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Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM

2016

Ureja: Dr. Iztok Ostan, iztok.ostan@fpp.uni-lj.si

Prispevki v medijih
Revija Plus 50 (priloga Dela in Slovenskih
novic, prvi ponedeljek v mesecu): I. Ostan
- 3. 10. 2016: Hujšanje brez ohlapne kože.
Revija Narava zdravi, september 2016,
I.Ostan, B. Ambrozius, A. Ostan, M. Vidrih:
Trajno obvladovanje telesne teže.

Planet TV, 8. septembra 2016, ob 10.00 uri:

Intervju z dr. Ostanom: Zmagovita hitra hrana.

TV 3, 29. septembra 2016, ob 16.45: Intervju z
dr. Ostanom: Sok pšeničnih bilk.

Dogodki
Vódeno polnovredno skupinsko postenje
po sistemu dr. Iztoka Ostana

V Kriški vasi na Dolenjskem bo od četrtka,
29. 9. 2016 (od 18.00 ure), do nedelje 2. 10. 2016
(do 14.00 ure) potekalo vódeno polnovredno
postenje. V skupini bo največ 10 udeležencev.
Postenje bosta vodila zakonca Klanšček (dr.
Helena in Drago – holistični terapevt). V petek,
30. 9. 2016, bo v popoldanskem času za
udeležence postenja tudi predvanje dr. Ostana o
polnovrednem postenju.
Obvezna je predhodna prijava. Več
informacij na 041 517 256, po e-pošti
dih.klanscek@gmail.com ali na www.d-i-h.si.

Akcija MAP

plačaš 3 plastenke, dobiš 4
le še do 16. septembra 2016

Akcija velja pri nakupih MAP v večini bio
trgovin, zeliščnih lekarn kot tudi
spletnemu mestu
http://map-amino-acid.com/akcija/
Novice vam pošiljata: Marjan in Mojca

. Za naročila obiščite: http://megahydrate.si
Za več informacij: http://ziva-voda.com/blog

oz. pokličite na 040 834 904

Denis Šketako ob osvojitvi naslova evropskega prvaka v triatlonu

Z OKA do evropskega prvaka v triatlonu

Sedemindvajsetletni Hrastničan Denis Šketako je letos
na tekmovanju v triatlonu v Poznanu na Poljskem dosegel
svoj uspeh kariere: osvojil je naslov evropskega prvaka v
dolgem triatlonu, ka ga sestavljajo 3,8 km plavanja, 180 km
kolesarjenja in 42 km teka. V septembru 2016 ga slovenska
reprezentanca pošilja na svetovno prvenstvo v Oklahomo.
Prehransko dopolnilo OKA uživa že dalj časa. Na
predvečer tekme običajno zaužije po 8 tablet, tik pred
tekmo pa še 15 tablet. Že spomladi, ko je na tekmovanju v
Celovcu dosegel 7. Mesto, nam je pisal: »Kaj naj rečem,
izdelek res deluje 100%!«.
Po nedavni zmagi na
evropskem prvenstvu pa nam je sporočil: »S tem sem postal
prvi Slovenec, ki je domov prinesel zlato odličje in dosegel
rezultat pod 8 ur. Prepričan sem, da je k temu pripomoglo
tudi uživanje OKA tablet.«
Iskrene čestitke ob teh športnih dosežkih tudi z naše
strani!
Iztok Ostan

Brezplačni paket produktov za rezultate
testiranja polnovrednega postenja

Se želite udeležiti vódenega polnovrednega postenja v
Kriški vasi od 29. 9. do 2. 10. 2016 in bi radi preverili,
kako to vpliva na več pomembnih zdravstvenih
kazalcev? V organizaciji Adria Lab v Ljubljani je
možno samoplačniško oddati v analizo svojo kri pred
postom in ob njegovem zaključku. Zbiramo rezultate
takih testiranj in izkušnje s polnovrednim postenjem. Če
nam jih boste posredovali, se vam bo Institut.O d.o.o.
zahvalil z brezplačno pošiljko produktov (po eno
plastenko MAP in MegaHydrate in 2 pollitrski plastenki
Vita Biose). Več informacij o tej akciji dobite ob prijavi
na polnovredni post v Kriški vasi na 041 517 256, po e
pošti dih.klanscek@gmail.com ali na www.d-i-h.si.

