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

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

 

Kamnik: osebni posveti bodo 20. 5. 2019 
od 14:00 do 18.00 ure v  trgovini Tosama 
bela štacunca, Ljubljanska 4f; obvezne 
prijave v trgovini ali na tel.: 01/320-46-57. 

Maribor: osebni posveti bodo 28. 5. 2019 
od 14:00 do 18.00 ure v  trgovini Sonce, 
Vetrinjska 18; obvezne prijave v trgovini ali 
na tel.: 02/228-22-60. 

Še pomnite to pomladno pesem? 
 

Ko pomlad cvetoča pride 
in odklene temna vrata, 
z radostjo nas vse obide, 
doba nam zasije zlata. 
Ljubi maj, krasni maj, 
konec zime je tedaj … 

    

Šempeter pri Gorici: Črevesna higiena 
zapoveduje, 7. 5. 2019 ob 17:30 uri v bio-
trgovini Vitalina, Bratuževa ulica 1. 
 

Ivančna gorica: Rak in prehrana, 10. 5. 
2019 ob 17:30 uri v bio-trgovini Bio Raj, 
Sokolska 6. 
 

Maribor: Črevesna higiena zapoveduje, 
15. 5. 2019 ob 19:00 uri v trgovini Norma, 
Žolgarjeva 18. 
Celje: Črevesna higiena zapoveduje, 16. 5. 
2019 ob 19:00 uri v trgovini Norma, 
Prešernova 25. 
 

Ljubljana: Črevesna higiena zapoveduje, 
21. 5. 2019 ob 17:00 uri v Knjigarni Zdaj, 
Tržnica Koseze – 1. nadstropje. 
 

Ljubljana: Črevesna higiena zapoveduje, 
30. 5. 2019 ob 17:00 uri v bio-trgovini 
Norma, Gosposvetska 6. 

Predavanja dr. Iztoka Ostana 

Prispevki dr. Ostana v revijah:  Narava zdravi 
(1. 5.),  Super 50 (6. 5.),  Bogastvo zdravja (14.  
5.), Večer (21. 5.), Primorske novice (23. 5.), 
Ženski svet (24. 5.),  Bodi EKO (30. 5.).  
 

Prispevki v revijah in na TV 

Brezplačni posveti z dr. Ostanom 

 

Sončni žarki za moč srca 
 

        

       V prejšnji številki novic Prijateljem najboljše! smo že 
objavili vest, da je decembra 2018 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. Če poskrbimo za zagorelo kožo (brez pordelosti) se 
bo sicer prej postarala, a bomo s tem zmanjšali tveganje 
bolezni srca in ožilja ter mnogih drugih. 
 

        Že leta 1903 je Danec Niels Finsen dobil Nobelovo 
nagrado za zdravljenje kože z ultravijolično svetlobo. Leta 
1933 je dr. F. H. Krudsen v knjigi Zdravljenje s svetlobo 
naštel kar 165 bolezni, ki jih je mogoče zdraviti z 
ultravijoličnimi žarki. Ti na primer znižujejo raven 
holesterola: že po enem obsevanju z njimi se je pri večini 
znižala za približno 13 %, kar je trajalo do naslednjega dne. 
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. Previsok krvni tlak je namreč 
en izmed glavnih dejavnikov tveganja infarktov in kapi. 
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Že malo kakovostnih dopolnil koristi  
 Kakovostna prehranska dopolnila so običajno draga. Upokojena znanka z nizko pokojnino se mi je 
nedavno potožila, da FHES, aminokisline OKA in bio probiotik EM, ki jih sicer zelo ceni, žal niso zanjo, saj 
si priporočenih optimalnih odmerkov ne more privoščiti. A na srečo učinkujejo že v manjših odmerkih. Naj 
ponazorim z nekaj primeri. 

 Dr. Ron Meyers pri kroničnih obolenjih priporoča po 6 kapsul FHES na dan, pri raznih težkih 
obolenjih so se izkazali kot učinkoviti odmerki aminokislin OKA od 6 do 10 tablet na dan. Naša znanka na 
Hrvaškem, gospa Milena (82), ki je prejemala nizko kmečko pokojnino, si ni mogla privoščiti več kot eno 
kapsulo FHES in 2 tableti OKA na dan, pa je kljub temu čutila blagodejen učinek pri astmi, ki jo je mučila 
več desetletij. Ko je začela uživati FHES in OKA, kar nekaj let ni potrebovala zdravnika, saj ni imela več 
astmatičnih napadov. Povedala pa je, da se težave pri dihanju spet pojavijo, če 2 do 3 dni ne užije FHES. 

 V marčni številki teh novic smo predstavili primer 64-letne gospe s Primorske, ki je imela 
hemoroide že kot punčka. Bala se je jemati bio probiotik EM, saj ji mnoga zelišča in kis povzročajo težave, 
v tem kislem napitku pa so izvlečki kar 19 vrst zdravilnih rastlin. Po težkem obroku je previdno poskusila z 
eno žlico bio probiotika EM, razredčenega v 2-3 dl vode. Občutila je olajšanje brez kakršnih koli neprijetnih 
stranskih učinkov. Sčasoma je dodala tak napitek še po drugem dnevnem obroku. Danes shaja  z 2-3 žlicami 
bio probiotika EM na dan. Pri zadnji kolonoskopiji je bil zdravnik navdušen nad stanjem njene črevesne 
sluznice, ki je, kot je dejal, odlično.  
 

Preverjena pomoč OKA pri prehranski intoleranci 
 

V preizkusu, ki so ga opravili pod vodstvom dr. N. Tamburlin na 208 pacientih, pri katerih so 
ugotovili prehransko intoleranco na razna živila, so eno skupino zdravili le z dieto (izključevanje živil, ki jih 
telo ne prenaša), drugo skupino pa z dieto, v kateri so beljakovine enega obroka nadomestili z OKA. V 
skupini, ki se je zdravila le z dieto, je bilo po enem mesecu 58,9% izboljšanje, po dveh 82,3%, po treh pa 
99,3%. V skupini, ki je uživala tudi OKA, pa je bilo že po enem mesecu izboljšanje 83,9%, po dveh 
mesecih pa 100%. Že po dveh mesecih so torej ozdraveli vsi pacienti, tudi tisti, ki niso prenašali mleka in 
stročnic, medtem ko pri običajni dieti nekaj takih bolnikov ni ozdravelo. 

 

Atopični dermatitis in seneni nahod moje hčere 
 

Atopični dermatitis je vnetje kože, nagnjenje za to bolezen je oseba podedovala (to pove izraz 
»atopični«). Naj navedemo pričevanje gospe, ki je uspela pozdraviti to bolezen svoje hčerke: 

»Moja hčerka je po tem, ko smo z naravnimi zdravili pozdravili njene angine, dobila atopični 
dermatitis in seneni nahod. Bila je stara pet let. Bilo je hudo, 
saj ji je že skoraj vsaka hrana škodila. 

Želeli smo ji pomagati z naravnim zdravljenjem, zato 
je začela redno hoditi v solne sobe, malo kasneje pa smo 
odkrili še probiotik EM.  Po zaužitju probitika se je prvi dan 
pojavila huda reakcija na koži in v želodcu. Vedeli smo, da 
je to le reakcija, zato smo vztrajali. Že naslednji dan je bilo 
veliko bolje in njeno zdravstveno stanje se je vidno 
izboljševalo. 

Tako vsako leto dvakrat nabavim 3-litrsko pakiranje 
tega probiotika za oba otroka in zase, kar zelo čutimo pri 
zdravju in splošnem počutju ter prebavi. Hčerka si je težave 
s kožo povsem pozdravila. Sedaj sta otroka stara 12 in 13 
let«. 


