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Brezplačni posveti z dr. Ostanom
Maribor: osebni posveti bodo 3. 7. 2018 od 14:00
do 18.00 ure v trgovini Sonce (Vetrinjska 18);
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 02/228-22-60
Kamnik: osebni posveti bodo 4. 7. 2018 od 14:00
do 18.00 ure v trgovini Mamaterra, Ljubljanska c. 4a;
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 01/831-16-11
Izola: osebni posveti bodo 10. 7. 2018 od 14:00 do
18.00 ure v trgovini Tosama, Ljubljanska ul. 1);
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 05/640-06-74.
Koper: osebni posveti bodo 11. 7. 2018 od 14:00
do 18.00 ure v trgovini Tosama, Pristaniška 19;
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 05/627-25-33.
Novo mesto: osebni posveti bodo 19. 7. 2018 od
14:00 do 18.00 ure v trgovini Stari most, Glavni trg
17; obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 051/245-383
Krško: osebni posveti bodo 20. 7. 2018 od 14:00
do 18.00 ure v trgovini Norma, C. krških žrtev 141;
obvezne prijave v trgovini ali na tel.: 051/243-326.
Maribor: osebni posveti bodo 25. 7. 2018 v
trgovini Norma, Žolgarjeva 18; info na tel.: 02/32040-22 ali po mailu: norma@norma.si.
Zora Golobič

Po nedavno objavljenih rezultatih študije (Bogiatzi et al., 2018)
imajo patogeni črevesni mikrobi pomembno vlogo pri nastajanju
ateroskleroze. Ugotovili so, da je za osebe, ki imajo glede na svojo
starost in življenjski slog malo aterosklerotičnih oblog, značilna
bolj zdrava črevesna biota in v krvi manj oksidantskih presnovnih
odpadkov, ki jih proizvajajo škodljive črevesne bakterije.
Predhodne študije so pokazale, da visoke ravni teh presnovkov v
krvi, zlasti pa snov TMAO (trimetilamin N-oksid), povečajo
tveganje infarkta in kapi, tveganje smrti v naslednjih petih letih pa
se poveča kar štirikratno. Če poskrbimo za več dobrih bakterij v
črevesju (te ustvarjajo veliko antioksidantov), lahko zagotovimo
»pomembno zaščito pred srčnim infarktom in možgansko kapjo«.
To lahko storimo že s povečanim vnosom vlaknin, saj so hrana
za dobre bakterije. Raziskovalci Cleveland Clinic so s preizkusi na
miših ugotovili, da z vlakninami bogata prehrana bistveno zniža
raven TMAO v krvi.
Koristi seveda tudi uživanje probiotičnih živil. Pregled devetih
znanstvenih študij je pokazal, da je za ljudi, ki redno uživajo
probiotična živila (na primer probiotične jogurte, kefir ali
probiotična dopolnila), značilna nižja raven krvnega tlaka. Najbolj
je uživanje probiotikov koristilo osebam s previsokim krvnim
tlakom (nad 130/85). Močneje so učinkovali probiotiki z bolj
pestro sestavo bakterij (Kaleshi).
Zanimivi so tudi rezultati eksperimenta, ki ga je opravila
skupina raziskovalcev z univerze Emory na miših z visokim
krvnim tlakom. Eni skupini so v prehrano dodajali kefir, drugim (z
enako prehrano) pa ne. Po devetih tednih je skupina, ki je uživala
kefir, imela v primerjavi s kontrolno skupino nižji krvni tlak, bolj
uravnoteženo črevesno bioto, manjšo prepustnost črevesne stene,
nižjo raven vnetij v centralnem živčnem sistemu ter nižjo raven
toksinov, ki jih proizvajajo škodljive bakterije (endotoksinov) in ki
spodbujajo vnetne procese.
Kefir sodi med zelo dobra tradicionalna probiotična živila. Toda
po naših izkušnjah ga je potrebno užiti vsaj liter na dan, da
odpravimo neprijetni vonj blata, ki je kazalec neuravnotežene
črevesne biote. Ta cilj laže dosežemo z bolj koncentriranimi
probiotiki. Svojo prehrano običajno dopolnjujem z bio probiotikom
EM, saj z uživanjem 0,2 do 1,0 dl tega probiotika na dan večinoma
odpravim neprijetni vonj blata že v nekaj dneh. Domnevam, da
uživanje tega probiotika varuje pred srčno žilnimi zapleti še
učinkoviteje kot uživanje kefirja. A kliničnih študij, ki bi to
preverjale, za sedaj ni.

Prispevki v revijah
Prispevki dr. Ostana bodo objavljeni v revijah/ časopisih:
Narava zdravi (1.7), Super 50 (2.7.), Vzajemnost (5.7.),
Bogastvo zdravja (12. 7.), Primorske novice (20.7.),
Preventiva in zdravje – Ekodežela (20.7.).

Mononukleoza – bolezen poljubljanja
Mononukleoza je virusno obolenje, ki se večinoma prenaša s slino. Napade
dihalne organe, lahko se pojavijo izpuščaji, virusi se naselijo v monocitih –
celicah imunskega sistema. Otroci jo zlahka prebolijo, pri odraslih pa je
prebolevanje težavnejše, bolezen pa lahko pusti trajne posledice. Tu je
pričevanje gospe s Primorske v zvezi s to boleznijo:

Novice pošiljata:
Marjan in Mojca Fayomi Breznikar
SVETOVANJE in NAROČILA:
Gsm 040 834 904
map-amino-acid.com
megahydrate.si
probiotik.si

»Moj šestnajstletni sin je 21. decembra lani (2017) nenadoma dobil vročino.
Zaradi božičnih in novoletnih dopustov njegove zdravnice ni bilo in ker se je
zelo slabo počutil, smo ga peljali na urgenco. V naslednjih treh tednih smo bili
na urgenci še trikrat; prvič je dobil pršilo za nos, potem pa dvakrat antibiotike. Izboljšanja ni bilo, kvečjemu nasprotno. Bil
je slaboten, vsak dan je spal od 15 do 20 ur in v obraz je bil otekel. Po treh tednih so se pojavili še izpuščaji. Posumili so na
ošpice, ki so se ravno takrat pojavile, in ga izolirali. Izkušena zdravnica pa je takoj ugotovila, da gre v resnici za
mononukleozo. Izvidi so to potrdili. Bili so porazni; šlo je za zelo hudo obliko te bolezni.
Na povabilo kolegice sem se udeležila predavanja, ki ga je imel ravno tistega dne dr. Ostan v njeni biotrgovini in po
predavanju sem se odločila, da svojemu sinu nabavim prehranska dopolnila, ki jih priporoča.
10. januarja je vzel prvo kapsulo FHES, 8 tablet OKA in 8 žlic sirupa rdeče pese. Že naslednjega dne so izpuščaji skoraj
povsem izzveneli. 23. januarja so bili izvidi že veliko boljši in 13. februarja že skoraj normalni. Ves ta čas je jemal prav
tako dnevno količino FHES, OKA in sirupa rdeče pese kot prvi dan, občasno je spil tudi multivitaminski sok. Njegovi
prehrani sem posvečala posebno pozornost: skrbela sem, da je jedel lahko in zdravo hrano - sadje in zelenjavo, ničesar
konzerviranega, gaziranega, mastnega, nič mleka in le pusto meso.
Čeprav je ultrazvočni pregled jeter in vranice pokazal, da stanje še ni normalizirano in bi moral še počivati, smo med
zimskimi počitnicami vendarle šli na dolgo pričakovano
smučanje. Med smučanjem je jemal po eno kapsulo FHES več
Tečaj postenja
(torej dve na dan), OKA in sirup rdeče pese pa še vedno v enaki
V Kriški vasi se v četrtek, 12. 7. 2018, začne 3- do 8količini kot dotlej. Smučal je brez težav in dobro se je počutil.
dnevni tečaj polnovrednega postenja po sistemu dr.
Res neverjetno, če pomislimo, koliko časa morajo počivati
Ostana. Vodila ga bosta dr. Helena Jeriček Klanšček in
športniki, ko prebolijo mononukleozo!
Drago Klanšček. Obvezna je predhodna prijava. Več
Marca, ko so se vsi izvidi normalizirali, smo zmanjšali dnevno
informacij po telefonu 041/517-256, po e-pošti
količino OKA na 4 tablete, količine FHES pa nismo spreminjali.
dih.klanscek@gmail.com ali na www.d-i-h.si.
FHES je jemal še do aprila, OKA pa do začetka junija«.

Klorela – zelo bogat vir esencialnih hranil
Vitamini, rudnine in fosfolipidi predstavljajo le 4 % strukture celice. Med njimi je kar 30 nujnih za življenje
(esencialnih): 15 vrst vitaminov, 13 vrst rudnin in dve vrsti esencialnih maščobnih kislin. Raziskava v ZDA (2011) je
pokazala, da večini prebivalcev primanjkuje esencialnih maščobnih kislin in več vrst rudnin in vitaminov. Po dr. Ronu
Meyersu so začetni znaki pomanjkanja esencialnih hranil utrujenost, razdražljivost, nespečnost, stalna želja po hrani,
slabšanje spomina, zmanjšana pozornost in mnogi drugi. Na dolgi rok pa je njihovo pomanjkanje vir raznih resnih obolenj.
Za zadostno količino teh hranil poskrbimo z uravnoteženo prehrano z dovolj sadja in zelenjave. Odličen dodatni vir pa
so modrozelene alge, saj vsebujejo veliko esencialnih
maščobnih kislin, rudnin in vitaminov. Mednje sodita tudi
klorela in spirulina. Nobeno živilo ne vsebuje esencialnih
hranil v točnem razmerju, kot ga potrebuje naše telo. Zato
je dobro, tako kot izmenjujemo zelenjavo na našem
krožniku, izmenjevati v prehrani tudi klorelo in spirulino.
Klorela se odlikuje po visoki vsebnosti omega 6 in
zlasti omega 3 esencialnih maščobnih kislin; slednjih
sodobnemu človeku najbolj primanjkuje. Vsebuje veliko
provitamina A, vitaminov B12, B6, B2, B1, niacina, folne
kisline, železa, magnezija, kalija in kalcija ter vse
esencialne aminokisline.
Več kliničnih študij je pokazalo, da uživanje klorele
razstruplja organizem, ugodno vpliva pri fibromialgiji,
ulceroznem kolitisu, otekanju nog in slabokrvnosti, znižuje
Slika z japonskega otočka Ishigava, kjer proizvajajo klorelo
previsok krvni tlak, znižuje LDL (»slabi«) holesterol in
Yaeyaema. Je certificirane kakovosti. Poseben postopek
upraševanja in hladnega sušenja omogoča, da se absorpcija
povečuje HDL (»dobri«) holesterol, izboljšuje delovanje
hranil iz nje bistveno poveča. Pri nas jo distribuira Institut.O.
imunskega sistema (proti infekcijam in tumorjem).

