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Pro Cinema

Mihai Huz[u,
“Audien\e
`n direct” - 18.00

Ed Helms,
“Marea Mahmureal[“ - 22.30

Gwyneth Paltrow,
“C]ntec de leag[n” 20.30

7.00 :tiri 7.30 Gimnastica de diminea\[
8.00 Agenda public[
(reluare) 12.00 :tiri
18.00 Audiențe în direct, realizator Mihai
S[lceanu, invitat Mihai
Huz[u (r) 19.30 :tiri
20.00 Simpozion dedicat zilei de 24 Ianuarie 1859 la Poesis

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
Assassin’s Creed< Codul Asasinului 22.30
Marea Mahmureală
2 0.30 Marea Mahmureală 2 (r) 2.15
Lecţii de viaţă (r)
4.00 vorbe;te lumea
6.00 Ce se întâmplă,
doctore? (r) 6.30
Arena buc[tarilor

8.00 Juke Box
Rhythm (r) 9.45 La
bloc (r) 12.00 vorbeşte tot oraşul (r)
14.30 Povestea lui
Lucky (r) 16.15 Flubber 18.15 La bloc
20.30 Cântec de leagan 22.30 Dracula
1.00 Furie dezlănțuită 2 (r) 3.00
Dracula (r) 5.00 La
bloc 5.45 Ce spun
românii (r)

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Roșcovanul
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 Transformers< Răzbunarea
celor învinși 22.45 Avocatul din limuzină
1.00 Prințul 2.30 Blonda de la drept 2 (r) 4.15
Nuntă cu scântei 6.00
Observator

TVR 2

Kanal D

7.00 Cele ;ase surori 8.00 Zbuciumatul destin al lui Cuza voda 8.30 Sid, micul savant< la
muzeul ştiinţei 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Campionatul
European de patinaj artistic
12.00 Telejurnal TvR 2 13.00
Cultura minorităţilor 13.30
Mama-România, URSS,
Franţa, 1977 15.00 Campionatul European de patinaj
artistic 18.15 România… în
bucate 18.45 Sport 19.00 Telejurnal TvR 2 19.35 E vremea
ta! 20.00 Gala umorului 20.50
Campionatul European de
patinaj artistic 23.00 Gala Eugen Doga 1.35 Femei de 10,
bărbați de 10 (r) 3.15 Sid,
micul savant< la muzeul ştiinţei
4.35 Rom]nia `n bucate 5.05
Destine ca-n filme 5.55 Poate
nu ;tiai 6.00 Cap compas 6.55
Imnul Rom]niei

I

7<30 Teleshopping 8.15
Pastila de r]s 8.45
Teleshopping 9.15
Dragoste și ură 11.00
Puterea dragostei 12.00
:tirile Kanal D 13.00 În
căutarea adevărului
15.00 Teo Show 17.00
Puterea dragostei 19.00
:tirile Kanal D 20.00
Mă numesc Zuleyha
22.00 Bravo, ai stil (r)
0.00 Știrile Kanal D (r)
1.00 Puterea dragostei
(r) 4.30 ~n c[utarea
adev[rului (r) 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila de
r]s 6.45 Ştirile Kanal D
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Eurosport

8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
10<15 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 12<45 Tenis
15<45 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 16<00
Snooker< Mastersul
European 18<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
18<55 Sărituri cu
schiurile< Cupa
Mondială, la Zakopane, în Polonia
20<20 Snooker< Mastersul European
20<50 Ştirile Eurosport
20<55
Snooker< Mastersul
European 0<00 Ştirile
Eurosport 0<10 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
1<00 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

Drashti Dhami,
“Jur[minte
`nc[lcate” - 17.00
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 seară 19.00 Jurnal 20.05 vârsta
22.25 Jurnalul celor
din v4 22.30 Jurnal
mondial 22.50 Azi
noapte 1.02 Jurnal
de închidere

vineri 24 ianuarie 2020
Prima TV

Juana Acosta,
“Cartelul
turn[torilor” - 1.30

7.20 Paradisul femeilor (r) 9.30 Teleshopping 10.00
Starea na\iei (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 Nemuritorii 22.30 Legendary
– eroul din ﬁecare
1.30 Cartelul turnătorilor 3.30 Nemuritorii
(r) 5.30 Focus 6.50
Teleshopping

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 CSI< Investigatorii din New York
- ser. am. 2.20 Mortdecai - ﬁlm am.
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. 16.40
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. docreality magh.

ﬂuturele se opreşte din când
în când pentru o nouă terapie solară. Aşa cum o
maşină se alimentează cu
combustibil la o staţie de
benzină, şi el trebuie să-şi
facă plinul de energie solară. La
tropice, ﬂuturele are
nevoie de căldură de la
soare numai dimineaţa
devreme sau după un
duş în ploaie.

Sean Connery,
“Numele
Trandafirului” 21.10

Duna TV

Dac[ aveţi
impresia că programul vostru zilnic este încărcat şi
stresant, gândiţivă un moment la
harnicul ﬂuture.
La început s-ar putea
să consideraţi că programul
de lucru al unui ﬂuture este ca
o vacanţă de vis. Să zbori din
ﬂoare în ﬂoare, să sorbi de icicolo câte puţin nectar, să te
tolăneşti la soare când doreşti
- ﬂuturele pare să ﬁe întruchiparea vieţii lipsite de
griji.
Însă în lumea insectelor, lucrurile nu stau întotdeauna precum
par. Fluturii sunt creaturi foarte active care îndeplinesc un serviciu vital în timp ce lucrează încontinuu
contra-cronometru. Haideţi să ne
alăturăm unui ﬂuture într-o zi obişnuită de lucru!

Micul dejun la soare

7.00 Jurnal 8.10 Cinci
continente 8.40 Poșeta
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. 14.30 Mări,
orașe, oameni – Tenerife 15.10 Doctorul de
pe munte – ser. germ.
16.00 Labirintul
sorților – ser. turc
17.00 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Prindemi mâna – ser. turc
21.35 Iubire și prietenie – ﬁlm fr-ol-irl.
0.10 Clara și Francisc
– legătura dragostei
2/1 – ﬁlm it.
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O zi din via\a unui fluture

TVR 1

7.00 - 9.00 Matinal
10.00 Ca’n via\[ 11.00
Yanxi, palatul suspinelor 12.00 Rom]nia s-a n[scut la Ia;i
14.00 Telejurnal 14.55
vorbeşte corect! 15.00
Rom]nia s-a n[scut la
Ia;i 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
Numele Trandafirului
23.20 Unirile românilor 0.15 Telejurnal
0.50 Zigzag prin istorie 1.20 Nadine (r)
2.10 Numele Trandafirului (r) 4.20 Discover Romania (r)
4.30 Fan/fun urban
5.00 Zigzag prin istorie 5.25 Lumea azi
5.55 Imnul României

Animale
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vă treziţi uneori simţindu-vă
ameţit? Indispoziţiile matinale sunt
endemice în rândul ﬂuturilor. Există dimineţi când pur şi simplu nu
se pot mişca deloc. Problema lor
constă în temperatura corpului,
care ﬂuctuează în funcţie de mediul
ambiant. După ce petrec o noapte
friguroasă cocoţaţi pe o frunză, sângele lor este atât de rece, încât deabia pot să se mişte, cu atât mai
puţin să zboare. Aşa că trebuie să
aştepte soarele. Când soarele răsare,
ﬂuturele îşi deschide aripile şi le expune acţiunii razelor lui calde.
Aripile întinse, slujind drept
panouri solare în miniatură,
captează în scurt timp necesarul de
căldură şi ﬂuturele îşi ia zborul. Dar
dacă cerul este înnorat? În regiunile
de climă temperată unde este rece,
ﬂuturii trebuie să rămână imobilizaţi pe o rămurică sau pe o ﬂoare
până când apare soarele. Aceasta
nu este lenevie, ci pură necesitate.
Dacă ziua nu este prea caldă,

În
general
vorbind, cu cât
vremea este mai rece,
cu atât îi trebuie mai
mult timp pentru a se
încălzi. Odată ce energia lui este
recuperată, el îşi continuă munca.

“Dragoste la prima
mireasmă”
Sarcina cea mai urgentă este
găsirea unui partener. Având o durată de viaţă care rareori depăşeşte
câteva săptămâni, nu este deloc
timp de pierdut. Iar găsirea unui
partener în lumea ﬂuturilor nu este
o muncă uşoară - presupune răbdare eroică şi insistenţă.
Pentru ﬂuturi nu există
„dragoste la prima vedere“. Ei sunt
nişte miopi notorii şi confundă
foarte des indivizii dintr-o altă
specie cu cei din specia lor. Acest
lucru conduce adesea la o alergare
fără rezultat care se sfârşeşte atunci
când înamoratul ﬂuture îşi dă seama, în cele din urmă, că l-au înşelat
ochii. Pentru a complica şi mai mult
lucrurile, femela, în general, nu este
receptivă. Înﬂăcăratul mascul
zboară cu insistenţă în jurul ei, într-un gen de vals aerian rapid,
sperând ca, până la urmă, să o înduplece. Însă acest balet spectacular
al ﬂuturelui ajunge, de obicei, la un
sfârşit brusc atunci când femela îşi
ia zborul, lăsându-l pe nefericitul
mascul să-şi continue căutarea.
Este destul de surprinzător faptul că femela nu se excită prea mult
la culorile superbe ale curtezanului
ei. Deşi Darwin credea cu optimism că în culorile vii ale ﬂuturilor
există un oarecare “avantaj evolutiv”, dovezile nu susţin acest lucru.
Într-un experiment, femele din specia nord-americană Anartia amathea s-au împerecheat foarte repede cu masculi ale căror aripi colorate în roşu-aprins şi negru au fost
vopsite complet în negru. Ceea ce
pare să conteze cel mai mult este
traiectoria ﬂuturelui, insistenţa lui
şi, mai presus de toate, „pulberea
dragostei“, care-l caracterizează.

Pulberea dragostei conţine un
feromon care constituie atuul masculului. Acesta este un parfum
ameţitor, special conceput pentru
a agita femelele din specia lui. În
timpul curtării el încearcă să o pudreze cu această „mireasmă extraﬁnă“. Chiar dacă pulberea
dragostei nu este garanţia succesului, ea face minuni atunci când masculul găseşte, în sfârşit, o femelă
binevoitoare.

O gură de nectar
Toată această
energie consumată în
căutarea unui partener trebuie
recuperată. Din acest motiv ﬂuturii
au nevoie de nectar. Florile fac publicitate acestei hrane energizante
prin intermediul formelor şi culorilor atrăgătoare. Îndată ce dă peste
o ﬂoare, ﬂuturele îi soarbe cu abilitate nectarul cu ajutorul unei
trompe tubulare lungi, pe care o introduce adânc în ﬂoare.
În timp ce se hrăneşte cu nectar,
insecta îşi îmbracă în polen corpul
păros, purtând astfel cu sine
polenul spre următoarea ﬂoare pe
care o vizitează. În decursul unei
zile obişnuite de muncă sunt polenizate sute de ﬂori. În pădurile
tropicale însă, nu există multe ﬂori.
Ce beau, de obicei, ﬂuturii tropicali? Pentru ﬂuturii tropicali nu
există o delectare mai mare decât
să se înfrupte din fructele putrede.
Fructele prea coapte care cad pe
pământ le furnizează o abundentă
sursă de zaharuri energizante.
Fluturilor le place şi sarea. Ei
pot ﬁ văzuţi absorbind adeseori
umezeala sărată de pe o bucată de
pământ umed sau uneori transpiraţia de pe mâna unui admirator
uman. Îndrăzneţul ﬂuture făclie
(Dryas iulia) a fost văzut chiar
sorbind lacrimi de caiman.
În timp ce este preocupat de căutarea unui partener, de polenizarea ﬂorilor
şi de propria lui hrană, prietenul nostru înaripat trebuie să ﬁe atent şi la duşmani. El poate părea lipsit de apărare, însă deţine
câteva metode de a evita
să ﬁe capturat.

Evitând
pericolul
Se
pare că un
ﬂuture frumos
care zboară pe deasupra unei pajişti constituie o bucăţică
tentantă pentru
orice pasăre insectivoră. Dar,
din fericire, zborul
ﬂuturelui pe o

traiectorie nesigură şi în salturi face
ca prinderea lui să pretindă ingeniozitate. Majoritatea păsărilor renunţă după câteva încercări. Şi
chiar dacă o pasăre prinde un ﬂuture, insecta poate să scape lăsându-şi o parte din aripă în ciocul
păsării.
vederea este un alt mijloc de
apărare. Chiar dacă ﬂuturii sunt
miopi, ochii lor complecşi sesizează
foarte bine orice mişcare. La cel mai
mic pericol ei zboară, după cum
bine ştie orice persoană care a încercat să fotograﬁeze un ﬂuture.
Unii ﬂuturi care zboară încet
dispun de o altă măsură de siguranţă< gustul lor neplăcut. Acesta
se datorează faptului că, în faza de
larve, au consumat plante otrăvitoare. Dacă o pasăre a prins un astfel de ﬂuture o dată, ea va evita a
doua întâlnire. Deseori aceşti ﬂuturi
cu gust respingător - cum ar ﬁ ﬂuturele monarh (Danaus plexippus)
- au culori aprinse, acesta ﬁind un
avertisment vizual care pare să-i
amintească păsării să se ţină la distanţă.

Sfârşitul călătoriei
e World Book Encyclopedia
menţionează că majoritatea ﬂuturilor nu trăiesc mai mult de câteva
săptămâni, dar că există unele specii
care pot ajunge până la 18 luni. Unii
dormitează în perioada lunilor friguroase de iarnă sau pe parcursul
unui sezon secetos prelungit la
tropice.
În timpul scurtei lor vieţi, neobosiţii ﬂuturi îndeplinesc o muncă
vitală polenizând ﬂorile,
arbuştii şi pomii fructiferi. Şi, mai mult
decât atât, prezenţa
lor adaugă un
strop de frumuseţe şi de
încântare zonei
rurale. vara
nu ar ﬁ vară
fără ei.
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Gheorghe Cozmu\a,
invitat la “Info
Studio” - 16.00
7.00 :tiri 9.00 Spiridu;
Ghidu; 16.00 Info Studio,
realizator I. Anița;, invitat
Gheorghe Cozmu\a pre;edintele Asocia\iei
Proprietarilor de P[;uni ;i
P[duri 17.00 La psiholog,
realizator I. vladimirescu,
invitat[ Ioana Zaharia
18.00 Taina credin\ei (lb.
maghiară), realizator Eva
Laczko 19.00 :tirile săptămânii 20.00 Cultură, realizator Ioan Anița;, invitat Enyedi Ştefan

Antena 1
7.00 Observator 9.30 Întors pe dos 11.30 veronica se `ntoarce 13.00 Observator 13.15 Transformers< Răzbunarea
celor învinși (r) 16.00 Scena misterelor 19.00 Observator 20.00 101 Dalma\ieni 21.30 Minus 25
grade 0.00 Avocatul din
limuzină (r) 2.00 Prin\ul
(r) 3.30 Scena misterelor
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Pro 2

S]mb[t[ 25 ianuarie 2020
Prima TV

TVR 1

Al Pacino,
“Danny Collins” 0.00

Livia Brito,
“Las[-m[
s[ zbor” - 19.00

Alec Baldwin,
“Un adolescent în
Brooklyn” - 20.00

7.00 :tirile Pro Tv
10.00 Pop Star Lizzie McGuireă
12.00 Ce spun românii - Ştirile PRO
Tv 13.00 România,
jos pălăria! 15.00
Ostaticul 17.00 Mai
rău nu se poate
19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Las fierbinți
22.00 Elektra 0.00
Triplusec 1.00 România, jos pălăria!
(r) 3.00 Las fierbinți
(r) 4.30 Pop Star Lizzie McGuire (r)
6.00 Lec\ii de via\[

7.45 vorbeşte tot
oraşul (r) 10.15 La
bloc (r) 12.30 Flubber
(r) 14.30 Cântec de
leagan (r) 16.30 Un
bucatar de milioane
18.15 La bloc 20.30
Hobbitul< O călătorie
neașteptată 0.00 Danny Collins 2.15 Hobbitul< O călătorie
neașteptată (r) 5.00
La bloc (r) 6.15 Ce
spun românii (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 3 - Insurec\ia 16.00 Nemuritorii (r) 18.00 Focus
18 19.30 Flash monden 20.00 Un adolescent în Brooklyn
22.00 Iancu Jianul,
zapciul 0.30 Legendary - eroul din
ﬁecare (r) 3.00
Cartelul turnătorilor
(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
vreau să fiu sănătos
10.30 Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din viena
12.50 Piatra Mare 13.00
Down the Road. Aventura 14.00 Telejurnal
14.30 Ora regelui 15.30
Kids Fashion Week
16.15 Frumuseţile Ţării
Galilor 17.15 Festivalul
Ioan Macrea 19.00
Teleenciclopedia 20.00
Telejurnal 21.00 1989Decembrie Roşu 22.00
Ecaterina 22.50 Profesioniştii... cu Eugenia
vodă 23.50 #Creativ
0.25 Anchetele comisarului Antonescu 1.30
Teleenciclopedia 2.20
vorbe;te corect! 2.40
Ecaterina (r) 3.50 via\a
satului 5.55 Imnul
Rom]niei

Kanal D

Eurosport

M1

Duna TV

8<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 10<00 Tenis<
Ghem, Schett şi
Mats 10<15 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne 12<25
Schi alpin< Cupa
Mondială, în Austria 14<00 Biatlon<
Cupa Mondială, la
Pokljuka, în Slovenia 14<55 Combinata nordică< Cupa
Mondială, la Oberstdorf, în Germania
15<45 Fotbal< FA
Cup Show 16<50
Fotbal< Cupa Angliei 19<00 Fotbal<
FA Cup Show 19<25
Fotbal< Cupa Angliei 21<45 Snooker<
Mastersul European
0<30 Ştirile Eurosport 0<50 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne 1<55
Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
4<00 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne 6<00 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne

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
10.10 Bakugan – ser.
am. 11.35 Muppet
Show – ser. am. 12.05
Autogram – pentru
șoferi 12.50 Secolul
XXI. - legendele trăiesc cu noi 13.20 Kevin,
atotștiutorul – ser. am.
14.30 voință de ﬁer –
ﬁlm am. 17.00 Fără
stăpân in Mexic – ﬁlm
am-mex. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 Micul nostru sat – ser. magh.
22.05 Doc West 2 –
ﬁlm am-it 0.15 Eraser
– ﬁlm am. 2.40 Apusul
vampirilor – ﬁlm am.
TV2

Jennifer Garner,
“Elektra” - 22.00

“Oameni ;i elefan\i”
- 20.10

Claudine Longet,
“Petrecerea” - 8.45

7.00 Mama 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 Campionatul European de patinaj artistic 17.50 Discover
Rom]nia 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 Oameni ;i
elefan\i 21.50 Campionatul European de patinaj artistic 23.30 Zile cu
stil 0.00 Motorvlog 0.30
Oameni ;i elefan\i 2.00
Rom]nia... `n bucate (r)
2.30 Sid, micul savant (r)
3.20 Sport 3.35 Telejurnal
TvR2 4.05 Documentar
360°-GEO 5.00 D’ale lu’
Mitică 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 Petrecerea 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
Survivor Romania
23.00 Bravo, ai stil!
1.00 Știrile Kanal D
(r) 2.00 ROventura
(r) 3.00 Puterea dragostei (r) 5.30 Pastila
de r]s (r) 6.00 Teleshopping 6.30 Pastila
de r]s 6.45 Știrile
Kanal D

7.20 Desene animate 11.35 Trendmania 12.05 Pentru
mecanicii auto
12.40 Bagajul –
mag. turistic 14.15
Deep Impact – ﬁlm
am. 16.50 Columbo
– ser. am. 20.55
Minioniii – ﬁlm
am. 22.55 Hobbitul<
călătorie neașteptată – ﬁlm am-neoz.
2.30 Romeo și Julieta – ﬁlm am. 4.40
Omul legii – ser. am

Isabel Schosnig,
“Ecaterina” - 22.00

Dezvoltare personal[

S]mb[t[ 25 ianuarie 2020

Beneficiile ;i avantajele
terapiei prin dans
Dacă în numărul trecut
al Suplimentului TV, pe pagina de dezvoltare personală
publicam un material semnat de psihologul Laura
Maria Cojocaru despre fericire, de această dată, specialista ne explică lucruri interesante despre beneﬁciile şi
avantajele terapiei prin dans.
În opinia psihologului Laura
Maria Cojocaru președinte și
fondator al Institutului de NeuroProgramare Lingvistică SomatoIntegrativă, această formă de terapie se bazează pe premisa că postura și mișcarea inﬂuențează starea
psihică și modul în care
funcționează o persoană din punct
de vedere psihologic. Ca formă de
terapie, mișcarea este o modalitate
de exprimare de sine, de comunicare și de intervenție terapeutică
destinată dezvoltării, integrării și
vindecării personale. “Dans-terapia este fondată pe premisa conform căreia corpul și mintea se aﬂă
într-o permanentă legătură.
Folosirea mișcării în scop psihoterapeutic este un proces prin care
individul își manifestă emoțiile,
gândurile și starea de spirit. Terapia
prin dans este la fel de indicată atât
pentru individul în sine, pentru o
autodescoperire și eliberare, cât și
pentru relația de cuplu. Prin dansterapie se pot preveni și rezolva o
mulțime de probleme ﬁzice, psihice sau emoționale. Dans-terapia
eliberează conﬂictele din inconștient, conﬂicte care se manifestă
corporal. Iar, tocmai aducerea conﬂictelor din inconștient în conștient e primul pas către vindecare”,
explică psihologul Laura Maria
Cojocaru.
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Adolescen\a, etap[ important[
`n dezvoltarea noastr[

Un concept relativ nou
În România, aşa cum scrie
Agenţia de relaţii publice Plus
Communication, “terapia prin
dans reprezintă un concept relativ
nou, bazat pe îmbinarea dintre
consilierea psihologică și dans, terapia având drept scop conectarea
cu sinele și eliberarea de tensiunile
și blocajele înscrise în memoria
corpului”.
Psihologul Laura Maria Cojocaru consideră că beneﬁciile dansului sunt atât de ordin ﬁzic, cât și
psiho-emoționale. Astfel, din
punct de vedere ﬁzic terapia prin
dans previne și tratează anumite
boli, ﬁind de ajutor în cazul diabetului zaharat, unele afecțiuni
cardiovasculare, afecțiuni musculare, articulare și osoase, obezitate,
tulburări psihice etc.> ajută la întărirea oaselor și previne osteoporoză la femei> ajută la ameliorarea sau prevenția unor afecțiuni
articulare sau musculare> arde
caloriile și este “adjuvant” în
reglarea glicemiei> ajută la o
cunoaștere mai bună a corpului>
ajută la încetinirea proceselor deimbatranire> ajută la digestie, prin
stimularea musculaturii trunchiului și crearea unui joc de presiuni
care se transmit organelor digestive. Totodată, de cealaltă parte,
îmbunătățește funcția cognitivă și
memoria la orice vârstă> crește stima de sine> eliberează emoții negative precum> furie, teama, ura
etc.; îmbunătățește comunicarea
intrapersonală; reprezintă una
dintre cele mai bune metode de
combatere a stresului, prevenind
astfel multiplele boli care au la baza
stresul; reprezintă o terapie eﬁcientă împotriva depresiei şi
previne afecțiunile psihiatrice.

Cea mai provocatoare perioadă
a vieţii este, în opinia specialiştilor,
perioada adolescenţei. vorbim de
acei câţiva ani care se includ în aşa
numita categorie 15 – 18. E provocatoare atât pentru cei ce aﬂă la
această vârstă, cât şi pentru cei din
jurul lor, părinţi, bunici, cadre didactice.
Adolescenţa nu poate ﬁ ocolită,
nici nu putem sări peste ea, e ceva
ﬁresc, o etapă foarte importantă în
dezvoltarea ﬁecăruia din noi.
vorbind despre dezvoltarea
personală la adolescenţi cu specialiştii aﬂăm că există în momentul
de faţă o serie de cursuri care îi ajută
şi pe ei şi pe părinţii lor. În cadrul
cursurilor de dezvoltare personală
pentru adolescenţi, accentul e pus
pe modul în care părinţii reuşesc
să accepte, să gestioneze şi să canalizeze dorinţa de noutate a copilului
adolescent, emoţiile puternice care
îl asaltează, dorinţa lui de a se manifesta pe plan creativ şi interesul cel are pentru a aparţine unor grupuri
sociale.
Adolescenţa e şi perioada în
care, să nu uităm, întrebările sunt
mult mai multe şi mai bine contu-

rate decât răspunsurile.
În zilele noastre, copiii şi tinerii
sunt tot mai prinşi în lumea virtuală, orele multe petrecute de aceştia
pe internet putând să ﬁe un semnal
de alarmă. Ce găsesc adolescenţii
atât de atractiv în mediul online?
De foarte multe ori, internetul e
singurul aliat în încercarea lor de a
da un sens vieţii lor. Adolescenţii
îşi caută un spaţiu în care să se simtă
apreciaţi, înţeleşi, iubiţi şi recurg
astfel la mediul virtual, unde intrând în fel şi fel de grupuri cu tineri
care par să ﬁe încercaţi de aceleaşi
sentimente, pun pe planul al doilea
viaţa reală, familia, prietenii reali.
Transformările în plan
emoţional, moral, social şi mental
sunt normale la perioada adolescenţei. Copilul începe să se rupă,
cu ghilimele, de familia sa, pornind
pe drumul pe care la un moment
dat îşi câştigă independenţa. Drumul spre a deveni un adult responsabil pentru propria sa persoană.
E indicat în această perioadă ca
părinţii să se apropie şi mai mult
de copil şi să nu îl lase pe acesta
pur şi simplu acaparat de lumea
virtuală.

Prin cursuri de dezvoltare personal[ `mbun[t[\im empatia
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 14.25 Agatha
Raisin – ser. engl.
15.20 Doc Martin –
ser. engl. 16.10
Cetatea de spini –
ﬁlm magh. 18.00
Înger gastronomic
20.40 Șoricelul Stuart Little – ﬁlm amgerm. 22.10 Julieta
– ﬁlm span.

La un moment dat, ﬁecare dintre noi e
posibil să simţim că putem mai mult, putem
da mai mult din noi şi putem obţine mai mult
în urma acţiunilor noastre. Această stare, când
ne e dat să o trăim, reprezintă cel mai bun
moment să ne concentrăm pe dezvoltarea
noastră pe plan personal.
Dezvoltarea personală are în vedere optimizarea capacităţii de autocunoaştere şi autoevaluare a propriilor aptitudini emoţionale,
comportamentale şi intelectuale.
Participând la cursuri de dezvoltare personală învăţăm inclusiv cum să ne rezolvăm
problemele, cum să dezvoltăm relaţii mai bune
cu cei din jurul nostru, să ne dezvoltăm abilităţile de comunicare. Fiecare dintre noi are
resurse, însă nu suntem neapărat conştienţi
de resursele pe care le avem. Dezvoltarea per-

sonală ne ajută să le descoperim şi să le exploatăm pentru a ne îmbunătăţi calitatea vieţii.

Dezvoltarea personală este de fapt un proces
prin care devenim conştienţi de propria noastră persoană. Un prim pas este conştientizarea.
Dezvoltarea personală este strict legată de lucrurile de preţ care se aﬂă în noi.
Un program de dezvoltare personală ajută
la îmbunătăţirea calităţii vieţii tocmai pentru
că aduce mulţumirea de sine, după care tindem ﬁecare din noi, creşte încrederea în forţele
proprii, gradul de confort din cadrul relaţiilor.
De reţinut este că dezvoltarea capacităţilor şi
abilităţilor de care dispunem este ceva ce
putem face oricând, indiferent de vârstă. Beneﬁciile majore ale dezvoltării personale sunt
cunoaşterea de sine, dezvoltarea capacităţii
de relaţionare, a empatiei şi înţelegerea şi utilizarea creativităţii de care dispunem.
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TVR 1

Ciprian Costea,
invitat la “~n slujba
comunit[\ii” - 13.00

Danny DeVito, “Mai
r[u nu se poate” 12.45

Michael Sheen,
“Admis pe pile” 20.30

Jenna DewanTatum, “T]n[r ;i
nelini;tit”- 15.00

Adrian Pintea, “Iancul Jianul, zapciul” 16.00

Steven Mackintosh,
“Trei decenii de
r[zboi” - 17.00

7.00 :tirile s[pt[m]nii
11.00 Taina credin\ei,
invitat, pr. Florin
Fodoru\. Tema emisiunii< M]ntuirea lui Zaheu
13.00 ~n slujba comunit[\ii, realizator Mihai
S[lceanu, invitat Ciprian
Costea - pre;edinte Patronat Na\ional Rom]n
14.00 Zone folclorice,
invitat Ansamblul Folcloric Na\ional Transilvania 18.30 Educație
ecologică (r) 20.00 ~n
slujba comunit[\ii (r)

7.00 Ştirile Pro Tv
10.00 Ostaticul(r)
11.45 Ce spun
rom]nii - :tirile
PRO 12.45 Mai r[u
nu se poate (r)
14.45 Preotul, rabinul ;i fata 17.00
Acas[ la Coana
Mare 2 19.00 Ştirile Pro Tv 20.00
Cavalerul negru
23.15 Australia
2<30 Triplusec 3.30
Acas[ la Coana
Mare 2 (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

8.15 Povestea lui
Lucky (r) 10.00 La
bloc (r) 12.15
C]ntec de leag[n
14.15 Flubber(r)
16.15 O zi perfect[
(r) 18.15 La bloc
20.30 Admis pe pile
22.45 Sp]nzur[toarea 0.45 Danny
Collins (r) 2.45
Sp]nzur[toarea 4.15
La bloc (r) 5.30 La
M[ru\[

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 vacan\[ tragic[ 16<00 Iancul Jianul, zapciul (r) 18.00
Focus 18 19.30
Flash monden 20.00
Schimb de mame
22.00 Starea na\iei Best of 23.00 Reu;ita
1.30 Un adolescnet
`n Brooklyn 3.30
Lucky Luke 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 15.20 Degeaba
30 17<00 Trei decenii de
r[zboi 17.55 Live sal[
18<00 Handbal feminin,
Cupa EHF< CS Gloria
Bistri\a - Odense Handbold 19.35 vorbe;te
corect 20.00 Telejurnal
21.10 Festivalul Ion
Macrea 23.00 Garantat
100% 0.00 Replay 1.00
Trei decenii de r[zboi (r)
1.55-2.35 Festivalul Interna\ional de Circ de la
Monte Carlo(r) 3.30
vorbe;te corect! (r)
3.50-4.40 Universul
credin\ei 5.30 ~n gr[dina
Danei (r) 5.55 Imnul
Rom]niei 6.00 vreau s[
ﬁu s[n[tos (r)

Antena 1
7.00 Observator 9.30
Bambi (r) 11.00 Alex
Rider - Micul spion13.00
Observator 14.00 B.D. la
munte ;i la mare 16.00
Scena misterelor 19.00
Observator 20.00 Jaf `n
stil italian 22.30 Divergent 1.00 B.D. la munte
;i la mare (r) 2.45 Solistul
3.30 Scena misterelor (r)
6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Florin Piersic,
“Masca de argint” 20.10

Teo Trandafir,
“Teo Show - 8.45

7.00 Sid, micul savant
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 Destine can ﬁlme (r) 12. 00 Genera\ia Fit (r) 12.30
S[n[tate cu de toate
13.10 Misterele Bucure;tilor 15.00 Campionatul European de
patinaj artistic 18.00
Reţeaua de idoli 18.50
Sport 19.00 Telejurnal
TvR 2 19.35 E vremea
ta! 20.10 Masca de
argint 22.10 Ora;ul
destina\iei ﬁnale 0.20
Re\eaua de idoli 1.10
Misterele Bucure;tilor
(r) 2.50 Sid, micul savant 4.10 Masca de
argint (r) 6.00 Poate nu
;tiai 6.10 Teleshopping
6.55 Imnul României

7.30 Sport, dietă şi o
vedetă 8.00 Teleshopping 8.45 Teo
Show (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 Survior Romania 23.00 Moldovenii 0.30 :tirile
Kanal D (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 :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 15.45 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
16.00 Fotbal< FA Cup
Show 17.00 Fotbal<
Cupa Angliei 21.00
Snooker< Mastersul
European 00.00 Ciclism< Seria Pro , în
Argentina 1.30 Ştirile
Eurosport 1.35 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne

M1

RTL Club

7.30 Clubul de puști
10.20 Star Wars – ser.
am. 11.50 Muppet
Show – ser. am.
13.05 Hotelul anului,
cele mai bune cazări
din provincie 14.20
Perla mamelor – ser.
am. 14.55 Goana
după copii – ﬁlm am.
17.00 Ținta< Președintele – ﬁlm am-ﬁnlgerm. 20.00 O
poveste încâlcită –
ﬁlm am. 22.00 Cum
să ﬁi amantu’ la femei
- ﬁlm am. 1.10 End
of a Gun – ﬁlm am.

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 .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

TV2
7.20 Desene animate
11.05 Ești mare!
12.10 Super Car
12.45 Andri’s Kitchen
13.50 În capcană –
docreality germ.
14.20 Erudiții – ﬁlm
fr. 16.15 Mrs. Doubtﬁre – există un singur
tată – ﬁlm am. 19.50
Cu brațele deschise –
ﬁlm belg-fr. 2.00 Codul Da vinci – thriller
am. 1.20 Acțiune de
salvare – ﬁlm am. 3.20
Fără vânt – ﬁlm magh.
5.00 Mămica mea e
cea mai bună – ﬁlm
magh.

Duna TV

9.00 Emisiuni religioase 10.05 Rome
Reports 11.15 Religie și libertate
13.02 Jurnal 13.50
Muzică de prânz
14.25 Tatăl meu,
Imre – ﬁlm doc.
rom. 15.15 Oliver
vII. – ﬁlm magh.
18.30 Cartea de bucate a lui Borbás
Marcsi 22.20 Concert de Mága Zoltán
23.20 La dolce vita
– ﬁlm fr-it.
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Preparatele din m[rar sunt
remedii pentru bolile digestive
Mărarul este cunoscut în mai
toate bucătăriile de pe glob ca un
condiment deosebit de aromat, ﬁind considerat chiar ca ﬁind din
categoria mirodeniilor. Puţine
sunt în fapt persoanele care ştiu
sau au aﬂat măcar în parte efectele
beneﬁce/curative ale acestei plante
care, în ultimii ani se regăseşte în
stare proaspătă în marile magazine. Desigur, este ofertat ca
verdeaţă. Mărarul este una dintre
cele mai aromate mirodenii
folosite în zona mediteraneană de
mai bine de 1500 de ani.
Preparatele obţinute din mărar, de
la infuzii până la tincturi sau
uleiuri esenţiale, au proprietăţi terapeutice pentru un număr impresinant de boli< afecţiuni ale
căilor urinare, retenţii hidrice,
amenoree, anorexie, pentru a
menţiona doar o parte dintre
afecţiunile acestui secol.
În vremuri îndepărtate,
călugării tibetani recomandau
ceaiul de mărar în tratamentul tuturor bolilor. Pentru a păstra proprietăţile terapeutice nealterate ale
plantei, tibetanii conservau cu
mare atenţie buchetele de mărar,
care se uscau în locuri aerisite,
lipsite de umezeală. În semn de
respect, tibetanii îşi tratau musaﬁri
cu infuzie de mărar.
În studiile sale, Eugen Giurgiu,
doctor în biochimie, cu competenţe în ﬁtoterapie şi nutriţie, apreciază că< ”Potrivit testelor de laborator, “verdeaţa”, este un tonic de
excepţie pentru afecţiuni ﬁzice şi
psihice. Consumat crud, mărarul
combate depresia şi redă entuziasmul de a trăi. Datorită cantităţilor considerabile de vitamine: A, B, C şi de minerale< potasiu, magneziu şi calciu, un consum
frecvent de frunze şi de seminţe
de mărar echilibrează funcţiile organismului şi întăreşte sistemul
imunitar.

Câteva recomandări
Cunoscătorii în materie de nutriţie recomandă mărarul pentru
tratarea sau ameliorarea unor maladii precum< combaterea
balonărilor, stimularea activităţii
rinichilor, uşurarea respiraţiei şi
înlăturarea crizelor de sughiţ, lipsa
poei de mâncare, insomnii şi tulburări nervoase, impotenţă, hemoroizi ş.a.
Mărarul este un leac de mare
ajutor în combaterea balonărilor,
a colicilor intestinale şi a multor
tulburări digestive.
Sucul de mărar, administrat
un interval de 14 zile, stimulează
activitatea rinichilor (combate calculii, infecţiile renale şi cistitele).
Pentru persoanele care se confruntă frecvent cu crize de sughiţ,

infuzia de mărar este un calmant
sigur, deoarece reglează respiraţia.
Şi pentru astmatici, şi pentru
persoanele care au afecţiuni respiratorii, o cură cu infuzie de
mărar este de mare ajutor,
deoarece uşurează respiraţia.
Lipsa poei de mâncare, insomniile şi tulburările nervoase
minore se rezolvă tot cu ajutorul
mărarului. Şi în impotenţă tratamentul cu infuzii şi cu ulei volatil
de mărar (bogat în calciu, sulf,
potasiu, ﬁer, magneziu, sodiu) a
dat rezultate foarte bune. De
asemenea, planta aceasta, care este
la îndemâna oricui, este utilă şi
suferinzilor de hemoroizi.

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

Beneﬁc femeilor
care alăptează
Mărarul crud este eﬁcient şi în
cazul femeilor care alăptează, pentru că stimulează secreţia de lapte.
Nutriţioniştii au constatat că
mărarul are efecte miraculoase şi
în curele de slăbire, deoarece înlătură surplusul de grăsimi şi aplatizează abdomenul. În acest caz,
se foloseşte cura cu pulbere de
seminţe ,un interval de 20 de zile
pe lună.
Specialiştii au observat că, o
cură cu pulbere de mărar sau cu
tinctură obţinută din semninţe, un
interval de 20 de zile, favorizează
creşterea sânilor pe care-i modelează şi le accentuează fermitatea.
În tusea rebelă, sucul de mărar
face minuni. În astfel de situaţii,
se foloseşte o legătură mai mare
de mărar care se stoarce în blenter.
În sucul obţinut se adaugă 15 linguri de apă plată şi se lasă la macerat măcar o oră. Sucul se strecoară şi în cantitatea obţinută se
adaugă tot atâtea linguri de suc de
mere sau de morcov. Se îngurgitează numai câte trei linguri, la
un interval de patru ore.

Frunzele de mărar
încetinesc procesul
de îmbătrânire
Efectele terapeutice ale
mărarului nu se opresc aici. Frunzele plantei sunt apreciate în numeroase ţări europene ca un elixir
al frumuseţii, deoarece o cură lunară cu infuzie, timp de zece zile,
încetineşte procesul de îmbătrânire.
Bolile digestive şi cele de
natură hormonală pot ﬁ ameliorate cu un vin terapeutic de mărar,
deoarece licoarea reglează echilibrul hormonal, mai aleas în cazul
persoanelor cu probleme de acest
fel.
Text selectat şi adaptat de Ioan A.

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

Informa\ii suplimentare pute\i ob\ine direct `n magazinul
nostru sau sun]nd la urm[toarele nr. de tel., de luni p]n[ vineri,
`ntre orele 8<00-16<00.
Telefon< 0737.518.461> 0720.047.485> 0261.726101
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Vladimir Petru\,
invitat la “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, invitat Emanuel
Gyenes 18.00 Audiențe
în direct, realizator Eva
Laczko, invitat vladimir
Petru\ - primar Cavnic
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
22.15 O familie de
co;mar 23.30 Xtra Night
Show 1.00 Misiune< Imposibil[ III (r) 3.45 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

Jason Statham,
“Curierul 2” - 20.30

Steven Seagal,
“Ultima secund[“ 22.30

Eva Longoria,
“T]n[r ;i nelini;tit”
- 15.00

Burt Reynolds,
“Soldatul Universal
- Confruntare
final[“ - 20.00

Eugenia Vod[
“Profesioni;tii”
- 2.35

7.30 O zi perfectă (R)
9.30 La bloc (R)
12.00 Mai rău nu se
poate (R) 14.00 Admis pe pile (R) 16.15
Sirocco 18.15 La bloc
20.30 Operațiune
riscantă 22.30 Ultima
secundă 00.30 Operațiune riscantă (R)
2.15 Ultima secundă
(R) 3.45 La bloc (R)
5.45 La M[ruţă (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)
4.15 Pre\ul dragostei (r)
5.00 Muzica tr[d[rii (r)
5.45 Jurăminte încălcate
(r) 6.45 Dragoste de
contrabandă (r)

7.20 vacan\[ tragic[
(r) 9.30 Teleshopping
10.00 Constantin
60'(r) 11.00 Teleshopping 11.30 Cu lumean 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< Confruntare ﬁnal[ 22.00
Starea naţiei - Betman
23.00 Focus din inima României 23.30
Trăsniți (r) 0.30
Dragoste ;i crim[
2.30 Soldatul universal< Confruntare ﬁnal[ (r) 4.15 Nimeni
nu-i perfect 5.30
Lucky 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 Dosar Rom]nia
1989-Decembrie Ro;u
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 Istoria
mafiei irlandeze 0.00
Telejurnal 0.30 Zigzag
prin istorie 1.00 Nadine
1.50 Istoria mafiei irlandeze (r) 2.35 Profesioniştii... cu Eugenia vodă
(r) 3.25 ~ntre cer ;i mare
3.55 Sport (r) 4.15 Telejurnal (r) 5.05 Zigzag
prin istorie 5.30 #Creativ
5.55 Imnul României

Eurosport

M1

6.55 Azi dimineața
9.53 Azi înainte de
masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor din v4
14.35 vârsta 15.35
Ești acasă 16.35
Planeta albastră
17.35 Gospodarul
maghiar 18.33
Suma 18.53 Astăseară 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

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. 23.55 Secolul
XXI. - legendele trăiesc
cu noi 1.00 Legătura –
ser. am. 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.

Duna TV

08<00
Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne
10<00
Tenis<
Ghem, Schett şi
Mats 10<15 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne
15<00
Tenis<
Ghem, Schett şi
Mats 15<30 Schi
alpin< Cupa Mondială, în Austria
16<30 Snooker<
Mastersul European 18<00 Ciclism pe pistă< Seria Celor Şase Zile,
la Berlin, în Germania 19<00 Sărituri cu schiurile<
Cupa Mondială, la
Zakopane, în Polonia 20<00 Schi
alpin< Cupa Mondială, în Austria
20<50 Ştirile Eurosport 20<55 Fotbal< Cupa Angliei
00<05 Ciclism< Seria Pro, în Argentina 01<30 Tenis<
Openul Australiei,
la Melbourne

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
Curierul 2 22.15
Afaceri necurate
0.00 Ştirile Pro Tv
0.30 Mare Mahmureal[ 2.00 Lec\ii
de via\[ (r) 3.00vorbeşte lumea (r) 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

Anthony Hopkins,
“Ora;ul destina\iei
finale”- 0.10

Burcu Kiratli,
“Dragoste ;i ur[“
- 9.15

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 11.50 Poate
nu ;tiai 12.00 Telejurnal
TvR 2 12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităţilor 13.30 Campionatul European de patinaj
artistic 16.00 Glasul inimii
16.50 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 Impostoarea 21.50
Discover Rom]nia 22.00
Secrete de război 23.00
C];tig[ Rom]nia (r) 0.10
Ora;ul destina\iei finale (r)
2.10 Secrete de război (r)
3.00 E vremea ta! 3.15
Sport (r) 3.30 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 Sur vior
Romania 23.00
vulturii de noapte
(r) 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

Re\ete
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Cotlet de porc crestat ;i umplut

Informa\ia zilei 9

Înghe\at[ cu zmeur[ sau mure

Ingrediente<
O bucată de cotlet dezosat
și degresat de circa 1 kg, 12 feliuțe subțirele de bacon sau cârnați afumați tăiați feliuțe subțiri,
12 felii de cașcaval mai uscat
(numărul de felii variază în
funcție de mărimea bucății de
cotlet), o ceapă, 2 roșii, un ardei
gras, cât mai cărnos și cât mai
frumos colorat, sare, piper, un
vârf de cuțit de nucșoară, ulei
de măsline.
Mod de preparare<
Cotletul se spală și se crestează
la circa 1-1,5 cm. Se prepară un
amestec de condimente dintr-o
linguriță de sare, ceva mai puțin
piper și nucșoară, iar cu acest
amestec se condimentează cotletul, la fiecare tăietură. Ceapa și roșiile se taie felii subțiri. Se pune în

Ingrediente<
fiecare crestătură câte o felie de
bacon sau 3-4 feliuțe de cârnați,
una de cașcaval, câteva feliuțe de
ceapă, câteva de roșii, iar apoi se
acoperă fiecare buzunăraș cu câte
o felie de ardei gras. Cotletul astfel
umplut se împachetează în folie
de aluminiu și se dă la cuptor. Peste 40 de minute folia se desface,
se stropește cu o lingură-două de
ulei de măsline și se mai coace până când se rumenește frumos. Se
lasă puțin să se răcească și să se
lege. Se feliază oblic, astfel încât
feliile să aibă formă de creastă de
cocoș. Se servește cu, sau fără garnitură.

Pog[cele cu jumere

200 g de fructe congelate
(zmeură, mure, sau ambele),
3-4 linguri de miere sau zahăr,
1-2 plicuri de zahăr vanilat, 300
g de iaurt sau eventual frișcă,
diverse toppinguri, ciocolată,
frișcă sau fructe proaspete la
servire.
Mod de preparare<
Chiar și iarna poate fi binevenită câteodată o înghețată, iar dacă
nu aveți acasă fructe congelate, le
puteți găsi la toate magazinele.
Fructele, în stare congelată, se mixează, se adaugă iaurtul sau frișca

(cu frișcă înghețata va avea un
conținut caloric mult mai ridicat,
dar va fi mai cremoasă), îndulcitorul (miere sau zahăr) și zahărul
vanilat, se mixează în continuare,
până ce devine spumoasă. Fiind
folosite fructe congelate, înghețata
se poate servi imediat, sau se poate
lăsa la congelator circa 20-30 minute, dar nu la o temperatură exagerat de scăzută. Se servesc în cupe sau boluri, ornate cu frișcă,
fructe proaspete, topping, bucățele
de ciocolată, frunze de mentă sau
alte bunătăți cu gust potrivit.

Sup[ de varz[ cu ciolan

Ingrediente<
7.00 Jurnal 8.40
Poșeata 9.35 Prindemi mâna – ser. turc
10.25 Don Matteo –
ser. it. 13.02 Jurnal
13.50 Lumea e o masă
plină – ser. germ.
14.20 Insulele reginei
– Jersey - ser. engl.
15.15 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
16.05 Labirintul
sorților – ser. turc
17.00 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Prindemi mâna – ser. turc
22.25 Ziua internațională a victimelor
Holocaustului< Fără
destin – ﬁlm magh.

500 g de făină, 300 g de jumere tocate, 100 g untură de
porc, 30 g de drojdie, circa 100
ml de lapte, o jumătate de linguriță de zahăr, 100 g smântână,
câteva linguri de vin alb, sare,
piper, chimin, semințe de susan,
un ou.
Mod de preparare<
Drojda se amestecă cu laptele
călduț, ușor îndulcit. Făina, jumerele, untura și smântâna se amestecă bine, se adaugă laptele cu
drojdie, sare, piper, respectiv vinul
alb, cât să se poată frământa bine.
După frământare se lasă circa 40
minute acoperit cu un prosop de

Ingrediente<
bucătărie, într-un loc călduț. Se
întinde cu sucitoarea, se îndoaie
de două ori, se întinde din nou,
apoi operațiunea se mai repetă
odată. În cele din urmă se întinde
la grosime de un deget, iar cu ajutorul unui pahar se taie pogăcelele. Cu un cuțit ascuțit se crestează
suprafața sub formă de pătrățele,
se unge cu oul bătut și se presară,
o parte cu semințe de chimin, iar
restul cu susan. Se mai lasă 7-8
minute așezate pe tavă, să se odihnească, între timp se încălzește
cuptorul. Se coace timp de 15 minute, la 180 grade C.

Un ciolan afumat mai mic
(6-700 g), 500 g varză murată
măruntă, sau eventual frunze
mărunțite ulterior, un morcov,
2 linguri de bulion, o ceapă, ulei,
o linguriță de boia de ardei, sare,
mărar proaspăt, mărunțit, sau
uscat și sfărâmat.
Mod de preparare<
Ciolanul se lasă la înmuiat în
apă rece timp de 5-6 ore. Se schimbă apa și se pune la fiert, până
când se desprinde de pe os. Se
scoate din zeamă, se ia carnea de

pe os și se taie bucăți. Ceapa mărunțită se călește într-un pic de
ulei, se adaugă boiaua și se stinge
cu zeama de la ciolan. Morcovul
se pune în supă întreg sau feliat,
după gust. Se adaugă varza bine
spălată cu apă rece, se condimentează, iar când este aproape fiert
se adaugă și carnea. Se pune bulionul în supă, apoi se mai lasă 510 minute la fiert. La servire se
poate adăuga și smântână.
Rubric[ realizat[ de Eva Laczko
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Simona Niste,
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[ Simona
Niste. Tema emisiunii<
Dedicat femeilor Bodyart
- recuperare prin mi;care
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
Nunt[ cu sc]ntei 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 Poi\i pe la noi<
Poi\i la munc[ 22.30
B[ie\i de ora; 23.30 Xtra
Night Show 1.00 Jaf `n
stil italian 2.45 Observator (r) 3.45 Mangali\a
4.30 Nunt[ cu sc]ntei (r)
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Morgan Freeman,
“Cavalerul negru<
Legenda rena;te” 1.00

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 T v 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro Tv 20.30
Terminatorul 3<
Suprema\ia robo\ilor
22.30 Solda\ii destinului 0.30 :trile
Pro Tv 1.00 Cavalerul negru< Legenda rena;te (r) 4.00
Lec\ii de via\[ 5.00
Ce spun rom]nii
6.00 :tirile Pro Tv

Kanal D

Lori Loughlin,
“Glasul Inimii” 11.00

Bogdan Vl[d[u,
“Survivor
Romania” - 20.00

7.00 Cele ;ase surori 8.00
Oanapp (r) 9.00 Documentar 360°-GEO 10.00
Câştigă România! (r)
11.00 Glasul inimii 11.50
Poate nu ;tiai 12.00 Telejurnal T vR 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 16.50
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 Impostoarea 1.45
Rom]nia... `n bucate 2.15
Secrete de r[zboi 3.05 Regatul s[lbatic 3.35 Telejurnal TvR2 4.05 Documentar 360°-GEO 5.00 Mic
dejun cu un campion 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 Survivor
Romania 23.00
vulturii de noapte
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

Pro Cinema

Pro 2

Mar\i 28 ianuarie 2020
Prima TV

TVR 1

Vince Vaughn,
“Afacere
neprev[zut[“ - 22.30

Salih Bademci,
“Pre\ul dragostei” 22.00

Ja Rule,
“Cursa
r[zbun[rii” - 20.00

Liam Neeson,
“Dincolo de via\[“ 22.10

7.45 Sirocco (r) 9.45
La bloc (r) 12.15
Acasă la Coana Mare
2 (r) 14.15 Ostaticul
(r) 16.00 Sora mea,
Eileen 18.15 La bloc
20.30 Poarta eroilor
22.30 Afacere neprevăzută 0.30 Poarta
eroilor (r) 2.15 Afacere neprevăzută (r)
3.45 La bloc (r) 6.00
La Maruţă (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 Cursa
răzbunării 22.00
Starea na\iei - Betman 23.00 Focus
din inima României
23.30 Tr[sni\i (r)
0.30 Bill 2.30 Cursa
r[zbun[rii (r) 4.15
Nimeni nu-i perfect
(r) 5.30 Lucky Luke
6.50 Teleshopping

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 Dincolo de
via\[ 0.00 Telejurnal
0.30 Zigzag prin istorie 1.00 Nadine 1.50
Dincolo de via\[ 3.40
~ntre cer ;i mare 4.10
Telejurnal 5.00 Zigzag
prin istorie 5.25
Cooltura 5.55 Imnul
României

Eurosport
8<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
9<45 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 10<00 Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 12<00 Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 12<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne
13<30
Scrimă< Circuitul Grand
Prix, la Doha, în Qatar
14<30 Snooker< Mastersul European 16<05 Ciclism pe pistă< Seria
Celor Şase Zile, la
Berlin, în Germania
17<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Austria
17<50 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Austria
18<35 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Austria
19<45 Călărie< Cupa
Mondială FEI, la Amsterdam, în Olanda 20<45
Ştirile Eurosport 21<00
Schi alpin< Cupa Mondială, în Austria 21<35
Schi alpin< Cupa Mondială, în Austria 22<45
Ştirile Eurosport 23<05
Ciclism< Seria Pro, în
Argentina 0<00 Ciclism<
Seria Pro, în Argentina
1<30 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
1<55 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
4<00 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 Astăseară 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 14.35 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. 0.55
Cifruri – 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.

Duna TV

7.00 Jurnal 8.40
Poșeta 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 Salvarea pădurilor – ser. fr. 15.15
Doctorul de pe munte
– ser. germ. 16.05
Labirintul sorților –
ser. turc 17.00 Don
Matteo – ser. it. 19.40
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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Diet[

Obiceiurile de via\[ăs[n[toase
ne pot prelungi durata de via\[ă
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Dieta Flexitarian[,
aliatul ideal `n cura
de sl[bire
Dietele pe bază de plante sunt aliatul
ideal împotriva kilogramelor în plus.
Vegetarianismul şi veganismul sunt
două dintre cele mai populare versiuni,
care restricţionează consumul de produse de origine animală, din motive etice, de sănătate sau de mediu.
În acest sens, putem vorbi despre dieta
Flexitariană, dietă care se aﬂă în topul celor
mai bune diete cu care poţi slăbi rapid în 2020,
urmând un plan alimentar destul de permisiv
şi care are la bază în principiu consumul de
fructe şi legume, dar totodată permite şi consumul produselor de origine animală în cantităţi mici.

Cercetătorii sunt de părere că obiceiurile de viaţă sănătoase ne pot prelungi durata de viaţă cu până la un
deceniu, după ce au identiﬁcat cinci
factori de stil de viaţă extrem de importanţi, inclusiv dieta, sportul şi
menţinerea unei greutăţi moderate.
Experţii sunt de părere că două dintre cele
mai importante lucruri pe care trebuie să le
evităm pentru o viaţă de lungă durată sunt fumatul şi creşterea în greutate sau obezitatea,
după ce recent s-a publicat un nou studiu care
concluzionează că toţi aceşti factori pot scădea
şansele de a duce o viaţă lungă fără boli cronice.
De-a lungul anilor s-au făcut numeroase
cercetări în privinţa alegerilor de stil de viaţă,
ca fumatul, activitatea ﬁzică, obiceiurile de consum de alcool, controlul greutăţii şi dieta, care
afectează durata de viaţă şi duc la apariţia bolilor cronice. Acum, în urma altor studii s-a
dorit să se descopere ce impact are un amestec
de factor asupra unei vieţi lipsite de boli.
”Am vrut să vedem dacă atunci când urmăm o dietă sănătoasă şi facem sport se poate
prelungi durata de viaţă, nu doar calitatea ei,
dar şi dacă putem duce o viaţă lipsită de boli
cronice precum cancer, boli cardiovasculare
şi diabet”, a explicat Dr. Frank Hu, profesor al
Universităţii Harvard T.H. Chan School of
Public Health din Massachusetts şi autor al
studiului.

5 factori cruciali pentru sănătate
Cercetătorii au examinat datele obţinute
de la aproximativ 73.000 de asistente din
Statele Unite, înregistrate pentru acest studiu
şi aproximativ 40.000 de profesionişti în sănătate de sex masculin. Participanţii la studiu nu
aveau cancer, boli cardiovasculare sau diabet,
dar timp de 20 de ani au fost monitorizaţi şi
diagnosticaţi cu aceste boli cronice. Cercetătorii au ajustat mai apoi datele în funcţie de
vârstă, etnie, istoric medical al familiei şi alte
considerente. Factorii cu un risc scăzut care
au fost folosiţi pentru calcularea datelor participanţilor către un stil de viaţă sănătos includ<
n-au fumat niciodată, sunt activi zilnic cel

puţin 30 de minute pe zi, consumă alcool cu
moderaţie, menţin o greutate moderată (un
BMI mai mic de 25), urmează diete de calitate
Astfel, în urma stabilirii acestor factori, sa calculat scorul ﬁnal, de la 0 la 5. Cu cât scorul
era mai mare, cu atât indica un stil de viaţă
sănătos.

Creşterea duratei de viaţă
O viaţă lipsită de cancer, boli de inimă şi
diabet la vârsta de 50 de ani era prelungită cu
24 de ani în cazul femeilor care au urmat factorii cu risc scăzut, iar în cazul femeilor care
au adoptat patru sau cinci factori, s-a ajuns la
34 de ani.
”În timp ce hipertensiunea este principala
cauză de deces în întreaga lume, numeroase
schimbări ale stilului de viaţă, precum o dietă
mai bună şi exerciţiile ﬁzice, pot afecta acest
diagnostic”, explică unul dintre cercetători.

Dieta este esenţială
Unul dintre cei mai importanţi factori în
stilul de viaţă ţine de selecţia alimentelor pe
care le consumăm.
”Alimentele bogate în ﬁbre au fost studiate
în profunzime pentru beneﬁciile pe care le
aduc în privinţa sănătăţii cardiovasculare, inclusiv a reglării tensiunii”, explică Shelly Wood,
medic la Centrul de Medicină Santa Clara valley, din California.
Specialistul menţionează că este vorba de
alimente din grâu întreg, fructe şi legume. În
plus, leguminoasele precum fasolea, lintea şi
mazărea sunt cunoscute pentru riscul scăzut
de boli de inimă, nivel crescut de colesterol
sau hipertensiune. Aşadar, persoanele care vor
să aibă o inimă sănătoasă ar trebui să evite alimente bogate în zahăr, sare, grăsimi saturate
şi carbohidraţi raﬁnaţi.

Fumatul şi efectele obezităţii
Potrivit studiului, bărbaţii fumători (care
fumau 15 sau mai multe ţigări pe zi) şi bărbaţii
şi femeile care sufereau de obezitate (BMI
mai mare de 30) aveau şanse mici ca până la
vârsta de 50 de ani să nu se confrunte cu boli
cronice.

Cum funcţionează
dieta Flexitariană
Există mai multe tipuri de vegetarianism,
dar multe dintre ele includ eliminarea cărnii
de orice fel, de la carnea de pui, până la peşte.
De asemenea, există vegetarieni care preferă
să evite chiar şi ouăle şi produsele lactate. Dieta
vegană în schimb este o dietă care restricţionează consumul tuturor produselor de
origine animală şi derivatele acestora precum
gelatina, mierea, caseina, zerul şi albumină.
Dieta Flexitariană nu vine la pachet cu reguli stricte, ci este mai degrabă o schimbare a
stilului de viaţă decât o dietă, care încurajează
consumul de fructe, legume, leguminoase şi
produse integrale, dar care totodată permite
consumul cu moderaţie a proteinei de origine
animală.

Cum să slăbeşti în 2020
Cercetările arată că dietele pe bază de
plante sunt eﬁciente în procesul de slăbire. O
trecere în revistă a 12 studii la care a luat parte
un număr de 1.151 de participanţi, arată că
persoanele care au urmat o astfel de dietă au
reuşit să slăbească în medie 2 kilograme, mai
mult decât participanţii care obişnuiau să consume produse de origine animală. Aceste tipuri
de diete sunt ideale în procesul de slăbire,
deoarece tind să ﬁe bogate în ﬁbre, iar astfel
senzaţia de saţietate ţine mai mult pe timpul
zilei. În plus, numărul de calorii este scăzut, la
fel şi numărul grăsimilor consumate.
Printre alte beneﬁcii pe care le are dieta
Flexitariană putem menţiona starea sănătăţii,
reduce riscul afecţiunilor cronice precum boli
de inimă, anumite tipuri de cancere şi diabet.
Cu toate astea, poţi duce lipsa nutrienţilor
necesari care se regăsesc în produsele de origine animală. În acest sens, putem enumera
ﬁerul, vitamina B12, vitamina D, calciu, zinc
şi acizi graşi omega-3.

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 Nunt[ cu sc]ntei
cu Ana Morodan 16.00
Observator 17.00 Acces
direct 19.00 Observator
20.00 iUmor 22.00 Un
s[rut de milioane 0.00
Xtra Night Show (r)
1.00 Observator (r)
2.00 Acces direct (r)
4.30 Nunt[ cu sc]ntei
6.00 Observator

TVR 2

Pro TV

Pro Cinema

Nicholas Cage,
“Dispari `n 60 de
scunde” - 20.30

Monica Bellucci,
“Suspect de crim[“ 20.30

7.00 :tirile Pro Tv
10.30 vorbe;te lumea 13.00 :tirile
Pro Tv 14.00 Lecţii
de viaţă 15.00 La
M[ruţă 17.00 :tirile Pro Tv 18.00 Ce
spun rom]nii 19.00
:tirile Pro T v
20.30 Dispari `n 60
de secunde 22.45
Trenul cu bani 1.00
Ştirile Pro Tv 1.30
Curierul 2 (r) 3.00
vorbe;te lumea (r)
5.00 Ce spun
rom]nii (r) 6.00
:tirile Pro Tv

8.00 Cu to\ii au s[rutat mireasa 9.45 La
bloc (r) 12.15 Admis
pe pile 14.30 Un
buc[tar de milioane
(r) 16.15 Ce femeie!
18.15 La bloc 20.30
Suspect de crim[
22.45 Automata 1.00
Suspect de crim[ (r)
3.00 Automata (r)
3.45 La bloc (r) 5.00
La bloc (r) 5.30 La
M[ru\[

Kanal D

Claude Gensac,
“Avarul” - 20.10

Murat Ünalmis,
“M[ numesc Zuleyha” - 20.00

7.00 Cele ;ase surori 8.00
Oanapp 9.00 Documentar
360°-GEO 10.00 C];tig[
Rom]nia 11.00 Glasul inimii (r) 11.50 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
16.50 Poate nu ;tiai 17.00
Handbal masculin, Liga
Zimbrilor< AHC Potaissa
Turda- AHC Dobrogea
Sud 18.30 Discover Romania 18.45 Sport 19.00 Telejurnal TvR 2 19.35 E vremea ta! 20.10 Avarul 21.45
Discover Romania 22.20
Secrete de r[zboi 23.15
C];tig[ Rom]nia 0.15
Avarul (r) 1.45 Discover
Rom]nia 2.20 Secrete de
r[zboi (r) 3.10 E vremea ta
! 3.25 Sport (r) 3.40 Telejurnal TvR (r) 4.10 Documentar 360°-GEO 5.05
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
22.00 Bravo, ai stil!
0.00 :tirile Kanal
D 1.00 Puterea
dragostei (r) 4.30
~n c[utarea adev[rului (r) 6.00 Teleshopping 6.30
Pastila de r]s 6.45
Știrile Kanal D

Pro 2

Eric Braeden,
“T]n[r ;i nelini;tit”
- 15.00
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[

Eurosport

M1

8<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
9<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
10<15 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 10<30 Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 12<30 Tenis< Ghem, Schett şi
Mats 13<00 Schi alpin<
Cupa Mondială, la Bansko, în Bulgaria 13<55
Snooker< Mastersul European 14<55 Snooker<
Mastersul German, la
Berlin, în Germania
18<00 Ciclism pe pistă<
Seria Celor Şase Zile, la
Berlin, în Germania
19<00 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Austria
19<30 Schi alpin< Cupa
Mondială, în Austria
20<00 Ştirile Eurosport
20<10 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
21<25 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
22<30 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 23<05
Ştirile Eurosport 23<15
Ciclism< Seria Pro, în
Argentina 0<00 Ciclism<
Seria Pro, în Argentina
1<30 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
1<55 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
4<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne
4<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

Miercuri 29 ianuarie 2020
Prima TV

TVR 1

Melora Hardin, “Un
uria; cu inima
mare” - 20.00

Mehmet Oz,
“Zigzag prin istorie”
- 00.30

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
Un uria; cu inima
mare 22.00 Starea
naţiei - Betman
23.00 Focus din inima României 23.30
Tr[sni\i (r) 0.30 Spiritul cutremurului
2.30 Un uria; cu inima mare (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 12.30 ~ntre cer ;i
mare 13.00 Aventur[ urban[ 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect
15.10 Convie\uiri 16.45
Fan/Fun urban 17.15
T[r]mul dintre v]nturi
18.30 Handbal feminin,
Liga Florilor< SCM Gloria
Buz[u-CSM Bucure;ti
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
1989-Decembrie Ro;u (r)
1.55 Garantat 100% (r)
2.45 Exclusiv `n Rom]nia
3.25 vorbe;te corect (r)
3.30 ~ntre cer ;i mare (r)
4.00 Discover Rom]nia
(r) 4.10 Telejurnal 5.00
Zigzag prin istorie (r)
5.25 Fan/Fun urban (r)
5.55 Imnul Rom]niei
6.00 Rom]nia 9 (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. 0.45
Cifruri – ser. am. 4.20
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.
1.25 Secrete de familie
– ser. reality magh.

Duna TV

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. 15.10 Doctorul
de pe munte – ser.
germ. 16.05 Labirintul sorților – ser. turc
17.00 Don Matteo –
ser. it. 19.45 Prindemi mâna – ser. turc
20.35 Doctorul de pe
munte – ser. germ.
21.40 Ana Karenina
– ser. rus 22.30 Django – ﬁlm fr.
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Câteva reguli de aur pentru
a nu c[dea în vulgar
Cu oferta vestimentară pe
care o pun la dispoziție magazinele în ultimii ani este
foarte foarte ușor să cazi în
vulgar, mai ales dacă nu ești
atentă la felul în care combini
articolele de îmbrăcăminte.
Dacă ai în șifonier blugi rupți
pe sub fund, geci și tricouri
scurte, colanți, multe imprimeuri sau haine din piele,
atunci acest articol este pentru tine.
Începem cu imprimeurile.
Nu doar că nu mai sunt la modă,
dar este suﬁcient un singur articol vestimentar cu imprimeuri
stridente, astfel încât să ﬁi
etichetată drept vulgară. Dacă
totuși alegi să le porți, combinăle cu ceva ce estompează și neutralizează efectul lor. vei reuși
acest lucru doar dacă celelelalte
piese sunt într-o singură culoare,
cum ar ﬁ negru, gri, maro,
cărămiziu etc. O bună alegere
lângă o cămașă cu imprimeu ar
ﬁ fusta sau pantalonul maro, care
dă o notă elegantă ținutei și se
potrivesc de minune. Ar ﬁ indicat să lași de-o parte bijuteriile
imense din cupru și să le porți
doar dacă îți dorești cu orice preț
să atragi atenția. Nu într-un mod
elegant, desigur.
Știți expresia aceea "Haina îl
face pe om"? Ei bine, poate că nu
haina îl face pe om, dar sigur îl
transpune într-o anumită stare
și îl determină să se comporte
elegant sau mai puțin elegant.
Când vă alegeți următoarea ținută, gândiți-vă dacă vreți cu adevărat să purtați sau nu o pereche
sfârtecată de pantaloni. Blugii
rupți, adică cei foarte rupți, nu
doar că te pot băga în spital când
afară este ger, dar nici nu arată
elegant, aproape în nicio situație.
De fapt, în ultimii doi-trei ani,
pe marile podiumuri ale modei
au fost prezentate ținute care
semănau mai mult cu look-ul oamenilor fără adăpost. Aveți și o
imagine alăturată, să vă dați seama despre ce scriu. Ei bine, cam
aceeași stare mentală cred că vă
dau și blugii rupți ca și imaginea
pe care tocmai ați privit-o.
Colanții se poartă "decât" în
casă. Deci subliniez< “decât” în
casă! Să ﬁm înțelese, doamnelor>
nici bărbaților nu le place să
vadă o femeie cu pantalonii intrați prin cele mai intime părți.
Indiferent ce vedeți prin video-

clipuri, sau la vedete, oricât de
mulate ar ﬁ, o lady nu poartă
colanți pe stradă, decât în situația în care îi asortează cu un
pulover lung sau cu o cămașă la
fel de lungă, să acopere tot ce
trebuie acoperit.
Hainele din piele trebuie
purtate cu atenție și ele. De ce?

Pentru că dacă asortați fusta mini din piele, cu talie înaltă și
strâmtă, cu o geacă scurtă din
același material și ciorapii tip
plasă, cu găuri mari, veți atrage
priviri de care nu vă doriți să
atrageți. Așa că ori purtați o fustă
din piele cu lungime pânâ la genunchi în combinație cu o că-

mașă dintr-un material ﬁn, cu
cu ciorapi mați, ori mai bine deloc. Pantalonii din acest material, sau care imită pielea, merg
foarte bine cu geaca scurtă, până
în talie. Nu arată deloc vulgar,
cu condiția să ﬁe pantaloni, nu
colanți din imitație de piele.
Așadar, spor la asortat!
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Pro TV

Pro Cinema

Pro 2
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Prima TV

TVR 1

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

Clive Owen,
“Ultimii cavaleri” 20.30

Denise Richards,
“919 Fifth Avenue” 16.15

Tyler Johnson,
“T]n[r ;i nelini;tit”
- 15.00

Roselyn Sanchez,
“Basic - Instruc\ia” 20.00

Ruxandra |uchel,
“Disp[ru\i f[r[
urm[“ - 22.00

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 Tv 20.30
Ultimii cavaleri
22.45 Justi\iarul <
Zona de r[zboi 0.45
:tirile Pro Tv 1.15
Afaceri necurate (r)
3.00 vorbe;te lumea (r) 5.00 Ce
spun rom]nii (r)
6.00 :tirile Pro Tv

7.30 Ce femeie (r)
9.15 La bloc (r)
12.00 Sora mea,
Eileen (r) 14.45 O zi
perfect[ (r) 16.15
919 Fifth Avenue
18.15 La bloc 20.30
Trenul cu bani 22.45
Omul invizibil 1.00
Trenul cu bani (r)
3.00 Omul invizibil
(r) 5.00 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
11.15
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 Basic - Instruc\ia 22.00 Starea
naţiei - Betman
23.00 Focus din inima României 23.30
Tr[sni\i (r) 0.30
Mare alb 2.30 Basic
- Instruc\ia (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
Tărâmul dintre vânturi
12.40 ~ntre cer ;i mare
13.10 Izola\i `n Rom]nia
13.35 Adev[ruri despre
trecut 14.00 Telejurnal
14.55 vorbe;te corect!
15.10 Akzente 16.45
Europa mea 17.15
T[r]mul dintre v]nturi
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
0.15 Telejurnal 0.55
Zigzag prin istorie 1.25
Mo;tenire clandestin[
2.15 Nadine 3.05 Izola\i
`n Rom]nia 3.30 ~ntre
cer ;i p[m]nt 4.00 Discover Rom]nia 4.10
Telejurnal 5.00 Zigzag
prin istorie (r) 5.25 Europa mea (r) 5.55 Imnul
Rom]niei

Antena 1
7.00 Observator 8.00
Neatza cu Răzvan şi
Dani 12.00 Observator
14.00 Nunt[ cu sc]ntei
16.00 Observator 17.00
Acces direct 19.00 Observator 20.00 iUmor
22.00 Fete rele 0.00 Xtra
Night Show 1.00 Un
s[rut de milioane (r)
3.00 Observator (r) 3.45
Mangali\a 4.30 Nunt[ cu
sc]ntei 6.00 Observator

TVR 2

Kanal D

Kristy Swanson,
“Martora” - 20.10

Christian Sabbagh,
“:tirile Kanal D” 12.00

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 11.50 Poate
nu ;tiai 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 16.50 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 Martora
21.50 Discover Romania
22.00 Secrete de r[zboi
23.00 C];tig[ Rom]nia!
(r) 0.10 Martora (r) 1.50
Discover Romania (r) 2.00
Secrete de r[zboi (r) 2.50
Rom]nia... `n bucate (r)
3.20 Sport 3.35 Telejurnal
TvR2 4.10 Documentar
360° Geo (r) 5.05 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
22.00 Bravo, ai stil!
0.00 Știrile Kanal D
(r) 1.00 Puterea
dragostei (r) 4.30 ~n
c[utarea adev[rului
6.00 Teleshopping
6.30 Pastila de râs
6.45 Știrile Kanal D

Eurosport
7<00 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 7<15 Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 9<15 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 10<15 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
10<30 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
13<30 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 14<00 Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 15<05
Snooker< Mastersul German, la Berlin, în Germania 15<55 Snooker<
Mastersul German, la
Berlin, în Germania
19<05 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
19<55 Tenis< Openul
Australiei, la Melbourne
20<40 Ştirile Eurosport
20<55 Snooker< Mastersul German, la Berlin, în
Germania 0<00 Ştirile
Eurosport 0<05 Ciclism<
Turul Europei, în Spania
0<25 Tenis< Ghem,
Schett şi Mats 1<00 Tenis< Openul Australiei,
la Melbourne 1<50 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 2<30 Tenis<
Openul Australiei, la
Melbourne 3<30 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
4<00 Snooker< Mastersul
German, la Berlin, în
Germania 5<30 Tenis<
Ghem, Schett şi Mats
6<00 Tenis< Openul Australiei, la Melbourne

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 visători de cursă
lungă – ﬁlm 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 17.00 Don
Matteo – ser. it. 19.45
Prinde-mi mâna – ser.
turc 20.35 Doctorul
de pe munte – ser.
germ. 22.50 Speranță
și moarte – ﬁlm fr.
0.40 Piatra aruncată
în sus – ﬁlm magh.

S[n[tate
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Aten\ie la rezisten\a Cum control[m
st[rile de ame\eal[?
la insulin[
Circa 30% din popula\ie
este rezistent[ la insulin[.
Aceast[ afec\iune viclean[ nu
are simptome evidente. Totu;i, celulele corpului nu mai
r[spund normal la insulin[,
hormonul produs de pancreas care transport[ zah[rul
din s]nge (glucoza) ;i gr[simile (trigliceridele) la celule
pentru a ﬁ utilizate la producerea de energie.
Atunci c]nd acest proces
`ncepe s[ func\ioneze prost,
pancreasul compenseaz[ prin
eliberarea `n s]nge a unei cantit[\i mai mari de insulin[, dar
situa\ia nu se amelioreaz[.
Rezultatul ﬁnal este hiperglicemia ;i diabetul. ~n sistem
exist[ insulin[ din bel;ug, `ns[
membranele celulare nu mai
r[spund la semnalul insulinei.
Glucoza ;i trigliceridele nu
pot intra `n celule. ~n consecin\[,
ele se acumuleaz[ `n circula\ia
sangvin[ ;i se instaleaz[ diabetul
. Pacien\ii diagnostica\i cu diabet de tip 2 au purtat adesea
boala „pe picioare” timp de un
deceniu. ~n acest interval, mul\i
dintre ei au suferit deja deterior[ri endoteliale ;i ale

vaselor sangvine pe termen lung,
o caracteristic[ comun[ at]t diabetului, c]t ;i unei afec\iuni
prediabetice, cunoscut[ ca rezisten\[ la insulin[.
Produsul natural care te
ap[r[ de ravagiile excesului de
insulin[ din corp, scade
glicemia, cur[\[ arterele ;i te
protejeaz[ de radicalii liberi, este
acidul alfa lipoic.
Suplimentul alimentar Acid
Alfa-lipoic este un produs concentrat, atent formulat pentru
eﬁcientizarea metabolismului
energetic al organismului ;i protejarea acestuia `mpotriva ac\iunii radicalilor liberi. Acest demers este cu at]t mai necesar cu
c]t ritmul vie\ii noastre devine
tot mai alert ;i stresant, iar alimenta\ia noastr[ devine tot mai
haotic[, procesat[ ;i plin[ de
toxine, aditivi ;i carbohidra\i raﬁna\i (zah[r alb, fructoz[, glucoz[, f[in[ alb[ ;i derivatele
acesteia, sucuri ;.a.). To\i ace;ti
factori de stres afecteaz[ organismul, sporind generarea de radicali liberi ;i favoriz]nd apari\ia
unui status proinﬂamator `n
corp.

Persoanele `n v]rst[ sufer[ de ame\eal[ sau de tulbur[ri de echilibru mult mai
frecvent, dar aceste probleme pot afecta persoane de
toate v]rstele.
Prin ame\eal[ se poate
`n\elege o varietate de senza\ii
pornind de la o u;oar[ lips[ de
echilibru p]n[ la un vertij puternic, c]nd persoana respectiv[
are impresia c[ se `nv]rte totul
`n jurul ei. Unele ame\eli pot
avea ca principal[ cauz[ probleme ale urechii interne precum
leziunile, infec\iile virale, inflama\ia, reziduurile din urechea
intern[ ;i s]ngerarea.
~ns[ nu toate ame\elile pot fi
puse pe seama urechii interne.
Ea mai poate fi ;i consecin\a
unei circula\ii proaste, a efectelor secundare ale medicamentelor sau a unei st[ri numit[ hipotensiune postural[, `n care presiunea arterial[ scade temporar
c]nd persoana st[ `n picioare sau
dup[ ce se ridic[.

Cere\i ajutorul unei
persoane din jurul
dumneavoastr[

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

Adesea ame\eala dispare de
la sine, dar poate avea consecin\e
pe termen lung, `ndeosebi dac[
duce la o pierdere a echilibrului
;i la c[deri. Speciali;tii recomand[ c]teva m[suri pe care le
pute\i lua `n astfel de situa\ii.
Dac[ sim\i\i c[ sunte\i pe cale s[ ame\i\i, sta\i complet lini;tit
;i nu mi;ca\i capul. ~n felul acesta tensiunea arterial[ se stabilizeaz[, iar urechea intern[ `;i recap[t[ echilibrul. Totu;i dac[
ame\eala persist[ a;eza\i-v[ u;or
pe un scaun sau cere\i ajutorul

unei persoane din jurul dumneavoastr[ pentru a face acest
lucru. Astfel ve\i fi mai `n siguran\[ dec]t st]nd `n picioare.
C]nd sim\i\i c[ v[ ia ame\eala,
`ncerca\i s[ v[ sprijini\i pe ceva
din jur, o mas[, sp[tarul unui
scaun, un dulap, o bibliotec[, un
perete.
Dup[ cum explic[ medicii
neurologi, senza\iile de `nv]rtire
se creeaz[ ori de c]te ori creierul
recep\ioneaz[ mesaje contradictorii.

Este important s[ v[
men\ine\i activi din
punct de vedere fizic
Dac[ ave\i hipotensiune postural[, s]ngele tinde s[ se adune
`n picioare ;i `n labele picioarelor. Aceasta duce la o diminuare
a fluxului sanguin spre creier de
unde rezult[ ame\eala. F[c]nd
o flexiune a mu;chilor picioarelor `nainte de a v[ ridica `n picioare prin `ncruci;area repetat[
a lor ajuta\i la `mpingerea s]ngelui `napoi `n circula\ie.
Persoanele care ame\esc
frecvent se tem tot mai mult de
c[deri. Ca urmare devin sedentare, ceea ce diminueaz[ capacitatea creierului de a monitoriza ;i de a-;i regla sim\ul echilibrului.
Speciali;tii spun c[ este important s[ v[ men\ine\i activi
din punct de vedere fizic pentru
a conserva at]t for\a mu;chilor,
c]t ;i echilibrul ;i recomand[ pedalarea pe biciclet[ fix[.
De asemenea, este indicat
consumul de ap[, c]te 8-10 pahare pe zi deoarece chiar ;i o
u;oar[ deshidratare poate cauza
sc[deri `n presiunea s]ngelui, care duc la ame\eli ocazionale.

