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

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

 

 

Ptuj: Od standardne k nadstandardni 

zdravi prehrani, 1. 03. 2016 od 17:00 do 

19:30 v LU Ptuj, Mestni trg 2, predavalnica št. 1 

 

Novo mesto: Od standardne k 

nadstandardni zdravi prehrani,  
10. 03. 2016 od 17:00 do 19:30 v Knjižnici 

Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28 

 

Murska Sobota: Od standardne k 

nadstandardni zdravi prehrani, 
15. 03. 2016 od 16:00 do 18:30 v Pokrajinski in 

študijski knjižnici Murska Sobota, Zvezna ul. 10 

 

Ljubljana: Žive vode,  
16. 03. 2016 od 17:00 do 19:30  v  Knjigarni 

ZDAJ, Tržnica Koseze (1. nadstropje), 

Vodnikova cesta 187 
 

Brezplačna predavanja dr. Ostana 

Prispevki v medijih 

 

Revija Narava zdravi, marec 2016,  I. Ostan: 

Dnevni oddih od sladkorjev.  
 

 

Na televiziji GOLD TV v torek, 22. 3. 2016 ob 

21.00 intervju z dr. I. Ostanom na temo: Od 

standardne k nadstandardni zdravi prehrani. 
 

Revija Plus 50 (priloga Dela in Slovenskih 

novic prvi ponedeljek v mesecu): I. Ostan:  

   - 7. 3.2016: Sladka pot v demenco 

   - 4. 4.2016: Smrtonosen eliksir življenja 
 

Revija Bodi zdrava, april 2016,  Helena Primic: 

Vsaj en dan na teden se postite, intervju z dr. 

Iztokom Ostanom 

 

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 

 

Izkušenj s probiotiki EM, FHES in aminokislinami OKA 

najdete na spletni strani www.iztokostan.com, kjer 

je objavljenih že več sto pričevanj uporabnikov. 

 

Testiranje nove  Vita Biose v  Sloveniji 

Danec Erik Nielsen (na sliki) 

je leta 1999 razvil bio 

probiotični napitek Vita biosa, 

ki ga proizvaja podjetje Biosa. 

Od tedaj ga ni bilo potrebno 

bistveno spreminjati, saj se je 

izkazal kot odlično probi-

otično živilo. Da pa bi 

presegli nekatere omejitve pri 

proizvodnji, so pred časom 

začeli razvijati novo   verzijo  

tega  napitka,   ki,  kot   kažejo  

laboratorijski testi (pH pod 3,5, kar omogoča konzerviranje 

na biološki način, in dovolj veliko število  sevov na ml), 

dosega ali celo presega kakovost dosedanje. Vsebuje osem 

vrst dobrih mikrobov namesto dosedanjih sedmih, a večina 

je iste vrste kot v dosedanji recepturi. Proizvedena je po isti 

tehnologiji bio probiotikov EM Erika Nielsena, razvoj pa je 

vodil sam Erik Nielsen. 

     Tudi v Sloveniji smo že preizkusili novo Vita Bioso in ne 

opažamo bistvenih razlik. Biosi smo predlagali, da bi izvedli 

testiranje na širšem krogu uporabnikov, ki imajo pozitivne 

izkušnje z dosedanjo Vita Bioso. Biosa je našo pobudo 

podprla s pošiljko 300 brezplačnih plastenk nove Vita Biose. 

Rezultati testiranja bodo znani v juliju 2016. Institut-O, 

distributer Vita Biose, sporoča, da bo ta čas v normalni 

prodaji še vedno samo dosedanja verzija Vita Biose. 

      K testiranju nove Vita Biose bodo povabljeni samo tisti, 

ki so imajo izkušnje z dosedanjo Vita Bioso ter so nam jo 

posredovali in nam pri tem zaupali svojo telefonsko številko. 

V času do 15. maja 2016 lahko pričakujejo telefonski klic 

naše sodelavke, Božene Ambrozius, in če se bodo strinjali s 

sodelovanjem, bodo dobili v preizkus brezplačno pollitrsko 

plastenko nove Vita Biose. Božena Ambrozius jih bo čez 2-3 

tedne ponovno poklicala, da jih povpraša po njihovih 

izkušnjah s tem napitkom. 

        Za morebitne dodatne informacije v zvezis s tem 

testiranjem se lahko obrnete neposredno nanjo. Njeni 

kontaktni podatki pa so: gsm. 041 278 087, e-mail: 

bozena.ambrozius@gmail.com. 

        Po svojih najboljših močeh se torej trudimo, da bi bila 

živila, ki jih uživamo, preverjeno kakovostna. Zato se 

udeležencem tega testiranja že v naprej zahvaljujem za 

sodelovanje. 

 Dr. Iztok Ostan 
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Za ohranitev kremne rezine v zdravi prehrani 
(Odlomka iz članka I.Ostana: Dnevni oddih od sladkorjev, objavljen v 

reviji Narava zdravi, marec 2016) 

  

 »Ko sem na terasi odložil krožniček z ostanki kremne 

rezine, sta iz bližnje ptičnice, kjer je bilo zrnja dovolj, priletela 

vrabčka in se lotila kupčka odtresenega sladkorja; šele potem sta 

prešla na ostanke kreme in čisto na koncu na drobtine listnatega 

testa. Zanju je bil sladkor kot eliksir življenja, enako kot za nas 

glukoza, ki nam pri infuziji blagodejno kaplja skozi žilo v 

onemoglo telo. Vrabčka si od sladkega priboljška potem 

oddahneta in ne bosta dobila sladkorne bolezni. A bi si tudi 

onadva nakopala to ali kako še pogubnejšo bolezen, če bi imela, tako kot mi, od jutra do večera dostop do 

kakega vira sladkorja.« (...) 

»En izmed načinov, da se ubranimo trajnega presežka sladkorjev in ohranjamo nizko raven 

jutranjega inzulina je vsakodnevni oddih od sladkorjev in ogljikovih hidratov. 

 V Kaliforniji so pod vodstvom dr. Megumi Hatori (2012) izvedli trimesečni poskus na miših. Eni 

skupini so dovolili jesti le 8 ur na dan,  miške iz druge skupine pa so enako količino hrane lahko jedle ves 

dan. V skupini miši, ki so po 16 ur na dan lahko le pile vodo, je bilo manj debelosti, manj zamaščenosti 

jeter, manj težav z vnetji in manj jutranjega povišanja inzulina. No, če je šestnajsturni post ob vodi pretežak, 

bi se bilo smiselno odreči po 16 ur na dan vsaj živilom, ki  vsebujejo veliko škroba oziroma sladkorjev. V 

času dnevnega oddiha od ogljikovih hidratov lahko torej uživamo listnato zelenjavo, maščobe, jajca, meso 

ter mleko in mlečne izdelke. Izmerili smo, da celo pol banane, ki smo jo primešali v pretežno zelenjavni 

grobi smuti, ne poviša sladkorja v krvi. Če pa smo v opisani zelenjavni smuti ali v pol litra kefirja primešali 

še dve žlici čistega MCT olja, je raven krvnega sladkorja po eni uri celo upadla za 10%. 

  Za zajtrk tak smuti, sredi dneva – denimo  od 10.00 do 16.00 ure - običajna (zmerna) hrana s sladico 

vred, pod večer pa le obrok kefirja z MCT oljem, pa smo naredili nekaj za zdravje in tudi za svojo 

sladkosnednost«. 

 

Ob koncu zime smo še najbolj ranljivi 
 

       Sočni žarki ob koncu zime so blagodejni, 

spodbudijo pa tudi procese razstrupljanja, kar 

čutimo kot spomladansko utrujenost. Tudi 

prebava se je v zimskih mesecih, ko jemo več 

in se običajno manj gibamo, praviloma 

poslabšala. Pri teh težavah si lahko pomagamo 

tudi s prehranskimi dopolnili. Navajamo 

pričevanje gospe Majde: 

       »Stara sem 41 let.  Kombinacijo optimalne 

kombinacije aminokislin (OKA), probiotika 

EM in FHES uživam šest mesecev. 

        Pred tem sem bila beljakovinsko 

podhranjena, brez moči in energije, z 

bolečinami v želodcu in težavami pri 

odvajanju – enkrat je bilo blato mehko, drugič sem bila zaprta tudi do pet dni. Gastroskopija je pokazala 

rano na želodcu, kronično vnetje dvanajstnika in refluks. 

        Probiotik jemljem zjutraj na tešče. Odvisno od prebave ga spijem od 0,3 dcl do 0,5 dcl. Tudi tablete 

OKA redno vzamem vsako jutro (po 3), kadar čez dan pojem manj beljakovin, pa tudi zvečer (še 3). FHES 

vzamem zjutraj in zvečer, vsakič po 1 kapsulo. 

          Moja prebava se je že v roku dveh tednov izboljšala, tako da je postala redna in blato ne smrdi več. 

Počutim se veliko bolje, imam več energije in v vsem tem času nisem zbolela, kljub temu da so razsajale 

viroze.« 


