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PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                         Oktober 2022 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

                                                                                                                    Ureja: dr. Iztok Ostan       ostan.iztok@gmail.com                                                          

 

Okrevanje po poškodbi 

      Če se otrok poškoduje, običajno hitro okreva in spet 

teka kot prej. Če pa si odrasli, še zlasti starejši, zlomimo 

nogo ali roko, traja dolgo, da okrevamo. Pogosto se pri 

starejših stanje ne povrne v prvotno. 

      Ko snamemo mavec ali longeto s poškodovane 

okončine, je ta praviloma stanjšana. Mišice atrofirajo, kar 

je znak pomanjkanja beljakovin. Te pa so težko 

presnovljive, saj potrebujemo vsaj tri ure, da jih 

prebavimo, in na celični ravni se večina iz beljakovin 

pridobljenih aminokislin ne uporabi, pač pa pretvori v 

dušične odpadke. Le aminokisline OKA rešujejo oba 

problema, zato so zelo priporočljive za regeneracijo po 

poškodbi. Primeren odmerek je od 5 do 8 tablet na dan 3 

mesece po poškodbi.  Navajam pričevanje 67-letne gospe: 

      »Jeseni 2020 sem si izpahnila čeljust ob grizenju  

dobre, a zelo trde breskve. Čeljust sem porinila na mesto, a 

vezi so bile nategnjene, morda raztrgane. Pri jedi sem 

morala brado podpirati, a čez nekaj dni niti jesti nisem več 

mogla. Zobozdravnica mi je svetovala oporo za čeljust in 

uživanje čim več beljakovin. A te hrane nisem zmogla užiti  

veliko, saj sem jedla le pasirano. 

      Začela sem uživati po osem tablet OKA na dan. Po 

petih tednih se čeljust ni več iztikala. Nehala sem nositi 

oporo. Zmogla sem gristi mehko hrano, tudi mehko meso. 

Odmerek OKA sem zmanjšala na 5-6 tablet na dan. 

      Po devetih tednih uživanja OKA je bila čeljust kot 

nova, kot da nikoli ni bila okvarjena. Res sem bila 

zadovoljna, da se je čeljust tako popravila. 

       Odločila sem se, da bom jemala še naprej po 5 tablet 

OKA na dan – letom primerno.“ 

 

 

  

 

 

 
 

Nova Gorica: Rak in prehrana, 17. 10. 2022 

ob 17:30 uri v prostorih Fundacije za dobro ljudi in 

narave, Tumova 5; info v trgovinah Medigo ali na tel.: 

05/330-46-15. 

Brežice: Stres in izgorelost, 18. 10. 2022 ob 

17:00 uri v Relive Centru zdravja, Lenartova pot 28, 

info na tel.: 07/495-60-00 ali mailu: info@reliveshop.si. 

Maribor: Hitro okrevanje, 26. 10. 2022 ob 

19:00 uri v bio-trgovini Norma, Žolgarjeva 18; info na 

tel.: 02/320-40-22 ali mailu: norma@norma.si. 

Celje: Hitro okrevanje, 27. 10. 2022 ob 19:00 

uri v bio-trgovini Norma, Prešernova 25; info na tel.: 

03/620-22-18 ali mailu: norma-celje@norma.si. 

 

  

Predavanja dr. Ostana 

Izola: osebni posveti bodo 5. 10. 2022 v  

trgovini Bela štacunca Tosama, Ljubljanska ulica 1; 

obvezne prijave v trgovini, na tel.: 05/640-06-74 ali 

po mailu: belastacunca.izola@tosama.si. 

Koper: osebni posveti bodo 12. 10. 2022 v  

trgovini Bela štacunca Tosama, Pristaniška 19; 

obvezne prijave v trgovini, na tel.: 05/627-25-33 ali 

po mailu: belastacunca.koper@tosama.si. 

Ljubljana: osebni posveti bodo 13. 10. 2022 v 

trgovini Roberteka, Železna cesta 8a; obvezne prijave 

v trgovini, na tel.: 031/643-542 ali po mailu: 

polona@roberteka.si. 

 

  

Brezplačni posveti z dr. Ostanom 

Tečaj postenja 

Drago Klanšček in dr. Helena Jeriček Klanšček 

vodita skupinsko postenje, med drugim tudi 

polnovredno postenje po metodi dr. Ostana. Od 6. 

10. 2022 bosta v Kriški vasi vodila tridnevni tečaj 

postenja. Več informacij in prijave na 

https://postenjedih.si/. 
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Okrevanje po kirurškem posegu 
         

Tudi po kirurškem posegu potrebujemo beljakovinsko bogatejšo 
prehrano. Okrevanje lahko pospešimo z uživanjem aminokislin OKA. 

Predstavljam vam pričevanje uporabnice:  
 

»Spoštovani dr. Ostan! 

         Pišem vam, ker sem resnično zadovoljna s produktom OKA. Pomagal 

mi je, da sem okrevala s 'svetlobno hitrostjo'. 

       Stara sem 62 let.  Pred kratkim so mi operirali hrbtenico. Bil je obsežen 
poseg. Pred tem sem bila dve leti zelo težko gibljiva, torej popolnoma brez moči 

v nogah. Po operaciji sem začela uživati po 3 tablete OKA na dan. To traja tri 

mesece in z uživanjem OKA še nadaljujem. Po operaciji je bil namreč napredek 
presenetljivo dober, toda šele po tem, ko sem v prehrano dodala OKA. Tudi 

desna noga, ki je bila popolnoma oslabljena, je sedaj uporabna, in spet lahko 

hodim. Napredek se zelo pozna pri osnovnih gibih, vstajanju iz postelje, kratki 
hoji … 

       Hvaležna J. M.« 
 

 Priporočljivo je uživati 5 do 8 tablet OKA že dva tedna pred 

predvidenim posegom, da telo beljakovinsko okrepimo in tako tako pripravimo 
na poseg. Tak odmerek je dobro jemati še 3 mesece po operaciji. 

 

Okrevanje po infarktu ali možganski kapi 
  

Tudi srčno-žilni zapleti so oblika poškodbe, le da so vzroki zanje notranji. Kap in infarkt prizadeneta vse 

organe, tudi srce. Potrebno jih je okrepiti, za kar mora telo ustvariti nove celice v prizadetih organih. Tega pa ne 

zmore brez beljakovinsko bogate hrane, saj tvorijo beljakovine kar 60 % trdne snovi celic. Podobno kot pri 

poškodbah, je tudi po srčno žilnih zapletih koristno, če prehrano obogatimo z OKA. Poglejmo si pričevanje: 

„Moj soprog je pred leti doživel srčni infarkt. Redni pregledi so pokazali, da srčna mišica sčasoma slabi. Ker 

sem sama imela zelo dobre izkušnje z dopolnilnim prehranskim sistemom dr. Ostana, sem moža spodbudila, da je tudi 

on začel uživati (vsaj) OKA. Zdaj ga uživa že več kot pol leta. Resda jemlje le po dve tableti dnevno, a več ne želi.  

 Zadnji zdravniški pregled je pokazal, da se stanje ne slabša več; srce se je celo za spoznanje okrepilo“. 

Gospod je jemal le po 2 tableti OKA na dan. To je manjši odmerek kot ga priporoča proizvajalec OKA (3-5 

tablet), če ga jemljejo zdravi kot prehransko dopolnilo. Kljub temu je omenjeni gospod doživel okrepitev srca. »Malo 
je nekaj, nič ni pa nič«, pravi slovenski pregovor. A z večjim odmerkom bi verjetno bolj okrepil srce. Tako nakazuje 

posebna klinična študija: 

Srce, kot vsi organi, s staranjem izgublja svojo 

moč. Resno opešanje pa je t. im. srčno popuščanje, pri 
katerem srce ne more več prečrpati zadostne količine krvi. 

Kardiolog dr. Bruno Fidone (2001) je vodil trimesečni 

preizkus uporabe aminokislin tipa OKA pri 12 pacientih s 
srčnim popuščanjem, starih od 69 do 90 let. V preizkusu so 

paciente zdravili na klasičen način, dnevno pa so uživali 

tudi vitaminsko-mineralni dodatek in po 10 tablet 

aminokislin tipa OKA. Ker se te aminokisline ločijo od 

drugih beljakovinskih dodatkov in beljakovinskih živil 

po zanemarljivo malo toksičnih odpadkih, so 

raziskovalci upali, da bo z njimi regeneracija srca 

hitrejša. In res, pri pacientih so opazili (v primerjavi 

z običajnim postopkom) 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.  Zora Golobič 


