
Melatonin po ugodni ceni   https://megahydrate.si/melatonin/            Vita Biosa  https://probiotik.si 
 

 

Novice vam pošiljata:  Marjan in Mojca F.Breznikar 
 

Za naročilo pokličite: Gsm  040 834 904  
 

map-amino-acid.com ... MAP (OKA)   
megahydrate.si ... (FHES)                           
probiotik.si ... Vita Biosa ( Probiotik EM)                      

                                           
 
                                                                  
       
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                               Junij 2019 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

                                                                                                                    Ureja: dr. Iztok Ostan       ostan.iztok@gmail.com                                            

 

Ivančna gorica: osebni posveti bodo 3. 6. 
2019 od 13:00 do 17.00 ure v  trgovini Bio Raj 
(Sokolska 6); obvezne prijave v trgovini ali na 
tel.: 01/781-27-80. 
Izola: osebni posveti bodo 10. 6. 2019 od 
14:00 do 18.00 ure v  trgovini Tosama bela 
štacunca (Ljubljanska 1); obvezne prijave v 
trgovini ali  na tel.: 05/640-06-74. 
Slovenska Bistrica: osebni posveti  bodo 27. 
6. 2019 od 14:00 do 18.00 ure v  trgovini 
Vegevita (Sokolska 6); obvezne prijave v 
trgovini ali na tel.: 059/945-187. 

Kamnik: Naj bo svetloba, naj bo tema, 4. 
6. 2019 ob 17:00 uri v bio-trgovini Mamaterra 
(Ljubljanska c. 4a), info na tel.: 01/831-16-11 

Predavanja dr. Iztoka Ostana 

Prispevki dr. Ostana v revijah:  Narava zdravi 
(1. 6.),  Super 50 (3. 6.),  Večer (21. 5.),  
Reporter (17. 6.), Primorske novice (20. 6.).  
 

Prispevki v revijah in na TV 

Brezplačni posveti z dr. Ostanom 

Ko peče voda 
         

     Pekoča bolečina pri uriniranju, potreba po pogostem 
uriniranju, bolečine v spodnjem delu trebuha, moten ali 
smrdeč urin in včasih kri v njem so znaki vnetja urinarnega 
trakta. Ta težava pogosteje prizadene starejše in ženske. Od 
50% do 60% žensk se kdaj v življenju sooči s takim 
vnetjem.  
     Ko sem se z več starejšimi ženskami pogovarjal o tem,  
kako so ravnale, če jih je kdaj pekla voda, jih je precej 
odgovorilo, da so si kvečjemu skuhale ursi čaj in potrpele, 
dokler vnetje ni minilo. Tako kot običajni prehlad, je akutno 
vnetje urinarnega trakta posledica bakterijske infekcije in 
običajno mine v enem tednu.  Medicina lahko pomaga z 
antibiotiki. Problem je, da so današnje klice teh vnetij bolj 
odporne na antiobiotike kot nekoč, zato zdravljenje z njimi 
v domačem okolju pogosto ne zaleže več in je treba poiskati 
pomoč v bolnišnici.  Od leta 1998 do 2011 se je v ZDA 
zaradi te težave povečalo število hospitalizacij kar za 58%. 
     Drugo močno sredstvo proti patogenim bakterijam je 
antioksidantski prašek FHES. Dr. Ron Meyers priporoča, da 
pri akutnih vnetjih uživamo 2-3 kapsule vsake štiri ure, torej  
od 8 do 12 kapsul na dan. V telesu ustvarijo zelo 
antioksidantsko okolje, ki bakterij ne ubije, jim pa 
onemogoči hitro razmnoževanje. Našim celicam, med 
katere sodijo tudi celice imunskega sistema, pa 
antioksidantskost zelo godi. Raziskave so pokazale, da jih 
hitro okrepi, saj uspejo ustvariti iz dane količine glukoze do 
5 krat več energije kot bi je sicer. Ker FHES bakterij ne 
ubija, ne postanejo rezistentne nanj. Le njihovo moč 
zmanjša in okrepi naš imunski sistem, da jih učinkovito 
nevtralizira. Če začnemo jemati dovolj velike odmerke že 
ob začetku vnetja, občutimo olajšanje v nekaj urah, vnetje 
pa ob blagih simptomih izzveni v dveh ali treh dneh. 
Negativnih stranskih učinkov uživanja FHES ni.  
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Meso industrijske reje ogroža urinarni trakt  
Infekcije urinarnega trakta povzročajo različne patogene bakterije, a kar 80 % do 90 % obolenj povzroča 

bakterija iz vrste E. coli. . Raziskava v Arizoni je pokazala, da je 79,8 % vzorcev perutnine in svinjskega mesa, 
pridobljenega v trgovinah izbrane trgovske verige, okuženega z E. coli. Več genetskih raziskav, opravljenih v 
ZDA, Kanadi in Evropi je pokazalo, da so bakterije E. coli, ki so jih našli v hrani, iste vrste kot so povzročiteljice 
infekcije urinarnega trakta. Zato ravnamo previdno, če se izogibamo  uživanju jajc in mesa iz industrijske reje. 
Če uživamo jajca in meso, naj bodo iz proste reje, še raje pa biološko pridelani. Tako vzgojene živali manj 
zbolevajo in jim ni potrebno dajati antiobiotikov, ki so v industrijskem kmetijstvu običajni. Nanje pa so patogene 
bakterije E. coli odporne. 

Toda uživanje mesa v katerih so bakterije E. coli ni edini dejavnik vnetij urinarnega trakta. Tako meso 
uživajo tudi mladi, pa vendar imajo manj okužb kot starejši. Gre torej tudi za problem odpornosti pred 
okužbami. Prostata na primer proizvaja snovi, ki zmanjšujejo tveganje infekcij urinarnega trakta. Zato ženske 
obolevajo bolj kot moški, starejši moški, pri katerih je prostata že opešana, pa bolj kot mlajši. Za trdno zdravje 
urinarnega trakta je potrebno krepiti tudi imunski sistem in splošno odpornost proti infekcijam. 
 

Higiena za zdrave ledvice in mehur  
Bakterije vrste E. coli normalno živijo le v črevesju. V urinarni trakt lahko zaidejo na več načinov. 

Lahko se zalezejo v sečevod zaradi slabe higiene po opravljeni veliki potrebi. Temeljita higiene je potrebna tudi 
pred spolnimi odnosi. Lahko pa pronicajo iz črevesja v kri skozi prepustno črevesno steno. Ta nastane zaradi 
nezadostne črevesne higiene, to je neuravnotežene črevesne biote. Preveč škodljivih mikrobov v črevesju pač 
poškoduje črevesno steno, ki postane prepustna. Tako se na široko odprejo vrata za vdor raznih strupov in 
vnetnih snovi iz črevesja v kri – tudi bakterij E. coli.  

Z uravnoteženjem črevesne biote zacelimo rane in razpoke v črevesni steni, poleg tega pa okrepimo 
imunski sistem, ki nas varuje pred vsemi infekcijami – tudi okužbami mehurja in ledvic.  

Po naših izkušnjah je za uravnoteženje črevesne biote potrebno redno uživati učinkovite probiotike v 
dovolj velikih odmerkih, da blato izgubi neprijeten vonj; to je zunanji znak, da je črevesna biota uravnotežena. 
  

Pomen uživanja OKA pri opešanih ledvicah  
Pri kroničnih, ponavljajočih se vnetjih urinarnega trakta je potrebno najprej okrepiti opešane ledvice in 

šele potem zavreti vnetje z antioksidanstkimi sredstvi, kot sta na primer bio probiotik EM in FHES. 
Antioksidanti namreč povzročajo tudi močno razstrupljanje, čemur pa morda zelo opešane ledvice niso kos. 

Za okrepitev kateregakoli organa so potrebne beljakovine oz. aminokisline.  Žal pa se v presnovi 
beljakovin tvori veliko dušičnih odpadkov (vsaj 52 %), ki obremenjujejo jetra in ledvice. Edina beljakovinska 
hrana, ki praktično ne tvori dušičnih odpadkov (le 
1%), je optimalna kombinacija aminokislin – 
OKA. Če nadomestimo beljakovine enega 
dnevnega obroka z OKA, se zmanjša raven 
amonijaka in sečnine v krvi za 35% do 55% . V 
preizkusu, ki ga je vodila dr. N. Tamburlin, so 
dvanajstim pacientom s kronično odpovedjo 
ledvic za en mesec povsem nadomestili 
beljakovinska živila z OKA (od 18-30 tablet OKA 
na dan). Pri vseh so se bistveno izboljšali glavni 
krvni kazalci (manj dušika, kreatinina in fosforja 
v krvi), dvignila se je raven hemoglobina, raven 
kalija pa se ni bistveno spremenila. Vsi pacienti so 
se na koncu poskusa počutili bolje (Tamburlin 
1999). 

Po naših izkušnja se z odmerkom 5 do 8 
tablet OKA na dan ledvice precej okrepijo že v 
dveh do treh tednih. 

 


