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Ureja: Dr. Iztok Ostan,
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Deklica se je razcvetela
Zavzeti oče sedemletne deklice nam je januraja letos
poslal naslednje pričevanje: »Hčerka je že pri dveh letih
prestala operacijo na srčku. Zakrpali so ji luknjici na
preddvoru in na prekatu. Posledično je nastalo
omrtvičenje (pareza) leve prepone. Bila je na kisiku
približno dve leti. Ogromno sem preizkusil in ugotavljal,
kako bi dosegel izboljšanje njenega stanja. Ugotovil sem,
da ji je 400 iu enot vitamina D na teden precej zmanjšalo
vnetja respiratornega sistema. Ribje olje, vitamin C,
kalcij, magnezij ter cela paleta vitaminov, ki ji jih
dodajam med jedjo vsak dan, so veliko pripomogli k
izboljšanju. Na Polikliniki so se precej zavzeli zanjo in na
srečo niso ugotovili alergij na nobeno hrano.
Pri sedmih letih bi morala tehtati od 28 do 30 kg, pa jih
ima le 22,3. Visoka je 120 cm. Sicer je zelo živahen otrok
in hodi celo na gimnastiko. Je pa drobne postave in
pogosto zboleva. Na polikliniki smo dobili posebna
prehranska navodila, da bi pridobila na teži. Uspe nam
'spraviti par kil gor', pa pride bolezen in spet shujša«.
Ob začetku letošnjega leta so hčerki dajali po eno
zdrobljeno tableto OKA zjutraj in zvečer, sedaj jih uživa
po 5 na dan. »Pri nas so se tablete OKA izkazale kot
odlične«, je oče zapisal v pismu hčerkinemu zdravniku.
Deklica je pridobila na moči, pridobiva na teži in višini, je
bolj odporna. Ob tem uživa tudi po 0,3 probiotika EM
dnevno (1/2 razredčenega z vodo), ker je zaradi vnetja
ušesa dobivala antiobiotike in je pogosto odvajala blato.
»FHES pa začnem dodajati v slučaju, da je močno
prehlajena in se tako v veliki večini primerov izogemo
antibiotiku «, je še zapisal.

Prispevki v medijih
Revija Narava zdravi, julij 2017, I. Ostan, B.
Ambrozius, A. Ostan, M. Vidrih: Mimo glavnih
pasti maščob.
Revija Zdravje, julij 2017, I. Ostan: Brez
slabokrvnosti celo pri kemoterapiji.
Revija Super 50 (priloga Dela in Slovenskih
novic, prvi ponedeljek v mesecu): I. Ostan:
- 3. 7. 2017: Zdravi tudi na počitnicah,
- 7. 8. 2017: Kako uživam maščobe.
Dnevnik Primorske novice, priloga Zlata
leta, 21. julij 2017, I. Ostan: Ko niti kurja
juhica več ne pomore.

Tečaj polnovrednega postenja
V Kriški vasi na Dolenjskem bo tečaj
polnovrednega postenja po sistemu dr. Iztoka
Ostana. Udeleženci lahko izberejo 3- ali 8-dnevno
postenje. Oboje se prične v četrtek, 14. 7. 2017.
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.

Novice Vam pošiljata:
Marjan in Mojca Breznikar
Kontaktirajte nas na 040 834 904 oz. preko:
- spletne strani: www.map-amino-acid.com
- spletne strani: www.megahydrate.si
Prijava na novice: ziva-voda.com/blog/prijava

Rusjanov recept za lažje uživanje OKA
.

Tablete OKA so velike in nekateri jih težko pogoltnejo.
Problem rešimo tako, da jih zdrobimo med dvema žlicama
ali v možnarju. Prah pa je grenak in ga zlasti otroci neradi
užijejo. Gospod Boris Rusjan nam je posredoval recept, po
katerem njegov otrok zlahka užije OKA. Zdrobljeno
tableto OKA zmeša z eno žličko kokosove maščobe in
žličko medu. Ta zmes ima v ustih prav prijeten okus.
Recept smo z njegovim dovoljenjem imenovali po njem.

Dehidrirani kljub dovolj popite vode
»Po več letih raziskav s svojimi znanstveniki sem bil
šokiran, ko smo odkrili, da lahko ostaneš dehidriran
kljub popitim osmim kozarcem vode dnevno«,
ugotavlja dr. Patrick Flanagan. Opne celic, skozi katere
mora prodreti voda, so namreč iz maščob, ki vodo
odbijajo. Telo jo mora zato v presnovi obogatili s
koloidi in antioksidantskim vodikom, da postane bolj
močljiva in lahko prodre v celico. Mlad, krepak
organizem to zmore, pri petdesetih pa je naša kri kar
stokrat manj antioksidantska, kot je bila pri dvajsetih. S
staranjem in bolehnostjo postajajo celice bolj
dehidrirane in se hitreje starajo. Pri starejših je dodatna težava tudi v tem, da ne čutijo toliko potrebe po pitju
vode kot mlajši, pa tudi težje je popijejo zadostno količino. Zato so zlasti za njih potrebni učinkovitejši
načini hidracije.
Dr. Patrick Flanagan se je pri reševenju tega problema zgledoval pri pitni vodi himalajskega ljudstva
Hunza, ki slovi po številnih stoletnikih. Ustvaril je mineralni prašek (FHES), kakršen je v njihovi vodi. Na
Univerzi v Ljubljani smo ugotovili, da je kozarec vode s FHES po antioksidantski moči enakovreden vsaj
10.000 kozarcem najboljšega svežega soka. V 14 dnevnem preizkusu na zelo dehidriranih, opravljenem v
ZDA, se je s FHES hidracija povečala s 45% na 48%, počutje udeležencev pa zelo izboljšalo.
Zlasti v poletni vročini je zelo koristno uživanje FHES, saj jo z uživanjem tega prehranskega dopolnila
laže prenašamo.

Moja kombinacija: Probiotik EM in nič kruha
Gospa Z.G. (66 let) nam je posredovala naslednje pričevanje:

Pričevanja, objavljena v teh novicah,
so zbrana na spletni strani
www.iztokostan.com, kjer jih je
trenutno predstavljenih že več kot 600.

»Kljub rednemu vsakodnevnemu odvajanju sem bila stalno napihnjena, celo če sem samo spila kavo! Piti
sem začela probiotik EM, po en zamašek (10 ml) ob vsakem obroku.
Danes, po 17 dneh, imam 2 kilograma manj (res pa je, da sem prenehala tudi s kruhom), nesmrdeče blato,
raven trebuh brez napenjanja in počutim se odlično! Hvala vam za ta izdelek, sem ga že priporočila naprej!«

Kljub Parkinsonu uspešno planinarjenje ob uživanju OKA
Nedavno smo dobili tudi naslednje pričevanje
gospoda srednjih let iz osrednje Slovenije:
»Ob Parkinsonovi bolezni si pomagam z uživanjem
optimalnne kombinacije aminokislin OKA. Odkar to
počnem, občutim več moči.
To se je nazadnje potrdilo pred nekaj tedni, ko sem
uspešno opravil petdnevni planinski pohod; vsak dan
smo prehodili po 25 kilometrov. Trikrat na dan sem
spil po 4 do 5 tablet OKA, nazadnje pred spanjem. V
tem času sem sicer nekoliko shujšal, a noge so se
okrepile. Ko še nisem jemal OKA, bi me tak pohod
bolj zdelal.
Trenutno mi je tablet OKA zmanjkalo in komaj
čakam, da si jih spet nabavim.«

