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

Ureja: Dr. Iztok Ostan,  iztok.ostan@fpp.uni-lj.si                                                 Distribicija: Institut.O      www.institut-o.com           

 

Napovednik seminarjev in 

predavanj dr. Ostana: 

Seminar v KOPRU 
- v petek,11.5. 2012, od 17.30 do 20.30 v prostorih 

Ljudske univerze Koper  na Cankarjevi 33. 
 

Tema:  Beljakovine za življenje in smrt  

- 1.del: Oddih od živalskih beljakovin  
- 2.del: Optimizacija beljakovinske prehrane 

Vstopnine ni.  

Udeležba na seminarju omogoča uveljavitev do 

10 % popusta za izbrane izdelke pri nakupu v 

trgovini Biodar (Kidričeva 47, Koper). 
 

Informacije: LU Koper : 05 61 28 003 

                      Biodar: 031 788 004 

 

Predavanje v ŽALCU (KS Galicija) 
Čas:  nedelja, 13. 5. 2012, od 13.00 do 14.00 ure 
Kraj: Velika Pirešica 1 (stara šola - modra 

dvorana). 

Kako najdemo: Avtocesta LJ-MB izhod Žalec, 

smer Velenje; v vasi Velika Pirešica zavijete desno 

do bližnje šole (sledite  napisom  EKOFEJST).   
 

Tema: Prehiteti apetit za sebični gen  
Vstopnine ni. 

Informacije:  040 203 055  
 

Seminar v LJUBLJANI 
Tema: Žive vode 

1.del: Sveži sokovi 

2. del: Hunza voda in FHES 

Čas: sreda, 23.5.2012, od 17.30 do 20.30 ure 

Kraj : Zadobrovška 88, Ljubljana-Polje 

Vstopnina:  10 EUR  

Prijava na:  041 677 089 (ARA založba) 

Udeleženci imajo možnost nakupa MAP in 

knjige Beljakovine za življenje in smrt 10% 

ceneje. 

Predavanje V LJUBLJANI 
Tema:  Beljakovine za življenje in smrt  
Čas: sreda, 30.5.2012 ob 17.30  

Kraj : Trgovina Kalček, Celovška 268 

Vstopnine ni.  

Manj  viroz in  infekcij z živo vodo 
 

 Naša anketa (2001) med uporabniki FHES je 

pokazala, da se z živo vodo zmanjšuje število in trajanje 

viroz in prehladov.  V zadnjem desetletju smo se velikokrat 

praktično prepričali o  tem. A tudi če se virusna in 

bakterijska obolenja pojavijo, jih imunski sistem s FHES 

laže obvlada. »Vedeti moramo, da kapsule (FHES- opomba 

I.O.)  ne ubijejo  bakterij ali virusov, ampak le upočasnijo 

bujno razmnoževanje njihovih strupov, tako da se jim 

imunski sistem laže zoprstavi«, ugotavlja dr. Meyers v svoji 

knjižici o FHES, ki je prevedena tudi v slovenščino. »Za 

razliko od antibiotikov, ki škodljive mikroorganizme 

uničijo, pa FHES zgolj ustvarja okolje, v katerem se 

škodljivi mikroorganizmi težko razmnožujejo... in s tem 

omogoči imunskemu sistemu, da napadalce obvladuje po 

naravni poti. Dejstvo, da FHES ne uničuje škodljivih 

mikroorganizmov je zelo pomembno. Ob uživanju 

antibiotikov se namreč škodljivi mikroorganizmi čez čas 

prilagodijo in se razvijejo v prave 'super mikroorganizme', 

imune na vse vrste antibiotikov... Z jemanjem FHES pa 

gradimo in krepimo naš imunski sistem, da se bo sam v 

prihodnje učinkovito zoperstavljal tem napadalcem«.  

         Dr. Ron Meyers je pionir uporabe FHES v klinični 

praksi. Oblika FHES, ki jo je preikušal, ko je pisal knjižico, 

je bila po antioksidantski moči nekoliko šibkejša od 

sodobne (med nje sodi tudi MegaHydrate). Po mnenju dr. 

Flanagana, izumitelja FHES, pa priporočila Dr. R. Meyersa 

o doziranju FHES pri bakterijskih in virusnih obolenjih 

veljajo tudi pri sodobnih oblikah njegovega produkta. 

 

Doziranje FHES pri bakterijskih in virusnih 

infekcijah 

 
         Takole priporoča dr. Meyers: “Priporočam, da takrat, 

ko vemo, da smo izpostavljeni povzročiteljem gripe ali 

prehlada, tri ali štiri dni jemljemo po dve do tri kapsule 

trikrat na dan. Če se simptomi kljub temu razvijejo, 

upoštevamo navodila v naslednjem odstavku. Če ste bili 

izpostavljeni povzročitelju nevarne bolezni (na primer 

hepatitis), nemudoma poiščite zdravniško pomoč. 

         Bakterijske in virusne infekcije: Vsake štiri ure 

vzamemo po dve ali tri kapsule. Moji pacienti in jaz smo 

ugotovili, da na tak način lahko zelo ublažimo simptome, ki 

jih povzročijo strupi škodljivih mikroorganizmov, včasih že 

po dvajsetih minutah po užitju kapsul.  (...) svetujem, da 

jemljete FHES še nekaj dni po tem, ko simptomi izginejo. 

Pacienti s simptomi akutne infekcije običajno začutijo 

olajšanje že po 24 do 48 urah, če pa FHES užijemo ob  

prvem znaku prehlada ali zastrupitve s hrano, sledi 

olajšanje že prej kot v dveh urah.” 

mailto:iztok.ostan@fpp.uni-lj.si


O optimizaciji uživanja beljakovin:   Koliko MAP je optimalno? 

(iz članka I.Ostana: Izčrpanost ob skrajnem vegetarijanstvu, Aura 272,  maj 2012) 
  

 Ko sem pred leti zase izračunal, da bi potreboval več MAP kot je priporočeno na etiketi,  mi je  dr. Lucà-Moretti pojasnil, 

da je (le) 5 tablet na dan priporočeno med drugim zato, ker je MAP tako učinkovit, da že s to količino običajno dosežemo občutno 

izboljšanje, pri treh tabletah dnevno pa običajno zagotavljamo vzdrževanje prehranskega stanja. Če želimo izračunati, koliko 

MAP je za nekoga optimalno (za odraslega z normalno fizično aktivnostjo) ravnamo po spodnjem postopku. Konkretne izračune 

ponazarjamo za 183 cm visokega moškega (gospod N): 

 a) Izračunamo idealno telesno težo (I). 

 Za moške jo izračunamo po formuli: (telesna višina (v cm) – 100) x 0,9,  za ženske pa po formuli: (telesna  višina (v cm) 

– 100) x 0,8. Idealna telesna teža je tako na primer za 183 cm visokega moškega 75 kg. 

 b) Izračunamo dnevne bruto potrebe po beljakovinah (P) 

 Približek bruto potreb po beljakovinah dobimo tako, da idealno telesno težo (I) pomnožimo z 0,96. Dnevne bruto potrebe 

po beljakovinah so za 183 cm visokega moškega tako 72 g . 

 c) Izračunamo bruto količino dnevno užitih beljakovin (U). 

            Za izračun potrebujemo podatke iz spodnje preglednice. 
 

Tabela 1:  Popolna beljakovinska živila  

Živilo Količnik 

ekvivalentnosti* 

Vsebnost beljakovin/ 

aminokislin 

EC P 

Jajca (srednje veliko = 60 g) 1,25 13,0 % 

Meso, piščanec, ribe 1,25 20,0 % 

Sveži sir 1,0 14,0 % 

Sir (emental, edamec) 1,0 30,0 % 

Fižol – suhi 1,0 20,0 % 

Grah-suhi 1,0 22,0 % 

Leča-suha 1,0 24,0 % 

Soja-suha 1,0 38,0 % 

Soja – sveža 1,0 8,0 % 

Tofu 1,0 7,0 % 

Mešana zelenjava in žitarice 1,0 3.5 % 

MAP 2,4 100,0 %   

Opombe: *  Zaradi različnega anabolnega izkoristka beljakovin (NNU – Net Nitrogen Utilisation)  je EC jajc in 

 mesa za 1,25 krat višji od  EC beljakovinskih živil z nizkim izkoristkom (sir, stročnice ipd), EC MAP pa 2,4 krat. 

 

 Denimo, da gospod N užije dnevno naslednja beljakovinska živila: eno srednje veliko jajce (60g),  80 g  sira in 540 g 

mešane zelenjave in (celostnih) žit. Za vsako od teh količin živil izračunamo vsebovano bruto količino beljakovin po formuli: % 

vsebnosti beljakovin (p)/100 x količina živila (q) x  količnik ekvivalentnosti živila (EC) 

Ujajca   =  0,13   x    60  x 1,25  =       9,75 g 

Usir   =  0,30   x    80  x 1,0    =     24,00 g 

Uzelenjava,žita  =  0,035 x  540  x 1,0    =     18,90 g 

            ------------------------------------------------------------- 

              U                          =                                             52,65 g 

 Dnevno torej pridobi z  omenjenimi živili 52,65 g beljakovin bruto. 

 

 d) Izračunamo dnevni bruto primanjkljaj oz. presežek beljakovin (R) 

Primanjkljaj (R) izračunamo po formuli: R = P – U.  Ker dnevno potrebujemo 72 g beljakovin bruto (P), užijemo pa jih 52,65 g 

(U), je primanjkljaj (R) = 19,35 g beljakovin bruto. 

        e) Izračunamo dnevni neto primanjkljaj (N), ki je enak potrebni količini MAP. 

 Ker se precejšen del užitih beljakovin na celični ravni ne izkoristi (anabolno), je neto primanjkljaj  (N) precej nižji od 

bruto (R). Izračunamo  ga po formuli: N = R/2,4. 

            V našem primeru je N = 19,35/2,4 =  8,0 g. 
 

             To pomeni, da bi v konkretnem primeru prehrane, ki vsebuje nekaj živalskih beljakovin, pokril primanjkljaj z užitjem 8 

tablet MAP dnevno.  
 

Če bi bila ta oseba presnojedi vegetarijanec, ki bi poleg (beljakovinsko praznega) sadja užival dnevno omenjenega 

dobrega pol kilograma zelenjave in celostnih žit – brez sira in jajc, bi  njegov neto beljakovinski primanjkljaj predstavljal kar 22 g, 

pri popolnem sadjejedstvu pa celo 30 g.  

 Na tak način zdravniki izračunavajo potrebno količino MAP v primerih, ko pacienti ne morejo užiti dovolj beljakovinske 

hrane. Moja znanca, doktorja znanosti,  eksperimentalno preizkušata varnost uživanja MAP tako, da se (uspešno in brez 

negativnih posledic) hranita ekstremno vegansko, primanjkljaj beljakovin pa kompenzirata z več kot 20 tablet MAP dnevno. 

Seveda bralcem tega ne svetujemo. Osnova je zdrava in uravnotežena prehrana. Izračun le ponazarja, kako lahko telesu zelo 

manjka beljakovin ob ekstremnem vegetarijanstvu.  


