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Novice pošiljata: Marjan in Mojca F. Breznikar 
 

Za naročila pokličite: Gsm 040 834 904 oz. 
 

Prek spleta:  
 

www.map-amino-acid.com .......... MAP (OKA)  
 

www.megahydrate.si  ... FHES in drugi izdelki  
 

www.probiotik.si ..............EM Vita Biosa 

 

Drago Klanšček in dr. Helena Jeriček Klanšček 
(Kriška vas) že dolgo vodita skupinsko postenje, med 
drugim tudi polnovredno postenje po metodi dr. 
Ostana. Od 18. 11. do 21. 11. 2021 bosta vodila 
spletni tečaj postenja. Več informacij dobite na 
https://postenjedih.si/. 
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Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
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Antioksidanti za skrinjico spomina 
      

     Pisali smo že o odkritju nevrologa dr. Bredesena, da 
k razvoju Alzheimerjeve bolezni prispeva kar 36 
dejavnikov. V svoji knjigi, ki v slovenskem prevodu 
nosi naslov Adijo Alzheimer (2020), opisuje uspešno 
metodo zdravljenja te bolezni, imenovano ReCode. Za 
zdravljenje in prevencijo demence je med drugim 
pomembno, da vsak dan ne jemo vsaj (zaporednih) 12 
ur, vsekakor pa nehamo jesti vsaj 3 ure pred spanjem, da 
se izogibamo sladkorju in sladkim jedem, hodimo vsaj 
pol ure na dan, poskrbimo za trdno spanje tudi z 
uživanjem melatonina, vsak dan zaužijemo od 1,5 do 2 
g omega 3 (v obliki EPA in DHA) … Vse to je 
pomembno za našo »skrinjico spomina« - možgane. 

     To jesen pa je izšel znanstveni članek prof. Charlesa 
Ramassamija in njegovih sodelavcev (kanadski inštitut 
INRS) o pomenu antioksidantov za preprečevanje 
razvoja Alzheimerjeve bolezni (https://alz-

journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dad2.12231). Ugotovili 
so, da se pet let pred pojavom Alzheimerjeve bolezni 
zelo zniža antioksidantskost biološkega terena. Za 
preprečevanje nastajanje demence je po njihovih 
ugotovitvah pomembna pravočasna preventiva z 
antioksidanti. Ko bolezen že nastopi, je zdravljenje 
(samo) z antioksidanti manj učinkovito. 

     Bogat vir antioksidantov sta zelenjava in sadje. Pri 
nas doma redno uživamo tudi antioksidant FHES. 
Meritve na Univerzi v Ljubljani dokazujejo, da je 
kozarec vode s kapsulo FHES po antioksidantski moči  
enakovreden vsaj 10.000 kozarcem najbolj 
antioksidantskega svežega soka. 

Maribor: Okrepimo prebavila – od ust do 
črevesja, 3. 11. 2021 ob 19:00 uri v bio-trgovini 
Norma (Žolgarjeva 18); info na tel.: 02/320-40-22. 
Celje: Okrepimo prebavila – od ust do 
črevesja, 4. 11. 2021 ob 19:00 uri v bio-trgovini 
Norma (Prešernova 25); info na tel.: 03/620-22-18. 
Nova Gorica: Stres in izgorelost, 8. 11. 2021 
ob 17:30 uri v prostorih Fundacije za dobro ljudi in 
narave (Tumova 5); info v trgovinah Medigo, tel.: 
05/330-46-15. 
Ljubljana: Prehranska prva pomoč, 29. 11. 
2021 ob 17:00 uri v bio-trgovini NutriHolis (Zaloška 
167), info na tel.: 01/265-61-15. 
 

 Predavanja dr. Ostana 

Radovljica: osebni posveti bodo 11. 11. 2021 v 
lekarni Meta (Kranjska c. 4a); obvezne prijave v 
trgovini ali na tel.: 040/585-788. 
Maribor: osebni posveti bodo 15. 11. 2021 v 
bio-trgovini Flora (Partizanska 1); obvezne prijave v 
trgovini ali na tel.: 059/700-053. 
Krško: osebni posveti bodo 17. 11. 2021 v 
trgovini Norma (Cesta Krških žrtev 141 – Q-Landia); 
obvezne prijave v trgovini, ali na tel.: 051/243-326. 
Postojna: osebni posveti bodo 22. 11. 2021 v 
trgovini Komarček (Tržaška cesta 59); obvezne 
prijave v trgovini ali na tel.: 041/314-071. 
Mengeš: osebni posveti bodo 24. 11. 2021 v 
trgovini Sadni vrt (Slovenska c. 87); obvezne prijave 
v trgovini ali na tel.: 01/729-10-66. 
 

 Brezplačni posveti z dr. Ostanom 

 

 Online postenje v novembru 
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Refluks in zgaga  
 
Refluks ali strokovno GERB (gastroezofagalna refluksna bolezen) je uhajanje vsebine želodca v požiralnik. 

Prebavni trakt se začne z usti, od koder gre hrana v požiralnik, ki ima na začetku in na koncu zapiralki. Ko hrana ali 
pijača dospeta do konca požiralnika, se zapiralka odpre in in omogoči prehod v želodec. Zapiralka ne bi smela 
dopustiti povratka hrane iz želodca v požiralnik, a če opeša, se to lahko zgodi. Ocenjujejo, da ima zaradi refluksa 
vsakodnevne težave od 4 do 7 % ljudi, njihovo število pa se povečuje. Refluks je torej posledica opešanja mišic v 
spodnji zapiralki požiralnika. 
 Zgaga je pekoč in praskajoč občutek, lahko tudi bolečina v zgornjem delu trebuha (žlički) ali za prsnico. 
Vzrok je vdor želodčne kisline v požiralnik. Želodčna kislina je zelo močna, saj ima pH med 1 in 3. Sluznica 
požiralnika ni prilagojena na tolikšno kislost, zato jo vdor želodčne kisline nažira, kar peče in boli. Zgaga je torej 
posledica refluksa, saj vsebina želodca ne bi smela vdirati v požiralnik. 

Za okrepitev mišic nasploh in tudi v spodnji zapiralki v požiralniku je najučinkovitejše uživanje aminokislin 
OKA. Po naših izkušnjah pa je zelo uspešno že zgolj uživanje bio probiotika EM. Tu je eno od pričevanj:  

»Stara sem 35 let. Bio probiotik EM uporabljam že pet let, saj je edino, kar mi pomaga pri preobčutljivem 
želodcu. 

Pri meni namreč vsak stres »udari na želodec«. Zgago in refluks sem najprej poskušala blažiti z naravnimi 
sredstvi: s sodo bikarbono in raznimi zelišči, pa izogibala sem se hrani, po kateri sem imela težave, na primer lupini 
paradižnika in papriki. Nato je specialist gastroenterolog ugotovil, da imam težave z refluksom, ker je spodnja 
zapiralka v požiralniku oslabljena. Predpisal mi je znano zdravilo, ki deluje kot zaviralec protonske črpalke. Po njem 
mi je bilo bolje le kratek čas, potem ni bilo več učinka. Zato sem ga po približno enem letu prenehala jemati. Pa tudi 
zaradi nosečnosti nisem želela jemati nobenih zdravil. 

Probiotik EM so mi priporočili v trgovini s prehranskimi dodatki. Prvi mesec in pol sem ga pila večkrat na 
dan, približno po 40 ml. Vzela sem ga vsakič, ko me je v želodcu oziroma požiralniku začelo peči. Po dobrem mesecu 
se je stanje začelo umirjati in po mesecu in pol so težave izzvenele. 

Od takrat pijem probiotik po potrebi, ponavadi ob večjem stresu in po kakšni hrani, ki jo težko prebavljam. 
Stanje se uredi v par dneh«. 

 

Rana na želodcu in druge prebavne težave 
 
Bakterijske infekcije želodca so zelo razširjene. Ocenjujejo, da je z bakterijo Helicobacter pylori okuženih kar 

50 % do 67 % prebivalcev sveta. Večina  ne čuti nobenih težav. Strupi, ki jih helikobakter ustvarja, poškodujejo 
črevesno sluznico, čemur sledi vnetje - gastritis, ki se lahko razvije v rano na želodcu. Akutni gastritis muči 0,8 % 
ljudi. Spremljajo ga bolečine v trebuhu, prebavne motnje, napihnjenost in slabost.  Helikobakter je najpogostejši vzrok 
ran na želodcu. Preizkusi na živalih in klinične študije (7 od 9 opravljenih preizkusov na ljudeh) so pokazali, da 
uživanje probiotikov zmanjšuje možnost želodčne infekcije s helikobakterjem in vnetja v želodčni sluznici. Izkazalo 
se je tudi, da uživanje probiotikov v času antibiotične terapije učinkoviteje odpravlja to bakterijo kot sama 
antiobiotična terapija (Lesbros-Pantflickova et al., 2007). 

Pri kompleksnih težavah prebavnega trakta lahko pomaga uživanje kombinacije aminokislin OKA, bio 
probiotika EM in antioksidanta FHES (tega ne jemljemo skupaj z 
antibiotiki). Poglejmo si eno od pričevanj, ki so zbrana na spletni 
strani www.iztokostan.com: 

»Stara sem 41 let. Kombinacijo aminokislin OKA, 
probiotika EM in antioksidanta FHES uživam šest mesecev. 

Pred tem sem bila beljakovinsko podhranjena, brez moči 
in energije, z bolečinami v želodcu in težavami pri odvajanju – 
enkrat je bilo blato mehko, drugič sem bila zaprta tudi do pet dni. 
Gastroskopija je pokazala rano na želodcu, kronično vnetje 
dvanajstnika in refluks. 

Probiotik jemljem zjutraj na tešče. Odvisno od prebave ga 
spijem od 0,3 dcl do 0,5 dcl. Tudi tablete OKA redno vzamem 
vsako jutro (po 3), kadar čez dan pojem manj beljakovin, pa tudi 
zvečer (še 3). FHES vzamem zjutraj in zvečer, vsakič po 1 kapsulo. 

Moja prebava se je že v dveh tednih izboljšala, tako da je 
postala redna in blato ne smrdi več. Počutim se veliko bolje, imam 
več energije in v vsem tem času nisem zbolela, kljub temu da so 
razsajale viroze«. 
 

Zora Golobič 


