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Ni zdrave porjavelosti niti bledoličnosti 
Ni povsem zdrave porjavelosti, pravijo dermatologi. 

Več kot pol stoletja dermatoloških študij potrjuje, da se koža 
poškoduje celo ob blagih sončnih žarkih. Nekateri 
dermatologi, kot na primer dr. Henry Lim, član odbora za 
fotobiologijo ameriške Fundacije za boj proti kožnemu raku 
(SCF), se celo zavzemajo, da bi ves potrebni vitamin D 
pridobili s hrano in dopolnili, ne pa s sončenjem, saj se sicer 
ne izognemo škodljivemu vplivu sončnih žarkov. 

A tudi dosledno umikanje kože pred sočnimi žarki ni 
zdravo. Dr. Pelle Lindquist z Inštituta Karolinska je v letih 
2014-2016 objavil rezultate študije, v kateri so 20 let 
preučevali zdravje 30.000 Švedinj. Tiste, ki so se najbolj 
izpostavljale soncu, so res imele največ kožnega raka, toda 
smrtnost je bila največja pri ženskah, ki so se najbolj 
izogibale soncu. Bledičnost torej tudi ni zdrava. Nasprotno, 
zelo nevarna je: Ženske, ki so se povsem izogibale soncu, so 
tvegale smrt kar dvakrat bolj kot ženske, ki so se najbolj 
sončile. Dermatolog dr. Richard Weller z univerze v 
Edinburgu, je pred nedavnim objavil, da 30-minutno 
sončenje v poletnem času tako poveča količino dušičnega 
oksida v krvi, da razširi žile in zniža krvni tlak. Sončenje 
torej lahko pomaga proti srčno-žilnim zapletom, ki so 
dandanes glavni vzrok smrti. 

Kako naj torej ravnamo? Decembra 2018 je v reviji 
Journal of Environmental Research and Public Health izšel 
znanstveni članek, ki na osnovi množice znanstvenih 
izsledkov poziva medicinsko skupnost, naj ljudem priporoči 
sončenje v meri, ki ne povzroči opeklin (torej brez pordele 
kože), ne pa da še naprej priporoča praktično popolno 
izogibanje sončnim žarkom. Po strogih dermatoloških 
priporočilih naj bi se namreč skozi vse leto izogibali 
sončnim žarkom med 10. in 16. uro, pri  UV sevanju, višjem 
od indeksa 3, pa uporabili zaščitna sredstva. 
 

Nova Gorica: Dobro spanje brez uspaval, 
1. 6. 2022 ob 17:30 uri v Centru revitalizacije, 
Delpinova 22, info na tel.: 041/320-127. 

Ivančna Gorica: Alergije in prehranske 
intolerantnosti, 3. 6. 2022 ob 17:30 uri v bio-
trgovini Bio Raj, Sokolska 6; info na tel.: 01/781-27-80. 

Žalec: Alergije in prehranske intole-
rantnosti, 7. 6. 2022 ob 17:00 uri v društvu 
Angel.si, Šlandrov trg 21; info na tel.: 051/326-226. 

Ljubljana: Varno razstrupljanje, 9. 6. 2022 
ob 17:00 uri v bio-trgovini Norma, Gosposvetska 6; 
info na tel.: 05/904-55-02. 

Kamnik: Alergije in prehranske intole-
rantnosti, 28. 6. 2022 ob 17:00 uri v Bio-trgovini 
Mamaterra, Ljubljanska c. 4a; info na tel.: 01/831-16-11.  

  

Predavanja dr. Ostana 

 

Zakaj je sončenje tako zapeljivo? 
     Da bi telo ustvarilo dovolj vitamina D,  
potrebuje v poletnem času do 20 minut sončenja 
na dan. To nam nudi že eno plavanje. Če bi 
narava skrbela predvsem za naše zdravje, bi se 
nam po plavanju prilegla senca, a večinoma raje 
poležimo na soncu in tako tvegamo opekline. 
Zakaj?   
     Za naravo je bolj pomembna reproduktivna 
sposobnost kot naše dolgoročno zdravje in 
dolgoživost. Raziskovalci Univerze v Grazu so 
ugotovili, da se po eni uri sončenja pri moških 
dvigne raven testosterona kar za 69 %. Užitek je 
tako močan, da so poleti plaže polne tudi sredi 
dneva, čeprav so raziskave pokazale, da se kar 
89 % anketirancev zaveda, da je sončenje 
škodljivo. Zaradi potreb reprodukcije, ne zaradi 
zdravja, so porjavele ženske noge privlačnejše 
od bledih in pogled na zagorelo moško telo 
ženskam bolj pospeši srčni utrip kot pogled na 
bledoličneža.  
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Poškodbe beljakovin v koži nastajajo že v otroštvu. Običajna slika 
otroka (na levi) tega sicer ne razkriva, toda posebna fotografija istega 
otroka s pomočjo UV žarkov (na desni) pokaže, da je precej kolagena 
(črne pike na licih in na nosu) že oksidiranega – pokvarjenega. 

 
Na fotografiji je kožna celica (fibroblast), okoli nje pa mreža 
kolagena, ki ga je ustvarila. Z uživanjem kolagena dajemo 
celicam surovine, da ustvarijo svoj kolagen, z uživanjem 
aminokislin OKA pa tudi surovine za ustvarjanje več kožnih in 
drugih celic. 

Tudi preveč sladkorja v krvi uničuje kolagen v koži 
Koži daje prožnost kolagen – množica elastičnih beljakovinskih molekul. Pri sončenju kolagen oksidira, 

se torej pokvari in koža sčasoma izgubi prožnost. Postara se, postaja nagubana. A tudi preveč užitega sladkorja 
uničuje kolagen v koži, kosteh … Glukoza se namreč zlahka spaja z beljakovinami. Nastajajo oksidirane 
(glicirane) beljakovine. Dr. David 
Gunn (Unilever) je vodil preizkus, 
ki se ga je udeležilo 600 
prostovoljcev. Oceniti so morali 
starost žensk, katerih fotografije 
obrazov (las ni bilo videti) so jim 
predstavili. Izkazalo se je, da so 
ženske, ki so imele v krvi višje 
ravni sladkorja, ocenili za starejše 
kot so dejansko bile, ženske z 
nizkimi vrednostmi sladkorja v 
krvi pa so bile videti mlajše od 
dejanske starosti. 

Za ohranjanje prožnosti 
kože je torej modro, da omejujemo 
uživanje sladkorja, slaščic, sladkega sadja, sladkanih pijač ter škrobnatih živil. To je znano. Manj pa je znano, da 
tudi uživanje probiotikov znižuje raven sladkorja v krvi. Koristne bakterije namreč upočasnijo prehod sladkorjev 
iz črevesja v kri. Po naših izkušnjah od 0,3 do 0,5 dl bio probiotičnega napitka EM, užitega takoj po obroku 
škrobnatega ali sladkega živila, zniža raven sladkorja v krvi. To s pridom uporabljajo nekateri diabetiki, ki jih 
osebno poznamo. 

Koristi tudi uživanje FHES. Ta pospeši pretvarjanje krvnega sladkorja v celicam koristno energijo (ATP). 
Več naših znancev-diabetikov si je z rednim uživanjem FHES znižalo dolgoročno raven sladkorja (merjeno z 
A1C) na ravni, varnejše za zdravje. 
 

Kako nadomestimo uničeni kolagen v koži 
Januarja 2018 je v znanstveni reviji Journal of drugs in dermatology izšel članek dr. F.D. Choi in njenih 

sodelavcev, v katerem so povzeli rezultate osmih raziskav o uživanju kolagena. V njih je sodelovalo 805 
prostovoljcev. V vseh so bili udeleženci razdeljeni 
na testno in kontrolno skupino. Udeleženci so 
uživali kolagen ali placebo od 12 do 24 tednov. 
Užiti kolagen je bil razgrajen na sestavine in s tem 
lažje presnovljiv. Pri vseh raziskavah se je pri 
udeležencih, ki so uživali kolagen, izboljšala 
prožnost kože, njena hidriranost in druge njene 
kakovosti bolj kot v kontrolni skupini. Negativnih 
stranskih učinkov niso zaznali. 

S soprogo kolagena nisva nikoli jemala, 
pač pa sva si elastičnost kože občutno izboljšala z 
uživanjem aminokislin OKA. To je po mojem 
védenju potrebno zlasti v zrelih letih, ko je kožnih 
celic (fibroblastov) vse manj. Zgolj uživanje 
kolagena namreč ne omogoča ustvarjanja novih 
fibroblastov, saj to zahteva mnogo celovitejšo 
beljakovinsko podporo kot jo zagotavlja le 
kolagen. OKA je optimalna sestava aminokislin, 
ki omogoča regeneracijo celic v vseh organih – 
tudi v koži, in zagotavlja tudi surovine za 
ustvarjanje kolagana, ki ga tvorijo fibroblasti. 


