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PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                              Junij 2020 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

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

 
Narava zdravi  
 

    Sprehod ob morju je že v preddopustniških časih 
sproščujoč. Ob morju je v zraku približno 3.000 
negativnih kisikovih ionov na kubični centimeter, kar 
je idealno za človeka, olajša dihanje astmatikom, 
zmanjšuje težave pri vnetju sinusov. Morska voda 
deluje proti ekcemom in alergijam, proti bakterijskim 
infekcijam in pospeši celjenje ran. 
     Tudi v sredogorju, na nadmorski višini od 600 do 900 
metrov, je v naravi v zraku 3.000 negativnih kisikovih 
ionov na cm3. Na tej višini so z razlogom že nekoč 
postavljali sanatorije za bolnike z dihalnimi težavami. 
      A ni nam treba na morje ali v hribe, da izkoristimo 
zdravilno moč narave. Večina Slovenije je prekrita z 
gozdom, zato si zlahka privoščimo njegove zdravilne 
moči. 
      Japonski strokovnjaki so ugotovili, da bivanje v 
gozdu hitro zniža previsok krvni tlak. Že polovico 
odraslih Slovencev muči ta težava, ki je postala glavni 
dejavnik prezgodnje smrti. Prof. Joshifumi Mijazaki z 
univerze v japonskem mestu Chiba, priporoča »gozdne 
kopeli«. Ugotavlja, da bivanje v gozdu poveča 
delovanje pomirjujočega parasimpatičnega živčevja kar 
za 50 %,  za 12 % pa zniža raven stresnega hormona 
kortizola v krvi. Po tridnevni »gozdni kopeli« se kar za 
52 % poveča delovanje »naravnih ubijalk« - naših 
obrambnih celic, ki ubijajo rakave in z virusi okužene 
celice. Ta povečana naravna odpornost se po tridnevni 
gozdni kopeli ohranja še 30 dni. 
        Bistvena zdravilna učinkovina, ki jo premore zrak 
v gozdu, so po ugotovitvah prof. Mijazakija drevesna 
eterična olja – fitoncidi. Drevesa jih izločajo, da se 
branijo pred škodljivimi žuželkami in da se po 
poškodbi hitreje regenerirajo. Če drevo potrepljamo, 
jih začne spontano izločati več. Trepljanje dreves je 
torej zdravilno. 
 

 

Ljubljana: osebni posveti 10. 6. 2020 v  bio-
trgovini Norma, Gosposvetska 6; obvezne prijave v 
trgovini ali na tel.: 05/904-55-02. 
Ljubljana: osebni posveti bodo 11. 6. 2020 v  
bio-trgovini Roberteka, Železna cesta 8; obvezne 
prijave v trgovini ali na tel.: 031/643-542. 
Maribor: osebni posveti bodo 15. 6. 2020 v 
trgovini Medika, Ul. Eve Lovše 1; obvezne prijave v 
trgovini ali na tel.: 02/229-52-46 . 
Ivančna Gorica: osebni posveti bodo 17. 6. 2020 
v trgovini Bio Raj (Sokolska 6, Ivančna Gorica); 
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 01/781-27-80. 
Šempeter pri Gorici: osebni posveti bodo 18. 6. 
2020 v trgovini Vitalina, Bratuževa 1; obvezne prijave 
v trgovini ali na tel.: 030/223-366. 
Ljubljana: osebni posveti bodo 22. 6. 2020 v  
knjigarni Zdaj, Tržnica Koseze; obvezne prijave v 
trgovini ali na tel.: 031/711-177. 
Kamnik: osebni posveti bodo 23. 6. 2020 v  bio-
trgovini Mamaterra, Ljubljanska c. 4a; obvezne 
prijave v trgovini ali na tel.: 01/831-16-11. 
Maribor: osebni posveti bodo 29. 6. 2020 v 
trgovini Norma, Žolgarjeva 18; obvezne prijave v 
trgovini ali na tel.: 02/320-40-22. 
Celje: osebni posveti z dr. Ostanom bodo 30. 6. 
2020 v trgovini Norma (Prešernova 25, Celje); 
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 03/620-22-18 . 
 

Brezplačni posveti z dr. Ostanom 

 
Zora Golobič 

Melatonin je spet na voljo  
 

    V jeseni 2019 je v Sloveniji začela veljati uredba, po 
kateri so dnevni odmerki melatonina 0,45 mg in več  
opredeljeni kot zdravilo. Institut.O sedaj ponuja 0,4-
miligramske tabletke melatonina (prej 1,0 mg). V 
škatlici jih je 150, cena pa enaka kot prej (9,90 Eur). V 
prosti prodaji so v bio trgovinah, lekarnah in na spletu 
https://megahydrate.si/melatonin/.      
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Novice pošiljata:  Marjan in Mojca F. Breznikar 
 
Za naročila pokličite: Gsm  040 834 904 ali 
Oddajte naročilo preko spletnih mest: 
www.map-amino-acid.com ... MAP (OKA)   
www.megahydrate.si ... (FHES)                           
www.probiotik.si ... Vita Biosa ( Probiotik EM) 

Melatonin za nočno ptico  
 

Odkar pomnim, sem »nočna ptica«. Že v mladosti 
zame ni bilo lepšega kot zvečer pred spanjem vzeti v roke 
dobro knjigo (kasneje v življenju pa tudi pogledati dober 
film ali brkljati po internetu). Zjutraj sem sicer težko 
vstajala, zato sem se na primer odpovedala pevskim 
vajam, ki smo jih imeli že pred poukom – a to je bila 
cena, ki sem jo bila pripravljena plačati za ure spokojnega branja. 

Pred dobrimi dvajsetimi leti sem študirala ob delu. Čas za študij sem si ob vseh obveznostih lahko 
vzela šele zvečer. Pogosto sem hodila spat ob dveh ali treh ponoči in ob sedmih zjutraj sem vstajala s težavo, 
kot povožena. Ko sem pisala seminarske naloge, pa sem nekajkrat prebedela kar vso noč. 

Prijatelj mi je svetoval, naj v takih primerih vzamem melatonin. V tistem času ga v Sloveniji še ni 
bilo mogoče kupiti. Na srečo živim blizu Italije, kjer si v lekarnah tudi že takrat dobil melatonin brez 
recepta. Nabavila sem si trimiligramske tablete. 
  Še zdaj se zelo dobro spomnim jutranjega občutka neverjetne spočitosti po prvi tableti. Nekaj takega, 
kot bi bila nenadoma dvajset let mlajša, deset kilogramov lažja in za dvajset »pik« bistrejša. V letih študija 
ob delu in v zadnjih, zelo stresnih, letih pred upokojitvijo, mi je melatonin res zelo pomagal. 

Odkar sem upokojena, mi zjutraj sicer ni treba zgodaj vstajati, a za boljše počutje občasno jemljem 
melatonin, v količini, ki je dovoljena brez zdravniškega nadzora. Spokojno zaspim, tudi če grem pozno spat, 
in zbujam se sveža in spočita. 

Komentar dr. Ostana: Za dnevne odmerke, ki presegajo 0,44 mg, se je (po slovenskih normativih) 
potrebno posvetovati z zdravnikom. 

 

Bio probiotik EM pomagal fantu z multiplo sklerozo 

Sem fant star 26 let, imam multiplo sklerozo (MS) in razrast kandide. Odkar pomnim, sem imel 
težave s sinusi (poln nos), po treh tednih uživanja bio probiotika EM pa se mi je nos skoraj popolnoma 
sprostil. V tem času se je tudi skoraj čisto odpravila napihnjenost po hrani. Tudi spanec se je zelo izboljšal; 
vedno sem se zbujal ponoči, tudi večkrat na noč, zdaj tega več ni. Po slabem mesecu uživanja probiotika 
tudi nimam več razpokanih ustnic. Vedno sem pil dovolj vode, a kljub temu sem imel stalno razpokano 
spodnjo ustnico. Šele ob uživanju bio probiotika EM se je to popravilo. Ugotovil sem, da sem tudi na 
splošno bolj vesel in nasmejan. 

Bio probiotik EM sem začel uživati po 0,1 dl na dan in postopoma povečeval odmerek, dokler nisem 
prišel do 3x po 0,5 dl na dan. Pozitivni rezultati so bili vidni po dveh tednih ob približno 0,8 ali 0,9 dl 

probiotika na dan. Nato sem za par dni 
prekinil, ker sem imel močne 
razstrupljevalne reakcije. Postal sem 
utrujen. Ko se je utrujenost čez dan, 
dva malce zmanjšala, sem se začel počutiti 
slabotno in tudi simptomi multiple skleroze 
so se malce okrepili oz. sprožili (začutil sem 
trzljaje v mišicah). Kot sem omenil, sem 
prekinil uživanje bio probiotika EM za dva 
do tri dni in sem se spet počutil boljše. 
Tudi multipla skleroza se je umirila. 

Po tej krizi sem ponovno začel 
uživati bio probiotik EM, po 20 ml dvakrat 
na dan in še vedno dobro spim, lažje diham 
in nisem napihnjen. S probiotikom EM sem 
zelo zadovoljen in veselim se rezultatov v 
prihodnje. 


