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PRIJATELJEM NAJBOLJŠE!                          Marec 2023 
Novice za uporabnike FHES, OKA (angl. MAP) in probiotikov EM  
 

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

 

Optimizacija beljakovin za moč srca 

     Srce je mišica. Za okrepitev mišic so potrebne 

predvsem beljakovine. Te pa zelo obremenjujejo 

prebavila in izločala, ki so pri osebah z opešanim srcem 

oslabela. Edina vrsta beljakovin, ki rešujejo oba problema 

presnove beljakovin, so aminokisline OKA. Zato 

učinkovito pomagajo tudi osebam, ki imajo zelo opešano 

srce. 

     Kardiolog dr. Bruno Fidone je vodil trimesečni  

preizkus uporabe aminokislin tipa OKA pri dvanajstih 

pacientih s srčnim popuščanjem, starih od 69 do 90 let. 

Popuščanje srca je skrajna patološka oblika upadanja 

njegove moči, ko srce ne zmore več prečrpavati potrebne 

količine krvi. 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. 

 

 

  

 

Mengeš: osebni posveti bodo 16. 3. 2023 v 

trgovini Sadni vrt , Slovenska c. 87; obvezne 

prijave v trgovini ali na tel.: 01/729-10-66. 

Radovljica: osebni posveti  bodo 23. 3. 2023 v 

trgovini Meta, Kranjska c. 4a; obvezne prijave v 

trgovini ali  na tel.: 040/585-788. 

  

Brezplačni posveti z dr. Ostanom 

 
 

Zoom spletno predavanje: Prehranska prva 

pomoč za srce in ožilje, 9. 3. 2023 ob 18:00 uri 

preko Zoom-a. Povezava za spremljanje 

predavanja bo poslana po mailu predvidoma dan 

pred predavanjem vsem naročnikom novic. 

Šempeter pri Gorici: Rak in prehrana, 29. 3. 

2023 ob 17:00 uri v trgovini Vitalina Bratuževa 

1; info na tel.: 030/223-366 ali po mailu: 

info@vitalina.si. 

 

 

  

Predavanja dr. Ostana 

Tečaj postenja 

Drago Klanšček in dr. Helena Jeriček Klanšček 

vodita skupinsko postenje, med drugim tudi 

polnovredno postenje po metodi dr. Ostana. Od 30. 

3. 2023 bosta v Kriški vasi vodila tridnevni tečaj 

postenja. Več informacij in prijave na 

https://postenjedih.si/. 

 
 

Skrb za srce in ožilje 
        

     Znani so napotki medicine za zdravo 

prehranjevanje in telesno gibanje, ki krepita srce in 

ožilje. Kljub temu pripisujemo v Sloveniji srčno-

žilnim zapletom okrog 40 % smrti. Potrebni so 

torej še dodatni načini krepitve srca in ožilja. 

Mestoma smo nekatere že predstavili, a jih tu na 

kratko povzemamo skupaj z novimi dognanji. 
 

Dr. Iztok Ostan 

 

Zora Golobič 
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Probiotiki za nižji krvni tlak 
     Pregled devetih znanstvenih študij je 

pokazal, da je za ljudi, ki redno uživajo 

probiotična živila (na primer probiotične 

jogurte, kefir ali probiotična dopolnila), 

značilen nižji krvni tlak. Najbolj je 

uživanje probiotikov koristilo osebam s 

previsokim krvnim tlakom (nad 130/85). 

Močneje so učinkovali probiotiki z bolj 

pestro sestavo bakterij.  

 

Melatonin za zdravo srce, 

ožilje in za boljše spanje 
    Melatonin  znižuje previsok 

krvni tlak (normalnega in nizkega 

ne znižuje), zmanjšuje zlasti LDL 

holesterol, preprečuje nastajanje 

ateroskleroze, zavira nastajanje 

krvnih strdkov in zmanjšuje 

tveganje srčno žilnih zapletov. 

Raziskave so pokazale, da imajo 

starejše osebe, ki so že doživele 

kap ali infarkt, kar 7-krat manj 

melatonina v krvi kot osebe, ki 

takih težav niso imele. Melatonin 

jemljemo pred spanjem. S tem 

prikličemo spanec in okrepimo 

zdravje. 

      
 

 

Molekularni vodik (H2) za srce in ožilje  
 Molekurani vodik je plin, ki ga lahko uživamo z 

inhaliranjem, s pitjem vode, v kateri raztopimo tableto, ki sprosti 

veliko količino H2, ali pa intravenozno s pomočjo fiziološke 

raztopine. Več kot 500 znanstvenih člankov dokazuje, da je 

uživanje H2 brez negativnih stranskih učinkov. Je zelo močan 

antioksidant. 

     Desetine znanstvenih člankov dokazujejo, da uživanje H2 

koristi srcu in ožilju: zavira srčno popuščanje, krepi srce po 

prebolelem infarktu, zavira nastajanje in širjenje ateroskleroze, 

znižuje raven LDL in oksidiranega LDL (»slabega«) holesterola, 

povečuje pa raven HDL (»dobrega«) holesterola, znižuje previsok 

krvni tlak. Uživanje molekularnega vodika zavira vaskulitis – vnetje  sten arterij, za katerega ni učinkovitih 

zdravil. Zmanjšuje tudi obseg anevrizem (razširitev žile zaradi oslabljenih žilnih sten), ki so ob počenju sten 

lahko usodne. V strokovni literaturi je opisan primer desetletnega otroka z vaskulitisom (Kawasakijeva bolezen), 

ki je imel 35 mm dolgo anevrizmo premera 6 mm. Po  štirih mesecih inhaliranja molekularnega vodika po eno 

uro na dan je anevrizma povsem splahnela.  

 

Klorela za srce in ožilje 

Dr. Aziz A. Fallah in sodelavci so leta 2018 objavili rezultate 

meta študije, ki je povzela izsledke 19 kliničnih študij o vplivu uživanja 

klorele na kazalce tveganja srčno-žilnih obolenj. Raziskava je pokazala, 

da uživanje klorele izboljša vrednosti celokupnega holesterola, LDL 

(»slabega«) holesterola, sistoličnega in diastoličnega krvnega tlaka ter 

ravni krvnega sladkorja na tešče; ne vpliva pa na raven trigliceridov v 

krvi, na raven HDL (»dobrega«) holesterola in na indeks telesne mase. 

Več raziskav je tudi potrdilo, da uživanje klorele zmanjšuje zamašenost 

žil. V raziskavi, ki je trajala 12 tednov, je 14 mladih prostovoljcev 

uživalo po 6 g klorele na dan. Prehodnost njihovih žil se je izboljšala. 

Tudi v poskusu, v katerem je sodelovalo 32 prostovoljcev srednjih in 

starejših let, se je prehodnost žil izboljšala, v kontrolni skupini pa ne. 

 

Antioksidant FHES za manj ateroskleroze 
Zanimive so izkušnje dr. Rona Meyersa pri zdravljenju 

ateroskleroze z antioksidantskim praškom FHES. V svoji knjižici o njem, 

ki je prvič izšla leta 1998, opisuje primer navdušenega tekača, pri 

katerem so zaradi močno zamašenih koronarnih arterij morali izvesti 

angioplastiko. Po posegu je začel spet teči, a je moral to opustiti zaradi 

bolečine v prsih (angine pektoris). Na zdravnikov nasvet je dvanajst tednov 

užival FHES in bolečina med tekom se ni več pojavila. Po tem je uživanje 

FHES opustil, a na zdravnikovo presenečenje se ob teku tudi brez FHES 

bolečine niso več pojavljale. Sklepal je, da je uživanje FHES prispevalo k 

zmanjšanju arterijskih oblog. Takole je zapisal: »V nedavnih študijah so 

zdravniki ob raziskovanju oblog v arterijah odkrili nepričakovano velike 

količine bakterij, kar vodi k prepričanju, da so bakterije eden od krivcev za 

srčne bolezni. Nekateri zdravniki so prepričani, da arterija, ki jo okužijo 

bakterije, lahko reagira z nabiranjem oblog na svoji steni. Če je to res, bi 

sposobnost FHES, da naredi biopodlago manj dovzetno za rast bakterij, lahko 

zmanjšala poškodbe arterij in zelo zmanjšala pojavnost bolezni srca«.  

FHES je po antioksidantski moči podobno močan kot molekularni 

vodik, ki ga tudi sami uporabljamo, a sta načina delovanja obeh antioksidantov 

različna. Mi uživamo molekularni vodik zjutraj (eno tableto raztopimo v 2,5 do 

5 dl vode), FHES pa popoldan (kapsulo ali dve).   

Čestitke ob dnevu žena. 


