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PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                           Februar 2016 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

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

 

 

 

Kranj: Blagor iz črevesja, 
9. 02. 2016 od 18:00 do 19:30 v Mestni knjižnici 

Kranj, Gregorčičeva ul. 1 
 

Novo mesto: Zdrave bližnjice,  
11. 02. 2016 od 17:00 do 19:30 v Knjižnici 

Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28 

 

Murska Sobota: Zdrave bližnjice, 
16. 02. 2016 od 16:00 do 18:30 v Pokrajinski in 

študijski knjižnici Murska Sobota, Zvezna ul. 10 

 

Ljubljana: Blagor iz črevesja,  
17. 02. 2016 od 17:00 do 19:30  v  Knjigarni 

ZDAJ, Tržnica Koseze (1. nadstropje), 

Vodnikova cesta 187 

 

Ptuj: Zdrave bližnjice, 
1. 03. 2016 od 17:00 do 19:30 v LU Ptuj, Mestni 

trg 2, predavalnica št. 1 
 

Brezplačna predavanja dr. Ostana 

Prispevki v medijih 

 

Revija Narava zdravi, februar 2016,  Ključek 

skrinjice spomina.  
 

 

Na televiziji GOLD TV v torek, 23. 2. 2016 ob 

21.00 intervju z dr. I. Ostanom na temo: 

Prehranske bližnjice. 
 

Revija Plus 50 (priloga Dela in Slovenskih 

novic prvi ponedeljek v mesecu): I. Ostan:  

   -1. 2.2016: Mastna laž in druge resnice 

   -7. 3.2016: Sladka pot v demenco 

 

 

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 

 

Prehladi in viroze nekoč in danes 

Izkušnja gospoda B.: Sem brez večjih zdravstvenih 

težav, star 58 let. FHES poznam že precej let in ga 

redno jemljem z občasnimi presledki. Moram povedati, 

da ga pojmujem kot nenadomestljiv del svoje prehrane. 

Omenil bi dve svoji izkušnji z jemanjem FHES: 

      – Ob vsakem pričetku prehlada ali gripe povečam 

dnevno količino zaužitih kapsul na trikrat po dve. Vsi 

simptomi izginejo v dveh do treh dneh jemanja. Ta 

pozitivni učinek sva moja prijateljica in jaz doživela že 

vsaj desetkrat. 

      – Pred kratkim sem začutil napetost v vratu; kot 

preizkus uspešnosti FHES sem ga začel jemati po 6 do 

8 kapsul na dan. Napetost je popustila v petih dneh 

jemanja. Žal se je stanje napetosti v vratu po prenehanju 

jemanja FHES spet poslabšalo, vendar ni bilo več tako 

slabo kot pred jemanjem FHES. 

 

Izkušnja gospe M: Od malega so me od jeseni do 

pomladi spremljala prehladna obolenja, gripe/viroze in 

angine. Nič nenavadnega ni bilo, če sem bila prehlajena 

po trikrat na leto.  

        FHES poznam in uživam skoraj deset let. Odkar ga 

uporabljam, pa še takrat se praviloma ne razvije v polni 

obliki, saj ob prvih znakih povečam odmerek FHES; 

namesto običajnih 1-2 kapsul vzamem po 6 kapsul na 

dan. Še bolje bi bilo, če bi v celoti sledila priporočilom 

dr. Rona Meyersa (2 do 3 kapsule na vsakih 4 do 6 ur), 

a iz finančnih razlogov se ponavadi zadovoljim že z 

milejšim »napadom« na bolezen. 

 

Več izkušenj s probiotiki EM, FHES in aminokislinami 

OKA najdete na spletni strani www.iztokostan.com, 

kjer je objavljenih že več sto pričevanj uporabnikov. 

mailto:iztok.ostan@fpp.uni-lj.si
mailto:narocila@institut-o.com
http://www.institut-o.com/
http://www.iztokostan.com/


 

 

 
Dr. Mary T. Newport s soprogom Johnom. John zaradi Alzheimerjeve 

bolezni v začetku leta 2008 ni uspel narisati urine številčnice (prva 

risba z leve). Po letu dni uživanja kokosovega olja in MCT olja mu je to 

že dokaj dobro uspevalo (slika na desni). 

 

Ključek skrinjice spomina 
  

     Ameriška zdravnica dr. Mary T. Newport 

si je leta 2008 prizadevala, da bi soproga, ki 

je zbolel za Alzheimerjevo boleznijo, 

vključila v skupino prostovoljcev za 

preizkušanje novih zdravil. Žal so ga po 

prvem pregledu odklonili, saj je na testu 

MMSE (Mini Mental Status Exam) dosegel le 

12 od 30 možnih točk, moral pa bi jih doseči 

vsaj 16. Bolezen je že preveč napredovala. 

Dr. Newport je bila obupana. Že naslednji dan 

je soproga čakal drugod še en tak pregled. Pa 

je zjutraj vmešala v  kosmiče tri poravnane 

jedilne žlice in pol kokosovega olja. V 

dokumentaciji o novih zdravilih je namreč 

prebrala, da so glavna učinkovina v njih 

srednjeverižni trigliceridi (angl. MCT), ki jih 

ekstra deviško kokosovo olje vsebuje kar 

60%. Na testu MMSE je tistega dne dosegel 

kar 18 točk. 

    Hitra sprememba na bolje jo je opogumila, 

je možu še naprej dajala MCT v jutranje kosmiče, popoldne še en tak odmerek kokosovega olja ali dve jedilni žlici 

čistega (100%) olja MCT. Da bi si zagotovila  dovolj omega 3 maščobnih kislin, sta po dvakrat na teden uživala 

lososa. Moževo mentalno stanje se je postopoma izboljševalo, dosežki na MMSE pa so se dvignili na 20 točk. Pred to 

prehransko spremembo je pogosto odsotno strmel predse in ni našel niti poti v svojo sobo, leto dni po tem pa se je pri 

srečanju s sorodniki spet spomnil njihovih imen, se odzival na dovtipe in se celo sam kdaj pohecal. Zaradi 

degeneracije dela možganov sicer ne bo nikoli več povsem zdrav, a z doseženim sta bila oba zadovoljna. 
 (odlomek iz istoimenskega članka I.Ostana, objavljenega v številki revije Narava zdravi, ki je trenutno v prodaji) 

 

Izkušnje športnika s kompletom  dopolnil       
 

      Sem moški pri devetintridesetih in dnevno delam z otroki 

(športno treniranje). Po naravi se rad gibam in poskušam 2-3 

krat tedensko opraviti tudi enourni trening zase. Trening je 

kombinacija aerobne in anaerobne obremenitve. Ker živimo v 

okolju, kjer smo podvrženi stresu in vse več motečim 

dejavnikom, se sčasoma tudi telo izčrpa. Sam sem po daljšem 

naporu oziroma izpostavljenosti stresni situaciji dostikrat zaznal 

padec imunske odpornosti, kar se je kazalo kot herpes na 

ustnicah,  izčrpanost in počasna regeneracija. 

       Na priporočilo prijatelja in po prebrani literaturi sem 

preizkusil bio probiotik EM (trikrat dnevno po 0,2 dcl) in 

moram priznati, da sem že takoj zaznal boljšo prebavo. Kasneje 

pa sem opazil, da mi ocvrta jajca na oko ne povzročajo več težav kot prej, saj sem jih lahko normalno pojedel do 

konca, ne da bi me začelo stiskati v grlu. Probiotik EM sedaj doma pijemo že več kot eno leto. No, in tako sem začel 

malo raziskovati in brati o dr. Iztoku Ostanu in njegovih dognanjih. Odločil sem se, da poskusim tudi optimalno 

kombinacijo aminokislin OKA (angl. MAP) in FHES. 

     Že pred prvim intenzivnim treningom sem popil 3dl vode in kapsulo FHES z dvema tabletama OKA. Občutek, 

kako lahkotno sem opravil z napornim treningom, me je prepričal, da je to prava stvar. Po treningu sem popil še 3 

tablete OKA s 3dl vode, v kateri sem raztopil kapsulo FHES. Bil sem utrujen, vendar zadovoljen. Naslednji dan sem 

pričakoval, da se bom (kot po navadi po intenzivnem treningu) pol dneva »sestavljal«, a sem se počutil dobro in nisem 

čutil utrujenosti. 

     Tako imam še sedaj ob enourni vadbi tak protokol, če je aktivnost daljša, pa odmerek tablet povečam na štiri. Sedaj 

jemljem to kombinacijo OKA  in FHES okoli pet mesecev, ob dnevih brez treninga pa 3 tablete OKA in 1 kapsulo 

FHES. Počutim se zelo dobro, imam več energije in bolje se spopadam s stresnimi situacijami! 

     Omeniti še velja, da se mi na letošnjem dopustu ni pojavila alergija na sonce, ki me je sicer že dolgo mučila vsako 

poletje. Je to mogoče zaradi jemanja paketa učinkovin bio probiotika EM, OKA in FHES? 


