
 
 

  Revija Narava zdravi, september 2017,  I. Ostan,  
B. Ambrozius, A. Ostan :  Rak in oportunistični 
imunski sistem.  
  Revija Zdravje, september 2017,  I. Ostan:  Za 
ponovno moč srca. 
      Revija Super 50 (priloga Dela in Slovenskih novic, 
prvi ponedeljek v mesecu): I. Ostan:  
  - 4. 9. 2017: Naj jemo kot rastline? 
  - 2. 10. 2017: Dopolnila za zdravo srce in ožilje 
Revija Moje zdravje, september 2017,  I. Ostan:  
Mimo pasti beljakovin v jeseni življenja.   
 Revija Zlata jesen (priloga Večera 20. 9. 2017),  I. 
Ostan:  Ko niti juhica več ne zaleže.   
 

Novice Vam pošiljata: 
Marjan in Mojca-Fayomi Breznikar 
 
Naročila in info na  040 834 904  oz. preko: 
- spletne strani: www.map-amino-acid.com 
- spletne strani: www.megahydrate.si 
 

Prijava na novice:  ziva-voda.com/blog/prijava 
 

                                          
 
                                                                  
       
                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                      September 2017 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

                                                                                                                    Ureja: Dr. Iztok Ostan,       ostan.iztok@gmail.com                        

 

Prispevki v revijah 

Tečaj polnovrednega postenja 

    V Kriški vasi se v petek, 15. 9. 2017, začne 3 do 8 
dnevni tečaj polnovrednega postenja po sistemu dr. 
Ostana. Obvezna je predhodna prijava. Več informacij 
po telefonu s klicem na 041 517 256, po e-pošti 
dih.klanscek@gmail.com ali na www.d-i-h.si. 

Predavanja dr. Iztoka Ostana 

Krško: Prehranska prva pomoč,  20.9.2017 
ob 17:00 uri v trgovini Norma Krško (Q-Landia – 
vhod A, Cesta krških žrtev 141,  Krško);  
Šempeter pri Novi Gorici: Prehranska 
prva pomoč,  28. 9. 2017 ob 17:00 uri v Biotrgo-
vini Vitalina (Bratuževa ulica 1,  Šempeter pri NG) 

Brezplačna svetovanja dr. Ostana 

Ljubljana: osebni posveti z dr. Ostanom 
bodo 18. 9. 2017 od 14:00 do 18.00 ure v trgovini 
Kalček, Trubarjeva 15, Ljubljana; obvezne prijave v 
trgovini ali po tel.: 01/433-01-18 ali po mailu: 
truba@kalcek.si. 
Izola: osebni posveti z dr. Ostanom  bodo 
27. 9. 2017 od 14:00 do 18.00 ure v  Biotrgovini 
Terrasan (Trg Etbina Kristana 1, Izola); obvezne 
prijave v trgovini ali po tel.: 05/903-36-69 ali po 
mailu: info@terrasan.si. 

 

Mimo pasti beljakovin v jeseni življenja 
     

   S staranjem se presnovne funkcije upočasnijo, zato smo 
izpostavljeni nevarnosti, da nam kljub uravnoteženi prehrani 
primanjkuje težje presnovljivih snovi, kot so beljakovine. 
Študije kažejo, da se ob skromni beljakovinski prehranjenosti 
ljudi, starih 65 let in več, poveča njihova smrtnost.  
      Pomemben kazalec dobre beljakovinske prehranjenosti 
sta ustrezna mišična masa in mobilnost. 
     Žal se v starosti z običajnimi beljakovinskimi živili  
ne moremo izogniti pastem njihove presnove, so 
ugotovili v študiji v Quebecu.  Starostniki, ki bogato 
beljakovinsko hrano (1,2 g beljakovin na kilogram telesne 
mase) razporedijo v tri dnevne obroke, izgubijo manj mišične 
mase kot tisti, ki beljakovine zaužijejo v enem obroku. 
Njihova mobilnost pa ni nič boljša od mobilnosti druge 
skupine.     
     Revolucija v možnosti beljakovinske prehranjenosti je 
nastala leta 1998 z odkritjem optimalne sestave aminokislin 
OKA. Prof. Riva Sanseverino z Univerze v Bologni je vodil 
dvomesečni klinični preizkus učinkov OKA, v katerem je 
sodelovalo dvajset oseb, starih od 65 do 92 let. Večinoma so 
bili šibki, saj jih 65% ni zmoglo več kot dve minuti testne 
hoje. Mnogi zaradi slabe gibljivosti že dolgo niso mogli 
zapuščati stanovanja.  

Prvi mesec so dnevno uživali po 6 do 8 tablet OKA, 
drugi mesec pa po 3 do 4. Zaradi boljše asimilacije, ki je 
sicer pri starejših zmanjšana, so dnevni odmerek OKA 
razdelili na jutranji in opoldanski obrok. Dvakrat tedensko so 
nekoliko povečali telesno aktivnost s hojo. Vsem se je v 
času testa izboljšal mišični tonus. Prav vsi so bistveno 
okrepili svoje telesne sposobnosti. Na začetku so zmogli v 
povprečju le 2,6 minute hoje, po dveh mesecih pa 11,4 
minut, kar je 4,3-kratno povečanje. 

Do konca tega leta bodo v TV oddajah Za zdravje 
prispevki dr. Iztoka Ostana. Oddajo predvajajo kanali 
TV RTS, Vaš kanal, TV Veseljak, Golica, TV 
Petelin. Gost bo tudi v oddajah Pika na i na NET 
TV. Vabljeni k ogledu. 
 

Prispevki na TV 



 
 

      
Bela krvna celica ubije rakavo. 
Na sliki levo je velika rakava celica, na katero se je 
(zgoraj) prisesal levkocit - celica T ubijalka. S sprožanjem 
močnih strupov celica T ubijalka uniči rakavo celico (slika 
na desni).   

 

 

Rak in oportunistični imunski sistem 
 

Naše telo se brani pred rakom z imunskim sistemom. Med belimi krvničkami so tudi »celice ubijalke«, ki se 
prilepijo na rakave celice in jih uničujejo s sprožanjem močnih strupov. Žal pa v tumorjih celice imunskega sistema ne 
delujejo vedno proti rakavim celicam. Večina vrst celic ubijalk se namreč obnaša oportunistično glede na kakovost 
svojega okolja. To pa je v formiranih tumorjih izrazito v korist rasti tumorjev. Oportunistični levkociti v tumorju celo 
spodbujajo razmnoževanje rakavih celic, namesto da bi jih ubijali!   

Rakave celice zavajajo levkocite tako, da izločajo v medceličnino moteče snovi, pa tudi tako, da imajo na 
svoji površini receptorje, ki celicam imunskega sistema preprečujejo, da bi jih prepoznale kot tujke. Gre za tako 

imenovane »check point blokade«. »Zato se tumorji v 
napredni fazi razvoja redko zmanjšajo brez terapevtskih 
posegov«, ugotavljajo raziskovalci s Kalifornijske univerze 
in Tehnične univerze v Münchnu. Poleg klasičnih oblik 
terapij - kemoterapije, obsevanja in kirurške odstranitve  
rakavih tvorb - se v zadnjih letih razvija nov terapevtski 
pristop, imenovan imunoterapija.  

Pri imunoterapiji poskušajo onkologi s posebnimi 
snovmi vplivati na obnašanje celic imunskega sistema, da 
se borijo proti rakavim celicam. Poskušajo tudi okrepiti 
imunski sistem, saj močan imunski sistem rakave celice 
težje zavedejo. 

Treba je torej okrepiti imunski sistem, da nas bo 
učinkovito varoval pred rakom. Več o tem, kako to storimo 
z aminokislinami OKA, probiotiki EM in antioksidantom 
FHES, smo opisali v številki revije Narava zdravi, ki je 
trenutno v prodaji (NZ, št.86, september 2017). 

 

Recept za boljši okus Vita Biose 
 

Ker je probiotik Vita Biosa zelo kisel, ga zlasti otroci užijejo z 
odporom. Če soku ene pomaranče primešamo 2 jedilni žilci Vita Biose 
(0,2 dl), dobimo napitek, ki je sicer okusen, a zaznamo, da smo 
pomaračnemu soku nekaj primešali. Če pa odmerek Vita Biose zmanjšamo 
na eno žlico v isto količino soka, ostane okus pomarančnega soka 
praktično nespremenjen. Tako lahko z ustreznim odmerjanjem količine 
Vita Biose v pomarančnem soku dobimo napitek, ki ga bo malček rad 
popil. Koristno je tudi, če soku primešamo pulpo, ki smo jo dobili pri 
sočenju, saj vlaknine koristijo črevesni bioti. 

Kozarec s takim napitkom lahko malčku pripravimo večkrat 
dnevno. Potreben je tolikšen dnevni odmerek, da blato izgubi neprijeten 
vonj. To običajno zadošča tudi za odpravo morebitnih otrokovih prebavnih 
težav. 

Namesto pomarančnega lahko uporabimo kak drug sok izrazitega 
okusa, v katerem se okus Vita Biose izgubi.  
 

Nagradni natečaj: Pošljite kratek video o uživanju Vita Biose 
 

 

   Do konca septembra 2017 je čas, da s svojim telefonom posnamete 
kratek video o uporabi Vita Biose. V videu lahko prikažete in poveste, 
kako jo radi uživate, kakšen dnevni ritual imate, predstavite morebitne 
posebne recepture ... skratka, vse kar vam pade na pamet. Na podlagi 
izvirnosti, razumljivosti in zabavnosti bodo trije najboljši video 
posnetki nagrajeni. Prva nagrada je trilitrsko pakiranje Vita Biose, 
druga nagrada so tri pollitrske plastenke Vita Biose, tretja pa ena 
pollitrska plastenka Vita biose. 
    Mladi so bolj ročni pri snemanju videov. Starši, dedki in babice, 
spodbudite jih, naj oni posnamejo video. Natančna navodila in pogoji 
natečaja so objavljeni na spletni strani: https://ziva-
voda.com/blog/nagradni-natecaj/. 


