
 

 

                                          
 

                                                                  
       

                                                                                                                          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                    Julij-Avgust  2015 
 

Novice za uporabnike FHES, OKA in bio probiotikov EM  
 

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

 

Brezplačna steklenička Vita Biose  
za izkušnjo z MAP, FHES ali probiotikom EM 
     

   Ste že preizkusili beljakovine tipa MAP (slov. OKA), 

mineralni prah FHES (Megahydrate ali starejše oblike) ali pa bio 

probiotični napitek EM (sedanjo obliko  Vita Biose  ali predhodne)? 

Ste morda ob tem izkusili kako izboljšanje počutja ali pa ga niste?  

Take izkušnje utegnejo biti pomembne tudi za druge uporabnike, 

čeprav so subjektivne in niso dokaz za učinkovitost nekega živila. V 

sedemnajstih letih, odkar sem začel uživati ta dopolnila (najprej 

FHES, kasneje še druga), se jih je nabralo že veliko. Koristno pa bi 

jih bilo zbrati še več, jih ustrezno urediti in v anonimni obliki (brez 

navedbe osebnih podatkov pričevalcev) in ponuditi ljudem. Zato se je 

distrubuter teh živil, Institut.O, tudi letost odločil, da pošlje pollitrsko 

stekleničko Vita Biose vsakemu, ki bo posredoval svojo izkušnjo ali 

izkušnjo svojega bližnjega (pozitivno ali negativno). Akcija bo 

trajala  do 16. novembra 2015. 
  

Navodilo za posredovanje izkušnje: 
   Prosim, da pri opisu izkušnje navedete: 

1. spol in (vsaj približno) starost osebe 
2. stanje pred uživanjem MAP (OKA), FHES ali bio probiotika EM 
3. dnevno količino užitega MAP(OKA), FHES ali bio probiotika EM 
4. trajanje uživanja MAP (OKA), FHES ali bio probiotika EM 
5. stanje po uživanju MAP (OKA), FHES ali bio probiotika EM 

(izboljšanje, poslabšanje, nespremenjeno). 
 

Na koncu napišite svoj  NASLOV, kamor bo Institut.O 

poslal stekleničko Vita Biose. Pripišite, prosim, tudi svojo telefonsko 

številko  za zvezo, če bi bila potrebna kaka dodatna informacija, po 

možnosti pa tudi svoj e-mail naslov. 
 

Zapis izkušnje pošljite po pošti na naslov: Institut.O, 

Vegova 29 c, 6000 Koper ali pa po elektronski pošti na naslov: 

info@institut-o.com. 
 

Vsem, ki boste sodelovali v tej akciji, se že v naprej prisrčno 

zahvaljujem                             

                                             Dr. Iztok Ostan 

Novice pošilja: Institut.O, Vegova 29 c, 6000 Koper 
 

Za več informacij in naročila: 

- po e-mailu: narocila@institut-o.com 

- po telefonu: 040/277-857; 

- preko spletne trgovine: www.institut-o.com 

  
                     

 

PONOVNA AKCIJA ZBIRANJA IZKUŠENJ: 

 

Nova  splošna  imena za izbrana dopolnila 
   

     Odkar pišem o nekaterih vrstah živil in 
prehranskih dopolnilih se iz več razlogov 

izogibam uporabi njihovih komercialnih 

imen. Z imenom MAP sem vselej označeval 
skupino dopolnil z različnimi komercialnimi 

imeni, ki pa imajo vsi optimalno sestavo 
aminokislin. Pred leti pa se je pojavil na trgu 

tudi produkt, ki ima prav tako komercialno 

ime. Da ne bo nesporazumov, bom poslej 
imenoval produkte tipa MAP s slovensko 

kratico zanje in sicer OKA (optimalna 

kombinacija aminokislin). 

      Podobno velja za naziv probiotiki EM. 

Ko sem začel pisati o njih, je na trgu 
obstajala le ena vrsta teh probiotikov – bio 

probiotiki Erika Nielsna. Sčasoma pa so se 

pojavili tudi drugi. Posebnost probiotikov 
Erika Nielsna je, da so proizvedeni na 

biološki način, zato jih bom poslej imenoval 
bio probiotiki EM. 

     Upam, da ta sprememba ne bo povzročila 

zmede. Da ne bo nesporazumov, bom pri 
opisovanju dopolnil z optimalno kombinacijo 

aminokislin nekaj časa navajal obe kratici – 
angleško MAP in slovensko OKA. 
    

      Z najboljšimi željami 

     Dr. Iztok Ostan 

Glivični noht 

     Sem upokojena Gorenjka. Rada bi vam 

povedala, da že par mesecev redno jemljem 

bio probiotik EM in sem z njim zelo 

zadovoljna. Učinek: končno mi je odpadel 

del nohta, ki je bil že nekaj let porumenel. 

Rekli so: glivice. 

     Probiotik sem začela jemati nekega dne, 

ko mi je znanka, ki ji zaupam, rekla, da so 

rjave pike po telesu znak parazitov. Pri 

odločitvi za uživanje probiotika sem se oprla 
tudi na zapisek francoske zdravnice o virih 

takih težav. 

     Izkušnja s probiotikom EM je potrdila 

mojo domnevo o povezanosti stanja nohta in 

uravnoteženosti črevesne flore. 
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Zapeljivost sončnih žarkov  
 

Rjavo ni zdravo, pravijo dermatologi, ki že 

desetletja opozarjajo na škodljivost pretiranega 

izpostavljanja kože sončnim žarkom. Že običajna 

»zdrava« porjavelost povzroča staranje kože, sončenje 

pa lahko sproži celo razvoj kožnega raka. V ZDA se je 

od leta 1935 do 1991 povečala pogostnost melanoma, 

najhujše oblike kožnega raka, kar petkratno. Dandanes 

se večina ljudi zaveda nevarnosti izpostavljanja soncu. 

Že leta 1995 je na primer 89  % Francozinj menilo, da 

jim sončenje utegne škodovati. Pa vendar poletne plaže 

še vedno privabljajo nepregledne množice turistov tudi v 

največji pripeki. Kaj je v sončenju tako mamljivega, da 

smo se mu pripravljeni izpostavljati kljub zavedanju o 

njegovi nevarnosti za zdravje kože? 
  

Sonce je v bistvu stalno delujoča vodikova bomba. Njegovo sevanje je tako nevarno, da bi nas brez zaščite 

atmosfere takoj »skurilo«. Rastline se pred njim branijo z zeleno barvo. Zeleni spekter sončne svetlobe je sredi dneva 

najintenzivnejši, zato rastline z zelenilom dobro odbijajo opoldansko sevanje, nam pa je v njihovi senci zelo prijetno. 
  

A sončna svetloba je tudi vir življenja. Rastline jo s pomočjo fotosinteze spreminjajo v življenjsko energijo. Tudi 

ljudje smo deloma fotosintezna bitja. Naše telo ne more učinkovito opraviti nekaterih funkcij brez sončne svetlobe. Vemo, 

da je na primer za sintezo vitamina D, ki je potreben za čvrstost kosti in za mnoge fiziološke procese, potrebno sončenje. 

Raziskave kažejo, da na naši zemljepisni širini telo od jeseni do pomladi ni sposobno sintetizirati dovolj vitamina D z zgolj 

20-minutnim sončenjem rok sredi dneva, kot so domnevali nekoč. Takrat si pomagamo s hrano, bogato s tem vitaminom 

(zlasti z ribami in ribjim oljem) ali pa z dodajanjem tega vitamina hrani. Ko se dnevi proti poletju podaljšajo, postane 

sončenje zadosten vir vitamina D. Naše telo ga najhitreje sintetizira med 10. in 14. uro. Po nekaterih študijah naj bi takrat 

zadoščalo že 5-minutno sončenje celega telesa, vsekakor pa je 20 minut več kot dovolj.  
 

 Pa nam to zadošča, da potešimo željo po sončenju? Običajno ne. Po 10 do 15 minutnem plavanju, v katerem 

dobimo dovolj sonca za tisti dan, nam po navadi še kako prija poležati na soncu (če smo pametni, z glavo pod slamnikom). 

Kdo še ni občutil ob tem prijetne omame in kar obležal na soncu kot martinček!? Koža pa takrat trpi. Zakaj nam narava ni 

vgradila varovalnih občutij pred takim ravnanjem?  Z neprijetnim počutjem nas opozori šele, ko je koža že resno opečena.  
 

         »Mačehovska« narava ima za to svoje razloge. Bolj jo skrbi reprodukcija, kot naše zdravje. Za učinkovito spolnost 

je bolje, če smo na soncu dlje časa, kot je priporočljivo za 

zdravje.  Pri moških se na primer po eni uri sončenja poveča 

raven testosterona kar za 69%. Če se sončimo nekoliko dlje, 

kot je za zdravje še varno (vendar še ne toliko, da bi bili 

opečeni), nas narava nagradi s prijetnim počutjem in 

privlačnejšim izgledom. Porjavele ženske noge so 

privlačnejše od bledih in pogled na zagorelo moško telo 

ženskam bolj pospeši srčni utrip kot pogled na bledoličnega 

moškega.  
 

 Naši geni skrbijo z vrojenimi nagnjenji le zase, za 

svojo uspešno reprodukcijo; če  užitki pri sončenju 

povzročijo v post reproduktivnem obdobju postarano kožo 

ali celo kožnega raka, naravi to preprosto ni nič mar.  

         

Odlomek iz istoimenskega članka I. Ostana

 Objavljeno v reviji Narava zdravi, julij 2015 

Mojemu psu v vročih dneh pomaga FHES 
Imamo osemletnega rotvajlerja.  Zaradi črne dlake je vedno zelo težko prenašal vročino. 

V začetku letošnjega poletja, ko še ni bilo zelo vroče, ga je nekega dne sin peljal na sprehod. Čeprav je bilo zunaj le kakih 

25 stopinj, je pes po sprehodu samo še ležal in hropel. »Če FHES pomaga ljudem, mora pomagati tudi našemu Timu«, sem 

pomislila. Pa smo mu dali v gobec kapsulo FHES, ga nagovorili, da je ni izpljunil in ga spodbudili, da je popil malo vode. V 

pol ure je bil spet na nogah in brez znakov težav. 
Potem je prišel dolg vročinski val. Dnevom s temperaturami nad 30 stopinj kar ni hotelo biti konca. Timu sem 

dajala vsak dan po eno kapsulo FHES, včasih tudi po dve. Z veseljem sem opazovala, da ima zdaj tudi v vročih dneh več 

energije in volje, pa še apetit se mu je vrnil. 


