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V poletni številki Zdravih novic preberite:
Uvodnik Kazalo
Marsikdo se še vedno ne zaveda škodljivih posledic izpostavljanja 
sončnim žarkom, saj se nas je večina nedolgo nazaj sončila in pridobivala 
takrat tako modno zagorelo barvo. Vendar pa so se časi spremenili in 
ljudi, ki trpijo zaradi posledic pretiranega sončenja, je vse več. Zato smo 
v tej številki Zdravih novic k sodelovanju povabili strokovnjaka, ki je 
odgovoril na vsa vprašanja o sončenju in njegovih škodljivih posledicah 
– kožnem raku oziroma melanomu. Nutricistka pa je napisala odgovor 
na vprašanje, kako je piknik lahko zdrav in polnovreden obrok. Ste 
vedeli, da že z dvema rezinama kruha zaužijete priporočeno dnevno 
količino soli? Preberite, kako lahko enostavno zmanjšate vnos soli v 
svoji prehrani in s tem zmanjšate tudi tveganje za zdravje. Posvetili smo 
se tudi diabetesu, ki pesti vedno več ljudi. Če bi radi nekaj naredili zase, 
začnite teči, prej pa preberite, na kaj vse morate biti pozorni na začetku. 
Pozanimali smo se o izvajalcih pomoči družini in starejšim na domu ter 
o rehabilitaciji po operaciji kolka. Tem je v tej razširjeni poletni številki še 
veliko, ekipa Zdravih novic pa se bo za mesec dni odpravila na dopust in 
nabirala novih moči. Tudi vam, drage bralke in bralci, želimo prijetno in 
zdravo poletje. Spet se vidimo v septembru!

Drage bralke in bralci,
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek 
elektronske pošte na naslov eva@zdrave-novice.si ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana. 
Veseli bomo vaše pošte.

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, 
velja opozorilo ministrstva za zdravje: Ministrstvo za zdravje 
opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati 
le na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri 
posameznem bolniku lahko presoja le pooblaščeni zdravnik. 
Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih 
sporočilih in kratkih novičkah, v katerih so predstavljeni izdelki. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost 
njihovih mnenj ne odgovarja.
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Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), 
Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica: 
Eva Jandl, eva@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: 
Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Koordinatorka uredništva: 
Saša Schwartz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Alenka Peteršič
Koncept celostne podobe: Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net
Fotografije: 123rf.com, Dan boja proti melanomu, 
osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 111.000 izvodov
Naslovnica: oglasna vsebina podjetja OPH Oktal Pharma, d. o. o

Strokovni sodelavci:
Edith Jošar, mag. farm., spec., vodja lekarne, Javni zavod Lekarna 
Ljubljana, Lekarna Bavarski dvor  •  asist. Borut Žgavec, dr. 

med., specialist dermatolog, Dermatovenerološka klinika 
UKC Ljubljana, Dermatološko medicinski center Dimnik + 
Žgavec •  Dr. Petra Mohar Lorbeg, Inštitut za mlekarstvo 
in probiotike, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko 
•  Sara Goršek Bobek, univ. dipl. inž. živ. teh. •  Ivan Uršič, 
kondicijski trener, vodja skupine rekreativcev za funkcionalne 
treninge  •  Jasna Volfand, dr. med., spec. interne medicine, 
Ambulanta za prehransko preobčutljivost, Diagnostični 
center Bled •  mag. Andrej Kotov, dr. med, spec. nevrolog, 
spec. manualne medicine •  Barbara Sarić, psihoterapevtka, 
specializantka psihoanalize, Sense Wellness Club, Austria 
Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154 •  Dragana Pogačar, 
Lepotni salon ESENCA, Dunajska 115, Ljubljana •  Darja 
Lovšin, dietologinja •  Alja Dimic, prehranska terapevtka, 
Center Holistic •  Inštitut za varovanje zdravja •  mag. Bara 
Hieng •  mag. Marta Gašparovič prof. zdr. vzgoje, Družinski 
negovalec, Dom starejših občanov Grosuplje •  Karla 
Klander, Svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in zdrav 
življenjski slog, certificirana nutricistka  •   asist. dr. Nataša 
Kos, dr. med., specialistka FRM, UKC Ljubljana  •  Boris 
Kos, dr. med., pripravnik, UKC Ljubljana •  Nataša Sinovec, 
svetovalka v posvetovalnici za vitalno življenje Viva la Vida •  
Polonca Fiala, mag.farm., Pomurske lekarne

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, Inovativna skupina, d. o. o.
Prežihova ulica 21, 2000 Maribor, www.hisa-idej.si
Direktorica: Andreja Iljaš, andreja@zdrave-novice.si

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt in zaščitena blagovna 
znamka. Ponatis in razmnoževanje celote ali posameznih delov 
revije brez soglasja izdajatelja je prepovedano.

Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in www.facebook.com/zdrave-novice

Eva Jandl, 
glavna in odgovorna urednica
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Izogibajte se virom toplote in privoščite svojim nogam hlad
Neposredno izpostavljanje nog visoki 
temperaturi je škodljivo, ker povzroča 
razširitev ven. Takrat se težave, kot so 
občutek težkih, utrujenih in napetih nog, 
še povečajo. Izogibajte se pretirani vročini 
in izpostavljanju soncu. 
Mraz prija venam, ker jih 
krči. Prhanje nog s hladno 
vodo pospeši delovanje 
ven, zmanjšuje občutek 
težkih nog in omili 
bolečino. S hladno vodo se 
začnite prhati pri gležnjih 
in se nato približno od 
minute do dve postopno 

premikajte navzgor proti stegnom. Hoja po 
vodi združuje čudovito kombinacijo hladu in 
fizične aktivnosti.

RibaMed®1000  - Zdrav kot riba!

•	 Za srce, uravnavanje trigliceridov, možgane in vid;
•	 1000 miligramov visoko prečiščenega ribjega olja v eni 

kapsuli s kar 45 odstotki omega-3,  brez strupenih primesi 
(težkih kovin, dioksina in pesticidov);

•	 naravni vitamin E;
•	 ne povzroča spahovanja;

Dobro je vedeti, da imata EPK (eikozapentaenojska  kislina) in 
DHK (dokozaheksaenojska kislina)  vlogo pri delovanju srca 
(vsaj 250 mg EPK in DHK na dan), DHK pa tudi pri delovanju 
možganov in ohranjanju vida (250 mg DHK na dan). EPK in 
DHK imata vlogo pri vzdrževanju 
normalne koncentracije trigliceridov v 
krvi pri odraslih (2 g EPK in DHK na 
dan). Dnevni vnos EPK in DHK naj ne 
presega 5 g.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano 
ter zdrav način življenja. Priporočenega 
odmerka se ne sme preseči.
RibaMed®1000 je na voljo v lekarnah 
in specializiranih prodajalnah ter 
prek Fidimedove posvetovalnice na 
brezplačni telefonski številki  080 32 35.
RIB0113-01, Januar 2013

Zaščita pred soncem AVENE SUN Bela
Zaščita pred soncem AVENE SUN Bela linija 
Avène vsebuje novi stoodstotni mineralni 
kompleks in pre-tokoferil, zaradi česar so 
ti izdelki zanesljivi in primerni za zaščito 
zelo občutljive in k alergijam nagnjene kože. 
Zahvaljujoč termalni vodi Avene, ki je znana 
po pomirjujočem in protidražilnem delovanju, 
izdelek dobro prenaša tudi najbolj občutljiva 
koža. Vsi izdelki so brez parabenov, brez dišav in 
močno vodoodporni! Na voljo so v vseh lekarnah.

ENEMON®‒ V NOVI PREOBLEKI 
ENEMON je živilo za posebne prehranske 
namene, ki se uporablja kot nadomestni 
obrok pri energijsko omejenih dietah za 
nadzor telesne teže oziroma za zmanjšanje 
telesne teže. 
ENEMON je živilo z visoko biološko, vendar 
nizko energetsko vrednostjo, ki ob uživanju 
hitro daje občutek sitosti. Idealen je za vse, 
ki z dnevnim prehranjevanjem ne uspejo 
zagotoviti organizmu, kar ta potrebuje, poleg tega se odlično 
vklaplja v današnji način življenja in je kot tak idealna rešitev 
za kontrolo dnevnega vnosa hrane. Stresni način življenja, ki je 
danes vse bolj pogost, zahteva potrebne vitamine in minerale, 
pomanjkanje gibanja pa hkrati povečuje potrebo po vnosu 
vlaknin za boljšo prebavo. ENEMON zagotavlja uravnoteženo 
kombinacijo sestavin in ne vsebuje umetnih sladil ter 
konzervansov. 

ENEMON® ‒ PREPROSTA IN UČINKOVITA REŠITEV OD 
ZDAJ V NOVI PREOBLEKI 

Dr. Hauschka  bo z gelom za prhanje 
razveselil bralko in bralca!
V prejšnji številki Zdravih novic smo vas 
povabili k sodelovanju v nagradni igri, v 
kateri Dr. Hauschka  podarja dva gela za 
prhanje. Sreča pri žrebu se je nasmehnila 
Jani Osterman iz Visokega in Janezu 
Križaju iz Ljubljane, ki se bosta prhala 
s kremnim gelom Dr. Hauschka. 
Nagrajencema iskreno čestitamo, 
vsem drugim pa se zahvaljujemo za 
sodelovanje.

vrtiljakvrtiljak

DTXPRA2aC112/13 Datum priprave informacije julij 2013

NAGRADNA IGRA ZDRAVIH NOVIC

CENTRALNA LEKARNA ODPRTA TUDI OB NEDELJAH
V Lekarni Ljubljana so poskrbeli 
za nemoteno oskrbo z zdravili, 
prehranskimi dopolnili in 
dermokozmetičnimi izdelki, prav 
tako so vam sedaj na voljo za nasvet 
tudi ob nedeljah. Obveščajo vas, da 
je Centralna lekarna na Prešernovem 
trgu v Ljubljani do 29. septembra  
2013 odprta tudi ob nedeljah, in sicer 
od 9.00 do 14.00. 

Novo iz Tosame
Natura Femina Organic dnevni vložki

Raziskave so pokazale, da je več kot 80% 
žensk občutljivih na stik intimnih
predelov s plastiko ali sintetičnimi materiali 
in zato raje uporabljajo
bombaž. Natura Femina Organic je 
izdelana iz 100% certificiranega organskega 
bombaža, ki je prijazen koži in okolju. 
Izdelki  so mehki na dotik, ne spreminjajo 
naravne kislosti, zagotavljajo optimalno 
raven vlažnosti, niso beljeni s klorom, so 
super vpojni brez kemičnih praškov, so 
brez parfumov in posamično pakirani. Že 
v prvem mesecu uporabe boste občutile 
prednosti bombaža. Novost na trgu 

so Natura Femina Organic dnevni vložki, ki  so namenjeni  
ženskam, ki želijo koži preprečiti stik s sintetičnimi materiali. 
Z Naturo Femino Organic se boste počutile sveže, varno in 
čisto, brez negativnega vpliva na okolje. Izdelke Natura Femina 
Organic poiščite v lekarnah, specializiranih prodajalnah, 
drogerijah in v spletni trgovini www.tosama.si.

Z  Vitapurjevim vzglavnikom 
do boljšega zdravja
Vzglavnik je priporočljivo menjati 
najkasneje po treh letih, saj se v tem 
času v njem nabere zelo veliko prahu 
in odmrle kože in znoja. V vzglavniku 
se naselijo tudi pršice, ki se hitro 
množijo in izločijo na tisoče iztrebkov. 
Pršice lahko negativno vplivajo na 
vaše zdravje, saj povzročajo alergije. 
V Vitapurju smo pripravili ugodno 

ponudbo vzglavnikov, ki bodo pripomogli k zdravemu spancu 
in vam zagotavljali primerno podporo za vrat in glavo.  Za 
več informacij in naročila pokličite na Vitapurjevo telefonsko 
številko na 03 757 14 40 ali obiščite  spletno stran  www.vitapur.si.

DR. SPILLER KOLEKCIJA BODY SLIMMING/FORMING 
Body Slimming losjon kožo  rahlo ogreje kožo in preprečuje 
videz celulitne kože. L-Carnitin in kofein v kombinaciji 
z izvlečki lobodike, medene detelje, bršljana, vitamina E 
zagotavljajo in povečajo presnovo ter odplavijo strupene snovi 
iz telesa.
Body Slimming gel res intenzivno ogreje kožo. Redna uporaba 
gela izboljša kožno sliko, omili maščobne blazinice na stegnih, 
trebuhu in zadnjici. Pospešuje cirkulacijo in presnovo.
Body Forming losjon  namenjen problematičnim conam na 
stegnih, trebuhu in zadnjici. 
Losjon je osvežilen in je 
primeren tudi za osebe, ki 
imajo kuperozo in krčne 
žile.

Intenzivna nega za opazno 
izboljšanje celulita in tonusa 
kože.
Cena za vsak posamezni 
izdelek je 28 evrov.



Izogibajte se virom toplote in privoščite svojim nogam hlad
Neposredno izpostavljanje nog visoki 
temperaturi je škodljivo, ker povzroča 
razširitev ven. Takrat se težave, kot so 
občutek težkih, utrujenih in napetih nog, 
še povečajo. Izogibajte se pretirani vročini 
in izpostavljanju soncu. 
Mraz prija venam, ker jih 
krči. Prhanje nog s hladno 
vodo pospeši delovanje 
ven, zmanjšuje občutek 
težkih nog in omili 
bolečino. S hladno vodo se 
začnite prhati pri gležnjih 
in se nato približno od 
minute do dve postopno 

premikajte navzgor proti stegnom. Hoja po 
vodi združuje čudovito kombinacijo hladu in 
fizične aktivnosti.

RibaMed®1000  - Zdrav kot riba!

•	 Za srce, uravnavanje trigliceridov, možgane in vid;
•	 1000 miligramov visoko prečiščenega ribjega olja v eni 

kapsuli s kar 45 odstotki omega-3,  brez strupenih primesi 
(težkih kovin, dioksina in pesticidov);

•	 naravni vitamin E;
•	 ne povzroča spahovanja;

Dobro je vedeti, da imata EPK (eikozapentaenojska  kislina) in 
DHK (dokozaheksaenojska kislina)  vlogo pri delovanju srca 
(vsaj 250 mg EPK in DHK na dan), DHK pa tudi pri delovanju 
možganov in ohranjanju vida (250 mg DHK na dan). EPK in 
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odmerka se ne sme preseči.
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prek Fidimedove posvetovalnice na 
brezplačni telefonski številki  080 32 35.
RIB0113-01, Januar 2013

Zaščita pred soncem AVENE SUN Bela
Zaščita pred soncem AVENE SUN Bela linija 
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ENEMON®‒ V NOVI PREOBLEKI 
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obrok pri energijsko omejenih dietah za 
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vlaknin za boljšo prebavo. ENEMON zagotavlja uravnoteženo 
kombinacijo sestavin in ne vsebuje umetnih sladil ter 
konzervansov. 

ENEMON® ‒ PREPROSTA IN UČINKOVITA REŠITEV OD 
ZDAJ V NOVI PREOBLEKI 

Dr. Hauschka  bo z gelom za prhanje 
razveselil bralko in bralca!
V prejšnji številki Zdravih novic smo vas 
povabili k sodelovanju v nagradni igri, v 
kateri Dr. Hauschka  podarja dva gela za 
prhanje. Sreča pri žrebu se je nasmehnila 
Jani Osterman iz Visokega in Janezu 
Križaju iz Ljubljane, ki se bosta prhala 
s kremnim gelom Dr. Hauschka. 
Nagrajencema iskreno čestitamo, 
vsem drugim pa se zahvaljujemo za 
sodelovanje.

vrtiljakvrtiljak
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NAGRADNA IGRA ZDRAVIH NOVIC

CENTRALNA LEKARNA ODPRTA TUDI OB NEDELJAH
V Lekarni Ljubljana so poskrbeli 
za nemoteno oskrbo z zdravili, 
prehranskimi dopolnili in 
dermokozmetičnimi izdelki, prav 
tako so vam sedaj na voljo za nasvet 
tudi ob nedeljah. Obveščajo vas, da 
je Centralna lekarna na Prešernovem 
trgu v Ljubljani do 29. septembra  
2013 odprta tudi ob nedeljah, in sicer 
od 9.00 do 14.00. 
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bombaž. Natura Femina Organic je 
izdelana iz 100% certificiranega organskega 
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in odmrle kože in znoja. V vzglavniku 
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množijo in izločijo na tisoče iztrebkov. 
Pršice lahko negativno vplivajo na 
vaše zdravje, saj povzročajo alergije. 
V Vitapurju smo pripravili ugodno 

ponudbo vzglavnikov, ki bodo pripomogli k zdravemu spancu 
in vam zagotavljali primerno podporo za vrat in glavo.  Za 
več informacij in naročila pokličite na Vitapurjevo telefonsko 
številko na 03 757 14 40 ali obiščite  spletno stran  www.vitapur.si.

DR. SPILLER KOLEKCIJA BODY SLIMMING/FORMING 
Body Slimming losjon kožo  rahlo ogreje kožo in preprečuje 
videz celulitne kože. L-Carnitin in kofein v kombinaciji 
z izvlečki lobodike, medene detelje, bršljana, vitamina E 
zagotavljajo in povečajo presnovo ter odplavijo strupene snovi 
iz telesa.
Body Slimming gel res intenzivno ogreje kožo. Redna uporaba 
gela izboljša kožno sliko, omili maščobne blazinice na stegnih, 
trebuhu in zadnjici. Pospešuje cirkulacijo in presnovo.
Body Forming losjon  namenjen problematičnim conam na 
stegnih, trebuhu in zadnjici. 
Losjon je osvežilen in je 
primeren tudi za osebe, ki 
imajo kuperozo in krčne 
žile.

Intenzivna nega za opazno 
izboljšanje celulita in tonusa 
kože.
Cena za vsak posamezni 
izdelek je 28 evrov.
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Oljni pomlajevalni eliksir Amalu iz grozdnih pešk in 
dvoletnega svetlina
Hladna stiskana olja niso čudovita le za nego 
telesa, ampak tudi za razvajanje in pomlajevalno 
nego obraza. Ekološko olje grozdnih pešk Amalu 
je izjemno bogato z vitaminom E, flavonoidi in 
drugimi aktivnimi učinkovinami, ki so močni 
antioksidanti in kožo ščitijo pred nastankom gubic, 
hkrati pa ji dajejo čudovito zdrav, sijoč in naraven 
lesk. Ekološko olje dvoletnega svetlina je bogato z 
maščobnimi kislinami omega 6, vpije se globoko 

v kožo, jo ščiti pred poškodbami in izgubo 
vlage ter jo ohranja mehko in prožno. V 
kombinaciji sta pravi pomlajevalni eliksir za 
nego vseh tipov kože, tudi za nežni predel 
okrog oči. Za ekstra učinek pa si lahko 
priviščite še kapljico eteričnega olja kadilne 
bosvelije.

Prodajna mesta: www.amalu.si in ekološke 
trgovine po Sloveniji
Cena: olje grozdnih pešk in olje dvoletnega 
svetlina, 16,50 evra (vsako)

Avene Sun Reflexe
Avene Sun Reflexe, zaščitna emulzija z ZF 50+, 
je eden od izdelkov oranžne linije proizvodov, 
ki vsebuje termalno vodo Avene, namenjeno 
neposredni zaščiti pred soncem s pomočjo 
formule SunSitive. Zelo visoka UVA- in UVB-
zaščita pred soncem Avene Reflexe za občutljivo 
kožo zagotavlja kakovostno
zaščito pred soncem, hipoalergenost, 
nekomadogenost in visoko vodoodpornost.

Posebna formula in majhna embalaža omogočata, da imate 
visoko in zanesljivo zaščito pred soncem vedno pri roki. Na voljo 
je v lekarnah.

LUŠTNI PARADIŽNIKI IZ PREKMURJA
Sveži, sočni, okusni in 
zdravi paradižniki iz 
Prekmurja so postali pravi 
hit.
V rastlinjaku podjetja 
Paradajz, d. o. o., so začeli 
obirati v Sloveniji zelo 
priljubljen paradižnik LUŠT. 
Predvidevajo, da ga bodo 
obrali okrog dva milijona 
kilogramov oziroma za vsakega Slovenca po en kilogram. S tem 
bistveno zmanjšujejo uvoz paradižnika iz oddaljenih držav in 
povečujejo samooskrbo Slovenije na področju domače in zdrave 
zelenjave. Trenutno gojijo 18 različnih vrst paradižnika, od tega 
največ grozdastega, imajo pa tudi nekaj »eksotičnih« vrst, kot 
so: slivov, koktajl, češnjevec, rebrasti češnjevec v obliki paprik in 
letošnjo specialno novost, to je zeleni češnjev paradižnik, ki naj 
bi po zagotovilih vzgojitelja semen deloval antidepresivno. 

20 let uspešnega zdravljenja zagotavlja kakovost
Ordinacije MO-GY po Sloveniji letos 
praznujejo 20 let delovanja na področju 
manualne medicine, s tehnikami katere 
uspešno zdravijo težave na področju 
hrbtenice, sklepov in mišic, stanja po 
poškodbah, glavobole, vrtoglavice, 
slabosti, otroško skoliozo, določena 
nevrološka obolenja in še mnogo 
drugega. Zdravniki specialisti opravljajo 
tako diagnostiko kot terapevtsko 
zdravljenje. Najdete jih na štirih 
lokacijah: v Ljubljani, Mariboru, Novi 
Gorici in Murski Soboti. 
Več na www.mo-gy.si

Profesionalna hidroaktivna emulzija 
no+vello © za obraz in telo SPF 30
Je bistvenega pomena za pripravo in 
nego kože zaradi svojega pomirjujočega, 
vlažilnega, antiseptičnega ter antibiotičnega 
učinka na kožo. Stimulira regeneracijo 
novih celic in daje koži naraven sijaj. 
Vsebuje visok zaščitni faktor in povečuje 
tvorbo kolagena. Zmanjšuje možnost 
poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica 
dehidracije. Šipkovo olje Rosa Mosqueta 
je popolno sredstvo za vlaženje tudi najbolj suhih tipov kože. 
Uporablja se za zmanjševanje brazgotinjenja in fotostaranja ter 
nego po vseh vrstah depilacije. Zelo primerno je tudi za nego 
zrele in opečene kože. Šipkovo olje je unikatno med rastlinskimi 
olji, saj vsebuje retinol (vitamin A) ter veliko vitaminov C 
in E ter esencialnih maščob: linolne (omega-6) in linolenske 
(omega-3). Na voljo je v različnih pakiranjih (50 mililitrov, 100 
mililitrov in 250 mililitrov) samo v centrih no+vello©.
KMALU TUDI V KOPRU IN MARIBORU.

NAGRADNA IGRA
Tamponi iz 100% organskega bombaža
Poleti se več gibamo, 
nosimo lahkotnejša 
oblačila. Zato 
večina žensk za 
intimno higieno 
izbere tampone. 
V liniji 100% 
organskih vložkov 
in ščitnikov perila 
iz Tosame Natura 
Femina Organic 
v biorazgradljivi embalaži najdete tudi tampone v treh 
velikostih. Natura Femina Organic je izdelana iz 100% 
certificiranega organskega bombaža, ki je prijazen koži in 
okolju. Izdelki so nežni in mehki, omogočajo dihanje kože,  
ne spreminjajo naravne kislosti in zagotavljajo optimalno 
raven vlažnosti. V paleti Natura Femina Organic so ščitniki 
perila za vsakodnevno uporabo, dnevni ultra tanki higienski 
vložki s krilci in nočni primerni za močno menstruacijo 
ali uporabo ponoči ter tamponi. Izdelki  Natura Femina 
Organic niso beljeni s klorom, so super vpojni brez kemičnih 
praškov, so brez parfumov in posamično pakirani. Na voljo 
v Specializiranih trgovinah Tosama, v Tosamini spletni 
trgovini, v lekarnah in ostalih specializiranih trgovinah ter v 
drogerijah DM in TUŠ.
Bralkam in bralcem Zdravih novic poklanjamo 10 škatel 
tamponov Natura Femina Organic. Nagradno vprašanje je: iz 
česa so izdelani tamponi Natura Femina Organic?
Odgovor na zastavljeno vprašanje pošljite kot elektronsko 
sporočilo na elektronski naslov: info@media-element.si ali 
kot razglednico na naslov uredništva: Zdrave novice, Media 
Element d.o.o., Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana. Ne pozabite 
pripisati svojega priimka in  naslova. Med vsemi sporočili in 
razglednicami, ki bodo v naš nabiralnik prispele do vključno 
31. julija, bomo izžrebali deset srečnic, ki dodo prejeli vsak 
po eno škatlo tamponov Natura Femina Organic.

Tehnologija 8 pulse
Ko pranje pri visokih temperaturah ni več potrebno
 Z mislijo na težave, ki se nam pojavljajo pri pranju perila, je 
podjetje Hoover razvilo tehnologijo 8 pulse, ki reši več težav 
naenkrat. Izjemno učinkovit program pranja zagotavlja izvrstne 
rezultate tudi pri temperaturi 20 stopinj Celzija. Inverter motor 
omogoča bolj nežno in tišje pranje. Zaradi tehnologije 8 pulse 
ločevanje barvnega in belega perila ni več potrebno, saj lahko 
perilo kakovostno operemo že pri 20 stopinjah, poleg tega pa je 
oprano perilo higiensko čisto in varno. Pralni stroj je primeren 
tako za velike kot tudi majhne kopalnice, saj je na voljo različica 
s 44 centimetri širine. V pralnem stroju s tehnologijo 8 pulse 
običajne velikosti tako lahko operemo do 11 kilogramov 
perila, v ožjem (44 centimetrov) pa 
kar osem kilogramov. Kljub izjemni 
tehnologiji sodi pralni stroj DYNS 
8126PG8-S v energijski razred A +++ 
(A ‒ 40 odstotkov), primeren pa je tudi 
za družine z majhnimi otroki, saj bo 
perilo po pranju pri srednji temperaturi 
popolnoma čisto in higiensko. Več 
informacij: Candy Hoover, d. o. o., 
www.hoover.si, E-pošta: 
info@candyhoover.si

Octavia Combi vas bo navduševala dan za dnem, vožnjo za vožnjo
Nova Škoda Octavia Combi je zasnovana tako, da vsak dan osupne svoje voznike. Predstavlja 
samozavesten skok v prihodnost, preizkušen s številnimi odličnimi funkcionalnostmi in 
opremo, skupaj z naborom dobro premišljenih manjših in večjih rešitev, ki jih imenujemo 
rešitve ”simply clever”. Njen velikodušen prostor nudi udobje za vse in vsakogar. Nova 
dinamična oblika je elegantna in hkrati sodobna. Ker je vozilo tudi do več kot 100 kg lažje od 
prejšnje različice, gre za najvarčnejši model Octavia do zdaj. Poganjajo jo številne tehnologije 
in asistenčni sistemi, ki zagotavljajo varno, brezskrbno in zabavno potovanje.

vrtiljakvrtiljak

ORS 200
HiPP ORS 200 je gotov napitek za dojenčke in 
malčke, ki omogoča lajšanje driske na naraven 
način. Izguba tekočine in mineralnih snovi, ki 
sovpada z drisko in bruhanjem, lahko privede do 
izsušitve ter težav, ki so povezane s tem. Otrok 
mora že v času trajanja driske sproti nadomeščati 
izgubljeno tekočino ter elektrolite in HiPP ORS 
200 je narejen prav v ta namen. HiPP ORS 200 s 
kombinacijo jabolčnega soka, maltodekstrina in 
mineralov telo že na začetku zdravljenja oskrbuje s 
potrebnimi hranilnimi snovmi, ki umirijo črevesno sluznico in 
vzpostavijo ravnotežje med telesnimi tekočinami.

Uporabljajte pod zdravniškim nadzorom!

CEPITE SE PROTI  HEPATITISU A IN B
Kronični hepatitis je bolezen, ki pomembno 
okrni kakovost življenja in lahko vodi 
v napredujočo jetrno bolezen in tudi v 
življenje ogrožujoče zaplete. Med ukrepe, s 
katerimi lahko bolezen preprečimo, spadajo 
zlasti cepljenje proti hepatitisoma A in 
B ter upoštevanje načel varne hrane in 
pijače, varne spolnosti in izogibanje stiku z 
okuženo krvjo. Cepite se lahko na Zavodu 
za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 
29, Ljubljana. Dodatne informacije: 
www.zdravinapot.si.

HRANA PRIHODNOSTI – VULKANSKI MINERAL oz. SILICIJEVA PRST
Želite vedeti, kakšno hrano bomo jedli v prihodnosti? Zagotovo vulkanski mineral oziroma zeolit, ki ga narava ustvarja milijardo let 
in predstavlja enega od najmočnejših naravnih antioksidantov, ki zmanjšuje količino škodljivih snovi in prostih radikalov, absorbira 
telesne strupe, okrepi telesno samoobrambo in sisteme razstrupljanja ter hkrati podpira procese samoočiščenja. 
LAVA MEDICUS (www.lavamedicus.eu) vam ponuja možnost razstrupljanja telesa s popolnoma naravnimi prehranskimi dopolnili, 
ki vsebujejo ljudem tisočletja znane zdravilne rastline v kombinaciji z izjemno močjo vulkanskega minerala.
Mati narava vam nudi vulkanski mineral v produktih LAVAMEDICUS, ki spadajo v kategorijo NARAVNIH ETIČNIH PRODUKTOV 
(NEP) in pomagajo, da spremenite svoje navade, preden navade spremenijo vaše življenje! 
Vsi zadovoljni uporabniki, ki so spoznali uporabno moč produktov LAVA MEDICUS in z njimi spreminjajo svoje navade, to delijo z 
družino in prijatelji.
Vse o hrani prihodnosti boste lahko pridobili na www.lavamedicus.eu . Za več informacij in nasvete se lahko obrnete na našo 
strokovno ekipo na telefonski številki 064 143 775 ali po 
elektronski pošti info@lavamedicus.eu. Prehranska dopolnila 
LAVA MEDICUS so na voljo v naši spletni trgovini 
www.lavamedicus.eu, izbranih specializiranih prodajalnah in 
v prodajalnah DM ‒ Drogerie Markt.

Kapljice Artičoke SORIA NATURAL 
Že sami veste, da je artičoka zdravju 
koristna  rastlina, a žal se najboljše 
sestavine skrivajo v listih in ne v 
okusnem plodu. Sestavine v listih 
prispevajo k  urejenemu delovanju  
prebave,  jeter in ugodno vplivajo na 
holesterol ter prispevajo k  odvajanju  
vode iz telesa.
Zakaj bi se vi odločili  za kapljice  Soria 

natural?  Ker  so brez alkohola in so standardizirane ter  imajo  
merilno kapalko,  kjer ni nepotrebnega zamudnega  štetja 
kapljic. Lahko jih uporabljajo otroci, starejši in tisti vmes.  
Telo izkoristi koristne sestavine  v tekočih oblikah oziroma v 
kapljicah mnogo boljše  kot v drugih oblikah.  So dobrega okusa 
in imajo ugodno ceno 9,95 evrov.
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Oljni pomlajevalni eliksir Amalu iz grozdnih pešk in 
dvoletnega svetlina
Hladna stiskana olja niso čudovita le za nego 
telesa, ampak tudi za razvajanje in pomlajevalno 
nego obraza. Ekološko olje grozdnih pešk Amalu 
je izjemno bogato z vitaminom E, flavonoidi in 
drugimi aktivnimi učinkovinami, ki so močni 
antioksidanti in kožo ščitijo pred nastankom gubic, 
hkrati pa ji dajejo čudovito zdrav, sijoč in naraven 
lesk. Ekološko olje dvoletnega svetlina je bogato z 
maščobnimi kislinami omega 6, vpije se globoko 

v kožo, jo ščiti pred poškodbami in izgubo 
vlage ter jo ohranja mehko in prožno. V 
kombinaciji sta pravi pomlajevalni eliksir za 
nego vseh tipov kože, tudi za nežni predel 
okrog oči. Za ekstra učinek pa si lahko 
priviščite še kapljico eteričnega olja kadilne 
bosvelije.

Prodajna mesta: www.amalu.si in ekološke 
trgovine po Sloveniji
Cena: olje grozdnih pešk in olje dvoletnega 
svetlina, 16,50 evra (vsako)

Avene Sun Reflexe
Avene Sun Reflexe, zaščitna emulzija z ZF 50+, 
je eden od izdelkov oranžne linije proizvodov, 
ki vsebuje termalno vodo Avene, namenjeno 
neposredni zaščiti pred soncem s pomočjo 
formule SunSitive. Zelo visoka UVA- in UVB-
zaščita pred soncem Avene Reflexe za občutljivo 
kožo zagotavlja kakovostno
zaščito pred soncem, hipoalergenost, 
nekomadogenost in visoko vodoodpornost.

Posebna formula in majhna embalaža omogočata, da imate 
visoko in zanesljivo zaščito pred soncem vedno pri roki. Na voljo 
je v lekarnah.

LUŠTNI PARADIŽNIKI IZ PREKMURJA
Sveži, sočni, okusni in 
zdravi paradižniki iz 
Prekmurja so postali pravi 
hit.
V rastlinjaku podjetja 
Paradajz, d. o. o., so začeli 
obirati v Sloveniji zelo 
priljubljen paradižnik LUŠT. 
Predvidevajo, da ga bodo 
obrali okrog dva milijona 
kilogramov oziroma za vsakega Slovenca po en kilogram. S tem 
bistveno zmanjšujejo uvoz paradižnika iz oddaljenih držav in 
povečujejo samooskrbo Slovenije na področju domače in zdrave 
zelenjave. Trenutno gojijo 18 različnih vrst paradižnika, od tega 
največ grozdastega, imajo pa tudi nekaj »eksotičnih« vrst, kot 
so: slivov, koktajl, češnjevec, rebrasti češnjevec v obliki paprik in 
letošnjo specialno novost, to je zeleni češnjev paradižnik, ki naj 
bi po zagotovilih vzgojitelja semen deloval antidepresivno. 

20 let uspešnega zdravljenja zagotavlja kakovost
Ordinacije MO-GY po Sloveniji letos 
praznujejo 20 let delovanja na področju 
manualne medicine, s tehnikami katere 
uspešno zdravijo težave na področju 
hrbtenice, sklepov in mišic, stanja po 
poškodbah, glavobole, vrtoglavice, 
slabosti, otroško skoliozo, določena 
nevrološka obolenja in še mnogo 
drugega. Zdravniki specialisti opravljajo 
tako diagnostiko kot terapevtsko 
zdravljenje. Najdete jih na štirih 
lokacijah: v Ljubljani, Mariboru, Novi 
Gorici in Murski Soboti. 
Več na www.mo-gy.si

Profesionalna hidroaktivna emulzija 
no+vello © za obraz in telo SPF 30
Je bistvenega pomena za pripravo in 
nego kože zaradi svojega pomirjujočega, 
vlažilnega, antiseptičnega ter antibiotičnega 
učinka na kožo. Stimulira regeneracijo 
novih celic in daje koži naraven sijaj. 
Vsebuje visok zaščitni faktor in povečuje 
tvorbo kolagena. Zmanjšuje možnost 
poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica 
dehidracije. Šipkovo olje Rosa Mosqueta 
je popolno sredstvo za vlaženje tudi najbolj suhih tipov kože. 
Uporablja se za zmanjševanje brazgotinjenja in fotostaranja ter 
nego po vseh vrstah depilacije. Zelo primerno je tudi za nego 
zrele in opečene kože. Šipkovo olje je unikatno med rastlinskimi 
olji, saj vsebuje retinol (vitamin A) ter veliko vitaminov C 
in E ter esencialnih maščob: linolne (omega-6) in linolenske 
(omega-3). Na voljo je v različnih pakiranjih (50 mililitrov, 100 
mililitrov in 250 mililitrov) samo v centrih no+vello©.
KMALU TUDI V KOPRU IN MARIBORU.

NAGRADNA IGRA
Tamponi iz 100% organskega bombaža
Poleti se več gibamo, 
nosimo lahkotnejša 
oblačila. Zato 
večina žensk za 
intimno higieno 
izbere tampone. 
V liniji 100% 
organskih vložkov 
in ščitnikov perila 
iz Tosame Natura 
Femina Organic 
v biorazgradljivi embalaži najdete tudi tampone v treh 
velikostih. Natura Femina Organic je izdelana iz 100% 
certificiranega organskega bombaža, ki je prijazen koži in 
okolju. Izdelki so nežni in mehki, omogočajo dihanje kože,  
ne spreminjajo naravne kislosti in zagotavljajo optimalno 
raven vlažnosti. V paleti Natura Femina Organic so ščitniki 
perila za vsakodnevno uporabo, dnevni ultra tanki higienski 
vložki s krilci in nočni primerni za močno menstruacijo 
ali uporabo ponoči ter tamponi. Izdelki  Natura Femina 
Organic niso beljeni s klorom, so super vpojni brez kemičnih 
praškov, so brez parfumov in posamično pakirani. Na voljo 
v Specializiranih trgovinah Tosama, v Tosamini spletni 
trgovini, v lekarnah in ostalih specializiranih trgovinah ter v 
drogerijah DM in TUŠ.
Bralkam in bralcem Zdravih novic poklanjamo 10 škatel 
tamponov Natura Femina Organic. Nagradno vprašanje je: iz 
česa so izdelani tamponi Natura Femina Organic?
Odgovor na zastavljeno vprašanje pošljite kot elektronsko 
sporočilo na elektronski naslov: info@media-element.si ali 
kot razglednico na naslov uredništva: Zdrave novice, Media 
Element d.o.o., Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana. Ne pozabite 
pripisati svojega priimka in  naslova. Med vsemi sporočili in 
razglednicami, ki bodo v naš nabiralnik prispele do vključno 
31. julija, bomo izžrebali deset srečnic, ki dodo prejeli vsak 
po eno škatlo tamponov Natura Femina Organic.

Tehnologija 8 pulse
Ko pranje pri visokih temperaturah ni več potrebno
 Z mislijo na težave, ki se nam pojavljajo pri pranju perila, je 
podjetje Hoover razvilo tehnologijo 8 pulse, ki reši več težav 
naenkrat. Izjemno učinkovit program pranja zagotavlja izvrstne 
rezultate tudi pri temperaturi 20 stopinj Celzija. Inverter motor 
omogoča bolj nežno in tišje pranje. Zaradi tehnologije 8 pulse 
ločevanje barvnega in belega perila ni več potrebno, saj lahko 
perilo kakovostno operemo že pri 20 stopinjah, poleg tega pa je 
oprano perilo higiensko čisto in varno. Pralni stroj je primeren 
tako za velike kot tudi majhne kopalnice, saj je na voljo različica 
s 44 centimetri širine. V pralnem stroju s tehnologijo 8 pulse 
običajne velikosti tako lahko operemo do 11 kilogramov 
perila, v ožjem (44 centimetrov) pa 
kar osem kilogramov. Kljub izjemni 
tehnologiji sodi pralni stroj DYNS 
8126PG8-S v energijski razred A +++ 
(A ‒ 40 odstotkov), primeren pa je tudi 
za družine z majhnimi otroki, saj bo 
perilo po pranju pri srednji temperaturi 
popolnoma čisto in higiensko. Več 
informacij: Candy Hoover, d. o. o., 
www.hoover.si, E-pošta: 
info@candyhoover.si

Octavia Combi vas bo navduševala dan za dnem, vožnjo za vožnjo
Nova Škoda Octavia Combi je zasnovana tako, da vsak dan osupne svoje voznike. Predstavlja 
samozavesten skok v prihodnost, preizkušen s številnimi odličnimi funkcionalnostmi in 
opremo, skupaj z naborom dobro premišljenih manjših in večjih rešitev, ki jih imenujemo 
rešitve ”simply clever”. Njen velikodušen prostor nudi udobje za vse in vsakogar. Nova 
dinamična oblika je elegantna in hkrati sodobna. Ker je vozilo tudi do več kot 100 kg lažje od 
prejšnje različice, gre za najvarčnejši model Octavia do zdaj. Poganjajo jo številne tehnologije 
in asistenčni sistemi, ki zagotavljajo varno, brezskrbno in zabavno potovanje.

vrtiljakvrtiljak

ORS 200
HiPP ORS 200 je gotov napitek za dojenčke in 
malčke, ki omogoča lajšanje driske na naraven 
način. Izguba tekočine in mineralnih snovi, ki 
sovpada z drisko in bruhanjem, lahko privede do 
izsušitve ter težav, ki so povezane s tem. Otrok 
mora že v času trajanja driske sproti nadomeščati 
izgubljeno tekočino ter elektrolite in HiPP ORS 
200 je narejen prav v ta namen. HiPP ORS 200 s 
kombinacijo jabolčnega soka, maltodekstrina in 
mineralov telo že na začetku zdravljenja oskrbuje s 
potrebnimi hranilnimi snovmi, ki umirijo črevesno sluznico in 
vzpostavijo ravnotežje med telesnimi tekočinami.

Uporabljajte pod zdravniškim nadzorom!

CEPITE SE PROTI  HEPATITISU A IN B
Kronični hepatitis je bolezen, ki pomembno 
okrni kakovost življenja in lahko vodi 
v napredujočo jetrno bolezen in tudi v 
življenje ogrožujoče zaplete. Med ukrepe, s 
katerimi lahko bolezen preprečimo, spadajo 
zlasti cepljenje proti hepatitisoma A in 
B ter upoštevanje načel varne hrane in 
pijače, varne spolnosti in izogibanje stiku z 
okuženo krvjo. Cepite se lahko na Zavodu 
za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 
29, Ljubljana. Dodatne informacije: 
www.zdravinapot.si.

HRANA PRIHODNOSTI – VULKANSKI MINERAL oz. SILICIJEVA PRST
Želite vedeti, kakšno hrano bomo jedli v prihodnosti? Zagotovo vulkanski mineral oziroma zeolit, ki ga narava ustvarja milijardo let 
in predstavlja enega od najmočnejših naravnih antioksidantov, ki zmanjšuje količino škodljivih snovi in prostih radikalov, absorbira 
telesne strupe, okrepi telesno samoobrambo in sisteme razstrupljanja ter hkrati podpira procese samoočiščenja. 
LAVA MEDICUS (www.lavamedicus.eu) vam ponuja možnost razstrupljanja telesa s popolnoma naravnimi prehranskimi dopolnili, 
ki vsebujejo ljudem tisočletja znane zdravilne rastline v kombinaciji z izjemno močjo vulkanskega minerala.
Mati narava vam nudi vulkanski mineral v produktih LAVAMEDICUS, ki spadajo v kategorijo NARAVNIH ETIČNIH PRODUKTOV 
(NEP) in pomagajo, da spremenite svoje navade, preden navade spremenijo vaše življenje! 
Vsi zadovoljni uporabniki, ki so spoznali uporabno moč produktov LAVA MEDICUS in z njimi spreminjajo svoje navade, to delijo z 
družino in prijatelji.
Vse o hrani prihodnosti boste lahko pridobili na www.lavamedicus.eu . Za več informacij in nasvete se lahko obrnete na našo 
strokovno ekipo na telefonski številki 064 143 775 ali po 
elektronski pošti info@lavamedicus.eu. Prehranska dopolnila 
LAVA MEDICUS so na voljo v naši spletni trgovini 
www.lavamedicus.eu, izbranih specializiranih prodajalnah in 
v prodajalnah DM ‒ Drogerie Markt.

Kapljice Artičoke SORIA NATURAL 
Že sami veste, da je artičoka zdravju 
koristna  rastlina, a žal se najboljše 
sestavine skrivajo v listih in ne v 
okusnem plodu. Sestavine v listih 
prispevajo k  urejenemu delovanju  
prebave,  jeter in ugodno vplivajo na 
holesterol ter prispevajo k  odvajanju  
vode iz telesa.
Zakaj bi se vi odločili  za kapljice  Soria 

natural?  Ker  so brez alkohola in so standardizirane ter  imajo  
merilno kapalko,  kjer ni nepotrebnega zamudnega  štetja 
kapljic. Lahko jih uporabljajo otroci, starejši in tisti vmes.  
Telo izkoristi koristne sestavine  v tekočih oblikah oziroma v 
kapljicah mnogo boljše  kot v drugih oblikah.  So dobrega okusa 
in imajo ugodno ceno 9,95 evrov.



IZKUŠNJE KAŽEJO, DA PO NAVADI NANAŠAMO PREMALO ZAŠčITNIH SREDSTEV. 
ZA ENKRATEN NANOS PRI ODRASLI OSEBI PORABITE PRIBLIŽNO 35 MILILITROV 
ZAŠčITNEGA SREDSTVA. V PRAKSI TO POMENI, DA NA VSAKO OKONčINO, PREDNJO 
IN ZADNJO STRAN TRUPA TER GLAVO Z VRATOM NANESETE PO PET MILILITROV 
OZIROMA ENO čAJNO ŽLICO SREDSTVA.

Koža varuje telo pred sončnimi žarki, 
ki so vir ultravijoličnega (UV) sevanja 
in lahko poškodujejo celice. UV-žarke 
delimo v tri skupine: UVC (ne vpliva na 
kožo), UVB (prodirajo 
v zgornje plasti kože) in 
UVA (prodirajo globlje 
v kožo, prispevajo 
k staranju kože in 
nastanku kožnega raka). 
Koža ima sposobnosti 
in mehanizme, da se 
sama ščiti pred soncem. 
Zelo dobro varovalo je 
tvorba rjavega kožnega 
pigmenta melanina, 
ki absorbira energijo 
ultravijoličnih žarkov 
in s tem preprečuje 
prodiranje UV-
žarkov v globlje plasti 
kože. Občutljivost 
za sončno svetlobo 
se razlikuje glede 
na raso, predhodno 
izpostavljenost soncu 
in tip kože. Seveda je 
vsak nekoliko občutljiv, vendar pa imajo 
temnopolti ljudje več melanina in so zato 
odpornejši proti škodljivim vplivom sonca. 
Pri prekomernem sončenju in nezadostni 
zaščiti se koža ne more sama obvarovati 

pred škodljivimi posledicami UV-žarkov. 
Ločimo akutne ali zgodnje in kronične ali 
pozne posledice sončnih žarkov. 
Akutne posledice sončenja (razvijejo se 

v 24 urah po izpostavljenosti sončnim 
žarkom) so:

•	Rdečina kože je posledica vnetja, ki ga 
povzročijo UV-žarki. 

•	Sončne opekline so posledica delovanja 
UVB-žarkov. Poleg vnete kože se lahko 
pojavijo tudi mehurji, koža oteče, boli, 
srbi; pri hudih opeklinah se lahko razvije 

tudi šok. 
•	 Preobčutljivostne 
reakcije kože na sončno 
svetlobo pri ljudeh, ki 
so hkrati izpostavljeni 
sončni svetlobi in so 
v stiku s snovjo, ki 
povzroča preobčutljivost 
(kozmetična sredstva, 
zdravila …). Huda vnetna 
reakcija, podobna sončnim 
opeklinam, nastane kot 
posledica že kratkotrajne 
izpostavljenosti soncu, 
ki bi jo sicer koža zlahka 
prenesla. Pojavijo se 
pordelost, lupljenje kože, 
mehurji, srbenje … 
Reakcije imenujemo kožne 
fotosenzibilnostne reakcije. 
Možne so tudi fotoalergije, 
ki nastanejo pod vplivom 
sončne svetlobe in 

imunoloških mehanizmov. Ogrožene so 
le osebe, ki imajo razvita protitelesa proti 
učinkom ultravijoličnih žarkov. Tudi te 
se lahko pojavijo že po nekajminutni 
izpostavljenosti sončnim žarkom.

Pri kroničnih ali poznih posledicah 
sončenja gre za učinke, ki jih puščajo 
žarki na koži po daljšem času:
•	Gube so posledice propadanja 

kolagenskih in elastičnih vlaken, 
k čemur znatno prispevajo UV-
žarki, tanjšanje kože, sončne pege, 
katarakta in druge bolezni oči. 

•	Kožni rak je najhujša posledica 

sončenja. Razvije se zaradi 
kancerogenega delovanja UV-žarkov 
na jedrne kisline celic kože. Po 
podatkih Registra raka za Slovenijo 
je kožni rak tako pri moških kot pri 
ženskah na drugem mestu.

KAKO PREPREČITI ŠKODLJIVE 
VPLIVE SONCA NA KOŽO?
Izogibanje soncu:
Najboljši način preprečevanja 
škodljivih vplivov sonca je izogibanje 
močni, neposredni sončni svetlobi. 
Svetuje se zadrževanje v senci, kadar 
koli je to mogoče, in izogibanje 
izpostavljenosti soncu med 10. in 
16. uro. Ker takrat sonce najmočneje 
pripeka, je tudi njegova škodljivost 
največja. Soncu ne izpostavljamo 
dojenčkov in otrok, starih do tri 
leta, starejših ljudi, srčnih bolnikov 
…  Oblačila in navadno okensko 
steklo filtrirajo skoraj vse škodljive 
žarke. Voda je slab UV-filter; žarki 

lahko v bistri vodi prodrejo do 30 
centimetrov globoko. Tudi oblaki in 
megla slabo filtrirajo UV-žarke, zato 
nas lahko sonce opeče tudi v oblačnih 
in meglenih dneh. Sneg, voda in pesek 
odbijajo sončno svetlobo in povečujejo 
količino UV-žarkov, ki zadenejo kožo. 

Fizična zaščita:

Vključuje dolge rokave, dolge hlače, 
pokrivalo. Če so oblačila mokra, se 
njihova zaščitna funkcija zelo zmanjša. 
Nikakor ne smemo pozabiti na 
primerna sončna očala. 

Zaščitna sredstva:
Zaščitna sredstva vsebujejo sestavine, ki 
filtrirajo UVA- in UVB-žarke. Nanesite 
jih 20 –30 minut pred odhodom na 
sonce in nanos ponovite vsaki dve uri 
oziroma po navodilu proizvajalca. Še 
posebno bodite pozorni na robove 
kopalk in dobro zaščitite občutljive 
dele. Predvsem pa nanesite dovolj 
zaščitnega sredstva. Izkušnje kažejo, 
da po navadi nanašamo premalo teh 
sredstev. Za enkraten nanos pri odrasli 
osebi porabite približno 35 mililitrov 
zaščitnega sredstva. V praksi to 
pomeni, da na vsako okončino, prednjo 
in zadnjo stran trupa ter glavo z vratom 
nanesete po pet mililitrov oziroma 
eno čajno žlico sredstva. Če sredstva 

8

tEMa MESECa

NEGA KOŽE PO 
SONčENJU IN 
PRI SONčNIH 

OPEKLINAH
Škodljive vplive sonca na kožo lahko preprečimo s 
pravilno uporabo zaščitnih sredstev. Kožo moramo 
po sončenju nahraniti, kaj pa storimo, če pride do 
sončnih opeklin?

Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm., Pomurske lekarne

Herba Medica, d.o.o.
Preserska c. 5, 1235 Radomlje

tel.: 01/562 06 03
e-pošta: herbamedica@siol.net

www.herba-medica.si

Izdelek je na voljo v specializiranih 
trgovinah DM, E. Leclercu in Maximarketu.
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lahko v bistri vodi prodrejo do 30 
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NEGA KOŽE PO 
SONčENJU IN 
PRI SONčNIH 

OPEKLINAH
Škodljive vplive sonca na kožo lahko preprečimo s 
pravilno uporabo zaščitnih sredstev. Kožo moramo 
po sončenju nahraniti, kaj pa storimo, če pride do 
sončnih opeklin?

Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm., Pomurske lekarne
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Preserska c. 5, 1235 Radomlje

tel.: 01/562 06 03
e-pošta: herbamedica@siol.net

www.herba-medica.si

Izdelek je na voljo v specializiranih 
trgovinah DM, E. Leclercu in Maximarketu.



za sončenje niso odporna 
proti vodi, mora biti nanos 
pogostejši, kajti voda in 
znoj izpereta zaščitno 
sredstvo. Zato je potrebno, 
da izbiri ustreznega 
zaščitnega sredstva 
namenimo posebno 
pozornost!
V lekarni je na voljo veliko 
kakovostnih pripravkov za 
zaščito kože. Na voljo so 
v obliki krem, mleka, pen 
… Uporabljajte izdelke, 
ki ščitijo pred širokim 
spektrom svetlobe in 
filtrirajo tako UVA- kot 
UVB-žarke. Ne izbirajte 
tiste s prenizkim SPF 
(sun protection factor). 
Preprosto predstavljeno 
število pove, kolikokrat 
dlje je lahko zaščitena koža 
izpostavljena soncu brez 
nevarnosti, da bi se pojavile 
opekline v primerjavi z 
nezaščiteno kožo (če ima 
proizvod na primer SPF 
10, pomeni, da smo po 
njegovi uporabi lahko na 
soncu desetkrat dlje, kot če 
bi bili nezavarovani). Pri 
srednji občutljivosti naj bi se 
uporabljal pri izpostavljenosti 
soncu najmanj zaščitni 
faktor 15, seveda pa je to odvisno še od 
zemljepisne širine, časa izpostavljanja, tipa 
kože ... Za višje zaščitne faktorje naj se 
predvsem odločajo svetlolasi, modrooki, 
svetlopolti ljudje in otroci. Bodite pozorni 
na teksturo in predvsem pri otrocih na 
sestavo izdelka. Ob kopici izdelkov, ki jih 
ponujajo praktično vsepovsod, bodimo 
zares previdni in izbiro kakovostnega 
izdelka zaupajmo farmacevtu v lekarni, ki 
bo dodal tudi nasvet!

KAKO NEGOVATI KOŽO PO 
SONČENJU?
UV-žarki, toplota, veter, slana ali 
klorirana voda in znoj so dejavniki, ki ob 
izpostavljenosti soncu vplivajo na kožo. 
Voda v bazenih je kljub nevtralni pH 
vrednosti izjemno agresivna zaradi klora, 
peroksidov, sredstev za uničevanje alg … 
Tudi morska voda zaradi vsebnosti soli 
draži kožo. Zato je za kožo izjemnega 
pomena faza počitka, da se v njej lahko 
zvrstijo obnovitveni mehanizmi. Prhanje 
in umivanje nista pomembna le iz 
higienskih razlogov. Tako odstranimo 
znoj, ostanke sredstev za zaščito pred 
soncem in kožo ohladimo. Po prhanju 
kožo obvezno negujemo z izdelki za »po 
sončenju«. Z njimi na koži omogočimo 
ponovno vzpostavitev hidrolipidnega 
filma. Mastne kreme in emulzije niso 
priporočljive, ker zadržujejo toploto na 

pregreti koži. Priporočljivi so hladilni geli, 
ki kožo navlažijo in hkrati ohlajajo; lahko 
vsebujejo dodatek kamilice, ognjiča, aloe 
vere ter vitamina A in E, ki sta potrebna za 
obnovitveni proces kože.

KAJ STORITI, ČE PRIDE DO 
OPEKLIN?
Če izpostavimo kožo, ki še ni razvila 
nobenega zaščitnega mehanizma, za kratek 

čas UV-žarkom (glede na 
tip kože), ne bo nobenih 
občutnih ali klinično 
vidnih sprememb kože. Ko 
pa prekoračimo določeni 
prag, tako imenovani 
eritemski prag, nastane 
po določenem latentnem 
času ‒ do 12 ur ‒ vnetna 
rdečina (eritem). Eritem 
je tipična vnetna reakcija 
z rdečino, oteklino, 
bolečino in srbenjem, ki 
kaže na poškodbo kože. 
Pacientom z blagimi do 
srednje hudimi sončnimi 
opeklinami moramo 
hladiti prizadeto mesto, 
lajšati bolečino in srbenje. 
Hude sončne opekline 
zahtevajo bolnišnično 
oskrbo s parenteralnim 
nadomeščanjem tekočine, 
lajšanjem bolečine 
in preprečevanjem 
infekcij. Mehurjev ne 
smemo predirati! Vsaj 
en teden po nastanku 
sončnih opeklin se naj 
koža ne bi izpostavljala 
soncu, ker je še bolj 
občutljiva za opekline. 
Priporoča se nekajdnevno 
zadrževanje v senčnem 
in hladnem okolju. 

Dvajsetminutne hladne kopeli ali polivi 
s hladno vodovodno vodo (odvisno 
od velikosti prizadetega področja) ali 
obkladki fiziološke raztopine od tri- 
do štirikrat na dan ublažijo bolečino 
in srbenje. Dobrodošli so vlažilni geli 
(ne uporabljajmo mazil, ker je njihovo 
odstranjevanje s kože boleče), ki jih 
nanašamo pogosto in v večjih količinah, 
da zmanjšamo suhost in lupljenje kože. 
V lekarnah je na voljo pestra ponudba 
izdelkov, ki kožo ohladijo in hkrati 
regenerirajo nastalo poškodbo. 

Z upoštevanjem nasvetov in predvsem 
s primerno zaščito pred sončnimi žarki 
lahko varno uživamo v sončnih dneh. In 
ne dopustimo, da bi nam sončne opekline 
in želja po čim močnejši zagorelosti skalili 
poletne dopustniške dni, ki jih komaj 
čakamo!

PRHANJE IN UMIVANJE NISTA POMEMBNA LE IZ HIGIENSKIH 
RAZLOGOV. TAKO ODSTRANIMO ZNOJ, OSTANKE SREDSTEV ZA 

ZAŠčITO PRED SONCEM IN KOŽO OHLADIMO. 
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Že skoraj dve desetletji dermatologi vse pogosteje in intenzivno 
opozarjamo na nevarnosti kožnega raka. V zadnjih letih so se nam 
pridružili tudi številni mediji in tako smo predvsem v pomladanskih in 
poletnih mesecih priča pogostim opozorilom o nevarnosti kožnega raka, 
najpogosteje govorimo o melanomu. Po 20 letih dela na tem področju pa 
še vedno vsakodnevno srečujem paciente, ki o kožnem 
raku ne vedo skoraj nič ali pa je njihova predstava o 
videzu, prepoznavanju in zdravljenju napačna.

Besedilo: asist. Borut Žgavec, dr. med., specialist dermatolog, Dermatovenerološka 
klinika UKC Ljubljana, Dermatološko medicinski center Dimnik + Žgavec

Še huje, v zadnjih mesecih smo priča tudi 
intenzivnemu komercialnemu oglaševanju 
raznih polstrokovnih spletnih strani in 
računalniških aplikacij, celo za »pametne 
telefone«, ki obljubljajo, da si ljudje 
lahko sami pregledujejo »znamenja« in 
odkrijejo kožnega raka. Seveda je takšno 
početje smrtno nevarno, o čemer pa malo 
kasneje. V tem kratkem prispevku bom 
poskušal odgovoriti na najpogostejša 
vprašanja, ki mi jih pacienti postavljajo pri 
vsakodnevnem delu, oziroma tista, ki so 
najpogosteje napačno razumljena ali jih 
nepoznavalci napačno razlagajo.

Kaj je melanom
Melanom je oblika 
malignega (nevarnega) 
tumorja, ki ga običajno 
poimenujemo rak (čeprav 
bi melanom po pravilih 
morali šteti za sarkom). 
Melanom se zelo redko 
pojavi v očesu, možganski 
ovojnici, nekaterih sluznicah 
..., a daleč najpogosteje 
se pojavlja v koži, zato 
običajno, ko govorimo o 
melanomu, mislimo na 
kožni melanom. Melanom 
nastane iz celic, ki jih 
imenujemo melanociti in 
jih imamo enakomerno 
razporejene v povrhnjici. Njihova 
naloga je tvorba pigmenta, ki kožo ščiti 
pred različnimi žarčenji. Če smo na 
primer izpostavljeni sončnim žarkom, ti 
poškodujejo celice kože, in to je sprožilni 
signal za melanocite, da začnejo proizvajati 
več pigmenta. Na zunaj to vidimo kot 
temnejši ten kože.

Zakaj melanom nastane
Za razvoj melanoma je potrebnih več 
dejavnikov. Danes vemo, da je za razvoj 
melanoma potrebna kombinacija številnih 
spremenjenih genov, ki na eni strani silijo 
celice (melanocite) v razmnoževanje ali 
delitev, po drugi strani pa preprečujejo 
ustavljanje take delitve (govorimo o 
spremembah v regulatornih genih – tako 
promotorskih kot supresorskih).
Takšne spremembe v genih lahko 
podedujemo, zato vemo, da je tveganje za 
razvoj melanoma večje pri tistih, ki imajo 
med bližnjimi sorodniki nekoga, ki je imel 

melanom (še posebno, če jih je več).
Na drugi strani pa vemo, da lahko 
določene podobne spremembe na 
genetskem materialu povzročajo tudi 
nekateri zunanji dejavniki, predvsem 
žarčenja, med katerimi so na prvem mestu 
UV-žarki (tako iz sonca kot iz umetnih 
virov – na primer solarijev ...).

Tako kot pri vsakem raku pa je verjetno, da 
sodelujejo še nekateri, trenutno nepoznani 
dejavniki.

Zakaj je melanom tako nevaren?
Melanom imamo za eno od najbolj 
nevarnih , če ne za najbolj nevarno obliko 
raka pri človeku na splošno. Razloga sta 
predvsem dva. Prvič: melanom je tumor, ki 
ima sposobnost zelo hitrega metastaziranja 
– to pomeni, da rakaste celice zelo hitro 
zapustijo kožo in se prek limfnih in 
krvnih žil razširijo v druge organe, kjer 
rastejo in se razmnožujejo naprej ter 

tako motijo delovanje teh 
organov, kar povzroči smrt. 
Drugič: melanomske celice 
so izjemno odporne na 
vse oblike zdravljenja, ki 
jih imamo za zdravljenje 
rakavih obolenj (obsevanje, 
kemoterapija ...). Šele pred 
dvema letoma smo dobili 
prvi dve biološki zdravili, 
ki kažeta določene uspehe 
pri zdravljenju melanoma. 
Žal ga ne pozdravita, a 
podaljšata življenje. 

Kdo lahko zboli za 
melanomom
Melanom se lahko pojavi 
pri vsakem človeku v 

vsakem življenjskem obdobju. Poznamo 
melanome celo pri otrocih, a so ti izjemno 
redki. Po puberteti pa se verjetnost za 
melanom s starostjo veča. Melanom je 
na prvem mestu rakastih obolenj, ki 
povzročijo smrt pri mladih (med 30. in 
50. letom), s staranjem pa se to število 
še povečuje. Poleg starosti so dejavniki 

tveganja družinska obremenjenost, 
pogosto izpostavljanje sončnim žarkom, 
še posebno z opeklinami in v otroštvu. 
Melanom se pogosteje pojavlja pri 
svetlopoltih in rdečelascih, a žal lahko 
rečemo, da danes to skoraj ne drži več. 
Vsakodnevno namreč 
odkrivamo melanom 
tudi pri temneje 
pigmentiranih. Tudi 
število »znamenj« kaže 
na večje tveganje, in sicer 
čim večje je število, večje 
je tveganje. Tudi tisti, 
ki so že imeli melanom, 
pogosteje razvijejo še 
enega ali več.

Kaj je »pigmentno 
znamenje« in iz česa 
nastane
Izraz pigmentno 
znamenje ali materino 
znamenje ali znamenja 
so laična poimenovanja 
sprememb na koži, ki so 
največkrat pigmentirana. V resnici pod 
izrazom »znamenje« laiki poimenujejo 
praktično kateri koli kožni tumorček 
(benigni) ali »izrastek« ali liso ali pego, ki 
je temneje pigmentirana. 
Dermatolog, ki pregleduje takšna 
»znamenja«, pa jih mora med seboj ločiti 

in prepoznati, saj se na podoben način 
kaže več sto različni kožnih sprememb, 
ki lahko nastanejo na različne načine 
in so tudi različno nevarne. Med njimi 
moramo prepoznati tiste, ki so sestavljene 
iz celic, ki jim pravimo melanociti – 

torej so iz istih celic, iz katerih lahko 
nastane melanom. Takim spremembam 
strokovno pravimo melanocitni nevusi 
in so zelo pomembni, saj je ločevanje 
med navadnim, nenevarnim nevusom in 
nevarnim melanomom zelo težko, včasih 
celo nemogoče.

Kakšna je razlika med »znamenjem« in 
melanomom ?
Najprej se vrnimo k melanocitom. 
Melanociti, ki jih imamo vsi po vsej koži, 
so celice, ki imajo lastnost, da se rade 
tumorsko razmnožujejo. To pomeni, da 

se ena celica na nekem 
predelu kože »odloči« 
in se razmnoži – iz ene 
celice nastaneta dve, 
iz dveh nato štiri, nato 
osem, 16, 32 ..., dokler 
na enem mestu kože ne 
nastane na sto tisoče 
in milijone celic. Ker te 
celice običajno tvorijo 
pigment, vidimo takšno 
raščo kot nekaj rjavega 
ali črnikastega. Če 
takšne celice rastejo bolj 
površinsko, to vidimo 
kot pegico ali liso, če pa 
se razraščajo v gručici, se 
dvignejo nad nivo kože 
in jih vidimo kot bunčico 
ali bradavički podobno 

spremembo. 
Vendar bodite pozorni, v približno 10‒15 
odstotkih takšne celice ne tvorijo pigmenta 
in takšno raščo lahko vidimo kot nekaj 
rdečkastega, rožnatega ali kožne barve. 
Torej niso vsa »pigmentna znamenja« 
pigmentirana. 
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Besedilo: asist. Borut Žgavec, dr. med., specialist dermatolog, Dermatovenerološka 
klinika UKC Ljubljana, Dermatološko medicinski center Dimnik + Žgavec
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Kakor koli je že, rašča ali pigment, 
pomembno je, da se takšna rast celic 
po določenem času ustavi, in kar je še 
pomembneje, takšne celice ostanejo le v 
koži. Takšni rasti melanocitov pravimo 
benigna rast ali 
strokovno melanocitni 
nevus, po domače pa 
jim rečemo »pigmentna 
znamenja«, materina 
znamenja ...
Melanom pa je maligna 
varianta pravzaprav 
enake rasti melanocitov. 
Prav tako kot pri nevusu 
se en melanocit »odloči«, 
da se bo razmnoževal; iz 
enega nastaneta dve, nato 
štiri, osem, 16, 32 …, s 
to razliko od nevusa , da 
se takšna rast ne ustavi, 
celice imajo namreč 
okvarjeno »stikalce«, ki 
mu pravimo supresorski 
gen, in če takšne 
spremembe dovolj zgodaj ne izrežemo, 
teče razmnoževanje celic neustavljivo 
naprej. In kar je še huje, po določenem 
času takšne celice zapustijo kožo, vstopijo 
v žile in se razširijo po telesu. Od tu naprej 
pa je bolezen usodna.

Ali melanom nastane iz znamenja?
Melanom sicer lahko nastane iz 
»znamenja«, a je to redkeje. Velika večina 
melanomov (več kot 85 odstotkov) nastane 
na novo , na koži, kjer prej nismo imeli 
»znamenja«. Težava je, ker nam v življenju 
nastajajo nova »znamenja« in tudi 
melanom lahko nastane.

Kako lahko ločimo nenevarno znamenje 
od melanoma
Kot sem omenil, rast »znamenja« 
oziroma melanocitnega nevusa in na 
drugi strani melanoma je v začetku 
pravzaprav popolnoma enaka. Zato 
ju je v zgodnjih fazah rasti praktično 
nemogoče ločiti (celo če izrežemo in 
pogledamo pod mikroskopom). Seveda 
to velja za drobne, kakšen milimeter 
velike spremembe. Bolj kot melanom 
raste, bolj dobiva določene značilnosti, 
na osnovi katerih ga poskušamo ločiti 
od nevusa. Najprej se takšne spremembe 
opazijo pod mikroskopom (če ga seveda 
izrežemo), kasneje jih dermatologi, vešči 
dermatoskopije, opazimo s posebno 
pripravo, ki ji pravimo dermatoskop in 
je kot nekakšen površinski mikroskop. 
Seveda po določenem času melanom 
doseže spremembe, ki jih vidimo tudi s 
prostim očesom, a takrat je običajno že v 
bolj napredovani obliki. 

Ali lahko sami prepoznamo melanom?
Težava prepoznavanja melanoma je 
v tem, da danes vemo, da je v bistvu 

več vrst melanomov, ki se med seboj 
bistveno razlikujejo, tako glede genetskih 
sprememb, videza, hitrosti rasti, obnašanja 
... (čeprav običajno govorimo o enem 
raku).

Ko je melanom razvit, običajno ni težave 
pri prepoznavanju in ga pacienti, ki 
opazujejo svojo kožo, kaj hitro opazijo. 
Največkrat gre za spremembo, ki se kaže 
kot rjavkasta ali črnikasta pega, običajno 
se značilno pokaže šele, ko doseže velikost 
pet ali šest milimetrov. V njej se pogosto 
vidi različne barvne odtenke (od črne, 
rjave do modrikaste, rdečkaste, bele ...), 
pogosto je nepravilnih oblik, robovi so 
nepravilno oblikovani, pogosto ostri, a 
lahko tudi zabrisani. 
Težava prepoznavanja melanoma je v 

zgodnjih oblikah, ko je še zelo podoben 
navadnemu »znamenju« . Takšne 
spremembe sami ne boste prepoznali in 
je zato nujen pregled pri dermatologu, ki 
je vešč dermatoskopije in prepoznavanja 

melanoma.

Kako je z uporabo 
ABCDE-sistema 
prepoznavanja 
melanoma?
ABCD-sistem, ki se 
ga pogosto uči, ima 
kar precej lukenj. 
Sistem temelji na 
lastnostih razvitega 
melanoma, ki naj bi se 
kazal z asimetrijo (A), 
nepravilnimi robovi (B), 
različno obarvanostjo 
(C) in velikostjo, večjo od 
šestih milimetrov. Na tak 
način pa se kaže manj kot 
70 odstotkov melanomov.
Obstajajo melanomi, 

ki so lahko simetrični, enakomerno 
pigmentirani, ostrih robov in seveda 
je vsak melanom enkrat manjši od pet 
milimetrov. Od 10 do 15 odstotkov 
melanomov tudi ni pigmentiranih (so 
lahko rdečkaste barve ...).
Najbolj pomembna lastnost, ki je skupna 
vsem melanomom, pa je, da raste in se 
spreminja (E)! 
Torej najbolj pomembna stvar, na katero 
moramo biti pozorni, je kakršno koli 
spreminjanje (rast, spreminjanje barve, 
oblike ...).
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Kako hitro raste melanom
Tudi na to vprašanje je težko 
preprosto odgovoriti. Kot 
sem že omenil, poznamo 
različne tipe melanomov, ki 
tudi različno hitro rastejo. 
Med najhitrejšimi so takšni, 
pri katerih lahko s prostim 
očesom vidimo rast v treh ali 
štirih mesecih, na drugi strani 
pa poznamo melanome, ki se 
počasi razvijajo deset let! 
Približno 70 odstotkov  
melanomov se enakomerno 
povečuje tako, da opazimo 
povečanje po šestih ali 
devetih mesecih. Vendar ni 
pravila!

Kako lahko spremljamo znamenja? 
Da bi ločili in prepoznali, ali je neko 
»znamenje« res »znamenje« ali je 
mogoče le zgodnji, še neprepoznavni 
melanom, se dermatologi poslužujemo 
tako imenovanega bodyscana in digitalne 
epilumescenčne dermatoskopije. 
S posebno aparaturo ob pregledu 
poslikamo kožo celotnega telesa in 
napravimo tudi dermatoskopske 
poslikave posameznih »znamenj«. Ob 
naslednjem pregledu (ki ga običajno 
opravimo čez šest mesecev) pa takšno 
poslikavo opravimo ponovno 
in tako lahko primerjamo 
isto »znamenje« prej in sedaj. 
Na ta način lahko že zelo 
zgodaj opazimo spreminjanje, 
še preden melanom doseže 
značilnosti, ki bi jih opazili 
s prostim očesom ali celo z 
dermatoskopom.

Si lahko pomagamo z 
računalniškimi programi, ki 
so na spletu?
Takšno početje je zelo 
nevarno. V želji po 
komercialnem dobičku in 
prepoznavnosti se pojavlja 
kar nekaj takšnih spletnih 
strani, ki ponujajo tovrstne 
usluge. Seveda gre za 
premišljeno oglasno potezo, 
ki pa je popolnoma neetična, 
zavajujoča in nevarna ter jo 
nudijo laiki ali pa žal tudi 
medicinsko osebje, a brez 
dermatološkega znanja ali 
poznavanja problematike 
kožnih tumorjev.
Razlogov, zakaj je to nevarno, 
je več, a v ospredju sta dva. 
Prvič: takšni programi so 
izjemno nezanesljivi in se v 
velikem odstotku zmotijo. 
Veliko je namreč »znamenj«, 
ki jih bo takšen programček 
prepoznal kot melanom, 

na drugi strani pa je veliko melanomov, 
ki jih bo program napačno označil kot 
nenevarne.
Druga težava pa je v tem, da iz izkušenj 
vemo, da v več kot 90 odstotkih paciente 
skrbijo »znamenja«, ki v resnici niso 
nevarna, hkrati pa ne opazijo melanoma. 
To vidimo pri vsakdanjem delu, ko se 
pacient oglasi, ker ga je skrbelo določeno 
»znamenje«, ki je v bistvu banalno, ob 
pregledu drugih sprememb pa pogosto 
najdemo melanom.
Pravilo pregleda je namreč, da vedno 
pregledamo vsa »znamenja«, in ne le eno 
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ali le nekaj.
Skratka ‒ močno 
odsvetujemo uporabo takšnih 
pripomočkov!
Sam spodbujam svoje 
paciente, ki sicer redno 
prihajajo na preglede, a imajo 
večje število »znamenj«, da te 
fotografirajo s fotoaparatom 
(ne eno, temveč vsa po 
telesu) in to ponavljajo na 
tri mesece ter tako lahko 
primerjajo in opazujejo 
morebitna spreminjanja. 
Seveda se je treba zavedati, da 
je tudi takšno početje malo 
zanesljivo.

Kakšne so možnosti zdravljenja 
melanoma
Kot je bilo omenjeno, lahko melanom 
hitro metastazira, zato je danes edino 
uspešno zdravljenje, da melanom dovolj 
zgodaj prepoznamo in ga izrežemo. V 
takem primeru je ozdravitev popolna!
Pri napredovanih oblikah sta danes na 
voljo že omenjeni biološki zdravili, ki pa 
žal nista primerni za vse paciente. 
V raziskovalni fazi pa je kar cela kopica 
novih zdravil, ki se bodo pojavila v 
naslednjih letih, torej lahko upamo 
na uspešnejše zdravljenje v naslednjih 

desetih ali petnajstih letih.

Ali je res, da je znamenje 
najbolje pustiti pri miru?
To nikakor ni res. Zaradi 
takšne zakoreninjene »vraže« 
je umrlo že kar precej 
pacientov. 
Če posumimo, da je 
»znamenje« melanom, ga 
je treba izrezati. Na takšen 
način ga odstranimo, in če 
smo dovolj zgodnji, tudi 
pacienta rešimo. Nikakor se 
z izrezanjem »znamenje« ne 
more spremeniti, poslabšati, 
niti se melanoma ne more 
»razsuti« ...
Seveda velja opozorilo: nikoli 
se »znamenja » ne odstranjuje 
na drugačen način kot z 
izrezanjem in pošiljanjem na 
histopatološko preiskavo. 
Izžiganje, zmrzovanje, 
lasersko odstranjevanje 
znamenj je v nasprotju s 
strokovno doktrino in je 
nepravilno. Težava se pojavi, 
ker mnogi nestrokovnjaki na 
področju kožnih tumorjev 
zamenjajo prava »znamenja« 
za druge spremembe, kot so 
bradavice, »fibromi« ... in 
nevede takšne spremembe 
odstranjujejo na nepravilen 
način.
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Če je le možno, si po vsakokratnem 
kopanju v morju ali v bazenu lase speremo 
s sladko vodo. Če na obali ni prhe, lahko 
v namen s seboj prinesemo dodatno 
plastenko vode.

Lasje potrebujejo vlago 
Seveda ne gre brez osnovne nege: to sta 
šampon in regenerator. Izberemo šampon 
za naš tip las (dolgi, barvani, suhi …), 
obstajajo pa tudi posebni čistilni šamponi, 
ki temeljito odstranijo klor in sol z las.
 Poleti zaradi visokih temperatur ne 
potrebujete sušilnika za lase – pustite 
lasem počitek od vročega sušilnika za lase, 
navijalk in likalnikov za lase. Nežno jih 
obrišite z brisačo, počešite in pustite, da se 
posušijo na zraku.
V tem letnem času potrebujejo lasje 
dodatno nego, ki jih vlaži, hrani, mehča in 
jim daje sijaj. Brez regeneratorja poleti ne 
gre, še posebno, če imamo daljše lase. Če 
imamo bolj mastne lase, ga nanašamo na 

konice, če bolj suhe, regenerator nanesemo 
po celotni dolžini las in jih tako dobro 

nahranimo. Za nego barvanih las izberemo 
takega, ki ohranja barvo in lase tako še 
dodatno ščiti. Tukaj velja dodati, da si lase 

pobarvamo vsaj deset dni pred dopustom, 
da si pred stikom s soljo in klorom malce 
opomorejo. Dodatna nega je maska za 
lase, ki jo nanašamo enkrat tedensko, 
po potrebi pa tudi večkrat. Seveda lahko 
namesto regeneratorja uporabimo tudi olje 
za lase ali pa kar olivno olje, karitejevo ali 
kokosovo maslo, masko za lase pa si lahko 
izdelamo tudi sami, le v kuhinjo bo treba 
pokukati. Za zdravje las lahko poskrbimo 
tudi s primerno prehrano, ki naj vsebuje 
vitamin B12 in proteine (piščančje meso, 
suho sadje), še vedno pa za zdravje kože in 
las velja tudi pravilo osmih kozarcev vode 
na dan. Kadar so konice las razcefrane, 
to lahko pomeni, da so poškodovane, 
razcepljene ali pa kar oboje. Zato jih redno 
negujemo z balzamom proti razcepljenim 
konicam , oljem jojobe ali silikonom z 
dodatkom vitamina E. V poletnih mesecih 
si nekatere ženske konice pristrižejo na 
vsakih pet tednov, kar prepreči njihovo 
nadaljnje cefranje.
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NEGa kOŽE

Nega las v 
poletnih dneh

Maska za sijoče lase za nego med 
poletjem
Potrebujemo:
2 rumenjaka 
pol stisnjene limone 
nekaj kapljic olja (olivnega, 
mandljevega ...) 
Sestavine dobro zmešamo v posodici 
in jih nanesemo na lase. Pustimo 
delovati približno pol ure, speremo z 
vodo. Lase nato operemo s šamponom 
in nadaljujemo z običajno nego las 
(regenerator, olje …). Če pa želimo 
poseben lesk las, za izpiranje šampona 
oziroma regeneratorja z las namesto 
običajne vode uporabimo mineralno 
vodo, ki smo ji dodali skodelico 
kamiličnega čaja.

Hranljiva maska za lase
Potrebujemo:
1 zrel avokado
1 žlico medu

Avokado olupimo, odstranimo peško in 
ga pretlačimo v pire. Primešamo žlico 
medu. Lase zmočimo s toplo vodo in 
vtremo mešanico avokada in medu. 

Lase nato za pol ure pokrijemo s kapo 
za prhanje. Po pol ure mešanico dobro 
izperemo, operemo s šamponom in 
nadaljujemo z običajno nego las. 

Bananina maska
Potrebujemo:
1 banano
3 žličke mleka
3 žličke medu
5 žličk olivnega ali katerega drugega olja
Vse sestavine zmešamo (najbolje v 
mešalniku). Masko nanesemo na lase, 
pokrijemo s kapo za prhanje in pustimo 
delovati pol ure. Potem lase dobro 
izperemo z vodo in nato operemo s 
šamponom ter nadaljujemo z običajno 
nego.

Sol, klor in UV-žarki škodijo lasem, zato je v 
vročih in sončnih poletnih dneh treba posebno 
pozornost nameniti negi las in jih še dodatno 
zaščititi. 

Besedilo: Eva Jandl
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oglasno sporočilo

Spoznajte novo linijo NIOXIN z edinstvenim 3-delnim sistemom 
z inovativnimi tehnologijami, ki zagotavlja močnejše in bolj goste 
lase brez stranskih učinkov. 

INOVATIVNA NEGA ZA LASIŠČE IN LASE JE NAŠLA NAVDIH 
V POPOLNOSTI NEGOVANE KOŽE.

Inovativni 3-delni NIOXIN SYSTEM že 25 let temelji na 
najmodernejših spoznanjih in raziskavah o negi kože. Sistem 
intenzivno očisti, optimalno pripravi in neguje lase in lasišče ter 
poskrbi za rezultat močnih in polnih las.

NIOXIN v svojem programu za nego las in lasišča ponuja 6 
različnih negovalnih sistemov glede na stopnjo redčenja, 
strukturo in teksturo las, ki ščitijo lase, jih okrepijo in negujejo 
lasišče ter izdelke za intenzivno nego Deep Repair Hair masko za 
lase in Hair Booster serum za krepitev in rast las.

NIOXIN je prva in vodilna profesionalna blagovna znamka 
usmerjena intenzivni in učinkoviti negi in krepitvi tankih, 
razredčenih, oslabljenih las, ki prekomerno hitro izpadejo. 

Povrnite si samozavest in z dovršenimi NIOXIN negovalnimi 
sistemi ponovno uživajte v občutku močnejših, bolj gostih in 
zdravih las. 

Informacije: info@prokozmetika.si

NIOXIN ŽE V FRIZERSKIH SALONIH PO SLOVENIJI:
01/ Jana Kern s.p., Ljubljana, Marjeta Drolc s.p., Ljubljana, Liljana Jusić 
s.p., Ljubljana, Urška Kolbe s.p., Ljubljana, Urban Salon, Ljubljana, Urška 
Vrbec s.p, Ljubljana, Ana Marc Kumer s.p., Ljubljana, Florjan Štrukelj s.p., 
Ljubljana, Jadranka Bišof s.p., Ljubljana, Lask Barbara Čar s.p., Logatec, 
Žiga Jurič s.p., Ljubljana-Šentvid, Andreja Soklič s.p., Borovnica, Andreja 
Draženović s.p., Domžale, Frizerski salon Lasek, Domžale, Brigita Borštnar 
s.p., Domžale, Nevenka Rape s.p., Domžale, Borec Alenka s.p., Kamnik, 
Branka Hribar s.p., Laze v Tuhinju, Romana Kozina s.p., Dolenja vas, Ana 
Klešnik s.p., Grosuplje, Katarina Marinč Lukačevič s.p., Kočevje
02/ Aleksander Fenos s.p., Ptuj, Jožica Pepelnik s.p., Ptuj, Renata Krajnc 
s.p., Ptuj Goran Pfeiler s.p., Lenart v Slovenskih goricah, Ksenija Regoda 
s.p., Miklavž na Dravskem polju, Tadeja Zorko s.p., Bistrica ob Dravi, 
Katarina Čuš Rožmarin s.p., Markovci pri Ptuju, Studio 36 d.o.o., Maribor
04/ Neža Aljančič s.p., Kranj, Urška Grdadolnik s.p., Žiri, Brigita Ferjan 
s.p., Ribno pri Bledu, Klavdija Kuralt s.p., Cerklje na Gorenjskem, Mlakar 
Marjeta s.p., Preddvor, Konc Maruša s.p., Jesenice
05/ Matjaž Cej s.p., Nova Gorica, Suzana Marušič s.p., Nova Gorica, Sara 
in Metka d.o.o., Nova Gorica, Furlan Damijana s.p., Nova Gorica, Frizura 
Erik Doljak s.p., Nova Gorica, Kovšca Manuela s.p., Nova Gorica, Vanja 
Lisjak s.p., Branik
06/ Barbara Avsec s.p., Pivka, Tamara Kaluža s.p., Postojna, Helena Čuš 
s.p., Sežana, Olga Zelentcova s.p., Portorož
08/ Martina Pekolj s.p., Dolenjske toplice
09/ Vida Varga s.p., Gornja Radgona, Alenka Erdelji s.p., Murska Sobota

70%  UPORABNIKOV JE POTRDILO:
OBčUTNO IN OPAZNO MOčNEJŠI IN BOLJ 
GOSTI LASJE V SAMO 4 TEDNIH

So vaši lasje vse tanjši, vse redkejši? Ste ta pojav 
opazili pred kratkim? Ne najdete vzroka? Ste mogoče 
spremenili ustaljeni način življenja? Imate dieto? 
Ste pod stresom? Ste zamenjali službo? … vse to so 
lahko poleg genetike in starosti možni razlogi za 
nastali problem.
Imenovana problematika vse izrazitejšega in 
opaznega redčenja las prizadene preko 50 % 
posameznikov tako ženskega kot moškega spola. 
Odločite se in ukrepajte. 

NIOXIN SLOVENIA

ZASTOPA:   PROKOZMETIKA D.O.O.   ROŽNA ULICA 44   
4208 ŠENČUR   T: 04 279 22 80   INFO@PROKOZMETIKA.SI

NIOXIN ŠTEVILKA 1 v Ameriki po priporočilu 
frizerjev pri problematiki tanjšanja in redčenja las.

NIOXIN SYSTEM za okrepitev tankih las. 
Inovativni 3-delni NIOXIN SYSTEM intenzivno 

očisti, optimalno pripravi in neguje lase in lasišče 
ter poskrbi za rezultat močnih in polnih las.

VEČ KOT  70% 
UPORABNIKOV JE POTRDILO:

MOČNEJŠI IN BOLJ GOSTI LASJE V 
SAMO 4 TEDNIH.
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Visoke temperature pogosteje prizadenejo 
zdravstveno ogrožene skupine ljudi:
•	otroke do 4. leta starosti, 
•	starejše od 65 let, 
•	kronično bolne, ki se zdravijo z 

določenimi zdravili,
•	ljudi z duševnimi motnjami,
•	ljudi s čezmerno telesno težo,
•	ljudi, ki opravljajo delo na prostem.

Kakšne težave povzroča visoka 
temperatura?
Daljše obdobje visokih temperatur lahko 
povzroči več različnih zdravstvenih težav 
(vročinska stanja):
•	kožne izpuščaje,
•	utrujenost,
•	vročinske krče,
•	motnje zavesti,
•	vročinsko izčrpanost,
•	vročinsko kap. 

V katerih primerih smo še posebno 
izpostavljeni neprijetnim učinkom 
vročine?
Nekateri dejavniki pospešujejo nastanek 
vročinskih stanj:
•	izguba telesne tekočine (dehidracija) 

zaradi zmanjšanega vnosa tekočine ali 
zaradi bolezni,

•	čezmerno uživanje alkohola,
•	uporaba nekaterih zdravil,
•	akutna obolenja: driska, vročina, 

infekcije, kožne opekline,
•	kronična obolenja: duševna prizadetost, 

zvišan krvni pritisk, debelost.

Kako lahko preprečimo zdravstvene 
težave ob visokih temperaturah?
•	Dnevno spijte vsaj dva litra tekočine 

(brezalkoholne pijače, najbolje vode), 
odvisno od stopnje potenja. Stopnjo 

hidracije najbolje zaznamo z občutkom 
za žejo in s pogostostjo uriniranja; če 
gremo redko na vodo, urin pa imamo 
temnejši, je to dodaten znak, da je treba 
zaužiti več tekočine. Opozorilo: če vam 
je zdravnik omejil količino tekočine, ki jo 
smete zaužiti, ali če se zdravite z zdravili 

za odvajanje vode (diuretiki), vprašajte 
zdravnika, koliko tekočine smete zaužiti 
v vročem vremenu.

•	Ne uživajte pijač, ki vsebujejo kofein, 
alkohol ali veliko sladkorja – te pijače 
povečajo odvajanje tekočine iz telesa. 
Ne uživajte zelo hladnih pijač, ker lahko 
povzročijo želodčne krče.

•	Soli tekočini ni treba dodajati, razen v 
skrajnih primerih, kot so delo zunaj, 
hudi fizični napori, veliko potenja.

•	Prostore zračite zjutraj in zvečer, čez dan 
pa čim manj. Svetujemo tudi uporabo 
rolet, ki odbijajo sonce, najboljši način 
hlajenja so klimatske naprave. Zadržujte 

se v zaprtih, hlajenih prostorih. Če doma 
ali v službi nimate klimatskega hlajenja, 
pojdite v nakupovalni center ali knjižnico 
– tudi nekaj ur dnevno v ohlajenem 
prostoru koristi pri vzdrževanju 
normalne telesne temperature v vročini. 

•	Doma se hladite s hladno prho ali hladno 
kopeljo.

•	Oblačite se v bombažna ali lanena lahka, 
ohlapna oblačila. Zaščitite se s sončnimi 
očali, pokrivalom za glavo ter z zaščitno 
kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 
30 (oznaka SPF ‒ UVB-zaščita) ter z 
ustrezno zaščito pred UVA-žarki.

•	Nikoli ne puščajte nikogar v zaprtem, 
parkiranem avtomobilu.

•	Zunanje fizične aktivnosti omejite na 
jutranje in večerne ure.

•	Omejite športno aktivnost. V času fizične 
aktivnosti spijte od dva do štiri kozarce 
hladne, brezalkoholne pijače na uro. 
Izotonične tekočine nadomeščajo soli in 
minerale, ki jih izgubljate s potenjem. 

•	Nekateri ljudje so zdravstveno bolj 
ogroženi. Bodite posebno pozorni 
na znake prizadetosti pri dojenčkih 
in majhnih otrocih, starejših ljudeh, 
duševno prizadetih ter pri ljudeh s 
kroničnimi obolenji, predvsem pri srčnih 
bolnikih in ljudeh s povišanim krvnim 
pritiskom. 

•	Bodite pozorni na kakovost hrane, ki 
jo uživate. V vročini se hrana hitreje 
pokvari, zato obstaja večja nevarnost 
zastrupitev. Hrano shranjujte v 
hladilniku. Pozorni bodite predvsem na 
mesne izdelke in izdelke, ki vsebujejo 
jajca ali mlečne beljakovine. Sadje in 
zelenjavo dobro umijte.

•	V primeru znakov vročinskih krčev, 
vročinske izčrpanosti ali vročinske kapi 
pokličite zdravniško pomoč.
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Napotki za 
ravnanje v 

vročini
Visoke temperature lahko imajo številne neprijetne posledice za zdravje, zlasti za določene skupine 
prebivalstva. Z upoštevanjem napotkov za ravnanje v času visokih temperatur lahko zmanjšamo 
tveganje, ki ga prinašajo. Besedilo: Inštitut za varovanje zdravja



oglasno sporočilo

Spoznajte novo linijo NIOXIN z edinstvenim 3-delnim sistemom 
z inovativnimi tehnologijami, ki zagotavlja močnejše in bolj goste 
lase brez stranskih učinkov. 

INOVATIVNA NEGA ZA LASIŠČE IN LASE JE NAŠLA NAVDIH 
V POPOLNOSTI NEGOVANE KOŽE.

Inovativni 3-delni NIOXIN SYSTEM že 25 let temelji na 
najmodernejših spoznanjih in raziskavah o negi kože. Sistem 
intenzivno očisti, optimalno pripravi in neguje lase in lasišče ter 
poskrbi za rezultat močnih in polnih las.

NIOXIN v svojem programu za nego las in lasišča ponuja 6 
različnih negovalnih sistemov glede na stopnjo redčenja, 
strukturo in teksturo las, ki ščitijo lase, jih okrepijo in negujejo 
lasišče ter izdelke za intenzivno nego Deep Repair Hair masko za 
lase in Hair Booster serum za krepitev in rast las.
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Informacije: info@prokozmetika.si

NIOXIN ŽE V FRIZERSKIH SALONIH PO SLOVENIJI:
01/ Jana Kern s.p., Ljubljana, Marjeta Drolc s.p., Ljubljana, Liljana Jusić 
s.p., Ljubljana, Urška Kolbe s.p., Ljubljana, Urban Salon, Ljubljana, Urška 
Vrbec s.p, Ljubljana, Ana Marc Kumer s.p., Ljubljana, Florjan Štrukelj s.p., 
Ljubljana, Jadranka Bišof s.p., Ljubljana, Lask Barbara Čar s.p., Logatec, 
Žiga Jurič s.p., Ljubljana-Šentvid, Andreja Soklič s.p., Borovnica, Andreja 
Draženović s.p., Domžale, Frizerski salon Lasek, Domžale, Brigita Borštnar 
s.p., Domžale, Nevenka Rape s.p., Domžale, Borec Alenka s.p., Kamnik, 
Branka Hribar s.p., Laze v Tuhinju, Romana Kozina s.p., Dolenja vas, Ana 
Klešnik s.p., Grosuplje, Katarina Marinč Lukačevič s.p., Kočevje
02/ Aleksander Fenos s.p., Ptuj, Jožica Pepelnik s.p., Ptuj, Renata Krajnc 
s.p., Ptuj Goran Pfeiler s.p., Lenart v Slovenskih goricah, Ksenija Regoda 
s.p., Miklavž na Dravskem polju, Tadeja Zorko s.p., Bistrica ob Dravi, 
Katarina Čuš Rožmarin s.p., Markovci pri Ptuju, Studio 36 d.o.o., Maribor
04/ Neža Aljančič s.p., Kranj, Urška Grdadolnik s.p., Žiri, Brigita Ferjan 
s.p., Ribno pri Bledu, Klavdija Kuralt s.p., Cerklje na Gorenjskem, Mlakar 
Marjeta s.p., Preddvor, Konc Maruša s.p., Jesenice
05/ Matjaž Cej s.p., Nova Gorica, Suzana Marušič s.p., Nova Gorica, Sara 
in Metka d.o.o., Nova Gorica, Furlan Damijana s.p., Nova Gorica, Frizura 
Erik Doljak s.p., Nova Gorica, Kovšca Manuela s.p., Nova Gorica, Vanja 
Lisjak s.p., Branik
06/ Barbara Avsec s.p., Pivka, Tamara Kaluža s.p., Postojna, Helena Čuš 
s.p., Sežana, Olga Zelentcova s.p., Portorož
08/ Martina Pekolj s.p., Dolenjske toplice
09/ Vida Varga s.p., Gornja Radgona, Alenka Erdelji s.p., Murska Sobota
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Če se redno depiliramo, smo lahko z 
rezultatom zelo zadovoljni, saj se dlačice 
razredčijo do 30 odstotkov. Zaradi 
hormonskega delovanja, hormonov 
estrogena in progesterona, ki vplivata tudi 
na rast dlačic, je najbolj optimalen čas za 
depilacijo čas po menstruaciji. Depiliranje 
v času po menstruaciji pomeni, da bo čas 
brez novih dlačic najdaljši, kar potrjuje 
tudi vsakodnevna praksa v našem salonu.

Že od časa starih Egipčanov je znano, da 
so se mlade ženske depilirale po celem 
telesu, kar je bilo nekaj normalnega in 
samoumevnega. Danes se tudi Evropejke 
depilirajo po celem telesu, saj je gladko 

telo brez odvečnih dlačic sinonim za 
lepoto, popolnost in ženstvenost. Včasih 
so bili obiski v kozmetičnih salonih 
in oblikovanje obrvi, nega obraza ter 
manikira rezervirani izključno za 
nežnejši spol, kar pa v sodobnem času 
že dolgo ni več samo v domeni žensk in 
njihovega izražanja videza, temveč tudi 
čedalje več moških obiskuje kozmetične 
salone in posega po tovrstnih storitvah. 
Zadnje čase kozmetične salone zaradi 
depilacije obiskuje čedalje več moških, 
saj sodobni trendi vplivajo tudi na 
njihov način razmišljanja. Včasih so se 
depilirali le baletni plesalci, kolesarji, 
plavalci in nekateri drugi športniki, 

danes pa se za depilacijo odločajo vsi, 
ki jim videz kaj pomeni. Pri moških je 
depilacija praviloma bolj boleča, ker 
imajo dlake močnejše korenine. Tudi 
brazilska depilacija ni več tabu, ampak 
je postala nekaj povsem normalnega in 
vsakodnevnega. Nekatere ženske celo 
spodbujajo svoje partnerje, naj se odločijo 
za depilacijo prsnega koša, saj se jim zdi 
gladka koža prijetnejša in mehkejša na 
otip. 

Načini odstranjevanja dlačic
Obstaja več načinov odstranjevanja 
dlačic. Najpogostejše je britje, ki je 
cenovno najbolj dostopno. Slabost britja 
je ta, da se že naslednji dan pojavijo 
nove dlačice, ki motijo videz gladke 
kože, njihova rast povzroča tudi rahlo 
srbeč občutek, koža pa je bodeča na 
otip. Z britjem so dlačice močnejše in 
številčnejše. Če se odločite za britje, 
menjajte britvico pri vsakem britju, saj 
je tako britje bolj higienično in je manj 
možnosti, da se porežete. Obstajajo tudi 
razni strojčki za depilacijo za domačo 
rabo, njihova slaba stran pa je, da se dlake 
pri ponovni rasti zelo vraščajo, saj dlake 
ne odstranijo s korenino, odstranjevanje 
dlak je tudi nekoliko bolj boleče, saj se 
čuti odstranitev vsake dlake posebej. 
Poseben problem predstavlja tudi 
vraščanje dlačic na bikini predelu, ki je še 
prav posebno dovzeten za razna vnetja.

Vrste depilacije – hladna, topla in s 
sladkorno pasto
Depilacijo glede na sredstvo 

odstranjevanja dlačic delimo 
na hladno, toplo in depilacijo s 
sladkorno pasto. Depilacijo delimo 
tudi na depilacijo zelo občutljivih 
in manj občutljivih delov telesa. 
Depiliranje je priporočljivo vsaj dva 
ali tri dni, preden se izpostavljate 
soncu, saj lahko izpostavljanje 
močnemu soncu tik po depilaciji 
pusti na koži rjave madeže. Enako 
velja za sončenje v solariju.
V salonih se za depilacijo 
uporabljajo hladni voski, ki so v 
patronih, ti pa v aparatu, ki segreje 
vosek. Vosek se nato nanaša na 
kožo, dlačice pa se odstranijo s 
potegom depilacijskih trakov. Ta 
način depilacije je primeren za 
vse vrste kož, tudi za tiste najbolj 
občutljive, saj voski vsebujejo azulen 
za pomiritev kože. Primeren je 
tudi za tiste, ki imajo krčne žile. 
Uporabljajo se tudi topli voski, 
ki so prav tako zelo kakovostni, 
vendar niso primerni za ženske s 
krčnimi žilami. Voski se segrevajo 
na temperaturo od 60 do 70 stopinj 
Celzija, da dosežejo tekoče stanje 
in se lahko nanašajo, dlačice pa se 
nato prav tako odstranijo s potegi 
depilacijskih trakov. Po končani 
depilaciji se na kožo nanese 
primerno olje, stranki se priporoča, 
naj se ne izpostavlja močnemu 

soncu vsaj 24 ur po depilaciji, v 
vsakem primeru se svetuje tudi 
krema z ustrezno visokim zaščitnim 
faktorjem, da se izognemo nastanku 
rjavih madežev. 

Obrazna depilacija
Pri obrazni depilaciji se depilacija 
brčic in brade naredi na začetku 
tretmaja, da se koža med obrazno 
nego pomiri z maskami in 
drugimi preparati za pomiritev 
kože. Nekaterih strank je strah 
bolečine, predvsem najstnic, zato 
v takih primerih nanesem vosek 
le na manjši del kože in po potegu 
depilacijskega traku presodijo, ali se 
bodo odločile za celotno depilacijo.

Brazilska depilacija
Vse več je povpraševanja tudi po 
brazilski depilaciji in depilaciji 
intimnih delov, kjer je potrebno še 
več pozornosti, saj je koža na teh 
predelih še posebno občutljiva in 
tanka ter lahko po depilaciji postane 
rdeča in otečena. Kar 48 ur po 
depilaciji odsvetujemo obisk savn 
in prostorov, kjer se zadržuje veliko 
ljudi, saj je koža odprta in dovzetna 
za infekcije. Higiena v salonu, kjer 
se delajo brazilska in druge vrste 
depilacij, mora biti na najvišjem 
nivoju.
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uporabljajo hladni voski, ki so v 
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Vraščene dlake nastanejo tako, 
da se ostra konica dlake zaviha 
navznoter in raste nazaj proti 
svojemu foliklu. Namesto, 
da bi predrla površino kože, 
ostane pod njo in na tem 
mestu se pojavi majhna temna 
bulica. Po navadi se pojavijo 
na predelih, ki jih pogosteje 
brijemo in kjer rastejo grobe 
dlake. Takšne dlake so pri 
ženskah najpogosteje na 
bikini predelu in pri moških 
na predelu brade ter vratu. 
Vraščene dlake sicer niso 
nevarne, lahko pa se vnamejo 
in postanejo boleče. 

VZROKI VRAŠČANJA 
DLAK
Znanih je več vzrokov, zakaj 
pride do vraščanja dlak. Eden 
od teh je kopičenje odmrlih 
kožnih celic v porah in na 
površini kože, kar preprečuje 
dlakam, da rastejo navzven. 
Nekateri so bolj dovzetni za to 
zaradi družinske nagnjenosti. 
Drugi pogosti vzrok je slaba 
tehnika britja, ko je rezilo 
preblizu kože in lahko 
poškoduje povrhnjico. Tretji 
vzrok pa so različne metode 
odstranjevanja dlak, ki lahko 
povzročijo nastanek zaprtih 
por, kjer se dlaka ujame in ne 
more izrasti navzven. Med 
možnimi vzroki so še ukrivljen 
lasni folikel, ostanki maščobe v 
lasnem foliklu in suha koža. 

KAKO SI LAHKO 
POMAGAMO?
Najpomembnejše pravilo 
je, da redno izvajamo piling 
prizadetih delov telesa. Na 
tak način odstranimo odmrle 
celice s površine kože in tako 
omogočimo rast dlak navzven. 
Strokovnjaki priporočajo, da se 
piling izvede enkrat na teden. 
Prepogosto luščenje odmrlih 
celic lahko namreč izsuši kožo, 

kar pa zopet vodi v nastanek 
vraščenih dlak. Pred britjem 
je smiselno omehčati kožo 
in dlake z uporabo gelov ali 
pen za britje. Rezila britvic 
moramo redno menjavati, 
saj sicer rezilo otopi. Najbolj 
občutljivim svetujemo tudi 
britje v smeri rasti dlak, 
čeprav v tem primeru ne 
boste povsem gladko obriti. 
Pomembno je, da kožo po 
britju vedno navlažimo.

K osnovni negi pa je dobro 
vključiti tudi izdelke proti 
vraščanju dlak. Takšen izdelek 
je losjon Ingrow Go™ blagovne 
znamke Skin Doctors, ki 
vraščeno dlako porine iz kože 
v 24 urah, hkrati pa preprečuje 
njihovo ponovno vra ščanje. 
Dodatna prednost izdelka je, 
da občutljivo kožo razkuži in 
umiri.

Kako deluje?
Skupek štirih sestavin deluje 
revolucionarno:
•	IZOPROPIL ALKOHOL ima 

protibakterijski učinek;
•	PROPILEN GLIKOL spusti 

v poro vlago in tako dlako 
porine iz kože;

•	ACETILSALICILNA 
KISLINA deluje protivnetno;

•	izvleček AMERIŠKE LESKE 
blaži razdraženost.

Kako se uporablja?
Kos bombažne vate navlažimo 
z izdelkom Ingrow Go™ in 
nanesemo na želeno mesto. 
Uporabljamo redno zjutraj in 
zvečer, dokler se stanje kože ne 
izboljša.

Z upoštevanjem osnovnih 
navodil lahko bistveno 
zmanjšamo pojavljanje vraslih 
dlak, posledično pa nas vsak 
dan razveseli pogled na lepo in 
zdravo kožo. 

Vraščene dlake so pogosta težava tako žensk kot 
moških. Če razumemo vzroke nastanka, lahko 
preprečimo in zmanjšamo tveganje. Prav tako 
si lahko pomagamo z različnimi kozmetičnimi 
pripomočki, ki zmanjšajo pojav vraščenih dlak. 

oglasno sporočilo

VRAŠčENE DLAKE – NAJ VAM NE 
POKVARIJO POPOLNEGA VIDEZA



Vraščene dlake nastanejo tako, 
da se ostra konica dlake zaviha 
navznoter in raste nazaj proti 
svojemu foliklu. Namesto, 
da bi predrla površino kože, 
ostane pod njo in na tem 
mestu se pojavi majhna temna 
bulica. Po navadi se pojavijo 
na predelih, ki jih pogosteje 
brijemo in kjer rastejo grobe 
dlake. Takšne dlake so pri 
ženskah najpogosteje na 
bikini predelu in pri moških 
na predelu brade ter vratu. 
Vraščene dlake sicer niso 
nevarne, lahko pa se vnamejo 
in postanejo boleče. 

VZROKI VRAŠČANJA 
DLAK
Znanih je več vzrokov, zakaj 
pride do vraščanja dlak. Eden 
od teh je kopičenje odmrlih 
kožnih celic v porah in na 
površini kože, kar preprečuje 
dlakam, da rastejo navzven. 
Nekateri so bolj dovzetni za to 
zaradi družinske nagnjenosti. 
Drugi pogosti vzrok je slaba 
tehnika britja, ko je rezilo 
preblizu kože in lahko 
poškoduje povrhnjico. Tretji 
vzrok pa so različne metode 
odstranjevanja dlak, ki lahko 
povzročijo nastanek zaprtih 
por, kjer se dlaka ujame in ne 
more izrasti navzven. Med 
možnimi vzroki so še ukrivljen 
lasni folikel, ostanki maščobe v 
lasnem foliklu in suha koža. 

KAKO SI LAHKO 
POMAGAMO?
Najpomembnejše pravilo 
je, da redno izvajamo piling 
prizadetih delov telesa. Na 
tak način odstranimo odmrle 
celice s površine kože in tako 
omogočimo rast dlak navzven. 
Strokovnjaki priporočajo, da se 
piling izvede enkrat na teden. 
Prepogosto luščenje odmrlih 
celic lahko namreč izsuši kožo, 

kar pa zopet vodi v nastanek 
vraščenih dlak. Pred britjem 
je smiselno omehčati kožo 
in dlake z uporabo gelov ali 
pen za britje. Rezila britvic 
moramo redno menjavati, 
saj sicer rezilo otopi. Najbolj 
občutljivim svetujemo tudi 
britje v smeri rasti dlak, 
čeprav v tem primeru ne 
boste povsem gladko obriti. 
Pomembno je, da kožo po 
britju vedno navlažimo.

K osnovni negi pa je dobro 
vključiti tudi izdelke proti 
vraščanju dlak. Takšen izdelek 
je losjon Ingrow Go™ blagovne 
znamke Skin Doctors, ki 
vraščeno dlako porine iz kože 
v 24 urah, hkrati pa preprečuje 
njihovo ponovno vra ščanje. 
Dodatna prednost izdelka je, 
da občutljivo kožo razkuži in 
umiri.

Kako deluje?
Skupek štirih sestavin deluje 
revolucionarno:
•	IZOPROPIL ALKOHOL ima 

protibakterijski učinek;
•	PROPILEN GLIKOL spusti 

v poro vlago in tako dlako 
porine iz kože;

•	ACETILSALICILNA 
KISLINA deluje protivnetno;

•	izvleček AMERIŠKE LESKE 
blaži razdraženost.

Kako se uporablja?
Kos bombažne vate navlažimo 
z izdelkom Ingrow Go™ in 
nanesemo na želeno mesto. 
Uporabljamo redno zjutraj in 
zvečer, dokler se stanje kože ne 
izboljša.

Z upoštevanjem osnovnih 
navodil lahko bistveno 
zmanjšamo pojavljanje vraslih 
dlak, posledično pa nas vsak 
dan razveseli pogled na lepo in 
zdravo kožo. 

Vraščene dlake so pogosta težava tako žensk kot 
moških. Če razumemo vzroke nastanka, lahko 
preprečimo in zmanjšamo tveganje. Prav tako 
si lahko pomagamo z različnimi kozmetičnimi 
pripomočki, ki zmanjšajo pojav vraščenih dlak. 

oglasno sporočilo

VRAŠčENE DLAKE – NAJ VAM NE 
POKVARIJO POPOLNEGA VIDEZA



Intimna nega je pomembna posebno 
pri ženskah. Intimni predeli se pred 
infekcijami namreč ščitijo z nizko 
vrednostjo pH vaginalne flore. Nizek pH 
zavira razvoj škodljivih bakterij in glivic, 
saj te v kislem okolju težko preživijo. Toda 
če se ravnovesje naravne zaščite poruši, 
lahko pride do draženja in okužb. 

Sprememba vaginalne flore
Na spremembe pH vaginalne flore vpliva 
več dejavnikov. Ravnovesje se lahko 
poruši pri zdravljenju z antibiotiki ali 
antimikotiki, hormonskih spremembah 
med menstruacijo, nosečnostjo ali meno, 
pri sladkorni bolezni, jemanju oralne 
hormonske kontracepcije, oslabljenem 
imunskem sistemu ali pretirani higieni 
intimnih predelov z neprimernimi izdelki 
za umivanje. Takrat lahko pride do 
draženja in do okužb. 

Vnetje
Sluznica lahko tako postane dovzetnejša 
za škodljive zunanje vplive in lahko se 
razmnožijo mikroorganizmi, ki povzročajo 
vnetje. Ženske to opazijo kot izcedek, ki 
ga prej ni bilo ali pa se je spremenil, ima 
drugačen vonj, vse skupaj pa še spremlja 
pekoča bolečina med uriniranjem ali 
spolnim odnosom. Če imate te znake, gre 
morda za vnetje nožnice. Najpogostejša 
oblika nožničnega vnetja je glivično vnetje 
ali kandidiaza. Glivično vnetje navadno 
spremljajo srbečica, rdečica in bel izcedek 
iz nožnice, ki nima vonja. To vrsto vnetja 
najpogosteje povzroči glivica Candida 
albicans, ki je sicer v nožnici normalno 
prisotna. Toda če se preveč razraste, lahko 
povzroči številne neprijetnosti.

Če se ugotovi vaginalno vnetje, je treba 
odpraviti vzrok in tako spet vzpostaviti 
ustrezen pH nožnice. Zdravniki ženskam, 
ki trpijo zaradi vaginalnega vnetja, 
navadno predpišejo vaginalete, kreme, 
pene ali gele. Zdravljenje navadno traja 
vsaj sedem dni, da se obnovi nožnična 

mikroflora. Pomembno je, da o teh 
težavah z zdravnikom govorimo odkrito in 
poskušamo pridobiti čim več informacij, 
ki nam bodo v pomoč pri učinkovitem 
zdravljenju in tudi preprečevanju teh 
neprijetnih težav.
Vnetje pa je lahko tudi rezultat okužbe. 
Med najpogostejše okužbe uvrščamo 
bakterijsko vaginozo, vaginalno glivično 
okužbo, trihomoniazo, klamidijo in 
gonorejo. Da bi ugotovili, ali imate katero 
od okužb, je potreben obisk zdravnika, 
ki bo opravil pregled in vam predpisal 
primerno terapijo.

Zračno perilo
Zelo pomembno je tudi, kakšno perilo 
nosite: to mora biti predvsem zračno, iz 
čim bolj naravnih materialov, izogibajte 
se nošenju preveč ozkih hlač. V poletnem 
času redno menjajte kopalke, ko pridete 
iz vode. Zaradi mokrih kopalk se lahko 
pojavi kakšno vnetje, zato je to najbolje 
preprečiti in se preobleči v suhe kopalke. 
Prav tako se izogibajte sedenju na mrzli 
podlagi, čeprav je poletje. Dejavnika, ki 
lahko prav tako sprožita neravnovesje, pa 
sta tudi stres in oslabljen imunski sistem.

Izdelki za intimno nego
Priporočljivo je, da za umivanje spolovil 
običajno milo zamenjate z sredstvom za 
intimno nego. Izdelki za intimno nego 
so dandanes na voljo v različnih oblikah: 
mila, emulzije in tekočine. Vedno večja pa 
je tudi izbira različnih robčkov za intimno 
nego, ki so še posebno priročni takrat, ko 
smo na potovanju, ali pa takrat, ko nam je 
bolj vroče in se znojimo.
Pomembno je, da so izdelki za intimno 

nego blagi, torej ne vsebujejo mila in ne 
dražijo občutljive nožnične sluznice. Njihov 
pH mora biti 3,5–4,5. Takšen pH namreč 
varuje občutljivo sluznico in vzdržuje njeno 
naravno obrambno sposobnost. Izdelke za 
intimno nego moramo vedno uporabljati le 
na zunanjih delih in poskrbeti, da ne pridejo 
v notranjost nožnice. Če ste v dvomih glede 
nakupa ustreznega izdelka za intimno nego, 
se lahko vedno posvetujete s farmacevtom v 
lekarni ali vašim ginekologom. Umivanje pa 
naj ne bo prepogosto, zadošča enkrat na dan. 

Intimna nega v času menstruacije 
Intimna nega v času menstruacije je zelo 
pomembna, saj vpliva na splošno dobro 
počutje vsake ženske. Pazite predvsem, da za 
umivanje ne uporabljate izdelkov, ki bi dražili 
občutljivo nožnično sluznico. Čim bolj se 
izogibajte uporabi odišavljenega toaletnega 
papirja, intimnih dezodorantov, alkoholnih 
robčkov in odišavljenih higienskih vložkov. 
Nekatere ženske so občutljive na določene 
vrste higienskih vložkov, ki lahko povzročijo 
draženje in vnetje. Zanje so na voljo klasični 
bombažni vložki ali posebne vatirane 
blazinice.

Pravilna prehrana
Pazite tudi na pravilno prehrano, saj 
neustrezna prehrana, ki vsebuje veliko 
predelanih živil, ki so osiromašeni številnih 
pomembnih hranil, pomembno vpliva na 
naš imunski sistem. Prehranske odločitve 
igrajo pomembno vlogo pri preprečevanju 
vaginalnih vnetij. Pomembno je, da uživamo 
dovolj beljakovin, veliko zelenjave, agrumov, 
sirotke, česen, čebulo, pa tudi fermentirane 
mlečne izdelke, kot so probiotični jogurti in 
kislo mleko, poskrbeti pa moramo tudi za 

zadostne količine maščobnih kislin 
omega-3. 

Osnovna pravila intimne nege:
•	Umivanje naj ne bo prepogosto, 
zadošča enkrat na dan. Strokovnjaki 
svetujejo enkrat do dvakrat dnevno 
in največ trikrat dnevno le v času 
menstruacije.
•	Naravno ravnovesje sluznice boste 
obdržali z umivanjem z navadno vodo 
in s posebnimi izdelki za intimno nego 
ali robčki.
•	Izogibajte se kopeli, privoščite si jo 
največ enkrat do dvakrat mesečno. Raje 
se odločite za hiter tuš ali umivanje v 
bideju.
•	Med menjanjem higienskih vložkov 
in tamponov nožnico počistite z 
intimnim robčkom.
•	Izbirajte izdelke za intimno nego, ki 
imajo vrednost pH čim bližje pH-
vrednosti nožnice.
•	Spodnje perilo naj bo iz naravnih 
materialov, ki koži pustijo dihati. 
Hlačke naj bodo udobne, pa tudi hlače 
naj ne bodo preozke in preveč oprijete. 

iNtiMNO

Poletna 
intimna 

nega
Intimni predeli se pred infekcijami namreč ščitijo z nizko vrednostjo pH vaginalne 
flore. Nizek pH zavira razvoj škodljivih bakterij in glivic, saj te v kislem okolju 
težko preživijo. Toda če se ravnovesje naravne zaščite poruši, lahko pride do 
draženja in okužb. 

Zelo pomembno je tudi, kakšno 
perilo nosite: to mora biti 
predvsem zračno, iz čim bolj 
naravnih materialov, izogibajte 
se nošenju preveč ozkih hlač. V 
poletnem času redno menjajte 
kopalke, ko pridete iz vode.

Zelo pomemben del osebne higiene je intimna nega. Intimni predeli so občutljivi in potrebujejo 
pravilno in blago nego, še posebno poleti. To ni pomembno le za dobro počutje, ampak predvsem 
za zdravje. Izdelek za nego intimnih predelov bi zato moral biti del vsakodnevne nege.

Besedilo: Eva Jandl
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Vzdrževanje primerne intimne higiene 
poleti ima zelo velik pomen pri 
zagotavljanju zdravja in dobrega počutja. 
Znano je, da so različni tipi vulvo vaginalnih 
vnetij v poletnih mesecih pogostejši. 
Povzročajo jih bakterije, glive, virusi, 
praživali ter paraziti. Večina vnetij nastane 
zaradi infekcij, vedno 
pogostejša pa so vnetja, 
katerih vzrok ni znan. Ob 
povečanem potenju in višji 
temperaturi so pogoji za 
razvoj bakterij in glivic 
idealni.  K preprečevanju 
in zdravljenju nekaterih 
resnih problemov, ki so v fazi 
nastajanja, lahko pripomore 
kakovostnejša intimna nega. 
Bistvo je v pravilni in redni 
uporabi izdelkov za intimno 
nego, ki ne dražijo sluznice 
in njenega naravnega okolja. 
Izogibanje tesnim oblačilom 
ter uravnovešen življenski 
slog, skupaj s pravilno 
izbranimi higienskimi izdelki 
vplivajo na to, da ne pride 
do bolezenskega stanja. Zato 
je v procesu preprečevanja vnetij, zaradi 
katerih več kot 30% žensk potrebuje pomoč 
ginekologa, izogibanje dnevnim ščitnikom, 
higienskim vložkom ali tamponom, ki 
omejujejo dihanje sluznice ali vsebujejo 
nenaravne sestavine, nujno.

Rešitev za žensko intimno 
nego skriva narava
Ženske, ki so dovzetne za ginekološke 
težave, kot tudi dinamične in aktivne ženske, 
ki se zavedajo prednosti 100 % bombaža, se 

neprijetnostim lahko izognejo z nošenjem 
in uporabo hipoalergenih higienskih 
vložkov, ščitnikov perila ter tamponov 
Natura Femina. Izdelki so koži prijazni in 
omogočajo njeno dihanje. Celotna Natura 
Femina je mehka na dotik, zagotavlja 
optimalno raven vlažnosti, ustreza 

fiziološki vrednosti pH 
nožnice in nudi največjo 
zanesljivost, udobje ter 
higieno. Zaradi popolnoma 
bombažne sestave 
deluje hipoalergeno, s 
čimer omili in odpravi 
simptome vnetij, alergij 
in neprijetne srbečice. 
Izdelki niso beljeni s 
klorom, ne vsebujejo 
parfumov in super vpojnih 
kemičnih praškov, zato 
so primerni tudi za 
vsakodnevno uporabo pri 
najobčutljivejših ženskah.

Zeleno je organsko
Natura Femina Organic, 
zelena linija,  je izdelana 
iz 100 % certificiranega 

organskega bombaža, ki je prijazen koži 
in okolju. Organski bombaž, ki je vgrajen 
v izdelke Natura Femina Organic, je 
certificiran pri okoljskem certifikacijskem 
organu ICEA, ki certificira ekološke izdelke 
v skladu z mednarodnim standardom za 
tekstilne izdelke. Izdelki Natura Femina 
Organic imajo zaščitno in ovojno folijo ter 
vrečko narejeno iz MATER-BI® materiala, 
ki se razgradi in kompostira. Pridobljen je 
iz koruznega škroba, v okolju zaradi svoje 
naravne sestave ne pušča strupenih kovin. 

POlEtNa iNtiMNa NEGa

Poletje je. Z njim vročina, potenje, pa tudi več športnih aktivnosti, 
plavanje in lahkotnejša, prozornejša oblačila. Ste med tistimi, ki imate 
poleti težave, tam spodaj? Niste edini, dobra novica pa je, da nekatere 
težave lahko preprečimo s pravilno intimno nego in modro izbiro 
higienskih pripomočkov.

Vroče, 
tam 

spodaj

NOVO. 100 % certificirani 
organski bombažni 

dnevni ščitniki perila v 
razgradljivi embalaži za 
vsakodnevno uporabo.
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Zdrava dlesen je na dotik čvrsta in svetlo 
rožnate barve. Rdeča in nabrekla dlesen, ki 
zakrvavi, pa je znak vnetja ali gingivitisa. 
Do vnetja dlesni najpogosteje pride 
zaradi slabe ustne higiene. V ustih imamo 
namreč veliko različnih mikroorganizmov, 
ki se lepijo na zobe in dlesni. 
Kritična mesta za razvoj vnetja dlesni so:
•	medzobni prostori,
•	rob dlesni oziroma žleb med dlesnimi in 

zobom, 
•	predeli poškodovanih 

plomb,
•	okrog ortodontskih 

pripomočkov, protez.
Z vsakodnevnim 
pravilnim čiščenjem zob 
jih odstranjujemo in s 
tem preprečimo nastanek 
mehkih zobnih oblog, ki 
lahko, če jih ne odstranimo,  
postanejo zobni kamen, 
ki ga niti s ščetkanjem ne 
moremo več odstraniti. 
Odstrani jih lahko le 
zobozdravnik. Seveda pa 
ne smemo pozabiti, da roba 
dlesni ne tvori le zunanji 
del, ki ga vidimo, ko se 
nasmehnemo v ogledalo, ampak tudi skriti 
del med notranjimi ploskvami posameznih 
zob. Tam je idealno gojišče bakterij, še 
zlasti zaradi posebne, sedlaste oblike 
dlesni in njene povrhnjice, ki je še bolj 
občutljiva in zato dovzetnejša za vnetja.  
Če zob ne čistimo redno ali pa če imamo 
kakšno bolezen, zaradi katere smo bolj 
izpostavljeni boleznim ustne votline, se 
lahko razvije vnetje obzobnih tkiv oziroma 
parodontalna bolezen. Ta deluje sistemsko 
na ves organizem, slabi imunski sistem, 
povečuje tveganje za nastanek srčnega 
infarkta in možganske kapi, pljučne 
bolezni in povzroča nižjo porodno težo 

novorojenčkov.  Prav zato je pomembno, 
da parodontalno bolezen preprečimo 
oziroma začnemo takoj zdraviti, če se 
pojavi.  

Vzroki za vnetje dlesni
Če želimo zdrave zobe in dlesni, moramo 
pozornost nameniti tudi skrbi za zdravo 
življenje. Nekateri dejavniki, kot so denimo 
stres, dednost, nezdrav način življenja 

(kajenje, slaba prehrana),  hormonske 
spremembe (puberteta, nosečnost, 
menopavza) in sladkorna bolezen namreč 
poslabšujejo stanje obzobnih tkiv. Med 
vzroki za nastanek vnetja dlesni oziroma 
gingivitisa najdemo tudi pomanjkanje 
vitamina C. Seveda pa je lahko razlog tudi 
neobiskovanje zobozdravnika, ki naj bi ga 
sicer obiskali vsaj enkrat letno.

Skrb za zdrave dlesni se začne s 
čiščenjem zob
Za čiščenje zob izberemo mehko zobno 
ščetko, da lahko temeljito in nežno 
odstranimo zobne obloge z zob in dlesni 

oziroma da bomo temeljito očistili žleb 
med dlesnimi in zobom. Srednje trde in 
trde ščetke imajo debelejše in zato bolj trde 
ščetine, zaradi česar ne moremo temeljito 
očistiti žlebu med zobom in dlesnijo,  
poleg tega pa s tako ščetko tvegamo tudi 
morebitne poškodbe dlesni. Na trgu je tudi 
velika ponudba električnih ščetk, ki jih 
priporočajo mnogi zobozdravniki, saj so 
bolj učinkovite in čiščenje je enostavnejše, 

poleg tega pa še z masažo 
dlesni pripomorejo k zdravju 
obzobnih tkiv.

Čiščenje medzobnih 
prostorov
Za čiščenje medzobnih 
prostorov uporabimo 
medzobno ščetko ali zobno 
nitko. Velikost medzobne 
ščetke mora biti pravilno 
izbrana, kar pomeni, da mora 
biti ravno prav velika, da 
doseže in zapolni ves prostor 
med zobmi in očisti žleb med 
dlesnimi in zobom. Katera je 
ustrezna velikost medzobne 
ščetke, nam bo znal najbolje 
svetovati naš zobozdravnik.

Zobna pasta
 Izberemo primerno zobno pasto, na 
voljo pa so tudi različne ustne vode in 
pršila. Za zobno pasto naj velja, da je le 
kemična podpora in da je na prvem mestu 
mehansko odstranjevanje zobnih oblog. 
Najbolje, da si izberete zobno pasto, ki vam 
ustreza in jo radi uporabljate. Kadar imate 
bolj občutljive zobe ali zdravite vnetje, pa 
se odsvetuje uporaba  belilnih zobnih past 
z abrazivnimi delci.

Pravilno čiščenje zob
Ko imate izbrano primerno zobno ščetko, 

pasto in pripomočke za čiščenje medzobnih 
prostorov, jih morate znati le še pravilno 
uporabljati. Pri zobnih ščetkah obstaja več 
različnih tehnik čiščenja, vsekakor pa velja, da 
vlečemo ščetko od dlesni proti zobem. Nežno 
drsite s ščetko navzdol oziroma navzgor, od 
dlesni do zob, na vsakem mestu nekaj potegov 
in ne pozabite na zadnjo stran zob. Med 
čiščenjem se osredotočite nanj in ne počnite 
drugih stvari, zobe 
čistite vsaj od dve do 
tri minute oziroma 
tako dolgo, dokler 
niso čisti. 
In ne pozabite na 
redno menjanje 
zobne ščetke, da 
ne postane gojišče 
bakterij. Priporočljivo 
jo je menjati vsake tri 
mesece.
Nitkanje očisti 
prostore med zobmi, 
ki jih ščetkanje ne 
doseže. Ščetkanje 
namreč odstrani samo bakterije na dostopnih 
površinah, za čiščenje stičnih površin zob pa je 
nujna uporaba zobne nitke ali medzobnih ščetk. 
Nitkanje zato ne bi smelo biti izbira, ampak 
nujni del zobne higiene. Nitko uporabljajte 
pred ogledalom in pri tem glejte, kaj počnete, 
da temeljito obdelate vse površine in ne 
poškodujete dlesni.
Tudi čiščenje jezika je pomembno. Bakterije 
se nalagajo tudi na jeziku, zato bi tudi čiščenje 
jezika moralo biti obvezen del ustne higiene. 

Uporabite strgalo za jezik in presenečeni boste 
nad občutkom svežine v ustih.

Vnetje dlesni in bolezni
Zaradi vnetja dlesni pa se nas lahko lotijo tudi 
nekatere bolezni. Tudi zaradi tega je takrat, 
ko opazimo vnetje, priporočljivo, da takoj 
obiščemo zobozdravnika.
Nekateri raziskovalci menijo, da so osebe z 

vnetjem dlesni 
bolj izpostavljene 
boleznim srca in 
ožilja ter celo, da se 
lahko zaradi vnetja 
povečajo možnosti 
za srčno kap.
Prav tako 
domnevajo, da 
imajo odrasli, ki so 
izgubili že več zob 
zaradi vnetij dlesni, 
večje možnosti za 
razvoj ledvične 
bolezni.
Tudi stres je eden 

od dejavnikov, ki lahko povzročijo vnetje 
dlesni. Ljudje pod stresom namreč proizvajajo 
velike količine hormona kortizola, ki zvišuje 
krvni tlak in raven glukoze v krvi ter zmanjšuje 
sposobnosti imunskega odziva na vnetje. 
Raziskave so pokazale, da lahko povečana 
količina kortizola v krvnem obtoku vodi do 
vnetja obzobnih tkiv. 
Nosečnice naj bi bile še posebno pozorne, saj 
naj bi imela nosečnica z vnetimi dlesnimi več 
možnosti za prezgodnji porod.

ZDrav NaSMEH

Po korakih 
do zdravih 
dlesni
Le zdrave dlesni zagotavljajo, da bodo tudi zobje zdravi in lepi. Vnetje dlesni je zato treba obravnavati 
resno in že ob prvih znakih takoj ukrepati.

Besedilo: Eva Jandl

Kaj povzroča zobni karies?
Težave v ustih so skoraj vedno povezane 
z bakterijskim neravnovesjem. Bakterije 
se združujejo in oblikujejo zobne obloge. 
Bakterije in njihovi stranski produkti 
povzročajo nastanek kariesa. Če tega ne 
odpravimo, lahko postopoma izgubimo zobe.

V ustni votlini je več kot 600 različnih vrst 
bakterij. Ko v ustih nastajajo zobne obloge, 
se bakterijska sestava spreminja, ravnovesje 
v ustih pa se poruši, kar lahko povzroči 
nastanek gingivitisa, periodontitisa, halitoze 
(slab zadah).Te težave lahko imajo resne 
posledice.
Karies je najpogostejša težava v ustni votlini. 
Zobni karies (zobna gniloba) je bolezen zob, 
ki jo povzročajo bakterije v zobnih oblogah 
‒ te s svojimi kislimi izločki raztapljajo 
trda zobna tkiva (sklenino, dentin in zobni 
cement).

Kaj je demineralizacija?
Demineralizacija je drug izraz za raztapljanje 
zobne sklenine. Bakterije hrano v ustih (zlasti 
ogljikove hidrate in sladkor) pretvorijo v 
kislino.

Kakor hitro pH v ustih pade pod 5,5, kislina v 
ustih začne raztapljati zobno sklenino.

Kaj povzroča demineralizacijo?
Demineralizacijo povzročajo:
1. Neravnovesje v ustni flori.
2. Slaba ustna higiena.
3. Slabe prehranjevalne navade, kot so 

pitje sladkih brezalkoholnih pijač, 
uživanje kisle   hrane ali bombonov, 
uživanje sadja.

4. Beljenje zob.

Ali imam erozijo zob?
Simptomi zobne erozije so:
1. Občutljivi ali boleči zobje.
2. Hrapavi ali nepravilni robovi na zobeh.
3. Gladke, svetleče površine na zobeh.
4. Porumeneli zobje s stanjšano sklenino.
5. Ko se na zobni sklenini pojavijo razjede, 

postanejo zobje bolj dovzetni za karies in 
zobno gnilobo.

Kaj je remineralizacija? 
Remineralizacija je proces obnove mineralov.
Pri remineralizaciji zob si lahko pomagamo z  
gelom Multi-Oral RemiDent.

Remineralizacija  zob ‒ proces obnove mineralov    
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Zdrava dlesen je na dotik čvrsta in svetlo 
rožnate barve. Rdeča in nabrekla dlesen, ki 
zakrvavi, pa je znak vnetja ali gingivitisa. 
Do vnetja dlesni najpogosteje pride 
zaradi slabe ustne higiene. V ustih imamo 
namreč veliko različnih mikroorganizmov, 
ki se lepijo na zobe in dlesni. 
Kritična mesta za razvoj vnetja dlesni so:
•	medzobni prostori,
•	rob dlesni oziroma žleb med dlesnimi in 

zobom, 
•	predeli poškodovanih 

plomb,
•	okrog ortodontskih 

pripomočkov, protez.
Z vsakodnevnim 
pravilnim čiščenjem zob 
jih odstranjujemo in s 
tem preprečimo nastanek 
mehkih zobnih oblog, ki 
lahko, če jih ne odstranimo,  
postanejo zobni kamen, 
ki ga niti s ščetkanjem ne 
moremo več odstraniti. 
Odstrani jih lahko le 
zobozdravnik. Seveda pa 
ne smemo pozabiti, da roba 
dlesni ne tvori le zunanji 
del, ki ga vidimo, ko se 
nasmehnemo v ogledalo, ampak tudi skriti 
del med notranjimi ploskvami posameznih 
zob. Tam je idealno gojišče bakterij, še 
zlasti zaradi posebne, sedlaste oblike 
dlesni in njene povrhnjice, ki je še bolj 
občutljiva in zato dovzetnejša za vnetja.  
Če zob ne čistimo redno ali pa če imamo 
kakšno bolezen, zaradi katere smo bolj 
izpostavljeni boleznim ustne votline, se 
lahko razvije vnetje obzobnih tkiv oziroma 
parodontalna bolezen. Ta deluje sistemsko 
na ves organizem, slabi imunski sistem, 
povečuje tveganje za nastanek srčnega 
infarkta in možganske kapi, pljučne 
bolezni in povzroča nižjo porodno težo 

novorojenčkov.  Prav zato je pomembno, 
da parodontalno bolezen preprečimo 
oziroma začnemo takoj zdraviti, če se 
pojavi.  

Vzroki za vnetje dlesni
Če želimo zdrave zobe in dlesni, moramo 
pozornost nameniti tudi skrbi za zdravo 
življenje. Nekateri dejavniki, kot so denimo 
stres, dednost, nezdrav način življenja 

(kajenje, slaba prehrana),  hormonske 
spremembe (puberteta, nosečnost, 
menopavza) in sladkorna bolezen namreč 
poslabšujejo stanje obzobnih tkiv. Med 
vzroki za nastanek vnetja dlesni oziroma 
gingivitisa najdemo tudi pomanjkanje 
vitamina C. Seveda pa je lahko razlog tudi 
neobiskovanje zobozdravnika, ki naj bi ga 
sicer obiskali vsaj enkrat letno.

Skrb za zdrave dlesni se začne s 
čiščenjem zob
Za čiščenje zob izberemo mehko zobno 
ščetko, da lahko temeljito in nežno 
odstranimo zobne obloge z zob in dlesni 

oziroma da bomo temeljito očistili žleb 
med dlesnimi in zobom. Srednje trde in 
trde ščetke imajo debelejše in zato bolj trde 
ščetine, zaradi česar ne moremo temeljito 
očistiti žlebu med zobom in dlesnijo,  
poleg tega pa s tako ščetko tvegamo tudi 
morebitne poškodbe dlesni. Na trgu je tudi 
velika ponudba električnih ščetk, ki jih 
priporočajo mnogi zobozdravniki, saj so 
bolj učinkovite in čiščenje je enostavnejše, 

poleg tega pa še z masažo 
dlesni pripomorejo k zdravju 
obzobnih tkiv.

Čiščenje medzobnih 
prostorov
Za čiščenje medzobnih 
prostorov uporabimo 
medzobno ščetko ali zobno 
nitko. Velikost medzobne 
ščetke mora biti pravilno 
izbrana, kar pomeni, da mora 
biti ravno prav velika, da 
doseže in zapolni ves prostor 
med zobmi in očisti žleb med 
dlesnimi in zobom. Katera je 
ustrezna velikost medzobne 
ščetke, nam bo znal najbolje 
svetovati naš zobozdravnik.

Zobna pasta
 Izberemo primerno zobno pasto, na 
voljo pa so tudi različne ustne vode in 
pršila. Za zobno pasto naj velja, da je le 
kemična podpora in da je na prvem mestu 
mehansko odstranjevanje zobnih oblog. 
Najbolje, da si izberete zobno pasto, ki vam 
ustreza in jo radi uporabljate. Kadar imate 
bolj občutljive zobe ali zdravite vnetje, pa 
se odsvetuje uporaba  belilnih zobnih past 
z abrazivnimi delci.

Pravilno čiščenje zob
Ko imate izbrano primerno zobno ščetko, 

pasto in pripomočke za čiščenje medzobnih 
prostorov, jih morate znati le še pravilno 
uporabljati. Pri zobnih ščetkah obstaja več 
različnih tehnik čiščenja, vsekakor pa velja, da 
vlečemo ščetko od dlesni proti zobem. Nežno 
drsite s ščetko navzdol oziroma navzgor, od 
dlesni do zob, na vsakem mestu nekaj potegov 
in ne pozabite na zadnjo stran zob. Med 
čiščenjem se osredotočite nanj in ne počnite 
drugih stvari, zobe 
čistite vsaj od dve do 
tri minute oziroma 
tako dolgo, dokler 
niso čisti. 
In ne pozabite na 
redno menjanje 
zobne ščetke, da 
ne postane gojišče 
bakterij. Priporočljivo 
jo je menjati vsake tri 
mesece.
Nitkanje očisti 
prostore med zobmi, 
ki jih ščetkanje ne 
doseže. Ščetkanje 
namreč odstrani samo bakterije na dostopnih 
površinah, za čiščenje stičnih površin zob pa je 
nujna uporaba zobne nitke ali medzobnih ščetk. 
Nitkanje zato ne bi smelo biti izbira, ampak 
nujni del zobne higiene. Nitko uporabljajte 
pred ogledalom in pri tem glejte, kaj počnete, 
da temeljito obdelate vse površine in ne 
poškodujete dlesni.
Tudi čiščenje jezika je pomembno. Bakterije 
se nalagajo tudi na jeziku, zato bi tudi čiščenje 
jezika moralo biti obvezen del ustne higiene. 

Uporabite strgalo za jezik in presenečeni boste 
nad občutkom svežine v ustih.

Vnetje dlesni in bolezni
Zaradi vnetja dlesni pa se nas lahko lotijo tudi 
nekatere bolezni. Tudi zaradi tega je takrat, 
ko opazimo vnetje, priporočljivo, da takoj 
obiščemo zobozdravnika.
Nekateri raziskovalci menijo, da so osebe z 

vnetjem dlesni 
bolj izpostavljene 
boleznim srca in 
ožilja ter celo, da se 
lahko zaradi vnetja 
povečajo možnosti 
za srčno kap.
Prav tako 
domnevajo, da 
imajo odrasli, ki so 
izgubili že več zob 
zaradi vnetij dlesni, 
večje možnosti za 
razvoj ledvične 
bolezni.
Tudi stres je eden 

od dejavnikov, ki lahko povzročijo vnetje 
dlesni. Ljudje pod stresom namreč proizvajajo 
velike količine hormona kortizola, ki zvišuje 
krvni tlak in raven glukoze v krvi ter zmanjšuje 
sposobnosti imunskega odziva na vnetje. 
Raziskave so pokazale, da lahko povečana 
količina kortizola v krvnem obtoku vodi do 
vnetja obzobnih tkiv. 
Nosečnice naj bi bile še posebno pozorne, saj 
naj bi imela nosečnica z vnetimi dlesnimi več 
možnosti za prezgodnji porod.

ZDrav NaSMEH

Po korakih 
do zdravih 
dlesni
Le zdrave dlesni zagotavljajo, da bodo tudi zobje zdravi in lepi. Vnetje dlesni je zato treba obravnavati 
resno in že ob prvih znakih takoj ukrepati.

Besedilo: Eva Jandl

Kaj povzroča zobni karies?
Težave v ustih so skoraj vedno povezane 
z bakterijskim neravnovesjem. Bakterije 
se združujejo in oblikujejo zobne obloge. 
Bakterije in njihovi stranski produkti 
povzročajo nastanek kariesa. Če tega ne 
odpravimo, lahko postopoma izgubimo zobe.

V ustni votlini je več kot 600 različnih vrst 
bakterij. Ko v ustih nastajajo zobne obloge, 
se bakterijska sestava spreminja, ravnovesje 
v ustih pa se poruši, kar lahko povzroči 
nastanek gingivitisa, periodontitisa, halitoze 
(slab zadah).Te težave lahko imajo resne 
posledice.
Karies je najpogostejša težava v ustni votlini. 
Zobni karies (zobna gniloba) je bolezen zob, 
ki jo povzročajo bakterije v zobnih oblogah 
‒ te s svojimi kislimi izločki raztapljajo 
trda zobna tkiva (sklenino, dentin in zobni 
cement).

Kaj je demineralizacija?
Demineralizacija je drug izraz za raztapljanje 
zobne sklenine. Bakterije hrano v ustih (zlasti 
ogljikove hidrate in sladkor) pretvorijo v 
kislino.

Kakor hitro pH v ustih pade pod 5,5, kislina v 
ustih začne raztapljati zobno sklenino.

Kaj povzroča demineralizacijo?
Demineralizacijo povzročajo:
1. Neravnovesje v ustni flori.
2. Slaba ustna higiena.
3. Slabe prehranjevalne navade, kot so 

pitje sladkih brezalkoholnih pijač, 
uživanje kisle   hrane ali bombonov, 
uživanje sadja.

4. Beljenje zob.

Ali imam erozijo zob?
Simptomi zobne erozije so:
1. Občutljivi ali boleči zobje.
2. Hrapavi ali nepravilni robovi na zobeh.
3. Gladke, svetleče površine na zobeh.
4. Porumeneli zobje s stanjšano sklenino.
5. Ko se na zobni sklenini pojavijo razjede, 

postanejo zobje bolj dovzetni za karies in 
zobno gnilobo.

Kaj je remineralizacija? 
Remineralizacija je proces obnove mineralov.
Pri remineralizaciji zob si lahko pomagamo z  
gelom Multi-Oral RemiDent.
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Vsekakor je precej manj stresno in boleče, 
pa tudi ceneje, če zaplete preprečimo 
preden nastanejo. Preventivni ukrepi, 
ki zagotavljajo zdrav in lep poletni 
nasmeh, vključujejo obisk zobozdravnika 
dvakrat letno in ustrezno čiščenje zob 
ter medzobnih prostorov, ki ga moramo 
izvajati vsak dan v letu. Zobozdravnik na 
preventivnem pregledu preveri zdravje zob 
in dlesni, ob rednih obiskih pa lahko tudi 
pravočasno ukrepa, kar nam zagotavlja 
brezskrben dopust v katerem koli letnem 
času.

Kar je med zobmi, ne diši
Seveda je osnova za zdrave zobe in dlesni 
vsakodnevno ustrezno čiščenje. Najbolj 
poznan in razširjen pripomoček za 
čiščenje zob je zagotovo zobna ščetka. Ta 
bo svojo nalogo opravila res učinkovito 
in atravmatično, če bomo izbrali takšno 
z več tisoč zelo nežnimi ščetinami. Pa 
vendar to ne bo dovolj, da bi preprečili 
vse morebitne težave z zobmi, saj moramo 
redno odstranjevati zobne obloge tudi 
med zobmi, kamor zobna ščetka žal 
ne more poseči. Z rednim čiščenjem 
medzobnih prostorov preprečujemo, da bi 
se koščki hrane, ki so ostali v medzobnih 

prostorih, tam tudi razkrajali in ustvarjali 
slabe vonjave. Če ne čistimo medzobnih 
prostorov, je tam tudi večja verjetnost za 
pojav vnetja dlesni. Vnete dlesni hitro 
zakrvavijo, razkrajajoča se kri v ustih pa 
za sabo pušča neprijeten vonj. No, če smo 
pripravljeni na dopustu sprejeti neprijeten 
vonj iz svojih ust, pa zagotovo ne želimo 
prenašati bolečin, ki jih lahko povzroči 
napredovala zobna gniloba. Neočiščeni 
medzobni prostori so idealno mesto za 
pojav zobne gnilobe, ki lahko sčasoma 
napreduje tako globoko v zob, da doseže 
zobni živec (pulpo), na kar nas zob opozori 
z bolečino. 

Pravočasno ukrepanje 
je najboljša zaščita
Poleg slabih vonjav in bolezni zob so 
neočiščeni medzobni prostori najbolj 
kritično mesto v ustih, kjer se običajno 
začne vnetje dlesni, ki se lahko ob 
neukrepanju razširi tudi v globlja obzobna 
tkiva. Vsako vnetje dlesni ne napreduje 
v globlja obzobna tkiva, treba pa se je 
zavedati, da se vsako vnetje globljih 
obzobnih tkiv začne z vnetjem dlesni. 
Razlogov, da se vnetje dlesni začne v 
medzobnem prostoru, je več. Eden od njih 

je anatomska oblika medzobnega prostora 
– sedlasta oblika je namreč odlično mesto 
za kopičenje bakterij.

Pravo orodje za najboljše rezultate
Med pripomočki za čiščenje medzobnih 
prostorov je zagotovo najbolj razširjen 
pripomoček zobna nitka, medtem ko so 
medzobne ščetke pred časom uporabljali 
le tisti, ki so imeli dovolj velike 
medzobne prostore, saj so bila žična 
jedra medzobnih 
ščetk v preteklosti 
precej debela. 
V preteklosti 
so bile na voljo 
le medzobne 
ščetke, ki so 
jih za čiščenje 
medzobnih 
prostorov lahko 
učinkovito 
uporabili le tisti, 
pri katerih je 
vnetje dlesni že 
toliko napredovalo 
v globlja obzobna 
tkiva, da so se 
dlesni ob zobnem 
vratu spustile, 
zobje so bili 
navidezno daljši, medzobni prostori 
pa večji. Danes temu ni več tako. Pri 
podjetju Curaden iz Švice so razvili 
medzobne ščetke serije Curaprox 
»prime«, ki so po tankosti svojega 
žičnega jedra primerljive z zobno nitko, 

zato jih lahko uporabljamo vsi, tudi tisti, 
z najožjimi medzobnimi prostori.

Z ustrezno velikostjo do popolnega 
uspeha
Tako kot izbiramo čevlje, ki ustrezajo 
velikosti naših stopal, moramo tudi 

medzobno ščetko izbrati tako, da 
bo ustrezala velikosti medzobnih 
prostorov. Preveliko bomo težko vstavili 
v medzobni prostor, ščetine premajhne 
medzobne ščetke pa ne bodo dosegle 
površin, ki jih je treba očistiti. Veliko 

zobozdravnikov in ustnih higienikov 
v svoji praksi že uporablja posebno 
merilno sondo za merjenje velikosti 
medzobnega prostora. Z njo natančno 
izmerijo, katera medzobna ščetka je 
za čiščenje izbranega medzobnega 
prostora idealna. Če se merjenja 

velikosti 
medzobnih 
prostorov 
lotimo sami 
s kompletom 
medzobnih 
ščetk različnih 
velikosti, naj 
velja, da je za 
posamezni 
medzobni prostor 
idealna največja 
medzobna ščetka, 
ki brez težav 
vstopi vanj.

Ko se bomo 
torej predajali 
prijetnemu 
poletnemu 

vetriču ali poslušali šumenje morja, 
nam res ni treba skrbeti, da nas bo 
presenetilo kaj neprijetnega, kar bi 
lahko z rednim čiščenjem, brez večjih 
naporov, učinkovito preprečili. Užijmo 
poletje z zdravim nasmehom!

32

ZDrav NaSMEH

Ste pravočasno 
poskrbeli za 

sproščen poletni 
nasmeh?

Morda prebirate tale članek nekje v prijetni senci, 
morda pa so dnevi oddiha od rednih obveznosti 
še pred vami. Kakor koli že, zagotovo si nihče ne 
želi, da bi mu težko pričakovane brezskrbne dneve 
dopusta pokvarila bolezen ali celo zobobol. Pa 
vendar je ravno takrat velika verjetnost, da se bo to 
zgodilo, če med letom nismo ustrezno poskrbeli za 
svoje zdravje in zdravje svojih zob in dlesni. Med 
letom in v dnevih pred dopustom je v krvi prisotna 
večja koncentracija stresnega hormona, ki zavira 
naravni imunski odziv organizma. Ko se umirimo 

in sprostimo, je imunski odziv spet takšen, kot mora 
biti, in takrat vse, kar je bilo zaradi stresa prikrito, 
privre na dan, seveda oplemeniteno z davki na 
celotno stresno dogajanje.

Nedostopnost ščetin zobne ščetke do 
medzobnega prostora, sedlasta oblika 
dlesni in zgradba njene povrhnjice na 
tem mestu pripomorejo k hitrejšemu 
razvoju vnetja dlesni v medzobnem 
prostoru.

Prednost medzobne ščetke pred drugimi pripomočki je ta, da medzobna 
ščetka doseže tudi tista mesta v medzobnem prostoru, ki jih zobna nitka in 
zobotrebec nikakor ne moreta doseči.

Besedilo: Tadeja Belak Šafhalter



Vsekakor je precej manj stresno in boleče, 
pa tudi ceneje, če zaplete preprečimo 
preden nastanejo. Preventivni ukrepi, 
ki zagotavljajo zdrav in lep poletni 
nasmeh, vključujejo obisk zobozdravnika 
dvakrat letno in ustrezno čiščenje zob 
ter medzobnih prostorov, ki ga moramo 
izvajati vsak dan v letu. Zobozdravnik na 
preventivnem pregledu preveri zdravje zob 
in dlesni, ob rednih obiskih pa lahko tudi 
pravočasno ukrepa, kar nam zagotavlja 
brezskrben dopust v katerem koli letnem 
času.

Kar je med zobmi, ne diši
Seveda je osnova za zdrave zobe in dlesni 
vsakodnevno ustrezno čiščenje. Najbolj 
poznan in razširjen pripomoček za 
čiščenje zob je zagotovo zobna ščetka. Ta 
bo svojo nalogo opravila res učinkovito 
in atravmatično, če bomo izbrali takšno 
z več tisoč zelo nežnimi ščetinami. Pa 
vendar to ne bo dovolj, da bi preprečili 
vse morebitne težave z zobmi, saj moramo 
redno odstranjevati zobne obloge tudi 
med zobmi, kamor zobna ščetka žal 
ne more poseči. Z rednim čiščenjem 
medzobnih prostorov preprečujemo, da bi 
se koščki hrane, ki so ostali v medzobnih 

prostorih, tam tudi razkrajali in ustvarjali 
slabe vonjave. Če ne čistimo medzobnih 
prostorov, je tam tudi večja verjetnost za 
pojav vnetja dlesni. Vnete dlesni hitro 
zakrvavijo, razkrajajoča se kri v ustih pa 
za sabo pušča neprijeten vonj. No, če smo 
pripravljeni na dopustu sprejeti neprijeten 
vonj iz svojih ust, pa zagotovo ne želimo 
prenašati bolečin, ki jih lahko povzroči 
napredovala zobna gniloba. Neočiščeni 
medzobni prostori so idealno mesto za 
pojav zobne gnilobe, ki lahko sčasoma 
napreduje tako globoko v zob, da doseže 
zobni živec (pulpo), na kar nas zob opozori 
z bolečino. 

Pravočasno ukrepanje 
je najboljša zaščita
Poleg slabih vonjav in bolezni zob so 
neočiščeni medzobni prostori najbolj 
kritično mesto v ustih, kjer se običajno 
začne vnetje dlesni, ki se lahko ob 
neukrepanju razširi tudi v globlja obzobna 
tkiva. Vsako vnetje dlesni ne napreduje 
v globlja obzobna tkiva, treba pa se je 
zavedati, da se vsako vnetje globljih 
obzobnih tkiv začne z vnetjem dlesni. 
Razlogov, da se vnetje dlesni začne v 
medzobnem prostoru, je več. Eden od njih 

je anatomska oblika medzobnega prostora 
– sedlasta oblika je namreč odlično mesto 
za kopičenje bakterij.

Pravo orodje za najboljše rezultate
Med pripomočki za čiščenje medzobnih 
prostorov je zagotovo najbolj razširjen 
pripomoček zobna nitka, medtem ko so 
medzobne ščetke pred časom uporabljali 
le tisti, ki so imeli dovolj velike 
medzobne prostore, saj so bila žična 
jedra medzobnih 
ščetk v preteklosti 
precej debela. 
V preteklosti 
so bile na voljo 
le medzobne 
ščetke, ki so 
jih za čiščenje 
medzobnih 
prostorov lahko 
učinkovito 
uporabili le tisti, 
pri katerih je 
vnetje dlesni že 
toliko napredovalo 
v globlja obzobna 
tkiva, da so se 
dlesni ob zobnem 
vratu spustile, 
zobje so bili 
navidezno daljši, medzobni prostori 
pa večji. Danes temu ni več tako. Pri 
podjetju Curaden iz Švice so razvili 
medzobne ščetke serije Curaprox 
»prime«, ki so po tankosti svojega 
žičnega jedra primerljive z zobno nitko, 

zato jih lahko uporabljamo vsi, tudi tisti, 
z najožjimi medzobnimi prostori.

Z ustrezno velikostjo do popolnega 
uspeha
Tako kot izbiramo čevlje, ki ustrezajo 
velikosti naših stopal, moramo tudi 

medzobno ščetko izbrati tako, da 
bo ustrezala velikosti medzobnih 
prostorov. Preveliko bomo težko vstavili 
v medzobni prostor, ščetine premajhne 
medzobne ščetke pa ne bodo dosegle 
površin, ki jih je treba očistiti. Veliko 

zobozdravnikov in ustnih higienikov 
v svoji praksi že uporablja posebno 
merilno sondo za merjenje velikosti 
medzobnega prostora. Z njo natančno 
izmerijo, katera medzobna ščetka je 
za čiščenje izbranega medzobnega 
prostora idealna. Če se merjenja 

velikosti 
medzobnih 
prostorov 
lotimo sami 
s kompletom 
medzobnih 
ščetk različnih 
velikosti, naj 
velja, da je za 
posamezni 
medzobni prostor 
idealna največja 
medzobna ščetka, 
ki brez težav 
vstopi vanj.

Ko se bomo 
torej predajali 
prijetnemu 
poletnemu 

vetriču ali poslušali šumenje morja, 
nam res ni treba skrbeti, da nas bo 
presenetilo kaj neprijetnega, kar bi 
lahko z rednim čiščenjem, brez večjih 
naporov, učinkovito preprečili. Užijmo 
poletje z zdravim nasmehom!
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Ste pravočasno 
poskrbeli za 

sproščen poletni 
nasmeh?

Morda prebirate tale članek nekje v prijetni senci, 
morda pa so dnevi oddiha od rednih obveznosti 
še pred vami. Kakor koli že, zagotovo si nihče ne 
želi, da bi mu težko pričakovane brezskrbne dneve 
dopusta pokvarila bolezen ali celo zobobol. Pa 
vendar je ravno takrat velika verjetnost, da se bo to 
zgodilo, če med letom nismo ustrezno poskrbeli za 
svoje zdravje in zdravje svojih zob in dlesni. Med 
letom in v dnevih pred dopustom je v krvi prisotna 
večja koncentracija stresnega hormona, ki zavira 
naravni imunski odziv organizma. Ko se umirimo 

in sprostimo, je imunski odziv spet takšen, kot mora 
biti, in takrat vse, kar je bilo zaradi stresa prikrito, 
privre na dan, seveda oplemeniteno z davki na 
celotno stresno dogajanje.

Nedostopnost ščetin zobne ščetke do 
medzobnega prostora, sedlasta oblika 
dlesni in zgradba njene povrhnjice na 
tem mestu pripomorejo k hitrejšemu 
razvoju vnetja dlesni v medzobnem 
prostoru.

Prednost medzobne ščetke pred drugimi pripomočki je ta, da medzobna 
ščetka doseže tudi tista mesta v medzobnem prostoru, ki jih zobna nitka in 
zobotrebec nikakor ne moreta doseči.

Besedilo: Tadeja Belak Šafhalter



Ta čas je kot naročen, da ga izkoristimo za 
čim več bivanja v naravi. Pa najsi bodo to 
dolgi sprehodi, kolesarjenje, kopanje ali pa 
piknik v naravi, ob jezeru ali morju. 
Pa začnimo tam, kjer po navadi zagotovo 
ne ostanemo lačni in žejni. Piknik! Pikniki 
so običajno čudovita priložnost, da v hipu 
pozabimo na naše manire zdrave prehrane 
in se dodobra najemo vsega, kar si drugače 
redkokdaj privoščimo. Mnogi si namreč 
za takšno priložnost privoščijo bogato 
obloženo mizo s predvsem mesnimi užitki. 
Tako po navadi ne manjka čevapčičev, 
ražnjičev, svinjskih kotletov ... Seveda 

zraven sodi še celo obilje kruha, ki ni 
ta pravi, če ni čisto bel. Tisti, malce bolj 
domiselni, pa si na pikniku privoščijo še 
zelenjavo z žara in morda celo kakšen sveži 
paradižnik. Moški bi me ob tej priložnosti 
verjetno dopolnili, da ni dobrega piknika 
brez primerno ohlajenega piva, ki ga 
seveda ne sme zmanjkati. Naši najmlajši 
pa te priložnosti izkoristijo za razne 
pobarvane pijače, po možnosti seveda še z 
mehurčki. 

Piknik in zdrava prehrana
Pa vendar ni nujno, da na pikniku čisto 

pozabimo na zdravo prehrano. Če 
začnemo tam, kjer običajno ne sme nič 
manjkati – pri mesu. Tudi ob tej priliki 
velja poudariti, da bi bilo smiselno 
uživanje mesa malce omejiti. Poleg tega je 
priporočljivo, da preverimo vir mesa, ki 
ga uživamo. Splošno znano je, da je meso 
živali iz konvencionalne reje neredko 
polno toksinov, ki zagotovo ne delujejo 
dobrodejno na naše telo. In ne nazadnje 
velja omeniti tudi to, da tudi na piknikih 
poskušamo uživati manj mastne vrste 
mesa – na primer ekološko, piščančje in 
puranje meso. Če uživamo meso in bi želeli 
poskrbeti tudi za svoje zdravje, potem je 
priporočljivo, da zraven ne uživamo kruha. 
Ta se kot ogljikov hidrat težje kombinira 
z mesom, ki je seveda beljakovina. 
Tovrstna kombinacija že tako upočasni 
prebavo, v vročih dneh pa je to še toliko 
večje breme. Če se odločimo, da želimo 
na pikniku jesti meso, ga kombinirajmo 
z zelenjavo in solatami. Če pa smo bolj 
navdušeni nad ogljikovimi hidrati, v tem 
primeru izpustimo beljakovine ter zraven 
kombiniramo zelenjavo in solate.
Če organiziramo piknik, ali pa vsaj lahko 
izražamo želje, potem poskrbimo za to, 
da bo na razpolago tudi čim več sadja, 
zelenjave in solat. Zelenjava naj ne bo 
samo takšna, ki je toplotno obdelana 
(po možnosti na žaru), temveč dajajmo 
poudarek tisti, ki je surova. Ta bo na nas 
delovala osvežilno, bogata je z minerali 
in drugimi hranili, poleg tega pa ne bo 
obremenila naše prebave, a nas vendarle 
nasitila.

Sladico pripravimo sami
Na piknikih bodimo zmerni tudi pri 
sladicah. Računajmo s tem, da so 
običajne sladice neredko pravo bogastvo 
sladkorja, moke, jajc in včasih tudi 
različnih sintetičnih aditivov. Vse to pa 
lahko obremeni naše telo, ne nazadnje 
pa prispeva tudi kakšen odvečni 
kilogramček. Če želimo brez slabe 
vesti uživati tudi v sladicah, si s seboj 
prinesimo razne presne različice (na 
primer sadna torta, presni piškoti ...). 
Če piknik prirejamo kar doma, seveda 
ne sme manjkati sladoled. Da se bomo 
še vedno lahko sladkali, svojemu telesu 
pa ne bomo nalagali bremen, je spet 
najbolje, da izberemo med presnimi 
različicami. Presnih sladoledov je res 
veliko, edina omejitev pa je samo naša 
domišljija. Da bo priprava lažje stekla, 
smo za vas pripravili nekaj receptov za 
slastni sladoled, ki bo prepričal še tako 
zahtevnega sladkosneda.

Piknik na plaži ali ob bazenu
Kako pa se prehranjujemo na plaži ali 
ob bazenu? Ko se odpravimo na plažo 
ali bazen in tam ostanemo dlje časa, 
seveda običajno s seboj vzamemo tudi 
hrano in pijačo. Želela bi opozoriti, da 
je še kako pomembno, kaj bomo vzeli s 
sabo in seveda tudi to, da hrano in pijačo 
hranimo v primerni torbi, ki bo ohranjala 

temperaturo tudi v najbolj vročih dneh. 
Velikokrat opažam, da ljudje na kopališča 
jemljejo precej nezdrava živila. V njihovih 
torbah tako pogosto pristanejo različne 
sladkarije, slani ali mastni prigrizki (čipsi, 
palčke,...), nezdravi sendviči, seveda pa 
tudi različni sladki sokovi, kole in celo 
alkohol. To vsekakor ni primerna hrana 
in pijača za na plažo, kakor tudi ne 
drugače. Gre namreč za močno predelana 
živila, polna soli, sladkorja in drugih 
aditivov, neredko pa tudi zelo mastna. 
Kje so vitamini, minerali, encimi, voda 
in podobno se redko kdo vpraša. Takšna 
nezdrava prehrana še posebno v vročini 
še dodatno obremeni naše telo, kar lahko 
privede tudi do določenih neprijetnosti 
(težave s prebavo, glavobol ...).
Torej, poskrbimo za to, da vzamemo s 
seboj čim več zdravih živil, ki nas nasitijo, 
z njimi v telo dobimo tudi veliko hranil 
in vode, po drugi strani pa ne obremenijo 
našega organizma. Tako svoje hladilne 
torbe napolnimo raje z veliko svežega, 
sezonskega sadja in zelenjave, svežimi 
solatami in še kakšno drugo lahko hrano 
(na primer stročnice, polnozrnat kruh z 
lahkimi namazi ...). 

Piknik na izletu
Tisti poletni dnevi, ki so malce manj 
vroči, pa so kot nalašč, da jih izkoristimo 
za izlete v naravo, peš ali s kolesom. Ob 

taki priložnosti bo nekaj zdravih dobrot v 
nahrbtniku še kako prav prišlo.
Ko se odpravljamo na izlet, svoj nahrbtnik 
napolnimo s svežim in tudi kakšnim 
suhim sadjem, oreščki in semeni, s 
kakšno privlačno mešano solato ali pa 
zdravim sendvičem. Ko si pripravljamo 
sendvič, posegajmo po kakšnem od bolj 
zdravih kruhov (na primer stoodstotno 
polnozrnat, ržen, kruh brez kvasa, kruh 
brez glutena ...). Namaz lahko pripravimo 
kar sami, ker je možnosti res neskončno. 
Lahko recimo pretlačimo čičeriko (ali 
kakšno drugo stročnico), dodamo nekaj 
olja, soli in morda malce limoninega 
soka ter začimbe oziroma zelenjavo po 
okusu. Sendvič bo tudi zelo okusen, če 
mu dodamo kakšne popečene bučke 
ali jajčevce in veliko sveže zelenjave 
(list solate, papriko, paradižnik, olive, 
kalčke ...). Če prisegamo na sir, sendviču 
dodajmo kozji ali ovčji, nemastni sir, 
mesu pa se na potepanju v vročih 
dneh kar odpovemo, saj se lahko kaj 
hitro pokvari, poleg tega pa je v vročih 
dneh težje prebavljivo od druge hrane. 
Namesto sladkarij se vsekakor dobro 
prileže kakšno slastno suho sadje (na 
primer ananas) ali pa doma narejene 
energijske ploščice (posušena zmes sadja, 
oreščkov in semen).
Seveda poskrbimo za to, da se bo v 
nahrbtniku znašla tudi sveža voda. 

34

PrEHraNa

ZDRAVO JEMO NA 
PIKNIKU, IZLETU, NA 
PLAŽI IN OB BAZENU
Poletje je odličen čas, da malce bolj poskrbimo zase. Seveda tudi kar se tiče gibanja, jaz 
pa imam še posebej v mislih nekaj drobnih sprememb v našem načinu prehranjevanja. 
V toplejšem delu leta je to namreč najlažje, saj nam tesno ob strani stojita narava, 
ki nam bogato poklanja svoje darove, kakor tudi vreme, ki z dolgimi vročimi dnevi 
največkrat poskrbi, da nam najbolj ustreza lahka in zdrava prehrana.

Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in zdrav življenjski slog, 
certificirana nutricistka (www.karlaklander.com/sl, info@karlaklander.com)



Ta čas je kot naročen, da ga izkoristimo za 
čim več bivanja v naravi. Pa najsi bodo to 
dolgi sprehodi, kolesarjenje, kopanje ali pa 
piknik v naravi, ob jezeru ali morju. 
Pa začnimo tam, kjer po navadi zagotovo 
ne ostanemo lačni in žejni. Piknik! Pikniki 
so običajno čudovita priložnost, da v hipu 
pozabimo na naše manire zdrave prehrane 
in se dodobra najemo vsega, kar si drugače 
redkokdaj privoščimo. Mnogi si namreč 
za takšno priložnost privoščijo bogato 
obloženo mizo s predvsem mesnimi užitki. 
Tako po navadi ne manjka čevapčičev, 
ražnjičev, svinjskih kotletov ... Seveda 

zraven sodi še celo obilje kruha, ki ni 
ta pravi, če ni čisto bel. Tisti, malce bolj 
domiselni, pa si na pikniku privoščijo še 
zelenjavo z žara in morda celo kakšen sveži 
paradižnik. Moški bi me ob tej priložnosti 
verjetno dopolnili, da ni dobrega piknika 
brez primerno ohlajenega piva, ki ga 
seveda ne sme zmanjkati. Naši najmlajši 
pa te priložnosti izkoristijo za razne 
pobarvane pijače, po možnosti seveda še z 
mehurčki. 

Piknik in zdrava prehrana
Pa vendar ni nujno, da na pikniku čisto 

pozabimo na zdravo prehrano. Če 
začnemo tam, kjer običajno ne sme nič 
manjkati – pri mesu. Tudi ob tej priliki 
velja poudariti, da bi bilo smiselno 
uživanje mesa malce omejiti. Poleg tega je 
priporočljivo, da preverimo vir mesa, ki 
ga uživamo. Splošno znano je, da je meso 
živali iz konvencionalne reje neredko 
polno toksinov, ki zagotovo ne delujejo 
dobrodejno na naše telo. In ne nazadnje 
velja omeniti tudi to, da tudi na piknikih 
poskušamo uživati manj mastne vrste 
mesa – na primer ekološko, piščančje in 
puranje meso. Če uživamo meso in bi želeli 
poskrbeti tudi za svoje zdravje, potem je 
priporočljivo, da zraven ne uživamo kruha. 
Ta se kot ogljikov hidrat težje kombinira 
z mesom, ki je seveda beljakovina. 
Tovrstna kombinacija že tako upočasni 
prebavo, v vročih dneh pa je to še toliko 
večje breme. Če se odločimo, da želimo 
na pikniku jesti meso, ga kombinirajmo 
z zelenjavo in solatami. Če pa smo bolj 
navdušeni nad ogljikovimi hidrati, v tem 
primeru izpustimo beljakovine ter zraven 
kombiniramo zelenjavo in solate.
Če organiziramo piknik, ali pa vsaj lahko 
izražamo želje, potem poskrbimo za to, 
da bo na razpolago tudi čim več sadja, 
zelenjave in solat. Zelenjava naj ne bo 
samo takšna, ki je toplotno obdelana 
(po možnosti na žaru), temveč dajajmo 
poudarek tisti, ki je surova. Ta bo na nas 
delovala osvežilno, bogata je z minerali 
in drugimi hranili, poleg tega pa ne bo 
obremenila naše prebave, a nas vendarle 
nasitila.

Sladico pripravimo sami
Na piknikih bodimo zmerni tudi pri 
sladicah. Računajmo s tem, da so 
običajne sladice neredko pravo bogastvo 
sladkorja, moke, jajc in včasih tudi 
različnih sintetičnih aditivov. Vse to pa 
lahko obremeni naše telo, ne nazadnje 
pa prispeva tudi kakšen odvečni 
kilogramček. Če želimo brez slabe 
vesti uživati tudi v sladicah, si s seboj 
prinesimo razne presne različice (na 
primer sadna torta, presni piškoti ...). 
Če piknik prirejamo kar doma, seveda 
ne sme manjkati sladoled. Da se bomo 
še vedno lahko sladkali, svojemu telesu 
pa ne bomo nalagali bremen, je spet 
najbolje, da izberemo med presnimi 
različicami. Presnih sladoledov je res 
veliko, edina omejitev pa je samo naša 
domišljija. Da bo priprava lažje stekla, 
smo za vas pripravili nekaj receptov za 
slastni sladoled, ki bo prepričal še tako 
zahtevnega sladkosneda.

Piknik na plaži ali ob bazenu
Kako pa se prehranjujemo na plaži ali 
ob bazenu? Ko se odpravimo na plažo 
ali bazen in tam ostanemo dlje časa, 
seveda običajno s seboj vzamemo tudi 
hrano in pijačo. Želela bi opozoriti, da 
je še kako pomembno, kaj bomo vzeli s 
sabo in seveda tudi to, da hrano in pijačo 
hranimo v primerni torbi, ki bo ohranjala 

temperaturo tudi v najbolj vročih dneh. 
Velikokrat opažam, da ljudje na kopališča 
jemljejo precej nezdrava živila. V njihovih 
torbah tako pogosto pristanejo različne 
sladkarije, slani ali mastni prigrizki (čipsi, 
palčke,...), nezdravi sendviči, seveda pa 
tudi različni sladki sokovi, kole in celo 
alkohol. To vsekakor ni primerna hrana 
in pijača za na plažo, kakor tudi ne 
drugače. Gre namreč za močno predelana 
živila, polna soli, sladkorja in drugih 
aditivov, neredko pa tudi zelo mastna. 
Kje so vitamini, minerali, encimi, voda 
in podobno se redko kdo vpraša. Takšna 
nezdrava prehrana še posebno v vročini 
še dodatno obremeni naše telo, kar lahko 
privede tudi do določenih neprijetnosti 
(težave s prebavo, glavobol ...).
Torej, poskrbimo za to, da vzamemo s 
seboj čim več zdravih živil, ki nas nasitijo, 
z njimi v telo dobimo tudi veliko hranil 
in vode, po drugi strani pa ne obremenijo 
našega organizma. Tako svoje hladilne 
torbe napolnimo raje z veliko svežega, 
sezonskega sadja in zelenjave, svežimi 
solatami in še kakšno drugo lahko hrano 
(na primer stročnice, polnozrnat kruh z 
lahkimi namazi ...). 

Piknik na izletu
Tisti poletni dnevi, ki so malce manj 
vroči, pa so kot nalašč, da jih izkoristimo 
za izlete v naravo, peš ali s kolesom. Ob 

taki priložnosti bo nekaj zdravih dobrot v 
nahrbtniku še kako prav prišlo.
Ko se odpravljamo na izlet, svoj nahrbtnik 
napolnimo s svežim in tudi kakšnim 
suhim sadjem, oreščki in semeni, s 
kakšno privlačno mešano solato ali pa 
zdravim sendvičem. Ko si pripravljamo 
sendvič, posegajmo po kakšnem od bolj 
zdravih kruhov (na primer stoodstotno 
polnozrnat, ržen, kruh brez kvasa, kruh 
brez glutena ...). Namaz lahko pripravimo 
kar sami, ker je možnosti res neskončno. 
Lahko recimo pretlačimo čičeriko (ali 
kakšno drugo stročnico), dodamo nekaj 
olja, soli in morda malce limoninega 
soka ter začimbe oziroma zelenjavo po 
okusu. Sendvič bo tudi zelo okusen, če 
mu dodamo kakšne popečene bučke 
ali jajčevce in veliko sveže zelenjave 
(list solate, papriko, paradižnik, olive, 
kalčke ...). Če prisegamo na sir, sendviču 
dodajmo kozji ali ovčji, nemastni sir, 
mesu pa se na potepanju v vročih 
dneh kar odpovemo, saj se lahko kaj 
hitro pokvari, poleg tega pa je v vročih 
dneh težje prebavljivo od druge hrane. 
Namesto sladkarij se vsekakor dobro 
prileže kakšno slastno suho sadje (na 
primer ananas) ali pa doma narejene 
energijske ploščice (posušena zmes sadja, 
oreščkov in semen).
Seveda poskrbimo za to, da se bo v 
nahrbtniku znašla tudi sveža voda. 
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ZDRAVO JEMO NA 
PIKNIKU, IZLETU, NA 
PLAŽI IN OB BAZENU
Poletje je odličen čas, da malce bolj poskrbimo zase. Seveda tudi kar se tiče gibanja, jaz 
pa imam še posebej v mislih nekaj drobnih sprememb v našem načinu prehranjevanja. 
V toplejšem delu leta je to namreč najlažje, saj nam tesno ob strani stojita narava, 
ki nam bogato poklanja svoje darove, kakor tudi vreme, ki z dolgimi vročimi dnevi 
največkrat poskrbi, da nam najbolj ustreza lahka in zdrava prehrana.

Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in zdrav življenjski slog, 
certificirana nutricistka (www.karlaklander.com/sl, info@karlaklander.com)



Cilj: Počitnice!
Veliki načrti 

zahtevajo veliko 
energije

Čas načrtovanja počitnic je mimo. Pred nami je izziv, da vse velike počitniške načrte udejanimo. Da, 
miza sodelavca že sameva, samevajo šolske klopi, še ceste po mestih so bolj prazne. Slednje pa zagotovo 
ne velja za ceste proti priljubljenim počitniškim destinacijam. 

OHRANJA BUDNOST, 
PREPREčUJE UTRUJENOST
Guarana natural energy 
vas ohranja budne in 
hitrih misli takrat, ko si 
tega želite. Naj vas pri 
aktivnostih in doseganju 
ciljev ne ustavijo 
utrujenost, nezbranost, 
nizek pritisk ali težke veke.

VEDNO PRI ROKI
Priročno pakiranje v 
stekleničkah za enkratno 
uporabo omogoča, da 
imate Guarano natural 
energy vedno s seboj. Ena 
steklenička vsebuje 100 
mg naravnega kofeina 
iz gvarane, kar bi lahko 
primerjali z 2,5 skodelicama 
kave. 

VIR NARAVNE ENERGIJE IZ 
GVARANE
Guarana natural energy 
vsebuje naravni kofein iz 
gvarane, ki v primerjavi s 
kofeinom iz kave deluje dlje 
in enakomernejše. Guarani 
natural energy je dodan 
še niacin (vitamin B3), ki 
pomaga pri premagovanju 
utrujenosti.

ZAKAJ GUARANA NATURAL ENERGY?
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Vročina, dolga pot in utrujeni vozniki. 
Varna pot na počitnice je prvi počitniški 
izziv. Če niste med tistimi, ki počitnice 
zdolgočaseno preležijo v senci, potem se 
vam nasmihajo raznovrstne aktivnosti 
iz vašega počitniškega seznama. 
Strokovnjaki so si enotni, da aktivne 
počitnice ugodno vplivajo na fizično in 
psihično stanje. Hkrati pa so počitnice 
tudi idealne za razmislek o novih idejah, 
za katere skozi leto zmanjka časa. 

Veliki načrti zahtevajo veliko energije, 
željo in natančen fokus, pri uresničenju 
le teh pa vam lahko pomaga tudi 
Guarana natural energy iz Medexa, 
ki poskrbi, da vaš seznam počitniških 
načrtov ne bo ostal neobkljukan zaradi 
izpraznjenih baterij.

Gvarana- vir naravne energije
Gvarana je plazeča se rastlina, ki izvira 
iz porečja Amazonke. V Zahodni Evropi 

je postala širše znana šele v 20. stoletju, 
ko so iz plodov sintetizirali guaranin, 
torej kofein, ki se v gvarani pojavlja v 
popolnoma naravni in nepredelani obliki 
ter ima lahko kot tak na telo več pozitivnih 
učinkov. 

Nepogrešljiva tudi pri vožnji 
Ko se v dolgih kolonah po polžje 
premikate proti dopustniški destinaciji in 
začutite utrujenost, je odlično pomagalo 
prav gvarana. Izberite izdelek Guarana 
natural energy, ki vsebuje visoko vsebnost 
naravnega kofeina iz gvarane, ki v krvni 
obtok prehaja veliko počasneje kot 
kofein iz kave, zato je njegovo delovanje 
dolgotrajnejše in enakomernejše. 
Bistrejšim mislim in dodatni energijski 
dozi pripomore še niacin (vitamin B3), 
ki prispeva k normalnemu delovanju 
živčnega sistema in normalnemu 
psihološkemu delovanju ter zmanjšuje 
utrujenost in izčrpanost. 

KO SE ODPRAVLJAMO NA IZLET, SVOJ NAHRBTNIK NAPOLNIMO S SVEŽIM IN TUDI 
KAKŠNIM SUHIM SADJEM, OREŠčKI IN SEMENI, S KAKŠNO PRIVLAčNO MEŠANO SOLATO 
ALI PA ZDRAVIM SENDVIčEM.

Poskrbite za pijačo
S čim pa naj se v res dolgih, vročih dneh 
odžejamo? Za naše otroke je najbolje, 
da si ob žeji pomagajo z vodo. Voda 
nas odžeja in ne obremeni našega 
organizma. Poleg tega, da smo primerno 
hidrirani, poskrbimo tudi za to, da se naš 
organizem ves čas razstruplja. Vsekakor 
ni primerno, da svoje otroke navajamo 
na to, da pijejo različne sladke sokove 
in gazirane pijače. Te običajno vsebujejo 
veliko sladkorja in različnih aditivov, 
s čimer si ne 
naredimo nobene 
koristi. Poleg tega 
pa nas takšna pijača 
ne odžeja. Ravno 
nasprotno – zaradi 
svojih sestavin 
deluje zasvojevalno 
in človek tako 
vedno znova posega 
po dodatnem 
kozarcu. Ravno 
tako kot moramo 
poskrbeti za svoje 
otroke, je potrebno, 
da poskrbimo tudi 
zase. Zato naj tudi 
odrasli ne posegamo 
po različnih sladkih 
pijačah, niti ne 
po alkoholu. Ne 
nazadnje tudi ni 
ravno vzgojno, da 
smo pri otrocih 
dosledni in skrbimo za to, da pijejo 
vodo, sami pa jim nismo dober vzgled! 
Najbolje je, da na kopališče vzamemo 

primerne količine vode in bo tako dobro 
poskrbljeno za vso družino. Poleg tega pa 
tudi ne bomo po nepotrebnem zapravljali 
denarja za napitke, ki so neredko tudi 
precej dragi.

Ločevanje živil
Velja omeniti tudi to, da je poletje najbolj 
primeren čas, da svoje prehranjevalne 
navade preusmerimo v bolj zdrave tire. 
Takrat je to zares najlažje in z nekaj dobre 
volje ter organizacije lahko nov način 

življenja obdržimo skozi vse leto.
Poleti se že zaradi vročine zelo prileže 
uživanje čim bolj lahko prebavljive 

hrane. Tu lahko veliko naredimo s tem, 
da bomo ločevali živila, ki se skupaj težje 
prebavljajo. V mislih imam vsaj ločevanje 
beljakovin in ogljikovih hidratov. Če 
bomo pri večini obrokov pazili na 
kombinacije zaužitih živil, bomo imeli 
več energije, bolj bomo lahkotni, lahko pa 
se tudi izognemo neprijetnemu tiščanju v 
želodcu in manjšim prebavnim težavam, 
ki se v vročih dneh kaj hitro lahko 
pojavilo. Nazadnje velja omeniti tudi to, 
da bo ločevanje živil pripomoglo k vitki 
postavi in nam ne bo treba šteti kalorij.

Sveže sadje in zelenjava
V poletnih dneh velja poskrbeti tudi za 
to, da uživamo res čim več surovega, 
svežega sadja in zelenjave. Narava nas v 
tem času bogato obdarja in greh bi bil, 
če ne bi tega izkoristili. Seveda dajmo 
poudarek sadju, ki je sezonsko, če je le 
mogoče, pa izbiramo med ekološkimi 
različicami. Sedaj je pravzaprav edini 
čas, ko lahko pojemo lokalnega sadja 
in zelenjave v izobilju. To pa nam tudi 
najbolj dobro de in je najbogatejše s 
hranili. Sadje je najbolj priporočljivo 
uživati na prazen želodec, torej bolj v 
dopoldanskem času. Takrat se bo hitro 
prebavilo, pospešilo razstrupljanje, nas 
nahranilo in nam dalo energijo. Če 
bomo sadje zaužili v tako imenovanem 
zelenem smoothiju, bomo naredili zase 
še nekaj več. Zeleni smoothie je prijetna 

mešanica sadja 
in zelenolistnate 
zelenjave. 
Pripravimo pa ga 
v kakovostnem 
mešalniku tako, 
da sadju in zelenju 
prilijemo še nekaj 
vode. Zeleni 
smoothie je gosti 
sok, ki razen zelene 
barve, po okusu 
bolj spominja na 
sadje in je tako zelo 
slasten napitek, da 
po njem z največjim 
veseljem posegajo 
tako najmlajši, 
kakor tudi odrasli. Z 
zelenim smoothijem 
bomo zaužili celo 
vrsto hranil, z 
obiljem mineralov 
in klorofila, ki 

na nas deluje še kako dobrodejno. Za 
pripravo uporabimo sezonsko sadje in pa 
zelenje, ki nam je čim bolj pri roki. Tako 
so za smoothie primerni špinača, blitva, 
stebelna zelena, listje korenja, listje rdeče 
pese, peteršilj, vse vrste solat, ohrovt ...
Če potrebujete za smoothie nekaj več 
idej, smo za vas pripravili nekaj slastnih 
receptov. Kakšen pa je tudi samo sadni in 
bo še kako dobrodejen za naše otroke.
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Gvarana natural energy je 
nepogrešljiv vir naravne energije 
v priročnih stekleničkah. Za 
varno pot brez utrujenosti v 
službi, pri športu, učenju ali 
zabavi –– za vse, ki ste si zadali 
jasne cilje in skovali majhne ali 
velike načrte.



Cilj: Počitnice!
Veliki načrti 

zahtevajo veliko 
energije

Čas načrtovanja počitnic je mimo. Pred nami je izziv, da vse velike počitniške načrte udejanimo. Da, 
miza sodelavca že sameva, samevajo šolske klopi, še ceste po mestih so bolj prazne. Slednje pa zagotovo 
ne velja za ceste proti priljubljenim počitniškim destinacijam. 

OHRANJA BUDNOST, 
PREPREčUJE UTRUJENOST
Guarana natural energy 
vas ohranja budne in 
hitrih misli takrat, ko si 
tega želite. Naj vas pri 
aktivnostih in doseganju 
ciljev ne ustavijo 
utrujenost, nezbranost, 
nizek pritisk ali težke veke.

VEDNO PRI ROKI
Priročno pakiranje v 
stekleničkah za enkratno 
uporabo omogoča, da 
imate Guarano natural 
energy vedno s seboj. Ena 
steklenička vsebuje 100 
mg naravnega kofeina 
iz gvarane, kar bi lahko 
primerjali z 2,5 skodelicama 
kave. 

VIR NARAVNE ENERGIJE IZ 
GVARANE
Guarana natural energy 
vsebuje naravni kofein iz 
gvarane, ki v primerjavi s 
kofeinom iz kave deluje dlje 
in enakomernejše. Guarani 
natural energy je dodan 
še niacin (vitamin B3), ki 
pomaga pri premagovanju 
utrujenosti.
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Vročina, dolga pot in utrujeni vozniki. 
Varna pot na počitnice je prvi počitniški 
izziv. Če niste med tistimi, ki počitnice 
zdolgočaseno preležijo v senci, potem se 
vam nasmihajo raznovrstne aktivnosti 
iz vašega počitniškega seznama. 
Strokovnjaki so si enotni, da aktivne 
počitnice ugodno vplivajo na fizično in 
psihično stanje. Hkrati pa so počitnice 
tudi idealne za razmislek o novih idejah, 
za katere skozi leto zmanjka časa. 

Veliki načrti zahtevajo veliko energije, 
željo in natančen fokus, pri uresničenju 
le teh pa vam lahko pomaga tudi 
Guarana natural energy iz Medexa, 
ki poskrbi, da vaš seznam počitniških 
načrtov ne bo ostal neobkljukan zaradi 
izpraznjenih baterij.

Gvarana- vir naravne energije
Gvarana je plazeča se rastlina, ki izvira 
iz porečja Amazonke. V Zahodni Evropi 

je postala širše znana šele v 20. stoletju, 
ko so iz plodov sintetizirali guaranin, 
torej kofein, ki se v gvarani pojavlja v 
popolnoma naravni in nepredelani obliki 
ter ima lahko kot tak na telo več pozitivnih 
učinkov. 

Nepogrešljiva tudi pri vožnji 
Ko se v dolgih kolonah po polžje 
premikate proti dopustniški destinaciji in 
začutite utrujenost, je odlično pomagalo 
prav gvarana. Izberite izdelek Guarana 
natural energy, ki vsebuje visoko vsebnost 
naravnega kofeina iz gvarane, ki v krvni 
obtok prehaja veliko počasneje kot 
kofein iz kave, zato je njegovo delovanje 
dolgotrajnejše in enakomernejše. 
Bistrejšim mislim in dodatni energijski 
dozi pripomore še niacin (vitamin B3), 
ki prispeva k normalnemu delovanju 
živčnega sistema in normalnemu 
psihološkemu delovanju ter zmanjšuje 
utrujenost in izčrpanost. 

KO SE ODPRAVLJAMO NA IZLET, SVOJ NAHRBTNIK NAPOLNIMO S SVEŽIM IN TUDI 
KAKŠNIM SUHIM SADJEM, OREŠčKI IN SEMENI, S KAKŠNO PRIVLAčNO MEŠANO SOLATO 
ALI PA ZDRAVIM SENDVIčEM.

Poskrbite za pijačo
S čim pa naj se v res dolgih, vročih dneh 
odžejamo? Za naše otroke je najbolje, 
da si ob žeji pomagajo z vodo. Voda 
nas odžeja in ne obremeni našega 
organizma. Poleg tega, da smo primerno 
hidrirani, poskrbimo tudi za to, da se naš 
organizem ves čas razstruplja. Vsekakor 
ni primerno, da svoje otroke navajamo 
na to, da pijejo različne sladke sokove 
in gazirane pijače. Te običajno vsebujejo 
veliko sladkorja in različnih aditivov, 
s čimer si ne 
naredimo nobene 
koristi. Poleg tega 
pa nas takšna pijača 
ne odžeja. Ravno 
nasprotno – zaradi 
svojih sestavin 
deluje zasvojevalno 
in človek tako 
vedno znova posega 
po dodatnem 
kozarcu. Ravno 
tako kot moramo 
poskrbeti za svoje 
otroke, je potrebno, 
da poskrbimo tudi 
zase. Zato naj tudi 
odrasli ne posegamo 
po različnih sladkih 
pijačah, niti ne 
po alkoholu. Ne 
nazadnje tudi ni 
ravno vzgojno, da 
smo pri otrocih 
dosledni in skrbimo za to, da pijejo 
vodo, sami pa jim nismo dober vzgled! 
Najbolje je, da na kopališče vzamemo 

primerne količine vode in bo tako dobro 
poskrbljeno za vso družino. Poleg tega pa 
tudi ne bomo po nepotrebnem zapravljali 
denarja za napitke, ki so neredko tudi 
precej dragi.

Ločevanje živil
Velja omeniti tudi to, da je poletje najbolj 
primeren čas, da svoje prehranjevalne 
navade preusmerimo v bolj zdrave tire. 
Takrat je to zares najlažje in z nekaj dobre 
volje ter organizacije lahko nov način 

življenja obdržimo skozi vse leto.
Poleti se že zaradi vročine zelo prileže 
uživanje čim bolj lahko prebavljive 

hrane. Tu lahko veliko naredimo s tem, 
da bomo ločevali živila, ki se skupaj težje 
prebavljajo. V mislih imam vsaj ločevanje 
beljakovin in ogljikovih hidratov. Če 
bomo pri večini obrokov pazili na 
kombinacije zaužitih živil, bomo imeli 
več energije, bolj bomo lahkotni, lahko pa 
se tudi izognemo neprijetnemu tiščanju v 
želodcu in manjšim prebavnim težavam, 
ki se v vročih dneh kaj hitro lahko 
pojavilo. Nazadnje velja omeniti tudi to, 
da bo ločevanje živil pripomoglo k vitki 
postavi in nam ne bo treba šteti kalorij.

Sveže sadje in zelenjava
V poletnih dneh velja poskrbeti tudi za 
to, da uživamo res čim več surovega, 
svežega sadja in zelenjave. Narava nas v 
tem času bogato obdarja in greh bi bil, 
če ne bi tega izkoristili. Seveda dajmo 
poudarek sadju, ki je sezonsko, če je le 
mogoče, pa izbiramo med ekološkimi 
različicami. Sedaj je pravzaprav edini 
čas, ko lahko pojemo lokalnega sadja 
in zelenjave v izobilju. To pa nam tudi 
najbolj dobro de in je najbogatejše s 
hranili. Sadje je najbolj priporočljivo 
uživati na prazen želodec, torej bolj v 
dopoldanskem času. Takrat se bo hitro 
prebavilo, pospešilo razstrupljanje, nas 
nahranilo in nam dalo energijo. Če 
bomo sadje zaužili v tako imenovanem 
zelenem smoothiju, bomo naredili zase 
še nekaj več. Zeleni smoothie je prijetna 

mešanica sadja 
in zelenolistnate 
zelenjave. 
Pripravimo pa ga 
v kakovostnem 
mešalniku tako, 
da sadju in zelenju 
prilijemo še nekaj 
vode. Zeleni 
smoothie je gosti 
sok, ki razen zelene 
barve, po okusu 
bolj spominja na 
sadje in je tako zelo 
slasten napitek, da 
po njem z največjim 
veseljem posegajo 
tako najmlajši, 
kakor tudi odrasli. Z 
zelenim smoothijem 
bomo zaužili celo 
vrsto hranil, z 
obiljem mineralov 
in klorofila, ki 

na nas deluje še kako dobrodejno. Za 
pripravo uporabimo sezonsko sadje in pa 
zelenje, ki nam je čim bolj pri roki. Tako 
so za smoothie primerni špinača, blitva, 
stebelna zelena, listje korenja, listje rdeče 
pese, peteršilj, vse vrste solat, ohrovt ...
Če potrebujete za smoothie nekaj več 
idej, smo za vas pripravili nekaj slastnih 
receptov. Kakšen pa je tudi samo sadni in 
bo še kako dobrodejen za naše otroke.
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Gvarana natural energy je 
nepogrešljiv vir naravne energije 
v priročnih stekleničkah. Za 
varno pot brez utrujenosti v 
službi, pri športu, učenju ali 
zabavi –– za vse, ki ste si zadali 
jasne cilje in skovali majhne ali 
velike načrte.



Anti-stress spada pod 
asortiment prehranskih 
dopolnil LAVAMEDICUS, kjer v kombinaciji 
tisočletja znanih zdravilnih rastlin 
(navadna melisa, pehtran, navadni hmelj) in 
moči vulkanskega minerala  ponuja možnost 
razstrupljanja ter moč do notranjega miru.

ANTI-STRESSNaravna moč do notranje umirjenosti

XXXXX kakovost. Ker so postopki registracije 
in nadzora zdravila zelo strogi in dragi, 
proizvajalci probiotične izdelke pogosteje 
registrirajo kot prehranska dopolnila. 
Prehranska dopolnila pa se obravnava 
kot živila, ki nimajo namena zdraviti, 
ampak le dopolnjevati običajno prehrano. 
Evropska zakonodaja ne predpisuje 
preverjanja sestave in delovanja tega 
izdelka, za kakovost teh izdelkov je 
odgovoren le proizvajalec. To ne pomeni, 
da so vsa prehranska dopolnila slaba, 
saj se proizvajalci vedno bolj zavedajo 
pomena kakovosti svojih izdelkov in 
to tudi redno preverjajo v neodvisnih 
laboratorijih. Zaradi razlike v nadzoru 
med zdravili in prehranskimi dopolnili se 
lahko na zdravilih uporabljajo medicinske 
trditve, na prehranskih dopolnilih pa le 
zdravstvene trditve.
Prebiotiki pa se dodajajo različnim 
vrstam živil, mlečnim izdelkom, sadno-
žitnim ploščicam, napitkom, žvečilnim 
gumijem in celo kruhu. V obliki 
prehranskih dopolnil pa se večinoma 
pojavljajo v kombinaciji s probiotičnimi 
bakterijami, lahko pa tudi kot dodatek 
različnim drugim prehranskim dodatkom 
(sladila, rastlinski izvlečki …).
Tako probiotiki kot prebiotiki so varni 
za uporabo, saj nimajo resnih stranskih 
učinkov. Lahko pa se ob večjem zaužitju 
predvsem prebiotikov, pa tudi nekaterih 
probiotikov, pojavijo napenjanje, 
vetrovi, krči, celo driska. Nekoliko večja 
pozornost ob uporabi probiotikov pa 
je potrebna pri ljudeh, ki imajo zelo 
oslabljen imunski sistem ali resnejša 
obolenja prebavil. V takem primeru 
se je pred uporabo probiotikov treba 
posvetovati z zdravnikom.

Je njihova učinkovitost dokazana?
Tako probiotiki kot prebiotiki so 
natančno izbrani, njihove lastnosti in 
načini delovanja so dobro raziskani in 
opisani. Za določen bakterijski sev lahko 
rečemo, da je probiotičen šele takrat, 
ko so z njimi opravili študije na ljudeh 
in dokazali, da imajo določen pozitiven 
učinek na zdravje.
Se je pa v zadnjih desetih letih na 

tržišču pojavila poplava probiotičnih 
in drugih prehranskih dopolnil, med 
katerimi so zelo dobri po kakovosti 
in učinkovitosti, pa tudi takšni, ki 
nimajo dokazanih učinkov. Zato je 
evropska skupnost leta 2006 sprejela 
uredbo, ki ureja uporabo zdravstvenih 
trditev na živilih, in v lanskem letu tudi 
izdala seznam zdravstvenih trditev, ki 
se lahko uporabljajo. Med sprejetimi 
zdravstvenimi trditvami je večina takšnih, 
ki se nanašajo na vitamine in minerale, 
medtem ko za mnoge trditve, vključno s 

tistimi, ki se nanašajo na probiotike, še 
niso bili predstavljeni zadostni dokazi. 
Proizvajalci izdelkov s probiotičnimi 
bakterijami zato izvajajo dodatne 
raziskave, s katerimi ugotavljajo vpliv 
svojih izdelkov na zdravje. Rezultate 
teh raziskav bodo predstavili Evropski 
agenciji za varno hrano (EFSA), ki bo 
ocenila, ali so dokazi za pozitiven vpliv na 
zdravje zadostni. Do takrat se zdravstvene 

trditve v povezavi s probiotiki ne smejo 
uporabljati.
Nova zakonodaja bo prav gotovo 
pripomogla k večji urejenosti trga s 
prehranskimi dopolnili in funkcionalnimi 
živili, kar pomeni tudi manj možnosti za 
zavajanje potrošnika.

Kako naj se potrošnik odloči, katere 
probiotike oziroma prebiotike kupiti?
Na trgu je res veliko probiotičnih 
izdelkov, tako prehranskih dopolnil kot 
tudi različnih živil, zato se je res težko 
odločiti, katerega bomo izbrali. V prvi 
vrsti je pomembno, da se izogibamo 
tistih izdelkov, ki naj bi pomagali kar 
pri vseh težavah. Vedeti moramo, da 
vsak bakterijski sev deluje drugače, zato 
določen bakterijski sev lahko pomaga pri 
določeni težavi, drugi pa ima popolnoma 
drugačno delovanje. Ko izbiramo 
probiotični izdelek, moramo najprej 
vedeti, kakšne so naše potrebe in želje, 
pri izbiri ustreznega izdelka nam bodo 
gotovo lahko najbolje pomagali v lekarni.
Na trgu je tudi veliko mlečnih izdelkov, 
zlasti jogurtov, z napisom probiotični. 
Ti izdelki poleg tehnološko pomembnih 
mlečnokislinskih bakterij vsebujejo tudi 
probiotične bakterije. Večina probiotičnih 
mlečnih izdelkov na našem tržišču 
vsebuje bakterijske seve, ki so dobro 
raziskani in katerih pozitiven učinek je 
tudi dokazan s kliničnimi študijami. 
Pomembno je tudi, da so probiotične 
bakterije v izdelku žive in da jih je 
dovolj. Na osnovi naših raziskav lahko 
rečem, da probiotični mlečni izdelki 
na našem tržišču večinoma vsebujejo 
zadostno število živih mikroorganizmov. 
Prehranska dopolnila se po kakovosti 
bolj razlikujejo, saj nekateri izdelki ne 
vsebujejo vseh deklariranih bakterijskih 
vrst ali pa njihovo število ni zadostno, se 
pa tudi tu stanje iz leta v leto izboljšuje.
Kateri probiotik je najboljši za nas, 
lahko ugotovimo samo mi sami, saj se 
naša mikrobiota razlikuje od mikrobiote 
drugih ljudi in zato ni nujno, da bo 
neki probiotik, ki je na primer nekomu 
pomagal pri spodbujanju prebave, tako 
deloval tudi pri nas. 
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PROBIOTIKI IN 
PREBIOTIKI

Človekovo telo normalno poseljujejo 
mikroorganizmi. Prisotni so na naši koži, 
v ustih, največ pa jih je v našem črevesju. 
Črevesje zdravega človeka poseljuje 
sto tisoč milijard mikroorganizmov, 
kar je desetkrat več, kot je vseh celic 
v našem telesu. Poselitev prebavnega 
trakta z mikroorganizmi se začne ob 
rojstvu človeka in je v začetni fazi 
odvisna predvsem od načina poroda ter 
mikroflore matere in okolja, kasneje pa 
od prehrane. Po določenem času se v 
črevesju vzpostavi stabilna mikrobiota, 
ki je značilna za vsakega posameznika. 
Črevesno mikrobioto sestavljajo »dobre« 
in »slabe« bakterije. Dobre bakterije 
predstavljajo obrambo pred vdorom 
slabih bakterij, vzpodbujajo imunski 
odziv in sodelujejo pri razgradnji hrane.

Kaj so probiotiki in kako delujejo
Probiotiki so po definiciji živi 
mikroorganizmi, ki pozitivno delujejo 
na zdravje človeka, če jih je ta zaužil 
v zadostni količini. Probiotiki so 
najpogosteje bakterije, zlasti iz rodov 
Lactobacillus in Bifidobacterium, redkeje 
pa tudi kvasovke. Pomembno je vedeti, da 
niso vsi laktobacili in vse bifidobakterije 
probiotiki; vsakemu rodu bakterij namreč 
pripada več bakterijskih vrst in vsaki vrsti 
več različnih sevov. To je pomembno 
zato, ker imajo različni sevi lahko povsem 
različne lastnosti in torej tudi različne 
učinke na zdravje človeka. 
Probiotične bakterije morajo imeti 
posebne lastnosti, ki jim omogočajo, da 
žive preidejo skozi želodec v črevesje, 
kjer se lahko ustavijo ali celo naselijo. 
V črevesju morajo s svojim delovanjem 
pozitivno vplivati na počutje in zdravje 
človeka. Uravnavajo lahko delovanje 
imunskega sistema, tekmujejo z drugimi, 
zlasti škodljivimi mikroorganizmi, ali pa 
vzpodbujajo delovanje prebavil … 

Kaj so prebiotiki in kako delujejo
Prebiotiki so snovi, ki jih encimi našega 
telesa niso sposobni razgraditi in zato 
nerazgrajeni pridejo do debelega črevesa. 
V debelem črevesu pa postanejo hrana 

koristnim bakterijam 
in tako pospešujejo 
njihovo rast in 
razmnoževanje, kar 
lahko ugodno vpliva 
na naše zdravje in 
počutje. Prebiotiki 
so bodisi naravna 
sestavina hrane, zlasti 
sadja in zelenjave, 
lahko pa so tudi 
sintetizirani in dodani 
hrani. Najpogosteje 
uporabljeni prebiotiki 

so inulin in različni oligosaharidi.

Zakaj naj bi jemali 
probiotike in prebiotike
Probiotike in prebiotike naj bi uživali 
predvsem kot preventivno, za vzdrževanje 
stabilne črevesne mikrobiote in 
uravnavanje imunskega sistema. Če se 
to ravnovesje poruši, do česar lahko 
pride zaradi uživanja antibiotika, 
zaradi raznih okužb, obolenj, različnih 
načinov zdravljenja, kot so obsevanja 
in kemoterapije, stresa, nerednega 
prehranjevanja, spremembe okolja 
(potovanja), pa lahko probiotiki in 
prebiotiki pripomorejo k hitrejši 
vzpostavitvi normalnega stanja. Dokazani 
so različni pozitivni vplivi probiotikov 
na zdravje človeka: zmanjšujejo čas 
trajanja drisk, povezanih z antibiotiki, 
preprečujejo potovalne driske, 
preprečujejo razne okužbe z virusi in 
patogenimi bakterijami, pospešujejo 
prebavo, pomagajo pri zdravljenju 
alergij, zaprtja, črevesnih bolezni, kot sta 
ulcerozni kolitis in Chronova bolezen, 
sindrom iritabilnega črevesa ... 

Zdravilo ali prehransko dopolnilo?
Probiotiki se na trgu lahko pojavljajo v 
obliki funkcionalnih živil, prehranskih 
dopolnil ali v obliki zdravil. Funkcionalna 
živila so predvsem v obliki jogurtov, 
mlečnih napitkov in sirov, vedno več pa 
je tudi izdelkov rastlinskega izvora, kot so 
fermentirani izdelki iz soje. Prehranska 
dopolnila in zdravila pa so najpogosteje v 
v obliki praškov, kapsul, tablet ali kapljic. 
Razlika med zdravilom in prehranskim 
dopolnilom je v nadzoru kakovosti 
teh izdelkov. Zdravila imajo dokazano 
učinkovitost, kakovost in varnost, imajo 
dovoljenje za promet z zdravili in so 
registrirana. Za zdravila je urejen tudi 
inšpekcijski nadzor, ki preverja njihovo 

Tik pred počitnicami in možnimi prebavnimi težavami slišimo veliko o prehranskih 
izdelkih in dopolnilih z dodatkom probiotikov in prebiotikov, ki naj bi varovali naše 
zdravje in skrbeli za urejeno prebavo. Kaj pravzaprav so probiotiki in kaj prebiotiki in kako 
učinkujejo na naš organizem? Besedilo: Dr. Petra Mohar Lorbeg, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko



Anti-stress spada pod 
asortiment prehranskih 
dopolnil LAVAMEDICUS, kjer v kombinaciji 
tisočletja znanih zdravilnih rastlin 
(navadna melisa, pehtran, navadni hmelj) in 
moči vulkanskega minerala  ponuja možnost 
razstrupljanja ter moč do notranjega miru.

ANTI-STRESSNaravna moč do notranje umirjenosti

XXXXX kakovost. Ker so postopki registracije 
in nadzora zdravila zelo strogi in dragi, 
proizvajalci probiotične izdelke pogosteje 
registrirajo kot prehranska dopolnila. 
Prehranska dopolnila pa se obravnava 
kot živila, ki nimajo namena zdraviti, 
ampak le dopolnjevati običajno prehrano. 
Evropska zakonodaja ne predpisuje 
preverjanja sestave in delovanja tega 
izdelka, za kakovost teh izdelkov je 
odgovoren le proizvajalec. To ne pomeni, 
da so vsa prehranska dopolnila slaba, 
saj se proizvajalci vedno bolj zavedajo 
pomena kakovosti svojih izdelkov in 
to tudi redno preverjajo v neodvisnih 
laboratorijih. Zaradi razlike v nadzoru 
med zdravili in prehranskimi dopolnili se 
lahko na zdravilih uporabljajo medicinske 
trditve, na prehranskih dopolnilih pa le 
zdravstvene trditve.
Prebiotiki pa se dodajajo različnim 
vrstam živil, mlečnim izdelkom, sadno-
žitnim ploščicam, napitkom, žvečilnim 
gumijem in celo kruhu. V obliki 
prehranskih dopolnil pa se večinoma 
pojavljajo v kombinaciji s probiotičnimi 
bakterijami, lahko pa tudi kot dodatek 
različnim drugim prehranskim dodatkom 
(sladila, rastlinski izvlečki …).
Tako probiotiki kot prebiotiki so varni 
za uporabo, saj nimajo resnih stranskih 
učinkov. Lahko pa se ob večjem zaužitju 
predvsem prebiotikov, pa tudi nekaterih 
probiotikov, pojavijo napenjanje, 
vetrovi, krči, celo driska. Nekoliko večja 
pozornost ob uporabi probiotikov pa 
je potrebna pri ljudeh, ki imajo zelo 
oslabljen imunski sistem ali resnejša 
obolenja prebavil. V takem primeru 
se je pred uporabo probiotikov treba 
posvetovati z zdravnikom.

Je njihova učinkovitost dokazana?
Tako probiotiki kot prebiotiki so 
natančno izbrani, njihove lastnosti in 
načini delovanja so dobro raziskani in 
opisani. Za določen bakterijski sev lahko 
rečemo, da je probiotičen šele takrat, 
ko so z njimi opravili študije na ljudeh 
in dokazali, da imajo določen pozitiven 
učinek na zdravje.
Se je pa v zadnjih desetih letih na 

tržišču pojavila poplava probiotičnih 
in drugih prehranskih dopolnil, med 
katerimi so zelo dobri po kakovosti 
in učinkovitosti, pa tudi takšni, ki 
nimajo dokazanih učinkov. Zato je 
evropska skupnost leta 2006 sprejela 
uredbo, ki ureja uporabo zdravstvenih 
trditev na živilih, in v lanskem letu tudi 
izdala seznam zdravstvenih trditev, ki 
se lahko uporabljajo. Med sprejetimi 
zdravstvenimi trditvami je večina takšnih, 
ki se nanašajo na vitamine in minerale, 
medtem ko za mnoge trditve, vključno s 

tistimi, ki se nanašajo na probiotike, še 
niso bili predstavljeni zadostni dokazi. 
Proizvajalci izdelkov s probiotičnimi 
bakterijami zato izvajajo dodatne 
raziskave, s katerimi ugotavljajo vpliv 
svojih izdelkov na zdravje. Rezultate 
teh raziskav bodo predstavili Evropski 
agenciji za varno hrano (EFSA), ki bo 
ocenila, ali so dokazi za pozitiven vpliv na 
zdravje zadostni. Do takrat se zdravstvene 

trditve v povezavi s probiotiki ne smejo 
uporabljati.
Nova zakonodaja bo prav gotovo 
pripomogla k večji urejenosti trga s 
prehranskimi dopolnili in funkcionalnimi 
živili, kar pomeni tudi manj možnosti za 
zavajanje potrošnika.

Kako naj se potrošnik odloči, katere 
probiotike oziroma prebiotike kupiti?
Na trgu je res veliko probiotičnih 
izdelkov, tako prehranskih dopolnil kot 
tudi različnih živil, zato se je res težko 
odločiti, katerega bomo izbrali. V prvi 
vrsti je pomembno, da se izogibamo 
tistih izdelkov, ki naj bi pomagali kar 
pri vseh težavah. Vedeti moramo, da 
vsak bakterijski sev deluje drugače, zato 
določen bakterijski sev lahko pomaga pri 
določeni težavi, drugi pa ima popolnoma 
drugačno delovanje. Ko izbiramo 
probiotični izdelek, moramo najprej 
vedeti, kakšne so naše potrebe in želje, 
pri izbiri ustreznega izdelka nam bodo 
gotovo lahko najbolje pomagali v lekarni.
Na trgu je tudi veliko mlečnih izdelkov, 
zlasti jogurtov, z napisom probiotični. 
Ti izdelki poleg tehnološko pomembnih 
mlečnokislinskih bakterij vsebujejo tudi 
probiotične bakterije. Večina probiotičnih 
mlečnih izdelkov na našem tržišču 
vsebuje bakterijske seve, ki so dobro 
raziskani in katerih pozitiven učinek je 
tudi dokazan s kliničnimi študijami. 
Pomembno je tudi, da so probiotične 
bakterije v izdelku žive in da jih je 
dovolj. Na osnovi naših raziskav lahko 
rečem, da probiotični mlečni izdelki 
na našem tržišču večinoma vsebujejo 
zadostno število živih mikroorganizmov. 
Prehranska dopolnila se po kakovosti 
bolj razlikujejo, saj nekateri izdelki ne 
vsebujejo vseh deklariranih bakterijskih 
vrst ali pa njihovo število ni zadostno, se 
pa tudi tu stanje iz leta v leto izboljšuje.
Kateri probiotik je najboljši za nas, 
lahko ugotovimo samo mi sami, saj se 
naša mikrobiota razlikuje od mikrobiote 
drugih ljudi in zato ni nujno, da bo 
neki probiotik, ki je na primer nekomu 
pomagal pri spodbujanju prebave, tako 
deloval tudi pri nas. 
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Človekovo telo normalno poseljujejo 
mikroorganizmi. Prisotni so na naši koži, 
v ustih, največ pa jih je v našem črevesju. 
Črevesje zdravega človeka poseljuje 
sto tisoč milijard mikroorganizmov, 
kar je desetkrat več, kot je vseh celic 
v našem telesu. Poselitev prebavnega 
trakta z mikroorganizmi se začne ob 
rojstvu človeka in je v začetni fazi 
odvisna predvsem od načina poroda ter 
mikroflore matere in okolja, kasneje pa 
od prehrane. Po določenem času se v 
črevesju vzpostavi stabilna mikrobiota, 
ki je značilna za vsakega posameznika. 
Črevesno mikrobioto sestavljajo »dobre« 
in »slabe« bakterije. Dobre bakterije 
predstavljajo obrambo pred vdorom 
slabih bakterij, vzpodbujajo imunski 
odziv in sodelujejo pri razgradnji hrane.

Kaj so probiotiki in kako delujejo
Probiotiki so po definiciji živi 
mikroorganizmi, ki pozitivno delujejo 
na zdravje človeka, če jih je ta zaužil 
v zadostni količini. Probiotiki so 
najpogosteje bakterije, zlasti iz rodov 
Lactobacillus in Bifidobacterium, redkeje 
pa tudi kvasovke. Pomembno je vedeti, da 
niso vsi laktobacili in vse bifidobakterije 
probiotiki; vsakemu rodu bakterij namreč 
pripada več bakterijskih vrst in vsaki vrsti 
več različnih sevov. To je pomembno 
zato, ker imajo različni sevi lahko povsem 
različne lastnosti in torej tudi različne 
učinke na zdravje človeka. 
Probiotične bakterije morajo imeti 
posebne lastnosti, ki jim omogočajo, da 
žive preidejo skozi želodec v črevesje, 
kjer se lahko ustavijo ali celo naselijo. 
V črevesju morajo s svojim delovanjem 
pozitivno vplivati na počutje in zdravje 
človeka. Uravnavajo lahko delovanje 
imunskega sistema, tekmujejo z drugimi, 
zlasti škodljivimi mikroorganizmi, ali pa 
vzpodbujajo delovanje prebavil … 

Kaj so prebiotiki in kako delujejo
Prebiotiki so snovi, ki jih encimi našega 
telesa niso sposobni razgraditi in zato 
nerazgrajeni pridejo do debelega črevesa. 
V debelem črevesu pa postanejo hrana 

koristnim bakterijam 
in tako pospešujejo 
njihovo rast in 
razmnoževanje, kar 
lahko ugodno vpliva 
na naše zdravje in 
počutje. Prebiotiki 
so bodisi naravna 
sestavina hrane, zlasti 
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Razlika med zdravilom in prehranskim 
dopolnilom je v nadzoru kakovosti 
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Tik pred počitnicami in možnimi prebavnimi težavami slišimo veliko o prehranskih 
izdelkih in dopolnilih z dodatkom probiotikov in prebiotikov, ki naj bi varovali naše 
zdravje in skrbeli za urejeno prebavo. Kaj pravzaprav so probiotiki in kaj prebiotiki in kako 
učinkujejo na naš organizem? Besedilo: Dr. Petra Mohar Lorbeg, Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko



“Microlife merilniki krvnega 
tlaka, digitalni termometri 
in celoten program so kvalitetni, natančni, 

priporočeni s strani zdravnikov ter strokovnega 
kadra in so klinično testirani. Nudijo vam 

neodvisnost in polno uživanje življenja. Na voljo 
v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah. 

Več informacij na modri številki 080 80 91 in na 
spletnih straneh www.123zdravi.si ter  www.vpd.si

Deklaracije na živilih
Natrij oziroma sol je običajno 
označen/-a z enoto mg/100 g ali 
g/100 g.
Pri tem upoštevajte, da vsak izdelek, 
ki vsebuje več kot 1,5 g soli/100 g 
živila oziroma izdelka ali več kot 
0,6 g natrija/100 g živila oziroma 
izdelka, ni primeren za vaše zdravje!
Čim pogosteje poskusite izbrati 
živila, ki vsebujejo do 0,3 g soli/100 
g oziroma 0,1 g natrija/100 g.

Priprava jedi
Poskusite se odvaditi dosoljevanja – 
pri kuhi in mizi. Najbolj nesmiselno 
je dosoliti hrano, še preden jo sploh 
poskusite; tako se samo navajate 
na vse bolj slan okus in posledično 
večji vnos soli.
•	V zameno za sol začnite 

uporabljati različna zelišča – 
sveža, suha ali zamrznjena. Na 
voljo je zelo pester izbor začimb, 
zato pogumno preizkušajte nove 
okuse. Veliko začimb in zelišč pa 
ima tudi druge ugodne učinke na 
naš organizem (uravnavajo tek, 
izboljšujejo prebavo).

•	Cele, zrnate začimbe (lovor, poper, 
brinove jagode) dodajajte jedem 
na začetku kuhanja, da pravočasno 
izločijo svojo aromo, narezane, 
mlete začimbe pa deset minut 
pred koncem kuhanja.

•	Uporabljajte pražena semena 
(sezam, sončnično seme) za 
popestritev okusa.

•	Izognite se juham iz vrečk, jušnim 
kockam, slanim začimbam in 
podobnim koncentratom. Hrana, 
pripravljena iz svežih živil, je 
ne samo manj slana (če seveda 
prekomerno ne dosolite), ampak 
vsebuje tudi veliko več za zdravje 
pomembnih hranilnih snovi.

•	Za pripravo mesa in rib 
uporabljajte marinado. Marinada 
jedi zmehča, ohranja sočnost in 
jim daje okus. Pripravite jo lahko 

iz kisa ali limoninega soka, malo 
kakovostnega rastlinskega olja, 
gorčice, čebule, česna, peteršilja 
in drugih začimb. Meso ali ribe 
prelijte z marinado, tako da je 
živilo v celoti pokrito s tekočino; 
tako pustite poljubno dolgo časa.

•	Za optimalen okus obrokov 
zelenjavo le zmerno dušite (zelene 
bučke, buče, korenje, ohrovt, 
koromač, zelje in drugo).

•	Za pripravo omak uporabljajte 
zrel paradižnik, svežo papriko in 
česen.

Prehranjevanje zunaj doma
•	Slovenci se v vedno večji meri 

prehranjujemo zunaj doma. Če 
je prehranjevanje zunaj doma res 
neizbežno, vsaj poskrbite, da vaši 
obroki v restavracijah vsebujejo 
čim manj soli.

•	Kadar naročate pico, izberite 
vegetarijansko ali s sveže 
pripravljenim mesom, namesto 
z mesnimi izdelki (salame, 
hrenovke, slanina). Ne naročajte 
dodatnega sira.

•	Izogibajte se prehranjevanju 
s sendviči. Tudi z njimi boste 
namreč zelo hitro in nevede 
zaužili velike količine soli. Le 
občasno si lahko pripravite bolj 
zdravo različico sendviča, ki je 
sestavljen iz polnozrnatega kruha 
(žemlje), manj mastnega sira, kosa 
pečenega piščančjega fileja ali 
tune/lososa namesto sendviča z 
lepinjo, s slanino ali salamo.

•	Namesto različnih paradižnikovih 
koncentratov izberite rezine 
svežega paradižnika.

•	Ne dosoljujte obrokov.
•	Kadar naročate solato, si sami 

dodajte kis in manjše količine 
rastlinskega olja; omejite količino 
dodane soli oziroma si jo začinite 
z naravnimi začimbami. Izogibajte 
se prelivom, ki so bogati s soljo in 
tudi z maščobami.

PrEHraNa

Sol v 
prehrani

Kuhinjska sol v živilih nima samo vloge 
hranila, ampak tudi vrsto tehnoloških 
funkcij. Funkcije soli v živilski industriji 
lahko razdelimo v tri skupine:
•	slan okus izdelkov in okrepitev drugih 

okusov v izdelku;
•	posebne lastnosti soli, ki pripomorejo 

k določenim tehnološkim procesom za 
pridobivanje ustrezne konsistence in 
barve izdelka;

•	učinek konzerviranja v smislu 
zmanjševanja rasti mikroorganizmov. 

V letu 2006 je Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) ugotovila, da v 
industrializiranih državah približno 75 
odstotkov celotne dnevno zaužite soli 
prihaja iz predelanih živil, torej iz živil, ki 
jim je med predelavo ali pripravo dodana 
sol (všteti so tudi obroki, zaužiti v javnih 
prehranskih obratih in lokalih). Okoli 
deset odstotkov celotne dnevno zaužite 
količine soli dobimo iz živil, kjer je sol 
naravno prisotna, okoli 15 odstotkov pa z 
dosoljevanjem pri kuhi oziroma pripravi 
hrane ter pri mizi.

Kako zmanjšati sol v prehrani? 
Ugotovljeno je bilo, da lahko kar 80 
odstotkov srčno-žilnih bolezni, kapi in 
sladkorne bolezni tipa 2 ter  40 odstotkov 
rakavih obolenj  preprečimo, in sicer 
z bolj zdravim načinom življenja, ki 
pa med drugim vključuje tudi manjši 

Vedno znova slišimo svarila pred preveliko količino soli v naši prehrani. Katerim živilom se dodaja 
sol in koliko je človeški organizem potrebuje, koliko soli pa mu škoduje ter kako lahko uspešno 
zmanjšate vnos soli?

Besedilo: Inštitut za varovanje zdravja

Praktični nasveti
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vnos soli. Ljudje smo (predvsem v 
razvitih državah) vajeni precej močne 
slanosti hrane. Pravzaprav tako zelo, da 
pogostokrat odklanjamo hrano, ki za 
naš okus ni dovolj slana. Te navade se 
držimo, čeprav je bilo z raziskavami že 
večkrat ugotovljeno, da živila in obroki, 
ki jih uživamo, vsebujejo preveč soli.  
Spodbudno pa je dejstvo, da se človeški 
organizem v razmeroma kratkem času 
brez težav prilagodi na nižjo, bolj zdravo 
vsebnost soli v prehrani. Raziskave z 
manjšim in s postopnim zmanjšanjem 
vnosa soli in z vzdrževanjem tega za 
8–12 tednov so pri preiskovancih namreč 
pokazale, da se je potreba po soli občutno 
zmanjšala.

Koliko soli potrebujemo?
V primerjavi z dejstvom, da naše telo 
potrebuje dnevno le 1,4 grama soli 
(zgornja, še varna meja pa je pet gramov 
dnevno glede na priporočila), ugotovimo, 
da lahko že z dvema rezinama belega 
kruha ali z nekaj rezinami salame ali 
sira že popolnoma zadostimo dnevnim 
potrebam po natriju! Če iz teh sestavin 
sestavimo sendvič, pa že dosežemo 
zgornjo, še varno mejo!
Da bi v vaši prehrani lažje zmanjšali 
količino zaužite soli in s tem natrija, vam 
ponujamo nekaj praktičnih nasvetov za 
izbiro ter pripravo živil in obrokov.

ŽE Z DVEMA REZINAMA BELEGA KRUHA 
ALI Z NEKAJ REZINAMI SALAME ALI SIRA 
ŽE POPOLNOMA ZADOSTIMO DNEVNIM 
POTREBAM PO NATRIJU. čE IZ TEH 
SESTAVIN SESTAVIMO SENDVIč, PA ŽE 
DOSEŽEMO ZGORNJO, ŠE VARNO MEJO!

S kosom pice  človek dobi za 
ves dan dovolj soli.

Z dvema kosoma kruha človek 
dobi za ves dan dovolj soli.

S petimi rezinami salame človek 
dobi za ves dan dovolj soli.
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razvitih državah) vajeni precej močne 
slanosti hrane. Pravzaprav tako zelo, da 
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naš okus ni dovolj slana. Te navade se 
držimo, čeprav je bilo z raziskavami že 
večkrat ugotovljeno, da živila in obroki, 
ki jih uživamo, vsebujejo preveč soli.  
Spodbudno pa je dejstvo, da se človeški 
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vnosa soli in z vzdrževanjem tega za 
8–12 tednov so pri preiskovancih namreč 
pokazale, da se je potreba po soli občutno 
zmanjšala.

Koliko soli potrebujemo?
V primerjavi z dejstvom, da naše telo 
potrebuje dnevno le 1,4 grama soli 
(zgornja, še varna meja pa je pet gramov 
dnevno glede na priporočila), ugotovimo, 
da lahko že z dvema rezinama belega 
kruha ali z nekaj rezinami salame ali 
sira že popolnoma zadostimo dnevnim 
potrebam po natriju! Če iz teh sestavin 
sestavimo sendvič, pa že dosežemo 
zgornjo, še varno mejo!
Da bi v vaši prehrani lažje zmanjšali 
količino zaužite soli in s tem natrija, vam 
ponujamo nekaj praktičnih nasvetov za 
izbiro ter pripravo živil in obrokov.
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DIEMON je  definirana, 
po diabetoloških 

načelih pripravljena hrana, ki 
olajša vsakodnevno prehrano in 

dietoterapijo. Uravnotežen obrok 
za uravnotežen dan.
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PrEHraNa

Edino, kar šteje pri diabetesu, je normalen krvni sladkor. Če so vam diagnosticirali 
diabetes tipa 2, je vaš glavni cilj samo en: normalen krvni sladkor. Kako boste ta cilj 
dosegli, je odvisno od vas. Na razpolago imate tri možnosti: spremembo življenjskega 
sloga, tablete in inzulin. Besedilo: Darja Lovšin, dietologinja

Joj, sem vesel, 
spet bom jedel!

diabetesa dolgoročno in kratkoročno. 
Strokovno je dokazano, da z znižanjem 
telesne teže za sedem kilogramov bolnik v 
povprečju zniža krvni sladkor za 2 mmol/l, 
z normaliziranjem telesne teže pa lahko 
popolnoma uredi krvni sladkor. Žal je vse 
premalo motiviranih bolnikov, ki bi jim 
to uspelo, zato je lani Zavod Diabetes v 
sodelovanju s številnimi partnerji začel 
opozarjati na te veliko premalo izkoriščene 
možnosti s kampanjo Krvni sladkor čista 
5. Bodi odličnjak! 
Kratkoročno pa lahko na urejen krvni 
sladkor vplivamo s pravilnim izborom 
in pripravo živil, da dobimo obrok z 
nižjo glikemično obremenitvijo. V svoji 
zadnji kuharici sem v tej smeri posvetila 
še zlasti veliko pozornost pripravi 
zdravih prigrizkov in sladic, kot najbolj 
problematičnih v zdravi prehrani. 

Je diabetes mogoče s pravilno hrano 
zaustaviti oziroma celo pozdraviti?
Ena od s hrano najbolj povezanih bolezni 
je diabetes. Vendar bi bilo premalo reči, da 
so za diabetes kriva samo slaba prehrana, 
prazni ogljikovi hidrati, sladkor v hrani 
in pijačah. Diabetes tipa 2 je veliko več, 
je bolezen življenjskega sloga v celoti, 
takšnega, kakršnega smo se navadili v 
družini in kot smo si ga v kasnejših letih 
sami oblikovali. Včasih je bila »sladkorna« 
bolezen vladarjev, dobili so jo samo 
najbolj premožni (in debeli). Z družbenim 
razvojem 20. stoletja pa si je diabetes 
pridobil domovinsko pravico med širokimi 
ljudskimi množicami. 
S širjenjem debelosti se širi tudi diabetes, 
kar seveda pomeni, da je to bolezen, ki bi 
jo lahko veliko bolje preprečevali, če bi se 
zdravo prehranjevali in več gibali, v pomoč 
pa bi bila tudi večja ozaveščenost o hudih 
posledicah te bolezni. Možganska kap in 
srčni infarkt sta pri slabo zdravljenem 
diabetesu pričakovan zaplet, o čemer se še 
premalo ve. 

V Sloveniji je že kar nekaj odličnjakov, 
ki jim je ob diagnozi diabetes mellitus 
tip 2 uspelo s korenito spremembo 
življenjskega sloga krvni sladkor tako 
dobro normalizirati, da ni več potrebna 
medikamentozna terapija. Takim bi 
lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za nagrado odobril vsaj teden 
dni zdraviliškega oddiha, kajti zdravljenje 
enega diabetika stane v povprečju 1.500 
evrov letno, je pokazala evropska raziskava 
o stroških diabetesa CODE – 2. 

Kateri hrani se morajo diabetiki 
nujno izogibati?
Edino merilo je krvni sladkor, če je ta 
normalen, lahko diabetik po malem je 
vse. Vendar pa kar tri četrtine bolnikov 
ne dosega pričakovanih rezultatov 
zdravljenja, se pravi, da nimajo urejenega 
krvnega sladkorja in so v stanju kronične 
hiperglikemije. Zanje velja, naj se izogibajo 
zlasti živil z visokim glikemičnim 
indeksom, to pa so naslednja škrobna 
živila: kruh, peciva, krompir in testenine iz 
bele moke. 
Če je sladkor visok, je treba kruh in 
krompir za nekaj dni popolnoma črtati 

iz prehrane, rezultat bo kmalu viden na 
merilniku krvnega sladkorja. Seveda se je 
ob tako radikalni spremembi prehranskega 
režima dobro »oborožiti« z diabetičnim 
kuharskim priročnikom, kjer bodo bolniki 
našli več okusnih in zdravih rešitev, kot si 
morda predstavljajo. Idealno bi bilo, če se 
jim na »diabetični dieti« pridružijo tudi 
drugi družinski člani. 
Medtem ko se pri nas začne dan s kruhom, 
nadaljuje s kruhom in konča s kruhom, 
imajo Vietnamci že za zajtrk izdatno 
juho pho z malo mesa, svežo zelenjavo 
in rezanci, kar je za krvni sladkor, ne 
glede na to, ali ima človek diabetes ali ne, 
veliko bolj zdravo, občutek sitosti pa je 
preverjeno dolgotrajen. Tako juho strežejo 
za drobiž na vsakem vogalu, medtem ko 
pri nas prevladujejo burgerji. Namesto, 
da bi se lotili tega problema, se križamo 
nad sladkimi pijačami. Sem absolutno 
proti davku na sladke pijače, prvič, ker je 
brez strokovne osnove, in drugič, ker je 
treba večino hrane, pa tudi drugih stvari, 
poceniti, ne podražiti.

Katera pa je tista hrana, 
ki je koristna in dovoljena?
Zelenjava in sadje bi morala biti na prvem 
mestu, ker prispevata v hrano vlaknine, 
ki izjemno učinkovito upočasnijo 
naraščanje krvnega sladkorja po obroku. 
Vlaknine dobimo tudi s polnozrnatimi 
žitnimi izdelki (moka, kosmiči, celo 
zrnje), sama imam zlasti rada bulgur, ki 
se lepo navzame spremljajočih mesnih 
in zelenjavnih okusov ter ima zmeren 
glikemični indeks. V kombinaciji s sadjem 
in zelenjavo lahko vsaki jedi znižamo 
glikemično obremenitev, a kaj, ko vemo, 
da kar 43 odstotkov odraslega slovenskega 
prebivalstva med 25. in 64. letom ne 
uživa sadja in zelenjave vsakodnevno. 
Tu je ogromno rezerve za preprečevanje 
kroničnih bolezni življenjskega sloga. 
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3in1. je bil razvit za večkratno samo-testiranje s 
preprosto menjavo testnih lističev.

3in1. je nov sistem za nadzor sladkorja, 
holesterola in trigliceridov v krvi. 

Merilnik za merjenje vseh treh 
parametrov. Sladkorja, holesterola 
in trigliceridov v krvi.

Dobavljiv v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah z medicinsko tehničnimi pripomočki.

NOVO!

Nova diabetična kuharica Mala kosila, 
prigrizki in posladki vam lahko pomaga 
pri spreminjanju življenjskega sloga, saj 
prinaša najnovejša spoznanja o diabetični 
prehrani, zdravem kombiniranju jedi 
in obremenilnem vplivu različnih živil 
na krvni sladkor. Avtorica Darja Lovšin 
poudarja, da je diabetična prehrana lahko 
dolga leta edini terapevtski postopek, 
s katerim bolnik vzdržuje normalno 
glikemijo, česar se žal mnogi premalo 
zavedajo. Z njo smo se pogovarjali o 
prehrani diabetikov in o diabetesu.

Kakšna so splošna načela za prehrano 
diabetikov?
V diabetični prehrani uporabljamo manj 
maščob in pazimo na njihovo kakovost, 
izogibamo se visokoglikemični beli 
moki in jo v kruhu, testeninah in pecivih 
nadomeščamo s polnovredno, previdno 
uporabljamo sol in čez dan zaužijemo 

najmanj pol kilograma zelenjave in sadja, 
kuhanega ali presnega. Predvsem pa od 
zajtrka do večerje dodajamo vlaknine, 
ker zaustavljajo krvni sladkor, s tem pa 

dobimo dodaten bonus, hrana postane bolj 
raznolika in zdrava, lažje prebavljiva in 
samo še okusnejša. Zato nikar ne ločujmo, 
temveč kombinirajmo!

Kaj je glikemični indeks in zakaj je 
pomemben pri prehrani diabetika?
Glikemični indeks (GI) se je v 30. 
letih, odkar je kanadski zdravnik dr. 
David Jenkins objavil prvo indeksno 
lestvico relativnih glikemičnih učinkov 
51 ogljikohidratnih živil, izkazal za 
uporabnejši prehranski koncept od 
kemične razvrstitve ogljikovih hidratov 
na enostavne in sestavljene oziroma na 
sladkorje in škrob. Dr. Jenkins je sistem 
razvil in ga leta 1981 objavil v strokovni 

reviji, da bi sladkorni bolniki s prehrano 
lažje uravnavali raven inzulina v telesu, 
kmalu pa je postalo jasno, da je sistem 
GI izjemno koristen za vsakogar, tudi za 
povsem zdrave posameznike, še bolj pa 
zagrizene športnike.
GI je namreč omogočil nov vpogled 
v odnos med fiziološkimi učinki živil, 
bogatih z ogljikovimi hidrati in zdravjem. 
Ogljikohidratna živila imajo to lastnost, 
da dvignejo krvni sladkor. Višji je 
glikemični indeks živila, višje to živilo 
dvigne krvni sladkor po obroku. Več 
študij je pokazalo, da je dalj časa trajajoča 
prehrana, v kateri prevladujejo živila z 
visokim glikemičnim indeksom, povezana 
s povečanim tveganjem za razvoj diabetesa 
tipa 2, srčno-žilnimi obolenji in nekaterimi 
vrstami raka.
Leta 1997 je skupina strokovnjakov 
Organizacije za hrano in kmetijstvo 
in Svetovne zdravstvene organizacije 
pregledala razpoložljive rezultate raziskav 
o pomenu ogljikovih hidratov v človeški 
prehrani na zdravje in za klasificiranje 
ogljikohidratnih živil priporočila metodo 
GI. Danes je GI najbolj zanesljiva, 
fiziološko utemeljena klasifikacija živil 
glede na njihov postprandialni glikemični 
učinek.
Z glikemičnim indeksom je opremljenih le 
nekaj najosnovnejših živil, naša prehrana 
pa je veliko bolj kompleksna, zato mora 
diabetik sam opazovati, kako kakšna hrana 
vpliva na njegovo glikemijo. Z merilnikom 
krvnega sladkorja naj izmeri krvni sladkor 
pred obrokom, uro in pol kasneje pa 
preveri na merilniku, koliko je po obroku 
porasel. Dvig ne sme biti večji od dveh 
milimolov, krvni sladkor pa naj nikoli, tudi 
po obroku, ne presega 10 mmol/l, sicer se 
poveča tveganje zapletov.

Kako prehrana vpliva na zdravljenje 
diabetesa? 
Z uravnoteženo zdravo diabetično 
prehrano vplivamo na zdravljenje 



DIEMON je  definirana, 
po diabetoloških 

načelih pripravljena hrana, ki 
olajša vsakodnevno prehrano in 

dietoterapijo. Uravnotežen obrok 
za uravnotežen dan.
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Joj, sem vesel, 
spet bom jedel!

diabetesa dolgoročno in kratkoročno. 
Strokovno je dokazano, da z znižanjem 
telesne teže za sedem kilogramov bolnik v 
povprečju zniža krvni sladkor za 2 mmol/l, 
z normaliziranjem telesne teže pa lahko 
popolnoma uredi krvni sladkor. Žal je vse 
premalo motiviranih bolnikov, ki bi jim 
to uspelo, zato je lani Zavod Diabetes v 
sodelovanju s številnimi partnerji začel 
opozarjati na te veliko premalo izkoriščene 
možnosti s kampanjo Krvni sladkor čista 
5. Bodi odličnjak! 
Kratkoročno pa lahko na urejen krvni 
sladkor vplivamo s pravilnim izborom 
in pripravo živil, da dobimo obrok z 
nižjo glikemično obremenitvijo. V svoji 
zadnji kuharici sem v tej smeri posvetila 
še zlasti veliko pozornost pripravi 
zdravih prigrizkov in sladic, kot najbolj 
problematičnih v zdravi prehrani. 

Je diabetes mogoče s pravilno hrano 
zaustaviti oziroma celo pozdraviti?
Ena od s hrano najbolj povezanih bolezni 
je diabetes. Vendar bi bilo premalo reči, da 
so za diabetes kriva samo slaba prehrana, 
prazni ogljikovi hidrati, sladkor v hrani 
in pijačah. Diabetes tipa 2 je veliko več, 
je bolezen življenjskega sloga v celoti, 
takšnega, kakršnega smo se navadili v 
družini in kot smo si ga v kasnejših letih 
sami oblikovali. Včasih je bila »sladkorna« 
bolezen vladarjev, dobili so jo samo 
najbolj premožni (in debeli). Z družbenim 
razvojem 20. stoletja pa si je diabetes 
pridobil domovinsko pravico med širokimi 
ljudskimi množicami. 
S širjenjem debelosti se širi tudi diabetes, 
kar seveda pomeni, da je to bolezen, ki bi 
jo lahko veliko bolje preprečevali, če bi se 
zdravo prehranjevali in več gibali, v pomoč 
pa bi bila tudi večja ozaveščenost o hudih 
posledicah te bolezni. Možganska kap in 
srčni infarkt sta pri slabo zdravljenem 
diabetesu pričakovan zaplet, o čemer se še 
premalo ve. 

V Sloveniji je že kar nekaj odličnjakov, 
ki jim je ob diagnozi diabetes mellitus 
tip 2 uspelo s korenito spremembo 
življenjskega sloga krvni sladkor tako 
dobro normalizirati, da ni več potrebna 
medikamentozna terapija. Takim bi 
lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije za nagrado odobril vsaj teden 
dni zdraviliškega oddiha, kajti zdravljenje 
enega diabetika stane v povprečju 1.500 
evrov letno, je pokazala evropska raziskava 
o stroških diabetesa CODE – 2. 

Kateri hrani se morajo diabetiki 
nujno izogibati?
Edino merilo je krvni sladkor, če je ta 
normalen, lahko diabetik po malem je 
vse. Vendar pa kar tri četrtine bolnikov 
ne dosega pričakovanih rezultatov 
zdravljenja, se pravi, da nimajo urejenega 
krvnega sladkorja in so v stanju kronične 
hiperglikemije. Zanje velja, naj se izogibajo 
zlasti živil z visokim glikemičnim 
indeksom, to pa so naslednja škrobna 
živila: kruh, peciva, krompir in testenine iz 
bele moke. 
Če je sladkor visok, je treba kruh in 
krompir za nekaj dni popolnoma črtati 

iz prehrane, rezultat bo kmalu viden na 
merilniku krvnega sladkorja. Seveda se je 
ob tako radikalni spremembi prehranskega 
režima dobro »oborožiti« z diabetičnim 
kuharskim priročnikom, kjer bodo bolniki 
našli več okusnih in zdravih rešitev, kot si 
morda predstavljajo. Idealno bi bilo, če se 
jim na »diabetični dieti« pridružijo tudi 
drugi družinski člani. 
Medtem ko se pri nas začne dan s kruhom, 
nadaljuje s kruhom in konča s kruhom, 
imajo Vietnamci že za zajtrk izdatno 
juho pho z malo mesa, svežo zelenjavo 
in rezanci, kar je za krvni sladkor, ne 
glede na to, ali ima človek diabetes ali ne, 
veliko bolj zdravo, občutek sitosti pa je 
preverjeno dolgotrajen. Tako juho strežejo 
za drobiž na vsakem vogalu, medtem ko 
pri nas prevladujejo burgerji. Namesto, 
da bi se lotili tega problema, se križamo 
nad sladkimi pijačami. Sem absolutno 
proti davku na sladke pijače, prvič, ker je 
brez strokovne osnove, in drugič, ker je 
treba večino hrane, pa tudi drugih stvari, 
poceniti, ne podražiti.

Katera pa je tista hrana, 
ki je koristna in dovoljena?
Zelenjava in sadje bi morala biti na prvem 
mestu, ker prispevata v hrano vlaknine, 
ki izjemno učinkovito upočasnijo 
naraščanje krvnega sladkorja po obroku. 
Vlaknine dobimo tudi s polnozrnatimi 
žitnimi izdelki (moka, kosmiči, celo 
zrnje), sama imam zlasti rada bulgur, ki 
se lepo navzame spremljajočih mesnih 
in zelenjavnih okusov ter ima zmeren 
glikemični indeks. V kombinaciji s sadjem 
in zelenjavo lahko vsaki jedi znižamo 
glikemično obremenitev, a kaj, ko vemo, 
da kar 43 odstotkov odraslega slovenskega 
prebivalstva med 25. in 64. letom ne 
uživa sadja in zelenjave vsakodnevno. 
Tu je ogromno rezerve za preprečevanje 
kroničnih bolezni življenjskega sloga. 
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Nova diabetična kuharica Mala kosila, 
prigrizki in posladki vam lahko pomaga 
pri spreminjanju življenjskega sloga, saj 
prinaša najnovejša spoznanja o diabetični 
prehrani, zdravem kombiniranju jedi 
in obremenilnem vplivu različnih živil 
na krvni sladkor. Avtorica Darja Lovšin 
poudarja, da je diabetična prehrana lahko 
dolga leta edini terapevtski postopek, 
s katerim bolnik vzdržuje normalno 
glikemijo, česar se žal mnogi premalo 
zavedajo. Z njo smo se pogovarjali o 
prehrani diabetikov in o diabetesu.

Kakšna so splošna načela za prehrano 
diabetikov?
V diabetični prehrani uporabljamo manj 
maščob in pazimo na njihovo kakovost, 
izogibamo se visokoglikemični beli 
moki in jo v kruhu, testeninah in pecivih 
nadomeščamo s polnovredno, previdno 
uporabljamo sol in čez dan zaužijemo 

najmanj pol kilograma zelenjave in sadja, 
kuhanega ali presnega. Predvsem pa od 
zajtrka do večerje dodajamo vlaknine, 
ker zaustavljajo krvni sladkor, s tem pa 

dobimo dodaten bonus, hrana postane bolj 
raznolika in zdrava, lažje prebavljiva in 
samo še okusnejša. Zato nikar ne ločujmo, 
temveč kombinirajmo!

Kaj je glikemični indeks in zakaj je 
pomemben pri prehrani diabetika?
Glikemični indeks (GI) se je v 30. 
letih, odkar je kanadski zdravnik dr. 
David Jenkins objavil prvo indeksno 
lestvico relativnih glikemičnih učinkov 
51 ogljikohidratnih živil, izkazal za 
uporabnejši prehranski koncept od 
kemične razvrstitve ogljikovih hidratov 
na enostavne in sestavljene oziroma na 
sladkorje in škrob. Dr. Jenkins je sistem 
razvil in ga leta 1981 objavil v strokovni 

reviji, da bi sladkorni bolniki s prehrano 
lažje uravnavali raven inzulina v telesu, 
kmalu pa je postalo jasno, da je sistem 
GI izjemno koristen za vsakogar, tudi za 
povsem zdrave posameznike, še bolj pa 
zagrizene športnike.
GI je namreč omogočil nov vpogled 
v odnos med fiziološkimi učinki živil, 
bogatih z ogljikovimi hidrati in zdravjem. 
Ogljikohidratna živila imajo to lastnost, 
da dvignejo krvni sladkor. Višji je 
glikemični indeks živila, višje to živilo 
dvigne krvni sladkor po obroku. Več 
študij je pokazalo, da je dalj časa trajajoča 
prehrana, v kateri prevladujejo živila z 
visokim glikemičnim indeksom, povezana 
s povečanim tveganjem za razvoj diabetesa 
tipa 2, srčno-žilnimi obolenji in nekaterimi 
vrstami raka.
Leta 1997 je skupina strokovnjakov 
Organizacije za hrano in kmetijstvo 
in Svetovne zdravstvene organizacije 
pregledala razpoložljive rezultate raziskav 
o pomenu ogljikovih hidratov v človeški 
prehrani na zdravje in za klasificiranje 
ogljikohidratnih živil priporočila metodo 
GI. Danes je GI najbolj zanesljiva, 
fiziološko utemeljena klasifikacija živil 
glede na njihov postprandialni glikemični 
učinek.
Z glikemičnim indeksom je opremljenih le 
nekaj najosnovnejših živil, naša prehrana 
pa je veliko bolj kompleksna, zato mora 
diabetik sam opazovati, kako kakšna hrana 
vpliva na njegovo glikemijo. Z merilnikom 
krvnega sladkorja naj izmeri krvni sladkor 
pred obrokom, uro in pol kasneje pa 
preveri na merilniku, koliko je po obroku 
porasel. Dvig ne sme biti večji od dveh 
milimolov, krvni sladkor pa naj nikoli, tudi 
po obroku, ne presega 10 mmol/l, sicer se 
poveča tveganje zapletov.

Kako prehrana vpliva na zdravljenje 
diabetesa? 
Z uravnoteženo zdravo diabetično 
prehrano vplivamo na zdravljenje 



Ljudje že tisočletja sanjamo o deželi, kjer 
se bosta cedila med in mleko. Mleko je 
vedno pomenilo nekaj dobrega, tekočino, 
ki je nahranila lačne, ozdravila bolne in je 
bila enako pomembna za revne in bogate. 
Morda je prav zato mleko tudi sestavni 
del naše prehranske kulture, nepogrešljiva 
surovina številnih starodavnih ljudskih 
jedi pa tudi modernih receptov.
Marsikdo se zato znajde v hudi zadregi, 
ko mora iz takšnih ali drugačnih vzrokov 
opustiti mleko. Prepoved mleka je ključna 
v različnih eksotičnih modnih dietah 
pa tudi uradna medicina 
vedno pogosteje diagnosticira 
alergijo na mleko ali laktozno 
intoleranco. Pri tem gre za dve 
popolnoma različni motnji, 
bistveno drugačni glede 
pristopa k dieti in glede možnih 
posledic.

Alergija na mleko 
Alergija na mleko je imunsko 
posredovana preobčutljivostna 
reakcija, pri kateri začne 
telo tvoriti protitelesa ali 
specializirane imunske celice, 
usmerjene proti beljakovinam 
v mleku. Ob stiku teh protiteles 
z mlekom lahko pride do hude 
reakcije, ki se lahko pokaže kot spremembe 
na koži (izpuščaj, koprivnica ali otekanje), 
lahko prizadene prebavila in povzroči 
vnetje s krvavo drisko, lahko pa pride do 
dušenja in celo anafilaktične reakcije s 
padcem pritiska in smrtjo.
Alergija na mleko je dokaj pogosta pri 
otrocih do tretjega leta; na srečo pa z 
dozorevanjem imunskega sistema izzveni 
in je pri odraslih bistveno redkejša (2‒5 
odstotkov otrok in manj kot odstotek 
odraslih). Protitelesa so usmerjena 
proti beljakovinam v mleku, tako da je 
treba pri dokazani alergiji popolnoma 

izločiti mleko in mlečne izdelke v vseh 
oblikah, tudi sire, skuto, smetano, 
maslo ... Nekateri posamezniki lahko 
reagirajo že samo na sledove mleka v 
kakih kupljenih, industrijsko predelanih 
živilih. Alergijsko preobčutljivost lahko 
dokazujemo s krvnimi preiskavami, tudi s 
kožnimi vbodnimi testi ali z nadzorovano 
obremenitvijo pod zdravniškim nadzorom.

Laktozna intoleranca
Na drugi strani gre pri laktozni intoleranci 
samo za problem prebave mlečnega 

sladkorja.
Laktoza ali mlečni sladkor je glavni vir 
energije v mleku vseh kopenskih sesalcev. 
Sestavljena je iz dveh delov, glukoze in 
galaktoze, in se mora zato v črevesju 
razgraditi, da se lahko vsrka v telo. To 
nalogo opravi encim laktaza, ki ga tvorijo 
in izločajo črevesne celice.
Ker je mleko hrana za odraščajoče 
potomce, se ta encim v velikih količinah 
izloča v otroški dobi, nato pa izločanje 
upade na približno 15 odstotkov prvotne 
aktivnosti. Tak upad aktivnosti laktaze je 
genetsko pogojen in zato odrasle živali in 

nekateri ljudje laktoze v odrasli dobi ne 
morejo več zadovoljivo prebavljati.
Vendar pa imamo ljudje možnost, da 
tudi v odrasli dobi proizvajamo ta encim 
in tako lahko uživamo mleko. Pred več 
tisoč leti je prišlo do naključne napake v 
genskem zapisu, zaradi katere se je encim 
laktaza izločal tudi v odraslem življenju. 
Ko so se ljudje ustalili, udomačili živali 
in začeli z živinorejo, se je izkazalo, da 
nosi motnja v genetskem zapisu prednost 
pri preživetju. Mleko je tudi odraslim 
zagotavljalo vir tekočine, hranilnih snovi 

in vitaminov. Lažje so vzgojili 
svoje potomce in genetska 
motnja se je postopno širila, 
dokler niso v nekaterih ljudstvih 
skoraj vsi prebavljali mleko še 
v pozni starosti. Navadili smo 
se, da se nam to zdi običajno 
in zato opišemo kot motnjo 
– laktozno intoleranco ‒ tisto 
redkejše naravno stanje, ko 
aktivnost laktaze v otroštvu in 
adolescenci izzveni. 

Kdaj se laktozna intoleranca 
pojavi
V takšnih primerih se 
neprenašanje mlečnega 
sladkorja pojavi največkrat 

v poznem otroštvu ali puberteti, čeprav 
lahko nekateri dalj časa shajajo z malo 
težavami, motnja pa se v polni meri 
razkrije šele v odrasli dobi ob kaki 
spremembi prehrane ali pa ob bolezni 
črevesja. Bolezni, ki prizadenejo tanko 
črevesje (na primer celiakija, Crohnova 
bolezen, hujše infekcije), pa lahko 
neodvisno od genetske nagnjenosti 
poškodujejo črevesno sluznico in privedejo 
do prehodne laktozne intolerance, dokler 
se črevesje ne pozdravi. Neprenašanje 
mlečnega sladkorja ali laktozna intoleranca 
je razširjena po vsem svetu. Najpogostejša, 

več kot 90-odstotna je na Daljnem vzhodu, 
tudi v Afriki, pa na Mediteranu, kjer na 
primer laktoze ne prenaša več kot 70 
odstotkov ljudi. Redkejša je v okoljih, kjer 
že dolgo časa gojijo živino in pijejo mleko, 
zelo redka pa je na severu, v Skandinaviji, 
kjer je intolerantnih le dobrih pet 
odstotkov ljudi.  V našem okolju centralne 
Evrope laktoze ne prebavlja približno 
30–40 odstotkov ljudi. 
Če vseeno popijejo 
mleko ali zaužijejo 
laktozo iz kakega 
drugega vira, se ta v 
tankem črevesju ne 
razgradi in ne vsrka 
v telo. Z drugimi 
ostanki hrane potuje 
dalje skozi prebavila 
v debelo črevesje, 
kjer jo porabijo 
bakterije normalne 
črevesne flore. Pri 
tem nastanejo plini 
in kratkoverižne 
maščobne kisline. 
Nekateri tega niti 
ne opazijo, nekateri 
pa imajo zato hude 
prebavne težave; to je 
seveda delno odvisno od sestave črevesne 
bakterijske flore in predvsem od količine 
zaužite laktoze. 

Kje je laktoza prisotna
Laktoza je naravno prisotna v mleku 
vseh domačih živali; vsebnost se sicer 
nekoliko razlikuje in je na primer kozje 
vsebuje nekoliko manj, vendar razlike niso 
bistvene. 
Je pa laktoze pomembno manj v kislem 
mleku, jogurtih ..., saj jo že razgradijo 
mlečnokislinske ali probiotične bakterije. 
Prav tako je je le malo v maslu in v sirih, 
kjer praviloma ostane v pinjencu oziroma 
sirotki. Zaradi naraščajoče potrošnje sira je 
sirotke vedno več; njena visoka prehranska 
vrednost in tehnološka uporabnost pa je 
vzrok, da jo prehranska industrija pogosto 
uporablja za dodajanje različnim slaščicam, 
omakam, kremam, namazom, napitkom, 
ponujajo jo v obliki različnih športnih 
prehranskih dodatkov ... 

Potrditev laktozne intolerance
Ob vsej tej ponudbi danes človek le redko 
ugotovi, da so njegove prebavne težave 
posledica zaužitega mleka, saj se pojavljajo 
po različnih drugih vrstah hrane, za 
katero niti ne pomisli, da vsebuje laktozo. 
Za diagnostiko laktozne intolerance so 
zato potrebne različne laboratorijske 

metode, na primer krvni ali dihalni test po 
obremenitvi z laktozo, včasih pa je mogoča 
tudi genska diagnostika. V Diagnostičnem 
centru Bled najraje uporabljamo vodikov 
dihalni test, ki je tudi v svetu najbolj 
priznan test za potrditev diagnoze. 
Preiskovanec na tešče zaužije testni obrok 
laktoze, nato pa več ur z meritvami plinov 
v izdihanem zraku spremljamo, ali se je 

laktoza normalno 
prebavila ali so 
morda iz nje v 
črevesju nastali 
plini. Obenem pa 
tudi ocenimo, ali je 
imel bolnik res kaj 
prebavnih motenj 
po zaužiti laktozi.

Kaj lahko ob 
laktozni 
intoleranci vseeno 
uživamo
Izogibanje laktozi 
je seveda potrebno 
le takrat, kadar ima 
človek zaradi tega 
nadležne težave. 
Zaužitje laktoze 
namreč tudi pri 

tistih, ki je ne prebavljajo, ne povzroča 
nobene dolgoročne zdravstvene škode 
niti kakih nevarnih trenutnih posledic. 
Zato se pri laktozni intoleranci ni treba 
kar povprek odpovedati vsemu mleku, 
mlečnim izdelkom in številnim vrstam 
industrijsko predelane hrane. 
Brez težav bo večina prenašala trde sire, 
navadno skuto, večino jogurtov in kislo 
mleko. Dokazano je tudi, da zaužitje 
laktoze v minimalni količini, kot jo 
pogosto najdemo kot polnilo v tabletah ali 
kapsulah, ni vprašljivo. Vsak lahko torej 
s poskušanjem oceni, kolikšno količino si 
še lahko privošči, in večina prenese 0,5–1 
deciliter mleka, sploh če ga popije v okviru 
popolnega obroka in ne na tešče.
V trgovinah se lahko kupi mleko brez 
laktoze, v katerem je laktoza vnaprej 
razgrajena na svoje sestavne dele. Obstajajo 
pa tudi dodatki encima laktaze, ki se 
zaužijejo hkrati z obrokom mleka ali še 
večkrat, na primer s sladoledom. Laktaza v 
obliki kapsule ali kapljic nadomesti telesu 
lasten encim in razgradi zaužito laktozo.
Težave po zaužitju mleka imajo torej 
različne vzroke. Laktozna intoleranca je
predvsem pomembna v odrasli dobi, 
alergija na mleko pa je bistveno pogostejša 
v otroških letih. Poznavanje pravega vzroka 
za težave nam omogoči ustrezno dieto in 
primerno izbiro hrane.
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URADNA MEDICINA VEDNO POGOSTEJE DIAGNOSTICIRA ALERGIJO NA MLEKO ALI LAKTOZNO 
INTOLERANCO. PRI TEM GRE ZA DVE POPOLNOMA RAZLIčNI MOTNJI, BISTVENO DRUGAčNI 

GLEDE PRISTOPA K DIETI IN GLEDE MOŽNIH POSLEDIC.

Mleko in izdelki iz njega so sestavni del naše prehranske kulture, pa vendar ima kar 
nekaj ljudi težave zaradi njega. Pri otrocih se največkrat pojavi alergija na mleko, ki 
s časom lahko izzveni, medtem pa se laktozna intoleranca praviloma lahko pojavi v 
odrasli dobi. Ker sta to dve popolnoma različni motnji, sta tudi dieta in možne posledice 
zelo različni. 
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Med celotnim hujšanjem se padanje 
telesne teže po navadi za nekaj dni povsem 
zaustavi, nato pa pride do izdatnejšega 
padca teže. Na začetku izgubimo predvsem 
vodo, nato pa začne teža padati zaradi 
izgorevanja maščob.

Kako začeti?
Vsak začetek se začne z odločitvijo v 
samem sebi, da nekaj spremenimo. 
Najtežjo stvar ste torej že storili, ko ste 
si rekli, da je slabega počutja in videza 
dovolj. In začnite že danes. Ne jutri. 
Danes. Najprej popijte tri decilitre sveže 
vode. Za kosilo si pripravite ajdovo 
kašo z gobicami in veliko skledo solate, 
zabeljene z limono in lanenim oljem. 
Popoldan ne pozabite na vsaj pol 
litra vode, še bolje malo več. Za 
večerjo pa si na žaru popecite 
bučko, papriko in češnjeve 
paradižnike. Če ste vmes lačni ali 
bi pred spanjem še kaj pojedli, si 
privoščite jogurt iz grahovih ali 
sojinih beljakovin, ki mu lahko 
dodate malo cimeta. Jutri dan 
začnite z razstrupljanjem s tremi 
decilitri vode in ga nadaljujte s 
smoothijem iz kokosove vode, 
špinače, jagod, koščka ingverja in 
grenivke. Malica v službi naj bo 
iz namočenih ovsenih kosmičev, 
ščepca prave vanilje in ovsenega 
mleka. Ne pozabite na vsaj pol litra vode, 
medtem ko delate. Tako, en dan je že za 
vami in verjemite, prav vsak dan vam bo 
šlo lažje. Če boste vztrajni vsaj pet dni, 
vam zagotavljam, da se bo že pokazalo 
v vašem počutju, na vaši tehtnici ter 
vas napolnilo s pozitivno energijo in 
željo po vitkejšem in zdravem telesu. 
Obstaja le ena pot in vsak od nas si jo 
mora oblikovati tako, kot si sam želi. Ali 
kot je rekel Mahatma Gandhi : »Postati 
moramo sprememba, ki jo hočemo 
videti.«

DRUGI NAPOTKI:
•	Dobro se naspite, saj pomanjkanje spanja 

ruši hormonska ravnovesja.
•	Zajtrkujte, da zaženete metabolizem. 

Uživajte v polnozrnatih žitih brez 
glutena. Ne uživajte rogljičkov, belega 
kruha in pomarančnega soka, ki dvignejo 
vrednosti inzulina in kortizola, kar 
pomeni odvečne kilograme.

•	Vsak dan vsaj pol ure hitro hodite.
•	Telovadite z utežmi, najbolje zjutraj, 

ne več kot 30 minut. Izogibajte se 
dolgotrajnemu teku.

•	Zamenjajte živalske beljakovine z 
rastlinskimi.

•	Včasih si zvečer privoščite pravi kakav 
v rastlinskem mleku, ki bo zvišal ravni 

FEA (fenil-etil amina), ki je molekularno 
enak našemu dopaminu, ta pa je 
odgovoren za našo dobro voljo.

•	Zvečer lahko uživate zelenjavne juhe, 
solate in jedi z malo ogljikovimi hidrati.

•	Pojejte pest oreščkov na dan, saj mandlji 
in lešniki zmanjšajo ravni stresa,  ker 
so polni vitaminov in mineralov, kot so 
vitamin B, cink, magnezij in maščobne 
kisline omega 3.

•	Uživajte maščobne kisline omega 3 – 
laneno in konopljino seme ter olje, saj 
močno znižajo stresne situacije.

•	Uživajte temno listnato zelenjavo, ki je 
polna magnezija in folne kisline: špinača, 
blitva, ohrovt …

•	V velikih količinah uživajte C-vitamin: 
paprike, citrusi, brokoli, jagode 
in ayurvedski plod amla, ki ima 
največje vrednosti C-vitamina 
(organski C)
•	 Zadnjič jejte dve uri pred 
spanjem, saj za spanje ne 
potrebujete veliko energije.
•	 Ne uživajte ocvrte in vnaprej 
pripravljene hrane.
•	 Ne uporabljajte veliko soli, naj 
bo naravna, morska, ne dodatno 
jodirana.
•	 Sadje uživajte le zjutraj, ne veliko 
in naj ne bo preveč sladko.
•	 Ne pozabite popiti veliko 
tekočine.

•	Na začetku razstrupljanja ali kadar se 
pregrešite, si pomagajte z ayurvedskim 
pripravkom različnih zelišč Detox.

Dobro je, da načrt hujšanja sestavite z 
izbranim prehranskim svetovalcem, ki 
bo upošteval vaše zdravstveno stanje, 
vaše želje in vam bo na podlagi tega 
oblikoval individualni program. To je 
zelo pomembno, saj smo si med seboj 
zelo različni in se tako tudi odzivamo 
na hujšanje. Pogosto se namreč zgodi, 
da določen tip prehranjevanja nekomu 
ustreza, drugemu pa nikakor. 

PrEHraNa

Kakšno naj 
bo hujšanje
Tedensko izgubljanje od 0,5 do največ enega kilograma telesne teže je priporočeno za 
zdravo hujšanje. Ljudje povprečno v trimesečnem programu hujšanja izgubijo od 10 
do 16 kilogramov in to so kilogrami, ki se po koncu vodenega hujšanja ne povrnejo.

Besedilo: Alja Dimic, prehranska terapevtka, Center Holistic, www.holistic.si

Utrujeni od diet, ki ne pomagajo?
Kljub vsemu napredku še vedno velja – shujšamo le,  
če v telo vnesemo manj kalorij, kot jih porabimo.

Uporaba ZERODIET 3-krat na dan po 30 minut omogoči, 
da brez težav pojemo manj, kakor bi pojedli normalno brez te 
spodbude.

Ušesna stimulacija je namenjena osveščenim ljudem, ki ne želijo 
jemati zdravil ali dodatkov za hujšanje, pa tudi vsem, ki prehajajo 
v zrela leta, ko telo potrebuje manj hrane. Vemo, da se z leti naš 
metabolizem upočasni in bi morali tudi manj jesti.

V letošnjem poletju je najlepše darilo zase in  
za prijatelje ZERODIET.

ZERODIET lahko kupite v izbranih lekarnah in v vseh prodajalnah Sanolabor.

Hujšam z Zerodiet! 
NARAVEN NAČIN HUJŠANJA ZA MOŠKE IN ŽENSKE
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 Yogermino lahko uživajo zdravi ljudje, pa tudi tisti
• ki jemljejo antibiotike
• imajo prebavne motnje
• hujšajo, ali so v stresu
• se sončijo in so na potovanju
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Vlažilna nega za občutljivo kožo. 
Na voljo štiri različne teksture, ki 
koži povrnejo občutek ugodja. Sedaj 
na voljo po znižani ceni v Vaši lekarni. 

Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije WHO (World Health 
Organization) je količina zaužite zelenjave 
poleg porabe mesa in mleka pokazatelj 
kakovosti prehrane prebivalcev.

Razen stročnic in gomoljnic zelenjava 
nima visoke energijske vrednosti, 
vsebuje pa veliko vitaminov, mineralnih 
snovi in rastlinskih vlaknin. 
Zelenjavo uvrščamo med bazično 
hrano, ker veže odvečne kisline, ki so 
nastale po uživanju mesa, in na ta način 
uravnava kislinsko-bazično ravnotežje v 
telesu. Stročnice imajo visoko hranilno 
vrednost in so izjemno pomembne 
v prehrani. Od vitaminov vsebujejo 
predvsem vitamine B. Pri kuhanju 
vpijejo veliko vode, zato so zelo nasitne. 
Zaradi celulozne ovojnice so težko 
prebavljive.
Mineralne snovi ‒ največ je natrija, 
kalija, kalcija in železa. Skupna 
količina vitaminov je odvisna od vrste 
in svežine zelenjave. Prevladujejo 
naslednji vitamini: A kot beta karoten, 
C-vitamin in vitamini B-kompleksa. 
Nekatere vrste zelenjave, kot so grah, 
fižol, korenje in zelje, vsebujejo hormon 
acetilholin, ki sodeluje pri krčenju mišic 
in pri delovanju živčevja ter uravnava 
visok krvni tlak. Zelenjava vsebuje tudi 
organske kisline in eterična olja, ki 

spodbujajo apetit in ugodno delujejo 
na prebavo ter presnovo. Nekatere vrste 
zelenjave imajo sposobnost nevtralizirati 
škodljive kemijske snovi. Barvila (karoteni, 

antociani) in vitamini imajo vlogo 
antioksidantov; sposobni so nevtralizirati 
proste radikale, zaradi katerih so celice 

organizma bolj občutljive za bolezni. 
V zdravi prehrani je zelenjava posebno 
priporočljiva in cenjena, ker vsebuje 
vlaknine.

Prehranska vrednost sadja
V sadju je največ vode, in sicer 75‒95 
odstotkov. Od ogljikovih hidratov 
prevladujejo fruktoza, glukoza, celuloza 
in pektinske snovi. Sadje vsebuje tudi 
sadne kisline, na primer jabolčno, 
citronsko in askorbinsko kislino, pa tudi 
beljakovine, ki so prisotne še posebno 
v lupinastem sadju. Vsebuje tudi nekaj 
maščob, ki jih je največ v lupinastem 
sadju. Od vitaminov prevladujeta 
vitamina C in A ter vitamini 
B-kompleksa, od mineralov pa kalcij, 
fosfor, železo, natrij, kalij in magnezij.

Kako ohranimo čim več hranilnih 
snovi?

•	 Zelenjavo in sadje hranimo v 
temnem in hladnem prostoru,
•	 pred lupljenjem sadje in zelenjavo 
hitro operemo,
•	 peremo na hitro, nenarezano, če 
je le možno v celem kosu,
•	 čas toplotne obdelave naj bo čim 

krajši in temperatura čim nižja, prednost 
dajemo dušenju ali kuhanju v sopari,

•	živil, posebno narezanih, ne puščamo v 

vodi ali na zraku, zavarujemo 
jih tudi pred sončnimi žarki,

•	blanširanje opustimo, če ni 
nujno,

•	za lepši videz jedi naj bodo 
živila enakomerno narezana, 
iste velikosti in oblike,

•	uživajmo čim več živil, 
pridelanih v našem okolju.

Nekatere odobrene zdravstvene 
trditve za nekatere vitamine 
in minerale, ki jih je odobrila 
Evropska komisija:

•	vitamin A ima vlogo pri 
presnovi železa, prispeva 
k ohranjanju zdrave kože, 
vpliva na imunski sistem, 
vpliva na ohranjanje vida,

•	vitamin C ima vlogo pri 
nastajanju kolagena za 
normalno delovanje žil,  

dlesni, kosti in kože, vpliva na 
delovanje živčnega sistema, 
ščiti celice pred oksidativnim 
stresom, povečuje absorpcijo 
železa,

•	železo ima vlogo pri 
nastajanju rdečih krvničk 
in hemoglobina, prispeva 
k zmanjševanju utrujenosti 

in izčrpanosti, vpliva na 
imunski sistem,

•	kalcij vpliva na delovanje 
mišic, vpliva na delovanje 
prebavnih encimov, prispeva 
k normalnemu strjevanju 
krvi, 

•	fosfor prispeva k ohranjanju 
zdravih kosti in zob, 

•	magnezij vpliva na 
zmanjševanje utrujenosti in 
izčrpanosti, ima vlogo pri 
sintezi beljakovin, vpliva na 
zdravje kosti in zob.

Poletje je čas 
za zelenjavo 

in sadje
V vsakdanji prehrani sta zelenjava in sadje zelo 
pomembna, saj nam nudita obilo možnosti za 
pripravo mešane in pestre prehrane. Ustrezna 
količina zelenjave in sadja na dan ima pomemben 
vpliv na zdravje človeka. Njuna največja vrednost 
je v tem, da oskrbujeta organizem z vitamini, 
minerali in vlakninami.

Besedilo: Sara Goršek Bobek, 
univ. dipl. inž. živ. teh.

PrEHraNa

za
zdravo
življenje
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Instant pšenični otrobi so odličen vir prehranske 
vlaknine, potrebne za dobro prebavo. Ker vlaknina 
nabrekne in veže veliko količino vode, ugodno vplivajo 
na peristaltiko in s tem preprečujejo kronično zaprtje 
(opstipacijo). Uporaba otrobov je enostavna in 
večnamenska.
 
Otrobe priporočamo:

pri (kroničnem) zaprtju,
pri shujševalnih dietah,
v varovalni prehrani,
primerni so tudi v vegetarijanski prehrani.

Prehranska vlaknina ima v prehrani modernega človeka 
in v epidemiologiji civilizacijskih bolezni izreden pomen. 
Zaradi teh učinkov so otrobi funkcionalno živilo.

Na voljo pri vseh večjih trgovcih, v specializiranih 
prodajalnah, lekarnah in v spletni lekarni Lekarnar.com.

JATA EMONA, d. o. o., Ljubljana

BOGAT VIR 
PREHRANSKE VLAKNINE  



Vlažilna nega za občutljivo kožo. 
Na voljo štiri različne teksture, ki 
koži povrnejo občutek ugodja. Sedaj 
na voljo po znižani ceni v Vaši lekarni. 

Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije WHO (World Health 
Organization) je količina zaužite zelenjave 
poleg porabe mesa in mleka pokazatelj 
kakovosti prehrane prebivalcev.

Razen stročnic in gomoljnic zelenjava 
nima visoke energijske vrednosti, 
vsebuje pa veliko vitaminov, mineralnih 
snovi in rastlinskih vlaknin. 
Zelenjavo uvrščamo med bazično 
hrano, ker veže odvečne kisline, ki so 
nastale po uživanju mesa, in na ta način 
uravnava kislinsko-bazično ravnotežje v 
telesu. Stročnice imajo visoko hranilno 
vrednost in so izjemno pomembne 
v prehrani. Od vitaminov vsebujejo 
predvsem vitamine B. Pri kuhanju 
vpijejo veliko vode, zato so zelo nasitne. 
Zaradi celulozne ovojnice so težko 
prebavljive.
Mineralne snovi ‒ največ je natrija, 
kalija, kalcija in železa. Skupna 
količina vitaminov je odvisna od vrste 
in svežine zelenjave. Prevladujejo 
naslednji vitamini: A kot beta karoten, 
C-vitamin in vitamini B-kompleksa. 
Nekatere vrste zelenjave, kot so grah, 
fižol, korenje in zelje, vsebujejo hormon 
acetilholin, ki sodeluje pri krčenju mišic 
in pri delovanju živčevja ter uravnava 
visok krvni tlak. Zelenjava vsebuje tudi 
organske kisline in eterična olja, ki 

spodbujajo apetit in ugodno delujejo 
na prebavo ter presnovo. Nekatere vrste 
zelenjave imajo sposobnost nevtralizirati 
škodljive kemijske snovi. Barvila (karoteni, 

antociani) in vitamini imajo vlogo 
antioksidantov; sposobni so nevtralizirati 
proste radikale, zaradi katerih so celice 

organizma bolj občutljive za bolezni. 
V zdravi prehrani je zelenjava posebno 
priporočljiva in cenjena, ker vsebuje 
vlaknine.

Prehranska vrednost sadja
V sadju je največ vode, in sicer 75‒95 
odstotkov. Od ogljikovih hidratov 
prevladujejo fruktoza, glukoza, celuloza 
in pektinske snovi. Sadje vsebuje tudi 
sadne kisline, na primer jabolčno, 
citronsko in askorbinsko kislino, pa tudi 
beljakovine, ki so prisotne še posebno 
v lupinastem sadju. Vsebuje tudi nekaj 
maščob, ki jih je največ v lupinastem 
sadju. Od vitaminov prevladujeta 
vitamina C in A ter vitamini 
B-kompleksa, od mineralov pa kalcij, 
fosfor, železo, natrij, kalij in magnezij.

Kako ohranimo čim več hranilnih 
snovi?

•	 Zelenjavo in sadje hranimo v 
temnem in hladnem prostoru,
•	 pred lupljenjem sadje in zelenjavo 
hitro operemo,
•	 peremo na hitro, nenarezano, če 
je le možno v celem kosu,
•	 čas toplotne obdelave naj bo čim 

krajši in temperatura čim nižja, prednost 
dajemo dušenju ali kuhanju v sopari,

•	živil, posebno narezanih, ne puščamo v 

vodi ali na zraku, zavarujemo 
jih tudi pred sončnimi žarki,

•	blanširanje opustimo, če ni 
nujno,

•	za lepši videz jedi naj bodo 
živila enakomerno narezana, 
iste velikosti in oblike,

•	uživajmo čim več živil, 
pridelanih v našem okolju.

Nekatere odobrene zdravstvene 
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Besedilo: Sara Goršek Bobek, 
univ. dipl. inž. živ. teh.
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Instant pšenični otrobi so odličen vir prehranske 
vlaknine, potrebne za dobro prebavo. Ker vlaknina 
nabrekne in veže veliko količino vode, ugodno vplivajo 
na peristaltiko in s tem preprečujejo kronično zaprtje 
(opstipacijo). Uporaba otrobov je enostavna in 
večnamenska.
 
Otrobe priporočamo:

pri (kroničnem) zaprtju,
pri shujševalnih dietah,
v varovalni prehrani,
primerni so tudi v vegetarijanski prehrani.

Prehranska vlaknina ima v prehrani modernega človeka 
in v epidemiologiji civilizacijskih bolezni izreden pomen. 
Zaradi teh učinkov so otrobi funkcionalno živilo.

Na voljo pri vseh večjih trgovcih, v specializiranih 
prodajalnah, lekarnah in v spletni lekarni Lekarnar.com.

JATA EMONA, d. o. o., Ljubljana

BOGAT VIR 
PREHRANSKE VLAKNINE  



Tek ne gre jemati preveč zlahka. Hojo še 
pogojno, teka pa zagotovo ne. Tek je od 
hoje dosti zahtevnejši in bolj različen. 
Zaradi faz leta pri teku (to so obdobja, 
ko tekač nima stika s podlago) nastajajo 
močnejši gravitacijski učinki in s tem večje 
obremenjenosti mišic, tetiv, vezivnega 
tkiva in sklepov (tudi 
hrbtenice), ki lahko 
privedejo do akutnih 
poškodb in kroničnih 
degenerativnih 
procesov. 
Tek bi tako 
odsvetoval tistim s 
prekomerno telesno 
težo oziroma bi jim 
predlagal, da začnejo 
svoje aktivnosti z 
lažjimi oblikami 
rekreacije, kjer so 
stisne sile na telo 
manjše. To so: hoja, 
kolesarjenje, plavanje, 
planinarjenje, 
smučarski tek.
Vsem tekaškim 
začetnikom 
predlagam postopnost 
in zmernost. Prve vadbene ure naj bodo 
kombinacija hoje in počasnega teka. Na 
začetku naj bo celo več hoje kot teka. 
Lahko gre za izmenjavanje hoje in teka v 
razmerju dve proti ena (minuta hoje, 30 
sekund počasnega teka).
Vsakomur, če ima le možnost, bi predlagal 
posvet pri zdravniku. Še bolje pa, da bi 
vsak pred malo bolj resnim ukvarjanjem s 
športom opravil pri športnem zdravniku 
zanj primeren obremenitveni test, ki 
bi pokazal, kakšna obremenitev je zanj 
primerna.

Poleg zdravniškega pregleda je zelo 
pomembna tekaška tehnika. Če že hodimo 
kolikor toliko pravilno, tečemo prav 
gotovo ne. Šola teka je tako priporočljiva 
za vsakogar. S pravilnejšim tekom je 
ekonomika teka boljša, kar pomeni manjšo 
porabo energije ter manjšo možnost 

nastanka poškodb, tako akutnih kot 
kroničnih. Do pravilne tehnike teka se žal 
ne pride čez noč. Poleg specifičnih tekaških 
vaj bo treba telo okrepiti z vajami za 
moč nog in trupa ter z razteznimi vajami 
poskrbeti za elastičnost tako mišic kot tetiv. 

Kako se lotimo teka, če prej nismo tekli
Najprej se je treba primerno obuti 
in obleči. Predvsem obutev je zelo 
pomembna. Katero tekaško obutev 
kupiti, nam bodo svetovali v športnih 
prodajalnah. Ko imamo primerno obutev, 

se prestavimo v naravo ter začnemo s 
prvimi tekaškimi koraki, ki pa naj bodo 
na začetku kombinirani s hojo. Ko postaja 
vadba bolj intenzivna in srčni utrip 
ter zadihanost vedno večja, predlagam 
obisk zdravnika, kjer priporočam, da se 
opravi obremenitveni test, ki nam pove, 

kako dobro smo 
pripravljeni in kako 
intenzivna vadba 
nam ustreza. 
Tudi, če bo vadba 
sestavljena iz hoje 
in teka, se je treba 
prej ogreti. V tem 
primeru se ogrejemo 
z malo hitrejšo 
hojo, ki naj traja 
vsaj sedem minut 
oziroma toliko časa, 
da se začnemo potiti, 
in dinamičnimi 
razteznimi vajami 
(razna vrtenja, nihaji, 
zasuki …), ki jih 
izvajamo vsaj pet 
minut. Z ogrevanjem 
povečamo srčni 
utrip, pretok krvi, 

ogrejemo mišice, zmanjšamo viskoznost 
sklepnih tekočin ter tako pripravimo telo 
na večje obremenitve, ki sledijo. 

Koliko in kolikokrat tedensko 
naj bi tekli na začetku
Na splošno bi se morali orientirati k 
vsakodnevnemu miganju. Vsak dan 
vsaj pol ure zmerne telesne aktivnosti, 
kar lahko predstavlja tudi hoja. Torej, če 
je neka aktivnost taka, pri kateri se ne 
utrudimo ter smo je navajeni, jo lahko 
izvajamo dnevno. Ker pa želite svoje 

sposobnosti premakniti na 
neko višjo raven, bo zaradi 
tega tudi ta vaša aktivnost 
malo višja, kot ste je navajeni, 
ter bo kot taka predstavljala 
novi stres vašemu organizmu. 
Prva dva tedna predlagam 
dvakrat tedensko, kasneje pa 
trikrat tedensko vadbo na tak 
način, da je po dnevu vadbe 
vedno dan odmora. Tisti dan, 
ko imate odmor, pa je še vedno 
dobrodošlo zmerno miganje v 
obliki hoje ali raztezanja.

Na kaj moramo biti pozorni, 
ko začnemo teči 
 Predvsem ne smemo riniti 
z glavo skozi zid. Vedno, 
ko začnemo z neko novo 
stvarjo, dejavnostjo, smo po 
navadi navdušeni, v nekem 
pričakovanju in visoko 
motivirani. Zato svetujem 
predvsem zmernost. Po 
dolgem odmoru, ko nismo 
migali, telo ni več navajeno 
večjih obremenitev. Motivacija 
pa lahko naredi svoje in 
žene telo prek trenutnih 
sposobnosti. Pri tem lahko 
pride do prevelike utrujenosti, 
poškodb ali do močnih 
zakasnelih mišičnih bolečin, 
ki nas lahko odvrnejo od 
nadaljnjega ukvarjanja s 
tekom.
Cilji so zelo pomembni in 
eni od temeljnih ključev, ki 

drže naše zanimanje. Vendar 
si jih ne smemo postaviti 
previsoko. Morajo biti vidni, 
dosegljivi. Za začetek je 
dobrodošlo, da ne spuščamo 
zastavljenih treningov. Zato 
je zelo pomembno, da v vadbi 
uživamo in se z veseljem 
vračamo k njej. Tu zopet 
pridemo na postopnost in 
zmernost. Telo se bo samo 
navajalo in nam dalo vedeti 
kdaj je pripravljeno za 
naslednji korak.

Prehrana za tekače
Prehrana je zelo pomembna. 
Ne samo za bolj aktivne, 
ampak za vse ljudi. Ljudje na 
splošno slabo jejo. To bi bila 
lahko tudi tema za kakšno 
drugo priliko. Nekaj splošnih 
nasvetov, kaj naj bi jedli pred 
aktivnostjo ter med in po njej 
(oziroma teku) pa lahko dam.
Hranjenje pred treningom je 
dobrodošlo, če ne že nujno. 
S tem, ko zaužijemo obrok, 
preprečimo nizek nivo 
sladkorja v krvi, ki bi lahko 
povzročil slabost, umiri 
želodec in občutek lakote ter 
nahrani mišice. Izbira kaj in 
kdaj jesti pred treningom se 
razlikuje od osebe do osebe. 
Prav tako od športa. Tek je 
že eden od takih športov, 
kjer se telo in organi precej 
premikajo in skačejo. Zato 
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Ko se odločimo, da bomo začeli teči, moramo upoštevati nekaj priporočil strokovnjakov – 
kakšna naj bo intenzivnost teka, kako se ogrejemo, kakšno obuvalo in oblačila potrebujemo, 
kaj naj bi jedli in pili ter predvsem, na kaj moramo biti pozorni, da ne bi tvegali morebitnih 
poškodb.

Besedilo: Ivan Uršič, kondicijski trener, vodja skupine rekreativcev za funkcionalne treninge, www.sportnitrener.com
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POLEG ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA JE ZELO POMEMBNA TEKAŠKA TEHNIKA. čE ŽE 
HODIMO KOLIKOR TOLIKO PRAVILNO, TEčEMO PRAV GOTOVO NE. ŠOLA TEKA JE TAKO 
PRIPOROčLJIVA ZA VSAKOGAR. S PRAVILNEJŠIM TEKOM JE EKONOMIKA TEKA BOLJŠA, 
KAR POMENI MANJŠO PORABO ENERGIJE TER MANJŠO MOŽNOST NASTANKA POŠKODB, 
TAKO AKUTNIH KOT KRONIčNIH.

bo za tekača bolje, če bo od hranjenja do 
aktivnosti preteklo več časa, kot na primer 
pri kolesarju, kjer zgornji del telesa le bolj 
miruje. Z izkušnjami vsak zase ugotovi, 
koliko prej, torej pred aktivnostjo, sme 
še jesti. Splošno navodilo je, da naj bo 
zadnji večji obrok končan vsaj dve uri prej. 
Zase lahko povem, da mi še bolj ustreza, 
če preneham s hranjenjem vsaj tri ure 
pred aktivnostjo. Kaj pojesti? Predvsem 
nekaj lahkega, nemastnega in ne takega, 
kar nam bi lahko povzročilo dvigovanje 
želodčne kisline. Poznamo veliko vrst 
žit, med katerimi lahko kombiniramo, 
in tudi zelenjave. Hrana naj vsebuje čim 
bolj sestavljene ogljikove hidrate, ki nam 
bodo dajali energijo postopoma in daljši 
čas. Kaj pa, če vadimo že zelo zgodaj? Tudi 
takrat je pametno nekaj pojesti. Seveda bo 
ta obrok precej manjši. Dovolj je, če eno 
uro pred vadbo pojemo nekaj, kar se bo 
hitro prebavilo. To je lahko banana, kos 
kruha (najbolje, da kar belega), palačinka, 
energijska ploščica in podobno, nekaj, 
kar bo organizmu dalo energijo. Lahko 
se pa zgodi, da nam je na začetku tudi to 
preveč. V tem primeru predlagam, da se 
zvečer malo bolj najeste, zaužijete kosmiče 
ali testenine ter s tem nekaj energije 
prihranite za jutranji trening. Vseeno pa 
poskusite pojesti nekaj malega kakšno uro 
pred treningom in tako telo postopoma 

navajajte na obrok pred jutranjo 
aktivnostjo.
Na začetku med vadbo, ko intenzivnost 
še ne bo visoka in ne bo trajala dolgo 
časa, ni potrebe po dodajanju kakšnih 

visokoenergijskih napitkov in jedi. Voda bo 
čisto zadostovala.
Po treningu je dobro, da v 30 minutah 
po končani vadbi pojemo nekaj hitro 
prebavljivega, kot so: rozine, banana, 
energijska ploščica. V tem času je zelo 
pomembno, da nahranimo in obnovimo 
mišice. Tako si lahko v miru, ko pridemo 
domov, pripravimo obrok, ki nam bo 

ustrezal in vseboval tako ogljikove hidrate 
kot beljakovine.

Pravilna hidracija
Kako je pa s hidracijo oziroma pitjem 
tekočine? Tudi to je stvar posameznika 
in intenzivnosti vadbe. Nekateri se bolj 
potijo kot drugi. Posledično bodo morali 
taki zaužiti več tekočine. Zaželeno je, da 
trening začnemo dobro hidrirani. Na to je 
treba misliti že približno tri ure prej. Na 
vsake pol ure spijemo deciliter in pol vode, 
zadnjega pol ure pred aktivnostjo. 
Kako lahko opazimo, če smo dehidrirani? 
Vsaj trije kazalci so: 
•	Barva urina. Ne sme biti pretemna. 
•	Krči. Če se med vadbo pojavljajo krči, 

je to lahko posledica dehidriranosti ali 
porušenega elektrolitskega ravnovesja. 

•	Teža. Če imamo en dan po vadbi ob 
isti uri tehtanja en kilogram manj, to ni 
posledica izgube maščevja, ampak vode. 

Pri nižje intenzivnih vadbah bo telo z 
normalnim prehranjevanjem in vodo 
dobilo dovolj tekočine in elektrolitov. Bolj, 
ko je vadba intenzivna, bolj smiselno bo v 
vodo dodajati elektrolite, kot so natrij, kalij, 
magnezij in kalcij. Tak napitek si lahko 
naredite tudi sami. V enem litru napitka 
naj bo osem decilitrov vode, pol žličke soli, 
dva decilitra pomarančnega soka in ena 
limona.

ZDRAVO VEZIVNO 
TKIVO – POPOLNA 
SVOBODA
Privoščite si aktivnosti na prostem, a lahko se vam zgodi, 
da se jim boste morali  zaradi bolečin odreči. Tako bodo 
aktivnosti na svežem zraku zopet na stranskem tiru. Kaj 
se pravzaprav dogaja v našem telesu?

Vzrok številnih težav gibalnega aparata 
in sklepov je pogojen z vezivnim tkivom, 
ki telo povezuje v celoto. K vezivnemu 
tkivu prištevamo vezi, kite, sklepne 
meniskuse in medvretenčne diske. 
Vezivno tkivo ima vlogo stabilizatorja, 
ki deluje proti pritiskom in je zbiralnik 
vode ter ionov. Normalen proces staranja 
spreminja fizikalne in kemične lastnosti 
vezivnega tkiva: oporna substanca, voda 
in hranilne snovi se zmanjšujejo, sestava 
glukozaminoglikanov se spreminja in 
vezivno tkivo postaja manj prožno. 
Podobno se zgodi pri športnih poškodbah: 
zvit ali udarjen sklep se odzove z vnetjem 
ali oteklino, sklep se odebeli, postane 
vroč, gibanje je omejeno, prehranjevanje 
vezivnega tkiva pa tako postane oteženo. 

KAJ SO 
GLUKOZAMINOGLIKANI?
Glukozaminoglikani so substance v 
vezivnem tkivu, sklepih in sklepnem 
hrustancu. Naloga  glukozaminoglikanov 
je, da uravnavajo prožnost tkiv, 
pospešujejo prenos hranilnih snovi 

oziroma odstranjujejo odpadne produkte 
iz vezivnega tkiva in sosednjih organov 
ter s tem blažijo mehanske obremenitve. 
Zvišujejo sposobnost obnavljanja 
vezivnega tkiva. Glukozaminoglikani so 
sicer snovi, normalno prisotne v našem 
telesu, vendar se s starostjo in redno 
telesno aktivnostjo njihova proizvodnja 
zmanjša. Takrat začutimo bolečine pri 
gibanju, sklepi postanejo občutljivi in 
otekli. 

KAKO SI LAHKO 
POMAGAMO?
Veliko ljudi bolečine odpravlja s 
protibolečinskimi tabletami. Vendar pa 
vemo, da ta zdravila škodijo ljudem z 

občutljivo želodčno sluznico. Obstajajo 
naravne snovi, za katere je dokazano, 
da ugodno vplivajo na zmanjšanje 
bolečine, izboljšajo gibljivost sklepov 
in pripomorejo k zdravemu vezivnemu 
tkivu. Najbolj so priporočljivi pripravki, 
ki vsebujejo naravne glukozaminoglikane. 
Prav tako se v primeru neuravnotežene 
prehrane priporoča redno uživanje 
dodatkov k prehrani, ki vsebujejo 
veliko glukozaminoglikanov. Naravne 
glukozaminoglikane vsebujejo izdelki 
Pernaton, ki jih priporočamo kot 
preventivo v dveh oblikah: kapsule kot 
prehransko dopolnilo ter gel, ki nam 
služi kot dodatna pomoč pri že razbolelih 
sklepih za lajšanje akutnega stanja. 

Za regeneracijo telesa po vadbi lahko 
naredimo veliko. Ne samo s počitkom, 
temveč tudi z masažo razbolelih predelov, 
toliko bolje, če pri tem uporabljamo 
naravne izdelke. Zaželeno je, da se vsak 
posameznik odloči za takšno aktivnost, 
ki mu najbolj ustreza. Za zdravo življenje 
brez bolečin.  
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POLEG ZDRAVNIŠKEGA PREGLEDA JE ZELO POMEMBNA TEKAŠKA TEHNIKA. čE ŽE 
HODIMO KOLIKOR TOLIKO PRAVILNO, TEčEMO PRAV GOTOVO NE. ŠOLA TEKA JE TAKO 
PRIPOROčLJIVA ZA VSAKOGAR. S PRAVILNEJŠIM TEKOM JE EKONOMIKA TEKA BOLJŠA, 
KAR POMENI MANJŠO PORABO ENERGIJE TER MANJŠO MOŽNOST NASTANKA POŠKODB, 
TAKO AKUTNIH KOT KRONIčNIH.
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SADNA MALICA NA POTI
Serija HiPP sadnih malic je 
bogatejša za nov okus “Jabolko-sliva”. 

Narejena je iz ekološko pridelanih 
sadežev, naravno prisotni sladkorji 
v sadju, pa ji dajejo enkraten okus in 

poskrbijo za zdravje zob vaših malčkov.

Potovalna lekarna za otroke naj vsebuje: 
•	vsa zdravila, ki jih mora jemati otrok 

redno zaradi svoje bolezni – poskrbite, 
da jih je dovolj za pot,

•	termometer,
•	glede na starost otroka izberete s 

pomočjo farmacevta primerno zdravilo 
za drisko (probiotike), proti zaprtju 
(laktuloza, glicerinske svečke),

•	sredstvo proti krčem pri dojenčkih 
(dimetikon),

•	proti vročini in bolečinam (paracetamol, 
ibuprofen),

•	kapljice za nos (dekongestiv ), imejte jih 
v ročni prtljagi pri potovanju z letalom, 
in kapljice za oči, uho,

•	zdravilo proti alergiji,
•	razkužila za roke, površine in rane, gaze, 

povoje, mrežice za rane,
•	zaščito pred insekti,
•	zaščitno sredstvo pred UV-žarki.

Kako se pravilno uporabljajo 
zdravila in pripomočki 
Glede zdravil vam bo pri izbiri 
pomagal farmacevt v lekarni. Zdravila 
imamo lahko v obliki kapljic, topljivih 
praškov, tablet in kapsul. Izberemo 
tisto tehnološko obliko, ki je za otroka 
najprimernejša, in tisto, ki jo lažje 
zaužije. Pri oskrbi rane izberemo 
razkužila, ki ne pečejo, in obvezilni 

MalČki

POTOVALNA 
LEKARNA 
ZA OTROKE

material, ki se ne sprime z rano in 
omogoča celjenje. Površinske rane 
vedno speremo s čisto vodo, potem 
uporabimo razkužilo in nato sterilno 
pokrijemo. Pri globljih ranah ne 
spiramo, da ne zanesemo umazanije v 
rano, le pokrijemo in takoj poiščemo 
strokovno pomoč. Pri potovanju v 
predele sveta, kjer je nevarnost okužbe z 
malarijo ali kakšno drugo boleznijo, se 
pravočasno pozanimamo pri zdravniku 
glede zaščite (cepljenje, terapija ...). 
Zaščita pred soncem je nujna. Poleg 
primernega zaščitnega sredstva 
uporabimo predvsem zaščito z oblačili, 
pokrivalom in ne pozabimo na zaščitna 
očala.
Sredstva za zaščito pred soncem: za 
otroke priporočajo pripravke z visokim 
zaščitnim faktorjem (najmanj 30), ki jih 
je potrebno nanesti na kožo vsaj pol ure 
pred sončenjem in po vsakem kopanju. 
Pomembno je, otroci ne smejo na sonce 
med 11. in 16. uro, zaščititi jih moramo 
s pokrivalom, sončnimi očali in obleko. 
Po kopanju priporočajo uporabo 
hladilnih mazil ali emulzij, ki kožo 
primerno negujejo in hladijo npr. mleko 
s pantenolom . Če je kljub varovalnim 
ukrepom otroka sonce opeklo, je prvi 
ukrep hlajenje z obkladki s fiziološko 
raztopino in uporaba hladilnih gelov. 
Če se pojavijo mehurji, morate nujno 
poiskati zdravniško pomoč. 

Kako pravilno hranimo 
počitniško lekarno
Vsa zdravila in druga sredstva, ki sodijo 
v počitniško lekarno, je najbolje hraniti 
na enem mestu, najbolje v posebnih 
torbicah ali škatlah, ki ne prepuščajo 
svetlobe in vlage. Pazimo na primerno 
temperaturo shranjevanja zdravil, ki 
običajno ne sme biti višja od 25 °C . Vsa 
zdravila hranimo v originalni embalaži, 

skupaj s priloženim navodilom za 
uporabo. 
Pri vseh zdravilih že pri pripravi 
počitniške lekarne preverimo datume 
roka uporabnosti zdravil. 
Počitniško lekarno shranjujemo 
nedosegljivo otrokom. 

Pomembno je, otroci ne smejo na sonce med 11. in 16. uro, zaščititi jih 
moramo s pokrivalom, sončnimi očali in obleko.

Zdravila za zniževanje povišane telesne temperature, zdravila pri 
driski, zaprtju, alergiji in pikih žuželk, zdravila proti potovalni slabosti 

in bruhanju, pri prehladu in bolečem grlu ter ostali pripomočki, ki jih 
utegnete potrebovati, sestavljajo potovalno lekarno za otroka.

Potovalna lekarna za otroke je praviloma po namenu podobna potovalni lekarni za 
odrasle. Razlika je predvsem v odmerku in v posameznih sestavinah. 

Besedilo: Edith Jošar, mag. farm., spec., vodja lekarne, Javni zavod Lekarna Ljubljana, Lekarna Bavarski dvor

SADNA MALICA JE PRIMERNA TAKO ZA MALICO KOT ZA POSLADEK.
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Danes se zelo poudarja permisivna vzgoja, 
ki pa si jo vsaka mama ali oče interpretira 
po svoje. Pomeni morda permisivna 
vzgoja, svojim otrokom dovoliti vse, 
kar si zaželijo, in to v istem trenutku, 
ko to želijo? Otroci znajo biti zelo dobri 
manipulatorji. Dobro znajo igrati na naša 
čustva, saj vedo, da jih imamo najraje 
in da topel objem ter poljub vedno 
premagata slabo voljo. Toda ko otrok 
odrašča in prihaja v stik z drugimi okolji, 
ugotovi, da gre za malo drugačen svet, ki 
je lahko malo manj prijazen do njihovih 
muh in frustracij. 

Zdrava samozavest
Že v preteklosti so ljudje vedeli, da je 
treba otroka naučiti, da zna sam zavezati 
vezalke, in tega ne počnemo namesto 
njega. Tako se otrok uči premagovati 
svoje frustracije, hkrati pa se krepi zdrava 
samozavest, saj dobi potrditev, ko mu 
uspe. Nas potrebuje, da ga vodimo, da mu 
razložimo, pokažemo. S časom razume, da 
vsi počnemo napake, da ni nujno narediti 
vse v prvo, pomembno pa je pridobivanje 
potrpljenja. V primeru, da počnemo vse 
namesto našega otroka, ne spodbujamo 
kreativnosti, ne dovoljujemo otroku, 
da raste skozi frustracije, ki so tako 
pomemben člen zanj. Kasneje lahko zato 
v okolju za vsako malenkost odreagira 
neobičajno, na primer: se hitro razburi, 
krivdo išče v drugih, je nezadovoljen, 
ima slabo samopodobo ..., kar ima v vseh 
njegovih nadaljnjih odnosih velik pomen.

Prednatalno obdobje
Takšnih stvari je v vzgoji mnogo. Otrok 
vsak dan odrašča in nas preizkuša, mi pa 
smo se kot starši znašli v vlogi psihologa. 

Kot sem že omenila, se vzgoja začne že 
zelo kmalu, ko marsikdo od nas niti ne 
pomisli. Poleg odnosa, ki ga imata starša, 
je zelo pomembno prednatalno obdobje. 
Ko otrok raste v svoji mami, je v simbiozi 
z njo, ki traja nekje do šestega meseca 
starosti. Takrat začne ločevati med 
seboj in med mamo. Zelo pomembno je 

mamino psihofizično zdravje in počutje. 
Otrok čuti vse, tako mamino zadovoljstvo 
kot nezadovoljstvo in strah. Gre za 
nekakšne vzorce, ki jih prejema s tem, 
ko se ves čas uglašuje s svojo mamo. Ti 
vzorci so kasneje povezani tudi z vzgojo 
oziroma načinom, kako se na našo vzgojo 
odziva naš malček. Ali se nenormalno 
prestraši, ko nekdo od staršev povzdigne 

glas? Morda sta se starša v nosečnosti 
veliko prepirala. Otrok ima spomin, tudi 
telesni, čeprav še ni rojen. Vse zaznave 
»srkajo« kot male gobice.
Včasih nam ni jasno, od kod otrokovo 
vedenje prihaja. Pomislimo na obdobje 
spočetja in prednatalno obdobje. Poleg 
vsega pa je tu tudi naša življenjska 
zgodba, ki jo nehote vnašamo v našo 
družino. Vsak ima kaj za predelati, 
noben odnos ni popoln. Pomembno pa 
je, da znamo otroku omogočiti varno 
bazo, kjer bo lahko izrazil svoja občutja. 
Spomnimo se, da smo starši vedno vzor 
svojim otrokom. Če smo žalostni, je 
normalno, da lahko tudi jočemo. Ni nam 
treba tega skrivati pred otroki. Bolje je, 
če jim znamo obrazložiti, da sta mami 
ali oči žalostna, lahko tudi pojasnimo na 
enostaven način. Otroci hitro zaznajo 
našo iskrenost in ne moremo jih učiti 
nečesa, kar ni »naše«.

Ljubezen in varnost
Otroci so lahko karakterno zelo različni, 
različno doživljajo iste stvari, pa vseeno je 
dobra vzgoja lahko podobna ne glede na 
velike razlike. Na prvem mestu sta seveda 
pristna in zdrava ljubezen ter varnost. 
Otrok se mora počutiti sprejetega in 
ljubljenega. V primeru, da temu ni tako, 
se lahko razvijejo najtežje, kronične 
psihične motnje, travme, seveda pa tudi 
psihosomatika. Znano nam je pravilo 
»manj je več«. Sama menim, da je ta 
potrošniška doba, ki jo živimo, slabša 
za naše otroke, kot je bilo na primer v 
socializmu. Spomnim se žara v svojih 
očeh, ko je včasih oče kaj prinesel iz 
tujine. Kakšno veselje je predstavljalo 
eno samo kinder jajce. Znajo biti naši 

otroci res tako pristno veseli, ko 
v trgovini gledajo vse te obložene 
police in ne vedo, kaj bi izbrali?

Pomen rutine
Danes vsem nam primanjkuje 
časa in to čutijo tudi naši otroci, 
ki ga tako zelo potrebujejo. 
Pomembno je, da imajo svoj 
ritem, svojo rutino, da vedo, kaj 
imajo na urniku vsak dan, ne 
glede na starost. Mi smo jim kot 
starši dolžni ponuditi kvalitetni 
čas. Če vemo, kaj bomo takrat 
počeli, ko bomo skupaj in bo 
otrok užival, ne bo imel hude 
potrebe po še več preživetega 
časa z vami. Prav tako bo manj 
počel stvari, ki jih ne sme in 
niso dobre zanj ali za stvari, če 
bo imel rutino. Rutina pomeni 
neki dnevni »okvir«, po katerem 
se otrok ravna. To je njegova 
ura. Če ima približno ob isti uri 
zajtrk in je potem konstruktivno 

zaposlen, ob približno istem času 
kosilo, počitek, igro ..., večerjo, 
se bodo tudi njegovo telo in 
možgani privadili na to. 

Čas s starši
Na takšen način so starši 
uspeli »prevzgojiti« tudi 
najbolj neposlušne, trmaste, 
hiperaktivne nagajivčke. Vmesni 
čas, ki ga, medtem ko je buden, 
preživi s starši, mora biti 
zanimiv, kreativen in določen. 
Tako kot v vrtcu. Ko je otrok 
v vrtcu, imajo svoj program. 
Rišejo, umetniško ustvarjajo, 
gredo na kmetijo, nabirajo 
rožice, se učijo pesmice, plese ... 
Prav tako mora biti tudi doma. 
S tem ko doživlja in se uči, ni 
časa za neumnosti. Ko otrok 
vseeno ne posluša in preseže 

naše konstantne meje, sledi 
kazen. Ena od možnih metod 
je, da otroka pošljemo v kot, se 
spustimo na njegovo višino in 
mu razložimo, zakaj bo tam ostal 
toliko minut, kolikor je star. Če 
odide, ga enkrat opozorimo, in 
če dejanje zopet ponovi, ga brez 
besed usmerimo ali odnesemo 
nazaj. Dokler ne obstane. 
Ko mine čas kazni, se zopet 
spustimo na njegovo višino in še 
enkrat obrazložimo, zakaj je bil 
tam, ter mu povemo, da želimo, 
da se opraviči. Na koncu ga 
objamemo in poljubimo. Tako 
otrok razume, da je bilo slabo 
dejanje in ne on sam.

Pritiski na starše
Seveda danes niti staršem ni 
prizaneseno. Vse več je stresa, 
ki ga ustvarja družba. Pritisk na 
delavnih mestih, gospodinjske 
obveznosti, vse finančne 

obveznosti, 
medosebni odnosi 
z bližnjimi, poleg 
vsega pa še tako 
pomembna 
stvar, kot je 
vzgoja otroka 
... Če čutite, da 
imate preveč 
obveznosti in ne 
zmorete vsega, 
se povprašajte po 
svojih prioritetah. 
Vedite, da danes 
poiskati na 
primer pomoč 
psihoterapevta 
ni šibkost, 
temveč vaš 
osebni napredek, 
ker si ne boste 

pustili »obležati«. To pomeni, 
da se imate radi in prav tako 
svojo družino. Gre za podobno 
izkušnjo kot na letalu, če bi bilo 
treba, bi morali najprej natakniti 
masko sebi, nato otroku.

Biti mama ali oče je čudovito 
izkustvo, ki ga ne more zamenjati 
nič drugega na svetu. Je dragocen 
odnos, ki nas obojestransko tako 
starše kot otroke dnevno uči biti 
boljši in nas bo vedno, dokler 
bomo obstajali. V življenju 
je pomembna pot. Vedno je 
priložnost, da jo izboljšamo. In 
kaj se pravzaprav skriva v globini 
vsakega odnosa, pa naj gre za 
prijateljski, starševski, partnerski 
ali terapevtski? »Slišati in 
biti slišan, razumeti in biti 
razumljen.«
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O VZGOJI
Kaj je vzgoja? In kaj je najboljša vzgoja? Najboljše 
vzgoje ni, tako kot ni popolnih staršev. Obstajajo pa 
dovolj dobra vzgoja in dovolj dobri starši. Začne se že 
pri partnerskem odnosu. Ali znata biti starša odločna, 
enotna in skupaj postaviti dobre meje? Znata biti dovolj 
dober vzor za vrednote, ki jih učita? Se držita obljub? 
Znata utemeljiti, zakaj je nekaj neprimerno in zakaj se 
nekaj mora? Sta med seboj dobra prijatelja, se 
razumeta in znata prisluhniti drug drugemu? 

Besedilo: Barbara Sarić, psihoterapevtka, specializantka psihoanalize, Sense Wellness 
Club, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, kontakt: 041 535 555

Drage bralke, spoštovani bralci,

mnogi ste nam pisali, da si želite Zdrave novice prejemati na 
dom. Takšnih želja smo veseli, ker pomenijo, da vam je naša 
revija všeč, da v njej najdete mnogo zanimivega branja in da 
ne bi radi zamudili prav nobene številke. Za nas ustvarjalce je 
to velika pohvala, zato smo se odločili, da se vam zahvalimo 
in vam ponudimo možnost naročnine na Zdrave novice.
Naročnina velja za eno leto oziroma za 10 številk, od 
katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/
januar) dvojni. Čeprav so Zdrave novice brezplačne, poštne 
storitve žal niso, zato naročnina stane 15,00 EUR, če želite 
poleg revije enkrat v letu prejeti še uporabno darilo, pa 
21,90 EUR.

Čitljivo izpolnite obrazec in ga po pošti pošljite na naslov 
Hiša idej, Prežihova 21, 2000 Maribor ali ga skeniranega 
posredujte na elektronski naslov narocnina@zdrave-
novice.si. Po prejetju naročilnice vam bomo po pošti 
poslali račun. S plačilom računa bo postala vaša naročilnica 
veljavna, v nabiralniku pa vas bo pričakala že naslednja 
številka Zdravih novic.

*Po preteku enoletne naročnine se ta avtomatično podaljša še za eno 
leto oziroma za novih 10 številk, razen če naročnino pisno odpoveste.
S PODPISOM NA NAROČILNICI POTRJUJEM, DA SE STRINJAM 
S SPLOŠNIMI POGOJI IN PRAVILI NAROČANJA IZDAJATELJA 
REVIJE ZDRAVE NOVICE, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI 
STRANI WWW.FACEBOOK.COM/ZDRAVENOVICE. STRINJAM 
SE TUDI S TEM, DA IZDAJATELJ MOJ ELEKTRONSKI NASLOV 
UPORABI V NAMENE OBVEŠČANJA.

Ime in priimek naročnika: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka in kraj:

Elektronski naslov:

Želim (ustrezno označite):
enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

brez darila. 

Cena: 15,00 EUR (DDV vključen). 

enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

in eno uporabno darilo na leto. 

Cena: 21,90 EUR (DDV vključen).

Kraj in datum:               Podpis: 

Naročilnica

Naročite se na 

BRAUNEMON  JE 
PREHRANSKO 
DOPOLNILO V 
KAPSULAH , KI  ZARADI 
VSEBNOSTI VITAMINOV 
VPLIVA NA ZDRAVJE IN  
VIDEZ VAŠE KOŽE 



Danes se zelo poudarja permisivna vzgoja, 
ki pa si jo vsaka mama ali oče interpretira 
po svoje. Pomeni morda permisivna 
vzgoja, svojim otrokom dovoliti vse, 
kar si zaželijo, in to v istem trenutku, 
ko to želijo? Otroci znajo biti zelo dobri 
manipulatorji. Dobro znajo igrati na naša 
čustva, saj vedo, da jih imamo najraje 
in da topel objem ter poljub vedno 
premagata slabo voljo. Toda ko otrok 
odrašča in prihaja v stik z drugimi okolji, 
ugotovi, da gre za malo drugačen svet, ki 
je lahko malo manj prijazen do njihovih 
muh in frustracij. 

Zdrava samozavest
Že v preteklosti so ljudje vedeli, da je 
treba otroka naučiti, da zna sam zavezati 
vezalke, in tega ne počnemo namesto 
njega. Tako se otrok uči premagovati 
svoje frustracije, hkrati pa se krepi zdrava 
samozavest, saj dobi potrditev, ko mu 
uspe. Nas potrebuje, da ga vodimo, da mu 
razložimo, pokažemo. S časom razume, da 
vsi počnemo napake, da ni nujno narediti 
vse v prvo, pomembno pa je pridobivanje 
potrpljenja. V primeru, da počnemo vse 
namesto našega otroka, ne spodbujamo 
kreativnosti, ne dovoljujemo otroku, 
da raste skozi frustracije, ki so tako 
pomemben člen zanj. Kasneje lahko zato 
v okolju za vsako malenkost odreagira 
neobičajno, na primer: se hitro razburi, 
krivdo išče v drugih, je nezadovoljen, 
ima slabo samopodobo ..., kar ima v vseh 
njegovih nadaljnjih odnosih velik pomen.

Prednatalno obdobje
Takšnih stvari je v vzgoji mnogo. Otrok 
vsak dan odrašča in nas preizkuša, mi pa 
smo se kot starši znašli v vlogi psihologa. 

Kot sem že omenila, se vzgoja začne že 
zelo kmalu, ko marsikdo od nas niti ne 
pomisli. Poleg odnosa, ki ga imata starša, 
je zelo pomembno prednatalno obdobje. 
Ko otrok raste v svoji mami, je v simbiozi 
z njo, ki traja nekje do šestega meseca 
starosti. Takrat začne ločevati med 
seboj in med mamo. Zelo pomembno je 

mamino psihofizično zdravje in počutje. 
Otrok čuti vse, tako mamino zadovoljstvo 
kot nezadovoljstvo in strah. Gre za 
nekakšne vzorce, ki jih prejema s tem, 
ko se ves čas uglašuje s svojo mamo. Ti 
vzorci so kasneje povezani tudi z vzgojo 
oziroma načinom, kako se na našo vzgojo 
odziva naš malček. Ali se nenormalno 
prestraši, ko nekdo od staršev povzdigne 

glas? Morda sta se starša v nosečnosti 
veliko prepirala. Otrok ima spomin, tudi 
telesni, čeprav še ni rojen. Vse zaznave 
»srkajo« kot male gobice.
Včasih nam ni jasno, od kod otrokovo 
vedenje prihaja. Pomislimo na obdobje 
spočetja in prednatalno obdobje. Poleg 
vsega pa je tu tudi naša življenjska 
zgodba, ki jo nehote vnašamo v našo 
družino. Vsak ima kaj za predelati, 
noben odnos ni popoln. Pomembno pa 
je, da znamo otroku omogočiti varno 
bazo, kjer bo lahko izrazil svoja občutja. 
Spomnimo se, da smo starši vedno vzor 
svojim otrokom. Če smo žalostni, je 
normalno, da lahko tudi jočemo. Ni nam 
treba tega skrivati pred otroki. Bolje je, 
če jim znamo obrazložiti, da sta mami 
ali oči žalostna, lahko tudi pojasnimo na 
enostaven način. Otroci hitro zaznajo 
našo iskrenost in ne moremo jih učiti 
nečesa, kar ni »naše«.

Ljubezen in varnost
Otroci so lahko karakterno zelo različni, 
različno doživljajo iste stvari, pa vseeno je 
dobra vzgoja lahko podobna ne glede na 
velike razlike. Na prvem mestu sta seveda 
pristna in zdrava ljubezen ter varnost. 
Otrok se mora počutiti sprejetega in 
ljubljenega. V primeru, da temu ni tako, 
se lahko razvijejo najtežje, kronične 
psihične motnje, travme, seveda pa tudi 
psihosomatika. Znano nam je pravilo 
»manj je več«. Sama menim, da je ta 
potrošniška doba, ki jo živimo, slabša 
za naše otroke, kot je bilo na primer v 
socializmu. Spomnim se žara v svojih 
očeh, ko je včasih oče kaj prinesel iz 
tujine. Kakšno veselje je predstavljalo 
eno samo kinder jajce. Znajo biti naši 

otroci res tako pristno veseli, ko 
v trgovini gledajo vse te obložene 
police in ne vedo, kaj bi izbrali?

Pomen rutine
Danes vsem nam primanjkuje 
časa in to čutijo tudi naši otroci, 
ki ga tako zelo potrebujejo. 
Pomembno je, da imajo svoj 
ritem, svojo rutino, da vedo, kaj 
imajo na urniku vsak dan, ne 
glede na starost. Mi smo jim kot 
starši dolžni ponuditi kvalitetni 
čas. Če vemo, kaj bomo takrat 
počeli, ko bomo skupaj in bo 
otrok užival, ne bo imel hude 
potrebe po še več preživetega 
časa z vami. Prav tako bo manj 
počel stvari, ki jih ne sme in 
niso dobre zanj ali za stvari, če 
bo imel rutino. Rutina pomeni 
neki dnevni »okvir«, po katerem 
se otrok ravna. To je njegova 
ura. Če ima približno ob isti uri 
zajtrk in je potem konstruktivno 

zaposlen, ob približno istem času 
kosilo, počitek, igro ..., večerjo, 
se bodo tudi njegovo telo in 
možgani privadili na to. 

Čas s starši
Na takšen način so starši 
uspeli »prevzgojiti« tudi 
najbolj neposlušne, trmaste, 
hiperaktivne nagajivčke. Vmesni 
čas, ki ga, medtem ko je buden, 
preživi s starši, mora biti 
zanimiv, kreativen in določen. 
Tako kot v vrtcu. Ko je otrok 
v vrtcu, imajo svoj program. 
Rišejo, umetniško ustvarjajo, 
gredo na kmetijo, nabirajo 
rožice, se učijo pesmice, plese ... 
Prav tako mora biti tudi doma. 
S tem ko doživlja in se uči, ni 
časa za neumnosti. Ko otrok 
vseeno ne posluša in preseže 

naše konstantne meje, sledi 
kazen. Ena od možnih metod 
je, da otroka pošljemo v kot, se 
spustimo na njegovo višino in 
mu razložimo, zakaj bo tam ostal 
toliko minut, kolikor je star. Če 
odide, ga enkrat opozorimo, in 
če dejanje zopet ponovi, ga brez 
besed usmerimo ali odnesemo 
nazaj. Dokler ne obstane. 
Ko mine čas kazni, se zopet 
spustimo na njegovo višino in še 
enkrat obrazložimo, zakaj je bil 
tam, ter mu povemo, da želimo, 
da se opraviči. Na koncu ga 
objamemo in poljubimo. Tako 
otrok razume, da je bilo slabo 
dejanje in ne on sam.

Pritiski na starše
Seveda danes niti staršem ni 
prizaneseno. Vse več je stresa, 
ki ga ustvarja družba. Pritisk na 
delavnih mestih, gospodinjske 
obveznosti, vse finančne 

obveznosti, 
medosebni odnosi 
z bližnjimi, poleg 
vsega pa še tako 
pomembna 
stvar, kot je 
vzgoja otroka 
... Če čutite, da 
imate preveč 
obveznosti in ne 
zmorete vsega, 
se povprašajte po 
svojih prioritetah. 
Vedite, da danes 
poiskati na 
primer pomoč 
psihoterapevta 
ni šibkost, 
temveč vaš 
osebni napredek, 
ker si ne boste 

pustili »obležati«. To pomeni, 
da se imate radi in prav tako 
svojo družino. Gre za podobno 
izkušnjo kot na letalu, če bi bilo 
treba, bi morali najprej natakniti 
masko sebi, nato otroku.

Biti mama ali oče je čudovito 
izkustvo, ki ga ne more zamenjati 
nič drugega na svetu. Je dragocen 
odnos, ki nas obojestransko tako 
starše kot otroke dnevno uči biti 
boljši in nas bo vedno, dokler 
bomo obstajali. V življenju 
je pomembna pot. Vedno je 
priložnost, da jo izboljšamo. In 
kaj se pravzaprav skriva v globini 
vsakega odnosa, pa naj gre za 
prijateljski, starševski, partnerski 
ali terapevtski? »Slišati in 
biti slišan, razumeti in biti 
razumljen.«
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O VZGOJI
Kaj je vzgoja? In kaj je najboljša vzgoja? Najboljše 
vzgoje ni, tako kot ni popolnih staršev. Obstajajo pa 
dovolj dobra vzgoja in dovolj dobri starši. Začne se že 
pri partnerskem odnosu. Ali znata biti starša odločna, 
enotna in skupaj postaviti dobre meje? Znata biti dovolj 
dober vzor za vrednote, ki jih učita? Se držita obljub? 
Znata utemeljiti, zakaj je nekaj neprimerno in zakaj se 
nekaj mora? Sta med seboj dobra prijatelja, se 
razumeta in znata prisluhniti drug drugemu? 

Besedilo: Barbara Sarić, psihoterapevtka, specializantka psihoanalize, Sense Wellness 
Club, Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska 154, kontakt: 041 535 555

Drage bralke, spoštovani bralci,

mnogi ste nam pisali, da si želite Zdrave novice prejemati na 
dom. Takšnih želja smo veseli, ker pomenijo, da vam je naša 
revija všeč, da v njej najdete mnogo zanimivega branja in da 
ne bi radi zamudili prav nobene številke. Za nas ustvarjalce je 
to velika pohvala, zato smo se odločili, da se vam zahvalimo 
in vam ponudimo možnost naročnine na Zdrave novice.
Naročnina velja za eno leto oziroma za 10 številk, od 
katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/
januar) dvojni. Čeprav so Zdrave novice brezplačne, poštne 
storitve žal niso, zato naročnina stane 15,00 EUR, če želite 
poleg revije enkrat v letu prejeti še uporabno darilo, pa 
21,90 EUR.

Čitljivo izpolnite obrazec in ga po pošti pošljite na naslov 
Hiša idej, Prežihova 21, 2000 Maribor ali ga skeniranega 
posredujte na elektronski naslov narocnina@zdrave-
novice.si. Po prejetju naročilnice vam bomo po pošti 
poslali račun. S plačilom računa bo postala vaša naročilnica 
veljavna, v nabiralniku pa vas bo pričakala že naslednja 
številka Zdravih novic.

*Po preteku enoletne naročnine se ta avtomatično podaljša še za eno 
leto oziroma za novih 10 številk, razen če naročnino pisno odpoveste.
S PODPISOM NA NAROČILNICI POTRJUJEM, DA SE STRINJAM 
S SPLOŠNIMI POGOJI IN PRAVILI NAROČANJA IZDAJATELJA 
REVIJE ZDRAVE NOVICE, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI 
STRANI WWW.FACEBOOK.COM/ZDRAVENOVICE. STRINJAM 
SE TUDI S TEM, DA IZDAJATELJ MOJ ELEKTRONSKI NASLOV 
UPORABI V NAMENE OBVEŠČANJA.

Ime in priimek naročnika: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka in kraj:

Elektronski naslov:

Želim (ustrezno označite):
enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

brez darila. 

Cena: 15,00 EUR (DDV vključen). 

enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

in eno uporabno darilo na leto. 

Cena: 21,90 EUR (DDV vključen).

Kraj in datum:               Podpis: 

Naročilnica

Naročite se na 

BRAUNEMON  JE 
PREHRANSKO 
DOPOLNILO V 
KAPSULAH , KI  ZARADI 
VSEBNOSTI VITAMINOV 
VPLIVA NA ZDRAVJE IN  
VIDEZ VAŠE KOŽE 



Vendar morate najprej definirati storitve, ki 
jih potrebujete, kolikokrat na dan ali teden, 
za koliko časa. Šele, ko natančno veste, 
kaj in koliko potrebujete, začnete iskati 
izvajalce storitev. Možnosti imate več:
1. lokalno okolje: sosedje, sorodniki, 

prijatelji,
2. lokalne organizacije,
3. strokovno organizirana pomoč: javni 

zavodi, zasebniki.

Če potrebujete pomoč samo občasno in le 
za nekaj ur, si poskušajte poiskati pomoč 
med sosedi, sorodniki ali prijatelji. Taka 
pomoč je običajno najcenejša in najbolj 
učinkovita. Storitve, ki si jih lahko tako 
zagotovite, so občasno kuhanje kosila, 
družabništvo, nakupovanje, spremstvo k 
zdravniku, preskrba z zdravili, občasno 
čiščenje in podobno.
Po nekaterih krajih so društva 
upokojencev, Karitas, Rdeči križ in 
podobna društva tako dobro organizirana, 
da njihove prostovoljke uspešno opravljajo 
storitve, ki smo jih omenili pri lokalnem 
okolju. Običajno njihova pomoč ni 
omejena samo na njihove člane, ampak 
pomagajo vsem starostnikom iz svojega 
okolja. Vendar pa prostovoljke lahko 
opravijo le določene storitve, občasno in 
v omejeni količini. Kljub temu je dobro 
preveriti, ali v vašem okolju ta društva 
delujejo na področju pomoči starostnikom, 
ker so vam lahko v veliko pomoč.

Organizirana pomoč
Če ne pride v poštev nobena od zgoraj 
navedenih možnosti, se boste morali 
obrniti na strokovno organizirano 
pomoč. Tu imate dve možnosti: ali je to 
organizirana pomoč v skladu s predpisano 
zakonodajo ali pa je to pomoč izvajalcev, 
ki so običajno strokovno usposobljeni, 
niso pa registrirani za opravljanje socialnih 
storitev.
Za odpravljanje že obstoječih stisk in težav 
določa zakon o socialnem varstvu (od 

11. do 18. člena) več vrst storitev. Pomoč 
družini obsega tri vrste pomoči:
•	pomoč za dom, ki obsega strokovno 

svetovanje družini za urejanje odnosov in 
funkcioniranje družine,

•	pomoč na domu, ki obsega socialno 
oskrbo invalidnih, starejših in drugih 
oseb, ki se jim lahko s tako oskrbo 
nadomesti vključitev v institucionalno 
varstvo, in

•	socialni servis, ki obsega pomoč pri 
hišnih in drugih opravilih v določenih 
primerih, zlasti v primeru rojstva, 
bolezni, invalidnosti, starosti in nesreče.

Pomoč starostnikom
Za pomoč starostnikom prideta v poštev 
zadnji dve obliki. Organizacija pomoči 
na domu je v pristojnosti občin, izvajajo 
jo pa lahko domovi za starejše občane, 
centri za socialno delo ali zasebniki, ki 
so si pridobili dovoljenje za delo. Vsi 
ti izvajalci pomoči na domu morajo 
delovati v skladu s predpisi. Uporabniki 

lahko zahtevajo inšpekcijski nadzor, če s 
storitvami niso zadovoljni. Cena storitev 
je običajno subvencionirana od občine 
do 50 odstotkov, lahko tudi več, odvisno 
od odločitve posamezne občine. Torej 
uporabniki plačujejo storitve le delno, 
imajo pa tudi možnost popolne oprostitve 
plačila pod pogoji, ki jih določa Uredba o 
merilih za določanje oprostitev pri plačilu 
socialnovarstvenih storitev. Vse informacije 
dobite na občinskem centru za socialno 
delo, kjer oddate obrazec ‒ Zahteva za 
oprostitev pri plačilu socialnovarstvene 
storitve ‒ pomoč družini na domu.

Upravičenost do storitev
Katerih socialnih storitev ste lahko deležni 
in ali je vaš starostnik upravičen do njih, 
si v Pravilniku o standardih in normativih 
socialnovarstvenih storitev lahko preberete 
med drugim tudi naslednje:

1. Socialna oskrba na domu
a) Opis storitve
Socialna oskrba na domu je namenjena 
upravičencem, ki imajo zagotovljene 
bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem bivalnem okolju, če se zaradi 
starosti ali hude invalidnosti ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci 
pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju 
nimajo možnosti. Gre za različne oblike 
organizirane praktične pomoči in uslug, s 
katerimi se upravičencem vsaj za določen 
čas nadomesti potrebo po institucionalnem 
varstvu v zavodu, v drugi družini ali v 
drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam 
posameznega upravičenca in obsega:
•	gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: 

prinašanja enega pripravljenega obroka 
ali nabava živil in priprava enega 
obroka hrane, pomivanje uporabljene 
posode, osnovno čiščenje bivalnega dela 
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje 
in osnovno vzdrževanje spalnega 
prostora;
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•	pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene, kamor sodijo: pomoč pri 
oblačenju ali slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih 
ortopedskih pripomočkov;

•	pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s 
prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno 
varstvo.

b) Upravičenci
Upravičenci do socialne oskrbe na 
domu so osebe, ki jim preostale 
psihofizične sposobnosti omogočajo, 
da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranjajo zadovoljivo 
duševno in telesno počutje in lahko 
funkcionirajo v znanem bivalnem 
okolju tako, da vsaj za določen čas ne 
potrebujejo institucionalnega varstva 
v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so 
upravičenci:
‒ osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo 
starost, nesposobne za samostojno 
življenje;
•	osebe s statusom invalida po zakonu 

o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, ki po oceni 
pristojne komisije ne zmorejo 
samostojnega življenja, če stopnja in 
vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu;

•	druge invalidne osebe, ki jim je 
priznana pravica do tuje pomoči 
in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij;

•	kronično bolne in osebe z 
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki 
nimajo priznanega statusa invalida, 
pa so po oceni pristojnega centra 
za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe nesposobne za 
samostojno življenje;

•	hudo bolni otrok ali otrok s težko 
motnjo v telesnem ali težko in 
najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike 
varstva.

2. Socialni servis
a) Opis storitve
Socialni servis obsega pomoč pri 
hišnih in drugih opravilih v primeru 
otrokovega rojstva, bolezni, v primeru 
nesreč ter v drugih primerih, ko je ta 
pomoč potrebna za vključitev osebe v 
vsakdanje življenje. Socialni servis ne 

sodi v javno službo.
Storitev obsega zlasti:
•	prinašanje pripravljenih obrokov 

hrane,
•	nakup in prinašanje živil ali drugih 

potrebščin,
•	priprava drv ali druge kurjave,
•	nabava ozimnice,
•	pranje in likanje perila,
•	vzdrževanje vrta in okolice 

stanovanja,
•	temeljito čiščenje in popravila 

v stanovanju, opremljanje in 
dekoriranje,

•	spremljanje pri obiskih trgovin, 
predstav, sorodnikov ali na 
počitnicah,

•	organiziranje in izvajanje drugih 
oblik družabništva,

•	pedikerske, frizerske in druge 
podobne storitve za nego telesa in 
vzdrževanje videza,

•	nega hišnih živali,
•	celodnevno nadzorovanje prek 

osebnega telefonskega alarma,
•	kontrola jemanja zdravil,
•	varovanje in nadziranje stanja 

uporabnika prek noči.

b) Uporabniki
Uporabnik je vsakdo, ki naroči 
določen del storitve in prevzame 
obveznost plačila storitve in kritja 
stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

c) Izvajalci
Storitev socialnega servisa lahko 
izvajajo strokovni sodelavci iz 70. 
člena zakona o socialnem varstvu, ki 
so končali srednjo poklicno ali srednjo 
strokovno šolo, ki izobražuje za 
socialno oskrbo ali nego.
Poleg strokovnih sodelavcev iz 
prejšnjega odstavka lahko izvajajo 
storitev tudi osebe, ki imajo končano 
najmanj srednjo poklicno šolo druge 
smeri z opravljenim dodatnim 
usposabljanjem za socialno oskrbo po 
verificiranem programu za področje 
socialnega varstva.

V našem prostoru pa delujejo tudi 
drugi ponudniki tovrstnih storitev, 
ki pa ne delujejo v skladu z zgoraj 
omenjeno zakonodajo in velikokrat 
niso registrirani za opravljanje 
tovrstnih storitev. Do njihovih storitev 
lahko pridete prek oglasov v časopisu 
ali na spletu. Pri teh ponudnikih 
kot uporabnik nimate nikakršnega 
jamstva glede kakovosti storitev. 
Storitve pa seveda plačate v celoti po 
tržni vrednosti.
Izbira je vaša. Prav pa je, da si 
pridobite čim več informacij o 
ponudnikih storitev, da se nato, glede 
na potrebe starostnika, za katerega 
skrbite, lažje odločite.

Statistični podatki pravijo, da so rak in srčne 
bolezni čisto v vrhu med vzroki smrti v razvitih 
državah. Že pred mnogimi leti je največkrat 
citiran živeči psiholog dr. Hans J. Eysenck 
dokazal, da 75 odstotkov ljudi, ki umrejo za 
rakom, živi življenje, v katerem prevladuje 
depresija. 75 odstotkov tistih, ki umrejo 
zaradi srčnih bolezni, živi življenje, v katerem 
prevladuje jeza. Medtem ko je pri večini, v 
preostalih 25 odstotkih, ki so umrli zaradi raka 
ali bolezni srca, prisotna depresija in/ali jeza. 
Rezultati Eysenckovih raziskav tudi kažejo, da 
depresija vodi k raku trikrat bolj kot kajenje. 
Tako imajo depresivni kadilci stokrat večjo 
možnost, da zbolijo za rakom kot srečni ljudje, 
ki se zavedajo, da je sreča povezana z njihovim 
notranjim stanjem.
Tudi jeza in depresija sta povezani z 
notranjim stanjem. Zadnja tri desetletja 
psihonevroimunologija dokazuje pomembno 
interakcijo telesa, razpoloženja in mišljenja. 
Depresija, jeza in seveda vsa negativna čustva 
niso škodljiva samo za psiho, temveč vplivajo na 
veliko biomehaničnih dejavnikov, na koncu pa 
na zdravje in telo, še posebno srce, pojasnjuje dr. 
Shealy.
Vseživljenjska jeza in depresija nista nekaj, 
kar se ne bi dalo spremeniti. A edina prava 
sprememba je tista, ki nastane v notranjosti 
posameznika. Ljudje, ki nas obkrožajo, nas ne 
morejo narediti niti nesrečne niti srečne. Vsak 
je svoje sreče kovač, so rekli včasih in velja še 
danes.

čustveno ozadje raka 
in srčnih bolezni

»Depresija in jeza sta luksuz, ki si ga 
ne morete privoščiti,« je naslov članka 
ameriškega nevrokirurga Normana 
Shealyja. V svojem poklicnem življenju 
je veliko raziskoval kronično bolečino 
in depresijo ter ugotovil, kako zelo 
pomembno čustva vplivajo na zdravje 
ljudi.

Besedilo: Nataša Sinovec, svetovalka v 
posvetovalnici za vitalno življenje Viva la Vida

Manualna medicina je v Sloveniji priznana kot 
uradna veja medicine, vendar le pod pogojem, 
da jo izvaja zdravnik, ki je predhodno opravil 
specializacijo iz nevrologije ali ortopedije. Ker 
v Sloveniji specializacije manualne medicine ni 
mogoče opravljati, je zdravnikov specialistov 
pri nas izjemno malo, prihajajo pa večinoma 
iz Rusije, kjer obstajajo tudi največji in najbolj 
napredni centri manualne medicine v svetu.

Uspešno odpravljanje bolečin
Manualna medicina obsega zdravljenje v vseh 
treh predelih hrbtenice; vratnem, prsnem 
in ledvenem, in težav, ki so s tem povezane: 
bolečine 
v sklepih, 
glavoboli, 
vrtoglavice, 
šumenje 
v ušesih, 
nestabilnost 
pri hoji, 
mravljinčenje 
oziroma 
omrtvelost 
udov, bolečine 
v mišicah in 
še mnogo 
drugega. Pri 
večini ljudi, 
starejših od 
40 let, se 
pojavlja tudi 
osteoho-
ndroza ali 
posedanje vretenc ter posledično zmanjševanje 
medvretenčnega prostora. Po 60. letu 
starosti pa se pri večini pojavljata spondiloza 
in spondiloartroza. Posledice se kažejo z 
zmanjševanjem gibljivosti in z bolečinami 
v različnih delih telesa. Večino teh težav je 
mogoče zelo učinkovito pozdraviti z manualno 
medicino. Prvi znaki sprememb pa se pojavijo 
med 25. in 35. letom starosti kot posledice 
prisiljene drže oziroma pretiranih aktivnosti, 
predvsem športnih. V tej fazi gre večinoma 
zgolj za zakrčenost mišic, kar pa kasneje lahko 
pripelje do resnih težav. Zdravljenje v tem 

obdobju je zelo uspešno in zahteva bistveno 
manj časa.

Učinkovite terapije, zadovoljni pacienti
Ob prvem obisku zdravnika, specialista 
manualne medicine, se opravi pregled pacienta 
ter analiza vseh predhodnih izvidov: nevrološki 
pregled v celoti, manualni pregled,  gibljivost 
sklepov, mišic, tetiv in vezivnega tkiva, oceno 
drže in gibanja. Na podlagi tega se zdravnik 
odloči o nadaljnjem zdravljenju. Manualna 
terapija je varna in neboleča, ne dovoljuje se 
nikakršnih sunkovitih gibov, ki bi lahko privedli 
do neprijetnih bolečin (izvajajo se izključno le 

tako imenovane 
mehke tehnike 
manualne 
medicine). 

Izjemni 
rezultati 
zdravljenja
Največ težav 
dandanes 
predstavljajo 
bolečine v križu 
in bolečine 
v vratu, kar 
so večinoma 
posledice 
dolgotrajne 
prisiljene drže. 
Pogost simptom 
zdravljenja 
je tudi 

hernija diska, pri kateri je zdravljenje z 
manualno medicino izjemno uspešno. V 
naših ordinacijah beležimo statistiko z več kot 
tretjino ozdravljenih pacientov, ki že imajo 
sicer predpisan operativni poseg za tovrstno 
indikacijo. Uspešnost zdravljenja z manualno 
medicino je sicer po prvi terapiji (to je od štiri 
do šest obiskov) okoli 80-odstotna, pri čemer 
je 40 odstotkov pacientov v celoti ozdravljenih, 
pri enakem odstotku pacientov so ozdravljeni 
glavni simptomi, pri preostalih 20 odstotkih pa 
je viden napredek, vendar so praviloma potrebne 
še dodatne terapije.
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SIMPTOMI in INDIKACIJE
• bolečine v hrbtu, vratu, 

križu
• bolečine v sklepih
• bolečine/mravljinci v 

rokah ali nogah
• artroza sklepov: 

koleno, rama, kolk
• glavoboli, vrtoglavice, 

nespečnost
• bolečine po poškodbah
• hernija diska, lordoza, 

kifoza
• spondilitis, spondiloza, 

spondilartroza
• epikondilitis, išijas, 

stenoza 
• otroška idiopatska 

skolioza I. in II. stopnje

Manualna medicina

Učinkovito zdravljenje 
gibalnega sistema

Manualna medicina je posebna tehnika zdravljenja, 
s katero zdravniki specialisti uspešno odpravljajo 
simptome hrbtenice, sklepov, mišic, bolečin v križu, 
glavobolov, vrtoglavic, težav na področju notranjih 
organov in določenih nevroloških obolenj. 

Besedilo:mag. Andrej Kotov, dr. med, spec. 
nevrolog, spec. manualne medicine



•	pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene, kamor sodijo: pomoč pri 
oblačenju ali slačenju, pomoč pri 
umivanju, hranjenju, opravljanju 
osnovnih življenjskih potreb, 
vzdrževanje in nega osebnih 
ortopedskih pripomočkov;

•	pomoč pri ohranjanju socialnih 
stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje 
socialne mreže z okoljem, s 
prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri 
opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca ter priprava 
upravičenca na institucionalno 
varstvo.

b) Upravičenci
Upravičenci do socialne oskrbe na 
domu so osebe, ki jim preostale 
psihofizične sposobnosti omogočajo, 
da z občasno organizirano pomočjo 
drugega ohranjajo zadovoljivo 
duševno in telesno počutje in lahko 
funkcionirajo v znanem bivalnem 
okolju tako, da vsaj za določen čas ne 
potrebujejo institucionalnega varstva 
v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so 
upravičenci:
‒ osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi 
starosti ali pojavov, ki spremljajo 
starost, nesposobne za samostojno 
življenje;
•	osebe s statusom invalida po zakonu 

o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, ki po oceni 
pristojne komisije ne zmorejo 
samostojnega življenja, če stopnja in 
vrsta njihove invalidnosti omogočata 
občasno oskrbo na domu;

•	druge invalidne osebe, ki jim je 
priznana pravica do tuje pomoči 
in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij;

•	kronično bolne in osebe z 
dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki 
nimajo priznanega statusa invalida, 
pa so po oceni pristojnega centra 
za socialno delo brez občasne 
pomoči druge osebe nesposobne za 
samostojno življenje;

•	hudo bolni otrok ali otrok s težko 
motnjo v telesnem ali težko in 
najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike 
varstva.

2. Socialni servis
a) Opis storitve
Socialni servis obsega pomoč pri 
hišnih in drugih opravilih v primeru 
otrokovega rojstva, bolezni, v primeru 
nesreč ter v drugih primerih, ko je ta 
pomoč potrebna za vključitev osebe v 
vsakdanje življenje. Socialni servis ne 

sodi v javno službo.
Storitev obsega zlasti:
•	prinašanje pripravljenih obrokov 

hrane,
•	nakup in prinašanje živil ali drugih 

potrebščin,
•	priprava drv ali druge kurjave,
•	nabava ozimnice,
•	pranje in likanje perila,
•	vzdrževanje vrta in okolice 

stanovanja,
•	temeljito čiščenje in popravila 

v stanovanju, opremljanje in 
dekoriranje,

•	spremljanje pri obiskih trgovin, 
predstav, sorodnikov ali na 
počitnicah,

•	organiziranje in izvajanje drugih 
oblik družabništva,

•	pedikerske, frizerske in druge 
podobne storitve za nego telesa in 
vzdrževanje videza,

•	nega hišnih živali,
•	celodnevno nadzorovanje prek 

osebnega telefonskega alarma,
•	kontrola jemanja zdravil,
•	varovanje in nadziranje stanja 

uporabnika prek noči.

b) Uporabniki
Uporabnik je vsakdo, ki naroči 
določen del storitve in prevzame 
obveznost plačila storitve in kritja 
stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

c) Izvajalci
Storitev socialnega servisa lahko 
izvajajo strokovni sodelavci iz 70. 
člena zakona o socialnem varstvu, ki 
so končali srednjo poklicno ali srednjo 
strokovno šolo, ki izobražuje za 
socialno oskrbo ali nego.
Poleg strokovnih sodelavcev iz 
prejšnjega odstavka lahko izvajajo 
storitev tudi osebe, ki imajo končano 
najmanj srednjo poklicno šolo druge 
smeri z opravljenim dodatnim 
usposabljanjem za socialno oskrbo po 
verificiranem programu za področje 
socialnega varstva.

V našem prostoru pa delujejo tudi 
drugi ponudniki tovrstnih storitev, 
ki pa ne delujejo v skladu z zgoraj 
omenjeno zakonodajo in velikokrat 
niso registrirani za opravljanje 
tovrstnih storitev. Do njihovih storitev 
lahko pridete prek oglasov v časopisu 
ali na spletu. Pri teh ponudnikih 
kot uporabnik nimate nikakršnega 
jamstva glede kakovosti storitev. 
Storitve pa seveda plačate v celoti po 
tržni vrednosti.
Izbira je vaša. Prav pa je, da si 
pridobite čim več informacij o 
ponudnikih storitev, da se nato, glede 
na potrebe starostnika, za katerega 
skrbite, lažje odločite.

Statistični podatki pravijo, da so rak in srčne 
bolezni čisto v vrhu med vzroki smrti v razvitih 
državah. Že pred mnogimi leti je največkrat 
citiran živeči psiholog dr. Hans J. Eysenck 
dokazal, da 75 odstotkov ljudi, ki umrejo za 
rakom, živi življenje, v katerem prevladuje 
depresija. 75 odstotkov tistih, ki umrejo 
zaradi srčnih bolezni, živi življenje, v katerem 
prevladuje jeza. Medtem ko je pri večini, v 
preostalih 25 odstotkih, ki so umrli zaradi raka 
ali bolezni srca, prisotna depresija in/ali jeza. 
Rezultati Eysenckovih raziskav tudi kažejo, da 
depresija vodi k raku trikrat bolj kot kajenje. 
Tako imajo depresivni kadilci stokrat večjo 
možnost, da zbolijo za rakom kot srečni ljudje, 
ki se zavedajo, da je sreča povezana z njihovim 
notranjim stanjem.
Tudi jeza in depresija sta povezani z 
notranjim stanjem. Zadnja tri desetletja 
psihonevroimunologija dokazuje pomembno 
interakcijo telesa, razpoloženja in mišljenja. 
Depresija, jeza in seveda vsa negativna čustva 
niso škodljiva samo za psiho, temveč vplivajo na 
veliko biomehaničnih dejavnikov, na koncu pa 
na zdravje in telo, še posebno srce, pojasnjuje dr. 
Shealy.
Vseživljenjska jeza in depresija nista nekaj, 
kar se ne bi dalo spremeniti. A edina prava 
sprememba je tista, ki nastane v notranjosti 
posameznika. Ljudje, ki nas obkrožajo, nas ne 
morejo narediti niti nesrečne niti srečne. Vsak 
je svoje sreče kovač, so rekli včasih in velja še 
danes.

čustveno ozadje raka 
in srčnih bolezni

»Depresija in jeza sta luksuz, ki si ga 
ne morete privoščiti,« je naslov članka 
ameriškega nevrokirurga Normana 
Shealyja. V svojem poklicnem življenju 
je veliko raziskoval kronično bolečino 
in depresijo ter ugotovil, kako zelo 
pomembno čustva vplivajo na zdravje 
ljudi.

Besedilo: Nataša Sinovec, svetovalka v 
posvetovalnici za vitalno življenje Viva la Vida

Manualna medicina je v Sloveniji priznana kot 
uradna veja medicine, vendar le pod pogojem, 
da jo izvaja zdravnik, ki je predhodno opravil 
specializacijo iz nevrologije ali ortopedije. Ker 
v Sloveniji specializacije manualne medicine ni 
mogoče opravljati, je zdravnikov specialistov 
pri nas izjemno malo, prihajajo pa večinoma 
iz Rusije, kjer obstajajo tudi največji in najbolj 
napredni centri manualne medicine v svetu.

Uspešno odpravljanje bolečin
Manualna medicina obsega zdravljenje v vseh 
treh predelih hrbtenice; vratnem, prsnem 
in ledvenem, in težav, ki so s tem povezane: 
bolečine 
v sklepih, 
glavoboli, 
vrtoglavice, 
šumenje 
v ušesih, 
nestabilnost 
pri hoji, 
mravljinčenje 
oziroma 
omrtvelost 
udov, bolečine 
v mišicah in 
še mnogo 
drugega. Pri 
večini ljudi, 
starejših od 
40 let, se 
pojavlja tudi 
osteoho-
ndroza ali 
posedanje vretenc ter posledično zmanjševanje 
medvretenčnega prostora. Po 60. letu 
starosti pa se pri večini pojavljata spondiloza 
in spondiloartroza. Posledice se kažejo z 
zmanjševanjem gibljivosti in z bolečinami 
v različnih delih telesa. Večino teh težav je 
mogoče zelo učinkovito pozdraviti z manualno 
medicino. Prvi znaki sprememb pa se pojavijo 
med 25. in 35. letom starosti kot posledice 
prisiljene drže oziroma pretiranih aktivnosti, 
predvsem športnih. V tej fazi gre večinoma 
zgolj za zakrčenost mišic, kar pa kasneje lahko 
pripelje do resnih težav. Zdravljenje v tem 

obdobju je zelo uspešno in zahteva bistveno 
manj časa.

Učinkovite terapije, zadovoljni pacienti
Ob prvem obisku zdravnika, specialista 
manualne medicine, se opravi pregled pacienta 
ter analiza vseh predhodnih izvidov: nevrološki 
pregled v celoti, manualni pregled,  gibljivost 
sklepov, mišic, tetiv in vezivnega tkiva, oceno 
drže in gibanja. Na podlagi tega se zdravnik 
odloči o nadaljnjem zdravljenju. Manualna 
terapija je varna in neboleča, ne dovoljuje se 
nikakršnih sunkovitih gibov, ki bi lahko privedli 
do neprijetnih bolečin (izvajajo se izključno le 

tako imenovane 
mehke tehnike 
manualne 
medicine). 

Izjemni 
rezultati 
zdravljenja
Največ težav 
dandanes 
predstavljajo 
bolečine v križu 
in bolečine 
v vratu, kar 
so večinoma 
posledice 
dolgotrajne 
prisiljene drže. 
Pogost simptom 
zdravljenja 
je tudi 

hernija diska, pri kateri je zdravljenje z 
manualno medicino izjemno uspešno. V 
naših ordinacijah beležimo statistiko z več kot 
tretjino ozdravljenih pacientov, ki že imajo 
sicer predpisan operativni poseg za tovrstno 
indikacijo. Uspešnost zdravljenja z manualno 
medicino je sicer po prvi terapiji (to je od štiri 
do šest obiskov) okoli 80-odstotna, pri čemer 
je 40 odstotkov pacientov v celoti ozdravljenih, 
pri enakem odstotku pacientov so ozdravljeni 
glavni simptomi, pri preostalih 20 odstotkih pa 
je viden napredek, vendar so praviloma potrebne 
še dodatne terapije.
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z manualno medicino
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SIMPTOMI in INDIKACIJE
• bolečine v hrbtu, vratu, 

križu
• bolečine v sklepih
• bolečine/mravljinci v 

rokah ali nogah
• artroza sklepov: 

koleno, rama, kolk
• glavoboli, vrtoglavice, 

nespečnost
• bolečine po poškodbah
• hernija diska, lordoza, 

kifoza
• spondilitis, spondiloza, 

spondilartroza
• epikondilitis, išijas, 

stenoza 
• otroška idiopatska 

skolioza I. in II. stopnje

Manualna medicina

Učinkovito zdravljenje 
gibalnega sistema

Manualna medicina je posebna tehnika zdravljenja, 
s katero zdravniki specialisti uspešno odpravljajo 
simptome hrbtenice, sklepov, mišic, bolečin v križu, 
glavobolov, vrtoglavic, težav na področju notranjih 
organov in določenih nevroloških obolenj. 

Besedilo:mag. Andrej Kotov, dr. med, spec. 
nevrolog, spec. manualne medicine



BOLEčINE V NOGAH, OTEčENI 
GLEŽNJI, UTRUJENE, TEŽKE NOGE…

Za bolečine v nogah in preprečevanje 
zapletov kronične bolezni ven so vam 

na voljo učinkovite rešitve - Vprašajte 
zdravnika za nasvet.
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Prevladujejo ženske, ki si zlomijo 
stegnenico štirikrat pogosteje kot moški. 
Zlom povzroči nenadno spremembo 
v življenju posameznika, kar lahko 
vodi v večjo odvisnost pri izvajanju 
življenjskih aktivnosti in povzroči težave 
pri gibanju, torej vpliva na kakovost 
življenja posameznika. Zdravljenje zlomov 
stegnenice je operativno, potrebna je 
hospitalizacija. Možnosti 
operativnega zdravljenja so 
različne, odvisne od vrste 
zloma, starosti posameznika 
in njegovega psihofizičnega 
stanja. Kirurgi izbirajo med 
različnimi vrstami plošč in 
vijakov, občasno se odločijo tudi 
za vstavitev proteze kolka. 
Poleg operacijskega in 
pooperacijskega zdravljenja 
ima pomembno vlogo tudi 
rehabilitacijska obravnava, 
ki se lahko začne že pred 
operativnim posegom (priprava 
na operacijo), pogosteje pa 
prvi dan po operaciji. Končni 
cilj rehabilitacije je doseči 
maksimalno dobro funkcijsko 
stanje, ki je vsaj približno 
enako funkciji posameznika 
pred poškodbo. Skrajševanje 
ležalnih dob v bolnišnici 
pomeni dodatno obremenitev 
starostnika, saj je za dosego 
zastavljenega cilja na razpolago kratek čas.

Rehabilitacija v bolnišnici
Zgodnja medicinska rehabilitacija poteka 
ves čas hospitalizacije. Postopki so 
individulalno prilagojeni in se spreminjajo 
glede na potrebe posameznika.Včasih je 
treba starejšega poškodovanca pripraviti 
na operacijo, tako da imamo čas in 
lahko začnemo z rehabilitacijo že pred 
operativnim posegom, ko je poškodovanec 

še v postelji. Poudarek je v tem času 
predvsem na dihanju in preprečevanju 
respiratornih infektov (pljučnice), 
izvajamo ukrepe za preprečevanje globoke 
venske tromboze (vaje v postelji z zdravimi 
udi), pazljivi moramo biti tudi na kožo 
zaradi nevarnosti pojava preležanin. 
Poškodovanec dobi tudi navodila o poteku 
rehabilitacije po operaciji. Že prvi dan 

po operaciji se začne s spodbujanjem 
poškodovanca h gibanju, saj ne želimo, 
da bi starostnik obležal v postelji. Doseči 
želimo samostojno sedenje in stojo, če 
stanje poškodovanca dopušča, poskusimo 
tudi s hojo. Kirurg glede na izbrano 
vrsto operacijske tehnike pove, kolikšna 
je dovoljena obremenitev poškodovane 
noge. Glede na to dobi poškodovanec 
primeren pripomoček, s pomočjo katerega 
ga učimo hoje. Običajno prve dni po 

operaciji uporabljamo različne hodulje, 
ko starostnik osvoji hojo s hoduljo, 
lahko trenira tudi hojo s pomočjo bergel. 
Pri treningu hoje je ves čas prisoten 
fizioterapevt, z nasveti pomaga starostniku 
ali svojcem, ki se pogosto oglasijo pred 
odpustom starostnika iz bolnišnice. 
Pomembno je, da se poškodovanec nauči 
pravilno razbremenjevati operirano nogo, 

zato potrebuje kar nekaj vaje. V 
primeru težav z razumevanjem, 
in ko je potrebno popolno 
razbremenjevanje operirane 
noge, ne spodbujamo hoje, 
poškodovanca poskusimo 
naučiti presedanja na voziček 
in, če je možno, tudi vožnje z 
vozičkom. 
Pogosto se pojavijo pri 
poškodovancih tudi težave z 
izvajanjem osnovnih dnevnih 
opravil, kot so umivanje, 
oblačenje in slačneje. Zato že v 
bolnišnici poskusimo naučiti 
poškodovanca teh osnovnih 
dejavnosti s ciljem doseči čim 
večjo stopnjo samostojnosti. Ker 
pa so večinoma poškodovanci 
starejši, ker je pogosto prisotna 
bolečina in slabša gibljivost 
posameznika in ker so ležalne 
dobe v bolnišnici kratke, nam 
pogosto ne uspe doseči popolne 
samostojnosti pri gibanju ter 

pri opravljanju dnevnih aktivnosti. Zaradi 
potrebe po pomoči pri vseh dejavnostih se 
tako starostnik ne more vrniti v domače 
okolje, sploh če je tam prej živel sam. 
Pogosto se zgodi, da tudi svojci niso 
sposobni prevzeti skrbi za starostnika, ki 
pomoč potrebuje.

Odpust iz bolnišnice
Pri načrtovanju odpusta iz bolnišnice se 
upošteva socialno stanje poškodovanca. 

ZrEla lEta

Pomen rehabilitacije 
po zlomu stegnenice 
pri starostniku 

Če zdravstveno stanje dopušča, se 
poškodovanca premesti iz bolnišnice 
v zdravilišče, kjer se mu nudi dodatna 
14-dnevna rehabilitacijska obravnava. 
Po končani rehabilitaciji v zdravilišču 
se običajno izboljša splošno stanje 
poškodovancev in ti postanejo tudi bolj 
samostojni. Kljub temu pa ugotavljajo, 
da kar velik odstotek starostnikov, ki 
živi s svojci, po zlomu stegnenice (43 
odstotkov), ni sposoben hoditi tako kot 
pred poškodbo. Pri hoji potrebujejo 
pripomoček, pogosto tudi pomoč ene 
osebe oziroma spremstvo pri hoji, 
omejeni so na zaprto okolje, običajno je to 
stanovanje. 
Pred odpustom iz bolnišnice dobijo 
poškodovanci in svojci tudi navodila, 
katere pripomočke bo treba uporabljati 
in kako se ti pripomočki uporabljajo. 
Pripomoček za gibanje, bodisi hoduljo 
ali voziček za prevoz bolnika, predpiše 
izbrani osebni zdravnik poškodovanca, 
oba pripomočka se dobi za izposojo, in 
sicer za različno časovno obdobje. V času 
hospitalizacije in tudi kasneje v zdravilišču 
te pripomočke zagotovi ustanova. Če je 
poškodovanec ostal vezan na posteljo, 
svojci pa ga sprejmejo k sebi, lahko izbrani 
osebni zdravnik predpiše tudi druge vrste 
pripomočkov, ki olajšajo nego, – negovalno 
posteljo, blazine za preprečevanje 
preležanin, toaletni stol, nastavek za 
školjko, lahko tudi dvigalo za nepokretne 
poškodovance, če ga svojci potrebujejo za 
izvajanje nege.
Če je zdravstveno stanje poškodovanca 
zaradi spremljajočih bolezni takšno, 
da ni možna premestitev po odpustu iz 
bolnišnice v zdravilišče ali domov, se 
odločamo tudi za premestitve v negovalne 
bolnišnice, ki so blizu prebivališča 
starostnika. V negovalni bolnišnici poleg 
zdravljenja nudijo tudi rehabilitacijske 
storitve, predvsem je poudarek na 
fizioterapiji, katere cilj je preprečiti razvoj 

komplikacij in skrajšati čas ležanja v 
postelji. S premestitvijo v negovalno 
bolnišnico zagotovimo starostniku nekaj 
dodatnega časa za izboljšanje funkcijskega 
stanja.
Starostniki, ki so pred poškodbo živeli v 
domu starejših, se običajno po končani 
hospitalizaciji tja tudi vrnejo. Večina 
domov ima svoje fizioterapevte, ki začnejo 
poškodovanca po vrnitvi iz bolnišnice 
vključevati v fizioterapevtsko obravnavo. 
Ob dobri, ne nujno vsakodnevni 
fizioterapiji v domovih starejših in seveda 
ob primernem sodelovanju starostnika 
se lahko doseže tudi dobro funkcijsko 
stanje poškodovanca ali celo njegova 
samostojnost. V domove starejših pa se iz 
bolnišnice odpusti tudi tiste starostnike, 
ki nimajo pogojev za vrnitev v domače 
okolje.

Preprečevanje zlomov stegnenice
Najpogostejši razlog zloma je padec, 
padajo predvsem starejše ženske, ki so 
zaradi pogosto prisotne osteoporoze še 
dodatno ogrožene. Torej, da preprečimo 
zlom, moramo preprečiti padec. Razlogi 
za padec so različni, pri starostnikih so 
vsekakor pomemben dejavnik tveganja 
motnje hoje in ravnotežja, okvare vida in 
sluha, pa tudi demenca in depresija. Razen 
tega pa je treba upoštevati tudi okolje, v 
katerem starostnik živi in se giba. 
Danes imamo organizirane številne 
vodene skupinske telovadbe, kamor se 
vključujejo starostniki. Telesna vadba 
je zasnovana tako, da spodbuja zdravje, 
nekatere vadbe so posebej usmerjene v 
izboljšanje ravnotežja, vse pa predstavljajo 
tudi druženje, kar ugodno vpliva na 
psihološko stanje vsakega posameznika.
Razen tega pa lahko z manjšimi ukrepi 
tudi preprečimo padce zaradi neustreznega 
okolja, kjer se starostnik giba. Zagotovljena 
mora biti dobra osvetlitev prostora, 
odstranjeni morajo biti pragovi, ohlapne 
preproge. Površine, kjer se hodi, pa morajo 
biti ravne in suhe (nevarnost razpokana 
tla).
Zlom stegnenice je huda poškodba. Lahko 
jo preprečimo, če preprečimo padec. 

Bodimo aktivni, s 
tem si izboljšujemo 
telesno moč in 
samozaupanje, 
zmanjšujemo strah 
pred gibanjem 
in povečujemo 
občutek za 
ravnotežje, kar vse 
skupaj zmanjšuje 
tveganje za padec.

Letno pade približno 30 odstotkov ljudi, starejših od 65 let, ki živijo v domačem okolju, in skoraj 60 
odstotkov tistih, ki živijo v ustanovah. Posledica padca starostnika je pogosto zlom stegnenice, ki 
predstavlja del kolčnega sklepa, zato govorimo kar o zlomu kolka. 

Besedilo: asist. dr. Nataša Kos, dr. med., specialistka FRM, UKC 
Ljubljana in Boris Kos, dr. med., pripravnik, UKC Ljubljana
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BOLEčINE V NOGAH, OTEčENI 
GLEŽNJI, UTRUJENE, TEŽKE NOGE…

Za bolečine v nogah in preprečevanje 
zapletov kronične bolezni ven so vam 

na voljo učinkovite rešitve - Vprašajte 
zdravnika za nasvet.

DTXPRA2bC112/13 Datum priprave informacije julij 2013

Prevladujejo ženske, ki si zlomijo 
stegnenico štirikrat pogosteje kot moški. 
Zlom povzroči nenadno spremembo 
v življenju posameznika, kar lahko 
vodi v večjo odvisnost pri izvajanju 
življenjskih aktivnosti in povzroči težave 
pri gibanju, torej vpliva na kakovost 
življenja posameznika. Zdravljenje zlomov 
stegnenice je operativno, potrebna je 
hospitalizacija. Možnosti 
operativnega zdravljenja so 
različne, odvisne od vrste 
zloma, starosti posameznika 
in njegovega psihofizičnega 
stanja. Kirurgi izbirajo med 
različnimi vrstami plošč in 
vijakov, občasno se odločijo tudi 
za vstavitev proteze kolka. 
Poleg operacijskega in 
pooperacijskega zdravljenja 
ima pomembno vlogo tudi 
rehabilitacijska obravnava, 
ki se lahko začne že pred 
operativnim posegom (priprava 
na operacijo), pogosteje pa 
prvi dan po operaciji. Končni 
cilj rehabilitacije je doseči 
maksimalno dobro funkcijsko 
stanje, ki je vsaj približno 
enako funkciji posameznika 
pred poškodbo. Skrajševanje 
ležalnih dob v bolnišnici 
pomeni dodatno obremenitev 
starostnika, saj je za dosego 
zastavljenega cilja na razpolago kratek čas.

Rehabilitacija v bolnišnici
Zgodnja medicinska rehabilitacija poteka 
ves čas hospitalizacije. Postopki so 
individulalno prilagojeni in se spreminjajo 
glede na potrebe posameznika.Včasih je 
treba starejšega poškodovanca pripraviti 
na operacijo, tako da imamo čas in 
lahko začnemo z rehabilitacijo že pred 
operativnim posegom, ko je poškodovanec 

še v postelji. Poudarek je v tem času 
predvsem na dihanju in preprečevanju 
respiratornih infektov (pljučnice), 
izvajamo ukrepe za preprečevanje globoke 
venske tromboze (vaje v postelji z zdravimi 
udi), pazljivi moramo biti tudi na kožo 
zaradi nevarnosti pojava preležanin. 
Poškodovanec dobi tudi navodila o poteku 
rehabilitacije po operaciji. Že prvi dan 

po operaciji se začne s spodbujanjem 
poškodovanca h gibanju, saj ne želimo, 
da bi starostnik obležal v postelji. Doseči 
želimo samostojno sedenje in stojo, če 
stanje poškodovanca dopušča, poskusimo 
tudi s hojo. Kirurg glede na izbrano 
vrsto operacijske tehnike pove, kolikšna 
je dovoljena obremenitev poškodovane 
noge. Glede na to dobi poškodovanec 
primeren pripomoček, s pomočjo katerega 
ga učimo hoje. Običajno prve dni po 

operaciji uporabljamo različne hodulje, 
ko starostnik osvoji hojo s hoduljo, 
lahko trenira tudi hojo s pomočjo bergel. 
Pri treningu hoje je ves čas prisoten 
fizioterapevt, z nasveti pomaga starostniku 
ali svojcem, ki se pogosto oglasijo pred 
odpustom starostnika iz bolnišnice. 
Pomembno je, da se poškodovanec nauči 
pravilno razbremenjevati operirano nogo, 

zato potrebuje kar nekaj vaje. V 
primeru težav z razumevanjem, 
in ko je potrebno popolno 
razbremenjevanje operirane 
noge, ne spodbujamo hoje, 
poškodovanca poskusimo 
naučiti presedanja na voziček 
in, če je možno, tudi vožnje z 
vozičkom. 
Pogosto se pojavijo pri 
poškodovancih tudi težave z 
izvajanjem osnovnih dnevnih 
opravil, kot so umivanje, 
oblačenje in slačneje. Zato že v 
bolnišnici poskusimo naučiti 
poškodovanca teh osnovnih 
dejavnosti s ciljem doseči čim 
večjo stopnjo samostojnosti. Ker 
pa so večinoma poškodovanci 
starejši, ker je pogosto prisotna 
bolečina in slabša gibljivost 
posameznika in ker so ležalne 
dobe v bolnišnici kratke, nam 
pogosto ne uspe doseči popolne 
samostojnosti pri gibanju ter 

pri opravljanju dnevnih aktivnosti. Zaradi 
potrebe po pomoči pri vseh dejavnostih se 
tako starostnik ne more vrniti v domače 
okolje, sploh če je tam prej živel sam. 
Pogosto se zgodi, da tudi svojci niso 
sposobni prevzeti skrbi za starostnika, ki 
pomoč potrebuje.

Odpust iz bolnišnice
Pri načrtovanju odpusta iz bolnišnice se 
upošteva socialno stanje poškodovanca. 

ZrEla lEta

Pomen rehabilitacije 
po zlomu stegnenice 
pri starostniku 

Če zdravstveno stanje dopušča, se 
poškodovanca premesti iz bolnišnice 
v zdravilišče, kjer se mu nudi dodatna 
14-dnevna rehabilitacijska obravnava. 
Po končani rehabilitaciji v zdravilišču 
se običajno izboljša splošno stanje 
poškodovancev in ti postanejo tudi bolj 
samostojni. Kljub temu pa ugotavljajo, 
da kar velik odstotek starostnikov, ki 
živi s svojci, po zlomu stegnenice (43 
odstotkov), ni sposoben hoditi tako kot 
pred poškodbo. Pri hoji potrebujejo 
pripomoček, pogosto tudi pomoč ene 
osebe oziroma spremstvo pri hoji, 
omejeni so na zaprto okolje, običajno je to 
stanovanje. 
Pred odpustom iz bolnišnice dobijo 
poškodovanci in svojci tudi navodila, 
katere pripomočke bo treba uporabljati 
in kako se ti pripomočki uporabljajo. 
Pripomoček za gibanje, bodisi hoduljo 
ali voziček za prevoz bolnika, predpiše 
izbrani osebni zdravnik poškodovanca, 
oba pripomočka se dobi za izposojo, in 
sicer za različno časovno obdobje. V času 
hospitalizacije in tudi kasneje v zdravilišču 
te pripomočke zagotovi ustanova. Če je 
poškodovanec ostal vezan na posteljo, 
svojci pa ga sprejmejo k sebi, lahko izbrani 
osebni zdravnik predpiše tudi druge vrste 
pripomočkov, ki olajšajo nego, – negovalno 
posteljo, blazine za preprečevanje 
preležanin, toaletni stol, nastavek za 
školjko, lahko tudi dvigalo za nepokretne 
poškodovance, če ga svojci potrebujejo za 
izvajanje nege.
Če je zdravstveno stanje poškodovanca 
zaradi spremljajočih bolezni takšno, 
da ni možna premestitev po odpustu iz 
bolnišnice v zdravilišče ali domov, se 
odločamo tudi za premestitve v negovalne 
bolnišnice, ki so blizu prebivališča 
starostnika. V negovalni bolnišnici poleg 
zdravljenja nudijo tudi rehabilitacijske 
storitve, predvsem je poudarek na 
fizioterapiji, katere cilj je preprečiti razvoj 

komplikacij in skrajšati čas ležanja v 
postelji. S premestitvijo v negovalno 
bolnišnico zagotovimo starostniku nekaj 
dodatnega časa za izboljšanje funkcijskega 
stanja.
Starostniki, ki so pred poškodbo živeli v 
domu starejših, se običajno po končani 
hospitalizaciji tja tudi vrnejo. Večina 
domov ima svoje fizioterapevte, ki začnejo 
poškodovanca po vrnitvi iz bolnišnice 
vključevati v fizioterapevtsko obravnavo. 
Ob dobri, ne nujno vsakodnevni 
fizioterapiji v domovih starejših in seveda 
ob primernem sodelovanju starostnika 
se lahko doseže tudi dobro funkcijsko 
stanje poškodovanca ali celo njegova 
samostojnost. V domove starejših pa se iz 
bolnišnice odpusti tudi tiste starostnike, 
ki nimajo pogojev za vrnitev v domače 
okolje.

Preprečevanje zlomov stegnenice
Najpogostejši razlog zloma je padec, 
padajo predvsem starejše ženske, ki so 
zaradi pogosto prisotne osteoporoze še 
dodatno ogrožene. Torej, da preprečimo 
zlom, moramo preprečiti padec. Razlogi 
za padec so različni, pri starostnikih so 
vsekakor pomemben dejavnik tveganja 
motnje hoje in ravnotežja, okvare vida in 
sluha, pa tudi demenca in depresija. Razen 
tega pa je treba upoštevati tudi okolje, v 
katerem starostnik živi in se giba. 
Danes imamo organizirane številne 
vodene skupinske telovadbe, kamor se 
vključujejo starostniki. Telesna vadba 
je zasnovana tako, da spodbuja zdravje, 
nekatere vadbe so posebej usmerjene v 
izboljšanje ravnotežja, vse pa predstavljajo 
tudi druženje, kar ugodno vpliva na 
psihološko stanje vsakega posameznika.
Razen tega pa lahko z manjšimi ukrepi 
tudi preprečimo padce zaradi neustreznega 
okolja, kjer se starostnik giba. Zagotovljena 
mora biti dobra osvetlitev prostora, 
odstranjeni morajo biti pragovi, ohlapne 
preproge. Površine, kjer se hodi, pa morajo 
biti ravne in suhe (nevarnost razpokana 
tla).
Zlom stegnenice je huda poškodba. Lahko 
jo preprečimo, če preprečimo padec. 

Bodimo aktivni, s 
tem si izboljšujemo 
telesno moč in 
samozaupanje, 
zmanjšujemo strah 
pred gibanjem 
in povečujemo 
občutek za 
ravnotežje, kar vse 
skupaj zmanjšuje 
tveganje za padec.

Letno pade približno 30 odstotkov ljudi, starejših od 65 let, ki živijo v domačem okolju, in skoraj 60 
odstotkov tistih, ki živijo v ustanovah. Posledica padca starostnika je pogosto zlom stegnenice, ki 
predstavlja del kolčnega sklepa, zato govorimo kar o zlomu kolka. 

Besedilo: asist. dr. Nataša Kos, dr. med., specialistka FRM, UKC 
Ljubljana in Boris Kos, dr. med., pripravnik, UKC Ljubljana
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Najpogostejša povzročitelja 
vnetja jeter, ki ju lahko 
preprečimo s cepljenjem sta 
virus hepatitisa A (HAV) in B 
(HBV). Kronični hepatitis je 
bolezen, ki pomembno okrni 
kakovost življenja in lahko vodi 
v napredujočo jetrno bolezen in 
tudi v življenje ogrožujoče zaplete. 
Med ukrepe, s katerimi lahko 
bolezen preprečimo, spadajo zlasti 
cepljenje proti hepatitisoma A 
in B ter upoštevanje načel varne 
hrane in pijače, varne spolnosti 
in izogibanje stiku z okuženo 
krvjo, predvsem pri menjavanju 
pribora ob intravenskem uživanju 
drog, neprofesionalni tetovaži ali 
“piercingu” ali naključnem vbodu 
z odvrženo iglo. 
Cepite se lahko na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Ljubljana, 
Zaloška 29, Ljubljana. Za cepljenje 
se je potrebno predhodno 
naročiti. Za datum obiska 
pokličite na telefonsko številko 
586 39 00 (centrala) ali 586 39 18 
(naročanje) od 8.00 do 11.00 vsak 
delovni dan. Dodatne informacije 
o hepatitisu in drugih nalezljivih 
boleznih lahko dobite tudi na 
internetni strani
www.zdravinapot.si/nalezljive-
bolezni/hepatitisi/uvod-hepatitis.

Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana  - HEPATITIS A IN B

Potovanja v tuje dežele
Pred potovanjem v tuje dežele se vedno pozanimajmo o 
higienskih razmerah in tveganjih za zdravje. Vsaj mesec dni 
pred potovanjem obiščimo ambulanto za potnike pri enem od 
območnih zavodov za zdravstveno varstvo. Besedilo: IVZ

Glede na zahteve in epidemiološko situacijo 
v posamezni državi nam bodo svetovali 
ustrezne preventivne ukrepe, vključno s 
preprečevanjem malarije in izvedli obvezna 
oziroma priporočena cepljenja.

Varna pitna voda na potovanju
Najpogostejši vzrok okužbe na potovanju 
sta okužena hrana in pitna voda, pogosta 
posledica okužbe pa je driska. Marsikje 
voda iz naravnih virov ali pipe ni varna, 
čeprav je na videz čista, brez barve ali vonja. 
Okužimo se lahko tudi pri plavanju v bazenu 
ali površinskih sladkih ali slanih vodah. 
Pomembno je, da se zavedamo nevarnosti 
in ravnamo tako, da je možnost okužbe čim 
manjša. Preventivni ukrepi na območjih s 
pitno vodo vprašljive kakovosti so naslednji:
‒ Uživajmo samo embalirano vodo ali druge 
pijače (gazirane, pasterizirane sokove in 
mleko), ki so zanesljivo zaprte. Preverimo 
zamašek. Gazirane pijače so zaradi kislosti 
varnejše, ker kislo okolje zavira rast bakterij.

•	Pijmo neposredno iz embalaže, obrišimo 
površino, ki pride v stik z usti. Ne 
uporabljajmo nečiste embalaže, kozarcev.

•	Uživajmo tople pijače, kot so kava, čaj, 
pripravljene s prekuhano vodo in shranjene 
v čisti embalaži.

•	Uživajmo vodo, pripravljeno neposredno na 
kraju uporabe (na primer s prekuhavanjem, 
preverjeno filtracijo ali kemično 
dezinfekcijo) in shranjeno v čisti embalaži.

Izogibajmo se:
•	umivanju zob z vodo, ki ni varna,
•	pitju domačih sokov in nepasteriziranega 

mleka,
•	uporabi ledu, za katerega ne vemo, ali je 

narejen iz varne vode,
•	uživanju solat in druge hrane, ki ni toplotno 

obdelana oziroma pripravljena z vodo, ki ni 
preverjena; za pripravo hrane za dojenčke 
uporabljamo varno vodo,

•	požiranju vode pri plavanju, vodnih 
športih, igrah v vodi.

Če vzrokov tega gibanja ne spremljamo 
nenehno, torej, če nimamo očesnega 
kontakta s tem gibanjem, možgani 
teh dražljajev ne morejo uvrstiti in jih 
zaznajo kot napačna sporočila. Posledica 
te zaznave so vsi znaki, ki jih s skupno 
besedo imenujemo 
potovalna slabost 

Znaki potovalne 
slabosti 
Znaki so zelo 
specifični in jih 
prepoznamo takoj. 
Običajno se začne s 
slabostjo v želodcu, 
oseba je bleda in diha 
bolj plitvo, pridruži 
se hladen pot, navzea, 
to je povečano 
izločanje sline in 
občutek, da bo prišlo 
do bruhanja. Če 
poteka slabosti v tej 
fazi ne preprečimo, 
nastopi bruhanje. 
Po bruhanju se 
počutje običajno 
izboljša. Pri nekaterih 
posameznikih se pojavi tudi glavobol. 
Največ težav imajo manjši otroci od dveh 
let naprej, najmanj pa otroci do dveh let in 
starejši odrasli.

Kako preprečimo potovalno slabost 
Pred potovanjem zaužijmo le lahko hrano, 
pot začnimo umirjeni, naspani in brez 
naglice. Za otroke je boljše potovanje 
ponoči.
Potovalno slabost preprečimo s pravilnim 
obnašanjem med vožnjo :
‒ Pri vožnji v avtomobilu gledamo 
nenehno naprej v smer gibanja in smo 
pozorni na cesto. Šoferju namreč ni 
nikoli slabo. Ne beremo in med potjo ne 

iščemo lokacij na karti. Skrbimo za kratke 
postanke na svežem zraku.
‒ V letalu je najprimernejši prostor ob 
prehodu in v višini kril. Naslonimo se 
nazaj in zapremo oči, ne beremo in ne 
gledamo skozi stranska okna.

‒ Na plovilu se zadržujmo zunaj, če je 
le mogoče. Opazujmo gibanje plovila s 
palube, poiščimo prostor, kjer je gibanje 
najmanj intenzivno. Pri jadranju pomagajo 
lažja opravila na palubi. Pri ljudeh, ki 
preživljajo dopust na vodi, se po nekaj 
dneh znaki potovalne slabosti umirijo, ker 
možgani sprejmejo nov način gibanja.
‒ Izogibamo se hrani in okolju z 
močnejšim vonjem (parfumi, vonj po 
bencinu, kontejnerji za odpadke ...). 
Med potjo zaposlimo želodec z manjšimi 
količinami suhih in nemastnih prigrizkov, 
žvečimo žvečilni gumi, se izogibamo kavi, 
kajenju, alkoholu, tudi sadni sokovi niso 
dobra izbira. 

Lajšanje in preprečevanje
Za lajšanje in preprečevanje imamo nekaj 
možnosti. Poleg splošnih ukrepov, ali pa če 
teh nismo upoštevali, imamo brez recepta 
na voljo zdravilo z dimenhidrinatom, ki 
ga zaužijemo pol ure pred potovanjem in 

obnovimo odmerek čez 
nekaj ur, če je potovanje 
dolgo. Zdravilo je 
primerno tudi za 
otroke. Kot stranski 
učinek se lahko pojavi 
blaga utrujenost. Pri 
težjih oblikah slabosti, 
predvsem pri potovanju 
na vodi, so na voljo 
zdravila, ki jih predpiše 
zdravnik na recept. Za 
tiste, ki želijo naravna 
sredstva, imamo na 
voljo prehransko 
dopolnilo z ingverjem 
v obliki tablet in lizike 
za manjše otroke. 
Zadovoljstvo strank 
zasledimo tudi pri 
uporabi homeopatskih 
zdravil proti slabosti. 
Nekateri posegajo tudi 

po zapestnicah z magnetom. Alternativnih 
ukrepov je kar nekaj ...

Kako si pomagamo, če ni 
primernih zdravil 
Če nismo vzeli pred potovanjem zdravila 
proti slabosti, nam ostanejo le ukrepi, 
ki veljajo kot že omenjena preventiva. 
Predvsem se je treba umiriti, zadihati sveži 
zrak, se čim manj pogovarjati o slabosti in 
spremljati dogajanje na poti. Marsikomu 
pomagajo prebroditi težave slušalke z 
glasbo ali akustične igre . Za primer, da 
ne pomagajo ne ukrepi in ne zdravila, pa 
imejmo vedno pripravljeno tudi vrečko za 
bruhanje.
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Na potovanje 
brez strahu 

pred slabostjo
Potovalna slabost je neprijetno počutje, ki ga povzroči neobičajno gibanje. Pogosti ovinki pri vožnji z 
avtomobilom ali avtobusom, turbulence z letalom v zraku in vožnja s čolnom ali ladjo preko valov, so 
neobičajno, neurejeno gibanje, ki dražijo ravnotežni organ v notranjem ušesu. 

Besedilo: Edith Jošar, mag. farm., spec., vodja lekarne, Javni zavod Lekarna Ljubljana, Lekarna Bavarski dvor
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Najpogostejša povzročitelja 
vnetja jeter, ki ju lahko 
preprečimo s cepljenjem sta 
virus hepatitisa A (HAV) in B 
(HBV). Kronični hepatitis je 
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kakovost življenja in lahko vodi 
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tudi v življenje ogrožujoče zaplete. 
Med ukrepe, s katerimi lahko 
bolezen preprečimo, spadajo zlasti 
cepljenje proti hepatitisoma A 
in B ter upoštevanje načel varne 
hrane in pijače, varne spolnosti 
in izogibanje stiku z okuženo 
krvjo, predvsem pri menjavanju 
pribora ob intravenskem uživanju 
drog, neprofesionalni tetovaži ali 
“piercingu” ali naključnem vbodu 
z odvrženo iglo. 
Cepite se lahko na Zavodu za 
zdravstveno varstvo Ljubljana, 
Zaloška 29, Ljubljana. Za cepljenje 
se je potrebno predhodno 
naročiti. Za datum obiska 
pokličite na telefonsko številko 
586 39 00 (centrala) ali 586 39 18 
(naročanje) od 8.00 do 11.00 vsak 
delovni dan. Dodatne informacije 
o hepatitisu in drugih nalezljivih 
boleznih lahko dobite tudi na 
internetni strani
www.zdravinapot.si/nalezljive-
bolezni/hepatitisi/uvod-hepatitis.

Zavod za zdravstveno varstvo 
Ljubljana  - HEPATITIS A IN B

Potovanja v tuje dežele
Pred potovanjem v tuje dežele se vedno pozanimajmo o 
higienskih razmerah in tveganjih za zdravje. Vsaj mesec dni 
pred potovanjem obiščimo ambulanto za potnike pri enem od 
območnih zavodov za zdravstveno varstvo. Besedilo: IVZ

Glede na zahteve in epidemiološko situacijo 
v posamezni državi nam bodo svetovali 
ustrezne preventivne ukrepe, vključno s 
preprečevanjem malarije in izvedli obvezna 
oziroma priporočena cepljenja.
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Najpogostejši vzrok okužbe na potovanju 
sta okužena hrana in pitna voda, pogosta 
posledica okužbe pa je driska. Marsikje 
voda iz naravnih virov ali pipe ni varna, 
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Okužimo se lahko tudi pri plavanju v bazenu 
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varnejše, ker kislo okolje zavira rast bakterij.

•	Pijmo neposredno iz embalaže, obrišimo 
površino, ki pride v stik z usti. Ne 
uporabljajmo nečiste embalaže, kozarcev.

•	Uživajmo tople pijače, kot so kava, čaj, 
pripravljene s prekuhano vodo in shranjene 
v čisti embalaži.

•	Uživajmo vodo, pripravljeno neposredno na 
kraju uporabe (na primer s prekuhavanjem, 
preverjeno filtracijo ali kemično 
dezinfekcijo) in shranjeno v čisti embalaži.

Izogibajmo se:
•	umivanju zob z vodo, ki ni varna,
•	pitju domačih sokov in nepasteriziranega 
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•	uporabi ledu, za katerega ne vemo, ali je 

narejen iz varne vode,
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preverjena; za pripravo hrane za dojenčke 
uporabljamo varno vodo,

•	požiranju vode pri plavanju, vodnih 
športih, igrah v vodi.

Če vzrokov tega gibanja ne spremljamo 
nenehno, torej, če nimamo očesnega 
kontakta s tem gibanjem, možgani 
teh dražljajev ne morejo uvrstiti in jih 
zaznajo kot napačna sporočila. Posledica 
te zaznave so vsi znaki, ki jih s skupno 
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potovalna slabost 
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Lajšanje in preprečevanje
Za lajšanje in preprečevanje imamo nekaj 
možnosti. Poleg splošnih ukrepov, ali pa če 
teh nismo upoštevali, imamo brez recepta 
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obnovimo odmerek čez 
nekaj ur, če je potovanje 
dolgo. Zdravilo je 
primerno tudi za 
otroke. Kot stranski 
učinek se lahko pojavi 
blaga utrujenost. Pri 
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na vodi, so na voljo 
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zdravnik na recept. Za 
tiste, ki želijo naravna 
sredstva, imamo na 
voljo prehransko 
dopolnilo z ingverjem 
v obliki tablet in lizike 
za manjše otroke. 
Zadovoljstvo strank 
zasledimo tudi pri 
uporabi homeopatskih 
zdravil proti slabosti. 
Nekateri posegajo tudi 

po zapestnicah z magnetom. Alternativnih 
ukrepov je kar nekaj ...

Kako si pomagamo, če ni 
primernih zdravil 
Če nismo vzeli pred potovanjem zdravila 
proti slabosti, nam ostanejo le ukrepi, 
ki veljajo kot že omenjena preventiva. 
Predvsem se je treba umiriti, zadihati sveži 
zrak, se čim manj pogovarjati o slabosti in 
spremljati dogajanje na poti. Marsikomu 
pomagajo prebroditi težave slušalke z 
glasbo ali akustične igre . Za primer, da 
ne pomagajo ne ukrepi in ne zdravila, pa 
imejmo vedno pripravljeno tudi vrečko za 
bruhanje.
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brez strahu 

pred slabostjo
Potovalna slabost je neprijetno počutje, ki ga povzroči neobičajno gibanje. Pogosti ovinki pri vožnji z 
avtomobilom ali avtobusom, turbulence z letalom v zraku in vožnja s čolnom ali ladjo preko valov, so 
neobičajno, neurejeno gibanje, ki dražijo ravnotežni organ v notranjem ušesu. 
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Daleč od masovnega turizma - 
raj za užitkarje 
Če se ogibate množičnega turizma in želite 
pristnost na prvem mestu, ste na pravi 
destinaciji. Alonissos je otok, ki vas nežno 
opominja, da je kdaj pa kdaj čas, da storite 
nekaj tudi zase. Da razbremenite telo in 
duha, pobegnete od divjega vsakdana, ki je 
čedalje bolj stresen . 
Naj samo spomnim, kakšno škodo je 
povzročil masovni turizem na Galapagosu, 
kjer so skupaj s turisti na otoke prispele 
tudi nove vrste žuželk in nevretenčarjev, ki 
spreminjajo lokalno floro in favno. Ravno 
tega si na Alonissosu ne želijo, saj ima otok 
z okoliškimi nenaseljenimi otoki velik 
okoljevarstveni pomen.

Edini naravni park v 
Egejskem morju
Leta 1992 so namreč ustanovili Narodni 
morski park, ki je edini te vrste v 
Egejskem morju in tem delu Sredozemlja. 

Naloga parka je zaščititi krhki morski 
ekosistem ter redke in ogrožene živali. 
Mednje spadajo tudi tjulnji, ki živijo na 
otoku, nahajajo pa se tudi na sosednjih 
neposeljenih otokih, a je potrebno veliko 
sreče pri izletih z ladjo, da jih lahko o v 
njihovem naravnem okolju. Prav tako 
tudi denimo sredozemskega galeba in 
sredozemskega sokola, ki sta prav tako na 
“domačina” v tem naravnem parku. 
Gostoljubnost domačinov, prisrčen stari 
del mesta z neverjetno dušo in božanska 
lokalna grška kuhinja, pa le še potrjujejo, 
da ste se s prihodom na otok pravilno 

odločili. Četudi je znan po tuni, ki jo 
lovijo v bližini otoka, pa se na vsakdanjem 
jedilniku nepričakovano ne znajdejo ribe. 
Kljub temu pa se grška kuhinja tukaj lahko 
pohvali z najvišjo oceno. 

Skiathos – Mamma Mia
Če doslej še niste slišali za grški otok 
Skiathos, ste zagotovo eden med mnogimi, 
ki so si ogledali filmsko uspešnico Mamma 
Mia. Film je bil namreč posnet na tem 
in sosednjem otoku Skopelos. Najbrž 
ni potrebna dodatna razlaga zakaj so se 
scenaristi odločili za snemanje ravno tukaj. 
Otok spada v grško otočje Sporadi, ki 
ležijo na severozahodu Egejskega morja in 
je v primerjavi z ostalimi otoki v tem delu 
Grčije turistično najbolj oblegan. 
Četudi meri le 50 kvadratnih metrov, velja 
za pravi grški biser.  Južni del se ponaša 
s prelepimi peščenimi plažami, med 
katerimi je tudi Koukounaries, ki slovi po 
eni izmed najlepših evropskih plaž. Prva 

stvar, ki jo vsak turist na otoku opazi, je 
barvito rastlinstvo in bujna vegetacija. 

Čedalje bolj svetovljanski
Veličastna lepota otoka, pride še posebej 
do izraza na nedotaknjeni severni obali 
otoka, kjer se nahajajo ruševine nekoč 
glavnega mesta otoka. Temu bi težko 
verjeli, ko bi zagledali strma, ozka in skoraj 
neprehodna pobočja. Ruševine se skrivajo 
med žilavimi koreninami bršljana in 
grmički vrtnic. Prav ta težko dostopna pot 
in grad sta v preteklosti varovala domačine 
in bila zatočišče revnim družinam, v času 

pogostih napadov s strani turško-albanskih 
piratov in tatov.
Središče otoka Skiathos, ki je bilo v času 
druge svetovne vojne ponovno porušeno, a 
so ga domačini ponovno obnovili, je danes 
je to eno izmed najbolj svetovljanskih 
mest grškega otočja. Bleščeče bele hiške 
z rdečimi kamnitimi strehami, tlakovana 
dvorišča, marmornati trgi in ozke, zavite 
uličice ustvarjajo neskončen labirint 
trgovinic, barčkov in kavarn, v katerih 
strežejo tudi slastnen zmrznjen grški 
jogurt.
V samem centru lahko obiščemo 
tudi muzej oz. rojstno hišo svetovno 
priznanega grškega pisatelja Alexandrosa 
Papadiamantisa. Zelo zanimiv je tudi 
muzej starih inštrumentov z vsega sveta, ki 
vas bo zagotovo navdušil nad pisano paleto 
zanimivih in nevsakdanjih glasbenih 
inštrumentov.  
Če vas že mika, da bi si ogledali zgoraj 
omenjena bisera, vam svetujem, da se 

obiščete katero od poslovalnic agencije 
Intelekta, kjer bodo zagotovo poskrbeli za 
vaše želje po grški avanturi.

Ne pozabite
Če vam slučajno v kakšnem trenutku ne bo 
uspelo najti nič dobrega, ker iz vaše pipe 
kaplja, ali ker avtobus zamuja že več kot 
eno uro, potem pomislite na: “siga, siga”, 
kar v prevodu pomeni “počasi, počasi”. 
To je pomemben in pogosto uporabljen 
pojem v Grčiji.  Vzemite si čas, kajti jeza in 
negodovanje tukaj nič ne zaležeta. Pomaga 
pa veliko miru in potrpežljivosti.

Grčija šteje preko tri tisoč otokov, le nekaj čez dvesto jih je poseljenih. Najbolj znanih najbrž potrebno 
naštevati, a med poseljenimi obstajajo tudi nam še precej neznani, ki so božanski in pristno grški. Ste že 
kdaj slišali za Alonissos? Pa Skiathos? 

Besedilo: Danijel Kmetec
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SUN SUBLIME SHAMPOO
Šampon ki nežno odstranja z
las in lasišča: produkte za
zaščito pred soncem, klor in
sol in pri tem lase in lasišče
nežno vlaži.

Izdelki linije SUN SUBLIME so na voljo v drogerijah Müller, Tuš Lepota+Zdravje, Mercator Beautique, Leclerc in v izbranih frizerskih salonih.
Distributer:  KEUNE ADRIAd.o.o., tel.0590-69640,  e-mail: info@keune-adria.si
Facebook: Keune Slovenia,  www.keune.si

SUN SUBLIME 
CONDITIONER
Regenartor s shea 
maslom globinsko 
regenerira lase in jim 
daje lesk ter omogoča 
lažje razčesavanjelas.

SUN SUBLIME 
TREATMENT
Nega s peptidi žitaric, 
vitaminom E in polifenoli iz 
grozdnih pečk, intenzivno 
neguje in ščiti lase pred 
poškodbami učinkovanja
sonca, morja ali klorirane vode

SUN SUBLIME 
SERUM
Serum z vitaminom E
Z UV zaščito gladi lase
in ščiti strukturo
naravne in barvane lase

SUN SUBLIME OIL
Olje neguje in ščiti 
lase in lasišče 
pred izsušitvijo 
in škodljivim UV 
sončnim žarkom. 
Vsebuje SPF 8.

Znamenita plaža 
Koukounaries - Skiathos Pogled na stari mestni del Alonissosa Alonissos je pravi raj za užitkarje
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lovijo v bližini otoka, pa se na vsakdanjem 
jedilniku nepričakovano ne znajdejo ribe. 
Kljub temu pa se grška kuhinja tukaj lahko 
pohvali z najvišjo oceno. 

Skiathos – Mamma Mia
Če doslej še niste slišali za grški otok 
Skiathos, ste zagotovo eden med mnogimi, 
ki so si ogledali filmsko uspešnico Mamma 
Mia. Film je bil namreč posnet na tem 
in sosednjem otoku Skopelos. Najbrž 
ni potrebna dodatna razlaga zakaj so se 
scenaristi odločili za snemanje ravno tukaj. 
Otok spada v grško otočje Sporadi, ki 
ležijo na severozahodu Egejskega morja in 
je v primerjavi z ostalimi otoki v tem delu 
Grčije turistično najbolj oblegan. 
Četudi meri le 50 kvadratnih metrov, velja 
za pravi grški biser.  Južni del se ponaša 
s prelepimi peščenimi plažami, med 
katerimi je tudi Koukounaries, ki slovi po 
eni izmed najlepših evropskih plaž. Prva 

stvar, ki jo vsak turist na otoku opazi, je 
barvito rastlinstvo in bujna vegetacija. 

Čedalje bolj svetovljanski
Veličastna lepota otoka, pride še posebej 
do izraza na nedotaknjeni severni obali 
otoka, kjer se nahajajo ruševine nekoč 
glavnega mesta otoka. Temu bi težko 
verjeli, ko bi zagledali strma, ozka in skoraj 
neprehodna pobočja. Ruševine se skrivajo 
med žilavimi koreninami bršljana in 
grmički vrtnic. Prav ta težko dostopna pot 
in grad sta v preteklosti varovala domačine 
in bila zatočišče revnim družinam, v času 

pogostih napadov s strani turško-albanskih 
piratov in tatov.
Središče otoka Skiathos, ki je bilo v času 
druge svetovne vojne ponovno porušeno, a 
so ga domačini ponovno obnovili, je danes 
je to eno izmed najbolj svetovljanskih 
mest grškega otočja. Bleščeče bele hiške 
z rdečimi kamnitimi strehami, tlakovana 
dvorišča, marmornati trgi in ozke, zavite 
uličice ustvarjajo neskončen labirint 
trgovinic, barčkov in kavarn, v katerih 
strežejo tudi slastnen zmrznjen grški 
jogurt.
V samem centru lahko obiščemo 
tudi muzej oz. rojstno hišo svetovno 
priznanega grškega pisatelja Alexandrosa 
Papadiamantisa. Zelo zanimiv je tudi 
muzej starih inštrumentov z vsega sveta, ki 
vas bo zagotovo navdušil nad pisano paleto 
zanimivih in nevsakdanjih glasbenih 
inštrumentov.  
Če vas že mika, da bi si ogledali zgoraj 
omenjena bisera, vam svetujem, da se 

obiščete katero od poslovalnic agencije 
Intelekta, kjer bodo zagotovo poskrbeli za 
vaše želje po grški avanturi.

Ne pozabite
Če vam slučajno v kakšnem trenutku ne bo 
uspelo najti nič dobrega, ker iz vaše pipe 
kaplja, ali ker avtobus zamuja že več kot 
eno uro, potem pomislite na: “siga, siga”, 
kar v prevodu pomeni “počasi, počasi”. 
To je pomemben in pogosto uporabljen 
pojem v Grčiji.  Vzemite si čas, kajti jeza in 
negodovanje tukaj nič ne zaležeta. Pomaga 
pa veliko miru in potrpežljivosti.

Grčija šteje preko tri tisoč otokov, le nekaj čez dvesto jih je poseljenih. Najbolj znanih najbrž potrebno 
naštevati, a med poseljenimi obstajajo tudi nam še precej neznani, ki so božanski in pristno grški. Ste že 
kdaj slišali za Alonissos? Pa Skiathos? 

Besedilo: Danijel Kmetec
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SUN SUBLIME SHAMPOO
Šampon ki nežno odstranja z
las in lasišča: produkte za
zaščito pred soncem, klor in
sol in pri tem lase in lasišče
nežno vlaži.

Izdelki linije SUN SUBLIME so na voljo v drogerijah Müller, Tuš Lepota+Zdravje, Mercator Beautique, Leclerc in v izbranih frizerskih salonih.
Distributer:  KEUNE ADRIAd.o.o., tel.0590-69640,  e-mail: info@keune-adria.si
Facebook: Keune Slovenia,  www.keune.si

SUN SUBLIME 
CONDITIONER
Regenartor s shea 
maslom globinsko 
regenerira lase in jim 
daje lesk ter omogoča 
lažje razčesavanjelas.

SUN SUBLIME 
TREATMENT
Nega s peptidi žitaric, 
vitaminom E in polifenoli iz 
grozdnih pečk, intenzivno 
neguje in ščiti lase pred 
poškodbami učinkovanja
sonca, morja ali klorirane vode

SUN SUBLIME 
SERUM
Serum z vitaminom E
Z UV zaščito gladi lase
in ščiti strukturo
naravne in barvane lase

SUN SUBLIME OIL
Olje neguje in ščiti 
lase in lasišče 
pred izsušitvijo 
in škodljivim UV 
sončnim žarkom. 
Vsebuje SPF 8.

Znamenita plaža 
Koukounaries - Skiathos Pogled na stari mestni del Alonissosa Alonissos je pravi raj za užitkarje




