedere că putem
metaboliza fără probleme
aproximativ 6 lingurițe de za-
hăr pe zi, iar 330 de mililitri
de suc acidulat   are aproape
10 lingurițe de zahăr, este nor-
mal să ne confruntăm cu di-
verse afecțiuni generate de
consumul mărit de zahăr.  

Un alt aspect important
este faptul că fructoza concen-
trată produce dependență,
stimulând calea hedonică a
creierului, ceea ce duce la
dezechilibru alimentar și con-
sum excesiv de alimente și
băuturi dulci care ne fac să ne
simțim bine

Pe lângă felul în care asim-
ilăm îndulcitorii, multe per-
soane nu știu cât de multe
băuturi de pe piață, sunt, de
fapt, îndulcite. Astfel, berea
conține, în medie, 9 lingurițe
de zahăr per sticlă. Cu cât

berea este mai puternic al-
coolizată, cu atât gramajul de
zahăr crește. Un pahar de gin
poate conține până la 3 lin-
gurițe și jumătate de zahăr. 

Cum ne protejăm?

Pe lângă reducerea con-
sumului de zahăr din alimen-
tație, în special din băuturi,
putem lua o serie de măsuri
preventive pentru o mai bună
calitate a vieții.

Consumul de grăsimi
sănătoase (Omega-3 și grăsi-
mi mononesaturate) - atât sub
formă de alimente (pește, ulei
de măsline, nuci, etc.), cât și
de suplimente
alimentare   care au ulei de
pește ne protejează inima, fi-
catul și creierul, acționând ca
un scut împotriva efectelor
nocive ale zahărului. 

Consumul suficient de
apă - apa simplă este una din-
tre puținele băuturi care,
garantat, nu conține zahăr.
Prin urmare, merită să ne bu-
curăm de ea din belșug, mai
ales pentru că un corp bine
hidratat este unul sănătos. De
asemenea, apa poate înlătura
poa falsă de dulce și ne ajută
să ne menținem  greutatea 

Consumul de alimente
fermentate - bacteriile din
borș, iaurturi (mai ales cele
grecești) și brânzeturile fer-
mentate susțin procesul de di-
gestie și contribuie la detoxi-
fierea naturală a organismu-
lui, devenind un aliat al ficat-
ului, ceea ce contribuie și la
buna funcționare a acestuia. 

Mișcarea zilnică - activi-
tatea fizică susținută este
esențială pentru buna
funcționare a corpului.
În acest caz, mișcarea ne
ajută să ne menținem tractul
digestiv sănătos, înlătură pof-
ta falsă de dulce și ne susține
controlul greutății. 

B[uturile dulci din comer\ ne afecteaz[
silueta ;i s[n[tatea

Fiindcă ficatul are rolul de a procesa
toxinele, toate ingredientele și ali-
mentele mai puțin sănătoase îl pot afecta
direct, chiar mai mult decât o fac în cazul
altor organe.

În același timp, sunt alimente care îi oferă
mai multă “putere” să protejeze organismul.
Iată ce ar trebui să mănânci dacă îți dorești un
ficat sănătos pentru toată viața!

Legumele verzi
Salata verde, spanacul, rucola, andivele,

sparanghelul, pătrunjelul, țelina frunyae, cas-
traveții, broccoli, dovlecelul, varza de Brus-
selles, kale, etc, toate acestea conțin antioxi-
danți de cea mai bună calitate care ajută la pro-
tejarea și regenerarea celulei hepatice.

Serviți întotdeauna o salată generoasă la
mesele principale care conțin carne sau brânză,
pentru a scădea absorbția grăsimilor. Cu cât
mai mult verde în farfurie, cu atât mai mulți
antioxidanți!

Fructele de pădure
Afinele, fragii, murele, zmeura, coacăzele,

căpșunile, m[ceșele, etc conțin fitonutrien\i
de calitate care ajută la protecția ficatului de
atacul radicalilor liberi formați ca urmare a
agresiunilor toxinelor din mediul înconjurător
asupra celulei hepatice.

Serviți fructele la micul dejun, ca gustări
între mese, ori pe post de desert, în loc de “ceva
dulce”, pentru reenergizare. Aten\ie însă, nu
mâncați fructe seara, după ora 18.00, deoarece
se depun până dimineață sub formă de grăsime
pe ficat!

Semințe, oleaginoase
Semințele de orice fel (in, susan, mei, chia,

dovleac, floarea soarelui etc) precum și fructele
oleaginoase - alunele, nucile, migdalele, fisticul,
alături de avocado și măsline constituie surse
excelente de grăsimi omega de calitate, care
ajută la regenerarea celulei hepatice.

Pot constitui gustări excelente care taie
foamea, dar aten\ie la cantitate, au peste 500
calorii/100 g. Nu depășiți 50 grame pe zi!

Alegeți-le de asemenea întotdeauna crude,
pentru că, prin pr[jire se oxidează și își pierd
toate grăsimile bune, devenind chiar nocive.

Pe;te gras
Consumați de minim 2 ori pe săptămân[

pe;te gras de tipul somonului, macroului,
păstrăvului sau heringului ori ficat de pe;te.
Conține acizi graşi omega 3 care protejează
organele interne. Alegeți să consumați peștele
alături de o garnitură generoasă de legume

proaspete sau gătite la abur.

Alimente care ne
protejeaz[ ficatul

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 Lu-
mea astro 14.30
Doctorul de provin-
cie – ser. germ.15.25
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc  21.35
Apasă butonul, frate
– game show 0.00
Detectivi privați –
ser. magh. 1.00 Se-
crete de familie – ser.
reality magh. 2.00
Sherlock și Watson –
ser. am. 4.40 Gotham
– ser. am.

TV2
6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 14.35 Pla-
neta albastră 15.35
Gospodarul ma-
ghiar  16.35 Bise-
rica vie 17.35 Ex-
pres carpatin 18.33
Șansa 18.55 Astă-
seară  20.05 Fami-
lia 19 22.25 Jurna-
lul celor din v4
22.30 Jurnal mon-
dial  22.50 Astă-
noapte 23.00 Jur-
nal 1.02 Jurnal de
închidere

7.00 Magazin de di-
mineață 10.05 Astro
show  12.50 Aventu-
rierii – mag. turistic
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP - gastroreality
17.00 Mica mea fa-
milie  – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jur-
nal RTL  21.05 Bucă-
tarul șef ca un vIP –
gastroreality 23.30
Între prieteni – ser.
magh.  1.30 CSI< In-
vestigatorii din
Miami – ser. am. 3.30
Cifruri – ser. am. 

7.00 Iubire dincolo de
timp (r) 8.00 Oanapp (r)
9.00 Documentar 360°-
GEO 10.00 Câştigă
România! (r) 11.00 În di-
rect cu vIAŢA! 12.00
Telejurnal TvR 2 12.40
Teleshopping 13.00 Cul-
tura minorităţilor 13.30
S[n[tate cu de toate 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 Iu-
bire dincolo de timp
17.00 Rom]nia... `n bu-
cate 17.40 ~n direct cu
via\a 18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35 E
vremea ta! 20.00 C];tig[
Rom]nia! 21.00 D'ale lu'
Mitică (r) 22.00 Destine
ca-n filme 23.00 Secrete
de război 0.00 C];tig[
Rom]nia! 1.10 Destine ̀ n
război (r) 3.00 E vremea
ta! 3.15 Sport 3.30 Tele-
jurnal 4.05 Secrete de
r[zboi 5.00 Mic dejun cu
un campion 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 Gülperi
23.30 Patria mea
e;ti tu 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

7<15 Biatlon< Cupa
Mondială, la Östersund,
în Suedia 8<00 Schi fond<
Cupa Mondială, la Lille-
hammer, în Norvegia
8<45 Schi fond< Cupa
Mondială, la Lilleham-
mer, în Norvegia 9<30
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow, în
Regatul Unit 11<30 Om-
nisport< Watts 12<00
Jocurile olimpice< Miş-
carea mea olimpică
12<30 Jocurile olimpice<
Mişcarea mea olimpică
13<00 Jocurile olimpice<
Alergare în Coreea de
Nord 14<00 Snooker< Se-
ria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit
14<45 Snooker< Seria
Home Nations, la Glas-
gow, în Regatul Unit
20<00 Călărie< Excelenţă
ecvestră 20<30 Omnis-
port< Watts 20<40 Ştirile
Eurosport 20<45 Snook-
er< Seria Home Nations,
la Glasgow, în Regatul
Unit 1<00 Ştirile Eu-
rosport 1<05 Schi alpin<
Cupa Mondială, în
Canada 1<45 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Lake
Louise, în Canada 2<30
Schi alpin< Cupa Mon-
dială, în Canada 4<00
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow, în
Regatul Unit 6<00 Sărit-
uri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Nizhny
Tagil, în Rusia 

7.00 Jurnal  8.50 Po-
șeta 9.40 Prinde-mi
mâna – ser. turc
10.30 Don Matteo –
ser. it. 13.02 Jurnal
14.20 Lumea e o ma-
să plină – ser. germ.
15.15 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 16.05 Dragos-
te infinită – ser. turc
16.55 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Prinde-
mi mâna – ser. turc
22.30 Provincie ve-
selă  – ser. engl.
23.30 Casa de modă
velvet – ser. span.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Iuliana Marciuc,
“Destine 

ca-n filme” - 22.00
Nurgül Yesilçay,
“Gülperi” - 20.00 
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Las[-m[ s[ zbor (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Muzica tr[d[rii
(r) 15.00 O singur[
privire 16.00 Dragoste
de contraband[ 17.00
Inimi ;i lacrimi 18.00
Muzica trădării 19.00
Lasă-mă să zbor 21.00
Fiicele doamnei Fazilet
22.00 Pre\ul dragostei
23.00 Lacrimi de iubire
0.00 Lasă-mă să zbor
(r) 2.00 Dragoste de
contraband[ (r) 3.00
Inimi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă, doc-
tore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Muz-
ica trădării (r) 5.45 In-
imi ;i lacrimi (r) 6.45
Dragoste de contra-
bandă (r)

7.20 Paradisul fe-
meilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea naţiei (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
(r) 12.00 Teleshop-
ping 14.00 Camera
de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor
17.55 Starea sănă-
tății 18.00 Focus 18
19.30 Tr[sni\i 20.30
Totul sau nimic
22.30 Starea naţiei -
Betman 23.30 Focus
din inima României
0.00 Trăsniți (r) 1.00
Totul sau nimic (r)
3.00 Nimeni nu-i
perfect 3.30 Familia
5.30 Focus 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Tribuna
partidelor parla-
mentare 13.00 1989 -
decembrie roșu 14.00
Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
17.00 Cooltura 17.35
Yanxi, palatul sus-
pinelor 18.35 Nadine
19.30 30 de ani în 30
de episoade 19.40
Sport Meteo 20.00
Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.00 vre-
mea barbarilor 23.00
1989 - decembrie roșu
0.00 Telejurnal 0.40
Nadine 1.40 vremea
barbarilor (r) 2.40
Aventura urban[ 3.30
Sport 3.50 Telejurnal
4.40 Garantat 100%
5.30 Cooltura 5.55 Im-
nul României 6.00
România 9 (r)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te
lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbinți 21.30
Kickboxer< Răz-
bunarea 23.15 Ştir-
ile Pro Tv 0.15
Charlie Talisman
2.15 Lecţii de viaţă
(r) 3.00 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

7.15 S-a întâmplat
într-o noapte 9.30 La
bloc (r) 11.45 Cow-
boy și idioți (r) 13.30
Păcate de familie (r)
15.30 Karate Kid II
18.00 La bloc 20.30
Semnul morții 22.30
Păsări nocturne 0.30
Semnul morții (r)
2.30 P[s[ri nocturne
(r) 4.30 La bloc (r)
5.15 La M[ru\[ (r)   

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator 17.00
Acces direct 18.50 Ajut
eu! 19.00 Observator
20.00 Chefi la cuțite
23.30 Xtra Night Show
1.00 Observator 2.00
Intrusul (r) 3.00 Acces
direct (r) 5.00 Intrusul
6.00 Observator

7.00 :tiri 7.30 Gimnas-
tica de diminea\[ 8.00
Agenda public[ (relu-
are) 12.00 :tiri 17.30
Sănătate, realizator Mi-
haela Ghiță, invitat dr.
Cristian Tallian. Titlul
emisiunii< Autismul
virtual 18.00 Audien\e
`n direct, realizator Eva
Laczko 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[,
realizator Stela Cădar
22.00 :tiri

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Informa]ia TV

Marian Voicu,
“30 de ani `n 30 de
episoade”- 19.30

Jessica Alba,
“Charlie 

Talisman” - 0.15

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

Adam Pally,
“P[s[ri nocturne” -

22.30

Livia Brito,
“Las[-m[ s[ zbor” -

19.00

Elisabeth Röhm,
“Totul sau nimic” -

20.30
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După ce Gigi Hadid s-a despărțit de
Tyler Cameron la începutul lunii octom-
brie, acum se pare că ea a început să vor-
bească din nou cu Zayn Malik.

Gigi Hadid s-a despărțit la începutul lunii
octombrie de Tyler Cameron, un concurent din
reality show-ul „Bachelorette.” Cu toate acestea,
ea nu a suferit foarte mult după despărțire și
spunem asta deoarece ea a început să vorbească
din nou cu un alt fost iubit, mai exact cu Zayn
Malik.

O sursă a declarat pentru E! News faptul că
ei nu au mai vorbit de mult timp. Aceeași sursă
a dezvăluit faptul că Gigi întotdeauna a avut o
atracție pentru Zayn, iar ei au un trecut împreu-
nă. „Ei au avut o perioadă în care erau la distanță
și nu au mai comunicat, dar de curând au reluat
legătura. Ea îl susține pe Zayn. Ei au mai vorbit
ocazional.” O altă sursă a mai dezvăluit pentru
E! faptul că fanii nu cred că ei s-au împăcat. „Cu
siguranță ei nu s-au împăcat, dar acum se înțeleg
mai bine.”

Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit în
martie în anul 2018 după o relație de doi ani,
însă ei s-au împăcat la puțin timp, mai exact în
luna aprilie. Au existat mai multe declarații con-

form cărora cei doi au luat o pauză, însă în ia-
nuarie 2019, ei s-au despărțit pentru a două
oară. Cei doi nu au făcut declarații pe seama
acestui subiect, însă fanii au fost convinși că ei
s-au despărțit deoarece nu au mai fost văzuți
împreună la acea vreme.

Cu toate acestea, Zayn a decis să facă un
gest cu adevărat neașteptat. Mai exact, în luna
martie, el a scris un mesaj pe Twitter în care își
declara dragostea pentru Gigi. O sursă a declarat
pentru Us Weekly faptul că ea încă mai avea
sentimente pentru Zayn, însă nu a mai vrut să
fie împreună cu el. „Gigi și Zayn încă mai vor-
besc. Ea încă mai are sentimente pentru el, des-
igur, dar el are câteva probleme și ea știe că ei
nu sunt compatibili. Ea este singură acum”, a
declarat o sursă la acea vreme.Cu toate acestea,
se pare că recent Gigi a trăit o poveste de dragoste
destul de intensă cu Tyler Cameron. El a fost în
vizită la familia ei, în Pennsylvania. Cei doi au
fost împreună două luni, iar cu puțin timp în-
ainte de despărțire, Tyler a făcut câteva dezvăluiri
despre relația lor pentru Entertainment Tonight.
„Suntem doar prieteni, adică.. suntem în acel
punct. Relația noastră nu trebuie să fie publică.
Este o persoană bună, uimitoare și ne păstrăm
prietenia. Este o persoană minunată. Ne-am
distrat de minune împreună.”

Gigi Hadid ;i Zayn Malik 
sunt din nou împreun[?

Miley Cyrus a împlinit 27 de ani,
iar aceasta a preferat să își sărbătoreas-
că aniversarea alături de persoanele
apropiate.

Dacă unele vedete de la Hollywood au pe-
treceri aniversare la care participă cele mai im-
portante vedete, Miley Cyrus a preferat să își
sărbătorească ziua de naștere într-un cadru
mult mai relaxat.

Deși a fost în centrul atenției de-a lungul
anilor pentru stilul ei de viață nonconformist,
artista a ales ca anul acesta să petreacă această
aniversare alături de familie și de iubitul ei din
ultimele luni, Cody Simpson. Lucrul inedit le-
gat de petrecerea aniversară a lui Miley a fost
faptul că aceasta nu a putut vorbi.

La începutul lunii, vedeta a suferit o ope-
rație la corzile vocale, medicii recomandându-
i să își folosească cât mai puțin vocea în urmă-
toarele săptămâni. „Nu voi uita aniversarea si-
lențioasă de la 27 de ani. Mulțumesc prietenilor
și familiei care au făcut-o atât de specială!”, a
scris Miley pe Instagram Stories.

Aceasta a postat și o imagine cu ea și Cody
Simpson, dezvăluind astfel că el i-a fost alături
în această zi specială. „O aniversare silențioasă
arată așa. Am o aplicație care mă ajută să co-
munic, însă strică cu adevărat comicul mo-
mentului.”

Sâmbătă, Cody a postat un video cu el și
Miley cu ocazia aniversării ei. „La mulți ani,
baby. Îți mulțumesc că ești tu”, a scris acesta.

Modul 
nea;teptat în care 

;i-a s[rb[torit
Miley Cyrus 

ziua de na;tere

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.20
Doctorul de provincie
– ser. germ. 15.25
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45
Mama – ser. turc 20.25
Tătici model – ser.
magh. 22.35 Apasă
butonul, frate – game
show 0.00 Detectivi
privați – ser. reality
magh. 1.00 Secrete de
familie – ser. reality
magh. 2.00 Sherlock și
Watson – ser. am. 4.40
Gotham – ser. am.

TV2

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

7.00 Mag. de
dimineață 10.05
Astro show 12.50
Bran-dmania 14.30
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
17.00 Mica mea
familie  – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00
Jurnal RTL 21.05
Bucătarul șef ca un
vIP – gastroreality
23.30 Între prieteni –
ser. magh. 0.55 CSI<
investigatorii din
Miami – ser. am. 2.55
Lifestyle 

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 Iu-
bire dincolo de timp 17.00
Rom]nia... ̀ n bucate 17.40
~n direct cu vIA|A! 18.45
Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea ta!
20.00 C];tig[ Rom]nia!
21.10 Hannie Caulder -
SUA, 1971 22.50 Discover
Romania 23.00 Secrete de
război 0.00 Câştigă Româ-
nia! (r) 1.10 Hannie Caul-
der -SUA, 1971 (r) 2.40
Rom]nia... `n bucate (r)
3.10 E vremea ta! (r) 3.25
Sport (r) 3.40 Telejurnal
TvR2 4.10 Secrete de
r[zboi 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 Gülperi 
23.00 Cash Taxi
1.00 Știrile Kanal
D (r) 2.00 Puterea
dragostei 4.30 ~n
c[utarea adev[ru-
lui (r) 6.00 Tele-
shopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D 

7<30 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la Nizh-
ny Tagil, în Rusia 9<00
Călărie< Excelenţă
ecvestră 9<30 Snooker<
Seria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit
11<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite
12<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite
13<05 Schi alpin< Cupa
Mondială, la Beaver
Creek, în Statele Unite
13<50 Maraton 14<00
Snooker< Seria Home Na-
tions, la Glasgow, în Re-
gatul Unit 14<45 Snooker<
Seria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul Unit
20<00 Snooker< Seria
Home Nations, la Glas-
gow, în Regatul Unit
20<40 Ştirile Eurosport
20<45 Snooker< Seria
Home Nations, la Glas-
gow, în Regatul Unit 1<00
Ştirile Eurosport 1<05
Schi fond< Cupa Mondi-
ală, în Norvegia 1<45 Schi
fond< Cupa Mondială, la
Lillehammer, în Norvegia
2<30 Schi fond< Cupa
Mondială, în Norvegia
3<15 Schi fond< Cupa
Mondială, la Lilleham-
mer, în Norvegia 4<00
Snooker< Seria Home Na-
tions, la Glasgow, în Re-
gatul Unit 6<00 Călărie<
Excelenţă ecvestră 6<30
Combinata nordică< Cupa
Mondială, în Norvegia

7.00 Jurnal 8.10
Ecranul nostru – em.
în lb. rom. 9.35
Prinde-mi mâna –
ser. turc 10.25 Don
Matteo – ser. it. 13.02
Jurnal 13.50 Muzică
de prânz 14.20
Lumea e o masă plină
- ser. germ. 15.25
Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.10 Dragoste
infintă – ser. turc
17.05 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Prinde-
mi mâna – ser. turc
21.40 Donul liniștit
– ser. rus  23.30
Scufundarea  navei
Laconia 2/2 – film
engl-germ.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Virgil Ian\u,
“C];tig[ 

Rom]nia!” - 20.00

Andreea Mantea,
“puterea dragostei” -

17.00
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7.45  Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.15 Teleshopping
11.45 Lasă-mă să zbor
(r) 14.00 Muzica
trădării (r)15.00 O
singur[ privire 16.00
Dragoste de contra-
band[ 17.00 Inimi ;i
lacrimi 18.00 Muzica
trădării 19.00 Las[-m[
s[ zbor 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Las[-m[ s[ zbor (r)
2.00  Dragoste de con-
traband[ (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă, doc-
tore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00
Muzica trădării 5.45
Inimi ;i lacrimi (r)
6.45 Dragoste de con-
traband[

7.20 Paradisul fe-
meilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Happy News 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Par-
adisul femeilor 17.55
Starea sănătății 18.00
Focus 18  19.27
Starea sănătății 19.30
Trăsniți 20.30 Cron-
ica cârcotaşilor 22.30
Starea naţiei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
Cronica cârcotaşilor
(r) 3.00 Nimeni nu-
i perfect 3.30 Familia
5.30 Focus (r) 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Telehopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor
(r) 12.30 Tribuna par-
tidelor parlamentare
13.00 1989 - decembrie
roșu (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 30
de ani în 30 de episoade
19.40 Sport Meteo
20.00 Telejurnal 21.00
România 9 22.30 Izola\i
`n Rom]nia 22.30
Adev[ruri despre trecut
23.00 1989 - Decembrie
Ro;u 0.00 Telejurnal
0.30 Campionatul Mon-
dial al Cluburilor FIFA
(r) 2.25 Constructorii
de visuri (r) 2.50 Exclu-
siv în România (r) 3.30
Sport Meteo 3.50 Tele-
jurnal 4.40 Ora regelui
5.30 #Creativ 5.55 Im-
nul Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00
Lecţii de viaţă
15.00 La M[ruţă
17.00 :tirile Pro
Tv 18.00 Ce spun
rom]nii 19.00 :tir-
ile Pro Tv 20.30
Prima crim[ 22.30
Podul spionilor
1.15 Ştirile Pro Tv
1.45 Lecţii de viaţă
(r) 2.45 vorbe;te
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.15 Karate Kid II (r)
9.45 La bloc (r) 12.30
Clopote de nunt[ (r)
14.15 S-a întâmplat
într-o noapte (r)
16.30 Ninja `n va-
can\[ 18.15 La bloc
20.30 Poarta eroilor
22.30 Îngropând-o
pe fosta 0.30 Poarta
eroilor (r) 2.30 În-
gropând-o pe fosta
(r) 4.15 La bloc (r)
5.15 La Maruţă (r)7.00 Observator 8.00

Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 18.50 Ajut
eu! 19.00 Observator
20.00 Sacrificiul 22.15
Mangali\a 23.15 Xtra
Night Show 1.00 Obser-
vator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct
5.00 Instrusul  6.00 Ob-
servator

TVR 1Pro TV Pro Cinema Pro 2 Prima TV

Antena 1

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

Bruce Willis,
“Prima crim[“ -

20.30

Anton Yelchin,
“~ngrop]nd-o 
pe fosta” - 22.30

Dolly Minhas,
“Inimi ;i lacrimi” -

17.00

Christiane 
Filangieri,
“Paradisul 

femeilor” - 16.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Agen-
da public[ (r) 12.00
:tiri 18.00 Audien\e ̀ n
direct, realizator Ioan
Ani\a;, invitat[ Euge-
nia Sabou - specialist
pensii 19.30 :tirile ITv
20.00 Agenda public[
cu Stela Cădar 22.30
Audien\e `n direct (r)

Informa]ia TV

Eugenia Sabou, 
invitat[ la “Audien\e
`n direct” - 18.00
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Accidentul vascular Cerebral apare atunci
c]nd aportul de s]nge la o parte a creierului este
`ntrerupt sau redus ;i astfel, \esutul cerebral este
privat de oxigen ;i nutrien\i. F[r[ oxigen, celulele
creierului `ncep s[  moar[ dup[ c]teva minute.
Dac[ celulele creierului mor sau sunt deteriorate,
simptomele apar `n p[r\ile corpului pe care le
controleaz[ aceste celule ale creierului (sl[biciune
brusc[, paralizie sau amor\eal[ a fe\ei, a bra\elor
sau a picioarelor). Dup[ cum explic[ speciali;tii,
lipsa circula\iei s]ngelui se poate produce ̀ n mai
multe situa\ii< prin ruperea vasului de s]nge –
apare astfel un AvC hemoragic (hemoragie
cerebral[)> prin blocarea vasului de s]nge cu un
cheag (tromb)- apare astfel un AvC ischemic
(infarct cerebral). Dac[ aceast[ blocare este
trec[toare, cu o durat[ sub 60 de minute,
denumirea folosit[ este de accident ischemic
tranzitor (AIT), caz `n care nu apar leziuni
cerebrale permanente. Dar AIT este un semnal
important de alarm[, deoarece poate fi urmat, ̀ n
zilele ce `i succed, de un AvC constituit. AvC
ischemic este cel mai frecvent tip de AvC.

Primul - ajutor< Semnele unui AvC se
dezvolt[ rapid, `n decurs de c]teva minute, cel
mult ore. Este important[ re\inerea momentului
c]nd au `nceput aceste manifest[ri, deoarece
durata de la debut p]n[ la ajungerea la spital
poate influen\a op\iunile de tratament.

Pacien\ii pot avea unul sau mai multe dintre
urm[toarele semne sugestive de AVC<

Dificult[\i de vorbire< fie nu pot pronun\a
corect, fie nu `n\eleg cuvintele care le sunt
adresate. Pacientul poate fi testat prin `ntreb[ri
simple, ̀ n care i se cere s[ vorbeasc[< s[-;i spun[
numele, s[ denumeasc[ un obiect obi;nuit (de
exemplu can[, pix), s[ repete o propozi\ie sau s[
spun[ zilele s[pt[m]nii. Testarea capacit[\ii de a
`n\elege vorbirea se face cer]ndu-i s[ execute
c]teva comenzi simple< s[ scoat[ limba, s[
deschid[ gura, s[ `nchid[ ochii.

Paralizia (imposibilitatea mi;c[rii) sau
sl[biciunea muscular[ (sc[derea for\ei) a unui
membru superior, a unui membru inferior sau a
unei p[r\i a fe\ei. De obicei este afectat[ una dintre
cele dou[ jum[t[\i ale corpului, dreapta sau
st]nga. Pacientul poate fi testat cer]ndu-i-se s[
ridice ambele bra\e deasupra capului, s[ ridice
c]te un membru inferior de pe podea sau de pe
planul patului sau s[ ̀ ncerce s[ z]mbeasc[. Orice
asimetrie semnificativ[ `ntre partea st]ng[ ;i
partea dreapt[ poate sugera un AvC.

Tulbur[ri de vedere la un ochi sau la am]ndoi
ochii< vedere `nce\o;at[, dublarea imaginii

Durere de cap< o durere brusc[, sever[,
`nso\it[ de v[rs[turi, ame\eli sau modificarea
st[rii de con;tien\[ poate sugera un AvC
hemoragic

Probleme cu echilibrul< dezechilibr[ri,
ame\eli, pierderea direc\iei de mers sau a
coordon[rii, c[deri neprovocate

Pierderea st[rii de con;tien\[.
Pierderea sensibilit[\ii pielii pe un membru

superior, membru inferior, par\ial pe fa\[, de
obicei de aceea;i parte a corpului (st]nga sau
dreapta).

~n astfel de situa\ii este important s[ anun\a\i
de urgen\[ Serviciul de Ambulan\[ pentru a fi
evaluat pacientul ;i totodat[ pentru a fi
transportat rapid la cel mai apropiat spital de
urgen\[ pentru diagnostic ;i tratament `ntruc]t
fiecare minut conteaz[.

7 simptome 
ale unui AVC

Bitterul „Taina Maramureșului” este
un extract natural hidroalcoolic, obținut
din 40 de plante medicinale cu propri-
etăți fitoterapeutice deosebite. Acesta
este o concepție originală, fiind cea mai
complexă și holistă formulă din gama
de bittere de la Hypericum. 

La fel ca și în cazul celorlalte bittere Hy-
pericum, Taina Maramureșului este preparat
aproape în integralitate din plante medicinale
existente în flora României, majoritatea fiind
culese chiar din flora spontană. Ne-am orientat
după principiul legăturii dintre om, natură și
credința că Dumnezeu, când a creat omul, a
creat și mijloacele sale de subzistență și viață
sănătoasă în spațiul său vital. Astfel, folosin-
du-ne de experiența acumulată de-a lungul a
aproape 25 de ani de când am ales să aducem
natura în ajutorul sănătății, a luat naștere Bit-
terul „Taina Maramureșului” care am consid-
erat că surprinde cel mai bine spiritul unic al
plaiurilor magice Maramureșene.

Asocierea de plante din formula de față
este gândită astfel încât să facă din acest produs
un tonic și stimulent general al organismului,
un reglator al funcțiilor vitale și al stării de
spirit. Este un adevărat „elixir al vieții” prin
multiplele acțiuni binefăcătoare asupra
sănătății și stării generale a corpului. Acesta
ameliorează un număr variat de simptome, și
ajută la reducerea durerii. Înlătură oboseala și
stresul conferind bună-dispoziție și putere de
muncă prin conținutul bogat în substanțe ac-
tive valoroase. Întărește imunitatea organis-
mului în mod natural prin creșterea puterii de
apărare în fața agenților patogeni, fiind indicat
în< viroze, gripe, infecții cu stafilococi, strep-
tococi, micoze. Imunitatea crescută ajută or-
ganismul în lupta cu factorii cancerigeni, pro-
ducători de tumori benigne sau maligne. Scade
colesterolul din sânge și combate statusul
proinflamator (inflamația din organism), re-
ducând riscul apariției arteriosclerozei și, prin
aceasta, a producerii accidentelor cerebrale și
cardiace. Detoxifică organismul, stimulând
eliminarea toxinelor pe cale renală, digestivă
și sudorifică. Ajută digestia (digestiv, stom-
ahic), diminuează durerile abdominale și elim-
ină balonările (spasmolitic și carminativ), iar
prin caracterul coleretic-colagog (drenarea
bilei),

calmează crizele de colecist. Fiind ușor laxativ,
este indicat în curele de slăbire, tratamentul
antihemoroidal și în constipațiile cronice.
Ameliorează durerile reumatismale prin efec-
tul analgezic și antiinflamator, calmează
durerile de cap de natură nervoasă, reumatică
sau biliară, prin administrarea pe cale internă
și aplicații externe pe locul dureros. Folosit
sub formă de frecție, îmbunătățește circulația
periferică defectuoasă în afecțiuni ale arterelor
sau venelor și reduce simptomele răcelii și
gripei. Întârzie procesul de îmbătrânire prin
reglarea funcțiilor organismului și datorită
compușilor antioxidanți, ușurează traversarea
etapei de menopauză la femei, amână insta-
larea osteoporozei (datorită proprietăților an-
tiinflamatoare), calmează durerile articulare,
întărește vederea. Poate fi folosit și în gastritele
hiperacide și în ulcer gastro-duodenal datorită
ingredientelor active care scad sau neutral-
izează acidul gastric în exces și limitează
supradezvoltarea bacteriei Helicobacter pylori
(considerată responsabilă de cauzarea ulcerelor
gastrice), împiedicând prin aceasta apariția es-
ofagitei de reflux.

Printre principiile active conținute în pro-
dusul de față, amintim vitaminele (complexul
vitaminic B, K, PP, C, D, A și E), mineralele
(potasiu, calciu, crom, fier, magneziu, seleniu,
zinc, cupru, siliciu, fosfor, iod și mangan), clo-
rofila, terpenoizii (carotenoizi), polifenolii
(flavonoide, lignani, taninuri, stilbene), fitos-
terolii (sitosteroli, tocoferoli) și acizii organici
(cafeic, galic, salicilic, elagic, clorogenic, ferulic,
cumarine).

Bitterul „Taina Maramureșului” este un
produs deosebit, obținut din ingrediente de
calitate, atent selecționate ce au fost prelucrate
cu ajutorul unor instalații de top, în vederea
valorificării principiilor biologic-active și a
creării unei arome deosebite. Acesta reușește
să îmbine armonios un gust unic, plăcut, cu
proprietăți sanogene de excepție, putându-se
dovedi indispensabil la mesele festive, grele,
însă este și o opțiune naturală și sănătoasă de
a stimula poa de mâncare. Prin sinergia com-
pușilor biologic-activi din cele 30 de plante
medicinale, Bitterul „Taina Maramureșului”
acționează ca un reglator al tuturor funcțiilor
vitale. Acesta poate fi considerat un adevărat
„elixir al vieții” datorită multiplelor acțiuni
benefice asupra sănătății și a stării generale a
organismului, indiferent de vârstă.

Hypericum 
aduce natura `n ajutorul s[n[t[\ii 

prin Bitterul “Taina Maramure;ului” 

Produsele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<

Drumul Careiului, nr. 4-5 / Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 7 / Tel< 0261.716 450

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

E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com

Pentru mai multe informa\ii cu privire la
produsele noastre ;i pentru oferte v[ rug[m 
s[ accesați site-ul< www.hypericum-plant.ro

7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45
Lumea astro 14.30
Doctorul de provin-
cie – ser. germ.15.25
Tătici model – ser.
magh. 16.40 victoria
– ser. mex. 17.45 Ma-
ma – ser. turc 22.35
Apasă butonul, frate
– game show 0.00
Detectivi privați –
ser. magh.  1.00 Se-
crete de familie – ser.
reality magh. 2.00
Sherlock și Watson –
ser. am. 4.40 Gotham
– ser. am.

TV2

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

7.00 Magazin de
dimineață 10.05 Astro
show 12.50 Îndulcitor
– mag. de stil de viață
14.30 Bucătarul șef ca
un vIP – gastroreality
17.00 Mica mea familie
– ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL  21.05
Bucătarul șef ca un vIP
– gastroreality 23.30 În-
tre prieteni – ser. magh.
1.40 Street Kitchen –
gastroreality 3.10
Cifruri – ser. am. 4.10
Cele mai hazlii video-
clipuri din America –
ser. am.

7.00 Iubire dincolo de timp
(r) 8.00 Oanapp (r)  9.00
Documentar 360° Geo (r)
10.00 C];tig[ Rom]nia!
11.00 În direct cu viaţa
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorit[\ilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Oanapp 16.00 Iubire
dincolo de timp 17.00
Handbal masculin. Liga
zimbrilor-etapa 14 *CSM
Bucureşti-AHC Potaissa
Turda 18.30 Discover Ro-
mania 18.45 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35 E
vremea ta! 20.00 C];tig[
Rom]nia 21.10 Tenta\ia fa-
tal[ 22.50 Discover Roma-
nia 23.00 Secrete de r[zboi
0.00 C];tig[ Rom]nia! (r)
1.10 Tenta\ie fatal[ (r) 2.40
România… în bucate (r)
3.10 E vremea ta! (r) 3.25
Sport 3.40 Telejurnal
TvR2 4.10 Secrete de
r[zboi 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 Gülperi
23.30 Moldovenii
(r) 1.00 Știrile
Kanal D (r) 2.00
Puterea dragostei
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de râs 6.45
Știrile Kanal D 

7<15 Combinata
nordică< Cupa Mondi-
ală, în Norvegia 9<00
Combinata nordică<
Cupa Mondială, la
Lillehammer, în
Norvegia 9<30 Snook-
er< Seria Home Na-
tions, la Glasgow, în
Regatul Unit 11<30
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
Nizhny Tagil, în Rusia
12<45 Sărituri cu schi-
urile< Cupa Mondială,
la Nizhny Tagil, în Ru-
sia 14<00 Snooker< Se-
ria Home Nations, la
Glasgow, în Regatul
Unit 14<45 Snooker<
Seria Home Nations,
la Glasgow, în Regatul
Unit  20<40 Ştirile Eu-
rosport 20<45 Snook-
er< Seria Home Na-
tions, la Glasgow, în
Regatul Unit 1<00 Ştir-
ile Eurosport 1<05
Schi alpin< Cupa Mon-
dială, la Beaver Creek,
în Statele Unite 4<00
Snooker< Seria Home
Nations, la Glasgow,
în Regatul Unit 6<00
Schi acrobatic< Cupa
Mondială FIS, la val
Thorens, în Franţa
6<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Canada 

7.00 Jurnal  8.50
Poșeta  9.45
Prinde-mi mâna –
ser turc. 10.30 Don
Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.20 Lumea e o
masă plină - ser.
germ. 15.15 Doc-
torul de pe munte
– ser. germ. 16.05
Dragoste infinită –
ser. turc 17.00 Don
Matteo - ser. it.
19.45 Prinde-mi
mâna – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 22.55 10
Items or Less – film
am.  0.20 Ucigași
nevinovați – film
magh.

TVR 2 Kanal D M1 RTL Club Duna TVEurosport

Austin Highsmith,
“Tenta\ia fatal[“ -

21.10

Emine Erdem,
“Dragoste 
;i ur[“ - 9.15
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7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doam-
nei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
14.00 Muzica trădării
(r) 15.00 O singur[
privire 16.00 Dra-
goste de contrabandă
17.00 Inimi ;i lacrimi
18.00 Muzica tr[d[rii
19.00 Lasă-mă să zbor
(r) 21.00 Fiicele
doamnei Fazilet 22.00
Pre\ul dragostei 23.00
Lacrimi de iubire 0.00
Lasă-mă să zbor (r)
2.00 Dragoste de con-
trabandă (r) 3.00 Ini-
mi ;i lacrimi (r) 4.00
Ce se întâmplă, doc-
tore? 4.15 Pre\ul
dragostei 5.00 Muzica
trădării (r) 5.45 Inimi
;i lacrimi 6.45 Dra-
goste de contrabandă

7<20 Paradisul fe-
meilor (r) 9<30 Tele-
shopping 10.00
Starea na\iei 11<00
Teleshopping 11<30
Casa< construcție și
design 12<00 Tele-
shopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15<05
Focus 16<00 Par-
adisul femeilor -
Starea sănătății 18<00
Focus 18  19<30 Trăs-
niți 20<30 Omoară-
mă de trei ori 22.30
Starea na\iei - Bet-
man 23.30 Focus din
inima României 0.00
Trăsniți (r) 1.00
Omoară-mă de trei
ori 3.00 Nimeni nu-
i perfect 3.30 Lucky
Luke 5.30 Focus (r)
6.50 Teleshopping

7.00-9.00 Matinal 10.00
Ca'n viaţă 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul sus-
pinelor 12.30 Parlamen-
tul României 13.00
1989-Decembrie Ro;u
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.10
Akzente 17.00 Europa
mea 17.30 Yanxi, palat-
ul suspinelor 18.20 30
de ani în 30 de episoade
18.25 Handbal Mas-
culin. Liga Zimbrilor.
AHC Dobrogea Sud-CS
Minaur Baia Mare
20.00 Telejurnal 21.00
Rom]nia 9 22.00
Disp[ru\i f[r[ urm[
23.00 1989-Decembrie
Ro;u 0.00 Telejurnal
0.40 Dosar Rom]nia
1.40 Replay 2.30 vreau
s[ fiu s[n[tos! 3.20
Adev[ruri despre trecut
3.50 Telejurnal 4.40
Politic[ ;i delicate\uri
(r) 5.30 Europa mea
5.55 Imnul Rom]niei 

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lu-
mea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile
Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Las fierbinți 21.30
Iron Man - Omul de
oțel 2 0.00 :tirile
Pro Tv 0.30 Triplu
atac 2.30 Super-
speed la Pro Tv (r)
3.00 vorbeşte lu-
mea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.15 Ninja în va-
canță (r) 9.00 La
bloc 11.30 S-a în-
tâmplat într-o
noapte (r) 13.45
Karate Kid II (r)
16.15 ~n vacan\[ la
Paris 18.15 La bloc
20.30 Un romantic
incurabil 22.30 In-
amicul din umbr[
0.15 Îngropând-o pe
fosta (r) 2.00 Inam-
icul din umbr[ (r)
3.45 La bloc (r) 6.45
La M[ru\[ (r) 

7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 18.50 Ajut
eu! 19.00 Observator
20.00 Sacrificiul 22.15
e Wall - Marele Zid -
(sezon nou) 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Obser-
vator (r) 2.00 Intrusul
(r) 3.00 Acces direct (r)
5.00 Intrusul (r) 6.00
Observator 

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 12.00 Agen-
da Public[ (reluare)
14.00 :tiri 18.00 Audi-
ențe în direct, realiza-
tor Eva Laczko 19.30
:tiri 20.00 Agenda
Public[, realizator Stela
C[dar 22.00 :tiri 22.30
Audiențe în direct
(redifuzare)
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Ruxandra |uchel,
“Disp[ru\i f[r[ 
urm[“ - 22.00

Celina Jade,
“Triplu atac” - 0.30

Stela C[dar,
“Agenda Public[“ -

20.00

Hilary Swank,
“Inamicul din 
umbr[“ -  22.30

Seda Bakan,
“O singur[ 

privire” - 15.00

Sullivan Stapleton,
“Omoar[-m[ 

de trei ori” - 20.30


