
jesień 2018



Wellbeing Network

Kanał Wellbeing Network Polska oferuje programy o szeroko pojętej tematyce zdrowego stylu życia. Inspiruje oraz motywuje do podejmowania wszelkich rodzajów aktywności 
fizycznej i umysłowej, zdrowych nawyków żywieniowych, czerpania radości z uprawniania sportu oraz zachęca do ciągłego samorozwoju. Oferuje nie tylko naukowe programy  
o zdrowiu, ale też inspirujące ludzkie historie oraz programy prowadzone przez światowej sławy ekspertów. W zaproponowanej ofercie programowej można odnaleźć opinie i porady 
dietetyków, instruktorów oraz lekarzy i trenerów rozwoju osobistego z całego świata.
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Nieuleczalni

Niesamowite historie, osób których życie z dnia na dzień ulega całkowitej zmianie, gdy dowiadują się, że są nieuleczalnie chorzy. Spokojne, szczęśliwe, pełne planów życie rodzinne 
rozpada się w ciągu kilku sekund. Jak poradzą sobie nasi bohaterowi z wyzwaniami, które zafundował im los?



Niezwyciężeni

Niezwyciężeni” to program telewizyjny z Nowej Zelandii pokazujący życie ludzi z niepełnosprawnością. Jego celem jest przekazanie nowych możliwości i perspektyw dla ludzi 
cierpiących na przewlekłe problemy ze zdrowiem. 



Ostatni dzwonek

Do momentu kiedy Dwayne „The Rock” Johnson miał 23 lata, był już kilkakrotnie aresztowany, a jego marzenia o zostaniu sportowcem legły w gruzach. Znalazł się w domu bez 
przyszłości i perspektyw, z siedmioma dolarami w kieszeni. Wtedy dokonał wyboru, by podjąć wyzwanie i zmienić swoje życie. Przeszłość miała odejść w niepamięć. Teraz „Rock” 
powraca do swoich korzeni i pokaże właściwą drogę tym, którzy walczą z przeciwnościami losu. Uporządkuje chaos ich codziennych problemów i udowodni im, że ciężką pracą  
i dyscypliną można osiągnąć cel.  



Pokonać chorobę

Podążaj za niesamowitymi doświadczeniami ludzi, którzy przeżyli śmiertelne choroby lub zagrażające życiu zdarzenie. W badanie tych cudownych uzdrowień zaangażowani są 
lekarze, naukowcy, a nawet duchowi przywódcy. Podczas tego fascynującego programu każda historia zostaje odtworzona krok po kroku. Widzowie przeżywają prawdziwą karuzelę 
emocjonalną, by na końcu każdego odcinka zrozumieć różne podejścia do zdrowia i leczenia. 



Yogi Cameron

Yogi Cameron Alborzian jest brytyjsko-irańskim joginem i terapeutą posługującym się indyjskim systemem medycyny – Ajurwedą. W każdym odcinku, mierzy się z problemami 
zdrowotnymi swoich klientów, którzy przychodzą do niego z najróżniejszymi dolegliwościami, od ciężkich chorób skóry, poprzez chroniczne zmęczenie, aż po problemy związane  
z metabolizmem. Pomaga im odzyskać dobre samopoczucie i pewność siebie. Korzystając z 5 000 lat historii medycyny i metod uzdrawiania, leczy ludzi z ich zdrowotnych 
problemów. 




