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Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM
Ureja: Dr. Iztok Ostan,

ostan.iztok@gmail.com

Predavanja dr. I. Ostana
Trbovlje: Polnovredni post, 5. 04. 2017 od
19:00 do 20:30 v Knjižnici Toneta Seliškarja, ul.
1. junija 19, Trbovlje

Koper: Od standardne k nadstandardni
zdravi prehrani, 10. 04. 2017 od 17:00 do
19:30 v KS Koper - Semedela, Jurčičeva ulica 2

Slovenj Gradec: Od standardne k
nadstandardni zdravi prehrani,
12. 04. 2017 od 17:00 do 19:30 v Biotrgovini
KAŠČA, Glavni trg 4

Maribor: Od standardne k nadstandardni
zdravi prehrani, 13. 04. 2017 od 16:00 do

Revija Narava zdravi, april 2017, I. Ostan, B.
Ambrozius, A. Ostan, M. Vidrih: Za odpornost
na potovanjih.

Pred leti sem morala v bolnišnico na manjši poseg.
Ugotovili so, da sem slabokrvna. Ker je zdravnik vedel, da
sem vegetarijanka, me je grobo okaral. Na sosednji postelji je
bila vsejeda bolnica, ki je bila še bolj slabokrvna, pa je bil z
njo skoraj očetovsko prijazen.
Od tedaj sem bolj pazila, da je bilo v moji prehrani dovolj
železa. Redno sem začela uživati spirulino, ki je zelo bogat
prehranski vir železa.
Poskrbela sem tudi za beljakovinsko bolj bogato prehrano.
Hemoglobin, ki vsebuje železo, je namreč beljakovina.
Prebrala sem, da so pri vseh anemičnih pacientih, ki so jim
poleg železa dodajali aminokisline tipa OKA, odpravili
slabokrvnost, med tistimi, ki so dobivali samo dodatek
železa, pa se jih je pozdravila le slaba polovica. Mesec dni
sem uživala dvakrat po 5 tablet OKA na dan, potem pa sem
odmerek zmanjšala na 6 do 8 tablet dnevno.
Redno sem uživala tudi bio probiotik EM (cca 0,5 dl
dnevno). Dobre črevesne bakterije namreč povečujejo
absorpcijo železa.
Pri naslednji kontroli, ki je bila čez nekaj mesecev, je bila
moja kri normalna.

Revija Zdravje, april 2017, I. Ostan: Ko niti
kurja juhica več ne pomore.

Utrujenost: ste morda slabokrvni?

18:30 v trgovini SEWA, Vetrinjska ulica 12
Radovljica: Sijoča vitkost, 18. 04. 2017 od
17:00 do 19:30 v ČRIC – Čebelarski center,
Rožna dolina 50 a, Lesce
Ljubljana: Počitki v sladkem veku, 19. 04.
2017 od 17:00 do 19:30 v Knjigarni Zdaj,
Vodnikova 187 – tržnica Koseze

Nova Gorica: Od standardne k
nadstandardni zdravi prehrani, 20. 04.
2017 od 17:00 do 19:30 v SR(E)ČNI CENTER
DAM, Tumova 5

Prispevki v medijih

Tečaj polnovrednega postenja
V Kriški vasi na Dolenjskem bo vikend tečaj
polnovrednega postenja po sistemu dr. Iztoka
Ostana:
- od 21. 4. (od 18:00) do 24. 4. 2017 (do 14:00),

.

Kako sem odpravila slabokrvnost

V skupini bo največ 10 udeležencev. Postenje
bosta vodila zakonca dr. Helena Jeriček Klanšček in
Drago Klanšček – holistični terapevt.
Obvezna je predhodna prijava. Več informacij
po telefonu s klicem na 041 517 256, po e-pošti
dih.klanscek@gmail.com ali na www.d-i-h.si.

Slabokrvnost je pomanjkanje rdečih krvničk ali
hemoglobina v krvi. Ker je hemoglobin prenosnik kisika,
telesu ob slabokrvnosti primanjkuje tega nujnega pogoja
življenja. Nastaneta kronična telesna in duševna
utrujenost. V današnjem stresnem načinu življenja niti ne
pomislimo, da bi za utrujenost utegnila biti kriva
slabokrvnost, a je zelo pogosta. V svetu je kar 24,8 % ljudi
anemičnih. Slabokrvnost je pogostejša pri ženskah v rodni
dobi, pri otrocih in pri starejših. V razvitem svetu je teh
težav sicer nekoliko manj, a podatki o njihovi pogostosti so
zaskrbljujoči. V ZDA (2011) je slabokrvnih 11,9 % žensk v
rodni dobi, več kot 10% prebivalcev obeh spolov starih 65
let in več, po 85. letu pa je slabokrvnih že več kot 20%
ljudi. S staranjem se namreč absorpcija beljakovin in
rudnin poslabša.

Spirulina – hrana naših praprednikov
Prvi človek se je pojavil pred več kot dvema milijonoma
let na vzhodnoafriškem višavju, ki je še danes posejano z
mnogimi plitvimi jezeri. V njih je voda zelo bazična in bogata z
rudninami, kar daje odlične pogoje za razvoj modrozelenih alg
vrste spirulina. Z njo se hranijo stotisoči plamencev in je tudi
tradicionalna hrana nekaterih afriških ljudstev. Ljudstvo Kanebu,
ki nabira spirulino na bližnjem jezeru Čad, jo primeša v kar 70% Plamenci v Afriki se hranijo s spirulino.
svojih obrokov. Spirulina raste ob dobrih pogojih tudi drugod po
svetu. Bila je tradicionalna hrana ameriških Aztekov in drugih ljudstev.
Naši prapredniki so imeli polnovredno hrano, pa vseeno so jo, če je
bilo le možno, bogatili s spirulino in drugimi vrstami alg. Današnja hrana
pa je pogosto prehransko osiromašena, čeprav jo skrbno izbiramo. Tudi če
užijemo dovolj sadja in zelenjave, nam lahko primanjkuje nekaterih
rudnin, vitaminov in drugih esencialnih hranil, kar velja zlasti za
starostnike.
Spirulino uvrščamo med zelena superživila, med katera sodijo tudi
druge modrozelene alge (hlorela, AFA alge) in sok pšeničnih bilk. Od
drugih zelenih superživil se razlikuje po tem, da dnevni odmerek (6
polgramskih tablet) pokrije 360 % dnevnih potreb po vitaminu B12, 125 %
beta karotena (vitamin A), 100 % vitamina K, 125 % dnevnih potreb
kroma in 50 % dnevnih potreb po železu.

Ko EKO ni več to, kar pričakujemo
Že dolga leta uporabljam spirulino tipa Pacifica, ki jo pridelujejo v
kontroliranih naravnih pogojih na Havajih. Prodajajo jo tudi v naših
lekarnah, ki imajo stroge kriterije izbire produktov.
Do leta 2005 je imela ta vrsta spiruline tudi EKO certifikat. Od
Tradicionalno nabiranje spiruline
tedaj
pa
nova regulativa v ZDA zahteva, da morajo proizvajalci spiruline
z jezera Čad. Posušene pogače te
uporabljati velike količine organskega gnojiva za pridobitev tega
alge prodajajo na lokalnih
certifikata. Izkazalo se je, da to gnojivo ni povsem topljivo v vodi in ostaja
tržnicah.
tudi v končnem produktu. Ker je to za potrošnike manj varno, so se
ameriški proizvajalci spiruline odločili, da ne bodo proizvajali spiruline z EKO certifikatom, pač pa bodo ohranili
dotedanji način proizvodnje, ki jo imenujejo »naravna«. Pristojni urad ZDA (FDA) je tej t.im. naravni spirulini
podelil certifikat varnosti za človeško prehrano, medtem ko spirulina, proizvedena po novih EKO pogojih, tega
certifikata nima.
Tudi slovenske lekarne še vedno prodajajo naravno »Spirulino Pacifica«, ki ima veliko certifikatov o
kakovosti proizvodnje, ne pa tudi EKO certifikata.

Cenejša Spirulina Pacifica
Od
februarja
letos distribuira
Spirulino Pacifica tudi Institut.O., ki dobiva
certifikate o kakovosti vsake serije. Dobavlja
jo ceneje kot je bila na voljo do sedaj in sicer:
-

pakiranje s 100 tabletami: 11,99 Eur,
pakiranje z 200 tabletami: 19,99 Eur,
pakiranje s 400 tabletami: 29,99 Eur.

Novice Vam pošiljata:
Marjan Breznikar in Mojca Lamut
Naročila preko:
- spletne strani: http://map-amino-acid.com/
- spletne strani: http://megahydrate.si
- telefona: 040 834 904
Več informacij na http://ziva-voda.com/blog

Sodobni kontrolirani pogoji proizvodnje naravne »Spiruline
Pacifica« na Havajih

