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Kaj spada v potovalno lekarno • Zaščita kože pred 
soncem • Domači lepotni recepti • Projekt Zdravih novic in 
prehranskega dopolnila Divinitá Izvor • Razstrupite svoje 
telo • Kaj je likopen • Kandida • Ne pozabite na zadostno 
hidracijo • Stoma • Multipla skleroza • Povišan krvni tlak

Oblikujte telo še pred odhodom na plažo

Primerno za diabetike, glutensko 
občutljive osebe, po terapiji z 
antibiotiki, daljšem uživanju 

hormonov, ob splošno oslabljeni 
imunski odpornosti...

www.stiria.si, T: 02 250 0136
Na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah. 

Kolorex® rastlinski izdelki z vsebnostjo 
starodavnega horopita.

Idealna potovalna košarica za 
varovanje pred glivicami, bakterijami 
in herpesom.

Dober dan, poletje brez glivic!



KAZALO
V TEJ šTEViLKi ZdrAVih nOVic prEbEriTE:

Drage bralke in bralci,
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske 
pošte na naslov eva@zdrave-novice.si ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana.  Veseli bomo vaše pošte.

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, velja opozorilo ministrstva 
za zdravje: Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme 
izdajati le na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku 
lahko presoja le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali 
farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih sporočilih in kratkih novičkah, 
v katerih so predstavljeni izdelki. Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.

Oblikujte svoje telo še pred odhodom na plažo
Zelena kava
potovalna lekarna
prihaja dopust in z njim opekline in odrgnine
imunski sistem nas ščiti pres stresom
Ste izbrali pravo sončno kremo?
Sončne opekline
domači lepotni recepti
Zobni implantanti - trajna rešitev pri 
manjkajočih zobeh
projekt Zdravih novic z divinitá izvor
Kaj je razstrupljanje
Likopen, najmočnejši naravni antioksidant
pomen zadostne hidracije
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Strokovni sodelavci:
• Ksenija  Šelih Martinec, 

specialistka  ginekologije in 
porodništva, certificirano pri 
European College of Aestetic 
Medicine & Surgery za 
estetsko vaginalno kirurgijo

• Jadranka Korsika 
Mrak, dr. med., spec. 
dermatovenerologije

• Polonca Fiala, mag.farm.
• Barbara Stangler, 

haloterapevtka 
• doc. dr. Špela Stangler 

Herodež, univ. dipl. inž. kem.

• Mojca Miholič, dr. med, 
specialistka družinske 
medicine

• NIJZ (Nacionalni inštitut za 
javno zdravje)

• Barbara Sarić, 
psihoterapevtka, specializantka 
psihoanalize, Holistic center

• Boris Kos, dr. med.
• asist. dr. Nataša Kos, dr. med., 

fiziatrinja
• Blaž Bertocelj, Parinama 

center 
• Karla Klander, Svetovalka za 

zdravo prehrano, hujšanje 

in zdrav življenjski slog, 
certificirana nutricistka

• Alja Dimic, prehranska 
terapevtka, Center Holistic

• Nataša Sinovec, svetovalka 
v posvetovalnici za vitalno 
življenje Viva la Vida

• Adriana Dolinar
• Sanja Lončar
• Sabina Topolovec
• Marija Kočevar Fetah
• Nadja Baćac
• Petra Skovik
• Peter Pila
• Ema Nasršen

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt in zaščitena blagovna 
znamka. Ponatis in razmnoževanje celote ali posameznih delov 
revije brez soglasja izdajatelja je prepovedano.

Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in www.facebook.com/zdrave-novice

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, Inovativna skupina, d. o. o.
Prežihova ulica 21, 2000 Maribor, www.hisa-idej.si

Direktorica: Andreja Iljaš, andreja@zdrave-novice.si

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica:  Eva Jandl, eva@zdrave-novice.si
v.d. odgovorne urednice: Liza Ana Jandl
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Oglasno trženje: Vesna Resnik, vesna.resnik@media-element.si
Koordinatorka uredništva:  Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Barbara Frelih
Koncept celostne podobe: Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net
Fotografije: 123rf.com, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: oglasna vsebina podjetja Stiria, Alenka Arko Hočevar s.p.

UVOdniK
Junij nam letos streže z izredno visokimi temperaturami in močnim 
soncem. Še malo pa se bomo lahko sprostili po prvi polovici delovnega 
leta in si privoščili malce počitka, po možnosti v prijetni senci, na morju, 
na domačem vrtu ali pa v parku. S seboj vzemite Zdrave novice, saj so 
v tokratni razširjeni izdaji polne zanimivega branja o aktualnih temah – 
kako oblikovati postavo še pred odhodom na plažo, kako se zaščititi pred 
soncem in nevarnimi sončnimi opeklinami, kaj dati v potovalno lekarno, 
kako s pravilno prehrano izboljšati svoje zdravje ... Predstavljamo vam 
tudi prve rezultate projekta Zdravih novic in prehranskega dopolnila 
Divinitá Izvor. 

Vaša ekipa Zdravih novic
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VRTILJAK

FORTH repelent proti komarjem je 
najučinkovitejše naravno sredstvo za zaščito 
pred piki komarjev in drugih žuželk (obadov, 
muh, mušic). Izdelan je iz evkaliptusovega olja, 
ki blagodejno vpliva na kožo. Kože ne draži, ne 
masti in ima prijeten vonj. FORTH repelent proti 
komarjem, je primeren za vse družinske člane, 
tako za odrasle kot za otroke. Uporaba je preprosta 
– napršimo ga po izpostavljenih delih kože. Več o 
zaščiti pred komarji in drugim mrčesom na 
www.bioteh.si

Glavna sestavina 
izdelka Brusnifem iz 
Medexa so plodovi 
brusnice Cran-
MaxR, vsebuje pa 
koncentriran celoten 
plod brusnice. 
Uporabljeni so 
sadež, peške, lupina 
ter koncentriran 
sok, pridobljeni 
s patentiranim 
postopkom Bio-shieldR za optimalno učinkovitost. Patentiran 
postopek Bio-shieldR
omogoča zaščito bioaktivnih snovi v plodovih brusnice, 
tako da se ne morejo razgraditi v želodcu in vstopijo 
nepoškodovane skozi želodec v tanko črevo, kjer se ob 
delovanju encimov od 12 do 16 ur sproščajo v krvni obtok.
Izdelek je v obliki kapsul ter je zato preprost in priročen za 
uživanje. Izdelan je brez konzervansov, barvil in umetnih 
arom. Uživajte izdelek Brusnifem tudi vi in se pridružite 
številnim zadovoljnim uporabnicam. Vaš vsakdan bo lepši 
in brez skrbi boste lahko uživali v vsakodnevnih aktivnostih. 
www.medex.si

Vas napenja, imate krče, bolečine v trebuhu, ste zaprti, vas tišči, imate 
razdražljivo črevo, vas boli ob iztrebljanju? Se počutite, kot da boste 
počili in hrana po zaužitju kar noče iz želodca? Vas peče zgaga, se vam 
spahuje, za nameček pa vam nagajajo še vetrovi?

Rešitev je Caricol. Caricol je edinstven, 
100-odstotno naraven pripravek s papajo, ki 
se preprosto zaužije po obroku. Z encimi in 
prebavnimi lastnostmi poskrbi
za učinkovito in urejeno prebavo ter prinaša 
notranji mir za vaše črevesje.
Vaša prebavila se napolnijo z energijo, zato 
se zaužita hrana laže prebavi in za seboj 
pusti le odlično počutje za vaš vsakodnevni 
nasmešek. Bioizdelek Caricol je primeren za 
odrasle, otroke, nosečnice in doječe matere.
Na voljo je v lekarnah in na 
www.naturamedica.si, tel. 03/56 300 22, 
040/214 620.

Najmočnejši antioksidant 
resveratrol, ki mu mnogi, 
zaradi vseh svojih pozitivnih 
lastnosti na človekove 
celice, pravijo kar čudežna 
molekula. V Ameriki so ga 
imenovali za enega največjih 
odkritij v zadnjih 20ih letih. 
V Evropi vložili več milijonov 
v raziskave. V Sloveniji pa 
je Resveratrol Forte postal 

najbolj priljubljeno prehransko dopolnilo(revije Lepa&Zdrava). 
Vsebuje resveratrol iz japonskega dresnika, ki varuje pred 
prostimi radikali in pripomore k ohranjanju srčno žilnega 
sistema.

Resveratrol Forte je na voljo v lekarnah in specializiranih 
trgovinah.

Redni biološki testi (test Allium) že desetletja 
kažejo, da naravno mineralno vodo Dana od drugih 
slovenskih vod loči nižja vsebnost genotoksičnih 
snovi. V letošnjem letu je to ponovno dokazano 
s primerjalnim testom z drugimi slovenskimi 
embaliranimi vodami. Sestava naravne mineralne 
vode Dana je za človekov organizem zelo ugodna, saj 
vsebuje sorazmerno veliko kalcija in magnezija. Ker 
vsebuje povprečno le 2,4 mg/l natrija, je primerna 
za dieto z malo natrija. Voda Dana je negazirana. 
Polni se v embalaže preverjenih dobaviteljev in je pod 
stalnim nadzorom. Po novem tudi v litrski embalaži.

Guarana je ovijalka z živo rdečimi sadeži. Njen izvor je amazonski 
pragozd severne Brazilije. Semena guarane vsebujejo mnogo 
pomembnih bioaktivnih sestavin, med katerimi je zelo pomembna 
guaranin, kofeinu podobna snov, ki pa se absorbira v krvni obtok 
počasneje kot kofein, posledica pa sta daljše in enakomernejše 
delovanje ter prijetnejši občutek. Tudi diuretični učinek je bistveno 
manjši kot pri kofeinu, zato je guarana zelo priljubljena med športniki, 
tako profesionalnimi kot rekreativnimi, saj na 
naraven način povečuje fizično vzdržljivost 
ter zmanjšuje občutek utrujenosti brez 
negativnih učinkov. Tekači z uživanjem 
guarane pred tekom lažje prenašajo napore 
ter dosegajo boljše rezultate. Njeno uživanje 
se priporoča, ko se zaradi celodnevnih fizičnih 
in psihičnih naporov počutimo izgorele in brez 
energije. Guarana izboljšuje tudi spomin in 
koncentracijo.
Izdelek Guarana Premium znamke Natural 
earth z originalno divjo guarano v prahu iz 
Brazilije je na voljo v poslovalnicah dm in 
specializiranih trgovinah.

ZDRAVLJENJE STRESNE, URGENTNE in MEŠANE 
INKONTINENCE ter OHLAPNE NOŽNICE z uporabo:
• CO-2 laserja,
• plazme, bogate s trombociti, in
• IVES-nevromodulacije.

KALLISTE MEDICINSKI CENTER
Slamnikarska 3b, Domžale
T: (01)72 44 300, M: 040 454 171, 
E: info@kalliste.si, www.kalliste.si

Poskrbite za naravno lepoto in sijaj svoje 
kože, las in nohtov
• Za zdravo in privlačno kožo
• Za zdrave lase in nohte
• Za normalno obarvanost kože
Vitamini biotin, niacin in vitamin B2 
ter mikroelement cink prispevajo k 
ohranjanju lepe in zdrave kože. Baker 
prispeva k normalni obarvanosti kože, 
vitamin C pa vpliva na nastajanje 
kolagena za normalno delovanje kože. 
Hialuronska kislina,
naravna sestavina kože in vezivnega tkiva, zaokrožuje sestavo 
prehranskega dopolnila Perfect Skin Hyaluron.

Perfect Skin Hyaluron je na voljo v lekarnah, specializiranih 
prodajalnah ter na spletni strani www.fidimed.si. Prehransko 
dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano ter zdrav način življenja. Priporočeni dnevni odmerek 
se ne sme prekoračiti.
www.fidimed.si

Svojo kožo začnite pripravljati na 
poletno sonce vsaj 2–3 tedne pred 
odhodom na dopust. Helioderm® 
kapsule na osnovi naravnih 
antioksidantov, z betakarotenom, 
bakrom, likopenom, koencimom Q10 
ter izvlečki aloe vere in korenčka bodo 
vašo kožo zaščitile pred škodljivimi 
vplivi sonca in s tem preprečile prehitro 
staranje kože. Pripomorejo tudi k 
hitrejši porjavitvi, omogočijo pridobitev 
lepega tena in pomagajo ohraniti zagorel videz dalj časa. 
Primerno tudi za tiste z občutljivo kožo in kožo, nagnjeno k 
alergijam na sonce. V lekarnah in specializiranih trgovinah. 

FOrTh rEpELEnT prOTi KOMArJEM – 
ZAščiTA ZA VSO drUžinO

TEžAVE Z MEhUrJEM?

UrEJEnA prEbAVA ZA OdLičnO pOčUTJE

»čUdEžnA« MOLEKULA OSVAJA TUdi V 
SLOVEniJi

VESTE, KAKšnO VOdO piJETE?

GUArAnA prEMiUM ZnAMKE nATUrAL EArTh 

UhAJAnJE UrinA in OhLApnA nOžnicA – 
nOVE METOdE ZdrAVLJEnJA

LEpA in ZdrAVA KOžA – 
pErFEcT SKin hyALUrOn

žELiTE SVOJO KOžO priprAViTi nA 
SOncE in hiTrEJE pOrJAVETi?

Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno 
preberite etiketo in podatke o proizvodu.

Če drži, kar pravijo nekateri, da je človek po naravi len, 
ni čudno, da priložnost za negibanje hitro zagrabi. Po 
drugi strani pa je tudi res, da je telo genialen sistem 
z izjemnim programom energijskega varčevanja. 
Energije ne bo zapravljalo za nekaj, kar oceni, da v 
danem trenutku ni potrebno. Ves čas se prilagaja in 
išče najboljše rešitve za ta trenutek, a žal ne ve nič o 
dolgoročnih posledicah. 
Kaj vse se dogaja oziroma se ne dogaja v našem telesu, 
ko sedimo? Sedenje oslabi trebušne in zadnjične 
mišice ter iztegovalke kolkov. Na drugi strani morajo 
pri na primer nepravilnem sedenju za računalnikom 
mišice vratu, ramen in zgornjega dela hrbta prenašati 
prekomerne obremenitve.
Pri dolgotrajnem sedenju se upočasnijo krvni obtok in 
možganske funkcije, vpliva pa tudi na razpoloženje.
Izsledki raziskav pravijo, da so ljudje, ki veliko sedijo, 
kar dvakrat bolj izpostavljeni tveganju za nastanek 
srčno-žilnih bolezni kot tisti manj sedeči. Poveča se 
tveganje za nastanek sladkorne bolezni, raziskovalci pa 
so našli tudi povezavo med dolgotrajnim sedenjem in 
povečanim tveganjem za nastanek raka na debelem 
črevesu, raka na dojkah in na maternici.
Zanimiva je tudi ameriška raziskava, ki čas sedenja 
povezuje z umrljivostjo. Trajala je osem let in pol, 
sodelovalo je več kot 240.000 odraslih, izsledki pa so 
pokazali, da je tveganje za smrt pri ljudeh, ki gledajo 
televizijo več kot sedem ur dnevno, večje kar za 50 
odstotkov.
Čas je, da se vprašamo, koliko ur dnevno v resnici 
presedimo? V službi, med vožnjo, med gledanjem 
televizije, branjem ... Odločimo se, kako bomo zmanjšali 
čas sedenja in vnesli več gibanja v svoj vsakdan, in to 
tudi naredimo. Brez izgovorov.

KOLiKO SEdiTE?

Čeprav je gibanje gibalo zdravja, nam 
sodoben način življenja na vsakem koraku 
ponuja možnost, da se gibanju izognemo. 

Besedilo: Nataša Sinovec, svetovalka v posvetovalnici za vitalno življenje Viva la Vida



Vljudno vabljeni na 
1. praznik sivke, ki 
bo potekal 21. in 
22. junija od 9. do 
17. ure na polju 
sivke v Staršah na 
Dravskem polju.
Za vas smo pripravili 
ogled polja, 
oblikovanje svežih 

šopkov, ročno žetev in demonstracijo destilacije eteričnega 
olja. Načrtujemo tudi predavanje o možnosti uporabe sivke v 
gospodinjstvu in osebni negi ter delavnico za izdelavo domače 
zobne paste. Vabimo vas tudi na pokušnjo sladic iz sivke in 
sivkino limonado ter razstavo skulptur iz slame. Veselimo se 
vašega obiska in ne pozabite fotoaparata!
Za dodatne informacije in skupinske oglede smo dosegljivi 
na tel. št.: 041 775 395 in na elektronskem naslovu: janko.
selinsek@siol.net.
Kmetija Selinšek – Starše 79, 2205 Starše

Toplejši dnevi s seboj prinesejo več gibanja na prostem, 
zato pogosteje prihaja do poškodb in sončnih opeklin. Za 
hitrejše celjenje poškodovane 
kože uporabimo raztopino in 
gel Prontosan. Kombinacija 
sestavin ima odličen čistilni in 
razkužilni učinek, ki pospeši 
celjenje. Raztopina Prontosan je 
namenjena izpiranju in čiščenju 
vseh vrst ran (odrgnine, praske, 
ureznine, razjede). Gel Prontosan 
ohladi in celi kožo pri opeklinah, 
odrgninah, saj na koži ostane dalj 
časa.

Zeleni smoothieji so neverjetno zdrav člen v prehrani, odlično 
vplivajo na počutje ter so presenetljivo dobrega okusa.
Victoria Boutenko, ki se s pripravo 
presne hrane ukvarja že 15 let, v knjigi 
opiše pozitivne učinke smoothiejev 
in njihovo pripravo ter predstavi 200 
receptov, ki bodo navdušili vsakogar.
Klorofil, ključna sestavina zelenih 
rastlin, je neverjetna snov, saj 
»vsebuje« čisto sončno svetlobo, ki se 
v telo najlažje in najučinkoviteje vnaša 
s smoothieji. 

prAZniK SiVKE V STAršAh 
nA drAVSKEM pOLJU

OpTiMALnA OSKrbA rAn dOMA in nA 
dOpUSTU - prOnTOSAn

nOVO! rEVOLUciJA ZELEnih SMOOThiEJEV 
(200 rEcEpTOV)

VRTILJAK

Drage bralke, spoštovani bralci,

mnogi ste nam pisali, da si želite Zdrave novice prejemati na 
dom. Takšnih želja smo veseli, ker pomenijo, da vam je naša 
revija všeč, da v njej najdete mnogo zanimivega branja in da 
ne bi radi zamudili prav nobene številke. Za nas ustvarjalce je 
to velika pohvala, zato smo se odločili, da se vam zahvalimo 
in vam ponudimo možnost naročnine na Zdrave novice.
Naročnina velja za eno leto oziroma za 10 številk, od 
katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/
januar) dvojni. Čeprav so Zdrave novice brezplačne, poštne 
storitve žal niso, zato naročnina stane 15,00 EUR, če želite 
poleg revije enkrat v letu prejeti še uporabno darilo, pa 
21,90 EUR.

Čitljivo izpolnite obrazec in ga po pošti pošljite na naslov 
Hiša idej, Prežihova 21, 2000 Maribor ali ga skeniranega 
posredujte na elektronski naslov narocnina@zdrave-
novice.si. Po prejetju naročilnice vam bomo po pošti 
poslali račun. S plačilom računa bo postala vaša naročilnica 
veljavna, v nabiralniku pa vas bo pričakala že naslednja 
številka Zdravih novic.

*Po preteku enoletne naročnine se ta avtomatično podaljša še za eno 
leto oziroma za novih 10 številk, razen če naročnino pisno odpoveste.

S PODPISOM NA NAROČILNICI POTRJUJEM, DA SE STRINJAM S 
SPLOŠNIMI POGOJI IN PRAVILI NAROČANJA IZDAJATELJA REVIJE ZDRAVE 
NOVICE, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI www.FACEBOOK.
COM/ZDRAVENOVICE. STRINJAM SE TUDI S TEM, DA IZDAJATELJ MOJ 
ELEKTRONSKI NASLOV UPORABI V NAMENE OBVEŠČANJA.

Ime in priimek naročnika: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka in kraj:

Elektronski naslov:

Želim (ustrezno označite):
enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

brez darila. 

Cena: 15,00 EUR (DDV vključen). 

enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

in eno uporabno darilo na leto. 

Cena: 21,90 EUR (DDV vključen).

Kraj in datum:               Podpis: 

Naročilnica

Naročite se na 

Prvi 100-odstotno 
naravni izdelki proti 

komarjem

Naravni izdelki 
proti komarjem so 
iz 100-odstotnega 
olja citronele. Imajo 
minimalen vpliv na 
okolje, ne vsebujejo 
tekočine, zato ste na 
potovanjih brez skrbi. 
Primerni so za vso 
družino – za otroke 
od 3 leta dalje in za 
odrasle.

Vsebnost hranilnih snovi 
v paradižniku je višja, če je 

dozorel naravno na rastlini in ne med potjo 
iz oddaljenih dežel. Paradižnik LUŠT odlikuje - 
poleg okusa, svežine in kratkih transportnih 

poti - ravno dejstvo, da dozori na rastlini, kar 
mu daje polno rdečo barvo in višjo vsebnost 

naravnega antioksidanta likopena.
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Zlata rozga izjemno učinkovito deluje pri okužbah sečil. 
Njen ekstrakt se s pridom uporablja tudi pri vnetju ledvic, 
mehurja in ledvičnih kamnih. Diuretično delovanje zlate 
rozge je znanstveno dokazano.  Priporoča se jo tudi kot 
preventiva pri ponavljajočih 
se bakterijskih okužbah 
sečil, ponavljajočem 
se nastajanju ledvičnih 
kamnov in peska, za 
pospešitev izločanja 
zdrobljenih kamnov  po 
zdravniškem posegu in za 
nosilce katetra. 
Zlata rozga je do 100 cm 
visoka rastlina z lepimi 
cvetovi sončno rumene 
barve. Ima bogato 
zgodovino uporabe, saj 
so jo že stari Germani 
uporabljali za celjenje ran.

ZLATA rOZGA –  nArAVnA 
pOMOč pri OKUžbAh SEčiL

S potenjem telo izloča toksine ter uravnava temperaturo. Spoštujte 
svoje telo in uporabljajte naravne deodorante. Deodoranti CRYSTAL so 
iz naravnih mineralnih soli ter ne vsebujejo alkohola, aluminijevega 
klorohidrata, aluminijevega cirkonija, ftalatov ter parabenov. So prijazni 
do kože in oblačil, saj ne puščajo mastnih madežev ali belih lis. 
Nanesete jih na oprhano, čisto kožo. Tako ne preprečujete naravnih 
funkcij telesa, preprečite pa nastanek neprijetnega vonja, ki nastaja ob 
razkrajanju pota. Deodoranti CRYSTAL so na voljo v obliki kamna, rolona 

ter pršila, izberete pa 
lahko med nevtralnim 
vonjem, vonjem kamilice 
in zelenega čaja, sivke in 
belega čaja ter granatnim 
jabolkom.
Linija naravnih 
deodorantov CRYSTAL 
je na voljo v lekarnah, 
specializiranih 
prodajalnah, Sanolaborjih 
ter www.hisa-zdravja.si.

Junija bosta organizatorja društvo Veliko srce in družba Hiša 
idej izvedla še zadnja dogodka pred počitnicami v okviru 
medgeneracijskega povezovanja stanovalcev domov za starejše z 
otroki. Več o projektu smo pisali v prejšnjem izvodu Zdravih novic, 
saj sodelujemo kot medijski pokrovitelj. Prostore za izvedbo dogodka 
prijazno ponudijo gostitelji, to so domovi starejših občanov v Mariboru. 
Naslednji Umkov športni dan bo 18. junija v Sončnem domu na 
Pobrežju in nato še 27. junija v Domu sv. Lenarta. Za izvedbo dogodkov 
je nekaj sredstev prispevala Zavarovalnica Triglav, generalni pokrovitelj 
dogodkov pa je Henkel, ki podpira projekt v okviru Iniciative MIT: 
Ustvarimo lepši 
jutri, s katerim 
svoje zaposlene 
in upokojence 
podpirajo pri 
njihovih socialnih 
dejavnostih. Tako 
so podprli že 
več kot 10.600 
projektov.

LiniJA nArAVnih dEOdOrAnTOV crySTAL

UMKOV MEdGEnErAciJSKi špOrTni dAn

IMMUNO A24 je naravno prehransko dopolnilo, ki podpira 
imunski sistem. Vsebuje optimalno kombinacijo rastlinskih 
izvlečkov, mineralov in vitaminov za nepremagljiv imunski 
sistem. Uživamo ga lahko celo leto nepretrgano ali v daljših 
časovnih obdobjih s prekinitvami. 
Zaradi edinstvene sestave deluje pri krepitvi imunskega 
sistema, preprečevanju utrujenosti, višanju ravni 
koncentracije, zaščiti pred stresom in dvigu energije. Na voljo 
je v lekarnah in specializiranih trgovinah. 

pOSTAniTE nEprEMAGLJiVi

Foto: Hiša idej 
Umko in otroci s stanovalci DSO Tezno

Hrvaška kozmetika, ki je dobila številna 
mednarodna priznanja in medalje, je sedaj na 
voljo tudi v Sloveniji (www.nikel.si). Magistra 
farmacije Mirjana Brlečić je uspešno združila 
tradicionalno znanje farmacije, dolgoletne 
izkušnje in strogo izbrane naravne  sestavine. 
Nastali so dišeči in učinkoviti izdelki za resnično 
udobje, lepoto in zdrav videz kože obraza in 
telesa, izdelki z identiteto.

niKEL - nArAVnA KOZMETiKA S pOdpiSOM



Raziskava je pokazala, da noni vsebuje 
18 amino kislin, vitamine A, C, E, B1, 
B2, B6, B12, fosfor, natrij, kalij, železo, 
mangan, magnezij, molibden in elemente 
v sledovih. 
Redno uživanje nonija pripomore 
k ohranitvi splošnega zdravja in 
preprečevanju okužb. Na celični 
ravni pomaga celicam pri njihovem 
delovanju, pretoku snovi in regeneraciji 
poškodovanih celic. Noni se aktivno upo-
rablja pri zdravljenju alergij, diabetesa, 
astme, artritisa, bakterijskih okužb ter 
odvisnosti od cigaret, alkohola in drugih 
substanc.

Tudi pri nas je na voljo visokokakovosten 
prehranski dodatek, v katerem ni nobenih 
toksinov, kot so težke kovine in pesticidi – 
to je Neptunovo krilovo olje. Od ribjega 
olja se razlikuje po 30 % boljši in dvakrat 
hitrejši absorpciji v celice. Ima idealno 
razmerje med maščobnimi kislinami 
omega 3 in omega 6, ki znaša 15 : 1. To 
razmerje je v ribjem olju le 3 : 1. 

Neptunovo krilovo olje je bogato tudi s 
fosfolipidi (gradniki celičnih membran), 
holinom (predhodnik prenašalca živčnih 
impulzov acetilholina), vitaminoma A in E 
ter astaksantinom. Za otroke je na voljo z 
dodatkom vitamina D3.

Pohvali se lahko z visoko vrednostjo ORAC 
(vezava prostih radikalov). Vrednost ORAC 
Neptunovega krilovega olja je kar 47-krat 
večja kot pri ribjem olju, 34-krat boljša 
kot pri koencimu Q 10. Neptunovo krilovo 
olje (NKO) lahko v primerjavi z ribjim oljem 
uživajo tudi ljudje brez žolčnika.

Kaj pa študije?
Znak NKO zagotavlja najboljši vir krilovega 
olja. Študije z Neptunovim krilovim oljem 
dokazujejo, ds vse maščobne kisline
omega 3 niso enake. Obstajata dva 
osnovna vira maščobnih kislin omega 3: 
ribje olje, ki zagotavlja maščobne kisline 
omega 3 v obliki trigliceridov, ter krilovo 
olje, ki zagotavlja maščobne kisline 
omega 3 v obliki fosfolipidov.

Delovanje na srce, možgane in vid
Dokazano je, da imajo maščobne kisline 
omega 3 pozitivno vlogo pri delovanju 
srca in možganov ter ohranjanju 
vida. Ugodne učinke dosežemo z 
vsakodnevnim uživanjem primerne hrane, 
bogate z maščobnimi kislinami 
omega 3. Kadar se morska hrana na 
jedilniku znajde bolj redko, se priporoča 
uživanje prehranskih dopolnil s krilovim 
oljem. Telesu tako omogočimo najbolj 
optimalno obliko maščobnih kislin omega 3.

Kaj vsebuje noni?
Noni vsebuje več prokseronina in 
prokseronaze od kate regakoli sadeža na 
svetu. Oba sta pomembna, ker se v jetrih 
spremenita v kseronin, ki ga celice nujno 
potrebujejo za rast, delitev in krepitev 
odpornosti. 
Prokseronin je učinkovina, ki se z 
encimom prokseronaza spaja v kseronin. 
Kseronin je spojina, ki je izjemnega 
pomena pri rasti in deli tvi celic ter tvorjenju 
kar 220 različnih encimov. Ti encimi 
so pomembni za varovanje imunskega 
sistema, borbo proti prostim radikalom 
ter ohranjanje telesnih funkcij, zato je 
kseronin zelo pomemben za človeško 

telo. Pri po manjkanju 
kseronina se pojavijo 
različne bolezni. Vpliva 
na dobro razpoloženje in 
zmanjševanje bolečin, 
stimulira izločanje 
endorfina, kar je še 
posebej pomembno za 
ljudi, ki imajo težave z 
različnimi odvisnostmi. 
Damnakantal po 
zadnjih raziskavah dr. 
Neila Solomona zavi-
ra širjenje rakastih 
in predrakastih celic. 
Pospešuje razvoj tako 
imenovanih T- in 
B-celic, makrofagov in 
limfnih celic, ki krepijo 
imunski sistem ter igrajo 
pomembno vlogo pri 
izboljšanju kakovosti 
življenja. Raziskave 
so tudi potrdile, da 

damnakantal ubija parazite malarije 
Plasmodium falciparum. 
Skopoletin je prav tako pomemben, 
saj stimulira ščitnico in povečuje raven 
serotonina 
ter posredno tudi raven melatonina v krvi. 
To sta sestavini, pomembni za stabilno ter
kakovostno razpoloženje, prav tako pa 
določata tudi ritem spanja in budnosti.

Antrakinoni imajo protibakterijske učinke 
pri boleznih pre bavnega trakta.
Ursolna kislina deluje protivnetno in 
protitumorno ter preprečuje razvoj bak terij 
in glivic. 
Raziskave so dokazale, da preprečuje 
rast Can dida albicans in Microsporium 
lenosum. 
Rutin je močan antioksidant. Krepi 
kapilare in ima protivnetni učinek, 
pomaga pa tudi pri zniževanju ho lesterola 
LDL.

Kdo lahko uživa noni?
Noni lahko uživajo vsi, odrasli in 
otroci. Obstajajo tri sku pine ljudi, ki se 
jim uživanje nonija odsvetuje: tisti, ki 
obiskujejo dializo, ljudje s presajenimi 
organi in ti sti, ki so alergični na citruse.

nOni ZA 
dOLGO 
žiVLJEnJE

niSO VSE 
MAščObnE 
KiSLinE 
OMEGA 3 EnAKE

Noni (Morinda citrifolia) ali indijska murva raste v obmorskih tropskih predelih Azije in Tihega oceana. 
Izvira iz Indije, kjer je imel sloves svete rastline. V starodavnih zapisih indijske tradicionalne medicine 
ajurvede je omenjen pod imenom ašjuka, kar v sanskrtu pomeni dolgo življenje.

Maščobne kisline omega 3 delujejo v našem organizmu kot nadzor, 
ki zavira tiha vnetja in s tem zahrbtne bolezni. S prehrano po 
navadi ne zaužijemo dovolj maščobnih kislin omega 3, bistveno 
preveč pa kislin omega 6, ki se nahajajo v maščobah, mesu, jajcih 
in predelanih živilih, zato je razmerje porušeno, kar lahko povzroči 
različne bolezni. Da bi zaužili dovolj maščobnih kislin omega 3, bi 
morali ribe jesti vsak dan. Ali jih? To je praktično nemogoče. 

Besedilo: Katarina Iver

Besedilo: Ema Nasršen

ZDRAVI V POLETJE ZDRAVI V POLETJE

Obstajata dva osnovna vira maščobnih kislin omega 3: 
ribje olje, ki zagotavlja maščobne kisline omega 3 v obliki 
trigliceridov, ter krilovo olje, ki zagotavlja maščobne kisline 
omega 3 v obliki fosfolipidov.

Noni se aktivno upo rablja pri zdravljenju alergij, 
diabetesa, astme, artritisa, bakterijskih okužb ter 
odvisnosti od cigaret, alkohola in drugih substanc.

Noni vsebuje več prokseronina 
in prokseronaze od kateregakoli 
sadeža na svetu. Oba sta 
pomembna, ker se v jetrih 
spremenita v kseronin, ki ga 
celice nujno potrebujejo za rast, 
delitev in krepitev odpornosti.

Neptune krill oil

Najboljši proizvod leta 2010.
Edina originalna formulacija.

Neptunovo krilovo olje

Na voljo v lekarnah in na www.naturamedica.si
NaturaMedica d.o.o.,

info tel. 0356 300 22 in 040 214 620

Popolna 
formulacija 
esencialnih omega 
kislin z vitaminom 
D, ki je potreben 
za normalno 
rast in razvoj 
kosti pri otrocih. 
Z dodatkom 
boragovega olja. 
Odlična biološka 
dostopnost v 
celice zaradi 
vezave na 
fosfolipide.

Unikatni vir omega-3, antioksidantov in 
fosfolipidov iz rakcev. Naše telo lahko 
NKO izkoristi 2-krat hitreje in 30% bolje, 
kot pri ribjem olju. Sposobnost vezave 
prostih radikalov je pri NKO 47-krat večja 
kot pri ribjem olju.

100% Neptunovo krilovo olje

NKO je izvleček iz 
rakcev, ulovljenih 
v čistih morjih 
Antarktike. 
Potrjeno brez 
težkih kovin, 
pesticidov, PCB,... 
Ne povzroča 
spahovanja. 
Tudi za tiste, ki 
slabo prebavljajo 
maščobe.

OMEGA-3
Najučinkovitejše

za odrasle in zdaj 
tudi za otroke

SAMO ENA 
KAPSULA 

DNEVNO.
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Poletje je pred vrati in zdaj je zadnji čas, 
da še pred odhodom na plažo storimo 
nekaj za svoje telo. Kako se lahko s 
pomočjo vašega medicinskega centra 
(Kalliste) znebimo maščobnih oblog? 
Kakšne postopke ponujate? Jih lahko 
na kratko opišete.
Običajno res največkrat pomislimo na 
lepo telo, ko se pojavi toplo sonce, ko je 
treba pokazati telo v tankih oblekah in v 
kopalkah. Vse več ljudi pa skrbi za telo 
vse leto, saj se pravzaprav vsak večer in 
vsako jutro pogledamo v ogledalo. Če 
smo s svojim telesom zadovoljni, se lepo 
oblečemo in celotna podoba vpliva na našo 
samozavest in odnos, ki ga bomo imeli 
do sebe in drugih. Kakorkoli že, trenutno 
smo na višku sezone oblikovanja telesa. 
Le še nekaj tednov nas loči od poležavanja 
na plažah. V medicinskem centru Kalliste 
imamo že dolgoletne izkušnje na področju 
oblikovanja telesa. Veliko se izobražujem 
po celem svetu ter prinašam nova znanja 
in nove tehnologije v naš center. Letos 
smo prvi v Sloveniji uvedli intralipoterapijo, 
metodo trajnega odstranjevanja 
maščobnih celic. Z injekcijami vnašam 
posebno učinkovino v predel podkožja, 
kjer povzroči kemični razpad maščobe. 
Uničene maščobne celice se odstranijo v 
procesu vnetja, maščobo pa uporabimo 
za tvorbo energije. Metoda je varna, v 
svetu jo uporabljajo že več let. Postopek je 
povezan z oteklino, zato je zdaj še zadnji 
čas, da izvedemo postopek. Prednost te 
metode je v tem, da jo lahko uporabimo 
kjerkoli na telesu – na podbradku, 
nadlahteh, kolenih, notranji strani stegen, 
skratka povsod. Največ izkušenj v Sloveniji 
imamo tudi z ultrazvočnim razbijanjem 

maščob z aparaturo Ultrashape. Pri 
uporabi Ultrashapa ni oteklin in to metodo 
lahko uporabimo tudi tik pred morjem. 
Največja omejitev metode je ožja izbira 
predelov telesa, saj je namenjena za trajno 
odstranjevanje maščob z bokov, trebuha 
in jahalnih hlač. Lahko pa obe metodi 
kombiniramo.

Maščobne celice so trajno odstranjene – 
kaj natančno to pomeni?
Intralipoterapija, klasična injekcijska 
lipoliza, Ultrashape in seveda liposukcija 
trajno uničijo maščobne celice. 
Pomembno pa je vedeti, da če se človek 
zredi za več kot 5 kg, se ob tem maščobne 
celice ponovno namnožijo. Metode 
omogočajo trajen rezultat za vse tiste, ki 

vzdržujejo telesno težo ali so podvrženi le 
manjšemu nihanju. Nikakor ne moremo 
mimo zdrave in uravnotežene prehrane, ki 
je prvi pogoj za lepo telo in dobro počutje. 
Z aparaturami ne hujšamo, z aparaturami 
telo oblikujemo. Namenjene so vsem z 
normalno do zmerno povečano telesno 
težo, ki se nikakor ne morejo znebiti 
maščobnih oblog na določenem delu 
telesa.

Kakšno prehrano svetujete po 
opravljenem postopku, da se maščobne 
obloge ne bi spet nabrale?
Prvo zelo pomembno priporočilo je 
uživanje veliko tekočine. Večina strupov, 
ki pridejo v telo, je v maščobi topna 
in se nalaga v maščobah. S postopki 
delujemo na maščobo in s tem splavljamo 
strupene snovi v krvni obtok. Ravno 
zato je pomembno dodajati veliko 
tekočine. Svetujemo tudi dodajanje 
klorelle, Pukkinega Clean Greensa in 
podobnih prehranskih dodatkov, ki 
čistijo in razstrupljajo telo. Pri liposukciji 
odstranimo maščobo, pri intralipoterapiji 
in ultrazvočnem razbijanju pa mora 
posameznik maščobo porabiti, zato mora 
nekaj dni po posegu zelo paziti na kalorični 
vnos. Najbolj svetujemo zelenjavo in 
beljakovinsko hrano. Povsem odsvetujemo 
kruh, testenine, riž in sladkor. 

Kaj pa večna ženska nadloga – celulit? 
Zakaj sploh nastane celulit? Se mu 
ženska sploh lahko izogne?
Celulit je težava vezivnega tkiva. Zaradi 
sprememb v vezivu se stisnejo žile v 
tkivu, posledično se zmanjša prekrvavitev 
podkožja, metabolizem se upočasni in 

ObLiKUJTE SVOJE 
TELO šE prEd 
OdhOdOM nA pLAžO
Od poležavanja na plaži nas loči le še nekaj tednov. Mnogi se šele zdaj odločijo, da bo treba nekaj 
narediti za lepše telo, da bodo lahko samozavestneje zlezli v kopalke. Seveda še ni prepozno, da se 
narediti še marsikaj. Kakšni so sodobni postopki oblikovanja telesa, kako se znebiti maščobnih oblog, 
celulita, razvlečene kože in kako nato lepo oblikovano telo tudi ohraniti – o tem smo se pogovarjali s 
Ksenijo Šelih Martinec, dr. med., certificirano pri European College of Aestetic Medicine & Surgery za 
estetsko vaginalno kirurgijo.  Besedilo: Eva Jandl

TEMA MESECA

Če smo s svojim telesom 
zadovoljni, se lepo oblečemo in 
celotna podoba vpliva na našo 
samozavest in odnos, ki ga 
bomo imeli do sebe in drugih.

nabirati se začnejo strupi. Vezivna vlakna se skrčijo, in ker imamo 
ženske vezivna vlakna postavljena pravokotno na kožo, se celulit 
pojavi zelo hitro. Pri nastanku celulita igrajo zelo pomembno 
vlogo ženski spolni hormoni. Zelo redke so ženske, ki nimajo 
celulita. Najdemo ga tudi pri športnicah, ki v podkožju nimajo 
maščobnih blazinic. Maščobne blazinice pa celulit naredijo še 
bolj viden. Celulita ne moremo pozdraviti trajno, ker so vzroki za 
nastanek nenehno prisotni. Zaradi spremembe v prehranjevanju 
in v predelavi živil danes najdemo celulit vse pogosteje tudi pri 
moških.

Kako se lahko z vašim sistemom znebimo celulita? Kako 
deluje sistem Vela Shape III? Na katerih delih telesa se izvaja 
postopek?
Tudi na področju zdravljenja celulita smo prav v letošnjem letu 
naredili v medicinskem centru Kalliste korak naprej. Od januarja 
imamo povsem nov sistem Vela Shape III, ki je revolucionaren 
pri zdravljenju celulita. Z uporabo vakuuma, radiofrekvence, 
infrardeče laserske svetlobe in mehaničnih valjčkov z Vela Shape 
III zelo učinkovito zdravimo celulit, zmanjšujemo obseg in 
izboljšamo kakovost kože. Prednost tretje generacije Vela Shape 
je nadgrajena tehnologija prejšnjih dveh generacij, ki omogoča 
mnogo boljše rezultate. Prednost je tudi v tem, da tretjo generacijo 
Vela Shape izvajamo le na 3 tedne, ne več vsak teden. Ker je danes 
čas zlato, je to seveda velika prednost. Konec junija bomo začeli 
v medicinskem centru Kalliste povsem nov postopek zdravljenja 
celulita z injekcijsko mezoterapijo. Tudi ta metoda prihaja prvič 
v Slovenijo v našem medicinskem centru, predstavlja pa veliko 
novost tudi v svetu. Osnovni pristop je intenzivno razstrupljanje 
podkožja, kar posledično pomeni odpravo celulita. Vela Shape III 
in injekcijsko mezoterapijo lahko uporabljamo praktično na vseh 
delih telesa. 

Kakšni so rezultati? Koliko terapij je potrebnih? So pozneje 
potrebni še vzdrževalni tretmaji?
Ker uporabljamo Vela Shape III že od januarja letos, imamo 
tudi svoje rezultate. Ženske in tudi mi smo zelo zadovoljni z 
doseženim. Pri zelo začetnih znakih celulita že z eno terapijo 
dosežemo zadovoljiv rezultat, običajno pa svetujemo tri terapije 
v razmiku 3 tednov. Kadar želimo rezultat doseči zelo hitro, lahko 
terapije izvajamo tudi na 2 tedna. Pri težjih oblikah celulita se 
lahko odločimo za več terapij. Kot sem že omenila, je ravno ta 
novost, da terapije opravljamo na 3 tedne, zelo zaželena. Žal 
celulita ne moremo odstraniti trajno, saj so dejavniki tveganja ves 
čas prisotni. Tako pri zdravljenju celulita svetujemo vzdrževalne 
terapije na 3–4 mesece po eno terapijo s postopkom Vela Shape.

Kaj pa lahko storimo glede razvlečene kože, ki je posledica 
nosečnosti, večkratnih hujšanj ipd.? Ta kazi naš videz, tudi če 
nam uspe shujšati. Kateri postopki so na voljo za to težavo?
Razvlečena koža je zelo pogosta težava po porodu, po hitri izgubi 
telesne teže, po menopavzi. Ob tem se pogosto na koži pojavljajo 
tudi strije. Vzrok sta izguba in poškodba kolagena, posledično 
tkivo postane manj prožno in ohlapno. Seveda je pomemben tudi 
genetski dejavnik, na katerega pa žal nimamo vpliva. Vela Shape 
III ima zelo dober vpliv na izboljšanje kakovosti kože. Stimulira 
celice v usnjici kože, da začnejo proizvajati nov, kakovosten 
kolagen. Po treh tednih od stimulacije se začne v koži pojavljati 
nov kolagen in potem intenzivno raste 3–6 mesecev. Običajno 
s tremi terapijami v razmiku treh tednov dosežemo zelo dober 
rezultat. Kakovost kože se izboljšuje še nekaj tednov po tem, ko 
človek že zapusti naš medicinski center, saj kolagen nastaja še 6 
mesecev po zadnji stimulaciji. Na rezultat je torej treba počakati. 
Ob tem praviloma zelo zmanjšamo vidnost strij. Za izboljšanje 
kakovosti kože uporabljamo tudi injekcijsko mezoterapijo, 
pri kateri s tankimi iglicami v kožo vbrizgamo kolagen. Tudi v 
tem primeru stimuliramo nastanek novega kolagena. Pri vseh 
terapijah, ki stimulirajo nastanek novega kolagena, je dobro 
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postopkov oblikovanja telesa sem navedla. 
Izbira je morda videti težka, vendar pa pred 
terapijo vedno opravim posvet, na katerem 
preverim zdravstveno stanje posameznika, 
upoštevam stanje in želje in tako pripravim 
program oblikovanja telesa.  

Ali moramo spremeniti življenjski 
slog, da bi ohranili lepo telo, ki smo 
ga pridobili z različnimi postopki 
preoblikovanja telesa? Ali so tisti, ki so 
že nekaj naredili za svoje telo in vidijo 
pozitivne spremembe, bolj podvrženi 
skrbi za telo tudi v prihodnosti?

Vsekakor je lepo telo posledica zdravega 
življenjskega sloga. Pravilna prehrana, 
primerna telesna aktivnost, izogibanje 
razvadam, kot sta kajenje in ponočevanje, 
ter tudi primeren počitek so temelj. 
Medicinski postopki in aparatura so zelo 
učinkoviti.

dodajati C-vitamin, saj je C-vitamin kofaktor 
nastanka kolagena, je torej nujno potreben 
pri nastajanju kolagena. Za zdravljenje strij 
in zmanjševanje brazgotin uporabljamo 
lastno plazmo, bogato s trombociti. Pri 
tej metodi uporabimo zdravilni potencial 
krvnih celic, imenovanih trombociti, ki 
ob aktivaciji sprostijo rastne faktorje in 
obnavljajo tkivo. Strije se zmanjšajo. Čeprav 
so rezultati zelo dobri, ne obljubljamo 
popolne odstranitve strij, ker to še ni 
mogoče. Z uporabo lastne plazme, bogate 
s trobociti, zmanjšujemo brazgotine, ko 
postanejo bolj prožne, manj zategnjene in 
tanjše. Kakovost kože izboljšujemo tudi z 
lasersko tehnologijo, vendar pa poletje ni 
čas uporabe laserjev. Tudi kakovosti kože 
ne moremo izboljšati trajno, saj proces 
staranja poteka ves čas. Po določenem 
času moramo postopke ponoviti. 
Najbolje je doseženo stanje ohranjati 
z vzdrževalnimi terapijami. Kar nekaj 

Kaj pa pred samimi postopki – 
moramo spremeniti življenjske 
navade?
Rezultat bomo dosegli, tudi če 
posameznik ne spremeni življenjskega 
sloga. Pri trajnem odstranjevanju maščob 
je treba upoštevati prehranska navodila, 
v vseh primerih oblikovanja telesa pa 
je treba uživati veliko tekočine, zelo 
svetujem razstrupljanje telesa.

Na vprašanja o
oblikovanju telesa 
je odgovarjala 
Ksenija Šelih 
Martinec, dr. 
med., certificirana 
pri European 
College of 
Aestetic Medicine 
& Surgery za 
estetsko vaginalno 
kirurgijo.

Igralka Nina Ivanič: “Odločila sem se 
za obisk medicinskega centra Kalliste. 
Zdravnica mi je po pregledu prijazno 
svetovala dva postopka za odpravo mojih 
»težav«. Vela Shape III in Ultrashape – 
odlična alternativa liposukciji, saj trajno 
odstrani maščobe. Okrevanja ni, bolečin 
pa tudi ne.”

Zakaj ste se odločili za preoblikovanje 
telesa? 
Že dolga leta se rekreativno ukvarjam 
s športom. Kljub redni vadbi se na 
določenih delih telesa nisem mogla 
znebiti maščobe. 

Katere postopke ste preizkusili? 
Odločila sem se za obisk medicinskega 
centra Kalliste. Zdravnica mi je po 
pregledu prijazno svetovala dva postopka 
za odpravo mojih »težav«. Vela Shape 
III in Ultrashape – odlična alternativa 
liposukciji, saj trajno odstrani maščobe. 
Okrevanja ni, bolečin pa tudi ne.

Ste pred samimi postopki spremenili 
svoj življenjski slog – prehrana, 
gibanje? 
Ne, saj kar zdravo živim. Gibam se dovolj, 
jem zmerno in čim bolj zdravo. V času 
med terapijami sem morala dodatno 
paziti na prehrano, zaužiti veliko vode 
in jesti pretežno beljakovinske obroke. 
Odpovedala sem se pivu, to pa je tudi vse.

Koliko časa so trajali postopki, koliko 
tretmajev ste imeli? 
Pridno in redno sem obiskovala 
medicinski center Kalliste. Dva meseca, 
enkrat na dva tedna. Tretmaji si morajo 
slediti v točno določenem časovnem 
razmiku. Rezultati niso nič boljši, če si 
postopki sledijo prepogosto.

Kako hitro ste opazili prve 
spremembe? 
Tretji teden sem se že razveselila.

Ste zadovoljni s končnim rezultatom?
Priznam, zelo sem zadovoljna. Ekipi v 
centru Kalliste sem zaupala, držala sem 
se navodil in rezultat je tu. 

Ali potrebujete že kakšne vzdrževalne 
tretmaje? 
K sreči nisem nagnjena k nihanju telesne 
teže. Jem, kadar sem lačna, in neham 
jesti takoj, ko začutim sitost. Sem pa 
navdušena nad Vela Shape III, ki poskrbi 
za čvrsto kožo na stegnih in zadnjici. Ta 
postopek si pa še privoščim.

Ste po posegih spremenili življenjski 
slog – živite bolj zdravo, bolj pazite na 
telo in zdravje? Se vam zdi, da so vas 
stimulirali pozitivni rezultati, ki ste jih 
opazili na telesu? 
Kot sem omenila, že pred postopki nisem 
imela ne posebnih težav ne nezdravih 
navad, tako se moje življenje ni bistveno 
spremenilo. Na svoje zdravje in telo 
pazim tako ali tako.

Komu bi priporočili oblikovanje telesa 
v kliniki Kalliste? 
Vsem, ženskam in moškim, ki imajo 
podobne estetske težave, kot sem jih 
imela sama. Sprejela vas bo prijazna 

ekipa, se vam posvetila in vam ponudila 
mnogo različnih postopkov, ki jih izvajajo 
z vrhunskimi napravami. Rezultati so 
vidni.

pO TrEh TEdnih SEM OpAZiLA SprEMEMbE
Priljubljena igralka Nina Ivanič se na določenih delih telesa ni mogla znebiti maščobe, čeprav živi zelo 
zdravo. Obiskala je medicinski center Kalliste in zaupala nam je, kakšna je bila njena izkušnja. Besedilo: Eva Jandl
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Zelena kava je običajna nepražena 
kava, vendar pa če bi šlo le za to, ne bi v 
tako kratkem času postala eden najbolj 
priljubljenih izdelkov za zdravo življenje 
in izgubo telesne teže. Dejstvo je, da 
so zeleno kavno zrnje začeli uporabljati 
kot prehranski dodatek predvsem v 
obliki kapsul. Te imajo še posebno 
visoke vrednosti sestavin, ki blagodejno 
učinkujejo na človeški organizem in se 
torej precej razlikujejo od navadne 
nepražene kave. Nekateri rezultati, 
ki so jih posamezniki dosegli ob 
uživanju zelene kave, so bili 
predvsem zaradi občutnega 
uspeha pri hujšanju predmet 
znanstvenih raziskav.

Kako deluje?
Zelena kava se običajno uživa 
kot izvleček v obliki kapsul 
oziroma pilul, ki so jih zaradi njenih 
učinkov nekateri poimenovali kar 
»čarobna pilula«. Naravna klorogenska 
kislina v zrnih zelene kave vpliva na to, 
kako telo uravnava količino sladkorja. 
Klorogenska kislina je izrazito grenka 
in zato ni dobrodošla pri običajnem 
uživanju kavnih napitkov, vendar pa, kot 
se je izkazalo, čisti toksine v telesu in 
pospešeno »kuri« kalorije. Deluje tako, 
da prepreči vstop glukoze v telo, in s tem 
začne postopek čiščenja organizma prek 
jeter ter izboljša delovanje metabolizma. 
Obenem zmanjšuje apetit in spodbuja 
telo k izgorevanju maščob. Z uživanjem 
zelene kave se zato izboljša indeks telesne 
mase ter uravna razmerje med mišicami 
in telesno maščobo.  

Izsledki raziskav
Prvo študijo o učinkih zelene kave na 

kot 2.000 kalorij, kolikor je potrebno, da 
se začne kopičiti odvečna telesna masa. 
Vsi so poročali o izboljšanem splošnem 
počutju, pri nikomer pa ni bilo zaznati 
drugih stranskih učinkov.

Do zdravja prijazna izbira
Zrna zelene kave zmeljejo takoj 
po sušenju in so naravna pomoč 
pri hujšanju. Poleg tega dajejo 
dodatno energijo, in ker so močan 
antioksidant, zavirajo procese 
staranja v telesu. Čeprav gre za 
kavo, zrnje zelene kave v obliki 
kapsul ne vsebuje kofeina in je zato 
primerno za osebe s povišanim 
krvnim tlakom, mladostnike ter 
druge, ki iz različnih razlogov ne 
smejo uživati kofeinskih izdelkov.

Kakšni so torej učinki zelene 
kave?
Zelena kava naj bi vplivala na 
zmanjševanje apetita, zmanjšanje telesne 
mase in maščobe, še posebej na trebuhu. 
Ker podpira stabilno raven sladkorja v 
krvi, spodbuja telo, da porablja shranjene 
maščobe v telesu, te pa se največkrat 
kopičijo prav na trebuhu. Poleg tega, da 
zavira absorbiranje maščob, spodbuja 
aktivnejšo presnovo maščob v jetrih, 
tako da telo porablja maščobe kot glavni 
vir energije. Oba procesa sta ključna za 

izgubo telesne teže je izvedel ameriški 
znanstvenik dr. Joe Vinson. Raziskava je 
vključevala 16 ljudi s povečano telesno 
težo, ki so 22 tednov jemali kapsule 
zelene kave. Na določeni točki raziskave 
so jim namesto prave kapsule dali placebo 
(lažno pilulo brez kakršnegakoli učinka), 

prav tako so imeli vmesna obdobja, ko 
ekstrakta niso jemali. Med celotnim 
postopkom niso spremenili svojih 
prehranjevalnih in življenjskih navad. 
Izsledki so pokazali, da so udeleženci v 
povprečju izgubili sedem kilogramov, in to 
precej več v obdobju, ko so uživali zeleno 

zmanjševanje telesne teže. Udeleženci 
raziskav so poročali tudi o izboljšanem 
počutju in višku energije.
Med topilce maščob spada tudi resveratol. 
Naravna spojina v resveratrolu deluje 

tako, da napade maščobne celice in jih 
razbije. Resveratrol dokazano preprečuje 
nalaganje odvečne maščobe in posledično 
preprečuje debelost. 

kavo, kot pa ob uživanju placeba in v 
vmesnem času, ko kapsul niso jemali. 
Dr. Oz, ki je morda najbolj poznan po 
sodelovanju z Oprah winfrey, sicer 
pa je priznan strokovnjak na področju 
dietetike, se je odločil narediti podobno 
študijo. Tako je najverjetneje še najbolj 
odgovoren za priljubljenost zelene kave 
kot pripomočka za hujšanje. V skupino, 

ki je jemala izvleček zelene kave, je bilo 
vključenih 100 žensk, starih od 35 

do 49 let, z indeksom telesne 
mase med 25 in 45 (priporočen 

indeks normalne teže je med 
18,5 in 24,9). Udeleženke 
med raziskavo niso smele 
spreminjati svojih prejšnjih 
navad prehranjevanja, prav 

tako je bilo zaželeno, da 
so aktivne podobno kot prej. 

Nekatere med njimi so uživale 
placebo. Po dveh tednih so skupino 

prvič stehtali. Vse ženske so v tem času 
shujšale, tudi tiste, ki so jemale placebo 
(najverjetneje zaradi psihičnega učinka, 
ker so se bolj zavedale tega, kar jedo), 
vendar pa so tiste, ki so jemale kapsule 
zelene kave, shujšale precej več. V dveh 
tednih je skupina, ki je prejemala ekstrakt 
zelene kave, v povprečju izgubila 1 
kilogram, in to brez sprememb v prehrani.
Študije so bile pozneje izvedene in 
objavljene še v okviru različnih publikacij, 
zdravstvenih in drugih. Izsledke lahko 
povzamemo v naslednjih številkah. Tisti, 
ki so kapsule zelene kave uživali šest 
mesecev, so v tem času v povprečju 
izgubili 16 odstotkov telesne maščobe 
in 10,5 odstotka telesne mase. Pri tem 
niso spreminjali svojih prehranjevalnih 
in rekreacijskih navad. Če so se ukvarjali 
s telesno dejavnostjo, niso porabili več 

Na kaj moramo biti pozorni?
Če se odločimo za nakup izvlečka zelene 
kave, moramo paziti na nekaj dejavnikov:
• Ekstrakt naj vsebuje vsaj 45 odstotkov 

klorogenske kisline, tudi več kot 45 je 
sprejemljivo; vrednosti, manjša od 
te, ni bila uporabljena v študijah 
in ne deluje dokazano na izgubo 
telesne teže.
• Skrbno preverite druge sestavine, 
ki so navede, predvsem je 
pomembno, da so kapsule brez 
konzervansov in drugih umetnih 
dodatkov. Če sestavine niso 
navedene, izdelka ne kupite.
• Ko pregledujete sestavine, mora 
biti vedno navedena oznaka GCA 
(Green Coffe Antioxidant) ali Svetol, 
kar pomeni ekstrakt klorogenske 
kisline.
• Izdelki imajo lahko različno 

priporočeno doziranje. Pri tem se je 
najbolje držati navodil proizvajalca. 
Omenimo lahko, da so v raziskavi 
dr. Oza udeleženke jemale 400 
mg trikrat dnevno 30 minut pred 
obrokom, nekatere druge raziskave 
pa so imele uspeh tudi ob jemanju 
200-miligramskih pilul.

• Če ste vegetarijanec, bodite pozorni, da 
imajo pilule rastlinski ovoj.

• Ob jemanju skrbite za tudi sicer zdrav 
način življenja in prehrano.

ZELEnA 
KAVA

Raziskave priznanih zdravnikov po vsem svetu povezujejo zeleno kavo s pozitivnimi učinki na zdravje. 
Vpliva na zmanjšanje tveganja za nastanek srčnih obolenj in diabetesa, predvsem pa pripomore k 
izgubi telesne teže. Zelena kava so kavna zrna, ki niso pražena. Praženje namreč zmanjša vsebnost 
klorogenske kisline v kavi, prav ta pa pospešuje topljenje maščobnih oblog, še posebej na trebuhu.

Besedilo: Petra Skovik

TEMA MESECA

Zrna zelene kave zmeljejo takoj 
po sušenju in so naravna pomoč 
pri hujšanju, poleg tega pa 
dajejo dodatno energijo. Ker so 
močan antioksidant, zavirajo 
procese staranja v telesu.

V dveh tednih je skupina, ki je 
prejemala ekstrakt zelene kave, 
v povprečju izgubila 1 kilogram, 
in to brez sprememb v prehrani.
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Vsi smo se že znašli v položaju, ko smo 
na počitnicah potrebovali prvo pomoč 
za lažje poškodbe ali nenadno bolezen. 
Ne glede na čas trajanja potovanja in 
destinacijo se je treba za pot ustrezno 
pripraviti. Še posebej ključna je priprava, 
če potujemo z otroki, v primeru nosečnosti 
ali če nas mučijo posebne zdravstvene 
težave. Če imamo s seboj ustrezne 
pripomočke, si lahko veliko pomagamo 
že sami ali pa se vsaj oskrbimo do prihoda 
zdravniške asistence. V 
potovalno lekarno je bolje 
vključiti več predmetov kot 
premalo, četudi ne bomo 
uporabili vseh, da potem 
na kraju dopustovanja 
ne zapravljamo časa 
z iskanjem stvari, ki jo 
potrebujemo. V lekarni vam 
bodo strokovno svetovali, 
kaj vključiti glede na kraj, 
način in trajanje potovanja, 
starost, splošno zdravstveno 
stanje ter možnost dostopa 
do medicinske pomoči tam, 
kamor ste namenjeni. Prvo 
pravilo je, da vsak bolnik 
vzame s seboj zdravila, ki 
jih redno jemlje. Omeniti 
pa velja še nekaj drugih 
napotkov.

Zdravstveni dokumenti in 
potrdila
Vedno poskrbite za nujne 
dokumente in potrdila, ki 
naj bodo veljavna in potrjena. To vključuje 
kartico zdravstvenega zavarovanja, potrdilo 
o zdravstvenem zavarovanju za potovanje 
v tujino ali kakšno drugo potrebno 
dodatno zavarovanje, če ste diabetik – 
potrdilo o uporabi zdravil, ki vam ga mora 
napisati zdravnik, in potrdilo o morebitnih 
opravljenih cepljenjih. Seveda se morate 
pred potovanjem v eksotične kraje 
nujno pozanimati o cepljenjih ali drugih 
preventivnih zdravstvenih ukrepih in jih 

medicinsko oglje, ki nase veže strupe 
in bakterije ter zapira. Uporabite lahko 
tudi mlečnokislinske pripravke ali druge 
probiotike in prebiotike. Prav tako je 
priporočljivo s seboj vzeti odvajalno 
sredstvo.

•  Rehidracijski prašek, ki v primeru diareje 
ali bruhanja nadomešča izgubljeno 
tekočino in minerale. Uporaben je tudi 
v primerih povečanega in dolgotrajnega 
znojenja.

• Zdravila za lajšanje želodčnih težav. 
• Zdravila proti bolečinam in povišani 

telesni temperaturi, ki vsebujejo 
paracetamol, acetilsalicilno kislino, 
ibuprofen ali naproksen. Dobimo jih 
lahko v obliki tablet proti bolečinam, še 
posebej pripravne so tiste, ki jih lahko 
vzamemo brez tekočine oziroma so 
žvečljive. Za otroke vzamemo sirupe ali 
svečke.

• Zdravila proti alergijam, alergijske težave 
poleg tablet lajšajo tudi nekateri geli in 
mazila.

• Zdravila za lajšanje težav na koži, kot so 
mazila, geli in razpršila za nego sončnih 
opekline, alergij in ran.

Osebna nega
Prav tako moramo biti vedno pozorni na 
nekaj izdelkov za osebno nego:
• Kreme, razpršila, mleko ali drugi 

pripravki za zaščito pred soncem. 

izvesti pravočasno. Za potovanja v države, 
v katerih obstaja nevarnost, da zbolimo 
za rumeno mrzlico, se je na primer treba 
cepiti vsaj deset dni pred odhodom. Po 
presoji lahko zdravnik predpiše še druga 
cepljenja, kot je cepljenje proti hepatitisu 
A in B, steklini ali tifusu. Za zaščito pred 
malarijo je treba jemati antimalarike, to 
je posebna oblika zdravil, ki preprečujejo 
obolenje, določijo pa se glede na 
posameznika in destinacijo.

Za dobro potezo se lahko izkaže, če si 
že pred odhodom od doma priskrbimo 
naslove in kontaktne številke zdravstvenih 
ustanov ter domačega veleposlaništva v 
državi, v katero se odpravljamo. Morda 
vam bo prav prišla tudi telefonska številka 
domačega osebnega zdravnika, ki jo 
shranite. Priporočljivo je tudi narediti 
kopije vseh pomembnih dokumentov, ki ji 
hranite ločeno od druge prtljage za primer 
kraje ali izgube izvirnikov. 

Poskrbite za 
ustrezen faktor 
glede na vaš tip 
kože, prav tako 
je visoka zaščita 
dobrodošla na 
krajih, ki so bolj 
izpostavljeni UV-
žarkom.

• Sredstva za nego 
kože po sončenju.

• Izdelki za zaščito 
pred piki komarjev, 
klopov in drugih 
žuželk ter za nego 
prizadetega mesta 
po piku.

Dodatni izdelki
Poleg naštetega se bo obrestovalo še:
• Tablete za prečiščevanje vode, ki lahko 

precej dobro preprečijo možnosti 
zastrupitve ali prebavnih težav.

• Termometer.

Kako shranjevati zdravila?
Najbolje je, da zdravila hranimo skupaj 
na enem mestu oziroma v torbici. Pri 
potovanju z letalom, vlakom ali ladjo 

Obisk zdravnika
Posebej za daljše potovanje ali potovanja 
v eksotične kraje se priporoča, da pred 
odhodom obiščete osebnega zdravnika. Ta 
vas bo pregledal oziroma izvedel splošni 
zdravniški pregled, izpostavil morebitne 
težave, ki bi vam v tujini lahko povzročale 
nevšečnosti, in vam svetoval, kako 
ravnati naprej. O informacijah za vašo 
izbrano destinacijo se lahko pozanimate 
tudi na Inštitutu za varovanje zdravja ali 

na območnih zavodih za 
zdravstveno zavarovanje. 
V okviru slednjih delujejo 
tudi posebne ambulante 
za potnike, v katerih vam 
bodo pomagali glede na 
izbrani kraj potovanja. Če 
imate kronično bolezen 

ali alergije, vam bo osebni 
zdravnik pripravil spremno 
pismo, ki bo vsebovalo vse 
ključne podatke in potrebne 
ukrepe za vaše stanje.

Pribor za prvo pomoč
Sredstva prve pomoči so 
nepogrešljiv in obvezen del 
vsake potovalne lekarne. 
S seboj vzemite razkužilo, 
sterilne gaze, ovoje in obliže. 
Priporočljivo pa je vključiti še 
lepilni trak, elastični povoj, 
trikotno ruto, škarjice in 
pinceto. Tako boste lahko 
osnovno oskrbeli lažje rane, 
odrgnine, opekline, ugrize 

in podobno. Na voljo so tudi že sestavljeni 
kompleti prve pomoči.

Zdravila za samozdravljenje
Ne glede na destinacijo se prepričajte, da 
ste v prtljago potovalne lekarne vključili:
• Zdravila proti slabosti za primer morske 

ali potovalne bolezni.
• Zdravila proti prebavnim težavam, 

kot sta driska ali zaprtje. V primeru 
zastrupitve s hrano ali pijačo se priporoča 

imejte torbico med osebno prtljago. Ta naj 
ne bo dosegljiva otrokom in naj bo čim 
bolj zavarovana pred zunanjimi vplivi, kot 
so vlaga, svetloba in visoka temperatura, 
ki naj ne bi presegala 25 °C. Pred visoko 
temperaturo lahko zdravila zaščitite z 
alufolijo. Zdravila pustite v originalni 
embalaži skupaj z navodili za uporabo, 
obvezno pa preverite rok trajanja. Posebno 
pozornost posvetite zdravilom, ki imajo 
specifično določen način shranjevanja, 
v ta namen lahko na primer uporabite 
posebne hladilne torbice, ki omogočaj 
prenašanje takšnih zdravil.

pOTOVALnA 
LEKArnA

AKTUALNO

Ne glede na čas trajanja potovanja in destinacijo se je 
treba za pot ustrezno pripraviti. Še posebej ključna je 
priprava, če potujemo z otroki, v primeru nosečnosti 
ali če imamo zdravstvene težave.

Najbolje je, da zdravila hranimo skupaj na enem mestu oziroma v 
torbici. Za prvo pomoč so na voljo sestavljeni kompleti.

Ko se odpravljamo na dopust, se lahko dobro pripravljena potovalna lekarna – tisto, kar moramo 
nujno vzeti na potovanje ali počitnice – izkaže za najpomembnejšo prtljago, ki smo jo vzeli s sabo. 
Preverite, kaj mora vsebovati. Besedilo: Ema Nasršen
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Kljub številnim opozorilom se mnogi še 
vedno pretirano izpostavljajo soncu. Sončne 
opekline niso nedolžne in jih je treba 
ustrezno oskrbeti, posebej če gre za hujše 
oblike. Opekline nemalokrat nastanejo 
zaradi nepravilne uporabe krem za zaščito 
pred soncem, prepričajte se, da sledite 
navodilom proizvajalca, in uporabljajte 
ustrezen faktor glede na vašo polt. 

Domača prva pomoč pri opeklinah
Opekline povzročijo vnetje kože, zato so 
že mrzli obkladki dobrodošla prva pomoč. 
Uporabite led ali brisačo, namočeno v 
hladno vodo. Tako boste koži pomagali, 
da se pomiri, in ublažili vnetje, vendar 
pa opečene kože ne hladite z ledenimi 
obkladki več kot petnajst minut naenkrat. 
Postopek lahko ponovite večkrat na dan. 
Privoščite si lahko tudi hladno kopel, ki 
bo olajšala srbečico in bolečine, ob tem 
pa se izogibajte milu, saj kožo le dodatno 
draži in izsuši. Pri blažjih oblikah opeklin 
je priporočljivo vsaj polurno namakanje, 
v kopel lahko kanete nekaj kapljic 
kamiličnega ali sivkinega olja za pomiritev, 
prav tako se bo obneslo, če v kopel dodate 
skodelico jabolčnega kisa, ki bo ublažil 
bolečine. 
Za zelo učinkovito sredstvo za pomirjanje 
veljajo številna živila, ki jih najdemo kar 
v domači kuhinji. Mnogi prisegajo na 
navaden jogurt. Nanesite ga neposredno 
na prizadeto kožo, pustite delovati nekaj 
časa in ga nato sperite s hladno vodo. 
Na opeklino lahko nanesete tudi zmes 
koruznega škroba in vode ali pa mešanico 
vode in nemastnega mleka. Protivnetno 

so jim otrocih, ki se hitro poškodujejo pri vsakodnevni igri, 
pred njimi pa nismo varni niti odrasli, zlasti na dopustu, ko 
se hitro zgodi padec s kolesa, poškodba pri deskanju na 
vodi, planinarjenju, plezanju po skalah in podobno. Vsaka 
rana se lahko zaceli sama s številnimi celičnimi procesi. Če 
pa je poškodba obsežna ali sposobnost celjenja oslabljena, 
je potrebna zunanja pomoč naravnim procesom celjenja. 
Pomembno je, da takšne rane oskrbimo hitro in pravilno. 
Odrgnine so poškodbe povrhnjice, ki nastanejo zaradi strganja 
ali trenja, ureznine pa so posledica stika z ostrim predmetom 
in segajo globlje v tkivo. Zapoznela ali nepravilna oskrba lahko 
povzročita infekcijo oziroma vnetje prizadetega mesta, zato je 
bistveno, da rano čim hitreje očistimo z vodo, mešanico vode 
in antiseptičnega mila ali ustreznim sredstvom za čiščenje ran, 
saj je poškodovano mesto pogosto umazano ali so v njem tujki. 
Rano očistimo s čisto krpo ali gazo. Poškodovani del vedno 
čistimo previdno, da ne bi dodatno poškodovali ali razdražili 
zdravega tkiva. Nato rano razkužimo, lahko z 10-odstotno 
raztopino joda ali z razkužilom, ki smo ga kupili v lekarni. 
Ponudba razkužil je v današnjem času zelo bogata. Tako imamo 
na voljo tudi takšna, ki so pakirana v majhni embalaži in so 
primerna za v torbico ali za na potovanje. Sodobne raziskave so 

pokazale, da alkohol neugodno vpliva na celjenje ran, zato kot 
razkužilo ni priporočljiv, pa tudi občutek ob uporabi alkohola je 
zelo neprijeten in pekoč. Uporabimo lahko raztopino Prontosan, 
ki rano očisti in jo hkrati razkuži. S tem omogočimo, da se bo 
rana hitreje začela celiti. Nato nanesemo na rano Prontosan 
gel, da pospešimo celjenje. Raztopina in gel pri nanosu 
ne povzročata pekočega občutka, zato se lahko brez težav 
uporabljata tudi pri otrocih.
Potem ko smo rano očistili in dezinficirali, jo ustrezno zaščitimo. 
To lahko naredimo s sterilnim povojem ali različnimi sodobnimi 
obliži, ki lajšajo bolečino, spodbujajo celjenje in se z lahkoto ter 
neboleče odstranijo. Zelo priljubljeni so tudi spreji oz. pršila za 
površinske rane. Na voljo imamo različna pršila, ki rano razkužijo, 
delujejo antiseptično, zmanjšujejo možnost okužbe, pospešujejo 
celjenje, hkrati pa tvorijo na rani tudi tanek film, ki deluje kot 
druga koža in mehansko zaščiti rano. 
Če gre za večjo poškodbo, moramo s pritiskom najprej ustaviti 
krvavitev. Na rano položimo čisto krpo in močno pritisnemo. 
Če krvavitev ne preneha, poiščemo zdravniško pomoč. Prav 
tako se napotite do najbližjega zdravnika ob živalskem ugrizu 
(rano pred tem temeljito spirajte vsaj pet minut in jo skrbno 
razkužite), močnih opeklinah, pri katerih se pojavijo mehurji, če 
ste se ranili in ste sladkorni bolnik ali če se je poslabšalo vaše 
splošno počutje. Vedno, kadar se ranimo, je treba premisliti tudi 
o morebitnem cepljenju proti tetanusu.

delujeta še med, ki ga namažete na 
obolelo mesto, prekrijete z gazo in pustite 
učinkovati vsaj nekaj ur, ter krompir, ki 
ga je treba olupiti, naribati in položiti 
na opeklino na centimeter debelo. 
Presenetljivo dobro se obnesejo listi 
navadne solate. Vrzite jih v vrelo vodo, 
kuhajo naj se približno 5 minut, nato jih 
pustite, da se dobro odcedijo. Sok, ki je 
ostal, vsebuje sestavine, ki poškodovani 
koži vračajo vlago in jo pomirjajo. Izvleček 
za nekaj ur postavite v hladilnik, nato pa ga 
s kosmom vate vtirajte v opečena mesta, 
kar hladi in omili draženje. Blažilno bodo 

delovali tudi obkladki iz svežih kumar, bučk, 
lubenic ali melon, še posebej na obrazu in 
dekoltéju. Če gre za hujše opekline, lahko 
na kožo nanesete olivno, šentjanževkino 
ali kokosovo olje. Še najbolje je, če žlico 
nevtralnega olja, kot je mandljevo, jojobino 
ali olje iz pšeničnih kalčkov, zmešate z 
nekaj kapljicami kamiličnega ali sivkinega 
olja in mešanico nekajkrat na dan nežno 
vtirate na prizadeto mesto. Nekateri 
priporočajo tudi ribje ali laneno olje, ki 
vsebujeta veliko maščobnih kislin omega 
3, te namreč blažijo vnetje in pospešujejo 
celjenje kože.

Pomoč za opekline iz lekarne
Ker je koža po opeklinah zelo izsušena 
in poškodovana, je pomembno, da jo 
dobro navlažimo in poskrbimo za celjenje. 
Uporaba pretirano mastnih krem ni 
priporočljiva, saj lahko zavirajo proces 
zdravljenja kože. Seveda pa bo najbolj 
pomagalo, če v lekarni kupite ustrezen 
preparat, ki bo pospešil obnovo kože, 
kot so izdelki z vsebnostjo aloe vere ali 
Prontosan gel za opekline 1. in 2. stopnje. 
Pri opeklinah Prontosan gel na debelo 
nanesemo na opeklino večkrat na dan. 
S tem preprečimo, da bi nastali mehurji, 
rdečina in pekoč občutek. Gel se uporablja 
pri sončnih opeklinah, gospodinjskih 
opeklinah (pečica, ogenj, žar, likalnik) in 
opeklinah zaradi obsevanj.
Ključnega pomena je še zadostna hidracija, 
zato pijte dovolj tekočine in uživajte hrano, 
bogato z vodo, kot je sveže sadje. Predvsem 
pa moramo v dneh po sončnih opeklinah 
dati telesu dovolj časa, da se regenerira in 
spočije.

Odrgnine, ureznine
V aktivnih poletnih mesecih se zlahka 
pojavijo lažje poškodbe, odrgnine, ureznine 
in krvaveče rane. Posebej izpostavljeni 

prihAJA dOpUST 
– STE rES 
priprAVLJEni?
Poletje je čas oddiha, rekreacije, sonca, morja in nabiranja novih moči. Kljub temu pa se je treba 
pripraviti tudi na manj prijetne posledice prihajajočih dni. Sončne opekline, odrgnine, ranice in druge 
poškodbe se hitro pojavijo. Kako se spopasti z njimi? Besedilo: Ema Nasršen

AKTUALNO

Seveda pa bo najbolj pomagalo, če v lekarni 
kupite ustrezen preparat, ki bo pospešil obnovo 
kože, kot so izdelki z vsebnostjo aloe vere ali 
Prontosan gel za opekline 1. in 2. stopnje. Pri 
opeklinah Prontosan gel na debelo nanesemo 
na opeklino večkrat na dan.

Če je poškodba obsežna ali sposobnost celjenja oslabljena, je 
potrebna zunanja pomoč naravnim procesom celjenja. Pomembno 
je, da takšne rane oskrbimo hitro in pravilno. 
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Imunski sistem je temelj našega zdravja, 
saj je od njega v celoti odvisno naše 
zdravstveno stanje. Večina ljudi pomisli na 
imunski sistem šele jeseni, ko so pred vrati 
obdobja prehladnih obolenj in grip, in to 
je največja napaka. Imunski sistem nas ne 
brani samo pred prehladom, influencami in 
gripami. Imunski sistem je naša obramba 
pred vsemi boleznimi današnjega časa in je 
tudi izvor naše energije in vitalnosti. Aktiven 
je ves čas, čeprav ga ne čutimo, saj deluje 
podzavestno. Imunski sistem oziroma 
njegov odziv čutimo šele, ko se pojavi 
bolezen. 

Pametna in močna obramba
Naši obrambni vojaki potrebujejo za močno 
in pametno delovanje določene vitamine in 
minerale. V veliko pomoč so jim lahko tudi 
aktivne učinkovine nekaterih tradicionalnih 
rastlin. Kot rečeno, veliko pomembnejše 
je, da imamo predvsem pameten imunski 
sistem oziroma pametne in tudi močne 
vojake, kajti udarjanje na slepo brez pameti 
lahko naredi več škode kot koristi. Moč 
imunskemu sistemu dajejo predvsem 
nekateri imunostimulansi, ki krepijo in 
stimulirajo imunski sistem. To so lahko 
rastlinski izvlečki, kot je lubje mačjega 
kremplja, in minerali, kot so selen, baker in 
cink. 

Kaj pa lahko zagotavlja pameten imunski 
sistem? To so lahko nekatere redke 
tradicionalne rastline, ki jim strokovno 
pravimo imunomodulatorji. Ena izmed 
teh rastlin je tudi opnasti grahovec 
oziroma astragalus. Astragalus vsebuje 
posebne flavonoide in polisaharide, ki mu 
omogočajo, da dviguje in okrepi »pamet« 
imunskega sistema. Astragalus skrbi, da 
so naši imunski vojaki v najboljši formi, 
organizirani, da pametno korakajo po 
telesu in da takoj prepoznajo in organizirajo 
najboljši in hiter odziv. Pameten odziv 
omogoča tudi to, da kadar ni sovražnika v 
telesu, tudi imunski sistem ni okrepljen ali 
stimuliran, ampak da takrat počiva, zato 

Osebni stražar
Imunski sistem si lahko predstavljamo 
kot množico majhnih specializiranih 
vojakov, ki korakajo po telesu in iščejo 
sovražnika. Vojaki morajo biti tako pametni, 
da prepoznajo sovražnika in organizirajo 
najboljši napad nanj. Biti pa morajo tudi 
dovolj močni, da ga odstranijo iz telesa. 
Pametni vojaki bodo organizirali pameten 
imunski odziv in ne bodo na slepo udarjali 
na vso moč po sovražniku. Moč vojakov 
je pomembna predvsem takrat, ko že 
zbolimo, njihova pamet pa je pomembna 
ves čas, saj s tem poskrbimo, da takoj 
prepoznajo sovražnika in ga nemudoma 
odstranijo, še preden nam lahko škoduje. 
S pametno in močno vojsko postane naš 
organizem skorajda nepremagljiv. 

Kaj slabi imunski sistem?
V našem telesu dnevno nastajajo škodljivi 
procesi in iz zunanjega okolja želijo 
vsakodnevno v telo vstopiti razni škodljivi 
mikrobi. Pred vsem tem nas varuje 
naš edini ščit – imunski sistem. Tudi če 
njegovega delovanja ne čutimo, je imunski 
sistem aktiven nenehno, saj ga sovražniki 
ves čas napadajo. Poleg mikrobov grip 
in prehlada so zelo dejavni še številni 
drugi sovražniki: od slabe in pomanjkljive 
prehrane do onesnaženega okolja, izpušnih 
plinov in sevanja ter nezdravih razvad, kot 
sta alkohol in kajenje. Ob vsem tem pa 
je tu še lahkomiselno jemanje zdravil in 
antibiotikov, ki opazno rušijo delovanje 
imunskega sistema. Največji sovražnik 
imunskega sistema pa je v današnjem času 
predvsem stres. 

Sovražnik št. 1
Stres doživljamo praktično vsi, tako v 
službi kot v zasebnem življenju. Naivno 
bi bilo razmišljati, da se mu lahko 

se nam ni treba bati, da bi v takšni situaciji 
imunski sistem pretirano delal brez razloga. 

Hrana imunskega sistema
Minerale in vitamine večinoma vnašamo 
v telo s svežo zelenjavo in sadjem. Eden 
najpomembnejših mineralov za delovanje 
imunskega sistema je predvsem cink, 
ki ga velikokrat v telesu primanjkuje. 

izognemo, lahko pa ga prepoznamo in 
obvladujemo. Stres močno slabi in uničuje 
imunski sistem, kar povzroči tudi razvoj 
resnejših obolenj. Med stresom se poveča 
koncentracija stresnih hormonov in ti 
hormoni nastanejo v približno enakem 
obsegu kot pri težjih operacijah, le da je 
njihova vloga pri operacijah pozitivna, saj 
selekcionirajo imunske celice in zavirajo 
njihovo premočno delovanje. Povsem 
drugačna je vloga stresnih hormonov 
pri psihičnem stresu, saj takrat zavirajo 
delovanje imunskih celic brez posebne 
selekcije, kar posledično povzroči njihovo 
slabše delovanje. Sami težko opazimo, 
kako močno in resno stres bremeni in 
škoduje našemu telesu. Stresu se ne 
moremo izogniti. Če pa imamo močen in 
pameten imunski sistem, ga stres ne bo 
poškodoval in nas bo uspešno branil pred 
sovražniki. 

Poleg cinka sta za imunski sistem in 
odpornost pomembna tudi selen in baker, 
saj sodelujeta pri presnovi energije in 
sta sestavna dela nekaterih encimov. Za 
najboljšo imunsko obrambo so seveda 
pomembni tudi vitamini, predvsem 
vitamin C, ki ga telo samo ni sposobno 
proizvesti in ga moramo v telo vnesti sami. 
Pri sintetičnemu vitaminu C moramo biti 
pozorni na to, da se zelo hitro izloči iz 
telesa, zato je njegova absorpcija v telesu 
nezadostna. Kadar je vitamin C pridobljen 
iz naravnega vira, kot je šipek, je njegova 
absorpcija učinkovitejša. 
Vse to nam omogoča, da je naš imunski 
sistem v res najboljši formi. S takim 
imunskim sistemom in odpornostjo se 
bomo počutili polni energije, vitalni in 
predvsem samozavestni v boju s sovražniki 
našega zdravja.  

iMUnSKi SiSTEM 
nAS ščiTi prEd 
STrESOM 
Kdo si ne želi biti zdrav? Biti odporen in močan? Biti kos stresu, ki nas vsakodnevno obkroža? Imeti 
dovolj energije za vsakodnevne dejavnosti? Prav vsi želimo biti nepremagljivi, odporni in zajeti 
življenje s polno žlico zadovoljstva. A kje naj poiščemo vir osebne nepremagljivosti? V imunskem 
sistemu! To je naša obramba pred vsemi boleznimi in vir naše energije. Ko uspešno poskrbimo za 
imunski sistem, zagotovimo telesu nepremagljivo obrambo. Besedilo: Katarina Iver

AKTUALNO

Večina ljudi pomisli na imunski 
sistem šele jeseni, ko so pred 
vrati obdobja prehladnih 
obolenj in grip, in to je največja 
napaka. Imunski sistem je naša 
obramba pred vsemi boleznimi 
današnjega časa in je tudi izvor 
naše energije in vitalnosti. 

Astragalus vsebuje posebne 
flavonoide in polisaharide, ki mu 
omogočajo, da dviguje in okrepi 
»pamet« imunskega sistema.

Stres močno slabi in uničuje imunski sistem, kar povzroči tudi 
razvoj resnejših obolenj. Med stresom se poveča koncentracija 
stresnih hormonov in ti hormoni nastanejo v približno enakem 
obsegu kot pri težjih operacijah, le da je njihova vloga pri 
operacijah pozitivna, saj selekcionirajo imunske celice in zavirajo 
njihovo premočno delovanje. Povsem drugačna je vloga stresnih 
hormonov pri psihičnem stresu, saj takrat zavirajo delovanje 
imunskih celic brez posebne selekcije, kar posledično povzroči 
njihovo slabše delovanje.
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Zakaj komarji večkrat pikajo določene ljudi?
Komarji svoje žrtve izbirajo na podlagi vida in 
vonja. Privlačijo jih temne barve, toplo telo in večja 
količina izdihanega ogljikovega dioksida. Privabita 
jih tudi izločanje mlečne kisline, ki nastane po 
gibanju, ter vonj bakterij na nogah. Pozorni bodite 
pri izbiri parfuma ali mehčala za perilo, saj komarje 
privlačijo cvetlični vonji. Če se želite komarjem kar 
najbolj izogniti, se oblecite v svetla oblačila, ne 
uporabljajte parfumov in se mirno gibljite, da se ne 
boste znojili.

Naravna izbira za otroke 
Za nego nežne in občutljive otroške kože starši 

iščejo naravne in varne izdelke. Otroška pljuča se še 
razvijajo in vdihavanje kemičnih spojin zagotovo ne 
koristi rasti in razvoju. Poiščite učinkovita pršila na 
naravni osnovi z izbranimi eteričnimi olji. 

Naravna lekarna
Pršilo Zanzi iz naravne lekarne Fitobimbi je 
popolnoma naravno. Osnova je mandljevo olje, 
dodana pa so eterična olja geranije, limonske trave, 
sivke in poprove mete. Vonj teh eteričnih olj je za 
ljudi prijeten, komarji pa se ga izogibajo. Pršilo 
Zanzi je varno, ne draži kože in je primerno za 
otroke in dojenčke od rojstva. Nanašanje razpršila 
večkrat na dan kožo neguje in je ne zastruplja.

brEZZZZZ 
nAdLEžnih 
ObiSKOVALcEV!

ZAščiTiTE SE 
prEd KOMArJi

Prihajajo toplejši dnevi, ko več časa preživljamo na igriščih, piknikih, v naravi.  Priporočljivo je razmisliti 
o zaščiti pred komarji, ki niso samo nadležni, ampak prenašajo tudi bolezni. Otroci si pike spraskajo in 
s tem povzročijo še dodatno okužbo prizadetega mesta, zato je dobra in učinkovita zaščita pred njimi 
več kot nujna.

Ena izmed poletnih nadlog so komarji, ki se jim zelo težko izognete, saj nikoli ne veste, kje vas lahko 
presenetijo. Na ljudi prežijo tako zunaj kot tudi v stanovanjih, že en pik pa lahko povzroči kar nekaj 
neprijetnosti, saj mesto vboda srbi še nekaj dni. Besedilo: Petra Skovik
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Komarji so prisotni po vsem svetu, 
razen na Antarktiki, ki je zanje premrzla. 
Razmnožujejo se v stoječi vodi.
Tako samice kot samci komarja se 
hranijo s cvetnim ali sadnim nektarjem, 
pikajo pa le samice, ki vsake tri ali štiri 
dni potrebujejo obrok krvi, saj ta vsebuje 
protein, ki je nujen za nastajanje jajčec. 
Komarje na splošno lahko razdelimo v 
dve skupini – tiste, ki se hranijo ponoči, in 
tiste, ki pikajo čez dan. Navadni komarji 
se hranijo ob mraku in ponoči, tigrasti, ki 
prenašajo dengo in rumeno mrzlico, pa 
podnevi.

Kako se zaščititi?
Čeprav nekateri vonji komarje privlačijo, 
obstajajo tudi takšni, ki jih odbijajo. To 

so na primer bazilika, mačja meta, olje 
cedre, cedrovina, olje limonske trave, 
evkaliptusovo olje, česen, sivkino olje, 
limona, mira, olje poprove mete … 
Najlažje pa se jih rešite, če uporabite 
pršilo proti komarjem, ki ga nanesete 
na kožo – na voljo so tudi taka pršila, 
ki so popolnoma naravna in vsebujejo 
eterična olja prijetnega vonja, kože pa 
ne mastijo in je ne dražijo. Za najmlajše 
izberite takšno pršilo, ki je narejeno za 
otroke, saj so otroci običajno še posebej 
občutljivi na pike komarjev, saj jih srbijo 
in jim ne dajo miru.

Kadar smo utrujeni in izčrpani od dela, se 
v naši podzavesti pojavi želja po bivanju 
ob morju. Morska voda nam je prirojena v 
podzavesti in je tako tudi že del nagona in 
potrebe po revitalizaciji, obnavljanju moči 
ter samozdravljenju. Vendar naše obale 
počasi postajajo obljudene in civilizacija 
prinaša tudi stranske učinke, ki niso preveč 
zaželeni, kot je onesnaženje morja in 
ozračja. Stara kopališča in zdravilišča na 
morju izkazujejo, da medicina že več kot 
dvesto let uporablja zdravilne lastnosti 
morja za zdravljenje motenj in splošnega 
počutja, za mnogo kroničnih bolezni 
kože in dihalnih organov, prav tako tudi 
za mnogo alergij in motenj imunskega 
(obrambnega) sistema. Daljše bivanje 
ob morju v enem od mnogo zdravilišč, 
ki temeljijo na soli, ali obisk solne jame 
pogosto pomenita odločujoč preobrat pri 
zdravljenju ali vodita celo k trajni ozdravitvi. 

Solni centri vam ponujamo blagodejno 
klimo, kakršna je ob morju, in vam tako 
pomagamo pri zdravljenju bolezni kože 
in pri pripravi kože na poletje. Ponujamo 
vam slano terapijo – haloterapijo, ki 

življenju vrača energijo. Solna terapija je 
mednarodno priznana, ekološka, varna 
in izredno učinkovita metoda, ki temelji 
na kliničnih raziskavah in dolgoletni 
praksi. Medicinski aparat s certifikatom 
– halogenerator, registriran v evropskem 
medicinskem registru, v prostor, ki je 
v celoti obdan s soljo, v obliki aerosola 
vpihuje naravno kameno sol. V prostoru 
ustvari atmosfero naravnih solnih jam, 
kar pomeni, da se sproži naravni proces 
izboljšanja zdravja pri obolenjih kože.

Kako deluje solna terapija na kožo?
Koža se začne hraniti ob aerosolih plast za 
plastjo (od znotraj navzven). Prvi znak, da 
so aerosoli začeli delovati, je, da se koža 
najprej potegne skupaj (imamo občutek, 
kot da nas nekaj veže) in se začne luščiti. 
Če je koža vneta, se ob delovanju aerosolov 
vnetje najprej poslabša, saj so aerosoli na 
mestu, kjer je koža poškodovana, alergeni. 
Koža se lahko odpre, nastane rana. Ob 
nadaljnjih terapijah se začne koža zapirati, 
postane hrapava, nastane skorjica. Po vsaki 
terapiji je pomembno, da kožo namažemo 
z naravnim oljem in poskrbimo za zadosten 

vnos vode v telo in tako omogočimo 
rehidracijo ter lažje izločanje toksinov. 
Kadar je občutek vlečenja kože močan, se 
svetuje, da se po terapiji okopamo v čim 
toplejši vodi in se nato počasi in previdno 
zdrgnemo z brisačo ter kožo namažemo z 
naravnim oljem.

Koliko obiskov je potrebnih 
za izboljšanje zdravja?
Od človeka do človeka je potek solne 
terapije različen. Prilagajamo jo glede na 
stanje ob terapijah in po 10 terapijah. Po 
končanem ciklusu terapij se priporoča 
obnovitvena terapija vsaj enkrat mesečno. 
Zavedati se moramo, da zdravljenje kožnih 
bolezni zahteva svoj čas – oborožimo se z 
vztrajnostjo in potrpežljivostjo ter dosledno 
upoštevajmo terapevtove nasvete. 
Solne terapije se izvajajo eksplicitno za 
relaksacijo, dajo moč in izboljšujejo zdravje. 
Solne terapije niso nadomestilo za zdravila. 
Za zdravljenje so pristojni zdravniki oziroma 
uradna medicina. 

Več si lahko preberete na: 
www.solni-kristal.si ali na naši 
Facebook strani.

priprAVA KOžE 
nA pOLETJE S 
SOLnO TErApiJO
Koža se odziva na številne dejavnike. Poleg podedovanih lastnosti nanjo izrazito vplivajo notranji in 
zunanji dejavniki – spremembe v delovanju notranjih organov, težave s prekrvitvijo, uživanje zdravil, 
staranje ter izpostavljenost soncu, kajenju in stresu. Če se želimo v svoji koži dobro počutiti, ji je 
pametno prisluhniti in poskrbeti za njeno zdravje s pravilno 
nego ter prehrano. Besedilo: Barbara Stangler, haloterapevtka – Solni kristal, 

Maribor; doc. dr. Špela Stangler Herodež, univ. dipl. inž. kem.

AKTUALNO

SOLNI KRISTAL  Solne terapije Maribor   •   Češka ulica 14, 2000 Maribor, Slovenija - EU    
tel.: + 386 70 682 382   •   info@solni-kristal.si   •   www.solni-kristal.si

•	 Solno terapijo
•	 Prodaja kvalitetnih solnih lučk
•	 Klasično masažo celega telesa v 

solni sobi
•	 Epad terapijo -  terapija 

pulzirajočega signala 
magnetnega polja

Za več informacij nas pokličite na številko  070/682-382!

NUDIMO VAM:
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Izbira učinkovite sončne kreme, ki nas bo 
ščitila pred škodljivimi sončnimi žarki in 
nam bo omogočila varno izpostavljanje 
pozitivnim učinkom sonca, je dandanes 
vedno težja. Za lažjo izbiro je zato 
pomembno vedeti, katerim sestavinam 
se je priporočeno izogniti, in razumeti 
nevarnosti, ki jih pomenijo sončni žarki 
(UVA in UVB) za naše zdravje. Ob tem pa 
ne smemo pozabiti na blagodejne učinke, 
ki jih ima sonce na naše telo, kot sta tvorba 
vitamina D in dobra volja.
Zemeljsko površino dosežejo toplotni, 
svetlobni in del ultravijoličnih žarkov (UV), 
in to so tisti, ki najbolj vplivajo na našo 
kožo. Za nas so najnevarnejši sončni žarki 
UVA in UVB, ki glede na valovne dolžine 
povzročajo različne učinke na telo. Žarki 
UVB so žarki srednjih valovnih dolžin 
in zato prodirajo v zgornje plasti kože, 
kjer povzročajo sončne opekline, vnetja, 
zagorelost ter staranje in uničevanje celic. 
Sončni žarki UVA so dolgovalovni žarki, 
ki prodirajo globoko v kožo in povzročajo 
njeno staranje ter vplivajo na človekov 
imunski sistem in nastanek kožnega 
raka. Pretirana zaščita in izogibanje soncu 
imata lahko tudi slabo stran, saj so žarki 
UVB pomembni za nastajanje življenjsko 
pomembnega vitamina D. Ta je zelo 
pomemben za rast kosti, učinkuje proti 
osteoporozi, stimulira imunski sistem, 
zvišuje telesno zmogljivost, lajša depresijo 
ter ugodno deluje na srce in krvni obtok. 
Sonce nas dela tudi srečnejše, a to še ne 

antioksidativnimi sestavinami (koencim Q10, arganovo olje, 
fitosteroli, karitejevo maslo), kožo dodatno zaščitijo pred 
oksidacijo in luščenjem, hkrati pa preprečujejo njeno prezgodnje 
staranje. Več kot zaželena je dodana visoka vsebnost aloe 
vere. Njeno kompleksno delovanje sproti vlaži kožo, odpravlja 
posledice stresa, ki ga lahko povzroča sonce, in preprečuje 
poškodbe zapisa DNK v koži. Poleg močnih vlažilnih in hranilnih 
sestavin narava v zadnjem času ponuja tudi takšne, ki dodatno 
sprožijo porjavitev. Izvleček rastline Mucuna pruriens deluje 
kot naravni  stimulator melanina. Koži pomaga postopoma 
spodbujati in pospeševati pigmentacijo in tako posledično 
zagotavlja intenzivnejšo, enakomernejšo in obstojnejšo 
porjavelost kože.

Izbira prave sončne kreme 
je odvisna tudi od njene 
strukture. Sodobno zaščito 
pred soncem odlikujejo 
lahke, mazljive teksture, ki 
se hitro vpijejo v kožo in ne 
puščajo sledi.

Pomembni so tudi drugi 
nasveti!
Dejstvo je, da pravilno 
izbrana in redna uporaba 
zaščitnega sredstva prepreči 
nastanek najbolj nevarne 
oblike kožnega raka, 
vsakodnevna uporaba pa 
vpliva tudi na upočasnitev 
staranja kože. Poleg 
uporabe učinkovite naravne 

sončne kreme je priporočljivo upoštevati tudi preventivne nasvete 
za varno izpostavljanje sončnim žarkom.
Soncu smo nenehno izpostavljeni – ne samo med sončenjem, 
tudi ko se vračamo iz službe, na sprehodu, v gorah, med 
kolesarjenjem … Torej se je treba zaščititi tudi med temi 
dejavnostmi. Uporabiti moramo zadostno količino sončne 
kreme in paziti, da jo razmažemo na vseh izpostavljenih delih 
telesa. Treba se je namazati vsaj 15 minut pred izpostavljenostjo 
sončnim žarkom in nato še vsaki dve uri. Še posebej moramo biti 
pozorni na ponoven nanos kreme, kadar smo bili vmes v vodi. 
Izognite se uporabi izdelkov iz prejšnjih let, saj je učinkovitost 
zaščite pred sončnimi žarki lahko precej vprašljiva.
Zaščitna krema je neke vrste zaščitno oblačilo za kožo, vendar 
se je treba neposrednemu soncu med 11. in 16. uro izogibati. 
Zelo pomembno se je zaščititi tudi z oblačili, pokrivali in sončnimi 
očali. V poletnem času poskrbimo tudi za to, da zaužijemo 
zadostno količino sveže vode in izbiramo lažje prebavljivo hrano, 
ki nas tudi ohladi in vsebuje veliko tekočine (lubenica, melona, 
kumarice, solata …), saj med sončenjem telo hitreje dehidrira.
Torej, sonca se ne smemo bati, saj ima veliko pozitivnih učinkov 
tako na telo kot človekovo dušo. Treba je le upoštevati določena 
pravila, potem pa se lahko soncu nastavljamo brez slabe vesti.

pomeni, da se mu lahko kar brezskrbno 
prepustimo.

Izbira prave sončne kreme brez 
stranskih učinkov
Dobra in učinkovita sredstva za zaščito pred 
soncem so tista, ki nas na naraven način 
ščitijo in nas pri tem ne obremenjujejo z 
drugimi za zdravje škodljivimi sestavinami. 
Zavedati se moramo, da večino tistega, kar 
nanesemo na kožo, preide v krvni obtok in 
notranje organe, zato je zelo pomembno, 
kakšno zaščitno kremo izberemo. Med vse 
pogostejšimi priporočili je, naj izbiramo 
zaščitna sredstva z mineralnimi filtri, ki v 
primerjavi s kemičnimi ne prehajajo skozi 
kožo v telo. So varnejši, saj ostanejo na 
površju kože, kjer odbijajo UV-žarke in 
tako res ščitijo pred staranjem (in kožnim 

rakom). Kemičnimi filtri so bistveno manj 
stabilni, prehajajo skozi kožo in lahko celo 
motijo hormonski sistem. 

Kateri zaščitni faktor izbrati?
Ločimo dva zaščitna faktorja: SPF (Sun 
Protection factor) ali zaščitni faktor UVB, 
ki ščiti pred sončnimi opeklinami, in PFA 
(Protection Factor UVA) ali zaščitni faktor 
UVA, ki ščiti pred poškodbami kože, ki jih 
povzročajo žarki UVA.
 
Vsak ustrezen izdelek za zaščito pred soncem 
vsebuje zaščitni faktor, označen kot SPF. 
Številka nam pove, kako dolgo smo lahko na 
soncu, če smo si nanesli izdelek za zaščito 
pred soncem, brez tveganja, da bi nam UV-
žarki poškodovali kožo. Kako to izračunamo? 
Na primer: če naša koža po 10 minutah na 
soncu pordeči, nam zaščitni faktor SPF 30 
omogoči, da smo ob pravilnem nanosu na 
soncu zaščiteni 30 x 10 min = 300 minut. 

Dermatologi in farmacevti svetujejo faktor 
50+, saj se zaščitne kreme večinoma 
nanašajo v pretankem sloju, kar v osnovi 
zmanjšuje zaščitni faktor. Za ustrezno zaščito 
celega telesa bi morali ob enkratnem nanosu 
porabiti tretjino vsebine povprečne embalaže.

Na začetku, ko koža še ni pripravljena na 
sonce, uporabite nekoliko višji zaščitni faktor. 
Posebno opozorilo velja pri zaščiti otrok. 
Varovalni mehanizmi otroške kože so šibkejši 
kot pri odraslih. UV-poškodbe in ponavljajoče 
se opekline v otroštvu povečajo tveganje za 
nastanek kožnega raka v odraslosti, zato je 
zelo pomembno, da najmlajše še posebej 
zavarujemo z zelo visoko zaščito.

Naravna (po)moč
Zelo pomembno je, da uporabljate čim 
bolj naravna zaščitna sredstva. Izdelki, ki 
so obogateni z vitaminom E in drugimi 

STE iZbrALi 
prAVO SOnčnO 
KrEMO?

NEGA

Med vse pogostejšimi priporočili je, naj izbiramo 
zaščitna sredstva z mineralnimi filtri, ki v 
primerjavi s kemičnimi ne prehajajo skozi kožo 
v telo. So varnejši, saj ostanejo na površju kože, 
kjer odbijajo UV-žarke in tako res ščitijo pred 
staranjem (in kožnim rakom). Kemičnimi filtri so 
bistveno manj stabilni, prehajajo skozi kožo in 
lahko celo motijo hormonski sistem. 

Dermatologi in farmacevti svetujejo faktor 50+, saj se zaščitne 
kreme večinoma nanašajo v pretankem sloju, kar v osnovi 
zmanjšuje zaščitni faktor. Za ustrezno zaščito celega telesa bi 
morali ob enkratnem nanosu porabiti tretjino vsebine povprečne 
embalaže.

Poletje je čas, ki ga večinoma preživimo na prostem, na plažah in v naravi. Želimo si, da so ti trenutki 
čim bolj sproščeni in brezskrbni, da se lahko spočijemo in oddahnemo od vsakodnevnih skrbi. Sproščen 
in varen oddih nam bo zagotovila tudi primerna sončna zaščita. Ko izbirate kremo za sončenje, 
izberite varno in naravno zaščito. Besedilo: Ema Nasršen



Aktinične keratoze opazimo kot številna 
hrapava žarišča na obrazu, pleši,  uhljih, 
ustnicah, hrbtiščih rok, podlahteh, 
zgornjem delu hrbta, torej na od sonca 
spremenjeni in postarani  koži, ki je 
videti suha z mnogo gubami in lisami. 
»Pojavijo se zaradi ponavljajoče se in 
dolgotrajne izpostavljenosti soncu, 
še posebej pri svetlopoltih ljudeh,« 
pojasnjuje Sandi Luft, dr. med., spec. 
dermatolog, iz Derma centra Maribor.
 
Kaj so aktinične keratoze?
So posledica okvare celic kože nastale 
zaradi UV sevanja. Niso nevarne, 
prej so moteče zaradi estetskega 

Fotodinamična terapija je učinkovit 
postopek odstranjevanja vidnih in tipnih 
aktiničnih keratoz in njihovih predstopenj.

izgleda. Odstranjujejo jih zaradi videza 
in možnosti, da se v 10-15 % razvijejo 
v določeno obliko kožnega raka. »Pri 
pacientih z aktinično keratozo je tudi 
večja možnost za razvoj ostalih kožnih 
rakov, zato redno obiskujte zdravnika 
ali dermatologa in se zaščitite pred UV 
sevanjem,« svetuje dermatolog Sandi 
Luft. 
 
Fotodinamska terapija – učinkovito za 
zdravje
Obstaja več terapij, s katerimi 
odstranjujemo aktinične keratoze. »V 
Derma centru Maribor smo eni redkih, 
ki jih odstranjujemo s fotodinamično 

terapijo,« pove dermatolog Sandi Luft 
in doda, da tako odstranijo vidne in 
tipne aktinične keratoze, pa tudi njihove 
predstopnje. Koža je po postopku videti 
mlajša in potrebnih je manj obiskov 
za dosego končnega rezultata na večji 
površini kože, kot pri drugih oblikah 
zdravljenja.

nAJ AKTiničnE 
KErATOZE nE 
pOSTAnEJO 
nEVArnE
Aktinične keratoze se na koži pojavijo kot hrapava in luščeča žarišča rožnate barve do belorumene 
barve, ki so neprijetnega izgleda. V določenih primerih se lahko razvijejo v eno od oblik kožnega raka, 
zato dermatologi svetujejo odstranjevanje večjih aktiničnih keratoz in zaščito pred soncem. Učinkovito 
jih lahko odstranjujemo s fotodinamično terapijo, ki jo med redkimi medicinskimi ustanovami izvajajo v 
Derma centru Maribor.

NEGA
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Koža po odstranitvi aktiničnih keratoz v Derma centru Maribor.
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Kako nastanejo sončne opekline?
Sončne opekline imenujemo strokovno 
dermatitis solaris in se pojavijo zaradi 
izpostavljenosti kože ultravijoličnim 
žarkom (UV). UV-spekter sevanja 
razdelimo na žarke UVA, UVB in UVC. Za 
kožo so pomembni žarki UVA in UVB. 
V nekaj urah po izpostavljenosti kože 
ultravijoličnemu sevanju se pojavi najprej 
rdečica ali eritem. Poleg tega je koža 
otekla, topla na otip in občutljiva. Če je 
poškodba močnejša, se pojavijo na rdečini 
tudi mehurčki ali celo bule. Včasih se to 
stanje še poslabša, pridružijo se slabše 
počutje, glavobol, slabost in bruhanje. 
Pravimo, da ima človek sončarico. Kako 
hitro se bodo pri nekom pojavile opekline, 
ni odvisno samo od moči UV-sevanja, 

temveč tudi od tipa kože. Tako vemo, 
da so najbolj občutljivi za sončne žarke 
svetlolasi ali rdečelasi ljudje z modrimi 
očmi, medtem ko se pri zelo temnih rasah 
sončne opekline skoraj nikoli ne pojavijo.

Kako jih prepoznamo in kakšno škodo 
sonce povzroči na koži?
Opekline na koži prepoznamo po rdečici 
in mehurjih na koži. Taka koža je topla in 
občutljiva na otip. Po navadi že naslednji 
dan mehurčki počijo in na koži vidimo 
krastice. Škoda, ki jo naredi UV-sevanje, 
je takojšnja ali akutna in se kaže v obliki 
sončnih opeklin. Vendar žal ne ostane 
samo pri tem. UV-sevanje poškoduje tudi 
dedni material kožnih celic, in to prispeva 
k nastanku kožnega raka čez več deset let. 
Vemo, da vsaka opeklina v otroštvu poveča 
možnost za pojav kožnega raka v odrasli 
dobi. Te poškodbe imenujemo kronične, 
saj se posledice pojavijo čez mnogo let, 
zato pravimo, da koža ne pozablja. Seveda 
pa prekomerna izpostavljenost sončnim 
žarkom privede tudi do prezgodnjega 
staranja kože. Vemo, da imajo ljudje, 
ki so bili v življenju veliko izpostavljeni 
sončnim žarkom, bolj starikav videz. Žal še 
vedno veliko ljudi meni, da dobimo preveč 
sončnih žarkov le ob morju. Pozabljajo, 
da smo jim ravno tako izpostavljeni pri 
različnih dejavnostih na prostem, kot 
so kolesarjenje, delo na vrtu, sprehodi v 
naravi.

Kako primerno poskrbimo za zaščito 
pred soncem ?
Združenje slovenskih dermatovenerologov 
je izdalo priporočila glede izpostavljanja 
UV-žarkom naravnih in umetnih virov. 
Svetujemo te zaščitne ukrepe :

• izogibajte se sončnim žarkom med 10. 
in 16. uro,

• zmanjšajte izpostavljenost sončni 

svetlobi s pokrivanjem telesa s 
primernimi gosto tkanimi oblačili, 
klobuki,

• zaščitite otroke pred sončnimi žarki,
• uporabljajte zaščitna sončna očala, ki 

imajo 100-odstotno UV-zaščito,
• ko ste na prostem, namažite 

izpostavljene dele telesa s primernimi 
zaščitnimi sredstvi pred UVB-žarki, ki so 
na ovojih označena z oznako SPF (Sun 
protection factor) najmanj 20, ob tem pa 
izberite tudi ustrezno zaščito pred UVA-
žarki, ki je označena s PFA (Protection 
factor UVA),

• na kožo nanesite zadostno količino 
sredstva (2 ml oz. 2 mg na kvadratni cm 
kože, kar v praksi pomeni 1 čajno žličko 
kreme na obraz in vrat, po eno čajno 
žličko na vsako okončino in eno čajno 
žličko na sprednji in zadnji del trupa, 
to pa ponavljamo na dve uri, kemičnih 
zaščitnih sredstev ne uporabljajte pri 
dojenčkih do 6. meseca starosti,

• zaščito pred UV-sevanjem prilagodite 
lokalnim dnevnim vrednostim UV-
žarčenja, podatke o tem je mogoče 
dobiti v dnevnem tisku ali na internetu, 
vrednosti UVI (ultravijoličnega indeksa) 
so označene od 1 do 10, višja vrednost 
izraža intenzivnejše sončno sevanje UV 
in potrebo po močnejši zaščiti.

                             
Upoštevanje navedenih ukrepov 
priporočamo vedno, ko je UVI večji od 3.

SOnčnE 
OpEKLinE
Če se ne zaščitimo pred močnim soncem, lahko 
kaj hitro dobimo neprijetne in celo nevarne 
sončne opekline. O tem, kako in zakaj nastanejo 
sončne opekline, kakšno škodo povzročijo na koži 
ter kako jih oskrbimo in se jim izognemo, smo se 
pogovarjali z Jadranko Korsika Mrak, dr. med., spec. 
dermatovenerologije. Besedilo: Eva Jandl
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Žal še vedno veliko ljudi meni, da 
dobimo preveč sončnih žarkov 
le ob morju. Pozabljajo, da smo 
jim ravno tako izpostavljeni 
pri različnih dejavnostih na 
prostem, kot so kolesarjenje, 
delo na vrtu, sprehodi v naravi.

Na vprašanja je 
odgovarjala Jadranka 
Korsika Mrak, 
dr. med., spec. 
dermatovenerologije, 
Zasebna ambulanta, 
Savska cesta 10, 
Ljubljana.



oglasno sporočilo

NEGA NEGA

pOpOLnA OSVEžiTEV 
in ZdrAVJE VAšE KOžE

Znanost je bila do aloe vere dolgo 
skeptična. Potem pa so v mnogih centrih 
po svetu delali raziskave, ki so potrdile 
učinkovitost, ki jim je zdaj niti medicina 
ne odreka več. Že samo na spletni 
enciklopediji wikipedia boste našli več kot 
60 navedkov različnih raziskav z aloe vero. 
Glavne učinkovine, ki pomagajo koži, so 
polisaharidi. Poleg vode in polisaharidov 
bomo v aloi veri našli tudi salicilno kislino, 
ki deluje blažilno, pomaga proti vnetju ter 
mehča povrhnjico kože. Poleg tega snovi iz 

gela aloe vere pomagajo tvoriti nove celice 
in s tem pospešujejo zdravljenje. Koži 
dajejo pomembna hranila za rast novega, 
zdravega tkiva. Poleg tega, da snovi iz gela 
zmanjšajo vnetje, tudi uničujejo bakterije, 
ki se rade naselijo na poškodovani koži in 
delajo dodatno škodo. Kot rečeno, je za 
opečenega verjetno najbolj dobrodošlo to, 
da gel aloe vere kožo hladi in s tem nudi 
takojšnje olajšanje. Obenem prepreči ali 
pa vsaj zmanjša nastajanje mehurjev (če 

gel nanesemo takoj). Gel iz aloe vere je za 
opekline zagotovo najboljša rešitev, zato je 
priporočljivo, da ga imamo vedno v torbi, 
tako kot kremo za sončenje. Koristil bo 
tudi pri manjših vrezninah, ker kožo varuje 
pred okužbami.

Koristni učinki aloe vere
Gel iz aloe vere uporabljajo tudi pri 
nekaterih kožnih boleznih, na primer 
ekcemu, koristil bo tudi pri aknah. Ker kožo 
stalno vlaži, je dobrodošel celo pri bolnikih 
z luskavico. Deluje tudi proti glivicam, 
zato se priporoča za mazanje predelov, 
ki so jih napadle glivice. Nekatere 
raziskave so dokazale učinkovitost pri 
preprečevanju razmnoževanja bakterij 
iz vrst Streptococcus, Echericchia coli, 
Staphylococcus aureus in Shigella. 
Nekateri pa celo zatrjujejo, da gel aloe vere 
zadrži staranje kože. 
Še enkrat je treba poudariti, da je treba 
pri odločanju o nakupu gela iz aloe 
vere paziti na vsebnost izvlečka iz aloe v 
posameznem izdelku. Včasih ima dodano 
še kakšno snov, ki nam bo koristila. 

Vendar je primarna prav vsebnost izvlečka 
aloe vere. Če je gel zelo tekoč, ga raje ne 
kupite. Pravi gel aloe vere je namreč gosto 
tekoč in nekoliko lepljiv, vendar pa ta 
občutek čez nekaj časa izgine. 

1. Intenzivna vlažilna nega za kožo 
obraza in telesa (izsušena, suha, 
razpokana koža),
poveča tudi količino topnega kolagena 
v koži, kar lahko upočasni nastanek 
gub in staranje kože,
vsebuje encim tirozinaza, ki razgrajuje 
tirozin, posledično preprečuje 
nastanek starostnih peg.
2. Učinkovita pomoč pri poškodbah 
kože (udarnine, praske, žulji, vse vrste 
opeklin, razdražena koža ob alergijskih 
reakcijah, žuželčjih pikih, po depilaciji 
ali britju),
• ščiti rano pred zunanjimi dražljaji 

(emolientni učinek),
• zavira rast bakterij (protimikrobno 

delovanje),
• pospešuje celjenje, regeneracijo,
• hladi, vlaži, celi.
3. Za dodatno kozmetično nego:
po depilaciji in britju,
za pripravo mask in pilingov,
za oblikovanje pričeske

Uporaba gela aloe vere:

Gel iz aloe vere se v ljudskem zdravilstvu uporablja že od nekdaj. Verjetno je to tudi 
najbolj znana uporaba te rastline, čeprav ima še vrsto drugih, koristnih učinkov. 

AKCIjA POLETjA: 
340 g ZA CENO 170 g!

NA VOLjO V LEKARNAh, 
SPECIALIZIRANIh 

PRODAjALNAh, 
SANOLAbORjIh IN NA 

www.hISA-ZDRAVjA.SI.
E: INfO@hISA-ZDRAVjA.SI 

T: 080 80 12
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Maja Vučina, profesionalna vizažistka, ki danes ustvarja za znana 
imena iz sveta glasbe, mode in filma. Je zagovornica lepotnih 
nasvetov, ki prihajajo iz babičine skrinje, tokrat pa jih deli tudi z 
bralci Zdravih novic.

MAJINI DOMAČI 
LEPOTNI 
RECEPTI

Hranilna maska za suhe lase
Sestavine za masko, s pomočjo katere se bodo 
lasje obnovili in hitreje rasli:
• jajce,
• jušna žlica olivnega olja,
• jušna žlica stopljenega karitejevega masla

Vse sestavine med seboj dobro premešajte 
in jih nanesite na lase od korenin do konic. 
Masko pustite delovati na laseh 1‒2 uri. 
Uporabljajte jo vsaj enkrat tedensko, vsaj dva 
meseca.

Medena maska za obraz
Preprost postopek za hranilno nego kože, ki ji bo ta v 
hladnih dneh še kako hvaležna:
• zmočite obraz s hladno vodo (zelo pomembno je, da je 

koža na obrazu navlažena),
• vzemite čajno žličko medu in ga z blazinicami prstov 

vtrite v kožo na obrazu, 
• masko na obrazu nato pustite kakšno minuto,
• obraz nato umijte s hladno vodo, ki bo pomagala, da se 

vlaga obdrži v koži.

Glinena maska za mastno kožo
Sestavine za masko za zelo mastno kožo: 
• voda,
• jabolčni kis,
• zelena glina.

Zeleno glino zmešajte z vodo (pri mastni, aknasti koži 
dodamo jabolčni kis), da nastane zmes, ki jo nanesite 
na ves obraz (razen oči), vrat in dekolte. Masko pustite 
delovati deset minut, nato pa jo izperite z mlačno vodo 
in na kožo nanesite kremo za obraz. 

Maska za krhke in lomljive nohte
Sestavine:
• žlička medu,
• sok polovice limone.

Obe sestavini skupaj dobro premešajte in nanesite na nohte. Masko pustite na 
nohtih dobrih 15 minut, nato pa jo nežno sperite s toplo vodo ter nahranite roke z 
dobro vlažilno kremo za nohte in roke. Za močnejše nohte masko uporabite najmanj 
dvakrat na teden.
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UltraShape TM Contour I ver3 
je revolucionarna neinvazivna 
metoda za oblikovanje telesa 
in trajno odstranjevanje 
maščobnih oblog. Storitev 
je namenjena moškim in 
ženskam z normalno do 
prekomerno telesno težo, 
odstranjuje pa predvsem 
maščobne obloge na trebuhu, 
stegnih in pasu.  Postopek 
se izvaja pri strokovno 
usposobljenem medicinskem 

kadru in traja približno eno uro in pol, klinični preizkusi pa 
dokazujejo, da trije tretmaji zmanjšajo obseg telesa do 10 cm. 
Aparatura je oblikovana s strani plastičnih kirurgov in podprt 
s številnimi kliničnimi poskusi ter dokazi.Temelj predstavlja 
dokazan terapevtski fokusiran ultrazvok, ki je že desetletja varno 
in učinkovito rabljen v medicinskih postopkih.

Sistem UltraShapeTM Contour I ver3 
ima vgrajeno patentirano ultrazvočno 
tehnologijo, pri kateri se energija 
osredotoči na točno določeno 
globino podkožnega maščevja-
raztrga ovojnico maščobnih celic 
na treh globinah (8mm,12mm,18mm). Zasnovana je tako, 
da uniči maščobno tkivo, okoliško tkivo (koža, žilice, živci in 
vezivno tkivo) pa ostane nepoškodovano. Akustični ultrazvočni 
valovi se skoncentrirajo v določeni točki in ustvarijo selektiven 
mehanski učinek. Mehanski (in ne termalni) efekt se ustvari 
zaradi optimiziranih akustičnih parametrov in pulzne oblike valov. 
Histološke in klinične raziskave so potrdile, da okoliško tkivo, ki je 
izpostavljeno mehanskemu učinku, ostane nepoškodovano. 
Pulzi fokusirane ultrazvočne energije pretrgajo membrano 
maščobnih celic, njihova vsebina pa se razlije v limfni sistem, od 
koder ga telo varno odstrani s pomočjo metabolizma. Uničene 
celice izginejo za vedno! 

Najnovejši sistem VELASHAPE II je nedgradnja 
sistema Velasmooth in Velashape, ki je 
namenjen odstranjevanju celulita, oblikovanju 
telesa ter razbremenjevanju mišic, ki ga že 
od leta 2005 dalje uporabljajo po celem 
svetu. sistem VELASHAPE II ima certifikat 
FDA za odstranjevanje celulita in certifikat za 
zmanjševanje obsega telesa kot edini neivazivni 
sistem.
VELASHAPE II je najnovejši napredek svetovnih 
tehnologov na tem področju in predstavlja 
kombinacijo elektro-optične energije.
Sistem VELASHAPE II ima 4 funkcije,ki delujejo 
hkrati v boju proti odstranjevanju celulita in 

oblikovanju telesa. Sinergija vseh štirih funkcij omogoča hitre in 
učinkovite rezultate: 

1. infrardeča svetloba segreva kožo do 5mm globoko in 
spodbuja lokalni metabolizem ter cirkulacijo krvi v koži in 
podkožju,s tem pa razbija maščobne celice

2. bi polarna energija usmerjena radioferkvenca z dodatnim 
segrevanjem segreje kožo še do 15mm globoko in 
spodbuja tvorbo fibroblastov, s čimer se poveča tvorba 
kalogena,elastina in hialuronske kisline.Tako krepimo 
vezivno tkivo ter zmanjšamo ohlapnost kože.

3. vakum ustvari podtlak, ki posledično razširi ožilje in izboljša 
prekrvavitev.

4. masaža- z masažnimi valjčki pospešuje odvajanje 
nakopičene medcelične tekočine v limfni sistem.

5. Povečamo mišični tonus in zmanjšamo ohlapnost kože
6. Sprostijo se mišice in živčevje
7. Poveča se izmenjevalna površina  med tkivi (izgine izgled 

pomarančne lupine na koži)
 
Pomembno pa je tudi vzdrževanje doseženega 
rezultata,kajti ta se najbolje vidi po enem mesecu zadnjega 
tretmaja in se vzdržuje enkrat na mesec ali dva.

ULTrAShApE - LipO brEZ SUKciJE 
in VELAShApE ii

Krumperška cesta 11, 1230 Domžale
Tel.: 05-99-41-304 • Gsm 041-606-477 • E-mail: mojca.kavka@alfaestetica.si • www.alfaestetica.si
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Se za beljenje zob odloči veliko ljudi? 
Zakaj se zobje obarvajo?
Za beljenje se zanima vedno več ljudi, 
tako žensk kot tudi moških, predvsem 
pa mlajše generacije, vendar poseg pred 
18. letom starosti odsvetujemo. Zobje se 
lahko obarvajo zaradi zobnih oblog, ki jih 
odstranimo že s samim čiščenjem zob, 
lahko tudi zaradi močnih barvil v hrani in 
pijači, kot so čaj, kava, vino, obarvani sadni 
sokovi. Obarvajo se  zaradi kajenja in tudi 
zaradi kromatogenih bakterij v ustni flori. 
Različna je  barva sklenine, ki jo prinesemo 
na svet in se razlikuje že v osnovi. Strukturo 
sklenine lahko obarvajo razna zdravila 
(na primer tetraciklinski antibiotiki, ki so 
se v 70. letih množično predpisovali) in 
sistemske bolezni. Potemnijo pa tudi 
avitalni (mrtvi) zobje ali pa jih obarvajo 
amalgamske plombe, ki jih skoraj po 
pravilu menjamo za bele. Na  koncu 
moram omeniti tudi staranje, saj z leti 
zobna sklenina potemni.

Kako poteka beljenje zob, kakšne 
načine poznamo? Je beljenje zob lahko 
škodljivo za zobe?
Zobe lahko pobelimo že z ultrazvočnim 
čiščenjem mehkih in trdih zobnih oblog, s 
peskanjem, kjer drobni prah pod pritiskom 
očisti zobe. Bolj kot to priporočam poliranje 
s profesionalnimi ščetkami in pastami, ki 
zobe gladijo in s tem preprečujejo ponovno 
zabarvanje zob. Za dosego svetlečega, 
bolj belega nasmeha moramo uporabiti 
belilni gel.  Učinkovitost takega beljenja je 
odvisna od koncentracije belilnega sredstva 
in od časa njegovega delovanja. Čas lahko 
skrajšamo z uporabo UV-luči in laserjev. 
Postopek izvajamo v ordinaciji s pomočjo 
UV-svetlobe in močnejših belilnih sredstev 
ali pa doma nekaj dni zapored po dve uri 
na dan z belilnimi geli nižjih koncentracij. 
Izvajamo tudi notranje beljenje mrtvih 
zob, ki pa pobeli le določen zob, ki je 
potemnel potem, ko smo mu odstranili 
živec. Uspeh beljenja je odvisen od vzroka 
nastanka obarvanja in od ustreznosti 
postopka, za katerega smo se odločili, saj 
moramo vedeti, kdaj je kateri postopek 

najprimernejši. Beljenje zob z belilnimi 
geli je lahko škodljivo, če ni pod kontrolo 
zobozdravnika, če se izvaja na nesaniranih 
zobeh in če se pretirava v koncentraciji gela 
ter ponavljanju postopka.

Je postopek treba ponavljati? Ali 
postanejo zobje s tem občutljivejši?
Beljenje, ki se izvaja v ordinaciji z 
močnejšimi sredstvi in z lučko, se ne 

ponavlja. Beljenje doma pa se ponovi nekaj 
dni zapored. Pri tem se lahko v primeru, 
če postanejo zobje občutljivi, za kakšen 
dan postopek prekine. Sicer pa je zelo 
pomembno po postopku zobe in dlesni 
premazati z zaščitnimi sredstvi.

Kdaj se lahko odločimo za beljenje zob? 
So možni kakšni zapleti?
Beljenje z belilnimi geli se lahko izvaja 

samo na popolnoma zdravih, saniranih 
in očiščenih zobeh, brez kariesa in  vnetja 
obzobnih tkiv. Tudi razgaljeni zobni 
vratovi so kontraindikacija za beljenje. 
Vsekakor je najbolje, da zobozdravnik 
temeljito pregleda in pripravi pacienta pred 
postopkom. Če se ne upošteva določenih 
pravil in navodil, lahko pride do zapletov. 
Skoraj vedno pa je prisotna začasna 
preobčutljivost zob.

Ali zobje sčasoma spet pridobijo barvo? 
Pacientom z razvadami, kot so kajenje, pitje 
kave in rdečega vina že takoj odsvetujemo 
postopek beljenja z belilnimi sredstvi. Prav 
tako pacientom s slabo ustno higieno, saj 
se jim stanje po beljenju prav kmalu povrne 
v prvotno. Takim priporočimo čiščenje z 
ultrazvokom in učinkovito individualno 
čiščenje vsaj dvakrat dnevno po tri minute.

Kaj pa beljenje zob doma, je varno in 
učinkovito?
Beljenje se lahko izvaja le, če so izpolnjeni 
vsi omenjeni pogoji zanj. Postopek mora 
biti nadzorovan, torej izveden v zobni 
ambulanti, pod nadzorom zobozdravnika, 
saj ta pripravi pacienta na beljenje in izbere 
zanj najprimernejšo metodo. Nujno je treba 
poskrbeti za oskrbo zob neposredno po 
beljenju. Zato uporabo belilnih sredstev, 
ki so v prosti prodaji dosegljivi vsakemu 
kupcu, zobozdravniki odsvetujemo.

bELJEnJE 
ZOb

ZDRAV NASMEH

Postopek beljenja zob mora biti 
nadzorovan, torej izveden v 
zobni ambulanti, pod nadzorom 
zobozdravnika, saj ta pripravi 
pacienta na beljenje in izbere 
zanj najprimernejšo metodo. 
Nujno je treba poskrbeti za 
oskrbo zob neposredno po 
beljenju. Zato uporabo belilnih 
sredstev, ki so v prosti prodaji 
dosegljivi vsakemu kupcu, 
zobozdravniki odsvetujemo.

Na vprašanja je odgovarjala 
Nina Čelesnik, dr. dent. med., 
www.celesnik.info.

Lepi beli zobje so ideal, ki ga lahko dosežemo z beljenjem zob. Kako beljenje poteka, kakšne načine 
poznamo, je lahko škodljivo in ali moramo beljenje izvajati v zobozdravniški ordinaciji ali morda kar 
doma? Za odgovore smo prosili Nino Čelesnik, dr. dent. med. Besedilo: Eva Jandl
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Ob ustreznem ravnanju, kot sta pazljiv 
poseg vstavljanja implantata in odlična 
ustna higiena, implantati lahko trajajo vse 
življenje.

Nadomeščanje enega zoba
Če manjka en zob v zobnem loku, 
ga lahko nadomestita implantat in 
prevleka. Katere prednosti ima implantat 
v primerjavi z mostičkom? Implantat 
ima več prednosti v primerjavi z drugimi 
možnostmi nadomestitve zob. Poleg tega, 
da ima videz in funkcijo naravnega zoba, 
implantat nadomesti zob brez posega v 
celovitost sosednjih zob, sicer je v primeru 
nadomestitve enega zoba z mostičkom 
potrebno brušenje sosednjih zob.

Implantat bo prav tako pomagal 
ohraniti alveolarni greben. Implantat 

Kontraindikacije za dentalne implantate 
so lahko:

• mladi pacienti, pri katerih čeljust še 
raste,

• nosečnice,
• strastni kadilci, saj kajenje 

upočasnjuje celjenje in lahko ogrozi 
uspešnost implantata,

• pacienti, ki so bili na terapiji obsevanja 
glave in vratu,

• osebe s kroničnimi boleznimi ali 
sistemskimi težavami, ki vključujejo 
visok krvni tlak, diabetes, bolezni 
vezivnega tkiva, hematološke bolezni, 
bolezni imunskega sistema, osebe 
s takšnimi boleznimi so lahko dobri 
kandidati za implantate, če je bolezen 
nadzorovana,

• osebe, ki jemljejo zdravila za zaviranje 

je namreč vsajen v kost in jo v okolici 
stimulira, zato v tem delu ne prihaja do 
resorpcije kosti, ki nastane po izgubi zob. 
Če je zob nadomeščen z mostičkom, 
kost ni stimulirana in pojavi se resorpcija 
kosti. Za daljše časovno obdobje je 
implantat lahko estetsko boljša in lažja 
rešitev za vzdrževanje ustne higiene kot 
mostiček.

Kako se vgradi implantat?
Najprej je treba vgraditi implantat v kost. 
Gre za brezbolečinski poseg, ki se opravi 
v lokalni anesteziji in med katerim se 
implantat videza vijaka zavije v kost. 
Implantat se prekrije z gingivo. Od 3 do 4 
mesece kost vrašča v mikroskopske pore 
na površini implantata, ki se tako učvrsti 
v kosti. Med tem časom se zobje lahko 
začasno nadomestijo na različne načine.

imunskega sistema,
• bruksizem – pretirana sila lahko 

zmanjša uspešnost vstavitve 
implantata.

Začetna presoja vključuje pregled 
ustne votline in zob ter natančno 
zobozdravstveno in splošno anamnezo.

Treba je narediti rentgenske posnetke, 
ki bodo zagotovili vpogled v količino 
kosti na mestu, kamor se bi vgradil 
implantat, in vzeti odtis za izdelavo 
modela, po katerem se lahko natančno 
naredi načrt terapije. Terapijo z 
implantati običajno izvaja ekipa 
zobozdravnikov, parodontolog ali 
oralni kirurg, ki vgrajuje implantate, 
in zobozdravnik protetik, ki izdeluje 
nadgradnjo na implantat.

Naslednji korak je poseg odkrivanja 
implantata in postavljanje nastavka 
na implantat. Ta nastavek omogoča 
namestitev prevleke. To je v bistvu 
ustreznik krnu brušenega zoba (prekriti 
implantat, odkrivanje implantata po 
osteointegraciji in končni videz po 
namestitvi prevleke).

Nadomestitev več zob
Če manjka več zob, jih lahko 
nadomestijo implantatno podprti 
mostički. V tem primeru bodo dentalni 
implantati nadomestili manjkajoče 
zobe in nekatere korenine. Kakšne so 
prednosti mostičkov na implantatih 
v primerjavi z mostički na zobeh ali 
z delnimi protezami? Mostički na 
implantatih niso odvisni od sosednjih 
zob. Torej, ne obremenjujejo sosednjih 
zob kot navadni mostički in posebej 
parcialne proteze. 

Nadomestitev vseh zob – popolna 
brezzobost
Če je treba nadomestiti vse zobe, 
implantati lahko nosijo semicirkularni 
mostiček ali protezo. Poleg tega, da je 
videz čim bolj podoben pravim zobem, so 
mostički na implantatih in implantatno 
podprte proteze udobnejši in stabilnejši 
od običajnih protez. Torej, odpravljena 
je premičnost proteze, ki moti govor in 
funkcijo.

Ali ste kandidat za dentalne 
implantate?
Idealen kandidat za implantate je 
oseba z dobrim splošnim in ustnim 
zdravjem. Za vgraditev implantatov je 
potrebna zadostna količina čeljustne 
kosti.

ZObni (dEnTALni) 
iMpLAnTATi – 
TrAJnA rEšiTEV pri 
MAnJKAJOčih ZObEh
Dentalni implantat je umetna korenina zoba iz titana, vstavljena v čeljust, da nosi prevleko ali 
mostiček. Implantati so idealna izbira za ljudi dobrega splošnega zdravja, ki so izgubili enega ali več zob 
zaradi parodontalne bolezni, poškodbe ali iz nekega drugega razloga. Besedilo: Ema Nasršen

ZDRAV NASMEH

Ob ustreznem ravnanju,kot sta pazljiv poseg vstavljanja implantata 
in odlična ustna higiena, implantati lahko trajajo vse življenje.
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Naravna zaščita, o kateri premalo 
govorimo
V ustih deluje naravni sistem, ki ščiti 
zdravje zob in sluznice. Vsak dan v ustih 
nastane več kot liter sline. Več kot 99 
% sline sestavlja voda, kar omogoča 
vlaženje ustne votline, ki je nujno, da 
lahko govorimo, pogoltnemo in okušamo 
hrano. Pretok sline v ustih deluje kot 
čistilna ekipa: učinkovito odstrani ostanke 
hrane, škodljive mikroorganizme in 
odmrle celice ustne sluznice. Če se 
ostanki hrane dalj časa zadržujejo v ustih, 
lahko pomenijo precejšnje tveganje za 
nastanek kariesa. 
Poleg vode so v slini tudi minerali, 
beljakovine in encimi, ki omogočajo 
intenzivno zaščitno in obnovitveno 
(remineralizacijsko) delovanje sline. Slina 
je že sama po sebi najboljša zobna pasta, 
vendar lahko njeno koristno delovanje še 
dodatno podpremo.

Podpora pri zaščiti pred kariesom
Mnenja glede uporabe zobnih past z 
dodanimi fluoridi so deljena, vendar 
večinoma velja, da fluoridi, ki so dodani 
zobnim pastam, pomenijo dodatno 
zaščito pred kariesom. Sodelujejo pri 
remineralizaciji zobne sklenine in ščitijo 
pred škodljivimi bakterijami. Zobnim 
pastam je v ta namen večinoma dodan 
natrijev fluorid v različnih koncentracijah.

Manj znana, a zelo pomembna 
pomoč
Poleg mineralov, ki jih vsebuje slina, 
imajo pri zaviranju nastanka mehkih 
zobnih oblog (biofilma) na zobeh 
pomembno vlogo tudi encimi, ki so 
prav tako že v slini. Ti razgrajujejo 
dolge verige škroba in beljakovinske 
molekule v hrani na njihove sestavne 
dele – glukozo in aminokisline. Encimi 
v slini zavirajo nastanek zobnih oblog 
in razgrajujejo sladkorje, še preden pri 
njihovi presnovi nastanejo škodljive 
kisline. Prav zato ni priporočljivo zvečer 
leči v posteljo z neočiščenimi zobmi. 
Pretok sline je namreč med spanjem 
precej upočasnjen in tako imajo kisline 
idealne razmere za raztapljanje kalcija, 
fosfatov in fluoridov v sklenini, kar lahko 
povzroči poškodbe na površini zob, 
znane kot zobna gniloba ali karies.

Včasih je prava dodana vrednost 
nekaj, česar ni
Večina zobnih past vsebuje zelo 

agresivne detergente, kot je SLS 
(natrijev lavrilsulfat). Ti škodljivo 
delujejo na ustno sluznico in lahko 
povzročijo uničenje njenih celic. 
Običajno vsebujejo paste tudi 
precejšnje količine močno dražilnih 
eteričnih olj. Vse to lahko poruši 
naravno ravnovesje v ustih ter povzroči 
draženje in pojav neprijetnih aft.

Učinkovita pomoč na preverjenih 
temeljih
Vsekakor ne moremo zanikati izjemne 
vloge sline pri ohranjanju zdravja zob 
in ustne sluznice, pa vendar bomo tudi 
v prihodnje uporabljali zobno pasto – 
zaradi prijetnega okusa ali pa zaradi 
dodatne zaščite, ki jo omogoča. Pri 
tem je pomembno, da izberemo pasto, 
ki nam v nobenem pogledu ne bo 
škodovala. 
Zobne paste Curaprox Enzycal so 
nežne do ustne sluznice, vendar hkrati 
omogočajo tudi zelo učinkovito zaščito. 
Ne vsebujejo detergenta in penila SLS 
(natrijevega lavrilsulfata) in vsebujejo 
encime, ki so tudi sicer prisotni v slini. 
Kombinacija teh encimov in natrijevega 
fluorida izboljša naravno antibakterijsko 
in remineralizacijsko delovanje sline. 
Tako je v ustih ohranjena naravna 
flora, aktivnost bakterij pa je dobro 
nadzorovana.

pOZnATE 
čUdOViTO 
MOč 
SLinE?
Že od nekdaj uporabljamo zobno ščetko v kombinaciji z zobno pasto, pri tem pa se ne sprašujemo, 
zakaj je tako. Znano je namreč dejstvo, da lahko s čiščenjem z zobno ščetko, ki ima več tisoč tankih, 
nežnih in gosto vpetih ščetin, učinkovito obvladujemo mehke zobne obloge in tako preprečimo 
pojav bolezni zob in obzobnih tkiv. Ste se kdaj vprašali, kaj je v zobni pasti? Je vse, kar pasta vsebuje, 
nujno potrebno in ali je sploh zdravo? Predvsem bi morala biti zobna pasta koristna in neškodljiva. 
Mnogo zobnih past na trgu pa zaradi svojih sestavin škodi površini zob, draži ustno sluznico in lahko 
mnogokrat vpliva na pogostejši pojav aft. 

ZDRAV NASMEH

Povsem zadostuje, če 
uporabimo toliko zobne 

paste, kot je veliko 
grahovo zrno. 

Besedilo: Tadeja Belak Šafhalter



Delovanje prehranskega dopolnila 
Divinitá Izvor se namreč spremlja 
s krvnimi preiskavami, ki jih izvaja 
podjetje Prva zdravstvena asistenca ‒ 
Klinika Pacient, d. o. o., iz Ljubljane. 
Prva krvna preiskava je bila narejena 

pred začetkom jemanja prehranskega 
dopolnila Divinitá Izvor, po njej pa so 
kandidati začeli jemati prehransko 
dopolnilo Divinitá po navodilih, ki so jih 
prejeli. Krvna preiskava je opravljena 
vsak mesec, saj se tako spremljajo 

spremembe v telesu. V vsaki številki 
poročamo o napredovanju projekta in 
zdravstvenih rezultatih, ki jih kandidati 
dosegajo s prehranskim dopolnilom 
Divinitá. V septembrski številki pa bodo 
predstavljeni končni rezultati.

SOdELUJOči brALci žE 
cEL MESEc prEiZKUšAJO 
diViniTá iZVOr

V začetku maja je 20 izbranih kandidatov začelo jemati prehransko dopolnilo iz organske rjave 
alge Ascophyllum nodosum – Divinitá Izvor. Po enem mesecu so opravljeni primerjalni krvni testi, 
ki kažejo prve rezultate. Sodelujoči kandidati so povedali, kakšne spremembe opažajo po mesecu 
jemanja prehranskega dopolnila Divinitá Izvor.

PREHRANA PROJEKT ZDRAVIH NOVIC Z DIVINITá IZVOR

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

slaba prebava

brez energije

reden pop.počitek

7.0

urejena prebava, odvajanje vode

veliko energije, manj spanca

ni več potrebe po pop. počitku

7.0

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Cvetka Alfas | 1951

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

normalno

nizek

nesproščena, stres

6.0

normalno

povečan, spočitost

več energije, manj stresa

7.0

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Anja Brinar | 1986

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

urejen

dober

slabo

8.5

urejen

dober

dobro

7.5

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

David Hinič | 1979

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

normalno

brez energije

slabo počutje, potreben počitek

5.5

normalno

več energije

boljše počutje, pop.počitek ni potreben

5.0

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Barbara Lenček Klepač | 1971

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

zelo povečan, urejena prebava

veliko več energije

veliko boljše

7.0

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

Pred uporabo Po 1. mesecu

zaprtost

nizek

slabo

7.0

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Marina Gruden | 1967 

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

jetra

ledvice

holesterol

trebušna slinavka

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

slaba prebava, 

brez energije

slabo počutje, slab spanec

7.0

redna prebava

povečan

kvalitetnejši spanec, odvajanje vode

6.5

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Nataša Sladič | 1975

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Pred uporabo Po 1. mesecu

Neža Mrevlje  | 1980

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

normalno

več energije

ni več utrujenosti, dober spanec

-

4.69

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

S-TSH (ščitnica)

normalno

nizek

utrujenost, veliko spanca

-

2.84

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

Sabina Kojc  | 1987

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizkoNormalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

izboljšana prebava

več energije

boljše počutje

6.5

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

slabše delovanje

manj energije

nečista koža

6.5

jetra

ledvice

holesterol

63-letna Cvetka ima motnjo srčnega ritma. »Prehransko dopolnilo 
Divinitá Izvor jemljem en mesec trikrat na dan po eno kapsulo. Že po 
enem tednu jemanja sem nehala izkašljevati sluz. Tudi prebava se 
je zelo uredila, voda se lepo odvaja. Potrebujem manj hrane, tako da 
sem shujšala za dober kilogram, kar me zelo veseli. Energijsko sem v 
dobri formi, spanec je kakovosten, tako da mi zadostuje pet ur spanja 
v nočnem času in nimam nobene potrebe po poležavanju čez dan, kar 
pa sem prej pogosto počela.«

27-letna Anja ima alergijo na cvetni prah. Po mesecu dni jemanja 
prehranskega dopolnila Divinitá Izvor pravi: »Opažam, da imam več 
energije, sem bolj sproščena in lažje premagujem stres, opažam tudi 
manj izpadanja las in močnejše nohte. Divinitá Izvor name deluje 
kot spodbujevalec energije. Res daje dodatno spodbudo in moč za 
vsakodnevne dejavnosti. Potrebujem manj spanja in zbujam se bolj 
spočita. Učinke sem začela čutiti po približno dveh tednih. Prehransko 
dopolnilo Divinitá Izvor jemljem vsakodnevno, zjutraj 2 kapsuli in 
popoldne 1 kapsulo.«

46-letna Marina ima več zdravstvenih težav: poapnenje žil, previsok
holesterol. »Ob jemanju Divinitá Izvor je splošno počutje boljše. 
Večkrat dnevno moram na veliko potrebo, zvečer včasih zelo težko 
zaspim. Imam dosti več energije kot prej in splošno počutje je veliko 
boljše. Vsak dan vzamem 3 kapsule Divinitá Izvor.«

34-letna Neža ima občutek utrujenosti in alergijo na pse in mačke ter 
seneni nahod. »Ob jemanju Divinitá Izvor imam nekoliko več energije 
in sem manj utrujena. Jutranje vstajanje je občutno lažje kljub manj 
spanja. Učinke sem opazila po več kot 14 dneh. Prehransko dopolnilo 
Divinitá Izvor jemljem trikrat na dan.«

34-letni David je obremenjen z družinsko hiperholesterolemijo. 
»Počutje ob jemanju prehranskega dopolnila Divinitá Izvor je dobro, 
večje spremembe ne opažam. Glede na to, da se redno športno 
udejstvujem, se mi ne zdi, da bi imel kaj več energije, količina 
potrebnega spanca je ostala nespremenjena. Kapsule jemljem kot 
dogovorjeno, trikrat dnevno po jedi. Najbolj me zanima, kakšni bodo 
rezultati krvnih preiskav.«

42-letna Barbara ima potrjeno diagnozo multipla skleroza. »Odkar 
jemljem Divinitá Izvor, imam več energije, na splošno je počutje 
boljše. Imam več energije, popoldanski počitek ni potreben. V bistvu 
potrebujem manj spanja. Zbujam se naspana. Učinke sem opazila po 
enem tednu jemanja prehranskega dopolnila Divinitá Izvor. Jemljem 
tri kapsule prehranskega dopolnila Divinitá Izvor po kosilu.«

39-letna Nataša ima težave s kislino in nizkim krvnim tlakom. »Po 
enem mesecu jemanja dopolnila Divinitá težko ocenim vpliv na 
splošno počutje. Prehransko dopolnilo jemljem dnevno po 3 kapsule. 
Že takoj po začetku uporabe Divinitá so se pokazali prvi pozitivni 
učinki, saj imam redno prebavo ter povečano odvajanje vode. Moje 
zdravstvene težave so še vedno prisotne, zmanjšalo se je le zastajanje 
vode v telesu in s tem se je zmanjšalo zatekanje nog. Trenutno 
potrebujem več spanca, ki pa je trdnejši in bolj kakovosten v primerjavi 
s spancem pred jemanjem dopolnila Divinitá Izvor.«

27-letna Sabina hujših zdravstvenih težav nima, že vrsto let pa se bori 
z nečisto kožo. »Pri počutju ne opažam sprememb, morda je res, da 
zjutraj lažje vstajam in da se mi je izboljšala prebava. Spim enako kot 
prej, učinke jemanja prehranskega dopolnila Divinitá Izvor sem opazila 
po dveh tednih. Jemljem ga trikrat na dan.«

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Aktiviraj svojo energijo.



metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

normalno

malo energije

zaspanost, utrujenost

7.0

normalno

povečan

boljša koncentracija, manjša utrujenost

7.5

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Alenka Dajč | 1969

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Pred uporabo Po 1. mesecu

 Saša Lešnjak  | 1978

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

povečana prebava

dober

dobro

5.5

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

normalno

dober

dobro

-

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

Slavica Jankovič  | 1949

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

normalno

več energije, bolj spočita

zelo dobro

7.5

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

normalno

malo energije

slabše počutje

6.5

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

Senka Halebić  | 1986

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

normalno

potrebuje manj spanca

trši nohti

6.0

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

normalno

normalen

zadrževanje vode v telesu

-

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

jetra

ledvice

holesterol

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

normalno

normalen

visok krvni tlak

7.0

normalno

normalen

znižan krvni tlak

7.0

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Andrejka Filipič | 1956

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Pred uporabo Po 1. mesecu

Silva Perčič  | 1968

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

urejena in pospešena prebava

veliko večji

ni utrujenosti, ni zaspanosti

7.0

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

jetra

ledvice

holesterol

neustrezna prebava

nizek

utrujena, zaspana

7.0

normalno

več energije

boljše počutje, spanec

6.5

1.88

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

S-TSH (ščitnica)

Pred uporabo Po 1. mesecu

normalno

malo energije

slab spanec

5.0

2.80

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Marija Erzetič | 1947 

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

jetra

ledvice

holesterol

trebušna slinavka

Pred uporabo Po 1. mesecu

Silvana Jerman  | 1965

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

normalno

povečan, ni jutranje utrujenosti

ne bolijo kolena

6.0

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

normalno

nizek, utrujenost

bolečine v kolenih

6.0

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

jetra

ledvice

holesterol

normalen

več energije, boljša kondicija

manj utrujena, dober spanec

6.0

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

Pred uporabo Po 1. mesecu

normalen

utrujenost

slabo

5.0

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Neva Ribnikar | 1967 

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

jetra

ledvice

holesterol

Pred uporabo Po 1. mesecu

Sonja Podrepšek  | 1951

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizkoNormalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

jetra

ledvice

holesterol

urejena prebava

boljši

potrebuje manj spanca

6.0

0.688

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

S-TSH (ščitnica)

zaprtost

pomanjkanje energije

pogosto utrujena

5.0

0.678

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

jetra

ledvice

holesterol

železo

Pred uporabo Po 1. mesecu

normalen

dovolj energije

dobro

6.5

Normalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

Darija Ciglar Brzovič | 1979 

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

normalen

več energije

dobro

6.0

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

Pred uporabo Po 1. mesecu

Tanja Medved Drobež  | 1979

Po 2. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizko

Po 3. mesecu

Normalno PrekomernoPrenizkoNormalno PrekomernoPrenizko Normalno PrekomernoPrenizko

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.

urejena prebava, ni več težav

več življenjske energije

boljše počutje, ni utrujenosti

7.0

metabolizem

nivo energije

splošno počutje

pH urina

težave z želodcem

malo energije, izčrpanost

stres, utrujenost

5.5

jetra

ledvice

holesterol

trebušna slinavka

45-letna Alenka ima povišan holesterol. »Splošno počutje ob jemanju 
dopolnila Divinitá Izvor se ni bistveno spremenilo, morda so bila 
pričakovanja velika, a to še ne pomeni, da sprememb ne bo. Moja 
glavna težava je holesterol, tako da bodo meritve pokazale, ali jemanje 
pozitivno vpliva na padec vrednosti le-tega. Opažam spremembe na 
energetski ravni, kar se kaže v boljši koncentraciji in manjši utrujenosti 
pri vsakodnevnih opravilih. Resnično pa drži, da ob jemanju Divinitá 
Izvor potrebuješ manj spanja. Učinki jemanja Divinitá Izvor so se pri 
meni pokazali že po desetih dneh. Prehransko dopolnilo jemljem 
trikrat dnevno.«

36-letna Saša hujših zdravstvenih težav nima. »Po enem mesecu 
jemanja prehranskega dopolnila Divinitá Izvor moram priznati, da pri 
počutju ne opažam nobenih sprememb. Sem pa opazila dva učinka: 
lase imam bistveno močnejše, gostejše in so se vidno okrepili. Drugi 
učinek sem opazila pri pospešeni prebavi v prvih 14 dneh, ko se je 
telo še navajalo na nov način. Čez čas se je tudi to umirilo. Prehransko 
dopolnilo Divinitá Izvor jemljem trikrat na dan.«

58-letna Andrejka ima visok pritisk, sladkorno bolezen in zmanjšano 
odpornost. »Po enem mesecu jemanja Divinitá Izvor se je pri meni 
znižal krvni tlak (prej v povprečju 175/90, zdaj 145/75). Spim enako 
kot prej. Prve učinke pri krvnem tlaku sem opazila po štirinajstih dneh. 
Prehransko dopolnilo Divinitá Izvor jemljem trikrat na dan; zjutraj, 
opoldan in zvečer.«

45-letna Silva ima težave s povišanim krvnim tlakom, nerednimi 
ciklusi, neustrezno prebavo, preveč kilogrami in nizko ravnjo 
hemoglobina. »Prehransko dopolnilo Divinitá Izvor jemljem slab 
mesec dni in sicer tri na dan. Že po dveh dneh jemanja me je 
presenetil vpliv na prebavo in izločanje, ki je bilo ne samo urejeno, 
ampak zelo pospešeno, kar kaže na povečano izločanje toksinov iz 
telesa. To je bilo vidno tudi na koži. Dvignila se mi je raven energije, 
ni utrujenosti in občasne zaspanosti. Opažam, da sem lahko zvečer 
dosti dlje pokonci, pa se zjutraj prej in z lahkoto zbudim.  Dobra stran 
uživanja prehranskega dopolnila je tudi ta, da sem se ob jemanju 
navadila redno piti vodo, saj sem prej na to velikokrat pozabila.«

66-letna Neva ima težave s ščitnico, povišanim holesterolom in slabim 
splošnim počutjem ter utrujenostjo. »Po enem mesecu jemanja 
prehranskega dopolnila Divinitá Izvor sem manj utrujena, dobro 
spim. Manj me bolijo sklepi, razpoloženje je boljše. Najopaznejša 
sprememba je, da imam več energije, sem v boljši kondiciji. 
Učinke sem opazila šele v zadnjem tednu, se pravi po 3 tednih 
jemanja. Prehransko dopolnilo Divinitá Izvor jemljem trikrat dnevno, 
po navodilih.«

62-letna Sonja ima težave s ščitnico. »Prehransko dopolnilo Divinitá 
Izvor sem začela jemati pred enim mesecem, dnevno po 3 kapsule. 
Splošno počutje je za zdaj brez večjih sprememb, ker pa se mi 
je uredila prebava, ni več neprijetnega in slabega počutja zaradi 
slabe prebave. Prebava se je uredila že prvi teden jemanja Divinitá. 
Vidnejše spremembe sem opazila tudi na nohtih, saj niso več tako 
mehki in krhki, tudi koža ni več tako suha, temveč je bolj svilnata. 
Glede delovanja ščitnice čakam, kaj bodo pokazali krvni testi. Ker 
sem že starejša, bom verjetno potrebovala še kak mesec, da se moja 
energetska raven vidno izboljša. Potrebujem manj spanca.«

64-letna Slavica ima težave s koleni. »Moje splošno počutje je zelo 
dobro, imam več energije, sem bolj spočita, zjutraj se lažje zbudim. 
Prav gotovo pa čutim, da imam več energije in zjutraj lažje vstanem 
iz postelje. Odkar jemljem Divinitá Izvor, potrebujem manj spanca, se 
zjutraj prej zbudim in čutim, da sem bolj spočita kot pred začetkom 
jemanja le-tega. Približno po preteku dveh tednov jemanja Divinitá 
Izvor sem začutila te spremembe oz. izboljšanje. Prehransko dopolnilo 
Divinitá Izvor jemljem redno, trikrat na dan po eno kapsulo.« 

28-letna Senka ima nekaj zdravstvenih težav: zadrževanje vode, 
prisotnost kandide, policistični jajčniki. »Po enem mesecu jemanja 
prehranskega dopolnila Divinitá Izvor ne opažam velikih sprememb 
glede splošnega počutja, le manj spanca potrebujem kot prej. Prvič 
po enem letu sem imela normalno menstruacijo. Glede zadrževanja 
vode v telesu vidim rahlo izboljšanje … Potrebujem manj spanca, kar je 
zelo zanimivo, saj sicer več spim. Prvi pozitivni znaki so se pokazali po 
3 tednih jemanja. Prehransko dopolnilo Divinitá Izvor jemljem trikrat 
dnevno po glavnih obrokih.«

67-letna Marija ima težave s ščitnico. »Lahko rečem, da imam 
več energije kot sem je imela prej in da bolje spim. Ob jemanju 
prehranskega dopolnila Divinitá Izvor sem najprej opazila, da se mi 
je polepšala koža, glede izboljšanja zdravstvenih težav pa bo verjetno 
prehransko dopolnilo dopolnila Divinitá Izvor potrebno jemati dalj 
časa. Jemljem tri kapsule na dan.«

49-letna Silvana ima bolečine v kolenu, povišan holesterol, slabo 
prebavo, nizek tlak, težave s telesno težo, pomanjkanje odpornosti. 
»Prehransko dopolnilo jemljem, potem ko dobro zajtrkujem in kosim. 
Vpliva na splošno počutje. Spremembe že opažam: lasje so malo 
gostejši, koža mehka, gladka ... Glede zdravstenih težav opažam 
izboljšanje: nisem več tako utrujena, kolena manj bolijo, krvni tlak je 
boljši, upam, da se bodo tudi druge težave, ki jih imam, uredile. Imam 
več energije kot prej. Ob jemanju Divinitá Izvor potrebujem manj 
spanca, in ko se zbudim, nisem utrujena kot prej. Učinke jemanja 
Divinitá Izvor sem opazila že četrti dan. Prehransko dopolnilo Divinitá 
Izvor jemljem dvakrat na dan.«

35-letna Darija je v preteklem letu prebolela kar nekaj viroz ter 
bakterijskih vnetij. »Prehransko dopolnilo Divinitá Izvor uživam 
približno en mesec, vendar za zdaj ne opažam nobenih sprememb 
pri splošnem počutju. Raven energije se ni bistveno spremenila. Ob 
jemanju Divinitá Izvor potrebujem enako količino spanca kot prej. 
Jemljem po 3 kapsule dnevno.«

35-letna Tanja ima težave z želodcem. »Po jemanju prehranskega 
dopolnila Divinitá Izvor opažam izboljšano splošno počutje. Manj sem 
utrujena in imam posledično več življenjske energije. Po službi sem 
bila v popoldanskem času precej izčrpana, zdaj pa nimam več teh 
težav in z lahkoto opravim popoldanske opravke, preživim kakovosten 
čas z družino in si najdem tudi čas za športne aktivnosti na prostem. 
Težav z želodcem nimam več. Po enem tednu jemanja sem že opazila 
pozitivne učinke: boljše počutje, več energije, manj oz. nič težav z 
želodcem. Prehransko dopolnilo Divinitá Izvor jemljem trikrat na dan 
po obroku.«

*Podatki bazirajo na dejanskih izvidih analize krvi in urina in izjavi kandidata.
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Ali so rjave alge osnova vseh izdelkov 
Divinitá? Kakšni so učinki rjavih alg? 
Jih priporočate ljudem vseh starosti?

Rjave morske alge so osnovna sestavina 
vseh izdelkov Divinitá, ki delujejo kot 
prebiotik, kar pomeni, da ustvarjajo 
primerno okolje za rast in razvoj koristnih 
črevesnih mikroorganizmov, spodbujajo 
njihovo razmnoževanje oziroma so 
njihova hrana. Prehranska dopolnila 
Divinitá ne vsebujejo nikakršnih kemičnih 
komponent, preprosto povedano – nič 
dodano, nič odvzeto!

Da bi bolje razumeli pomembnost 
»morske prehrane«, pomaga, če 
razumemo nekaj o izvoru življenja in 
vlogi, ki so jo morske hranilne snovi 
igrale v evoluciji našega telesnega 

tudi njihova mineralizacija je boljša kot v 
kateri koli drugi rastlinski ali živalski hrani.

Rjave morske alge Divinitá so priporočljive 
za ljudi vseh starosti, ki želijo delovanje 
svojega telesa obnoviti, okrepiti in 
negovati, povečati energetsko raven, imajo 
zdravstvene težave, so izčrpani ali okrevajo 
po operaciji. Izdelki Divinitá so razširjeni in 
priznani po vsem svetu.

Z neprimerno prehrano si vsak dan
sproti uničujemo črevesno floro, kar
je vzrok za nastanek večine bolezni.
Izdelki Divinitá so označeni kot
prebiotik – kaj so prebiotiki in zakaj so
pomembni za boljše delovanje črevesja
in posledično celotnega organizma?

Vsak človek, naj mu je to všeč ali ne, mora 
vsak dan jesti. 
Če človek nima uravnovešene prehrane, 
črevesje ne more delovati normalno, pri 
tem pa vsi radi pozabljajo, da se jim bo 
to, kar so danes pojedli, jutri vgradilo v 
telo. Drugače povedano, to, kar so pojedli 
danes, včeraj, predvčerajšnjim, bo še 
leta in delno desetletja usodno vplivalo 
na mladostnost in odpornost telesa ter 
zdravstveno stanje.

Črevesje je, razvojno gledano, naš prvi 
in tudi najbolj enostaven organ. Vsi 
drugi organi so z njim povezani in so 
mu podrejeni, kar pomeni, da vpliva na 
stanje vseh drugih organov in procesov 
v telesu, zato je uravnotežena črevesna 
flora pomembna za normalno delovanje 
organizma.

Na primer: če ljudje posegajo po vedno 
enaki hrani, je velika verjetnost, da se 
razvije samo ena vrsta bakterij, kar pa 
seveda ni dovolj za pravilno delovanje. Če 
se človek prehranjuje dobro in bakterije 
v črevesju dobro delajo, lahko prepreči in 
pozdravi več bolezni, kot bi si mislil.

Eden glavnih razlogov je nedvomno 
odsotnost razstrupljanja – s tem ne mislimo 
tedenske ali dvotedenske razstrupljevalne 
kure, saj telo tega ni navajeno, zato 
povzročimo samo šok. Hrano uživamo vsak 
dan in s hrano, ki jo kupujemo, zaužijemo 
ogromno snovi, ki telesu preprečujejo 
normalno delovanje, zato je razstrupljanje 
treba vključiti v vsak dan.

Prebiotiki so snovi, ki v črevesju ustvarjajo 
primerno okolje za rast in razvoj koristnih 
črevesnih mikroorganizmov, spodbujajo 
njihovo razmnoževanje oziroma so 
njihova hrana. So predvsem hranila za 
mlečnokislinske bakterije.

razvoja. Še danes to obširno ravnotežje 
hranilnih snovi, ki jih najdemo v divjih 
morskih algah, omogoča, da dosežemo 
»ravnotežje hranilnih snovi« in 
ravnotežje celotnega sistema.

V prehrani imajo rjave morske alge 
Ascophyllum nodosum zelo velik 
pomen, saj so hranilno dovršene 
in imajo sposobnost vzdrževanja 
človeškega življenja. Poskrbijo za 
naravno in celostno ravnotežje makro- 
in mikrohranilnih snovi brez odvečnih 
sestavin. 
 
Nekaj vrst živali, tudi galapaški kuščarji, 
se prehranjuje izključno z algami. Na 
otočju Lofoti mladi divji losi tudi poleti 
prehodijo kilometre od gora, da se hranijo 
z algami, ki rastejo ob obali. Od vseh 

Učinek prebiotikov je danes dokazano 
znanstveno dejstvo in je povezan z 
aktivnostjo imunskega sistema. Dokazano 
je, da prebiotiki bistveno spremenijo 
sestavo črevesne flore pri dojenčkih, 
mladostnikih in odraslih.

Prebiotične sestavine niso občutljive na 
toploto, mraz, kisline ali čas. Pomembnejše 
kot dodajanje probiotikov je vzdrževanje 
obstoječe črevesne flore s prebiotiki. Torej, 
brez prebiotikov nam probiotiki nič ne 
koristijo. 

alg so rjave morske alge Ascophyllum 
nodosum hranilno najbogatejše in imajo 
najobsežnejše ravnotežje hranilnih snovi. 
Zaradi njihovega edinstvenega arktičnega 
okolja in evolucije veljajo za izredne in so 
bile najpogosteje predmet raziskav in študij 
zadnjih 50 let. 

Alge so najbolj hranilna oblika rastlinstva 
na našem planetu – vsebujejo skoraj vse 
obstoječe hranilne snovi. Tako so nasičene 
z minerali, da jih navadno uporabljajo 
kot nadomestilo v receptih, saj priskrbijo 
temelj mineralov za boljši izkoristek 
beljakovin in vseh drugih hranilnih snovi. 
Nudijo obsežen razpon beljakovinske 
vsebine kot dodatek k neverjetni zmožnosti 
kombiniranja z drugo zelenjavo, žitaricami 
in stročnicami. Ne le da prispevajo 
dragocene beljakovine in hranilne snovi, 

Več kot boste uživali prebiotikov, več 
»dobrih« bakterij boste imeli v črevesju 
in bolj boste aktivirali oz. stimulirali 
naravne procese vašega telesa. Človeško 
telo se je sposobno samo ubraniti 
nezaželenih elementov v organizmu, 
ampak samo ko naravni procesi delujejo 
nemoteno.

Zato je treba že danes poskrbeti za 
pravilno delovanje izvora, aktivacijo 
naravnih procesov v telesu, pravilno 
sprostitev in razstrupljanje.

Naši kandidati preizkušajo prehransko dopolnilo Divinitá Izvor, podjetje Divinitá pa ponuja še nekaj 
drugih izdelkov. Kateri so ti izdelki in čemu so namenjeni, smo vprašali Uroša in Marijano Pocajt iz 
podjetja Divinitá. Tokrat predstavljamo dva izdelka: Divinitá ActiveSlim in Divinitá Cellulitex.

PREHRANA

Divinitá ActiveSlim združuje 2 
visokohranilni sestavini, deluje kot 
prebiotik in pomaga pri odpravi 
maščobnih zalog, kar deluje na 
prekomerno telesno težo.

Vsebuje: jagode acai (Euterpe 
oleracea) in rjave alge (Ascophyllum 
nodosum).
Priporočena dnevna količina: 2 
x 1 kapsula dnevno 20 min pred 
obrokom z zadostno količino 
tekočine. Pozitivni učinki jemanja so 
pri večini uporabnikov vidni že po 
2–3 tednih! Uporaba izdelka zaradi 
prebiotičnih učinkov ni omejena. 

Divinitá Cellulitex združuje 3 
visokohranilne sestavine, ki s 
prebiotičnim pristopom prispevajo k 
uravnavanju odvečne tekočine v telesu, 
hkrati spodbuja pravilno delovanje 
jeter in žolčnika ter prispeva k odpravi 
maščobnih zalog.
Omogoča izboljšanje videza kože 
z močmi rjave alge, artičoke in 
regrata ob uporabi napredne Divinitá 
tehnologije™ in prebiotičnih učinkov ter 
z zagotovljenim spektrom vitaminov, 
mineralov in esencialnih aminokislin v 
organski obliki, ki jih telo lahko uporabi 
na celični ravni.

Vsebuje: rjave alge (Ascophyllum nodosum), artičoko (Cynara Scolymus) in regrat 
(Taraxacum officinale).
Priporočena dnevna količina: 2 x 1 kapsula dnevno 20 min pred obrokom z 
zadostno količino tekočine. Pozitivni učinki jemanja so pri večini uporabnikov vidni 
že po 2–3 tednih! Uporaba izdelka zaradi vseh prebiotičnih učinkov ni omejena.

Vsebuje spekter vitaminov 
A, B1, B2, B3, C in E.

Vsebuje kalcij, baker, železo, 
magnezij, cink.

Je eden najbogatejših virov 
antioksidantov fenolov.

Podpira delovanje jeter.

Podpira razstrupljanje.

Pomaga pri delovanju prebavnih sokov 
in izločanju odvečne tekočine iz telesa.

Hranilne koristi Podpora

diViniTá – 
pESTrOST 
iZdELKOV ZA 
rAZLičnE nAMEnE

Izdelki so na voljo v drogeriji Leposana 
in drugih specializiranih trgovinah… 040 798 093Kontaktna št za 

pomoč uporabnikom:
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Tako ti organi ne morejo sproti izločati 
vseh nakopičenih toksinov in ti se začnejo 
nabirati v telesu. Zato je v današnjih časih, 
če želimo ohraniti zdravje, dobro počutje, 
mladostnost, vitalnost in miselno jasnost, 
zelo pomembno, da telesu pomagamo z 
razstrupljanjem.
Z razstrupljanjem omogočimo telesu, da 
čim učinkoviteje izloča toksine. Preprosto 
povedano – razstrupljanje organizma se 
začne takrat, ko v telo vnesemo manj 
toksinov, kot jih le-to izloči. Ko je telo 
očiščeno, smo bolj v ravnovesju, naše 
funkcije prebave, asimilacije in izločanja 
postanejo učinkovitejše, naš imunski 
sistem je okrepljen in telo se je bolj 
sposobno samo zdraviti.

Najpogostejši in najprej opaženi učinki 
razstrupljanja so:
• izguba telesne teže in vse bolj mladosten 

videz,

• človek ne zboleva več oziroma so bolezni 
preproste in izzvenijo v zelo kratkem 
času,

• bolezni sodobnega človeka, kot so 
bolezni srca in ožilja, rak, diabetes, 
debelost in avtoimunske bolezni, se 
pojavljajo bistveno redkeje,

• stalni glavoboli, pogosti prehladi in 
druge majhne tegobe lahko kar izginejo 
oziroma se pojavljajo le še zelo redko.

KAJ JE 
rAZSTrUpLJAnJE

PREHRANA

POLETNI 
SMOOTHIE

KLASIČNI ZELENI 
SMOOTHIE

ŠE EN ZELENI 
SMOOTHIE

Recepti za kašaste sokove – smoothieje

JAGODNI 
SMOOTHIE

V telesu imamo organe, ki omogočajo izločanje toksinov iz telesa. To so pljuča, jetra, ledvice, črevesje 
in koža. Pri izločanju toksinov pomaga tudi limfni sistem. Glede na to, da smo v današnjem svetu vse 
bolj obremenjeni z vplivi iz okolja in tudi s toksini, ki jih proizvaja telo ob normalnem delovanju, so vse 
bolj obremenjeni tudi organi, ki skrbijo za izločanje. Besedilo: Karla Klander, svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in zdrav 

življenjski slog, certificirana nutricistka (www.karlaklander.com/sl)

ESI® Aloedermal Solar, 
naravna zaščita pred 
soncem. Varni sončni filtri in aktivne 

naravne učinkovine. Preprosto 
za nanašanje, brez belih sledi. 

Vodoodporno.
Primerno za občutljivo kožo za vso 

družino, tudi za otroke.

SESTAVINE:
• 2 banani
• 2 breskvi
• 1/2 skodelice suhega 

kokosa
• voda po okusu

NAVODILA:
Vse sestavine mešamo v 
mešalniku tako dolgo, da 
dobimo slasten napitek. 
Z veliko užitka ga počasi 
popijemo po slamici.

SESTAVINE:
• 2 banani
• 1 velik šop špinače
• sok 1/2 limone
• voda po okusu

NAVODILA:
Vse sestavine zmešamo v 
mešalniku in uživamo!

SESTAVINE:
• 2 jabolki
• 1 kivi
• nekaj kosov ananasa
• 1 šop ohrovta
• voda po okusu

NAVODILA:
Pri ohrovtu odstranimo bele 
dele ter ga s sadjem in nekaj 
vode zmešamo v gladek sok.

SESTAVINE:
• 2 banani
• 1 skodelica jagod
• 1 šop blitve
• sok 1/2 limete
• 1 jedilna žlica spiruline
• voda po okusu

NAVODILA:
V mešalniku zmešamo 
sestavine in pazimo, da nam 
kdo ne ukrade tega slastnega 
napitka!

Preprosto povedano – 
razstrupljanje organizma se 
začne takrat, ko v telo vnesemo 
manj toksinov, kot jih le-to 
izloči. Ko je telo očiščeno, smo 
bolj v ravnovesju, naše funkcije 
prebave, asimilacije in izločanja 
postanejo učinkovitejše, naš 
imunski sistem je okrepljen in 
telo se je bolj sposobno samo 
zdraviti.

• lepši in močnejši 
lasje in nohti,

• koža postane 
mehkejša in 
sijoča,

• več energije,
• kronične bolečine 

se lahko bistveno 
zmanjšajo,

• izboljšanje 
prebave,

• boljše spanje in 
boljše psihično 
počutje,

• iz telesa se začne 
izločati sluz,

• v telesu se 
počutimo 
lahkotni in zadovoljni,

• naš um je bister in kreativen,
• počutimo se bolj živi in radostni.

Dolgoročno zagovorniki naravnega 
zdravja opažajo še nič koliko dobrobiti 
razstrupljanja:
• mogoče je bistveno izboljšanje stanj ob 

kroničnih boleznih,
• telesna teža se uravnoteži na točki, ki je 

za posameznika najprimernejša,
• menstruacije postanejo šibkejše in manj 

boleče ali pa težave ob menstruacijah v 
celoti izginejo,
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Likopen spada v skupino karotenoidov, to 
so sestavine sadja in zelenjave, hkrati pa 
je to snov, ki ji pripisujejo protirakotvorno 
delovanje. Likopena naše telo ne more 
tvoriti, zato ga moramo dobiti s hrano.
Največ ga je v paradižniku, še več pa 
v izdelkih iz paradižnika, na primer v 
paradižnikovi omaki. To pa zato, ker se 
biotična dostopnost karotenoidov pri 
toplotni obdelavi živil povečuje. Absorpcija 
likopena je odvisna tudi od maščob, saj je 
likopen topen v maščobah in tako je telesu 
dostopnejši. Več likopena je v lupini sadeža, 
manj pa ga je v mesnatem delu.

Naravni antioksidant 
Likopen in karotenoidi so na splošno znani 
kot naravni antioksidanti, kar pomeni, da 
nevtralizirajo proste radikale. Ti v našem 
telesu nastajajo pod vplivom različnih 
dejavnikov iz okolja, na primer toplote, 
sevanja, kajenja, uživanja alkohola, 
stresa, staranja, in poškodujejo telesne 
celice. Antioksidanti te negativne učinke 
nevtralizirajo. Likopen je znan borec v boju 
proti raku na prostati in nekaterim drugim 
vrstam raka, boleznim srca in ožilja ter 
drugim resnim boleznim, saj je kar nekaj 
študij potrdilo, da likopen zavira nastanek 
raka na prostati, dojkah, prebavilih in koži. 
Ugodno naj bi vplival tudi na srčno-žilne 
bolezni. 

Paradižnik, vir likopena
Najpomembnejša snov v paradižniku 
je likopen, ki je glavni krivec za to, da je 
paradižnik rdeče barve. Ravno likopen naj 
bi bil pri paradižniku izvor vseh zdravilnih 
učinkov. Dokazano je, da je likopen 
učinkovit, saj naj bi ljudje, ki uživajo veliko 
paradižnika, redkeje umirali zaradi rakavih 

Paradižnik je znan kot hrana, ki pogasi 
žejo, nas osveži in poveča apetit.

Vpliv na srce
Paradižnik ima zelo pomembno vlogo 
pri zmanjševanju tveganja za nastanek 
oziroma razvoj bolezni srca in ožilja 
zaradi visoke vsebnosti likopena, ki z 
antioksidacijskim delovanjem v človeškem 
telesu in organizmu nevtralizira proste 
radikale. Če se to ne bi dogajalo, bi 
prosti radikali utegnili poškodovati 
celične membrane in celice. Zaščita, ki jo 
omogoča likopen, pa zmanjšuje tveganje 
za nastanek vnetij in posledično tudi za 
nastanek ali napredovanje arterioskleroze. 
Blagodejno na srce vpliva tudi vsebnost 
kalija, niacina, folatov in vitamina B6, ki jih 
vsebuje paradižnik. 

Hitro pripravljena juha iz svežega 
paradižnika za vroče poletne dni

Sestavine:
• 1 čebula
• 3 žlice a
• 4 do 6 svežih, zrelih 

mesnatih paradižnikov
• peteršilj
• timijan
• sol
• poper
• čili v prahu

Priprava:
Na počasi segretem olivnem olju dobro 
prepražite nasekljano čebulo. Nato 
dodajte na kocke narezane paradižnike – 
če vas ne moti, jih uporabite kar z lupino, 
saj se v njej skriva veliko za zdravje 
koristnih snovi. Dodajte sol, čili, poper in 
timijan ter zalijte z vodo ali zelenjavno 
jušno osnovo. Kuhajte od deset do 
dvajset minut, da se paradižnik skuha. 
Po želji juho pretlačite z ali pajo pustite 
kar tako. Nekateri juho začinijo tudi z 
žličko sladkorja – poskusite, ali vam je 
všeč. Preden jo postrežete, jo potresite 
s peteršiljem ali dodajte kruhove kocke. 
V juho lahko zakuhate tudi riž, proseno 
kašo …

obolenj kot tisti, ki paradižnika ne uživajo 
ali pa ga uživajo v majhnih količinah. 
Likopen je del antioksidacijske obrambne 
mreže v koži, zaradi česar lahko povsem 
samostojno ali v kombinaciji z drugimi 
hranili poveča tudi zaščitni faktor kože, 

Rakava obolenja
Paradižnik je zelo učinkovit pri 
preprečevanju nastanka bolezni srca in 
ožilja, poleg tega deluje zaščitno tudi pri 
nastanku rakavih obolenj, še posebej 
učinkovito ščiti pred nastankom raka na 
prostati. Več paradižnika kot zaužijete, bolj 
se zmanjšuje tveganje za nastanek raka na 
prostati, za kar 50 odstotkov pa se zmanjša 
tveganje za nastanek določenih agresivnih 
tumorjev na istem predelu. Nove raziskave 
so dokazale, da paradižnik uspešno 
zmanjšuje tudi tveganje za nastanek raka 
na dojkah, materničnem vratu, prebavilih, 
mehurju in pljučih.
Poleg omenjenega pa paradižnik 
pospešuje še izločanje vode iz organizma, 
uravnava prebavo in hkrati vzpodbuja 
delovanje trebušne slinavke. Vitamin K, 
ki ga vsebuje, pomaga vzdrževati zdrave 
kosti, krom in riboflavin pa sta zelo koristna 
predvsem za ljudi, ki trpijo za migrenami 
ali pa imajo sladkorno bolezen oziroma 
diabetes. 

posredno pa tudi zmanjšuje tveganje za 
nastanek starostne rumene pege.
Prav tako naj bi zmanjševal tveganje za 
nastanek raka na dojkah, rakave bolezni, 
pravijo pa tudi, da zmanjšuje tveganje 
za pojav nevrodegenerativnih bolezni in 
pomaga zmanjševati simptome povečane 
prostate, kardiovaskularnih bolezni in 
diabetesa tipa II. Pomaga celo pri težavah 
s kožo. Naberemo ga, ko je skoraj zrel, in 
ga porabimo v nekaj dneh, natančneje v 
treh ali štirih dneh. Ko je zrel, ga porabimo 
v največ dveh dneh in samo zrel paradižnik 
lahko počaka v hladilniku, vendar tako 
izgublja okus.
Paradižnik je rastlina, ki je zelo sorodna 
čiliju, tobaku, jajčevcu in krompirju. Izvira iz 
Južne, Srednje in delno tudi iz juga Severne 
Amerike. Najbolje uspeva v zmernem 
podnebju in je enoletna rastlina. Hvalijo ga 
zaradi številnih zdravih snovi, ki jih vsebuje. 
V njem je namreč zelo malo kalorij, 94 
odstotkov paradižnika sestavlja voda. 
Vsebuje 1 odstotek beljakovin, 0,3 odstotka 
maščob in 4 odstotke ogljikovih hidratov 
ter veliko vitaminov in določene organske 
kisline, ki ugodno vplivajo na notranje 
organe. Zaradi visoke vsebnosti vode tudi 
osvežuje in odžeja. Njegova prednost 
je tudi ta, da ga zrelega lahko uživamo 
surovega, kuhanega ali popečenega. 
Poznamo več vrst paradižnika, ki se med 
seboj razlikujejo predvsem po barvi in 
obliki, vse pa vsebujejo razmeroma enako 
količino hranilnih vrednosti. Paradižnik tako 
kot mnogo drugih povrtnin vsebuje veliko 
vitamina A in C. V prehrani je zelo cenjen 
predvsem zaradi prijetnega okusa, vonja 
in barve, ki jo daje jedem. Poleg vitaminov 
je obogaten tudi z minerali, še posebej 
s kalcijem, železom in magnezijem. 

LiKOpEn, 
nAJMOčnEJši 
nArAVni 
AnTiOKSidAnT

PREHRANA

Likopen spada v skupino karotenoidov, to so sestavine sadja in 
zelenjave, hkrati pa je to snov, ki ji pripisujejo protirakotvorno 
delovanje. Likopena naše telo ne more tvoriti, zato ga moramo 
dobiti s hrano.

Največ likopena je v 
paradižniku, še več pa v 
izdelkih iz paradižnika, na 
primer v paradižnikovi omaki. 
To pa zato, ker se biotična 
dostopnost karotenoidov pri 
toplotni obdelavi živil povečuje. 
Absorpcija likopena je odvisna 
tudi od maščob, saj je likopen 
topen v maščobah in tako je 
telesu dostopnejši. Več likopena 
je v lupini sadeža, manj pa ga je 
v mesnatem delu.

Likopen sodi med najmočnejše naravne antioksidante. Največ likopena je v paradižniku, značilno rdečo 
barvo pa daje tudi drugim rastlinskim vrstam, kot so lubenica, rdeča grenivka, marelica in guava. 

Recept: Paradižnikova juha 

Besedilo: Katarina Iver
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Resveratrol je zelo močan naravni 
antioksidant iz družine polifenolov, ki ga 
nekatere rastline proizvajajo za zaščito 
pred mikroorganizmi, predvsem plesnimi. 
Najboljša naravna vira resveratrola sta 
grozdje (nahaja se v pečkah in lupini 
rdečih in črnih sort) in japonski dresnik. 
Vsebujejo ga še borovnice, maline, robide, 
lupinica arašidov, kakavovec ter smrekove 
iglice, nekatere vrste bora in evkaliptusovi 
listi. Posledično je resveratrol prisoten 
tudi v nekaterih živilih, kot so rdeče vino, 
arašidovo maslo in temna čokolada. 
Resveratrol je v ozadju tako imenovanega 
»francoskega paradoksa«, ki razlaga, zakaj 
mediteranski narodi veliko redkeje zbolijo 
za boleznimi srca in ožilja v primerjavi 
s preostalo Evropo. Odgovor naj bi bil 
v prehrani, bogati s svežo zelenjavo in 
sadjem, ter uporabi olivnega olja. Vendar 
pa to ni pojasnilo, zakaj v skupino najbolj 
zdravih narodov spadajo tudi Francozi 
s precej nezdravo nacionalno kuhinjo, 
ki temelji na kremnih omakah, siru in 
maslu. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, 
da pravi razlog tiči v kozarcu vina ali dveh, 
ki ga redno zaužijejo ob obrokih. Gre za 
pretežno rdeče vino in pozitivne učinke 
resveratrola. Ta je vzrok tudi za znano 
dejstvo, da so Francozinje še daleč v 
starost vitalne in vitke. 
Antioksidanti v resveratrolu so nujni v boju 
proti uničujočim prostim radikalom, a 
resveratrol je neverjeten predvsem zaradi 
števila pozitivnih učinkov na človeško telo. 
In kaj vse vključuje delovanje te »čudežne 
molekule«?

Zmanjšuje tveganje za nastanek 
bolezni srca in ožilja
Resveratrol se že dolgo uporablja za 

delovanja deluje kot zaščita pred različnimi 
rakavimi obolenji, saj nase veže proste 
radikale. Čeprav velja opozoriti, da so 
bile v raziskavah, ki so se ukvarjale s 
takšnimi učinki, uporabljene precej velike 
količine resveratrola, je vseeno dokazano, 
da resperatrol uničuje rakave celice in 
spodbuja rast novih in zdravih celic. 
Povezujejo ga predvsem s preventivno 
zaščito pred rakom na debelem črevesu 
in danki, ki sta najbolj razširjeni rakavi 
obolenji pri nas, omenjata pa se tudi rak 
na dojkah in prostati.

Uravnava protivnetne odzive telesa
Resveratrol ima zelo močno protivnetno 
delovanje. Čeprav je vnetje popolnoma 
naraven odziv telesa, pri katerem se 
aktivirajo bele krvne celice, ki nas skušajo 
zaščititi pred bakterijami in virusi oziroma 
drugimi škodljivimi tujki iz okolja, pa je 
dolgotrajno vnetje povezano s številnimi 
kroničnimi obolenji.

Zavira procese staranja
Antioksidanti bistveno zavirajo procese 
staranja in resveratrol kot njihov izredno 
bogat vir neposredno učinkuje na 
dejavnike staranja celic. Aktivacija sistema 
SIRT-1 in PGC-1 omogočata povečano 
aktivnost mitohondrijev, ki delujejo 
kot nekakšne celične elektrarne in celo 
omogočijo aktivacijo že okvarjenih celic. 

uravnavanje krvnega tlaka v tradicionalni 
azijski medicini. Kot aktivator biokemijskih 
procesov v celicah vpliva na zmanjšanje 
tveganja za nastanek krvnih strdkov in 
uravnava vrednost trigliceridov v krvi ter 
s tem neposredno vpliva na optimalno 
stanje kardiovaskularnega sistema.

Znižuje holesterol
Resveratrol znižuje vrednost slabega 
holesterola (LDL), obenem pa zvišuje 
vrednosti dobrega holesterola (HDL), 
kar je bilo potrjeno z laboratorijskim 

Gen SIRT-1 je pomemben tudi za zaščito 
kožnih celic pred poškodbami UV-žarkov 
in poškodbami iz okolja.

Po mnenju številnih strokovnjakov naj 
bi imel resveratrol podoben učinek kot 
redno gibanje, zato je odlično dopolnilo 
zdravega in aktivnega življenjskega 
sloga. Resveratrol pozitivno vpliva na 
oskrbo mišic s kisikom, zaradi česar so te 
učinkovitejše.
Kako zaužiti dovolj resveratrola, da bi 
res izkusili vse njegove učinke? Najbrž 
je odveč opomniti, da zgolj s pitjem vina 
želenih rezultatov ne bomo dosegli, 
popiti pa bi morali precej večje količine, 
kot je priporočljivo, zato ga danes 
proizvajajo predvsem s kemično sintezo 
v obliki prehranskega dopolnila na 
osnovi japonskega dresnika. Zaradi vseh 
naštetih pozitivnih lastnosti ni čudno, 
da najkakovostnejši izdelki že marsikje v 
Evropi in ZDA prehitevajo prodajo izdelkov 
na osnovi Q10 in omega 3. Tudi v Sloveniji 
je lani ravno izdelek z resveratrolom postal 

raziskavami. Posledično preprečuje 
debeljenje arterijske stene, ki je vzrok za 
kronična srčno-žilna obolenja ali srčno ter 
možgansko kap.

Daje energijo 
Resveratrol celice oskrbuje z energijo in 
zato preprečuje utrujenost, aktivno deluje 
tudi proti kronični utrujenosti. Resveratrol 
povečuje aktivacijo proteina SIRT-1, s tem 
pa močno prispeva k boljši regeneraciji 
celic, zmanjša njihovo odmiranje ter 
izboljšuje njihovo presnovo.

Preprečuje nastanek diabetesa 
Obenem resveratrol aktivno preprečuje 
nastanek preddiabetičnega stanja, tako 
imenovano inzulinsko odpornost, ko telo 
postane manj odporno na spremembe 
ravni sladkorja, kar lahko vodi v diabetes. 
Resveratrol zavira razvoj sladkorne bolezni.

Topi maščobo in preprečuje debelost 
Naravna spojina v resveratrolu deluje tako, 
da napade maščobne celice in jih razbije. 
Ena izmed obsežnih raziskav, opravljena 
na ameriški univerzi Purdue, o povezanosti 
resveratrola in izgubi telesne teže je 
pokazala, da se iz resveratrola po zaužitju 
začne sproščati piceatanol, snov, ki 
preprečuje rast in razvoj maščobnih celic. 
Piceatanol upočasni kemično reakcijo, pri 
kateri bi v postopku sproščanja inzulina 
rasle maščobne celice. Ob prisotnosti 
piceatanola je ta proces upočasnjen in 
celo ustavljen. Resveratrol torej dokazano 
preprečuje nalaganje odvečne maščobe in 
posledično preprečuje debelost. 

Ščiti pred rakavimi obolenji
Zaradi močnega antioksidantnega 

najbolj priljubljeno prehransko dopolnilo.

Pri nakupu izdelkov z resveratrolom 
bodite pozorni, da je izvleček japonskega 
dresnika standardiziran, saj le-ta 
zagotavlja točno določeno vsebnost 
aktivne učinkovine, ki ima vse pozitivne 
značilnosti in do zdravja prijazne učinke.  

rESVErATrOL – 
šTEViLni pOZiTiVni 
UčinKi nA ZdrAVJE
Resveratrol je trenutno eden najmočnejših znanih antioksidantov, zato ni čudno, da se ga je prijelo 
ime »čudežna molekula«. Čudežna predvsem zaradi neverjetnega števila pozitivnih učinkov na 
človekove celice in telo, za strokovnjake pa delovanje ni prav nič čudežno, saj je mogoče vse pojasniti 
z delovanjem na proteine in mitohondrije v samih celicah. Deluje kot zaščita celic pred oksidativnim 
stresom in ima številne pozitivne učinke na človeški organizem. Besedilo: Petra Skovik

PREHRANA

Naravna spojina v resveratrolu 
deluje tako, da napade 
maščobne celice in jih razbije.    

Antioksidanti bistveno zavirajo 
procese staranja in resveratrol 
kot njihov izredno bogat 
vir neposredno učinkuje na 
dejavnike staranja celic.
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Voda predstavlja približno 60 odstotkov 
telesne teže človeka, od tega se je tri četrt 
nahaja v krvi in mišicah, preostala četrtina 
pa je v kosteh. Voda je prisotna v številnih 
procesih, ki potekajo v človeškem telesu: 
kot sredstvo za prenos snovi po telesu, 
kot gradnik pri celičnem metabolizmu ter 
pri uravnavanju temperature celotnega 
organizma. 
Priporočena dnevna količina za splošno 
neaktivno populacijo znaša 2,5 litra, 
a je večina ljudi na zaužije. Vendar 
so to le okvirna priporočila, dejanski 
vnos vode je odvisen od zdravstvenega 
stanja posameznika, starosti, spola in 
temperature zraka. Vsekakor pa velja, da 
ob povečani telesni aktivnosti in vročem 
vremenu potrebujemo še bistveno vode 
več kot običajno.
Potrebam po vodi zadostimo iz treh 
različnih virov: tekočina, hrana in 
metabolični procesi. Vnos tekočin naj bi 
bil predvsem v obliki vode pri aktivnem 
ukvarjanju s športom in tudi v obliki 
izotoničnih pijač z elektroliti. Kava in pravi 
čaj delujeta diuretično in imata negativen 
vpliv na vzdrževanje ravnovesja tekočin v 
telesu. Razdiralno na ravnovesje tekočin 
vplivajo še kreatin, guarana in efedrin 
ter alkohol. Če pijemo kavo vsak dan, je 
priporočljivo, da povečamo tudi vnos vode 
in tako preprečimo dehidracijo. Drugi vir 
zadostne količine tekočine je prehrana, 
veliko lahko naredimo z uživanjem 
svežega sadja in zelenjave, ki vsebujeta 
veliko vode. Ravno nasproten učinek 
pa ima hrana, bogata s sladkorjem in 
maščobami. Ob tem okoli 10 odstotkov 
predstavlja metabolična voda, ki nastane 
pri procesu metabolizma.
Tekočino vsakodnevno izgubljamo na 
štiri načine: z znojenjem, urinom in 

odvajanjem blata ter dihanjem.

Izguba telesne tekočine se še dodatno 
poveča ob:
• visokointenzivni fizični dejavnosti,
• nizkokaloričnih dietah,
• dietah, ki temeljijo na visokem vnosu 

beljakovin in vlaknin,
• povečanem vnosu soli,
• visokih temperaturah ali visoki stopnji 

vlažnosti,

• povišani telesni temperaturi in drugih 
bolezenskih znakih, še posebej pri 
diareji ali bruhanju.

V takšnih razmerah moramo zato zadostni 
hidraciji posvetiti še posebno pozornost. 
Obstaja jasna povezava med dehidracijo 
in upadom naših sposobnosti. Pri izgubi 
telesne tekočine v vrednosti 2 odstotkov 
telesne teže to zmanjša našo delovno 
zmogljivost do 20 odstotkov, če pa je 
izguba večja od 10 odstotkov, to za nas že 
pomeni smrtno nevarnost. 
Najpogosteje dehidracija nastopi ob fizični 
vadbi, pri kateri smo zanemarili hidracijo, 
in v poletnih mesecih ob povišanih 
temperaturah, ki lahko povzročijo 
pregretje organizma in celo vročinski 
udar. Znaki, po katerih prepoznamo 
pregretje, vključujejo vrtoglavico, hladno 
in potno kožo, pospešeno dihanje ter 
hitro in šibko utripanje srca, splošna 
dehidraciija pa še suha usta, zvišano 
telesno temperaturo, slabost, bruhanje 
in v najhujših primerih halucinacije ter 
nezavest. Poleg tega moramo biti zelo 
pozorni tudi na barvo urina; temna barva 
pomeni dehidracijo, svetla pa ustrezno 
stopnjo hidracije. Posebej ogroženi so 
otroci in starostniki.

Sprejmemo lahko nekaj preventivnih 
ukrepov:
• izogibamo se neposredni 

izpostavljenosti soncu in visokim 
temperaturam,

• športnih aktivnosti se lotevamo zgodaj 
zjutraj ali zvečer,

• spremljamo količino popite tekočine čez 
dan in pijemo, četudi ne čutimo žeje, 

• ob vsaki aktivnosti, ki vpliva na stopnjo 
hidracije, povečamo količino zaužite 
tekočine.

pOMEn 
ZAdOSTnE 
hidrAciJE
V vsakdanjem jeziku z besedo hidracija mislimo na vnos tekočine v telo, običajno vode. Vodo 
uvrščamo med najpomembnejša hranila. Brez hrane lahko zdržimo precej dolgo, brez vode pa le 
od tri do deset dni. Premajhen vnos vode, ki lahko vodi v dehidracijo, ima potencialno zelo škodljive 
posledice za zdravje. Že odstotek ali dva dehidriranosti pustita posledice na delovanju organizma.

Besedilo: Petra Skovik

PREHRANA

Priporočena dnevna količina za 
splošno neaktivno populacijo 
znaša 2,5 litra, a je večina 
ljudi na zaužije. Vendar so 
to le okvirna priporočila, 
dejanski vnos vode je odvisen 
od zdravstvenega stanja 
posameznika, starosti, spola in 
temperature zraka.



Kandida je povsem neškodljiva kvasovka, 
ki je prisotna v zdravem človeškem 
organizmu, težava nastane, ko se začne 
pretirano in nenadzorovano razmnoževati 
ter preraste v stanje, ki mu rečemo 
kandidiaza ali kandidoza.

Kaj je kandida?
Kandida oziroma Candida albicans je 
vrsta gliv kvasovk, nahaja se v prebavnem 
traktu, v sluznici, kjer stimulira 
potrebne procese v človeškem 
organizmu. Če se kandida 
razraste po črevesju, lahko 
prodre v kri in se razširi 
po vsem telesu. To poruši 
številna ravnovesja in povzroči 
različne neprijetnosti, lahko 
pa tudi resne zdravstvene 
težave, tako fizične kot 
psihične. Nenadzorovano 
razmnoževanje kandide 
običajno povzroči oslabljeno 
delovanje imunskega 
sistema, povezano je tudi 
z nekaterimi zdravili, ki 
počasi uničujejo črevesno 
floro – to so antibiotiki, 
kontracepcijske in hormonske 
tablete – ter nekaterimi 
bolezenskimi stanji, in sicer diabetesom, 
rakavimi obolenji in hujšimi virusnimi 
okužbami. Širjenje kandide lahko 
povzročijo še kemoterapija ali dolgotrajna 
izpostavljenost drugim vrstam obsevanja, 
prekomerno uživanje alkohola, steroidi, 
težke kovine v amalgamskih plombah 
in stres. Poudariti velja še, da kvasovke 
najbolje uspevajo ob prehranjevanju z 
živili, bogatimi s prečiščenimi ogljikovimi 
hidrati in rafiniranim sladkorjem, 
predelano hrano ter mlečnimi izdelki. 
Eden glavnih dejavnikov je akutni ali 
kronični stres, saj ta zviša raven kortizola 
– hormona, ki ga izločata nadledvični 
žlezi – to pa povzroči dvig sladkorja v 
telesu. Ko je sladkor povišan, ga kvasovke 
oportunistično izrabijo kot gorivo za 

znakov je tudi poslabšanje stanja ob povišani stopnji vlage.
Najpogostejše težave, o katerih poročajo, so neprijetnosti s 
prebavili, predvsem napenjanje, diareja in zaprtje. Stanje pa 
lahko opazimo tudi na podlagi glivičnih okužb kože, nohtov 
ali lasišča, stalnih vnetij intimnih predelov, sečil, dlesni ali ust. 
Značilne so tudi neredne menstruacije, napadi anksioznosti 
in joka, tresavica ob občutku lakote in pri moških povečana 
prostata.

Kako ugotoviti povečano prisotnost kandide?
Če sumite, da je tudi pri vas povišana raven kandide, lahko 
opravite preprost test. V prozoren kozarec nalijte vodo in 
zjutraj na tešče, še preden si umijete zobe, pljunite vanjo. 

Nato počakajte od 10 do 
15 minut. Če se iz sline 
spuščajo nitke, grudice 
ali meglice, to pomeni, 
da v vaši slini prevladuje 
kandida. Zdrava slina bo 
brez sprememb ostala na 
površju.

Zdravljenje kandide
Zdravljenje kandide je 
sestavljeno iz ponovne 
vzpostavite stabilnosti 
imunskega sistema 
in kislo-bazičnega 
ravnovesja v telesu. 
Običajno se predpiše 
kombinacija protiglivičnih 
zdravil in posebne diete. 

Dieta omejuje uživanje mleka in večine mlečnih izdelkov, 
ogljikovih hidratov iz bele moke, sladkorja, kvašenih izdelkov, 
alkohola, sadja in težko prebavljivih izdelkov živalskega 
izvora. Priporočata se predvsem pitje veliko vode in uživanje 
polnovrednih nepredelanih živil, še posebej beljakovin 
rastlinskega izvora, česna, začimb, fermentiranih mlečnih 
izdelkov, zelene zelenjave, kislega zelja, kisle repe, sirotke 
ter v manjših količinah rži, ječmena, ovsa, prosa in riža. Pri 
spopadanju s kandido torej zaužijemo več beljakovin, vendar 
naj bodo te rastlinskega izvora, da ne zakisajo telesa. Od 
maščob je zelo koristna kokosova maščoba.
Ko enkrat dosežemo želeno stanje brez kandide, je nesmiselno 
spet uvesti stare prehranjevalne navade, saj se v tem primeru 
kandida lahko ponovno razširi, zato je ustrezneje govoriti o 
zdravi spremembi življenja. Postopoma lahko uvajamo še 
druga polnovredna živila, še vedno pa se čim bolj izogibamo 
predelanim živilskim izdelkom in veliki količini sladkorja.
Da bi se že vnaprej zaščitili pred kandido, lahko največ 
naredimo s tem, da poskrbimo za ustrezen življenjski slog. To 
pomeni zdravo in raznoliko prehrano, dovolj telesne aktivnosti 
in čim manj stresa. Tako bomo okrepili in vzdrževali optimalno 
stanje imunskega sistema.
Vendar pa velja, da samo z dieto ne moremo odpraviti kandide 
in da je k zdravljenju treba pristopiti celostno, tako s prehrano 
in življenjskim slogom kot z ustreznimi zdravili. Proces je 
dolgotrajen in lahko traja več mesecev, zato je treba vztrajati.

širjenje po organizmu. Kljub temu se pri 
večini ljudi kandida prekomerno razraste 
zaradi uporabe antibiotikov ali drugih 
zdravil in celo s pitjem klorirane vode.

Simptomi kandide
Znaki kandide so različni in zaradi 
ujemanja s simptomi številnih drugih 
bolezni jo je pogosto težko diagnosticirati, 
vendar je stanje treba jemati resno. Če 

se kandida in njeni stranski proizvodi 
pretirano razrastejo, lahko namreč 
napadejo vsak organ v telesu in so v redkih 
primerih za človeka smrtno nevarni. V 
črevesju prebiva več kot milijarda bakterij 
in glivic, ki skrbijo za prebavo vsega, kar 
zaužijemo. Če je stanje normalno, med 
prebavo prevladajo mlečnokislinske 
bakterije, med organizmi tega procesa je 
tudi kvasovka kandida, ki je v manjšem 

številu povsem običajna. 
Če pa se začne širiti, 
kandida in toksični stranski 
proizvodi – teh naj bi bilo 
več kot 70 vrst – vstopijo 
v krvni obtok, kjer jih še 
vedno lahko razgradijo jetra. 
Zanimivo je, da pri približno 
92 oziroma 93 odstotkih 
zdravih nosilcev kandide ne 
pride do infekcije, ker njihov 
imunski sistem poskrbi za 
primerno obrambo, tako da 
vzpostavi novo ravnovesje. 
Če pa je telo preobremenjeno 
zaradi neustrezne prehrane, 
alkohola, bolezni, zdravil 
ali stresa, se bodo strupene 
snovi začele nalagati v tkivih, 
kar bo sčasoma povzročilo 

zdravstvene težave in kronična obolenja.
Simptomi se kažejo kot pogosta 
utrujenost, nespečnost, stalna 
zaskrbljenost ali potrtost, pešanje 
spomina, težave s koncentracijo, hladne 
roke in noge, težave s kožo, napihnjenost, 
pridobivanje teže, bolečine v sklepih, 
glavoboli, vročični oblivi, upad spolnega 
poželenja in splošno pomanjkanje 
energije. Kandida je pogosto krivec za 
ponavljajoče se težave s sečili, ledvicami 
in mehurjem ali spolovili, ponavljanja 
vnetij zgornjih dihal, sinusov, vnetega 
grla, infekcije ušes in ponavljajočih se 
prehladov. Tudi po zdravljenju z zdravili 
in posebnih dietah težave ne izginejo. V 
tem primeru je lahko vzrok zanemarjena 
kandida, ki se je že razširila. Eden od 

KAndidA
Številne zdravstvene težave, ki nam povzročajo preglavice 
v današnjem hitrem tempu življenja, lahko pripišemo precej 
nepredvidljivemu viru – kvasovkam oziroma kandidi. S kandido 
so povezana stanja, kot so kronična utrujenost, napihnjenost in 
pridobivanje telesne teže, alergije, artritis, bolečine v hrbtenici, 
depresija ter multipla skleroza, če naštejemo samo nekatera. 
Kaj pravzaprav je kandida, kako ugotoviti, ali je kriva za naše 
simptome, in kaj narediti, da se stanje izboljša?

PREHRANA

Kandida je povsem neškodljiva kvasovka, ki 
je prisotna v zdravem človeškem organizmu, 
težava nastane, ko se začne pretirano in 
nenadzorovano razmnoževati ter preraste v 
stanje, ki mu rečemo kandidiaza ali kandidoza.

Za zdravljenje se običajno 
predpiše kombinacija 
protiglivičnih zdravil in posebne 
diete. Priporočata se pitje veliko 
vode in uživanje polnovrednih 
nepredelanih živil, še posebej 
beljakovin rastlinskega izvora, 
česna, začimb, fermentiranih 
mlečnih izdelkov, zelene 
zelenjave, kislega zelja, kisle 
repe, sirotke ter v manjših 
količinah rži, ječmena, ovsa, 
prosa in riža.

Besedilo: Katarina Iver
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Poglejmo, kako običajno ravnamo, ko se 
počutimo slabo, in primer pojasnimo še s 
spoznanji teorije naravnega zdravja!
Recimo, da nas je doletel običajen 
prehlad. Kašljamo, teče nam iz nosu, 
imamo vročino in slabo se počutimo. Ne 
sprašujemo se, kaj je vzrok za nastanek 
bolezni, ampak se začnemo spraševati, 
kako omiliti oziroma čim prej odpraviti 
simptome. Ne pride nam na misel, da 
bi ležali v postelji in počivali, temveč 
začnemo uživati pripravke za lajšanje 
simptomov, ki nam delajo preglavice. 
Neprijetnosti res izginejo, mi pa se 
počutimo bolje. Resnica je, da smo 
simptome potlačili, vzrok za nastanek 

bolezni pa seveda ostaja. Telo še vedno 
nosi breme nakopičenih toksinov, ki jim 
le še dodamo zalogo novih. Če ob pojavu 
bolezni vedno znova ravnamo enako in 
samo zaviramo simptome, ne ukvarjamo 
pa se z vzroki za nastanek bolezni, si lahko 
nakopljemo hude težave. 
Po teoriji naravnega zdravja lahko 
tako nastajajo resne bolezni: astma, 
diabetes, artritis, obolenja srca in ožilja, 
rak ipd. Rešitev torej ni v zaviranju in 
boju s simptomi, temveč v iskanju in 
odpravljanju vzrokov za nastanek bolezni. 
Če se odločimo za proces temeljitega 
razstrupljanja telesa, ne bomo potlačili 
neprijetnih simptomov, temveč bomo 

telesu omogočili, da se očisti toksinov in 
si s tem povrne moč, da se samo zdravi. 
Tako bomo odstranili vzrok za nastanek 
bolezni, kar pa bo povzročilo, da bodo tudi 
simptomi izginili.

KAKO SE nAšE TELO 
SpOpAdA S TOKSini 
Znaki prekomerne nakopičenosti toksinov v telesu so neprijetni in se lahko kažejo tudi v obliki večine 
nam bolj ali manj poznanih bolezni. V obdobjih, ko telo začne pospešeno razstrupljanje, tako le-to 
spremljajo neprijetni simptomi. Mi temu pravimo, da smo zboleli. Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za zdravo prehrano, 

hujšanje in zdrav življenjski slog, certificirana nutricistka (www.
karlaklander.com/sl, info@karlaklander.com, 040 471 522)

PREHRANA

Če se odločimo za proces 
temeljitega razstrupljanja 
telesa, ne bomo potlačili 
neprijetnih simptomov, temveč 
bomo telesu omogočili, da 
se očisti toksinov in si s tem 
povrne moč, da se samo zdravi. 
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Dotik je odlično orodje za izboljšanje stika 
s seboj in drugimi. Največji dar dotika je, 
da z usmerjenostjo uma in prebujenimi 
čutnimi organi z dotikom vedno vplivamo 
na izboljšanje stika s seboj in drugim. 
Dotik je sam po sebi odnos. Dotik je 
komunikacija. Preko dotika sprejemaš 
in daješ. Naše naravno dihanje je lahko 
most med zunanjim in notranjim. Če smo 
v stiku z lastnim dihanjem in tudi dihom 
partnerja, se lahko zgodi transformativen 
proces. To poudarja tudi tantra, zato je 
dihanje temeljni del vsake meditacije in 
tudi globljega stika s seboj in partnerjem. 
Z določenimi, bolj subtilnimi tehnikami 
joge lahko dejansko partnerja postaneta 
»eno«. To se v sodobni psihologiji imenuje 
»flow stanje«, ko ste popolnoma prisotni 
v sedanjem trenutku ter zliti z objektom 
opazovanja in raziskovanja. 

Seksualnost, senzualnost in duhovnost
Ko seksualnost in intimni odnosi pridobijo 
kakovost poslušanja in čutenja, takšen 
odnos postane bolj duhoven. Kaj sploh 
pomeni »duhoven intimen odnos«? To 
pomeni, da je bolj usklajen z naravnimi 
ritmi in zakoni človeka in vesolja. 

Pristopi in tehnike, s katerimi si lahko 
pomagamo pri poglabljanju intimnosti 
Elementi tradicionalne tajske masaže: ta 
čudovita azijska masaža poudarja pomen 
zavestne neverbalne komunikacije preko 
dotika telesa partnerja. Masaža vpliva tudi 
na prebuditev speče energije in zmanjšanje 
mišične napetosti. Vsak dotik, idealno 
gre seveda za prijeten dotik, izboljša stik s 
sedanjim trenutkom. Celotno telo je lahko 
erogena cona in predmet raziskovanja, ne 
samo predel spolnih organov. 
Zavestno dihanje in dihalne tehnike: dih 
je most med zunanjim in notranjim. Kot 
stik s svojim in drugim telesom izboljša 
samozavedanje, isto velja za naš stik z 
dihom. Malo ljudi se zaveda, kakšno moč 
preobrazbe ima zavestno delo z dihom. 
Joga nas uči, da preko usmerjanja dihanja 
usmerjamo svojo vitalno življenjsko 
energijo, ki se v Indiji imenuje prana. 
Zaradi motenj v delovanju prane se ne 
počutimo dobro, zato nam dihalne tehnike 
pomagajo prebuditi in povečati pretok 
prane. Poglobljen intimen odnos ni mogoč 
brez pretočne življenjske energije obeh 
partnerjev, vendar se vse začenja z nami. 
Intimnost se najprej začenja v nas, zato 
so dihalne tehnike nujno potrebne in tako 
koristne.
Joga v paru oz. partner joga: iz tradicije 
učenja starega indijskega besedila Kama 
sutre (kar dobesedno pomeni »Aforizmi 
o užitku«) izhaja, da je pomembno, da je 
za seksualno intimnost fizično telo dobro 
»odzivno«, sproščeno in gibljivo, zato je 
tantra joga začela uporabljati tudi joga 

asane (položaje). Poleg tega razloga so ti 
pomembni tudi zato, ker se z njimi prebuja 
prana in odpirajo se energijski centri (v 
jogi imenovane čakre). Spoznali bomo 
enostavne in malce prilagojene izzivalne 
položaje, ki jih lahko izvajate s partnerjem. 
Zelo prijetno in zabavno bo.
Tantra: tantra je posebna filozofsko-praktična 
šola samorazvoja, ki se je pred mnogo leti 
razvila v Indiji. Temelji na vzpostavljanju 
stika s pogosto zanemarjenim delom nas 
samih – ženskim vidikom. To ni aktualno 
samo za ženske, ampak tudi za moške. 
Ženski vidik življenja se v Indiji imenuje 
šakti. To je ženski izraz duhovne sile in ima 
specifične odlike: sposobnost spremembe 
(gibanja), izražanja, topline, ljubezni. 
Tantra pozna ogromno praktičnih tehnik. 
Večina sodi v skupino subtilnih tehnik joge 
(vizualizacija, meditacija). 

GIBANJE

Dotik je odlično orodje za 
izboljšanje stika s seboj in 
drugimi. Največji dar dotika 
je, da z usmerjenostjo uma 
in prebujenimi čutnimi organi 
z dotikom vedno vplivamo 
na izboljšanje stika s seboj in 
drugim.

Z določenimi, bolj subtilnimi 
tehnikami joge lahko dejansko 
partnerja postaneta »eno«. To 
se v sodobni psihologiji imenuje 
»flow stanje«, ko ste popolnoma 
prisotni v sedanjem trenutku 
ter zliti z objektom opazovanja 
in raziskovanja. 

Ko pomislimo na koncept intimnosti, običajno pomislimo na seksualnost. Vendar je intimnost 
več kot to. Azijska tako kot vsa duhovna učenja v svojem bistvu poudarjajo intimnost. 
Kaj to dejansko je? To je stanje neposrednega stika z globljim delom samega 
sebe. Da, najprej moramo vzpostaviti stik s samim seboj, če ga želimo 
vzpostaviti tudi z drugim. 

Besedilo: Blaž Bertocelj, 
Parinama center, 
www.parinama.si

dOTiK JE 
OdnOS in 
KOMUniKAciJA



B. K. S. Iyengar, rojen na začetku prejšnjega 
stoletja, je priznan strokovnjak, poznavalec 
in eden najbolj izkušenih izvajalcev joge na 

svetu. Jogijske položaje je oblikoval z veliko 
natančnostjo in razvil različna orodja, da bi 
uporabnikom kar najbolj pomagal doseči 
učinke izvajanja joge Iyenar. Iyengarjeva 
metoda je zato eden strokovno najbolj 
podprtih sistemov joge. Je popoln pristop 
k telesni, duševni, čustveni in umski 
razsežnosti posameznika.
Filozofija te joge temelji na zavedanju 
fizičnega telesa, skozi katerega se 
spoznavamo na vseh drugih ravneh. 
Zahtevnost vadbe se iz ure v uro stopnjuje 
in nam pri tem odpira pot do samih sebe, 
pomaga v boju z vsakdanjim stresom, 
dviguje zmožnost osredotočanja ter nam 
omogoča večjo gibčnost, fizično in psihično 
moč.
Poseben vidik Iyen garjeve metode je 
terapevtski učinek, s katerim lahko 

odpravljamo težave, nepravilnosti in 
bolezni. Blagodejno vpliva na srčno-žilni 
sistem, depresijo in osteoporozo. V ta 

namen je B. K. S. Iyengar 
razvil številna orodja, saj 
je želel, da bi bila njegova 
vadba dosegljiva vsem. Med 
pripomočke spadajo posebne 
blazine, leseni kvadri, pasovi, 
vrvi in posebej oblikovani 
stoli, ki nam pomagajo, da 
položaje izvajamo pravilno, 
zmanjšajo možnost poškodb 
in omogočijo, da lahko vadbo 
izvajajo vsi, tako mladi kot 
starejši.  
B. K. S. Iyengar je imel za 
razvoj terapevtskih prijemov 
osebne razloge, kot otrok 
je namreč prebolel vrsto 
resnih bolezni, zaradi 

katerih je skoraj umrl, med njimi malarijo, 
tuberkulozo in tifus. Ko si je nekoliko 
opomogel, ga je sestra, poročena s 
priznanim učiteljem joge, povabila, naj 
pride k njima in si z jogo izboljša zdravje. 
To je bil ključen 
trenutek v njegovem 
življenju, saj se je 
zelo hitro uvedel v 
svet joge, okrepil 
svoje telo in duha ter 
že z 18 leti začel sam 
predajati jogijsko 
znanje. Kmalu je 
sledilo mednarodno 
priznanje njegove 
metode poučevanja. 
Med njegovimi 
privrženci so bile tudi 

nekatere znane osebnosti, na primer eden 
največjih violinistov dvajsetega stoletja 
Yehudi Mehudin. Danes, ko je B. K. S. 
Iyengar star že več kot 90 let, še vedno vsak 
dan od tri do štiri  ure izvaja vaje.
Vadba se začne z osnovnimi položaji, 
pri katerih običajno stojimo. Sčasoma so 
predstavljene še druge asane (položaji 
telesa), ki vključujejo predklone in odklone, 
zasuke in vrtljaje ter obnovitvene položaje. 
Velik poudarek je tudi na relaksaciji, učenci 
se učijo globoke sprostitve, pri kateri 
povsem sprostijo telo, medtem ko se 
osredotočajo na iskanje notranjega miru.
Iyengarjeva metoda se od drugih jogijskih 
sistemov razlikuje v treh ključnih elementih:
• tehnika:  pri tehniki moramo paziti na 

pravilno postavitev telesa in izvajanje 
pranjame (tehnike dihanja);

• zaporedje: zaporedje se nanaša na vrsti 
red asan in dihanja; določeno zaporedje 
je pomembno, saj zgolj pravilna 
kombinacija položajev telesa in tehnik 
dihanja zagotavljata pozitiven rezultat;

• čas: element časa opredeljuje, koliko časa 
se zadržimo v določenem položaju.

GIBANJE

Iyengarjeva metoda je eden strokovno najbolj 
podprtih sistemov joge. Je popoln pristop k 
telesni, duševni, čustveni in umski razsežnosti 
posameznika.

Joga Iyengar, imenovana po ustanovitelju B. K. S. 
Iyengarju, je oblika joge hatha, ki poudarja 
natančnost izvajanja jogijskih položajev in tehnik 
dihanja. Z vadbo dosežemo povečano gibljivost, 
večjo moč in mentalno ter čustveno stabilnost. 
Gre za najbolj priljubljen jogijski slog v svetu.

Besedilo: Peter Pila

JOGA 
iyEnGAr



IMMUNO A24 
je naravno 

prehransko dopolnilo, ki podpira 
imunski sistem. Vsebuje optimalno 
kombinacijo rastlinskih izvlečkov, 

mineralov in vitaminov za 
nepremagljiv imunski sistem.
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Poseg izpeljanega črevesa je najpogosteje 
potreben pri ulceroznem kolitisu, 
Crohnovi bolezni, družinski polipozi, raku 
na črevesju in danki, poškodbah danke 
in prirojenih nepravilnostih ter nekaterih 
drugih boleznih. 

Videz stome  
Zunanja, vidna, barva stome je rdečkasta, 
tako kot vsa sluznica prebavnega in 
urogenitalnega sistema. Stoma ima 
svetlečo, zdravo rdečo barvo, kar pomeni, 
da je dobro preskrbljena s krvjo. Krvne žile 
na stomi so povrhnje, zato se lahko pri 
čiščenju stome pojavi krvavenje. Takšno 
krvavenje je primerljivo s krvavenjem pri 
umivanju zob. V stomi ni živčnih končičev 
in je praktično neobčutljiva, čeprav morda 
rdeča barva sluznice daje vtis, da je tkivo 
močno občutljivo. Bolečina je prisotna, 

Med kopico izdelkov je treba izbrati prave pripomočke, ustrezne 
za posameznega bolnika. Prepričana sem, da je dobrodošel 
vsakršen nasvet celotne ekipe strokovnjakov: zdravnika, 
enterostomalnega terapevta, patronažne medicinske sestre in 
farmacevta! 

Nasveti za bolnike 
Zagotovo se je bolniku težko sprijazniti z uvedbo stome. Stoma 
predstavlja osnovni osebnostni življenjski problem, in dokler 
ni zadovoljivo rešen, je še tako dobro narejena operacija brez 
veljave, zato se rehabilitacija vedno prepleta z bolnikovim 
doživljanjem njegovega stanja. Če druge rešitve za ozdravitev 
osnovne bolezni ni, mora ta edina rešitev, ki daje upanje, 
postati za bolnika sprejemljiva. Ko bolnik to razume in sprejme, 
se začne pot navzgor! 

Kožni problemi  
Bolniki s stomo se najpogosteje srečujejo s kožnimi problemi, 
ki so posledica nepravilno nameščene vrečke (iztekanje blata), 
znojenja ali nepravilne nege. Pojavijo se lahko izpuščaj, ranjena 
sluznica, vnet ali razdražen lasni mešiček. Pomembno je vedeti, 
da zbiralne vrečke ne moremo namestiti na razdraženo kožo, ki 
rosi. Treba jo je osušiti, vendar nam to ne bo uspelo s tkanino 
ali gazo. Osnovna metoda za sušenje je uporaba grelne luči ali 
sušilca za lase. Pred sušenjem stomo zaščitimo pred izsušitvijo 
z gazo. Na izpuščaj naj se nanese malo posipa (odvečna 
količina naj se odpihne ali obriše). Če je sluznica ranjena, je 
treba na vrečki povečati odprtino za stomo, pretehtati dejavnosti 
(prevelika fizična aktivnost) ali zamenjati obliko in velikost 
kožne podloge. Da se izognete vnetim lasnim mešičkom, 
predela pod kožno podlogo ne brijete (dlake samo pristrižete)! 

Prehrana
Po operaciji je krajši čas priporočljiva dietna prehrana, ki ima 
malo ostankov, s čimer se zmanjša količina blata. To pomaga, 
da se črevo in stoma pozdravita. Po 6 tednih se lahko začne 
normalno prehranjevanje. Na začetku je treba pozornost 
nameniti spoznavanju, kako se določena vrsta hrane obnese 
pri vas. Naučiti in spoznati je treba, katera hrana povzroča 
pline ali smrad. Ni se ji treba popolnoma odreči; jejte te hrane 
nekoliko manj ali se ji izognite pred določenimi dogodki, na 
katerih bi vas to spravljalo v zadrego, kajti skoraj vsak bolnik 
z izpeljanim črevesom najprej pomisli na zadah blata in 
plinov. Pa vendar se je temu mogoče izogniti in tudi zato je 
pomembno, da bolnik pozna svojo prebavo in se s pravilno 
prehrano zna varovati pred neprijetnostmi. Jedi, ki običajno 
povzročajo močnejši smrad, so ribe, jajca, čebula, česen in 
šparglji ter nekatere začimbe. Ugotoviti je treba, kako se vaše 
telo odziva na določeno vrsto hrane. Jedi, ki povzročajo pline, 
so: špinača, žitarice, zelje, koleraba, grah, ohrovt, redkvice, 
stročji fižol, gobe, kumare in čebula. Pline povzročajo tudi 
pivo in gazirane pijače. Da se izognete driskam, omejite sveže 
sadje, špinačo, stročji fižol, pivo. V izogib zaprtju uživajte 
hrano z veliko ostanki (zelenjava, otrobi, črn kruh), zmanjšajte 
količino zaužite zelenjave, ki vsebuje semena ali zrna, uživajte 
več tekočine ter sadja in zelenjave. Sami ne posezite po 
odvajalih! Pozornost je treba nameniti tekočini, da ne pride do 
izsušitve. Čim više leži stoma, tem več tekočine je treba zaužiti. 
Nevarnost izsušitve obstaja posebno pri močnem potenju, 
bruhanju in driski. Pozorni bodite na simptome, ki nakazujejo 
izsušitev: občutek žeje, suha koža in sluznice, zmanjšana 
količina in temnejša barva urina, plitko dihanje, utrujenost in 
krči v trebuhu. 

če je predel stome razdražen ali vnet. Na 
stomi lahko opazujemo rahle premike, ki 
pomenijo običajno krčenje črevesa.  
Takoj po kirurškem posegu je stoma lahko 
videti otekla, kar je posledica operacije. 
Oteklina počasi splahni, velikost in oblika 
se spremenita. 

Zapleti  
Zapleti v povezavi s stomo so lahko 
zgodnji ali pozni. Zgodnji zapleti 
(krvavitve, odmrtje stome, ugreznjenje 
stome) se pojavijo po operaciji v času 
hospitalizacije. Pogosto zahtevajo 
ponovno operacijo. Pozni zapleti se lahko 
pojavijo po odpustu iz bolnišnice in so v 
začetku dokaj pogosti ter so najpogosteje 
povezani s kožo v okolici stome (zatekanje 
blata pod podlogo in posledično vnetje, 
alergije na pripomočke za nego in 
oskrbo stome, vnetja dlačnih mešičkov, 
krvavitve s površine stome). Vse zaplete, 
ki so povezani s spremenjenim videzom 
stome, mora reševati zdravnik! 

Pripomočki za oskrbo stome  
Zagotovo se po operaciji in uvedbi stome 
bolnikovo življenje močno spremeni in 
zagotovo se z novim načinom življenja ni 
lahko sprijazniti, zato je veliko pozornost 
treba nameniti bolniku samemu in izbrati 
pripomočke, ki mu bodo olajšali življenje 
s stomo in ga vrnili v normalno življenje 

brez večjih odpovedovanj.  
Osnovni pripomoček je sestavljen iz 
kožne podloge in vrečke, ki sta lahko 
združeni v eno enoto ali sta ločeni. 
Kožne podloge morajo biti iz materialov, 
ki so hipoalergični, ne dražijo in ne 
poškodujejo kože ter zdravilno delujejo 
na morebitno vneto kožo in pospešujejo 
proces zdravljenja. S pomočjo telesne 
toplote se kožna podloga dobro sprime s 
kožo, pozorni pa moramo biti na velikost 
odprtine. Pri različnih tipih stome in zaradi 
različnih potreb bolnika se individualno 
izbirajo ustrezna vrsta podloge in vrečke. 
Vedeti moramo, da stoma ni rana, ampak 
le nadomestna odprtina za izločanje 
blata, zato je negovanje tega predela 
enako intimni negi. Stomo in kožo okrog 
nje umijte s čisto vodo in blagim milom. 
Ne uporabljajte alkoholov in mastnih 
losijonov. Pozorni smo na to, da mesta 
ne drgnemo, sicer lahko nastanejo 
poškodbe. Za zaščito kože uporabljamo 
pripravke, ki na koži tvorijo zaščitni film, 
s katerim se preprečuje neposreden 
stik izločkov s kožo. Uporaba posipa se 
priporoča na koži, ki rosi. Razdražene kože 
namreč ni mogoče osušiti z gazo, zato 
uporabljamo paste ali posipe, ki vpijajo 
vlago s površine kože in jo tako ohranjajo 
suho. Po nanosu počakamo od 15 do 20 
sekund in šele nato namestimo podlogo. 
Na voljo je tudi zatesnitvena pasta, ki 
zatesni predel okoli stome in omogoča 
boljšo namestitev kožne podloge. Pri 
pastah moramo biti pozorni na vsebnost 
alkohola in pri poškodovani koži izbrati 
takšno pasto, ki ne vsebuje alkohola 
in zato ne peče. Pripomočki za oskrbo 
stome so na voljo v lekarnah na podlagi 
naročilnice za tehnični pripomoček. 
Danes je na voljo široka izbira izdelkov 
za oskrbo in nego stome, ki bolniku 
omogočajo kakovostno in polno življenje. 

iZpELJAnO 
črEVO ALi 
STOMA 

ZRELA LETA

Vedeti moramo, da stoma ni rana, ampak le 
nadomestna odprtina za izločanje blata, zato je 
negovanje tega predela enako intimni negi.

Ime stoma izvira iz grškega jezika in pomeni usta, odprtino. To je kirurško izoblikovana odprtina, skozi 
katero črevo izloča izločke. Poznamo več vrst izločalnih stom. O ileostomi govorimo, kadar je 
del tankega črevesa izpeljan na površino trebuha, o kolostomi pa takrat, kadar se na površino 
trebuha izpelje debelo črevo. Stome so lahko trajne ali začasne. Besedilo: Polonca Fiala, mag. 

farm., Pomurske lekarne
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Dejstvo je, da ženske zbolijo pogosteje kot 
moški. Natančen vzrok bolezni ni znan. 
Dejavnikov, ki vplivajo na obolevnost za 
MS, je več: zemljepisna širina, genetski 
dejavniki, spol, starost, rasa, virusi in 
preseljevanje.
MS je genetsko zelo kompleksna bolezen, 
saj na nastanek bolezni vplivajo številni 
genetski in negenetski dejavniki. Vlogo 
genetske komponente pri nastanku 
MS najlažje prikažemo s povečanjem 
pojavnosti MS med sorodniki. V družinah 
z MS je obolevnost za MS od 10- do 
50-krat večja v primerjavi s preostalim 
prebivalstvom. Za MS zbolita oba 
enojajčna dvojčka v 20–30 %, dvojajčna pa 
le v približno 2 %.

Ženske obolevajo 3-krat pogosteje
Incidenca in prevalenca MS naraščata z 
oddaljenostjo od ekvatorja. Na svetu je 

Imunomodulatorna zdravila prvega reda, ki so v Sloveniji 
registrirana za zdravljenje MS, so IFN beta-1b (betaferon, extavia), 
IFN beta-1a (avonex in rebif) in glatiramer acetat (copaxon). Kar 
dve tretjini bolnikov imata v prvih dveh letih terapije še vedno 
znake aktivnosti bolezni. Pri tej skupini bolnikov se odločimo za 

zdravljenje z zdravili drugega 
reda, natalizumabom in 
fingolimodom.

Novosti na področju zdravil 
za MS
Na področju zdravljenja so 
novosti predvsem pri zdravilih 
v obliki tablet, kot so fumarat 
in teriflunomid. Zdravila v 
obliki tablet so do bolnikov 
prijaznejša, prav tako kot 
zdravila v obliki injekcij imajo 
neželene učinke in potrebo 
po natančnem kliničnem 
spremljanju. 

več kot 2,5 milijona obolelih za MS. MS je 
pogostejša pri belcih. Ženske obolevajo 
od 2- do 3-krat pogosteje kot moški. Zelo 
redka je v otroškem obdobju. Tveganje 
za MS narašča od adolescence do 35. 
leta starosti, nato pa začne to tveganje 
postopno upadati. Zelo redko zbolijo 
temnopolti in Azijci.
Med možnimi povzročitelji MS so 
raziskovali različne viruse: mumps, rdečke, 
virus Epstein-Barr (EBV) in druge.

Prvi znaki, simptomi MS
Najpogostejši simptomi bolezni so motnje 
vida, pareze udov, utrudljivost, motnje 
ravnotežja, tremor, motnje mokrenja in 
spolnih funkcij, bolečine, motnje občutenj, 
razpoloženja in spanja.

Kako diagnosticiramo MS
Diagnoza MS temelji na dokazu razsoja 
bolezni v času in prostoru. To običajno 
pomeni, da je bolnik utrpel dva zagona 
bolezni, ob pregledu pa ugotavljamo 
znake prizadetosti vsaj dveh delov OŽ. 
Pri postavitvi diagnoze si pomagamo 
s parakliničnimi preiskavami, in sicer s 
slikanjem z magnetno resonanco (MR), 
izvabljenimi odzivi in pregledom likvorja. 
Najbolj občutljivi preiskavi v diagnostiki 
MS sta slikanje z MR in pregled likvorja na 
oligoklonalne trakove (OT).

Potek bolezni
Potek bolezni je lahko recidivno 
remitenten (RRMS), sekundarno 
progresiven (SPMS) ali primarno 
progresiven (PPMS). Približno 85 % 
bolnikov z MS ima na začetku značilen 
recidivno remitenten potek z zagoni 
bolezni, ki jim sledijo izboljšanja stanja. 
Zagon je vsak pojav novih ali poslabšanje 
starih nevroloških simptomov, ki traja več 
kot 24 ur, med dvema zagonoma pa mine 
vsaj en mesec. Po nekaj letih RRMS preide 
v SPMS. Glede na diagnostična merila se 
morajo simptomi pri PPMS postopoma 
in nepretrgano slabšati, brez vmesnih 
izboljšanj. Približno 15 % bolnikov ima 
primarno progresiven potek bolezni. Za 
PPMS pogosteje zbolijo starejši bolniki in 
moški.

Zdravljenje MS
MS je še vedno neozdravljiva bolezen. 
Z imunomodulatornimi zdravili lahko 
vplivamo na potek bolezni pri bolnikih 
z recidivno remitentno in sekundarno 
progresivno obliko bolezni z zagoni. 
Pri napredujoči bolezni brez zagonov 
imunomodulatorno zdravljenje ni 
učinkovito. Z imunomodulatornimi zdravili 
zmanjšamo število zagonov bolezni 
ter število vnetnih in demielinizacijskih 
plakov, vidnih na MR glave. Z zdravili 
nekoliko upočasnimo napredovanje 
bolezni in nastanek invalidnosti. 

MULTipLA 
SKLErOZA

Multipla skleroza (MS) je kronična, avtoimunska, vnetna in demielinizacijska bolezen osrednjega 
živčevja (OŽ) neznane etiologije, za katero najpogosteje obolevajo ljudje med 20. in 40. letom starosti. 

MS - podatki za Slovenijo

Besedilo: dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med., specialistka nevrologinja

ZRELA LETA

Najpogostejši simptomi bolezni 
so motnje vida, pareze udov, 
utrudljivost, motnje ravnotežja, 
tremor, motnje mokrenja 
in spolnih funkcij, bolečine, 
motnje občutenj, razpoloženja 
in spanja.

Dejstvo je, da ženske zbolijo pogosteje kot moški. 
Natančen vzrok bolezni ni znan. Dejavnikov, ki 
vplivajo na obolevnost za MS, je več: zemljepisna 
širina, genetski dejavniki, spol, starost, rasa, virusi 
in preseljevanje.

 Koliko ljudi v Sloveniji ima multiplo sklerozo?
• V Sloveniji živi približno 3000 bolnikov z multiplo 

sklerozo. 
• Prevalenca bolezni je 120 na 100.000 ljudi.
• Povprečna starost ob pojavu bolezni je 28 let.
• Razmerje med ženskami in moškimi je 2 : 1.

 Kolikšen odstotek ljudi z multiplo sklerozo je 
zaposlenih?
• Po ocenah je 30 % ljudi z multiplo sklerozo zaposlenih za 

polni delovni čas, 60 % pa dela krajši delovni čas.

 Kolikšnemu odstotku ljudi z multiplo sklerozo je 
dostopno zdravljenje?
• 53 % ljudi z multiplo sklerozo prejema zdravila, ki 

spreminjajo potek bolezni.
• Zdravljenje multiple skleroze je dostopno vsem 

bolnikom.

 Kakšen strošek pomeni multipla skleroza za družbo?
• Zmanjšanje produktivnosti (kratkotrajna odsotnost, 

dolgotrajni bolniški stalež in predčasna upokojitev) 
predstavlja največji posamezni delež socialnih stroškov 
in presega stroške zdravljenja z zdravili, ki spreminjajo 
potek bolezni.

• Delež zaposlenih se zmanjša z 80 % v zelo zgodnjih fazah 
bolezni na manj kot 10 % v poznih fazah, kar poveča 
stopnjo zmanjšane produktivnosti v poznih fazah bolezni.

Podatki povzeti po:
CRA analiza podatkov iz IMS 2013, lokalnih združenj MS in publikacije Atlas MS 2013
Atlas MS (www.atlasofms.org)
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S povišanim tlakom so povezana številna 
bolezenska stanja, kot so možganska kap, 
srčnomišični infarkt, srčno popuščanje, 
odpoved ledvic, okvara arterij očesne 
mrežnice in prizadetost žil drugje po 
telesu. Povišanega tlaka ne čutimo, ne 
boli, posledice pa so lahko usodne. Večini 
posledic se lahko izognemo s pravočasnim 
in ustreznim zdravljenjem ter pravilnim 
življenjskim slogom.

Kaj je krvni tlak?
Krvni tlak je nujen za pretok krvi po ožilju. 
Ustrezen pretok zagotavlja pot kisiku 
in hranilnim snovem, ki so pogoj za 
normalno delovanje organizma. Za krvni 
tlak sta značilni dve meritvi, sistolični in 
diastolični tlak, ki predstavljata najvišji in 
najnižji tlak. Višja vrednost ali sistolični 
tlak je tlak v arterijah med dvema srčnima 
utripoma, ko se srčna 
mišica skrči, nižja 
vrednost ali diastolični 
tlak pa med utripoma 
med sproščanjem 
srca. Krvni tlak se ves 
čas spreminja; naraste 
pri telesni dejavnosti, 
vznemirjenosti, strahu, pri 
veliki telesni obremenitvi, 
razburjenju in bolečini, 
upade pa v mirovanju 
in med počitkom. Višji 
je čez dan, ponoči pa 

in vezivnotkivne bolezni. Visok krvni tlak 
v nosečnosti je treba jemati zelo resno, 
saj je lahko prvi znak preeklampsije, to 
je obolenje v drugi polovici nosečnosti 
in poporodnem obdobju, ki lahko vodi 
v eklampsijo. Eklampsija kot zaplet 
preeklampsije je težavno bolezensko 
stanje, ki se kaže z napadi, podobnimi 
epileptičnim. Preeklampsijo lahko 
spremljajo motnje vida, predvsem kot 
bliskanje pred očmi, edemi oziroma 
otekanje, bolečina v žlički ali glavobol, ni 
pa nujno. Bistvenega pomena je reden 
zdravniški nadzor, saj se preeklamsija 
ugotovi na podlagi zvišanega krvnega 
tlaka in prisotnosti beljakovin v urinu. 
Tako se lahko tudi poskrbi za ustrezen 
nadzor nastalega položaja in lahko se 
preprečijo nadaljnji zapleti. Ob pravilnem 

zdravljenju se tlak po porodu običajno vrne 
v normalno stanje.

Otroci
Še pred kratkim je veljalo, da je lahko 
arterijska hipertenzija pri otrocih le 
sekundarna, torej posledica kake druge 
bolezni. Danes pediatri ugotavljajo, da 
vedno bolj narašča število otrok s pravo 
esencialno hipertenzijo, ki je najverjetneje 
posledica prekomerne telesne teže. 
Ogroženi so tudi tisti otroci, pri katerih 
ima kateri od staršev povišan krvni tlak. V 
takšnih primerih moramo še posebej paziti 
na prehrano otrok in vnos soli.

Kaj lahko naredimo sami?
Vedno moramo slediti navodilom 
zdravnika, in če je to potrebno, redno 
jemati predpisana zdravila. Že samo 
majhno povišanje vrednosti tlaka pomeni 
bistveno višje zdravstveno tveganje. 
Če je torej tlak precej višji, je tudi faktor 
tveganja precej večji. Vendar pa lahko za 
znižanje tlaka veliko naredimo že sami, 
predvsem s spremembo življenjskega 
sloga. Med ukrepe za učinkovito preventivo 
hipertenzije spadajo: 

se zniža. Prav tako narašča s staranjem 
in pridobivanjem telesne teže. Krvni tlak 
izražamo v milimetrih živega srebra (mm 
Hg). Normalni krvni tlak v mirovanju 
je med 100 in 140 mm Hg sistolično 
(tako imenovani »zgornji« tlak) in od 60 
do 90 mm Hg diastolično (»spodnji« 
tlak). Kot visok krvni tlak se opredeljujejo 
vrednosti, ki so stalno pri ali nad 140 
oziroma 90 mm Hg. Temu strokovno 
rečemo arterijska hipertenzija.

Odkrivanje arterijske 
hipertenzije in simptomi
Visokemu krvnemu tlaku ne pravimo 
zaman tihi ubijalec, saj lahko povsem 
brez opozorilnih znakov privede do 
resnih zdravstvenih težav. Le redko ga 
spremljajo simptomi in običajno ne 
povzroča slabega počutja. Izjemoma se 

• Vzdrževanje normalne telesne teže, 
kar pri odraslih pomeni, da je vrednost 
indeksa telesne mase med 18,5 in 24,9. 

• Zmanjšanje natrija oziroma soli na manj 
kot 6 gramov na dan. Hrano raje začinite 
z različnimi zelišči.

• Omejevanje uživanja alkohola, ne več kot 
3 enote na dan pri moških in 2 enoti na 
dan za ženske.

• Sprememba prehranjevalnih navad. 
Posezite po sadju, zelenjavi in 
polnozrnatih žitih. Folna kislina in 
B-vitamini dokazano znižujejo krvni 
tlak, najdemo jih v temno zeleni listnati 
zelenjavi, korenju, bučah, marelicah, 
fižolu, jetrih, temni rženi moki, ribah, 
soji, avokadu, nepredelanem rižu in 
zelju. Mastna živila zamenjajte z manj 
mastnimi. Pri nakupu bodite vedno 
pozorni na skrite maščobe, predvsem v 
predelanih mesnih izdelkih in vnaprej 
pripravljeni hrani. Krvni pritisk zmanjšuje 
tudi čokolada z najmanj 70 odstotki 
kakavovih delcev. Poleg tega flavonoidi 
v kakavovem zrnu izboljšujejo celično 
funkcijo notranjih žilnih sten. Pomembno 
je tudi, da si obroke pravilno razporedimo 
čez dan. Če je le mogoče, poskusite 
zaužiti pet kakovostnih obrokov dnevno.

• Redna aerobna vadba; za doseganje 
sprememb je dovolj že 30 minut hitre 
hoje vsaj pet dni v tednu. Pri stresnih 

situacijah pomagajo sprostitvene 
tehnike, kot sta meditacija in avtogeni 
trening.

• Resveratrol se že dolgo uporablja za 
uravnavanje krvnega tlaka v tradicionalni 
azijski medicini. Kot aktivator 
biokemijskih procesov v celicah vpliva na 
zmanjšanje tveganja za nastanek krvnih 
strdkov in uravnava vrednost trigliceridov 
v krvi ter s tem neposredno vpliva na 
optimalno stanje kardiovaskularnega 
sistema.

Če sumimo, da bi lahko imeli povišan 
krvni tlak, lahko največ naredimo, da o 
tem obvestimo svojega zdravnika, ki bo 
izvedel ustrezen pregled in poskrbel za 
nadaljnje ukrepe. Tlak si lahko merimo 
tudi doma. Če že imamo zvišan tlak, 
lahko z rednimi meritvami, ki jih izvajamo 
sami, z največjo gotovostjo nadzorujemo 
lastno zdravstveno stanje. Na tržišču 
je veliko različnih tipov merilnikov, od 
ročnih, elektronskih, nadlahtnih do 
zapestnih. Priporočljivo je, da se o izbiri 
pred nakupom merilnika posvetujete z 
zdravnikom, ki vas bo naučil pravilnega 
merjenja in vam svetoval glede pogostosti 
izvajanja meritev.

lahko pojavijo krvavitve iz nosu, šumenje v 
ušesih, glavoboli, vrtoglavica, omedlevica 
ali motnje vida, vendar le pri res zelo 
zvišanih vrednostih. Tako se večina 
primerov povišanega krvnega tlaka odkrije 
med obiskom zdravnika zaradi kakšnih 
drugih težav. Pogosto ga povezujejo tudi 
s prekomerno telesno težo, stresom, 
čezmernim uživanjem alkoholnih pijač 
in pretirano uporabo soli v prehrani. 
Vendar pa jasnega vzroka, zakaj se pri 
posamezniku pojavi kronična arterijska 
hipertenzija, ni mogoče ugotoviti. Pri od 
90 do 95 odstotkih primerov povišanega 
tlaka gre za tako imenovano primarno 
ali esencialno hipertenzijo, kar pomeni, 
da nimamo nobene druge bolezni, ki bi 
imela za posledico zvišanje tlaka. Res 
je, da gre lahko za dedno nagnjenost k 
hipertenziji, vendar je genetsko ozadje 
visokega krvnega tlaka še vedno slabo 
raziskano. Zgolj 5 odstotkov vseh bolnikov 
pa ima sekundaren oziroma drugoten 
visok krvni tlak, ki je neposredno povezan z 
nekim drugim bolezenskim stanjem. Med 
najpogostejše vzroke spadajo obolenja 
ledvic in nadledvičnih žlez. 

Nosečnice
Povišanje krvnega tlaka se pojavi pri od 8 
do 12 odstotkih nosečnosti. Pri nekaterih 
nosečnicah je hipertenzija prisotna že 
pred zanositvijo, pri drugih se pojavi 
šele z nosečnostjo in takrat govorimo o 
gestacijski hipertenziji. Takšna hipertenzija 
se razvije zgolj pri 5 % nosečih žensk. 
Pogostejša je pri nosečnicah, ki so prvič 
noseče, pri tistih, ki so imele gestacijsko 
hipertenzijo že pri prejšnjih nosečnostih, 
pri nosečnicah z večplodno nosečnostjo 
in tistih, katerih matere so imele tovrstno 
zdravstveno stanje. Med druge dejavnike 
tveganja spadajo še sladkorna bolezen v 
prednosečniškem stanju, debelost, bolezni 
ožilja in ledvic, antifosfolipidni sindrom 

ViSOK 
KrVni TLAK
Visok krvni tlak ali hipertenzija je ena najpogostejših zdravstvenih težav med prebivalci Slovenije. 
Po nedavnih raziskavah naj bi imela pri nas zvišan krvni tlak že polovica odrasle populacije. Gre za 
kronično zdravstveno stanje, pri katerem je zvišan krvni tlak v arterijah, zaradi česar mora srce delati 
z večjo močjo kot običajno, da zagotovi kroženje krvi po žilah. Besedilo: Petra Skovik

ZRELA LETA

Tako se večina primerov povišanega krvnega tlaka odkrije med 
obiskom zdravnika zaradi kakšnih drugih težav. Pogosto ga 
povezujejo tudi s prekomerno telesno težo, stresom, čezmernim 
uživanjem alkoholih pijač in pretirano uporabo soli v prehrani. 
Jasnega vzroka, zakaj se pri posamezniku pojavi kronična arterijska 
hipertenzija, ni mogoče ugotoviti.

Že samo majhno povišanje vrednosti tlaka pomeni bistveno višje 
zdravstveno tveganje. Če je torej pritisk precej višji, je tudi faktor 
tveganja precej večji. Za znižanje tlaka pa lahko veliko naredimo že 
sami, predvsem s spremembo življenjskega sloga.



Naša percepcija samega sebe, persona, 
nas spremlja vsepovsod. Od sebe oziroma 
iz sebe ne moremo pobegniti. Največjega 
pomena je, da se dobro poznamo in 
si priznamo morebitne težave, ki nas 
spremljajo. Kadar nas določena zadeva 
»zmoti« pri drugemu človeku, moramo 
razlog vedno iskati pri sebi. Zakaj je tako? 
Kaj se skriva v globini?
Kaj želi »Venera« v ženski? Le-ta ima 
potrebo, da sije v svoji ženskosti, kar je 
omogočeno šele, ko je ženska v harmoniji 
sama s seboj. Zdravstvene težave na 
področju telesa ji dodatno sporočajo, 
da le-te ni ustvarila. Na primer: danes 
ima ogromno žensk težave z zanositvijo. 
Ogromno naših strank prihaja obupanih iz 
zdravstvenih ustanov, brez kančka upanja. 
Ravno to pa je najpomembnejše! Človek 
mora doseči stanje, ko je sposoben upanja 
in zaupanja ter verjame vase. Le tako je 
mogoče doseči cilj.
Torej, najprej potrebujemo psihično 
stabilnost. Kako naj jo sleherna ženska 
doseže? Poglejmo si primer neplodnosti. 
Ko stvari pripeljejo do točke, da ženska 
obupa in neha verjeti, si je ustvarila 
prepreko, preko katere ne more. Nato ji 
dejanja in njeno fizično stanje začnejo 
potrjevati njene misli in tako se te 
stopnjujejo v nepravo smer. Kriza se 
povečuje in na psihični ravni pripelje do 

Ločila sta se. Ko je prihajal po otroke, je bil vedno bolj ganjen in 
presenečen, kako lepa in urejena je postala njegova bivša žena. 
Vprašal jo je, zakaj ni bila takšna, ko sta bila skupaj. Ona pa mu je 
odgovorila, da ima zdaj nekoga, ki ji pomaga in ji stoji ob strani, 
jo občuduje ter osrečuje. 
Ko pri sebi predelamo čustvene zagate, ki nas bremenijo, ter 
si zapišemo, kaj pričakujemo od sebe, kateri so naši pozitivni 
viri, šibkosti, kakšen partnerski odnos si želimo in zakaj in kako 
vidimo trenutnega, lahko to tudi realiziramo. Enako je tudi pri 
delu ter na področjih, ki nam veliko pomenijo. Skozi fizično 
zdravje se izražajo vsa področja. Tako lahko vidimo posledice 
svoje lastne psihe.

Ključ do sreče
To, kar si želimo, moramo začeti tudi živeti. Prav v tem trenutku se 
skriva ključ do osebne sreče, splošnega zadovoljstva ter dosege 
cilja. Tako lahko sklepamo, da »pravo žensko Venero« ustvari 

življenje, njene življenjske izkušnje. Danes pomeni vloga ženske 
v družbi podpirati vse »štiri vogale«. Ženska je simbol za nežnost, 
materinstvo, seksipilnost, rodovitnost. Zavedati se moramo svoje 
rodovitnosti (na vseh področjih), se ceniti, spoštovati, ljubiti, si 
zaupati in verjeti vase … To je praktično vse in največ kar imamo 
– sebe.
V nas je ta varnost – in samo v nas. Lepota vloge Venere je, 
da ima sposobnost za harmonizacijo vseh najpomembnejših 
področij v življenju – materinstva, družine, dela, kreativnosti, 
kar je njena naravna danost, vendar je pomembno, da jo v tem 
podpirajo iz »celice«.
Venerina skrb za družino je toplo okrilje za vse člane družine. Tam 
dajemo in črpamo energijo za delo. Če razumemo pomembnost 
uživanja v svojem delu, delamo s srcem. Čutimo žar, ki v nas 
vsak dan prebuja novo kreativnost. Pozitivno energijo iz trdne 
celice družine prenašamo kot pulz na delo ter obratno. Gre za 
najpomembnejša področja v življenju. Če smo trdni in stabilni, so 
druga področja le dodatek v istem ustroju. S tovrstno harmonijo 
je povezan prav vsak trenutek. Pomembno je, da znamo biti 
vedno »tu in zdaj«, le ta trenutek, kajti sicer nikoli nihče ne bo.

vse rešitve v nas in da rešitev vedno obstaja. 
Ravno to nam da moč vere, zaupanja 
vase in občutka sposobnosti. Največkrat 
moramo vzeti zalet in na vso moč trčiti 
ob težavo, da začnemo ozaveščati svoje 
destruktivne vzorce funkcioniranja ter se 
zavedati sebe in svojih želja.
Ko ženska kot Venera ve, kaj želi od sebe 
in življenja, izraža svojo ženskost v pristni 
obliki – takšna kot je – zato privlači v svoje 
življenje osebe, ki si želijo, kar izžareva. 
Lahko ima pozitivno popotnico že iz 
otroštva ali pa se tega priuči.
Kot pravijo, modrost pri ženski narašča z 
leti. Gre za neke vrste zrelost. Največjega 
pomena so lastne izkušnje, ko skozi 
odnose spoznavamo sebe, svoje pozitivne 
vire in šibkosti, kar je najdragocenejša šola 
v življenju.
Ko Venera zna prositi, želeti, hoteti, to 
tudi prejme. Vsak izmed nas, še posebej 
ženska, potrebuje močan občutek 
ljubljenosti, varnosti, pripadnosti, moško 
pozornost. Vendar je zelo pomembno, da 
je ta pozornost naravnana na bližino, ki 
jo moški zna vzpostaviti v odnosu. Lahko 
bo moški žensko želel očarati s cvetjem, 
čokolado ali čim drugim, za kar ve, da ima 
rada, vendar to ni tisto pravo …

Ženska ceni pristnost
Ženska ceni pristnost, bližino, ljubezen ter 
varnost moškega, ne njegove »lupine«. 
Seveda ji bo všeč lepa gesta, ne bo pa ji 
všeč, da moški z občutkom za tovrstno 
pozornost posveča le-to vsem ženskam 
okrog sebe. 
Nekoč mi je stranka povedala, kako je 
svojega zdaj že bivšega moža s solznimi 
očmi spraševala, zakaj jo vara. Odgovoril ji 
je, da se je popolnoma spremenila, odkar 
sta se spoznala. Vedno je nenaličena, v 
trenirki, nima časa za njiju, poleg tega je 
vedno preutrujena za spolnost. Odgovorila 
mu je, da medtem ko je on v službi, ona 
skrbi za otroke, ko pozno prihaja domov, 
vedno dobi postrežen topli obrok, poleg 
tega so na njej vsa družinska opravila. 

žEnSKA 
VEnErA
Kaj pomeni biti zadovoljna ženska – ženska Venera? Kdaj je ženska res zadovoljna? 
Ženski največ pomeni odnos – partnerski odnos, najprej in najpomembnejši pa je odnos 
do same sebe, in sicer kako ženska doživlja sebe, kako se počuti v svojem telesu …

Besedilo: Barbara Sarić, psihoterapevtka, specializantka psihoanalize, 
Holistic center, BTC, Ljubljana, kontakt: 041 535 555

DUŠEVNO ZDRAVJE

Tako lahko sklepamo, da »pravo žensko Venero« 
ustvari življenje, njene življenjske izkušnje. 
Danes pomeni vloga ženske v družbi podpirati 
vse »štiri vogale«. Ženska je simbol za nežnost, 
materinstvo, seksipilnost, rodovitnost. 
Zavedati se moramo svoje rodovitnosti (na 
vseh področjih), se ceniti, spoštovati, ljubiti, si 
zaupati in verjeti vase … To je praktično vse in 
največ kar imamo – sebe.

Zakaj je Prva zdravstvena 
asistenca prava rešitev?

Naročam ponudbo
Prva zdravstvena asistenca

Naslov za pošiljanje

Ime in priimek

Telefon ali elektronski naslov

•	 Pregledi	pri	zdravnikih	specialistih	različnih	specialnosti
•	 Kratka	čakalna	doba
•	 Brez	dodatnih	stroškov	in	doplačil
•	 Brez napotnice
•	 Brez starostnih ali drugih omejitev
•	 Popolna	prilagodljivost	vašim	potrebam
•	 Enostavno	naročanje	preko	ene	številke
•	 Preprosta	vključitev
•	 Možen	brezplačen	obisk	zdravnika	tudi	na	vašem	domu
•	 24-urna dosegljivost
•	 Na voljo povsod, po celi Sloveniji
•	 Mreža	preko	50	zdravstvenih	ustanov	z	več	kot	450	

zdravniki specialisti
•	 Vse	to	za	mesečno	plačilo	največ	26,35	€!

Vsem,	ki	boste	ponudbo	naročili	s	spodnjim	
kuponom, podarimo 10 € ob	podpisu	
pogodbe	s	Prvo	zdravstveno	asistenco.
Enako	pogoje	boste	imeli	tudi,	če	ob	naročilu	ponudbe	preko	elektronske	
pošte	pza@pza.si,	telefona,	0820	08240	ali	pristopnice	na		www.pza.si	
navedete	vir	Zdrave	novice.

Ponudba	velja	do	zaključka	akcije	(31.9.2014).

POSEBNA UGODNOST

depresije, anksioznosti ter drugih motenj.
Hkrati lahko narašča še napetost v 
partnerskem odnosu. Zelo pomembno je, 
kakšne ljudi imamo ob sebi. Če smo si s 
partnerjem v temeljih podobni, je največja 
možnost, da bomo krizo prebrodili skupaj, 
kot bi moralo biti v vsakem partnerskem 
odnosu. Družina je naša celica, in če je le-ta 
»zdrava«, smo zdravi.
Če je partnerstvo zgrajeno na šibkih 
temeljih, se bo na žalost začelo lomiti 
še na tem področju. Tako bo na koncu 
nekaj, kot je spočetje otroka, kar bi moralo 
biti za partnerja »nagrada« kot odraz 
njune ljubezni, predanosti, spoštovanja, 
zaupanja, varnosti, pripeljalo do konca 
partnerskega odnosa. Takrat lahko ženska 
celo zasovraži spolne odnose, tudi moške, 
izgubi upanje in zaupanje …
V sebi je zlomljena. Počuti se nekoristna kot 
ženska (saj ji je onemogočena primarna 
ženska vloga – biti mama). Dojema se kot 
grdo, nežensko, »nevenero«. Z vsem tem 
se seveda še utrjujeta šibek občutek same 
sebe ter slaba samopodoba. S tem zatre 
svojo ženskost, in če jo je iz takšnih ali 
drugačnih razlogov zatirala že v mladosti, 
ima pred seboj veliko dela s spopadanjem 
z nastalimi življenjskimi vzorci, navadami.

Občutek sebe
Občutek sebe je najpomembnejši pri 

percepciji ne glede 
na področje, na 
katerem deluje. 
Kako občutljiva 
je, ali se ima rada, 
kako gleda na 
nastale razmere, 
kako fleksibilna 
je, ali zna poiskati 
konstruktivno 
rešitev in kakšnem 
času …
Padci in vzponi 
so del našega 
življenja. Zavedati 
se je treba, da so 
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Danes meliso odkrivamo na novo.  Na 
srečo je ta preprosta zel pritegnila 
pozornost znanstvenikov in je za njo na 
voljo veliko raziskav (celo kliničnih študij na 
ljudeh), ki potrjujejo, da naši predniki niso 
pretiravali, ko so meliso tako spoštovali. 

Potrebujete prenovo možganov?
Danes je vse več ljudi, ki trpijo zaradi 
raztresenosti, manjka jim koncentracije ali 
celo kroničnih degenerativnih sprememb 
na možganih in živčevju, ki jih v sodobnem 
času imenujemo demenca, Parkinsonova 
ali Alzheimerjeva bolezen.  Melisa pa je 
prava specialistka za možgane in sodobne 
raziskave potrjujejo, da se Paracelzus ni 
motil, ko jo je priporočal v ta namen. 
Melisa  svoje največje moči 
izkazuje prav skozi delovanje na 
osrednji živčni sistem. Iranski 
znanstveniki so jo testirali na 
ljudeh z diagnozo demence 
ali Alzheimerjeve bolezni. 
Pacienti so uživali 60 kapljic 
standardiziranega alkoholnega 
izvlečka na dan (45-odstotni 
alkohol 1 : 1). Po štirih mesecih 
so se jim merljivo izboljšale 
kognitivne sposobnosti in 
zmanjšale čustvene motnje. 
Angleži pa so pri podobnih 
težavah testirali delovanje kreme 
z desetodstotno koncentracijo 
eteričnega olja melise. Kremo so 
nanašali na kožo polovici oseb 
s hudo demenco.  Drugi skupini pa so 
nanašali placebo. V skupini, ki je bila v stiku 
z meliso, so se klinični znaki zmanjšali za 
30 odstotkov v primerjavi s skupino, ki je 
prejemala placebo. 

Da deluje tudi, ko možgani še niso hudo 
okvarjeni, potrjuje še ena angleška 
raziskava. Tokrat so standardizirani 
pripravek iz melise pet dni dajali skupini 
mlajših zdravih oseb. Po tednu premora 
so enaki skupini dajali placebo pripravke. 
Merjenje kognitivnih sposobnosti je 
pokazalo, da so bili v času, ko so prejemali 
pripravke z meliso, testiranci bolj umirjeni, 

povečala se je jasnost misli, kratkoročni 
spomin in priklic besed. S pomočjo 
melise so opazili tudi povečano hitrost 
pri matematičnih operacijah ob ohranitvi 
enake stopnje natančnosti. 

Bi radi mirno spali?
Melisa ni vsemogoča, vseeno pa vam 
lahko pomaga do boljšega spanca. 
Rezultati novejših znanstvenih raziskav 
kažejo, da melisa deluje pomirjevalno, 
izboljšuje kakovost in količino spanja, 
uravnava živčne in prebavne motnje (tudi 
prebavila so oživčena, zato melisa posega 
tudi na to področje).
Italijanska klinična študija pa je dokazala, 
da so pripravki na bazi melise uporabni 

tudi pri dojenčkih, ki imajo kolike ali so 
nespečni (več podrobnosti in vire vseh 
omenjenih raziskav lahko preberete v 
knjigi Ščepec vedenja).

Instant rešitev za HIV in herpes?
Melisa je v marsičem presenetila 
znanstvenike. Ali ste vedeli, da je to ena od 
redkih zdravilnih rastlin, ki je na poskusih 
z živalmi pokazala, da deluje tudi proti 
virusu HIV?  Še eno virusno nadlogo, pri 
kateri farmacija lahko le blaži simptome, 
melisa odpravlja z lahkoto. Gre za herpes 
simpleks (HSV), pri katerem je antivirusno 
delovanje melise potrjeno tudi s kliničnimi 
študijami na ljudeh. 
Melisino kremo z enoodstotnim suhim 

izvlečkom so preskusili v dvojno 
slepi, s placebo kontrolirani 
klinični študiji, ki je bila izvedena 
v Nemčiji. Kremo so testirali na 
66 pacientih s HSV in dosegli 
presenetljive učinke. Krema je 
pokazala izjemne dobrobiti že 
drugi dan porabe. Zmanjšali so 
se simptomi in tudi obseg rane.  
Podobne rezultate je pokazala 
tudi klinična študija na 116 
osebah, ki so imele genitalni 
herpes. 

Koliko melise boste zaužili?
Manjši odmerki omilijo stres in 
tako omogočijo, da živčevje in 
možgani delajo brez zavor. Če pa 

odmerke povečate, boste živčevje preveč 
relaksirali, kar je dobro za spanec, ne pa 
tudi za delo. Ker smo različni, so različni 
tudi odmerki, ki delujejo na vsakega 
od nas. Poskusite in boste sami hitro 
ugotovili, kdaj in koliko bo najbolj delovalo 
na vas. 
Melisa je varna in jo po priporočilih stroke 
lahko na dan zaužijete med 1,5 in 4,5 
gramov posušenih listov, oziroma 1.600 
miligramov izvlečkov. Edina previdnost 
velja za osebe, ki jim preslabo deluje 
ščitnica. Če jemljete zdravila z učinkovino 
tiroksin, je treba vedeti, da snovi iz melise 
zavirajo absorpcijo te učinkovine. 

Z MELiSO nAd 
STrES
Meliso uporabljamo predvsem zaradi njenega pomirjevalnega učinka, vsekakor pa se velja osredotičiti 
tudi na njene druge zdravilne učinkovine. Besedilo: Sanja Lončar, Sabina Topolovec, Marija Kočevar Fetah, Nadja Baćac, 

avtorice knjige Ščepec rešitve, www. shop.zazdravje.net

ZAČIMBA MESECA

Melisa ni vsemogoča, vseeno pa 
vam lahko pomaga do boljšega 
spanca. Rezultati novejših 
znanstvenih raziskav kažejo, 
da melisa deluje pomirjevalno, 
izboljšuje kakovost in količino 
spanja, uravnava živčne in 
prebavne motnje (tudi prebavila 
so oživčena, zato melisa posega 
tudi na to področje).

Povprečno zraste pri odraslem človeku 100.000 do 150.000 las. Dnevno nam izpade 
50 do 100 las.  Kadar je izpadanje las povečano, je potrebno ukrepati.

Povprašajte v lekarnah in specializiranih trgovinah. Kontakt: STIRIA-Alenka Arko Hočevar s.p., www.stiria.si, 02 250 0136

serum za rast las v ampulah in šamponih za ženske in moške

Verjetno največkrat  klinično potrjena terapija - s trojnim delovanjem!
Preprečuje izpadanje las, pospešuje rast las, okrepi lasno vlakno

izpadanje 
pri 
moških

izpadanje 
pri 
ženskah

prhljaj 
mastni in 
suhi

obnavljanje 
lasnega 
vlakna

mastno 
lasišče

občutljivo 
lasišče

Foltene® Fharma serum proti izpadanju las zanjo in zanj.

Izpadanje las? Preprečite, preden se začne!
 Klinično dokazano preprečevanje izpadanja 

las in ponovna rast las. Očiščenje lasišča 
vseh nečistoč. Okrepljeno lasno vlakno. 

Ob pravilni uporabi se poveča število las v 
dobi rasti do 18 000 več las. 
Zagotovljeno zadovoljstvo!

Foltene® Pharma posebno nežni šamponi za vsakogar. 
Ne vsebujejo škodljivih sulfatov, parabenov, mineralnih 

olj, silikonov in parafinskega voska.




