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TVR 1

C[\eii din rasa Bichon Frisé sunt prieteno;i,
voio;i, devota\i ;i perfec\i pentru apartament
Dan Zeicu, invitatul
emisiunii “Audien\e
`n direct” - 18.00
7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00
Agenda public[ (reluare) 12.00 :tiri 18.00
Audien\e `n direct,
realizator Ioan Ani\a;,
invitat Dan Zeicu DSvSA (r) 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[,
realizator Stela C[dar
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 Obser vator
20.00 Transformers Războiul lor în lumea
noastră 22.45 Surogate 0.45 Ultimul
vânător de vrăjitoare
(r) 3.30 Acces direct
(r) 4.15 Surogate 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[ru\[ 17.00 :tirile
Pro T v 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Atomic Blonde<
Agenta sub acoperire 22.30 În timp
0.30 Misiune pe MS
One (r) 2.15 Insula
razbunarii (r) 4.00
vorbe;te lumea 6.00
Ce se întâmplă, doctore? (r) 6.30 Arena
buc[tarilor

Kanal D

7.00 Cele ;ase surori 8.00
Oanapp 9.00 Documentar
360° Geo (r) 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Glasul inimii
11.55 Poate nu ;tiai 12.00 Telejurnal TvR 2 13.00 Cultura
minorităţilor 13.30 Pescar
hoinar 14.00 Documentar
360° Geo 15.00 Ferma 16.00
Glasul iubirii 16.55 Poate nu
;tiai 17.00 România… în bucate 17.40 ~n direct cu via\a
18.45 Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea ta!
20.00 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
Poate nu ;tiai 6.00 Cap compas
6.55 Imnul Rom]niei

I

Justin Timberlake,
“~n timp” - 22.30

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
Mă numesc Zuleyha
23.15 Roata norocului
(r) 1.15 Știrile Kanal D
(r) 2.15 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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Crystal Allen,
“Furtuna
electric[“ - 0.15
7.30 S-a întâmplat într-o noapte 9.45 La
bloc (r) 12.15 Tribul
din fundu' gradinii (r)
14.15 visând la Jeannie... după 15 ani (r)
16.15 Secrete fatale
18.15 La bloc 20.30
Întâlnire cu Joe Black
0.15 Furtuna electrică
2.00 Furie dezlănțuită
(r) 4.00 Furtuna electrică (r) 6.15 Ce spun
românii (r)

Eurosport
7<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Adelaide, în Australia
13<30 Snowboard<
Cupa Mondială FIS,
la Laax, în Elveţia
14<30 Schi alpin< Cupa Mondială, la Wengen, în Elveţia 16<00
Biatlon< Cupa Mondială, în Germania
16<50 Schi alpin<
Jocurile Olimpice de
Iarnă ale Tineretului,
la Lausanne, în
Elveţia 17<50 Tenis<
Circuitul Mondial
ATP 250, la Adelaide,
în Australia 18<55
Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
Titisee Neustadt, în
Germania 20<15 Ştirile Eurosport 20<20
Snooker 0<30 Raliuri<
Raliraid - Dakar 1<00
Ştirile Eurosport 1<05
Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Adelaide, în Australia
4<00 Snooker 5<00
Schi alpin< Cupa
Mondială, la Wengen, în Elveţia 6<30
Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Adelaide, în Australia

Salih Bademci,
“Pre\ul dragostei” 22.00
7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doamnei Fazilet (r) 10.15
Pre\ul dragostei (r)
11.45 Las[-m[ s[ zbor
(r) 13.45 Teleshopping
14.00 Muzica trădării
(r) 15.00 T]n[r ;i nelini;tit 16.00 Dragoste
de contrabandă 17.00
Jurăminte încălcate
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 contraband[ (r) 3.00 Jurăminte încălcate 4.00
Ce se întâmplă doctore? 4.15 Pre\ul dragostei (r) 5.00 Muzica
trădării (r) 5.45 Jur[minte `nc[lcate (r)
6.45 Dragoste de contrabandă (r)
M1

6.55 Azi dimineața
9.52 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.55 Azi
după masa 14.35
Unio 28 15.35 Gospodarul maghiar
16.35 vârsta 17.35
Ești acasă 18.53 Astă seară19.00 Jurnal
20.05 vârsta 22.25
Jurnalul celor din v
4 22.30 Jurnal mondial 22.50 Azi noapte 1.02 Jurnal de închidere

Mischa Barton,
“R[zbunarea ro;ie” 1.15

Antonio Banderas,
“Altamira” - 21.10

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30 Teleshopping 10.00
Tr[sni\i (r) 11.00
Teleshoping 11.30
Camera de râs
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de
r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Focus
16.00 Paradisul femeilor 18.00 Focus
18 19.30 Flash
monden 20.00
Înainte să aﬂe diavolul că ai murit
22.30 Cândva, pe
aici, trecea un râu
1.15 Răzbunarea
roșie 3.30 Înainte să
aﬂe diavolul că ai
murit 5.30 Focus
6.50 Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor
12.25 vorbe;te corect!
12.30 ~ntre cer ;i mare
13.00 Disp[ru\i f[r[
urm[ 14.00 Telejurnal
14.55 vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma 16.00
EURO polis 17.00
Lumea azi 17.35 Yanxi,
palatul suspinelor 18.35
Nadine 19.30 vorbe;te
corect 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.10 Altamira 22.50
Predeal-Clăbucet 23.00
Dosarele extratere;trilor
23.50 Momentart 0.00
Telejurnal 0.30 Breaking News-Dark News
1.00 Nadine (r) 1.50 Altamira (r) 3.30 ~ntre cer
;i mare (r) 4.00
vorbe;te corect! (r) 4.05
Telejurnal 4.55 Breaking News-Dark News
(r) 5.25 Lumea azi 5.55
Imnul României

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Mica mea familie – ser. turc 14.25
Dragii moștenitori –
ser. magh. 15.40 Pământul celor curajoși
– ser. magh. 16.55 Mica mea familie – ser.
turc 18.05 Între prieteni – ser. magh. 19.00
Jurnal RTL 20. 45
Dragii moștenitori –
ser. magh. 22.00 Pământul celor curajoși
– ser. magh. 23.10 Între prieteni – ser.
magh. 0.25 Castle –
ser. am. 1.35 Raliul
Dakar 2020
TV2
7.15 Moca, mag. de
dimineață 11.45 În
capcană – docreality
germ. 13.30 Walker,
copoiul din Texas –
ser. am. 15.30 Doctorul de provincie – ser.
germ. 16.10 Amanda
– ser. chil. 17.45 Pământul speranțelor –
ser. turc 20.30 Tătici
model – ser. magh.
21.00 Exatlon Hungary – reality de sporturi
extreme 0.20 Detectivi privați – docreality
magh. 1.25 Secrete de
familie – ser. docreality magh.

Duna TV

Bichon Frisé („câine de poală creț“) este o rasă încadrată de către FCI în grupa 9, secția 1 și este înregistrată
în cartea raselor în Franța și Belgia. Bichon Frisé a fost
probabil adus în secolul al XIV-lea din Insulele Canare
în Europa, iar unii dintre strămoșii săi erau originari din
Egiptul antic.
În secolul al XvI-lea, fermecătorul Bichon Frisé a fost ținut și la
curtea regală engleză. După ce a devenit popular în Franța anilor ’30,
primii reprezentanți ai rasei au ajuns în 1955 și în Germania.

Aspect ﬁzic
Câinele Bichon Frisé este un câine de companie de 25-30 cm, cu
o greutate de 5-7 kg. Blana sa, de un alb strălucitor, ajunge până la
10 cm lungime și prezintă bucle spiralate, este mătăsoasă, subțire și
lejeră. Sub părul alb se aﬂă o piele de pigment închis.
Ochii negri, rotunzi și expresivi au o privire plină de viață. Urechile
at]rnânde, acoperite cu păr din abundență sunt ușor aduse în față în
starea de atenție.
Câinele Bichon Frisé are un craniu plat și o mușcătură de foarfecă,
deosebit de potrivită pentru tocarea de carne și oase. Corpul bine
dezvoltat dispune de coapse musculoase și de un bazin lat. Coada
purtată în mod normal ridicată se curbează peste spate, fără a-l atinge.
Defecte de canisă sunt considerate o pigmentare ce duce la formarea de pete roșcate sau negre, un păr care nu este încrețit, mușcătura
în spate sau înainte, ochi de culoare deschisă, gingii de culoarea
cărnii, precum și o coadă în spirală sau rulată.

Dispune de un caracter încrezător
Atentul și vigilentul Bichon Frisé dispune de un caracter încrezător
și echilibrat și nu este agitat sau temător. Și față de alți câini sau persoane străine, el este prietenos și lipsit de agresivitate.
Firea sa vivace și inteligența sa îi permit să învețe unele trucuri.
Un Bichon Frisé nu se așteaptă să primească atenție toată ziua și
poate astfel să rămână o perioadă de unul singur. El își demonstrează
rezistența la plimbări, dar nu are nevoie de prea multă mișcare pentru
a se simți bine. Îi place să se joace cu copiii, dar iubește și să ﬁe
mâng]iat și alintat. Câinele Bichon Frisé știe să se încadreze în rutina
zilnică a oamenilor săi și învață repede să respecte orele de liniște din
timpul zilei și ale nopții.

Ținere și îngrijire

7.00 Jurnal 8.10
Cinci continente
9.35 Prinde-mi mâna – ser. turc 10.25
Don Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 13.55
Lumea e o masă plină – ser. germ.
14.30 Mări, orașe,
oameni 15.20 Doctorul de pe munte –
ser. germ. 16.10 Labirintul sorților –
ser. turc 17.00 Don
Matteo – ser. it.
19.45 Prinde-mi
mâna – ser. turc
21.30 Prințesa –
film engl-fr-it.
23.25 Jocul de cărți
– film magh.

Acestui câine nu îi cade părul și, astfel, se potrivește și stăpânilor
ce locuiesc în locuințe mai mici. Blana moale, prevăzută la câinii
adulți cu un substrat ceva mai des și un strat de suprafață mai dur,
necesită îngrijire regulată, ceea ce înseamnă periere și pieptănare cel
puțin o dată pe săptămână pentru a preveni încâlciri și ruperi ale
ﬁrelor de păr și a elimina murdăria uscată.
Câinii tineri ar trebui să ﬁe periați la maxim 1-2 zile distanțe din
cauza părului lor foarte ﬁn. Încâlcirile, odată produse, nu trebuie tăiate, ci despărțite cu foarfeca prin tăiere, pentru a ﬁ descâlcite pe urmă
prin periere.
Educarea unui Bichon Frisé nu este complicată, deoarece comenzile sunt executate ușor de câinele ascultător.

Sănătate
Sănătatea în general bună a Bichon Frisé duce la o speranță de
viață destul de ridicată, de aproximativ 12 ani. Parțial, câinii ajung
chiar la o vârstă de 16-17 ani.
Pentru a evita iritații ale ochilor, se recomandă tăierea părului
din jurul acestora în mod regulat. Se recomandă o grijă deosebită cu
privire la murdăriri ale blănii în zona ochilor și a feței. Această rasă
suferă destul de des de luxații ale rotulei și de inﬂamații ale organelor
respiratorii.
Sunt câini de companie pentru toate vârstele, se acomodează

foarte bine la spații de mici dimensiuni. Se pretează cu succes în
rolul de parteneri de joacă ai copiilor, dar pot ﬁ companioni reconfortanți ;i pentru persoane de vârsta a doua și a treia.
Principala tr[s[tur[ a c]inelui Bichon Frise este atitudinea lui
bucuroas[. ~i place s[ ﬁe iubit, `i place s[ ﬁe `n centrul aten\iei ;i `i
place s[ cucereasc[ propria familie, vecinii, medicii, cosmeticianul
cu personalitatea sa pozitiv[.
Bichonul are o atitudine juc[u;[ ;i independent[, dar nu `i place
s[ ﬁe singur. De fapt, Bichonul ur[;te singur[tatea ;i de obicei sufer[
de anxietate derivat[ din separare. ~n aceast[ situa\ie comportamentul
s[u devine distructiv, mestec]nd ;i rup]nd tot ce g[se;te `n cale.
Prind cu repeziciune lec\iile predate, sunt buni la trucuri ;i la sporturi
canine.
Temperamentul este inﬂuen\at de o serie de factori, `ntre care
ereditatea, antrenamentul, socializarea. C[\eii cu temperamente pozitive vor ﬁ curio;i, dispu;i s[ se apropie de oameni ;i s[ ﬁe `mbr[\i;a\i.
Ca ﬁecare c]ine, ;i cel din rasa Bichon Frise are nevoie de socializare timpurie ;i expunere la c]t mai multe categorii de persoane,
panorame, sunete ;i experien\e - atunci c]nd sunt tineri. Socializarea
ajut[ c[\elul s[ se dezvolte armonios.
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TVR 1

Ioana Zaharia,
invitata emisiunii
“La psiholog” - 16.00

Will Smith,
“B[ie\i r[i” - 22.00

Melanie Griffith,
“Automata” - 20.30

Shakti Arora,
“Jur[minte
`nc[lcate” - 17.00

Sharlto Copley,
“District 9” - 20.00

“Concert Elena
Gheorghe” - 17.40

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Home Run<
A doua șansă 12.30
România, jos pălăria! 14.30 Karate
Kid II 17.00 Polițist
sub acoperire 19.00
Ştirile Pro Tv
20.00 Las fierbinți
22.00 Băieți răi
0.00 Triplusec 1.00
Ro-mânia, jos
pălăria! (r) 2.30
Las fierbinți (r)
4.00 I Like IT 5.30
Home Run< A doua
șansă (r) 6.00 Lec\ii
de via\[ (r)

8.15 Secrete fatale
(r) 10.15 La bloc (r)
12.30 Întâlnire cu
Joe Black (r) 16.15
Nou-venită în oraș
18.30 La bloc 20.30
Automata 22.45
Saga Amurg< Zori de
Zi - Partea II 1.00
Automata (r) 3.00
Saga Amurg< Zori de
Zi - Partea II (r) 5.00
Ce spun românii (r)
6.15 Întâlnire cu Joe
Black (r)

7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.15 Fiicele doamnei 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
T]n[r ;i nelini;tit
16.00 Dragoste de contrabandă 17.00 Jurăminte încălcate 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
contrabandă (r) 3.00
Jurăminte încălcate (r)
4.00 Ce se `nt]mpl[
doctore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Muzica tr[d[rii (r) 5.45 Jurăminte încălcate (r)
6.45 Dragoste de contraband[

7.20 Paradisul femeilor 9.30 Teleshopping 10.30
Flash monden (r)
11.00 Secrete de stil
11.30 Cu lumea-n
cap 12.00 Teleshopping 14.00 Pistruiatul 2 - Ascunzișuri
16.00 Răzbunarea
haiducilor 18.00 Focus 18 19.30 Flash
monden 20.00 District 9 22.30 Osânda
1.00 Înainte să aﬂe
diavolul că ai murit
(r) 4.00 District 9
(r) 5.50 Focus (r)
6.50 Teleshopping

7.00 Adev[ruri despre
trecut 7.30 Politică şi
delicateţuri (r) 8.30
Aventur[ urban[ 9.30
Constructorii de visuri
10.00 vreau să fiu sănătos 11.00 Levintza prezintă 11.30 Johnny, Super-Koala 13.00 Down
the Road. Aventura
14.00 Telejurnal 14.30
Ora regelui 15.30 Iubiri
celebre 16.00 Mirodenia secretă 17.40 Concert Elena Gheorghe
19.00 Teleenciclopedia
19.50 vorbe;te corect
20.00 Telejurnal 21.00
Dosar Rom]nia 22.00
Ecaterina 22.50 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 23.45 „Margareta-Trei decenii ale
Coroanei Române” 1.35
Teleenciclopedia 2.20
Dosarele extratereştrilor
3.00 Ecaterina (r) 3.42
Telejurnal (r) 4.30 Johnny, Super-Koala (r) 5.55
Imnul Rom]niei

Eurosport

M1

Duna TV

8<00 Tenis< Circuitul
Mondial ATP 250, la
Adelaide, în Australia
8<55 Tenis< În culise 9<25
Tenis< Circuitul Mondial
ATP 250, la Adelaide, în
Australia 11<55 Fotbal<
Premier League 13<30
Fotbal< Premier League
Show 14<25 Fotbal< Premier League 21<30 Ştirile Eurosport 21<35 Tenis< Circuitul Mondial
ATP 250, la Adelaide, în
Australia 23<05 Ştirile
Eurosport 23<10 Raliuri<
Raliraid - Dakar 23<40
Sanie< Cupa Mondială,
la Lillehammer, în
Norvegia 0<10 Sanie<
Cupa Mondială, la Lillehammer, în Norvegia
0<40 Sanie< Cupa Mondială, la Lillehammer, în
Norvegia 1<15 Tenis<
Circuitul Mondial ATP
250, la Adelaide, în Australia 2<30 Snooker<
Mastersul de la Londra
4<00 Snowboard< Cupa
Mondială FIS, la Laax,
în Elveţia 4<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, la
Sestrieres, în Italia 5<00
Schi alpin< Cupa Mondială, la Wengen, în
Elveţia 5<30 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Wengen, în Elveţia 6<30 Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Titisee
Neustadt, în Germania

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

RTL Club
7.40 Clubul de puști,
desene animate 10.25
Bakugan – ser. am.
11.55 Muppet Show –
ser. am. 12.35 Autogram – pentru șoferi
13.20 Secolul XXI. legendele trăiesc cu noi
13.55 Doamna în aur
– film am-engl. 16.25
Omul care cunoștea
infinitul – film engl.
19.00 Jurnal RTL
21.00 Micul nostru sat
– ser. magh. 22.10 Doc
West – film am. 2.20
Annabelle - thriller
am. 2.35 Raliul Dacar
2020 3.10 Respiră! –
thriller am.
TV2

7.20 Desene animate 11.25 Trendmania 11.55 Pentru
mecanicii auto
12.30 Bagajul –
mag. turistic 14.05
În capcană – ser. docreality germ. 14.40
Truman Show – film
am. 16.50 Columbo
– ser. am. 20.55 Eu
și prințul meu – film
am-ceh. 23.20 valetul de dubă 2 – film
am. 1.10 Casa versace – film can. 3.10
Omul legii – ser. am.

7.00 Jurnal 7.55
Cronică maghiară
9.35 Prietenii lui
Noe 10.15 Modă și
design 10.45 Aveți și
voi animale? – ser.
germ. 13.02 Jurnal
14.30 Agatha Raisin
– ser. engl. 15.20
Doc Martin – ser.
engl. 16.15 Robii lui
Dumnezeu – film
magh. 18.00 Înger
gastronomic 20.30
Grădinița lui T[ticu’
– film am. 22.07 Tinerețea – film englfr-it-elv.

7.00 :tiri 9.00 Spiridu;
Ghidu; 16.00 Info Studio,
realizator I. Anița;, invitat
Diana Bretan ;i George
Hotea - agen\i imobiliari
17.00 La psiholog, realizator I. vladimirescu, invitat[ Ioana Zaharia.
Obiective versus fantezii
18.00 Taina credin\ei (lb.
maghiară), realizator Eva
Laczko 19.00 :tirile săptămânii 20.00 Gala premiilor de excelen\[ `n
cultur[ ;i pres[ - Poesis

Antena 1
7.00 Obser vator 9.30
Fantastica aventura din
Oz 11.00 veronica 13.00
Observator 13.30 Transformers - Războiul lor în
lumea noastră (r) 16.00
Scena misterelor 19.00
Observator 20.00 Pinocchio 21.45 Tomorrowland< Lumea de dincolo
de mâine 0.15 Mamă
surogat 2.30 veronica (r)
4.00 Mamă surogat 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

Lance Henriksen,
“Copilul fulgerului”
- 20.10

Valerie Tian,
“F[r[ sc[pare” 21.30

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 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 Sport 19.00 Telejurnal TvR 2 19.35 E
vremea ta! 20.10 Copilul
fulgerului 22.10 P[catul
;i ru;inea 0.00 Zile cu stil
0.30 Motorvlog 1.10
Misterele din Shadow Island 2.50 P[catul ;i
ru;inea (r) 4.30 Telejurnal 5.05 Sid, micul savant
(r) 5.55 Poate nu ;tiai
6.00 Motorvlog 6.25
Teleshopping 6.55 Imnul
României

7.30 Pastila de râs
8.00 Teleshopping
8.45 Pastila de r]s
9.15 SpongeBob Pantaloni Pătrați 11.00
Sport, dietă şi o vedetă 11.30 Teleshopping 12.00 Știrile Kanal D 13.00 În căutarea adevărului (r)
15.00 ROventura
16.00 Puterea dragostei 18.00 Știrile
Kanal D 19.00 Puterea dragostei 20.00
Moldovenii 21.30 Fără scăpare 23.30 Știrile Kanal D (r) 0.30
ROventura (r) 1.30
Puterea dragostei (r)
4.30 ~n c[utarea
adev[rului (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s (r) 6.45
Știrile Kanal D

S]mb[t[ 18 ianuarie 2020

Dezvoltare personal[

Dezvoltarea personal[ de la angajator la angajat

Dezvoltarea personală şi
cea profesională se completează şi se susţin una pe
alta. E părerea specialiştilor,
părere la care s-a ajuns după
mulţi ani de cercetări în
domeniu, de tatonări şi veriﬁcări.
În ultimii ani, tot mai multe
companii mai mari sau nu
neapărat, companii chiar mai mici, au ales să se dezvolte chiar prin
dezvoltarea angajaţilor. Desigur,
atât pe plan personal, cât şi profesional.

Beneﬁcii şi nu doar act
de prezenţă
Dezvoltarea profesională a
ajuns aşadar să ﬁe ceva necesar
pentru ca afacerile să meargă bine.
Aceste cursuri de dezvoltare personală sau profesională, plătite de
companii angajaţilor lor, sunt în
majoritatea cazurilor primite cu
bucurie de personal pentru că din
ele învaţă ceva. Ştim prea bine că
orice informaţie costă, cum ştim
prea bine că un om foarte bine
pregătit are şanse mari să aibă succes în evoluţia sa în carieră. Un
angajat, potrivit specialiştilor, ar
trebui înainte de a participa la cursuri de dezvoltare personală sau
profesională să ﬁe conştient de
beneﬁcii şi nu doar să facă act de
prezenţă.

Viaţa personală
inﬂuenţează viaţa profesională
Angajatorul îşi doreşte proﬁt
şi tot mai mulţi înţeleg că acest
proﬁt vine în cotă mare şi din oamenii bine pregătiţi atât din punct
de vedere al carierei profesionale,
cât şi al provocărilor ce le au la
locul de muncă, dar şi acasă. viaţa
de acasă inﬂuenţează viaţa de la

locul de muncă şi invers. Sunt ceva ce nu se pot separa de tot. Apar
astfel posibilităţile de a participa
la programe de dezvoltare personală şi formare profesională, priorităţi în cazul unor persoane juridice. Investiţia în dezvoltarea angajaţilor conduce la creşterea implicării acestora din urmă, de aici
şi la o productivitate mai bună.

Motivaţia şi atingerea
obiectivelor
E dovedit că oamenii care se
dezvoltă pe plan personal dau un
randament mai bun, devin mai
eﬁcienţi şi mai fericiţi. Studiile în
acest domeniu au demonstrat în
timp că o productivitate scăzută,
neatingerea la timp a obiectivelor
se pot foarte bine pune pe seama
faptului că personalul nu are
aceeaşi motivaţie ca angajatorul.
Astfel, sunt recomandate intervenţii pe partea de dezvoltare personală a angajatului.

Grijă pentru
cei din subordine
Cum pornim în această cursă
pentru atingerea succesului în calitate de angajatori? Tot specialiştii
în dezvoltare personală spun că
pornim de sus. Cei care ţin în mâini frâiele companiei sunt cei care
trebuie să se dezvolte continuu, să
demonstreze că le pasă de oamenii
cu care muncesc şi că joacă un rol
important chiar şi în dezvoltarea
lor. Angajatorul trebuie să îşi
manifeste grija ca oamenii din
subordinea sa să evolueze pe plan
personal şi profesional.
Practic, procesul de dezvoltare
personală şi profesională continuă
trebuie să devină o componentă
de bază a vieţii noastre, un mod
de a trăi. Este în natura noastră să
evoluăm şi să facem zi de zi mici
transformări pentru a deveni mai
buni.
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Fericirea ca stare a creierului

Despre meditaţie se vorbeşte foarte mult în ultima perioadă. Cum e apărut meditaţia şi de ce e indicat să
tratăm acest subiect cu interes
aﬂăm citind cele spune de psihologul Laura Maria Cojocaru într-un material dat publicităţii de Agenţia de relaţii
publice Plus Communication.
Astfel, se spune că atât în Orient, cât şi în Occident, oamenii
meditau cu cel puţin 2.500 de ani
în urmă. Prima schimbare în practica meditaţiei transcedentale se
petrece în anul 1960, când au fost
atraşi foarte mulţi adepţi, inclusiv
membrii formaţiei Beatles.

Protocolul de meditaţie
“mindfulness”
În 1980, biologul şi adeptul yoga John Kabat-Zinn a elaborat un
protocol de meditaţie pe care l-a
numit “mindfulness”. “Această
abordare a permis adaptarea la
obiceiurile occidentale şi, totodată,
a permis pătrunderea meditaţiei
în mediul studiilor ştiinţiﬁce, demers soldat cu rezultate favorabile.
Odată demonstrate ştiinţiﬁc beneﬁciile meditaţiei, această a fost introdusă în sistemul medical, spitalicesc şi al îngrijirii sănătăţii la
scară largă. Odată obţinută
garanţia medicală, a fost facilitată
extinderea meditaţiei şi în domenii
precum cel educaţional şi cel organizaţional”, explică psihologul
Laura Maria Cojocaru, preşedinte
şi fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă.
Conform sursei citate, fericirea
este o stare a creierului. “Prin studiul persoanelor care aﬁrmă că sunt
fericite, s-a ajuns la concluzia că
starea de fericire este produsă ﬁzic
în cortexul prefrontal stâng al
creierului şi este legată de neurotransmiţătorii dopamina, oxitocina,
endorﬁne, oxid nitric şi serotonina.
Dopamina mediază transferul

emoţiilor pozitive între cortexul
prefrontal stâng şi centrii emoţionali din nucleus accumbens.
Dopamina este în strânsă legătură
cu sentimentul de fericire care apare
la realizarea unui obiectiv, la reuşită.
Oxitocina este produsă de hipotalamus, este secretată de glanda pituitară şi este în legătură cu fericirea
care apare atunci când suntem îndrăgostiţi sau când ne alintăm
copilul, animăluţul etc. Endorﬁnele
(morﬁna naturală) sunt stimulate
de oxitocina şi au legătură cu lipsa
durerilor ﬁzice şi euforia simţită în
urmă exerciţiilor ﬁzice sau când
suntem entuziasmaţi de o persoană,
de o idee sau de o situaţie. Oxidul
nitric este produs prin intermediul
valvei situate în faringele nazal, motiv pentru care meditaţia şi respiraţia nazale sunt foarte importante.
Serotonina este stimulată tot de oxitocină şi este responsabilă de
creşterea stării de spirit, a încrederii,
determinării şi a unei mai mari
doze de autoacceptare”, scrie
Agenţia de relaţii publice Plus
Communication.

Stările de fericire,
mulţumire, iertare,
acceptare şi relaxare
întăresc sistemul
imunitar
Psihologul Laura Maria Cojocaru aﬁrmă că există două aspecte
ale stării de fericire, implicit ale
stării de plăcere, şi anume: plăcerea
senzorială şi plăcerea anticipativă
sau imaginară. Totodată, specialistul aﬁrmă că stările de fericire,
mulţumire, împăcare, iertare, acceptare, plăcere, bucurie, relaxare,
întăresc sistemul imunitar.
În concluzie, aﬁrmă specialistul, activarea stării alfa reduce durerea, anxietatea, depresia, favorizează funcţia cognitivă, memoria, concentrarea, organizarea, reduce tensiunea sanguină, ajută la
menţinerea longevităţii şi tinereţii,
contribuie la o greutate adecvată şi
îmbunătăţeşte calitatea vieţii.

Programe TV
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Pro TV

Liviu Marta, invitat
la “Info Studio” 13.00

Zac Efron,
“Din nou la 17 ani”
- 17.00

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei,
invitat, pr. Lauren\iu
Costin. Tema emisiunii<
P]inea care hr[ne;te sufletul 13.00 Info Studio,
realizator
Mihai
S[lceanu, invitat Liviu
Marta ;i Radu Ardelean
- Muzeul Jude\ean 14.00
Zone folclorice, invitat[
forma\ia Nostalgia din
Pi;colt 18.30 Educație
ecologică (r) 20.00 Info
Studio (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Karate Kid II (r)
12.30 Poli\ist sub
acoperire (r) 14.30
B[t[lia anului 17.00
Din nou la 17 ani
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Cavalerul negru
22.45 Fata disp[rut[
1<30 Triplusec 2.30
B[t[lia anului (r) 4.15
Triplusec (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

Antena 1

Pro Cinema

Kanal D

Fuego,
“Drag de Rom]nia
mea” - 15.00

Mihai Ghi\[, “Asta-i
Rom]nia” - 14.30

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 Natură şi aventură
11.00 Handbal feminin.
Liga Florilor, HC
Dun[rea Br[ila - SCM
R]mnicu v]lcea 12.30
S[n[tate cu de toate
13.05 Drumul oaselor
15.00 Drag de România
mea! 17.00 D'ale lu'
Mitică 18.00 Reţeaua de
idoli 18.50 Sport 19.00
Telejurnal TvR 2 19.35
E vremea ta! 20.10
Trandaﬁrul galben
22.10 Pre\ul inocen\ei
0.20 Re\eaua de idoli
1.00
Memorialul
Durerii - o istorie care
nu se `nva\[ la ;coal[ (r)
2.00 Drumul oaselor
4.00 Trandaﬁrul galben
(r) 5.55 Poate nu ;tiai
6.10 Teleshopping 6.55
Imnul României

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping
8.45
SpongeBob Pantaloni
P[tra\i (r) 10.30
ROventura (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 Roata
norocului (r) 1.15
:tirile Kanal D (r)
2.15 Puterea dragostei
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s (r) 6.45
:tirile Kanal D (r)

Prima TV

TVR 1

John Lithgow,
“Domni;oara
Sloane” - 22.30

Adela Popescu,
“Lacrimi de iubire” 23.00

Drago; P[traru,
“Starea na\iei” 22.00

Jeremy Renner,
“Trei decenii
de r[zboi” - 1.00

10.00 La bloc (r)
12.15 Nou-venit[ `n
ora; (r) 14.15 Secrete fatale (r) 16.15
Pe urmele vinovatului 18.15 La bloc
20.30 Evolu\ie
22.30 Domni;oara
Sloane 1.15 Evolu\ie
3.00 Domni;oara
Sloane (r) 5.15 La
bloc (r) 6.00 Nouvenit[ `n ora; (r)

7.45 Lacrimi de iubire
(r) 8.45 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Muzica trădării (r)
15.00 T]n[r ;i nelini;tit
16.00 Dragoste de contrabandă
17.00
Jur[minte `nc[lcate
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
Jurăminte încălcate (r)
4.00 Ce se `nt]mpl[,
doctore? (r) 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Muzica trădării (r) 5.45 Jurăminte încălcate (r)
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
14.00 Salut[ri de la
Agigea 15<30 Os]nda
(r) 18.00 Focus 18
19.30 Flash monden
20.00 Schimb de
mame 22.00 Starea
na\iei - Best of 23.00
Cum s[-\i g[se;ti
so\ia perfect[ 1.00
R[zbunarea ro;ie (r)
3.00 Cum s[ `\i
g[se;ti so\ia perfect[
(r) 5<00 Flash monden (r) 5<50 Starea
na\iei (r) - Best of
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
Danei 10.35 viaţa satului
11.50 Minutul de agricultură 12.00 viaţa satului 13.00 Tezaur folcloric 14.00 Telejurnal
14.30 Politică şi delicateţuri 15<25 Iubiri celebre 15<55 Live sal[ 16.00
Handbal feminin, Cupa
EHF< Odense Handbold
- CS Gloria Bistri\a 17<30
Trei decenii de r[zboi
18<30 Handbal feminin,
Liga Florilor< CSM Bucure;ti - HC Zal[u 20.00
Telejurnal 21.10 Festivalul Ion Macrea 23.00
Garantat 100% 0.00 Replay 1.00 Trei decenii de
r[zboi (r) 1.55-2.25 Iubiri celebre (r) 2.55 Tezaur folcloric (r) 3.47-4.35
Universul credin\ei 5.25
~n gr[dina Danei (r) 5.55
Imnul Rom]niei 6.00
vreau s[ ﬁu s[n[tos (r)

7.00 Obser vator 9.30
Pinocchio (r) 11.00
Dragoste la costum 13.00
Observator 13.30 Tomorowland< Lumea de
dincolo de m]ine (r)
16.00 Scena misterelor
19.00 Observator 20.00
iUmor 22.30 Misiune< Imposibil[ III (r) 1.00
Dragoste la costum (r)
2.30 Observator (r) 3.30
Scena misterelor (r) 6.00
Observator

TVR 2

Pro 2

Duminic[ 19 ianuarie 2020

Eurosport

7.30 Snooker< Mastersul de la Londra
9.35 Formula e<
Campionatul FIA, la
Santiago, în Chile
10.15 Schi alpin< Cupa Mondială, la
Wengen, în Elveţia
12.15 Biatlon< Cupa
Mondială , în Germania 13.05 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Ruhpolding, în Germania 14.00 Fotbal<
Premier League
14.55 Fotbal< Premier League Show
15.55 Fotbal< Premier League 18.00
Fotbal< Premier
League Show 18.25
Fotbal< Premier
League 20.40 Ştirile
Eurosport 20.45
Snooker< Mastersul
de la Londra 00.30
Ştirile Eurosport
0.40 Omnisport<
Jocurile Olimpice de
Iarnă ale Tineretului,
la Lausanne, în
Elveţia 1.10 Sanie<
Cupa Mondială, la
Lillehammer, în
Norvegia 1.50 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne

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
‘20 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
7.40 Clubul de puști
10.20 Star Wars – ser.
am. 11.45 Muppet
Show – ser. am. 13.05
Hotelul anului, cele
mai bune cazări din
provincie 14.25 Poarta aventurierilor –
film fr-can-chin.
16.55 Sâmburele furtunii – film am. 19.00
Jurnal RTL 20.00 Regele Arthur – film amengl-australian 22.40
Supercelula 2 – film
am-chin. 0.45 Raliul
Dakar 2020 2.10 Învazie către stele – film
sci-fi am.

Duna TV

9.00 Emisiuni religioase 10.05 Rome
Reports 11.20 Religie și libertate 13.02
Jurnal 13.50 Muzică de prânz 14.25
Pe urmele lui Fellini
– film. doc. fr-elv.
15.30 Ziua cea mare a doctorului Minorka vidor – film
magh. 18.30 Cartea
de bucate a lui Borbás Marcsi 22.20
Concert de Mága
Zoltán 23.20 Opt și
jumătate – film it.

Remedii naturiste
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Iedera este folosit[ în
tratamentul bolilor de pl[mâni
Bolile respiratorii însoţite
de chinuitoarea tuse sunt la
ordinea zilei în această perioadă. În răceli, gripă,
bronşite, pneumonii apare, pe
lângă alte simptome, şi tusea.
Fie că este seacă sau productivă, ﬁe acută sau cronică, tusea
le creează un mare disconfort pacienţilor şi mai ales copiilor. Un
copil care tuşeşte, respiră cu diﬁcultate şi nu se poate odihni,
din această pricină reprezintă un
mare motiv de îngrijorare pentru
părinţi.
De altfel, tusea este una dintre cele mai frecvente cauze pentru care părinţii merg cu copilul
la medicul pediatru. vestea bună
este că tusea poate ﬁ calmată prin
mijloace naturale, sigure şi eﬁciente.

Tusea, un semnal
de alarmă
Tusea reprezintă un semnal
de alarmă şi trebuie tratată cu seriozitate încă de la început. Din
păcate, nu întotdeauna acordăm
atenţia cuvenită acestei probleme
de sănătate. Acesta este motivul
pentru care de multe ori tusea se
agravează odată cu boala în care
a apărut. O altă greşeală frecventă este administrarea de antibiotice imediat ce apare tusea, ceea
ce nu este necesar decât în cazul
infecţiilor bacteriene. Tusea
poate ﬁ tratată cu succes şi cu
ajutorul unei substanţe active
naturale< extractul uscat din
frunze de iederă.

Extractul de iederă - un
antitusiv dovedit ştiinţiﬁc

TV2

7.20 Desene animate
10.55 Ești mare!
12.00 Super Car
12.35
Andri’s
Kitchen 13.40 În
capcană – docreality
germ. 14.10 Călătorul – thriller am-fr.
16.20 Ben Hur – film
engl-grec. 19.50 Radin! – film fr. 22.00
Un profesor prost –
film am. 0.00 O chestiune de onoare –
film am. 3.00 Mama
și alți nebuni din familie – film magh.
5.10 Omul legii

Duminic[ 19 ianuarie 2020

Iedera medicinală este o substanţă naturală folosită în tratarea
tusei. Efectele binefăcătoare ale
extractului uscat din frunze de
iederă sunt dovedite ştiinţiﬁc.
Substanţele active pe care le
conţine iedera - numite saponine
- sunt în mod constant cercetate
şi veriﬁcate prin noi studii.
Spre exemplu, extractul
patentat de iederă EA 575 - care
poate ﬁ comparat cu o amprentă
digitală - este certiﬁcat pentru
eﬁcienţa şi siguranţa sa în tratamentul tusei. Potrivit ghidurilor
terapeutice, extractul uscat din
frunze de iederă poate ﬁ utilizat
atât în formele acute de tuse, cât
şi în bolile inﬂamatorii bronşice
cronice însoţite de tuse. Acest
medicament obţinut din iederă
este bine tolerat şi poate ﬁ ad-

ministrat atât copiilor (de la
vârste de sub 1 an) cât şi adulţilor.

Efectele beneﬁce
ale iederei
Extractul din frunze de
iederă are capacitatea de a trata
eﬁcient episoadele de tuse datorită saponinelor - acele substanţe cu proprietăţi pneumo-active. Saponinele au următoarele
efecte binefăcătoare asupra tractului respirator< efect antiinﬂamator - agenţii patogeni (virusuri,
bacterii) sunt principalii factori
care provoacă inﬂamarea mucoasei respiratorii> saponinele
acţionează împotriva agenţilor
patogeni, inhibând procesul inﬂamator> licheﬁază mucusul saponinele licheﬁază mucusul
din bronhii, care poate ﬁ eliminat
mai uşor prin tuse> calmează
tusea - pe măsură ce mucusul se
elimină, tusea se calmează şi dispare treptat> uşurează respiraţia
- datorită efectului de relaxare a
musculaturii bronşice, căile
aeriene îngustate se dilată şi
puteţi respira din nou mai uşor.

Iedera, din Antichitate...
la ﬁtomedicina modernă
Iedera medicinală este
folosită în tratamentul bolilor de
plămâni încă din Antichitate.
Hippocrate, părintele medicinei,
este printre primii care au recunoscut efectele binefăcătoare
ale iederei. Dar abia în secolul al
XIX-lea, un medic din sudul
Franţei a introdus această plantă
în tratamentul curent al tusei.
Medicul francez a observat cum
copiii care obişnuiau să bea lapte
din vase făcute din lemn de
iederă nu sufereau de tuse. El a
descoperit că substanţele active
din iederă treceau în lapte şi astfel
copiii erau feriţi de tuse.
În ﬁtomedicina modernă,
iedera este utilizată ca medicament pentru tratamentul eﬁcient
al tusei. În prezent, extractul uscat din frunze de iederă este inclus în compoziţia multor
preparate farmaceutice, indicate
atât copiilor, cât şi adulţilor.
Compoziţia exactă şi prepararea
unui extract de iederă poate avea
inﬂuenţă asupra eﬁcacităţii sale.
De aceea, este important de ştiut
că preparatele ce conţin extract
patentat de iederă EA 575 se disting datorită unui proces de fabricare propriu.
Text selectat şi adaptat
de Ioan A.

Pia\a Eroii Revolu\iei,
nr. 5 - Satu Mare
Telefon< 0361 884947

SC ATOMEDICAL VEST SRL
SC ATOMEDICAL VEST SRL, din Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, nr. 1, ap. 28 (l]ng[ Poli\ie, `ntre Farmacie ;i
Policlinica Veche), vine `n sprijinul pacien\ilor cu o gam[ variat[
de ciorapi compresivi. Totodat[ dorim s[ venim `n sprijinul
pacien\ilor cu c]teva informa\ii care sper[m s[ le fie de folos.
Descrierea produsului<
Ciorapii de compresie sunt un instrument terapeutic auxiliar
fabricat din material textil flexibil. Ciorapul de compresie exercit[
asupra piciorului o for\[ compresiv[ proiectat[ conform prescrip\iilor
medicale, sprijinind astfel circula\ia sanguin[ `n venele membrelor
inferioare. Ciorapii ce apar\in categoriei I de compresie ;i categoriei II
de compresie se folosesc `n scop curativ.
Ciorapii de compresie I (presiune 15-21 Hgmm) au ca scop
protejarea s[n[t[\ii, previn, respectiv `nt]rzie apari\ia bolilor circulatorii
ale membrelor inferioare.
Purtarea acestora se recomand[ persoanelor al c[ror loc de munc[
necesit[ mult[ mi;care, la sport, `n cazul crampelor pulpei piciorului,
umfl[rii gleznei sau a varicelor ;i `n mod special gravidelor deoarece
prin purtarea ciorapilor de compresie se poate preveni cu p]n[ la 70%
apari\ia varicelor.
Ciorapii de compresie II (presiune 23-32 Hgmm) sunt
indispensabili `n tratamentul bolilor venelor ;i sistemului limfatic ale
membrelor inferioare. Sarcina acestora este de a `mbun[t[\i condi\ia
pacien\ilor, de a opri alterarea st[rilor de s[n[tate, de a men\ine
mobilitatea pacien\ilor ;i a reduce durerile ce `nso\esc aceste afec\iuni.
Ace;ti ciorapi se recomand[ `n cazul varicozit[\ilor membrelor
inferioare, dup[ opera\ii de varice pentru prevenirea trombozelor, `n
cazul insuficien\elor venoase cronice, edeme postoperatorii, limfa
edemelor cronice. Dac[ purta\i pentru prima dat[ ciorapi de compresie,
trebuie s[ v[ obi;nui\i organismul treptat cu ace;ti ciorapi. Purta\i la
`nceput ciorapii doar pentru perioade mai scurte, apoi prelungi\i treptat
timpii de purtare. Perioada de acomodare poate dura de la 1-2 zile p]n[
la 1-2 s[pt[m]ni.

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,
`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101

Programe TV
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Mihai S[lceanu,
“Audien\e
`n direct” - 18.00
6.30 Gimnastica de
dimineață 16.00 Info
Studio, realizator Ioan
Anița; 17.00 Panoramic Sportiv, realizator Ionu\ Bl[jean
18.00 Audiențe în direct, realizator Mihai
S[lceanu, invitat Mihai
Huz[u ;i Renato
Cr];mar 19.30 :tiri
20.00 Agenda public[,
realizator Stela Cădar
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 iUmor
22.30 Mangali\a 23.30
Xtra Night Show 1.00
Misiune< Imposibil[ III
(r) 3.00 Mangali\a (r)
4.00 Nuntă cu scântei
6.00 Observator

TVR 2
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Prima TV

TVR 1

Lily Collins,
“R[pirea”- 20.30

Dolph Lundgren,
“Trafic criminal” 20.30

Shalim Ortiz,
“Las[-m[
s[ zbor” - 19.00

Giuseppe Zeno,
“Paradisul femeilor”
- 16.00

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
R[pirea 22.30 ~n
labirintul unui grizzly 0.00 Ştirile Pro
Tv 0.30 Mad Max<
Drumul furiei (r)
2.30 Lec\ii de via\[
(r) 3.15 vorbeşte
lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii 6.00
:tirile Pro Tv

8.00 La bloc (r) 10.30
Karate Kid II (r)
12.45 Home Run< A
doua șansă (r) 15.00
Podul de pe râul
Kwai 18.15 La bloc
20.30 Trafic criminal
22.30 Lady Bloodfight 0.30 Trafic
criminal (r) 2.15 Lady Bloodfight (r)
4.00 La bloc (r) 6.00
La M[ru\[ (r)

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 Tânăr și Neliniștit 16.00 Dragoste de
contraband[ 17.00 Jurăminte încălcate 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 contraband[ (r) 3.00 Jurăminte încălcate (r)
4.00 Ce se întâmplă,
doctore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Muzica tr[d[rii (r) 5.45 Jurăminte încălcate (r)
6.45 Dragoste de contrabandă (r)

7.20 Răzbunarea
haiducilor (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 18.00 Focus
18 19.00 Tr[sni\i
20.00 Soldatul universal< Camarazi de
arme 22.00 Starea
naţiei - Betman
23.00 Focus din inima României 23.30
Trăsniți (r) 0.30 Bill
2.30 Soldatul universal< Camarazi de
arme (r) 4.15 Nimeni nu-i perfect
5.30 Lucky Luke
6.50 Teleshopping

Philippe Caresse,
“~ntre cer
;i mare” - 12.30
7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.30
Yanxi, palatul suspinelor 12.30 ~ntre cer
;i mare 13.00 Dosar
Rom]nia 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te
corect! 15.10 Maghiara
de pe unu 17.00 #Creativ 17.35 Yanxi, palatul suspinelor 18.35 Nadine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.00
Down the Road. Aventura 23.00 vremea barbarilor 0.00 Telejurnal
0.30 Zigzag prin istorie
1.00 Nadine 1.50 vremea barbarilor (r) 2.45
Profesioniştii... cu Eugenia vodă (r) 3.35
~ntre cer ;i mare 4.01
Sport 4.16 Telejurnal
5.05 Zigzag prin istorie
5.30 #Creativ 5.55 Imnul României

Kanal D

Eurosport
8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
10<15 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 15<30 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
16<05 Snooker< Mastersul de la Londra 17<00
Jocurile olim-pice< Împotriva oricăror şanse
17<30 Jocurile olimpice< Galeria vedetelor
- Rio 2016 18<30 Omnisport<
Jocurile
Olimpice de Iarnă ale
Tineretului, la Lausanne, în Elveţia 19<05
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
20<20 Ştirile Eurosport
20<30 Biatlon< Cupa
Mondială, la Ruhpolding, în Germania 21<00
Biatlon< Cupa Mondială, la Ruhpolding, în
Germania 21<30 Sărituri cu schiurile< Cupa
Mondială, la Titisee
Neustadt, în Germania
22<30 Snooker< Mastersul de la Londra 23<25
Ştirile Eurosport 23<35
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
1<25 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 1<55 Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne

M1

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Club
14.35 Dragii moștenitori – ser. magh. 15.45
Pământul celor curajoși – ser. magh. 17.00
Mica mea familie –
ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Dragii moștenitori – ser. magh. 22.15
Pământul celor curajoși – ser. magh. 23.50
Secolul XXI. - legendele trăiesc cu noi
2.50 Ocupația lor<
americani – ser. de
thriller am.
TV2
6.20 Secrete de familie
– ser. reality magh.
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 În
capcană – ser. docreality germ. 13.30 Walker, copoiul din Texas
15.30 Doctorul de
provincie – ser. germ.
16.40 Amanda – ser.
chil. 17.45 Pământul
speranțelor – ser. turc
20.30 Tătici model –
ser. magh. 21.00 Exatlon Hungary - reality
de sporturi extreme
0.20 Detectivi privați
– ser. reality magh.
1.25 Secrete de familie
– ser. reality magh.

Christian Clavier,
“~ngerii p[zitori” 20.10

Christian Sabbagh,
“:tirile Pro TV” 19.00

7.00 Cele ;ase surori (r)
8.00 Oanapp (r) 9.00 Documentar 360°-GEO 10.00
C];tig[ Rom]nia 11.00
Glasul inimii 11.55 Poate
nu ;tiai 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Regatul
s[lbatic 14.00 Documentar 360°-GEO 15.00 Mic
dejun cu un campion
16.00 Glasul inimii 16.55
Poate nu ;tiai 17.00 România…în bucate 17.40 ~n direct cu vIA|A! 18.45
Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea ta!
20.10 ~ngerii p[zitori
22.00 Secrete de război
23.00 C];tig[ Rom]nia (r)
0.10 Pre\ul inocen\ei 2.10
Secrete de război (r) 3.05
E vremea ta! 3.20 Sport (r)
3.35 Telejurnal TvR 2 (r)
4.05 Documentar 360°GEO 5.00 Natur[ ;i aventur[ 5.30 S[n[tate cu de
toate 5.55 Poate nu ;tiai
6.10 Telehopping 6.55 Imnul Rom]niei

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
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

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35 Planeta albastră 17.35
Gospodarul maghiar 18.33 Suma
18.53 Astă-seară
19.00 Jurnal 20.05
Lumea 20.30 Jurnal
22.30 Jurnal mondial 22.50 Astănoapte 24.00 Jurnal
1.02 Jurnal de închidere

Re\ete
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Bezele de cocos

Ingrediente<
500 g brânză proaspătă, o
ceapă sau un praz mic (prazul
nu are miros puternic), 50 g de
unt sau margarină, 1-2 linguri
de smântână, în funcție de consistența brânzei, o legătură de
mărar verde sau 2 lingurițe de
mărar uscat și măcinat, o linguriță de boia de ardei, sare, piper.
Mod de preparare<
Brânza se amestecă cu ceapa
răzuită (sau prazul), cu untul și
smântâna. Se adaugă mărarul
mărunțit cât se poate de fin, apoi
se condimentează cu sare, piper

Ingrediente<
și boia. Se amestecă bine, până
când se obține o pastă omogenă.
Smântâna din crema de brânză se
poate substitui cu maioneză, dar
atunci este indicat să se consume
într-o zi, cel mult două. Crema de
brânză se poate îmbogăți și cu
bucățele de măsline (fără sâmburi). Gustul de măsline se potrivește foarte bine cu această compoziție. Se consumă cu pâine proaspătă și roșii, sau ceapă, ori platou rece pe bruschete, în combinație cu alte preparate.

200 g de cocos măcinat, 200
g de zahăr, un plic de zahăr vanilat, 2 ouă, eventual 50 g de ciocolată răzuită, sau câteva boabe
de stafide.
Mod de preparare<
Fulgii de cocos se amestecă cu
zahărul și cu zahărul vanilat, respectiv cu ciocolata răzuită, dacă
se folosește. Ouăle, fără să se despartă albușurile de gălbenușuri,
se bat bine și se amestecă bine-bi-

ne cu cocosul. Cu ajutorul a două
linguri, sau cu pompa de ornat
torturi se formează fie ghemulețe,
fie piramide, care se așează pe o
tavă antiaderentă, sau căptușită cu
hârtie de copt. Se poate orna cu
stafide. Se pune în cuptorul preîncălzit, la foc mare și se coace 12
minute. Când este cald, e un desert moale, dar când se răcește, se
întărește.

Duna TV

Musaca de conopid[

7.00 Jurnal 8.40 Poșeata 9.35 Prindemi mâna – ser. turc
10.20 Don Matteo
– ser. it. 13.02 Jurnal 13.50 Lumea e
o masă plină – ser.
germ. 14.20 Insulele reginei – ser. engl.
15.20 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 16.10 Labirintul sorților – ser.
turc 17.00 Don
Matteo – ser. it.
19.45 Prinde-mi
mâna – ser. turc
22.30 Mincinosul –
ser. de thriller engl.
23.25 Femeia enigmelor – ser. am.

Ingrediente<
O conopidă, 500 grame de
carne tocată de pasăre (la conopidă alt fel de carne nu se potrivește), o ceapă, un ardei (nu
neapărat), 3 linguri de unt, un
ou, o linguriță de boia de ardei
sare, piper, 2 linguri de pesmet,
smântână la servire
Mod de preparare<
Se rupe conopida în bucheţele, fără să lăsați cotoare prea
mari, se spală şi se fierb pe jumătate în apă cu sare, apoi se strecoară și se scurg de apă. Carnea
tocată se căleşte cu ceapa tocată
mărunt, la care se poate adăuga și
un ardei mărunțit fin sau o lingură

Sup[ de linte

Ingrediente<
de pastă de ardei, dar nu în mod
obligatoriu. Se adaugă boiaua, un
praf de piper, sare şi după ce se ia
de pe foc, se lasă să se răcească
puțin și se adaugă și oul bătut în
prealabil. Se unge o tavă antiaderentă cu unt și se presară cu pesmet. Se aşază un rând de conopidă, împărţind astfel buchetele, încât stratul să fie cât mai egal. Se
pune un rând de carne apoi alt
rând de conopidă. Se presară cu
pesmet, eventual și cu cașcaval răzuit, se adaugă o lingură de unt
împărțit pe toată suprafața. Se dă
la cuptor până se rumenește frumos. Se servește cu smântână.

200 g linte, 200 g de carne
afumată, o ceapă, 2 morcovi, un
pătrunjel, eventual și alte zarzavaturi (după gust), 1-2 căței usturoi, un fir de cimbru, sare, piper, circa 2,5 l apă, o lingură de
ulei, frunze de pătrunjel sau ceapă verde pentru ornat, eventual
smântână la servire.
Mod de preparare<
Lintea se curăță de eventualele
impurități, se spală bine, apoi se
pune la fiert, în apă ușor sărată.
Când începe să clocotească se
adaugă carnea afumată tăiată cubulețe. Când începe din nou să

clocotească, se curăță de spumă,
iar când ingredientele sunt pe jumătate fierte se pun în oală și zarzavaturile curățate și bucățite. Supa se fierbe la foc potrivit până
când boabele de linte s-au înmuiat
bine. Se adaugă usturoiul bine pisat, cimbrul și se mai condimentează după gust. Dacă vă place, supa se poate îngroșa cu o lingură
de rântaș. Se presară pe deasupra
pătrunjel verde tocat fin, sau ceapă
verde mărunțită, iar la servire se
poate adăuga și smântână sau ardei iute.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Rodica Lohan,
invitata emisiunii
“S[n[tate” - 17.30
7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[ 8.00
Agenda public[ (reluare) 12.00 :tiri 17.30
Sănătate, realizator
Mihaela Ghiță, invitat[
Rodica Lohan - psiholog clinician 18.00
Audien\e `n direct, realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00 Agenda Public[, realizator
Stela C[dar 22.00 :tiri
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfectă
16.00 Observator 17.00
Acces direct 18.50 Ajut
eu! 19.00 Observator
20.00 iUmor 22.30
Mangali\a 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Observator 2.00 Acces direct
(r) 4.00 Nunt[ cu
sc]ntei 6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

Mar\i 21 ianuarie 2020
Prima TV

TVR 1

Jason Statham,
“R[zbunare ;i
adrenalin[“ - 22.15

Madonna,
“Naufragia\i” 22.30

Alp Navruz,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 21.00

Madeline Kahn,
“Lucky Luke” - 5.30

Guy Pearce,
“~n pielea ei” 22.10

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
Misiune pe MS One
22.15 Răzbunare și
adrenalină 23.45
Ştirile Pro Tv 0.15
Eraser (r) 2.15
Lec\ii de via\[ 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun rom]nii 6.00 :tirile
Pro Tv

8.00 Pe urmele vinovatului (r) 10.15
La bloc (r) 12.30
Din nou la 17 ani (r)
14.30 Polițist sub
acoperire (r) 16.30
Juke Box Rhythm
18.15 La bloc 20.30
Ultima bătălie
22.30 Naufragia\i
0.30 Ultima bătălie
(r) 2.15 Naufragia\i
(r) 3.45 La bloc (r)
5.45 Podul de pe
râul Kwai (r)

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 Tânăr și Neliniștit 16.00 Dragoste de
contraband[ 17.00 Jurăminte încălcate 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 Jurăminte încălcate 4.00
Ce se întâmplă, doctore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Muzica trădării (r) 5.45 Jurăminte încălcate (r)
6.45 Dragoste de contrabandă (r)

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30 Teleshopping 10.00
Starea na\iei (r)
11.00 Teleshopping
11.30 Secrete de stil
(r) 12.00 Teleshopping 14.00 Camera
de r]s 14.30 Teleshopping 15.05 Focus 16.00 Paradisul
femeilor 18.00 Focus 18 19.00 Tr[sni\i 20.00 Răzbunarea tigrului alb
22.00 Starea na\iei Betman 23.00 Focus din inima
României 23.30
Tr[sni\i (r) 0.30
Spirit 4.15 Nimeni
nu-i perfect (r) 5.30
Lucky Luke 6.50
Teleshopping (r)

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[
11.30 Yanxi, palatul
suspinelor 12.30
~ntre cer ;i mare
13.00 Exclusiv `n
Rom]nia 13.50 Momentart 14.00 Telejurnal 14.55 vorbe;te corect! 15.10
Maghiara de pe unu
17.00 Cooltura
17.35 Yanxi, palatul
suspinelor 18.35 Nadine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport
Meteo 20.00 Telejurnal 21.00 Rom]nia 9
22.10 ~n pielea ei
0.00 Telejurnal 0.30
Zigzag prin istorie
1.00 Nadine 1.50
Momentart 2.00 Revizie tehnic[ 5.55
Imnul României

Kanal D

Iuliana Marciuc,
“Destine
ca-n filme” - 21.00

Andreea Mantea,
“Puterea dragostei”
- 17.00

7.00 Cele ;ase surori
8.00 Oanapp (r) 9.00
Documentar 360°-GEO
10.00 Câştigă România!
(r) 11.00 Glasul inimii
11.55 Poate nu ;tiai
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Regatul s[lbatic 14.00 Documentar 360°-GEO
15.00 Re\eaua de idoli
16.00 Glasul inimii
16.55 Poate nu ;tiai
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 D’ale
lu’ Mitică 21.00 Destine
ca-n filme 22.00 Secrete
de r[zboi 23.00 Câştigă
România! 0.10 ~ngerii
p[zitori 2.00 Revizie
tehnic[ 5.55 Poate nu
;tiai 6.10 Telehoppingm
6.55 Imnul Rom]niei

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 vulturii de
noapte 1.30 Știrile
Kanal D (r) 2.30
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului 6.00
Teleshopping (r)
6.30 Pastila de r]s
6.45 :tirile Kanal D

Eurosport
8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
10<15 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 12<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 15<30 Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 16<00 Tenis< În
culise 16<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 17<30
Snooker< Mastersul
de la Londra 18<30
Omnisport< Jocurile
Olimpice de Iarnă ale
Tineretului, la Lausanne, în Elveţia
19<05 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 19<50 Călărie<
Cupa Mondială FEI,
la Leipzig, în Germania 20<50 Ştirile Eurosport 20<55 Iahting<
În spiritul iahtingului
21<30 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 22<10 Fotbal<
Premier League 0<25
Formula e< Campionatul FIA, la Santiago, în Chile 1<25 Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 1<55 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne

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

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro
Club 14.25 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 15.45 Pământul celor curajoși – ser.
magh. 17.00 Mica
mea familie – ser. turc
18.10 Între prieteni –
ser. magh. 19.00 Jurnal RTL 21.05 Dragii
moștenitori – ser.
magh. 22.15 Pământul celor curajoși – ser.
magh. 1.00 viciu inerent – film am. 4.10
Cele mai hazlii videoclipuri din America
TV2
6.20 Secrete de familie
– ser. reality magh.
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 În
capcană – ser. docreality germ. 13.30 Walker, copoiul din Texas
– ser. am. 15.30 Doctorul de provincie –
ser. germ. 16.40
Amanda – ser. chil.
17.45 Pământul speranțelor – ser. turc
20.30 Tătici model –
ser. magh. 21.00 Exatlon Hungary – reality
de sporturi extreme
0.20 Detectivi privați
– ser. docreality magh.

Duna TV

Mar\i 21 ianuarie 2020

Diet[

Pentru prima oar[ la Globurile de Aur
s-a servit un meniu complet vegan
Deşi celebrităţile sperau să se bucure de caviar, friptură şi alte preparate
tradiţionale la Globurile de Aur 2020,
pentru prima oară, organizatorii ceremoniei au adoptat un meniu complet
vegan. Aşadar, vedetele au fost servite
cu supă, risotto cu ciuperci şi prăjituri
fără lactate, informează printr-un comunicat Hollywood Foreign Press Association (HFPA).
În luna decembrie, în urma unui comunicat de presă, a fost anunţat meniul nonvegan. Însă, cu câteva zile înainte de Crăciun, planurile au fost schimbate complet de
Matthew Morgan, directorul executiv al
hotelului Beverley Hilton, gazda ceremoniei
de premiere.
”Aveam în meniu peşte. Apoi am discutat
cu HFPA şi s-au gândit să facem o schimbare
pentru a transmite un mesaj bun. Este pentru prima oară când la Globurile de Aur se
serveşte un meniu vegan”, a spus Morgan
pentru Hollywood Reporter.

Printre delicatese s-au numărat supele,
risotto cu ciuperci sălbatice, morcovi şi varză
de Bruxelles mov şi verde. Întrebat de această
schimbare, preşedintele HFPA Lorenzo Soria a spus< ”Criza schimbărilor climatice care
ne înconjoară ne-a făcut să ne gândim la
noul an şi noul deceniu. Aşa că ne-am gândit

ce putem face pentru a transmite un semnal.
Nu credem că vom schimba lumea cu o singură masă, dar am decis să facem câţiva paşi
prin care să tragem un semnal de alarmă.
Alimentele pe care le consumăm, modul în
care sunt crescute şi procesate, toate acestea
contribuie la schimbările climatice”.

Raport privind tendin\ele în snacking
Mondelēz International a anunţat
lansarea primului său raport State of
Snacking, un studiu global privind tendinţele consumatorilor în ceea ce priveşte
rolul pe care obiceiul de a lua gustări
(snacking-ul) îl joacă în întreaga lume,
pentru a răspunde nevoilor în creştere
ale consumatorilor< stilul de viaţă modern, dorinţa din ce în ce mai mare de
conectare la comunitate şi un sentiment
din ce în ce mai holistic al stării de bine.

7.00 Jurnal 8.40 Poșeta 9.35 Prinde-mi
mâna – ser. turc
10.25 Don Matteo –
ser. it. 13.02 Jurnal
13.50 Lumea e o masă plină – ser. germ.
14.20 Salvarea pădurilor – ser. fr. 15.15
Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.05 Labirintul sorților – ser. turc 17.00
Don Matteo – ser. it.
19.45 Prinde-mi
mâna – ser. turc
20.35 Doctorul de
pe munte – ser.
germ. 22.30 Crime
dezgropate – ser.
engl. 23.25 Casa de
modă velvet – ser.
span.
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Studiul dezvăluie creşterea snacking-ului
la nivel mondial, în paralel cu cel regional,
demonstrând modul în care gustările contribuie la regândirea viitorului alimentelor, prin
adresarea întregii game de nevoi care există în
viaţa noastră de zi cu zi.
6 din 10 adulţi din întreaga lume spun că
preferă să mănânce multe mese mici pe parcursul zilei, spre deosebire de câteva mai mari
(59%), consumatorii mai tineri alegând în special gustări, 7 din 10 în rândul Millennials
(70%).

Relaţia noastră cu mâncarea
se schimbă fundamental
Pentru consumatorii din întreaga lume,
rolul pe care alimentele îl joacă în sănătate şi
starea de bine este din ce în ce mai important.
Oamenii au în vedere din ce în ce mai mult
modul în care porţiile mai mici - gustările - le
inﬂuenţează starea de bine, precum şi sănătatea
ﬁzică.

Snacking-ul este cu mult mai mult
decât ceea ce mâncăm

Pentru mai mult de 8 din 10 persoane, comoditatea (87%) şi calitatea (85%) sunt printre
factorii de top care inﬂuenţează alegerea
gustării.
80% dintre consumatori caută gustări sănătoase şi echilibrate.
71% dintre adulţi spun că gustarea îi ajută
să îşi controleze foamea şi să-şi gestioneze
caloriile pe parcursul zilei.
Cu toate acestea, momentele de răsfăţ continuă să aibă un loc important în rutinele zilnice.
80% dintre adulţii din întreaga lume spun
că sunt preocupaţi de un stil echilibrat luând
în calcul ambele opţiuni, sănătatea şi răsfăţul,
în funcţie de nevoia de moment.
77% dintre consumatori sunt de acord că
există un timp şi un loc pentru o gustare sănătoasă şi un timp şi un loc pentru o gustare care
te răsfaţă.
Majoritatea oamenilor spun că gustările
sunt la fel de importante pentru starea lor de
bine mentală (71%) şi emoţională (70%), cât şi
pentru starea lor de bine ﬁzică.

Snackingul este o modalitate cheie pentru
oamenii din întreaga lume să se conecteze la
cultura lor şi să-şi împărtăşească sentimentul
de identitate cu comunităţile şi familiile lor.
71% spun că snacking-ul este o modalitate
de a-şi aminti de acasă.
7 din 10 adulţi depun eforturi pentru a împărtăşi gustările preferate ale copilăriei cu alţii
(70%).
În întreaga lume, mai mult de 8 din 10
părinţi folosesc timpul gustării ca o modalitate
secundară de conectare cu copiii lor (82%).
76% dintre părinţi folosesc gustările pentru
a transmite ritualuri culturale de gustare către
copiii lor.
Mai mult de trei din patru părinţi (78%)
spun că gustările pe care le aleg pentru copiii
lor reﬂectă cine sunt ca părinţi.
„vedem că adultul de vârstă medie la nivel
global mănâncă acum mai multe gustări decât
mese într-o zi, lucru determinat de din ce în
ce mai mare de condiţionări, asociate în mare
măsură cu modul în care trăim astăzi, incluzând aici o nevoie tot mai mare de comoditate, dorinţa de a împărtăşi experienţe nostalgice şi culturale extinse, preferinţe de stare de
bine şi dorinţa de alegeri care variază de la
sănătos la răsfăţ.” a spus Dirk van de Put,
Preşedinte şi CEO al Mondelēz International.
Acest sondaj a fost realizat online de e
Harris Poll, pentru Mondelēz International, în
perioada 16 - 27 septembrie 2019, pe un eşantion la nivel global de 6.068 adulţi cu vârste de
peste 18 ani. Cercetarea a cuprins 12 pieţe.

Programe TV
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Eugenia Sabou,
invitat[ la “Audien\e
`n direct” - 18.00
6.30 Gimnastica de
diminea\[ 8.00 Agenda public[ (r) 12.00
:tiri 18.00 Audien\e `n
direct, realizator Ioan
Ani\a;, invitat[ Eugenia Sabou - specialist
pensii 19.30 :tirile ITv
20.00 Agenda public[
cu Stela Cădar 22.30
Audien\e `n direct (r)
Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Poi\i
pe la noi< Poi\i la
munc[ 23.00 Mangalița
0.00 Xtra Night Show
(r) 1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct 4.00
Nunt[ cu sc]ntei 6.00
Observator
TVR 2

Pro TV

C[t[lin M[ru\[,
“La M[ru\[” - 15.00

Pro Cinema

Josh Holloway,
“B[t[lia anului” 13.30

Pro 2

Baris Arduç,
“Pre\ul dragostei” 10.15
7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
dragostei (r) 11.15
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
13.45 Teleshopping
14.00 Muzica tr[d[rii
(r)15.00 Tânăr și neliniștit 16.00 Dragoste de
contraband[ 17.00 Jurăminte încălcate 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
contraband[ (r) 3.00
Jurăminte încălcate (r)
4.00 Ce se întâmplă,
doctore? 4.15 Pre\ul
dragostei (r) 5.00 Muzica trădării 5.45
Jur[minte `nc[lcate (r)
6.45 Dragoste de contraband[

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 Fa\[ `n fa\[
23.00 12 `ncerc[ri<
runda a 2-a 0.45
Ştirile Pro Tv 1.15
Batman - ~nceputuri (r) 3.15 vorbe;te lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

9.00 La bloc (r) 11.30
Pe urmele vinovatului (r) 13.30 B[t[lia
anului (r) 15.45
vorbe;te tot ora;ul
18.15 La bloc 20.30
Copa de Elite 22.30
Regina balului 0.15
Copa de Elite (r)
02.15 Regina balului
(r) 3.45 La bloc (r)
5.00 La M[ru\[ (r)
6.45 Nu o po\i lua cu
tine dup[ moarte

Kanal D

Eurosport

M1

08<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
10<15 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 15<30 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
16<00 Snooker< Mastersul European
19<05 Omnisport<
Jocurile Olimpice de
Iarnă ale Tineretului,
la Lausanne, în
Elveţia 19<35 Iahting<
În spiritul iahtingului 20<05 Fotbal< Premier League 00<20
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
01<25 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 01<55
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne

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

Louis de Funes,
“Str[b]t]nd
Parisul” - 20.10

Burcu Kiratli,
“Dragoste ;i ur[“ 9.15

7.00 Cele ;ase surori 8.00
Oanapp 9.00 Documentar
360°-GEO 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Glasul inimii (r) 11.55 Poate nu ;tiai
12.00 Telejurnal TvR 2
12.40 Teleshopping 13.00
Cultura minorit[\ilor
13.30 Regatul s[lbatic
14.00 Documentar 360°GEO 15.00 Destine ca-n
filme 16.00 Glasul inimii
16.55 Poate nu ;tiai 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!
20.10 Str[b]t]nd Parisul
21.45 Discover Romania
22.00 Secrete de r[zboi
23.00 C];tig[ Rom]nia
0.10 Str[b]t]nd Parisul (r)
1.45 Discover Rom]nia
2.00 Secrete de r[zboi 2.50
Rom]nia...`n bucate (r)
3.20 Sport (r) 3.35 Telejurnal TvR2 4.05 Documentar 360°-GEO 5.00
Gala Umorului (r) 5.55
Poate nu ;tiai 6.10
Teleshopping 6.55 Imnul
Rom]niei

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 Mă
numesc Zuleyha
23.15 vulturii de
noapte (r) 1.15 Știrile Kanal D (r) 2.15
Puterea dragostei
4.30 ~n c[utarea
adev[rului (r) 6.00
Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D

Miercuri 22 ianuarie 2020
Prima TV

TVR 1

Teresa Palmer,
“Omoar[-m[ de trei
ori” - 20.00

Yuan Nie,
“Yanxi, palatul
suspinelor” - 11.30

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30
Teleshopping 10.00
Tr[sni\i (r) 11.00
Teleshopping 11.30
Happy News (r)
12.00 Teleshopping
14.00 Camera de r]s
14.30 Teleshopping
15.05 Focus 16.00
Paradisul femeilor
18.00 Focus 18
19.00 Trăsniți 20.00
Omoar[-m[ de trei
ori 22.00 Starea
naţiei - Betman
23.00 Focus din inima României 23.30
Tr[sni\i (r) 0.30
Mercenarul 2.30
Omoar[-m[ de trei
ori (r) 4.15 Nimeni
nu-i perfect (r) 5.30
Lucky Luke 6.50
Teleshopping (r)

7.00 Matinal 10.00 Ca’n
via\[ 11.00 Teleshopping 11.30 Yanxi, palatul suspinelor 12.25
vorbe;te corect 12.30
~ntre cer ;i mare 13.00
Aventur[ urban[ 14.00
14.55
Telejurnal
vorbe;te corect 15.10
Convie\uiri 17.00
Fan/Fun urban 17.35
Yanxi, palatul suspinelor 18.35 Nadine
19.30 vorbe;te corect
(r) 19.40 Sport 20.00
Telejurnal
21.00
Rom]nia 9 22.00 Izola\i
`n Rom]nia 22.30 Adevăruri despre trecut
23.00 Mo;tenire clandestin[ 0.00 Telejurnal
0.30 Zigzag prin istorie
1.00 Nadine (r) 1.50 ~n
pielea ei (r) 3.40 ~ntre
cer ;i mare 4.10 Telejurnal 5.00 Zigzag prin
istorie (r) 5.55 Imnul
Rom]niei
6.00
Rom]nia (r)

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Club
14.35 Dragii moștenitori – ser. magh. 15.45
Pământul celor curajoși – ser. magh. 17.00
Mica mea familie –
ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Dragii moștenitori – ser. magh. 22.15
Pământul celor curajoși – ser. magh. 23.15
Între prieteni – ser.
magh. 0.30 Cifruri –
ser. am. 3.45 Graceland – ser. am.
TV2
6.20 Secrete de familie
– ser reality magh. 7.15
Moca – mag. de dimineață 11.45 În capcană
– ser. docreality germ.
13.30 Walker, copoiul
din Texas – ser. am.
15.30 Doctorul de provincie – ser. germ.
16.40 Amanda – ser.
chil. 17.45 Pământul
speranțelor – ser. turc
20.30 Tătici model –
ser. magh. 21.00 Exatlon Hungary – reality
de sporturi extreme
0.20 Detectivi privați ser. docreality magh.
1.25 Secrete de familie
– ser. reality magh.

Duna TV

Cuplu

Miercuri 22 ianuarie 2020

Rela\iile toxice saboteaz[
Cei mai utili parteneri c]nd avem
fericirea noastr[ ;i a celor din jur
nevoie de consolare
Mai mult de 70% dintre femei au un prieten foarte bun
pe care se pot baza atunci
când sunt deprimate, când iubitul le-a părăsit sau când pur
şi simplu vor să vorbească cu
cineva.
Dacă ai nevoie de un prieten
sincer căruia să-i plângi pe umăr,
de partide de sex de consolare sau
de un partener de ﬂirt nevinovat
aceştia sunt tipii pe care te poţi
baza…

Irezistibilul
Flirtul este modul lui de viaţă.
Este dispus permanent să-ţi spună
lucruri frumoase, te face să te simţi
unică. Îţi aduce ﬂori, îţi deschide
uşa la maşină, îţi sărută mâna. Este
un gentleman desăvârşit. Dacă nu
te deranjează că face asta cu toate
femeile pe care le întâlneşte, ar trebui să ﬁe perfect pentru perioadele
grele din viaţa ta. Stai în preajma
lui când iubitul tocmai te-a părăsit
şi îţi vei reveni nesperat de repede.
Şi cum să nu se întâmple asta dacă
el reuşeşte să te convingă de faptul
că eşti cea mai frumoasă şi că singurul care a pierdut în urma despărţirii este ticălosul care nu a
ştiut să aprecieze o ﬂoare rară ca
tine?

Domnul Sinceritate

7.00 Jurnal 8.10 Ecranul nostru – em. în lb.
rom. 9.35 Prinde-mi
mâna – ser. turc 10.20
Don Matteo - ser. it.
13.02 Jurnal 13.50
Lumea e o masă plină
– ser. germ. 15.15
Doctorul de pe munte
– ser. germ. 16.05 Labirintul sorților – ser.
turc 17.00 Don Matteo – ser. it. 19.45
Prinde-mi mâna – ser.
turc 20.35 Doctorul
de pe munte – ser.
germ. 21.40 Ana Karenina – ser. rus 22.30
Preoteasa ca un porumbel – film magh.
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încăpăţânăm să ţinem de ceva
ce nu funcţionează, cu atât mai
mult ne limităm reciproc”, explică psihologul Andra Tănăsescu.

O relaţie echilibrată între
doi adulţi aduce creştere şi
are la bază încredere şi
susţinere. Acest echilibru
presupune deschidere şi răbdare pentru a înţelege atât
nevoile personale, cât şi pe
cele ale partenerului.

Ne facem rău nouă
şi partenerului/ei

În opinia psihologului Andra Tănăsescu, vicepreşedinte al
Institutului de Neuro-Programare Lingvistică (INLPSI),
atunci când doar unul oferă, se
creează un dezechilibru pe balanţa relaţiei. Dacă unul trage într-o direcţie şi celălalt vrea să
rămână pe loc, se naşte presiunea, iar când lipsesc
susţinerea sau comunicarea, se
naşte frustrarea.
“Atâta timp cât o relaţie ne
ţine pe loc sau, din contră, ne
trage în jos, ea devine o oportunitate de învăţare a unei lecţii,
în cel mai bun caz. Uneori e bine
să trecem şi prin acestea. În acelaşi timp, e important să ştim
când să ne oprim, să mulţumim
pentru lecţie ca mai apoi să dăm
drumul şi să mergem mai departe. Cu cât insistăm mai mult
să nu învăţăm lecţia şi ne

“Dacă ne încăpăţânăm să
rămânem în relaţii toxice, ne
limităm şansele de a întâlni persoana care ne-ar putea face fericiţi cu adevărat şi ţinem şi
cealaltă persoană departe de
cineva alături de care chiar ar
putea ﬁ fericită. Dacă ne complacem într-o relaţie care nu mai
funcţionează, sabotăm fericirea
noastră şi a persoanei de lângă
noi. Şi înainte să spui ”Aşa, şi ce
îmi pasă mie? Pentru mine nu
face nimic ca să ﬁu bine!”, am să
te întreb asta. Pe tine cine te
opreşte să faci alegerea potrivită
pentru tine? TU o faci! vei putea
găsi liniştea şi să îţi împarţi fericirea cu altcineva, în momentul
în care îţi asumi să mergi mai
departe, dând drumul la ceea ce
nu mai este de mult pentru suﬂetul tău”, conchide psihologul
Andra Tănăsescu. Sursa csid.ro

Dacă două femei şi-ar spune
una alteia sincer în faţă ce cred
una despre cealaltă, cu siguranţă
ar ieşi o mare păruială. Dacă un
tip, care-ţi mai este şi prieten, îţi
spune că ar trebui să te mai aranjezi şi tu pentru că despărţirea asta
te-a transformat într-o relicvă, ai
să te superi puţin pe moment, dar
ai să recunoşti că are dreptate şi
chiar ai să iei măsuri. Dacă ţi-ar
spune asta prietena ta cea mai

bună ai considera că este rea, poate
pentru că este invidioasă pe tine.
În deﬁnitiv, iubiţii tăi au fost
mereu mult mai grozavi decât ai
ei. Şi cel mai important este că prietenul tău spune cu voce tare ceea
ce majoritatea tipilor care te văd
în perioada aceasta doar gândesc.
Nu-i aşa că este de nepreţuit pentru tine să ai un astfel de bărbat
lângă tine?

Tocilarul
Fiecare fată are nevoie de un
prieten care să ştie să-i reinstaleze
Windows-ul. Şi de unul cu care să
poată vorbi fără reţineri despre
epilat, probleme femeieşti şi ce
ticăloşii i-a mai făcut prietena cea
mai bună. Şi ce dacă este un ciudat
pe care nimeni nu-l înţelege? Important este că îl ai mereu lângă
tine atunci când ai nevoie de cineva care să-ţi spună exact ceea ce ai
nevoie să auzi. Şi când te ţine în
braţe eşti absolut sigură că nici
prin cap nu-i trece că ar vrea să se
culce cu tine. Că doar tocilarii sunt
ca nişte roboţei. Nu au suﬂet, sentimente sau lucruri atât de umane.
Au doar un creier mare şi resurse
nesecate de prietenie.

Aventurierul
Sex de consolare? Sau din
răzbunare? Sex la beţie? Sau de
plictiseală? Da, pe el te poţi baza
oricând. Şi ştii că nu o să ai nici o
problemă să te uiţi a doua zi în
ochii lui. Şi nici nu o să ﬁi geloasă
când o să-l vezi cu o tipă pe stradă.
Şi cel mai important, nu o să-ţi
faci niciodată iluzii că o să ai o relaţie cu el. Şi când nu ai aşteptări
de la un tip, nu există nici o posibilitate să te dezamăgească. Personajul perfect din viaţa ta şi atunci când eşti fericită, dar mai ales
când te paşte cea mai neagră depresie!

Programe TV
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Pro TV

Eva Laczko,
“Audien\e
`n direct” - 18.00

Dwayne Johnson,
“Mumia revine” 20.30

6.30 Gimnastica de
diminea\[ 12.00
Agenda Public[ (reluare) 14.00 :tiri 18.00
Audiențe în direct,
realizator Eva Laczko
19.30 :tiri 20.00
Agenda Public[, realizator Stela C[dar
22.00 :tiri 22.30 Audiențe în direct (redifuzare)

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30
Mumia
revine 23.00 Trenul
cu bani 1.15 :tirile
Pro Tv (r) 1.45
Curierul (r) 3.15
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Gazda perfect[
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Poi\i pe
la noi< Poi\i la munc[
23.00 Mangali\a 0.00
Xtra Night Show 1.00
Observator 2.00 Acces
direct (r) 4.00 Nunt[ cu
sc]ntei 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Willa Ford,
“Terapie mortal[“ 20.10

Murat Ünalmis,
“M[ numesc
Zuleyha” - 20.00

7.00 Cele ;ase surori 8.00
Oanapp (r) 9.00 Documentar 360° Geo (r) 10.00
C];tig[ Rom]nia! 11.00
Glasul inimii 12.00 Telejurnal TvR2 12.40
Teleshopping 13.00 Cultura minorit[\ilor 13.30
Natur[ ;i aventur[ 14.00
Documentar 360°-GEO
15.00 Iarna amintirilor
16.00 Glasul inimii 16.55
Poate nu ;tiai 17.00 România… în bucate 17.40 În
direct cu viaţa 18.45 Sport
19.00 Telejurnal TvR 2
19.35 E vremea ta! 20.10
Terapie mortal[ 21.45 Discover Romania 22.00 Secrete de r[zboi 23.00
C];tig[ Rom]nia! (r) 0.10
Terapie mortal[ (r) 1.45
Discover Romania (r) 2.00
Secrete de r[zboi (r) 2.50
Rom]nia... `n bucate (r)
3.20 Sport 3.35 Telejurnal
TvR2 4.05 Documentar
360° Geo (r) 5.00 Gala
umorului 5.55 Poate nu
;tiai 6.10 Teleshopping
6.55 Imnul Rom]niei

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 Mă numesc
Zuleyha
23.15 Cash Taxi (r)
0.45 Știrile Kanal D
(r) 1.45 Puterea
dragostei (r) 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Pro Cinema

John Cusack,
“Juriul” - 20.30

9.15 La bloc (r)
11.45 Podul de pe
r]ul Kwai (r) 15.00
Juke Box Rhythm (r)
16.45 Povestea lui
Lucky 18.30 La bloc
20.30 Juriul 23.00
Furie dezl[n\uit[ 2
1.00 Juriul (r) 3.15
Furie dezl[n\uit[ 2
(r) 4.15 La bloc (r)
6.00 La M[ru\[ (r)

Eurosport
8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
10<15 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 12<45 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 15<45 Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 16<00 Snooker<
Mastersul European
19<00 Omnisport<
Jocurile Olimpice de
Iarnă ale Tineretului,
la Lausanne, în
Elveţia 19<35 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Pokljuka, în Slovenia
20<20 Ştirile Eurosport 20<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 21<45
Fotbal< Premier
League 0<00 Formula
e< Campionatul FIA,
la Santiago, în Chile
1<10 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 1<40 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
1<55 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 4<00 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 6<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne

Pro 2
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TVR 1

Deniz Baysal,
“Fiicele doamnei
Fazilet” - 9.15

Terence Hill, “Lucky
Luke” - 5.30

Radu Andrei Tudor,
“Telejurnal” - 20.00

7.45 Lacrimi de iubire
(r) 9.00 Teleshopping
9.15 Fiicele doamnei
Fazilet (r) 10.15 Pre\ul
11.15
dragostei
Teleshopping 11.45
Lasă-mă să zbor (r)
13.45 Teleshopping
(r)14.00 Muzica trădării
(r) 15.00 Tânăr și Neliniștit 16.00 Dragoste de
contrabandă 17.00
Jur[minte `nc[lcate
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 contrabandă (r)
3.00 Jurăminte încălcate
(r) 4.00 Ce se întâmplă,
doctore? 4.15 Pre\ul
dragostei 5.00 Muzica
tr[d[rii (r) 5.45
Jur[minte `nc[lcate 6.45
Dragoste de contrabandă

7.20 Paradisul femeilor 9.30 Teleshopping 10.00
Starea na\iei 11.00
Teleshopping 11.30
Casa< construc\ie ;i
design (r) 12.00
Teleshopping 14.00
Camera de r]s 14.30
Teleshopping 15.05
Focus 16.00 Paradisul femeilor 18<00
Focus 18 19<00 Trăsniți 20<00 C]nd
b[rba\ii nu-\i dau
pace 22.00 Starea
naţiei - Betman 23.00
Focus din inima
României 23.30
Tr[sni\i (r) 0.30 Ochi
pentru ochi 2.30
C]nd b[rba\ii nu-\i
dau pace (r) 4.15 Nimeni nu-i perfect
5.30 Luky Luke 6.50
Teleshopping

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca-n via\[ 11.00
Teleshopping 11.30
Yanxi, palatul suspinelor 12.30 ~ntre cer
;i mare 13.00 Izola\i `n
Rom]nia
13.30
Adev[ruri despre trecut
14.00 Telejurnal 14.55
vorbe;te corect! 15.10
Akzente 17.00 Europa
mea 17.35 Yanxi, palatul suspinelor 18.35 Nadine 19.30 vorbe;te
corect! 19.40 Sport Meteo 20.00 Telejurnal
21.00 Rom]nia 9 22.00
Disp[ru\i f[r[ urm[
23.00 Anchetele comisarului Antonescu 0.00
Telejurnal 0.30 Zigzag
prin istorie 1.00 Nadine
1.50 Mo;tenire clandestin[ 2.41 Ora regelui
3.30 ~ntre cer ;i p[m]nt
4.00 vorbe;te corect!
4.05 Telejurnal 4.55
Zigzag prin istorie (r)
5.25 Europa mea (r)
5.55 Imnul Rom]niei

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

RTL Club
7.00 Mag. de dimineață 10.05 Astro Club
14.35 Dragii moștenitori – ser. magh. 15.45
Pământul celor curajoși – ser. magh. 17.00
Mica mea familie –
ser. turc 18.10 Între
prieteni – ser. magh.
19.00 Jurnal RTL
21.05 Dragii moștenitori – ser. magh. 22.15
Pământul celor curajoși – ser. magh. 23.15
Între prieteni – ser.
magh. 0.30 Pentru binele tuturor – film
engl. 2.55 Graceland ser. am.
TV2
7.15 Moca – mag. de
dimineață 11.45 În capcană – ser. docreality
germ. 13.30 Walker, copoiul din Texas – ser.
am. 15.30 Doctorul de
provincie – ser. germ.
16.40 Amanda – ser.
chil. 17.45 Pământul
speranțelor – ser. turc
20.30 Tătici model –
ser. magh. 21.00 Exatlon Hungary - reality de
sporturi extreme 0.20
Detectivi privați – docreality magh. 1.25 Secrete de familie – ser.
reality magh. 5.50 În
capcană – ser. docreality germ.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.40 Poșeta 9.30 Prinde-mi
mâna – ser. turc 10.20
Don Matteo – ser. it.
13.02 Jurnal 13.50
Lumea e o masă plină
– ser. germ. 14.20
Toate mirosurile lumii – ser. fr. 15.15
Doctorul de pe munte
– ser. germ. 16.05 Labirintul sorților – ser.
turc 16.55 Don Matteo – ser. it. 19.45
Prinde-mi mâna – ser.
turc 20.35 Doctorul
de pe munte – ser.
germ. 21.35 Eu, bucătarul șef – film frspan. 23.05 Geniu –
film am.
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S[n[tate

Tinctura de Afin regleaz[ glicemia
;i s[n[tatea tractului digestiv
Tinctura de Aﬁn este special creată
pentru a susține microcirculația sangvină și a îmbunătăți vederea. În plus,
aceasta este deosebit de utilă și în
reglarea glicemiei și menținerea
sănătății tractului digestiv.
Acest demers este cu atât mai necesar
cu cât ritmul vieții noastre devine tot mai
alert și stresant, iar alimentația noastră
devine tot mai haotică, procesată și plină de
toxine, aditivi și carbohidrați raﬁnați (zahăr
alb, fructoză, glucoză, făină albă și derivatele
acesteia, sucuri ș.a.). Toți acești factori de
stres afectează organismul, sistemul digestiv,
și mai ales pancreasul, ﬁind greu încercat în
special din cauza rolului său esențial în secreția insulinei și reglarea glicemiei. În plus,
stilul de viață sedentar caracteristic lucrului
la birou, poate afecta circulația sangvină
(mai ales când stăm pe scaun pe perioade
mai mari de 1 oră). Nu în ultimul rând, lipsa
expunerii suﬁciente la lumina solară, și privitul prelungit în ecranele de calculator, televizor, tabletă, telefon ș.a.m.d., în timp, poate
afecta acuitatea vizuală. Așadar, curele cu
suplimente pe bază de compuși bioactivi din
plante medicinale, ce au acțiune de reducere
a glicemiei (Aﬁn) și cu molecule ce se
aseamănă cu insulina (mirtilina), sunt una
dintre soluțiile cele mai naturale în această
situație.

Menționăm faptul că toate tincturile noastre
au fost concepute pentru a completa și spori
acțiunea ceaiurilor Hypericum. Din acest
motiv, dacă doriți efecte mai rapide și o cură
mai eﬁcientă, vă recomandăm asocierea
celor două categorii de produse. În cazul
Tincturii de Aﬁn, recomandăm Ceaiul de
Aﬁn (fructe sau frunze), cel Antidiabetic
(pentru potențarea efectelor protectoare la
nivelul pancreasului) sau cel Oalmic (pentru sporirea protecției la nivelul ochilor).
Extractul natural din Aﬁne de pădure
(vaccinium myrtillus) este un excelent adjuvant în normalizarea glicemiei datorită
conținutului de mirtilină, ce are o acțiune
similară cu cea a insulinei. Derivații fenolici
conținuți au un puternic caracter antioxidant
și contribuie la limitarea acțiunii negative a
stresului oxidativ, având și o acțiune geriatrică. Extractul are o acțiune ușor laxativă
datorită conținutului sporit de acizi organici,
ﬁind indicat în normalizarea scaunelor. De
asemenea, acesta are și o acțiune bacteriostatică la nivel digestiv și urinar.
Antocianozidele din Aﬁne au proprietăți
antiinﬂamatorii, inhibând formarea
prostaglandinelor E ce au un rol direct în
reglarea proceselor inﬂamatorii. Tot datorită
conținutului de antocianozide, extractul
contribuie și la menținerea acuității vizuale
(în special la ameliorarea vederii nocturne).
Mai mult chiar, antocianozidele participă și
la stimularea microcirculației sangvine, asigurând contracția ritmică a musculaturii netede a arteriolelor care controlează ﬂuxul de
sânge circulant. Acestea reduc permeabilitatea și fragilitatea capilară și normalizează
nivelul colesterolului seric, contribuind la
buna funcționare a sistemului cardiovascular.
Astfel, Aﬁnele au proprietăți< hipoglicemiante, hipocolesterolemiante și
imunostimulatoare. De asemenea, acestea
au o acțiune antiseptică la nivelul tractului
digestiv și urinar (acționează în limitarea
dezvoltării Candida spp.) și susțin activitatea
cardiacă normală. Toate aceste proprietăți
ale extractului se explică prin conținutul
mare în antociani, vitamine, minerale, oligoelemente și a celorlalți compuși bioactivi
ce se păstrează nealterați, cu o biodisponibilitate sporită.
Produsele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5 / Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 7 / Tel< 0261.716 450

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

E-mail< office@hypericum-plant.ro sau
hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privire la
produsele noastre ;i pentru oferte v[ rug[m
s[ accesați site-ul< www.hypericum-plant.ro
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Exerci\iile
;i consumul de ap[
ajut[ la men\inerea
greut[\ii
Greutatea unui om poate s[ se schimbe pe parcursul zilei din multiple motive. Dac[ diminea\a ave\i cu un kilogram
mai pu\in, iar seara v[ c]nt[ri\i din nou
a\i putea constata c[ a\i mai pus un kilogram sau chiar mai mult. ~ns[ acest
lucru nu `nseamn[ neap[rat c[ a\i sl[bit
sau v-a\i `ngr[;at.
O influen\[ asupra greut[\ii o are ;i dieta
`n rela\ie cu activitatea pe care o derula\i pe
parcursul unei zile. Motivul pentru care
num[rul kilogramelor scade sau cre;te const[
`n echilibrul dintre energia care intr[ `n organism odat[ cu m]ncarea ;i energia care iese
din organism prin arderea caloriilor. Dup[
cum explic[ speciali;tii un consum mai mare
de m]ncare `n lipsa activit[\ii poate duce rapid
la un surplus de kilograme, iar eliminarea lor
se face foarte greu. Pentru a sc[pa de 450 de
grame trebuie ca echilibrul caloric (m]ncare
minus consum energie) s[ fie cu 500 mai mic
`n fiecare zi timp de o s[pt[m]n[.
Pentru a v[ c]nt[ri corect, suprafa\a pe
care este a;ezat c]ntarul trebuie s[ fie tare,
greutatea s[ fie distribuit[ egal pe fiecare picior
;i hainele pe care le purta\i/nu le purta\i ar
trebui s[ fie acelea;i la fiecare m[sur[toare,
altfel s-ar putea ca num[rul kilogramelor s[
fie diferit. De asemenea, este bine de luat `n
seam[ ;i tipul de c]ntar pe care `l ave\i. De regul[ c]ntarele digitale sunt mult mai precise
fa\[ de cele clasice. Asigura\i-v[ c[ este la zero
`nainte s[ v[ urca\i pe el.
Cel mai recomandat este s[ v[ c]nt[ri\i diminea\a, deoarece `nc[ nu a\i apucat s[
m]nca\i sau s[ be\i prea multe lichide. Este
momentul cel mai bun pentru o c]nt[rire precis[.
~n mod cert exerci\iile fizice pot s[ v[ ajute
la pierderea din greutate `ns[ nu `n maniera
sportivilor care pot sc[pa de 6-10% din greutatea corporal[ la un singur antrenament.
De asemenea sunt afec\iuni care pot duce
la o sc[dere `n greutate. De exemplu, cancerul,
diabetul, insuficien\a cardiac[, chiar ;i o
r[ceal[ pot avea acest efect. ~n cazul `n care nu
mai ave\i poft[ de m]ncare sau re\ine\i apa,
este indicat s[ purta\i o dicu\ie cu medicul
pentru a depista care este cauza exact[.
~ntreba\i `ntotdeauna medicul ce efecte secundare au medicamentele pe care vi le recomand[.
Un rol important pentru sc[derea `n greutate `l are ;i apa. Dac[ be\i prea mult[, dar `n
schimb nu face\i mi;care, se va observa la
c]ntar. Ceea ce e bine de ;tiut, c[ un consum
constant de ap[ pe termen lung duce la sc[derea `n greutate. Organismul are nevoie de ap[.
~n lipsa acesteia a\i putea s[ suferi\i de dureri
de cap ;i piele uscat[, dar ;i s[ constata\i c[ v[
scade tensiunea.
Totodat[, studiile arat[ c[ o can[ de cafea
v[ ajut[ s[ men\ine\i greutatea `n limite normale. Cofeina poate ”calma” apetitul ;i chiar
poate arde c]teva calorii. ~ns[ ave\i grij[< o cafea cu multe calorii ;i gr[simi poate cre;te
num[rul kilogramelor.

