
                                          
 

     

                                                                       
 

                                                                                                                          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                                 Januar  2012 
Novice za uporabnike FHES, MAP in NTC prehranskih dodatkov  
 

Ureja: Dr. Iztok Ostan, Vegova 29 c, 6000 Koper; iztok.ostan@fpp.uni-lj.si 

 

 

SEMINAR V LJUBLJANI (dr. I.Ostan) 
 

PREHITETI APETIT ZA SEBIČNI GEN  

- Zdrave bližnjice 

    - 1.del: Razbremenitev telesa po metodi »2+5« 

    -  2. del: Prehranska prva pomoč za starejše in 

                  ošibele 

Čas: sreda, 11.01.2012, od 18.00 do 20:15 ure 

Kraj: Zadobrovška 88, Ljubljana-Polje 

Vstopnina: 10 EUR (vključuje gradivo) 

Organizator: ARA zaloţba (www.misteriji.si) 

Cenejši MAP bo dosegljiv na predavanju. 

Obvezna prijava na  041 677 089  ali na 
http://www.misteriji.si/art/Terapije_delavnice_dog

odki_Misteriji_v_zivo/Prehiteti_apetit_za_sebicni_

gen_predavanje 
 

 

 Zdravo in srečno 2012!                                             

     

SEMINAR V NOVI GORICI (dr.I.Ostan) 
 

BELJAKOVINE ZA ŽIVLJENJE IN SMRT 
- 1. del: Ţivalske beljakovine skrajšujejo ţivljenje 

  - 2. del: Optimizacija prehrane z MAP 

Čas: torek, 24.1.2012 od 17.30 do 20:30 ure 

Kraj: Elektrotehniška šola na Cankarjevi 10 -  

nasproti mestnega bazena   

Vstopnina: 10 EUR (vključuje gradivo) 

Organizator: Tehniški šolski center Nova Gorica: 

informacije - Blaţ Weber blaz.weber@tsc.si  

Na predavanju dobite informacijo o moţnosti 

cenejšega nakupa MAP. 

 

 

 

Akcija: 10% cenejši MAP  
za udeleţence seminarjev: 

Popraznične zdrave bližnjice 

z več sadja in zelenjave 
 

      Med prazniki je bilo za večino preveč dobrot. Po 

praznikih pa je primeren čas za razbremenitev 

organizma. Kot je pokazal preizkus, ki smo ga opravili 

na Univerzi v Ljubljani, lahko to učinkovito in brez 

hudih naporov storimo z več sadja in zelenjave. 

Prostovoljce, večinoma študente in študentke, smo 

poprosili, da en mesec poskusijo upoštevati le eno od 

pravil zdravega prehranjevanja – uţivati sadje in/ali 

zelenjavo (po moţnosti surovo) po 5 krat dnevno in 

tako uţiti poleg druge hrane priporočenih (vsaj) 400 g 

sadja in zelenjave dnevno. 

      Rezultati so bili presenetljivo dobri. Splošno 

počutje se je izboljšalo 76,2 % vključenih v preizkus 

(nobenemu se ni poslabšalo), kar 71,4 % udeleţencev 

je preizkus opravilo z lahkoto. Prostovoljcem nismo 

prepovedali nobene vrste hrane, upali pa smo, da se 

bodo z rednim, pogostim uţivanjem sadja in zelenjave 

izboljšali tudi drugi vidiki prehranjevanja, ki so pri 

večini ljudi neustrezni. In res: 71,4 % udeleţencev je 

ob zaključku preizkusa zapisalo, da se je kaloričnost 

uţite hrane zmanjšala, prav toliko jih je zmanjšalo 

količino uţitih maščob, 61,9 % je zmanjšalo količino 

uţitih sladkarij, 66,7% je povečalo število obrokov, kar 

je domnevno zmanjšalo večerno prenajedanje  pri 

večini prostovoljcev (57,1 %). V začetku preizkusa je 

bil indeks telesne mase te skupine na zgornji meji 

normale (24,3), na koncu preizkusa pa se je zniţal, saj 

so udeleţenci v povprečju shujšali za 1,1 kg. 

       Ker imamo v splošnem sadje radi, je velik del 

udeleţencev poskusa ohranil izboljšanje prehranskih 

navad tudi po končanem testu. Leto in pol po zaključku 

preizkusa je kar 66,7 % udeleţencev uresničilo svojo 

namero, da bodo uţivali več sadja in zelenjave kot pred 

eksperimentom. To je vzpodbudno, saj raziskave 

kaţejo, da se pri običajnih metodah izboljšanja načina 

ţivljenja kar 70% ljudi po dveh letih vrne na staro - 

nezdravo prehranjevanje. 

       Več o tem bo objavljeno v reviji Aura, ki izide 20. 

januarja, konkretna navodila za razbremenitev telesa 

po metodi 2+5 pabodo posredovana na seminarju 11. 

januarja v Ljubljani. 

        

Trenutno v reviji Aura: 

I, A. Ostan: Nadstandardna zdrava prehrana 

http://www.misteriji.si/
http://www.misteriji.si/art/Terapije_delavnice_dogodki_Misteriji_v_zivo/Prehiteti_apetit_za_sebicni_gen_predavanje
http://www.misteriji.si/art/Terapije_delavnice_dogodki_Misteriji_v_zivo/Prehiteti_apetit_za_sebicni_gen_predavanje
http://www.misteriji.si/art/Terapije_delavnice_dogodki_Misteriji_v_zivo/Prehiteti_apetit_za_sebicni_gen_predavanje
mailto:blaz.weber@tsc.si


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP pri ošibitvi srca 
     Ko postanejo z leti ţile manj 

pretočne, se srce bolj muči pri 

poganjanju krvi po njih in pogosto šibi. 

Tudi kdor je doţivel infarkt, očitno 

potrebuje okrepitev srca. Tako kot pri 

mišicah skeleta so tudi pri krepitvi srca 

potrebne beljakovine, ki pa jih starejši 

teţko presnavljajo.   Idealna beljako-

vinska hrana MAP je zato priporočljiva 

za srčne bolnike. Dr. B. Fidone (2001) 

je opisal trimesečni preizkus uporabe 

MAP pri 12 pacientih s srčno 

insuficienco starih od 69 do 90 let. 

Paciente so zdravili na klasičen način, 

dnevno pa so uţivali tudi po 10 tablet 

MAP in vitaminsko-mineralni dodatek. 

Pri pacientih so opazili zmanjšanje 

srčnih aritmij, manj toksičnih snovi v 

krvi in manj zastajanja vode v telesu. 

Postopoma so lahko zmanjševali 

odmerke diuretikov (pri nekaterih sploh 

niso bili več potrebni) in nekaterih 

drugih zdravil. 
     

FHES za manj holesterola in 

trigliceridov 
    Gospod Alojzij si je pri povišanem 

holesterolu pomagal s FHES (Mg). Ko 

je povečal odmerek z 2 na 4 kapsule 

dnevno, se mu je raven holesterola v 

krvi občutno zniţala. Je bil to učinek 

uţivanja FHES ali kakega drugega 

dejavnika (placebo)? Študija, ki so jo o 

uporabi FHES (MegaHydrate) opravili 

tajvanski strokovnjaki (Hsu et al, 2010) 

na miših, je pokazala, da uţivanje tega 

dodatka zniţuje raven holesterola in 

trigliceridov v krvi. 

Pri regeneraciji starejših in šibkih 

začnimo z MAP 
      Čeprav so naši kroţniki na videz bogato obloţeni, pa naše 

celice stradajo zaradi pomanjkanja vitalnih hranil, ugotavlja dr. 

Meyers. Z več sadja in zelenjave uravnoteţimo prehrano in 

pomagamo organizmu pri izločanju strupov, toda mnogi 

starejši in šibki ne zmorejo dobro presnoviti surove in celostne 

hrane. V takih primerih je primerno začeti  regeneracijo 

organizma z MAP. Starejšim primanjkuje tudi vitaminov, 

rudnin in drugih esencialnih hranil. Zelo izrazito je 

pomanjkanje beljakovin, poleg tega pa nekatera pomembna 

ţivila/dopolnila povzročajo močno razstrupljanje (npr. FHES 

ali sok pšeničnih bilk, ki sta močna antioksidanta). Zato je 

modro, da najprej okrepimo izločala z MAP, potem pa 

postopoma dodajamo druge prehranske dodatke. Če MAP 

spijemo skupaj z zelenjavnim ali sadnim sokom, telo  

prehranimo tudi z minerali in vitamini. 

         Metodo postopnega dodajanja mikrohranil starejšim in 

ošibelim imenujem »prehranska prva pomoč«. Natančneje bo 

predstavljena v drugem delu seminarja, ki bo v Ljubljani 11. 

januarja. Z njo pripomoremo k splošni okrepitvi starejših ţe v 

prvi fazi. To potrjujejo tudi rezultati medicinske študije: 

       Prof. Riva Sanseverino (1999)z Univerze v Bologni je 

vodil dvomesečni klinični preizkus  učinkov MAP na starejše 

ljudi. Sodelovalo je dvajset oseb v starosti od 65 do 92 let. Ti 

so bili večinoma šibki, saj jih 65% ni zmoglo testne hoje na 

tekočem traku več kot 2 minuti. Mnogi so bili zaradi slabe 

gibljivosti ţe dolgo primorani na bivanje le v stanovanju.  

Prvi mesec so uţivali po 6–8 tablet MAP dnevno, 

drugi mesec pa po 3–4. Zaradi boljše asimiliacije, ki je sicer 

pri starejših zmanjšana, so dnevne doze MAP razdelili na 

dva obroka (zjutraj in opoldne). Dvakrat tedensko so 

nekoliko povečali telesno aktivnost s hojo. Vsem se je v 

času testa povečal mišični tonus. Prav vsi so bistveno 

okrepili svoje fizične sposobnosti. Na začetku so zmogli v 

povprečju le po 2,6 minute hoje na tekočem traku, po dveh 

mesecih pa 11,4 minut, kar je 4,3 kratno povečanje. 

 

Prababičin užitek ob konzervi tune 
    Ko je Rok (22) zvedel za MAP, si je mislil, da bo to še 

najboljše darilo za njegovo prababico. Pa ji ga je nesel v 

toplice, kamor je odšla na oddih. Potoţila se mu je, da nima 

apetita, da ji hrana ne diši, zlasti ne ribe. Hvaleţna je bila za 

pravnukovo skrb in začela uţivati po 3 tablete MAP na dan. 

     Čez nekaj tednov jo je Rok obiskal na njenem domu in jo 

začuden našel pri mizi, ko je z uţitkom jedla tuno. Z 

veseljem mu je povedala, da ji hrana sedaj spet tekne. 

      Poznamo več primerov izboljšanega apetita z MAP. Vsi 

starejši so beljakovinsko podhranjeni, saj ne morejo več 

dobro presnavljati beljakovinske hrane. Za to jim 

primanjkuje prebavnih hormonov in encimov, saj so le-ti 

beljakovine. Prav zaradi tega nekaterim starejšim hrana ne 

tekne, vsi pa jo prebavljajo slabše kot v mladosti. 

Celovita informacija o uporabi MAP in 

naročanje na »Prijateljem najboljše!«: 

www.institut-o.com 


