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Psička si je opomogla z OKA
Naša znanka je pred šestimi leti posvojila
psičko iz zavetišča. Je srednje rasti in po oceni
veterinarjev stara vsaj štirinajst let. Zadnje leto je
postopoma začela pešati, ni več zmogla tako dolgih
sprehodov kot prej, vse več je spala, imela manj
apetita in postopoma je hujšala. Najprej so mislili,
da gre za znake staranja, a specialistični pregledi so
pokazali, da ima raka. Čaka jo kemoterapija.
Lastnica že vrsto let redno uporablja
aminokisline OKA. Psičko je poskušala pred
kemoterapijo okrepiti z njimi, čeprav ve, da so
tablete OKA namenjene ljudem in da vsaka
živalska vrsta potrebuje specifično kombinacijo
aminokislin. Zdaj že tri tedne dvakrat na dan zdrobi
tabletko OKA, jo raztopi v vodi in raztopino
vbrizga psički v gobček s pomočjo injekcijske
brizge, ki ji je nataknila mehko gumijasto cevko.
Presenetljivo hitro je prišlo do opaznega
izboljšanja. Že drugi dan jemanja OKA je znankin
prijatelj, ki je s psičko v vsakodnevnih stikih,
pripomnil, da je »danes neverjetno živahna«. Kljub
poletni vročini je zdaj vsak dan brez izjeme veliko
živahnejša in bolj motivirana za sprehode kot
prejšnje mesece.

Predavanja dr. Ostana
Šempeter pri Gorici: Osebna lepota in
zdravje, 6. 9. 2021 ob 17:00 uri v bio-trgovini
Vitalina, Bratuževa ulica 1.
Ivančna Gorica: Ti odvečni kilogrami!, 14. 9.
2021 ob 17:30 uri v bio-trgovini Bio Raj, Sokolska 6.
Maribor: Stres in izgorelost, 22. 9. 2021 ob 19:00
uri v bio-trgovini Norma, Žolgarjeva 18.
Celje: Stres in izgorelost, 23. 9. 2021 ob 19:00 uri
v bio-trgovini Norma, Prešernova 25.
Nova Gorica: Ti odvečni kilogrami!, 27. 9. 2021
ob 17:30 uri v prostorih Fundacije za dobro ljudi in
narave, Tumova 5.

Brezplačni posveti z dr. Ostanom
Novo mesto: osebni posveti bodo 16. 9. 2021 v
trgovini Stari most, Glavni trg 17; obvezne prijave v
trgovini ali na tel. 051/245-383,
Mengeš: osebni posveti bodo 29. 9. 2021 v trgovini
Sadni vrt, Slovenska c. 87; obvezne prijave v trgovini
ali na tel. 01/729-10-66.

Mucu pozdravili vneto oko s FHES
Našemu mucu se je vnelo levo oko. Stalno je bilo
mokro, zjutraj pa je imel prav zlepljeno. Ko se po desetih
dneh samo od sebe ni pozdravilo, sem mu začel vsako jutro
dajati kapsulo FHES. Zamešal sem jo v hrano iz vrečke.
Zmes je postala vsa bela in se tudi rahlo penila. Mislil sem,
da mu jed ne bo teknila, a jo je vedno hlastno pojedel. Že
po enem dnevu je bilo oko manj vneto. Po treh-štirih dneh
pa je bilo povsem normalno. En teden sem vztrajal s takim
režimom, da se mu je zdravje utrdilo. Od takrat je minil
mesec brez dodajanja FHES in vnetje se ni ponovilo.
S soprogo že dolgo redno uživava FHES, od te
pomladi pa sva povečala odmerek za 1-2 kapsuli na dan
prav zaradi muca. Letos je veliko miši in razsaja mišja
mrzlica (HMRS), ki jo povzroča hantavirus. Naš muc je
zelo dober lovec miši. Kako poje, večino ulova pa dobimo
lepo razstavljeno na hišnem pragu. Miške sicer skrbno
odstranim na higieničen način, a to ne obvaruje povsem
pred možnostjo prenosa mrzlice na človeka. Muc nam
preko dneva tudi opleta okoli nog in lahko bi se okužili z
virusi, ki jih je prejel od miši. Treba je povečati odpornost
proti okužbam. S soprogo imava zelo dobre izkušnje s
FHES pri preprečevanju vsakoletnih viroz, pa upava, da
nama to pomaga tudi kot zaščita pred mišjo mrzlico.
Izgledi so dobri, saj doslej kljub mucovi pridni lovski
aktivnosti nisva imela okužb.
Novice pošiljata: Marjan in Mojca F. Breznikar
Za naročila pokličite: Gsm 040 834 904
Prek spleta:
www.map-amino-acid.com .......... MAP (OKA)
www.megahydrate.si

... FHES in drugi izdelki

www.probiotik.si

..............EM Vita Biosa

Ugodna cena MAP (OKA) + OMEGA 3 + Vita Biosa + FHES (Megahydrate) > www.map-amino-acid.com

Bali smo se, da bo potrebna amputacija
Te dni smo s Štajerske prejeli naslednje pričevanje:
»Moja 64-letna žena si je pred mesecem in pol zlomila
nadlahtnico. Zaradi osteoporoze se ji je del kosti strl na drobne
koščke. En od koščkov je predrl žilo, prišlo je do močne podkožne
krvavitve. Roka je bila prva dva tedna tako otečena, da ni bil možen
noben zdravniški poseg. Šele ko je oteklina uplahnila, so jo napotili na
operacijo. Opravili so osteosintezo, vstavili so dve ploščici in vijake.
Zaradi osteoporoze je bil izid operacije zelo negotov, obstajala je celo
realna nevarnost, da bo potrebna amputacija roke. Ko se je vrnila z
operacijskega posega, je imela za nameček še polovico ustnice
razparane.
Takoj sem ji pričel dajati optimalno kombinacijo esencialnih
Zora Golobič
aminokislin OKA, po 4 tablete dopoldan in 4 popoldan. Zaenkrat jih
še vedno uživa, še vedno po 8 na dan.
Ustnico je potegnilo skupaj že v dveh dneh. Kontrolni pregled osem dni po odpustu iz bolnišnice je pokazal, da
sta se ploščici prijeli, le vijak je malo zdrsnil z mesta. Na naslednji kontroli, tri tedne kasneje, je rentgenski posnetek
pokazal, da se je vse lepo zaraslo, le gibljivost v komolcu je ostala bistveno zmanjšana. Če po osmih fizioterapijah ne
bo izboljšanja, bo potreben še manjši rez za povrnitev gibljivosti«.

Da moj otrok ne bi česa staknil
Po dopustu gredo malčki spet v vrtec, odprla so se vrata šol. Vsako leto ob tem času posvetimo v teh novicah več
prostora zdravju naših malčkov. Tu je pričevanje gospe, ki nam ga je posredovala lani:
»Moj desetletni sin ima že od malega kronične težave s črevesjem. Začelo se je, ko je v vrtcu dobil rotavirus, ki je
povzročil hudo drisko, imel je tudi kri v blatu. Takrat še nisem poznala probiotika EM, težavo smo rešili z oljem neem
in strogo dieto.
Od takrat so se podobne težave pogosto ponavljale. Ko mu upade odpornost, mu rahlo oteče spodnja ustnica,
pojavijo se bolečine v črevesju, driska in povišana telesna
Drago Klanšček in dr. Helena Jeriček Klanšček temperatura. Pogosto so se pojavljale tudi glivice na podplatih.
že dolgo vodita skupinsko postenje, med Doživel je toliko hudega, da je bil pripravljen preizkusiti kar
drugim tudi polnovredno postenje po metodi koli, kar bi lahko pomagalo.
dr. Ostana. Naslednji tečaj postenja bo v Kriški
Probiotik sem mu prvič dala pred nekaj leti, ko je pozimi
vasi od 9. do 12. 9. in od 16. do 19. 9. 2021. razsajala gripa in so pri njem spet izbruhnile običajne težave. V
Več informacij dobite na https://postenjedih.si/ nedeljo je na pol ure spil pol šilca probiotika. Takoj sem opazila
ali na 041 517 256.
učinek na očeh, pa tudi ustnica ni otekla. Prav neverjetno se mi
je zdelo, da je v ponedeljek že lahko šel v šolo.
Probiotik mu tako pomaga, da ga imamo vedno na zalogi. Ko se mi zdi malo »čuden«, mu dam šilce. Pa tudi sam
ima občutek, kdaj ga potrebuje.
V začetku mi je probiotik smrdel, a sem se njegovega vonja navadila«.

Za hitro okrepitev opešanih otrok
Ledvice in druga izločala pri otrocih še niso povsem razviti. Zlasti
otroci, ki niso dovolj čili, težko presnavljajo beljakovine, ki pa jih v
obdobju rasti še kako potrebujejo. Žal, dandanes večina otrok ni dovolj
krepkih; leta 1954 v ZDA kar 58,6 % mladih na preizkusu fizičnih
sposobnosti ni doseglo niti minimalnih standardov, leta 1995 pa je bilo
takih celo 92 % (Fry 1995:3). Podobna gibanja so kazali tudi testi,
opravljeni v Sloveniji. Zapora javnega življenja in šol v obdobju epidemije
COVID-19 pa je to stanje še poslabšalo.
Dr. Maurizio Lucà-Moretti za okrepitev opešanih otrok zelo priporoča
aminokisline OKA. Ne obremenjujejo prebavil in niti izločal, zato je
regeneracija z njimi hitra zlasti v kombinaciji z dovolj telesnega gibanja in
počitka. Za odrasle je kot prehransko dopolnilo priporočljivo od 3 do 5
tablet OKA na dan, otrokom pa običajno dajemo polovični odmerek.
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