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ZDRAVE NOVICE

ČEŠNJE SO VITAMINSKE BOMBICE

V poletnem času lahko končno uživamo tudi obilo lokal-
no pridelanega sadja in zelenjave. Med zanimivejšimi so 
zagotovo češnje, ki telesu na varen in zdrav način poma-

gajo proizvajati melatonin ter okrepiti fiziološke in duševne 

funkcije. Sveže češnje so dobre za odpravljanje telesne in 

duševne izčrpanosti, medtem ko kisle pripomorejo k boljše-

mu razpoloženju. Češnje vsebujejo vitamine A, B1, B2 in B6, 

železo, fosfor, bioflavonoide, elagično kislino, antocianine in 

melatonin. Njihov čas je od druge polovice maja do konca 

julija. •

ŽIVA LEGENDA V VAŠEM DOMU

Prva znana omemba aloje sega v čas 4000 let pred na-
šim štetjem. Aloj je več kot dvesto vrst, danes pa se upo-

rabljata predvsem dve – aloje vera Aloe vera (Aloe barba-

densis) ter južnoafriška aloja, ki je poznana pod latinskim 

imenom Aloe ferox. V sredini lista aloje je mehko tkivo, ki 

ga sestavljajo velike celice s tankimi stenami. Tu rastlina ko-

piči rezervno vodo, človek pa iz njega pridobiva tako ime-

novan alojin gel. Uporablja se pri zdravljenju opeklin, ran 

na želodcu, aken, preležanin in pikov insektov. Pri celjenju 

ran alojin gel rane ne zapre nepredušno, tako da omogoča 

dostop zraku, voda pa zagotavlja vlago, ki je potrebna za 

učinkovito celjenje rane. Poleg vlažilnega učinka naj bi alo-

jin gel tudi rano varoval pred zunanjimi dražljaji. •

DAN, KO SO SE UGASNILE CIGARETE

31. maj je svetovni dan brez tobaka. 
Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) opozarjajo, da 

kajenje škoduje tako rekoč vsakemu organu človeškega te-

lesa in je na prvem mestu med vzroki umrljivosti ter obo-

levnosti, ki bi se jih dalo preprečiti. Kajenje je potrjeno po-

vezano z razvojem številnih bolezni in zdravstvenih težav, 

predvsem rakavih obolenj ter bolezni srca, ožilja in dihal. 

V Sloveniji je med dejavniki tveganja kajenje tobaka naj-

pomembnejši dejavnik tveganja za smrt ter za izgubljena 

zdrava leta življenja. Pri nas kadi približno četrtina prebi-

valstva. •
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Slovenija, moja izbira.

S
logan, ki je nastal v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 

in je zaznamoval Slovenijo, je vse pogosteje v moji gla-

vi: Slovenija, moja dežela. Zadnja leta poslušamo samo, 

kam bo kdo odšel v tujino za boljšim in lepšim življenjem. Tudi 

pri potovanjih in počitnicah tekmujemo, kdo bo šel dlje, kdo bo 

odkril nov, še neodkrit kotiček našega planeta. Kupujemo samo 

še uvožene stvari, na domače, lokalno pridelane stvari pa poza-

bljamo in jih pustimo samevati na prodajnih policah. Namesto 

domačih breskev in jabolk kupujemo malo cenejše uvožene iz 

različnih koncev sveta, enako pa je pri vsem drugem sadju in 

tudi zelenjavi. Pozabili smo, da sta sadje in zelenjava predvsem 

sezonska hrana. Hrana, ki prepotuje pol sveta, nima prave hra-

nilne vrednosti. Velikokrat je industrijsko pridelana, ne vidi na-

ravne svetlobe in je polna pesticidov. Enako je z mesom. Name-

sto domače, lokalne vzreje pri sosednjem kmetu, zaupamo tuji 

industrijski vzreji, ki uporablja veliko antibiotikov. Posledice so 

vidne: alergije so na pohodu, bolezni je vse več, mi pa potrebuje-

mo vse več prehranskih dopolnil, da nadomestimo pomanjkanje. 

Slovenija je kljub temu, da o njej praviloma govorimo v nega-

tivnem smislu, še vedno čista, bolj varna in izjemno raznolika 

država. Malo je prebivalcev evropskih držav, ki se lahko pohvali-

jo, da marca ali aprila dopoldne pohajkujejo v hribih s še vedno 

zasneženo pokrajino, popoldne uživajo v lovljenju sončnih žar-

kov ob obali in zvečer uživajo v sprehodu po glavnem mestu. 

Izkoristimo to poletje in lepo vreme za odkrivanje Slovenije in 

njenih danosti. 

S pozitivnimi pozdravi,

Marko Stopar
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VODILA ZA PRAVILNO ZAŠČITO PRED SONČNIMI ŽARKI

Vaša koža (še) 
ni pripravljena
na sonce
Sonce je vir energije, ki jo bomo na lastni koži 
intenzivneje občutili zlasti v prihajajočih poletnih 
mesecih. Pretirano izpostavljanje soncu brez 
ustrezne zaščite povzroča škodo, ki ni le estetska, 
kot so gubice in pretirano postarana koža, ampak 
ima lahko tudi resne posledice za zdravje.
Besedilo: Neja Drenik

Ž 
e nekaj let nas strokovnja-

ki opozarjajo na škodljivost 

sončnih žarkov. Ozonski 

plašč se zmanjšuje za 0,7 odstot-

ka na leto in tako vse več ško-

dljivih ultravijoličnih žarkov pro-

dre do Zemlje. Statistika kaže 

zaskrbljujočo sliko, saj se število 

obolelih za rakom na koži v Slo-

veniji na vsakih deset let podvoji. 

Soncu se ne moremo ogniti
Sposobnost naše kože, da se sama 

brani pred nevarnimi ultravijolični 

žarki, je zelo omejena in odvisna 

od posameznika in količine mela-

nina v koži. Najbolj ji škodi, če je 

bleda in nezaščitena izpostavljena 

močnim sončnim žarkom. Preve-

liki količini sončnih žarkov pa žal 

nismo izpostavljeni le ob sončenju, 

temveč tudi ob vsakodnevnih ak-

tivnostih na prostem, med spreho-

di po mestu, kolesarjenjem, delom 

na vrtu in v gorah. Kljub vsemu pa 

je izpostavljanje soncu tudi zdra-

vo in celo priporočljivo – pozitivni 

vplivi ultravijoličnih žarkov so me-

dicinsko dokazani. Vitamin D, ki je 

pomemben za rast kosti, učinkuje 

proti osteoporozi, stimulira imun-

ski sistem, zvišuje telesno zmoglji-

vost, lajša depresijo ter ugodno 

deluje na srce in krvni obtok, se 

tvori v telesu samo pod vplivom 

sončnih žarkov. Sonce nas dela 

tudi srečnejše, a to še ne pome-

ni, da se mu lahko kar brezskrbno 

prepustimo.

Zaščita znotraj
Na začetku poletja, je koža še 

posebno občutljiva za sonce, ker 

je brez zaščitnega pigmenta me-

lanina. Ta se nabira v površinskih 

slojih in deluje kot obrambni me-

hanizem, ki kožo obvaruje pred 

rdečico. Za pospešeno nastaja-

nje melanina lahko veliko storimo 

sami s pravilno prehrano, ki vse-

buje veliko antioksidantov. Vse več 

raziskav potrjuje zaščitno delova-

nje nekaterih hranil, ki vsebujejo 

naravni betakaroten, še zlasti pri 

preprečevanju oksidativne po-

škodbe kože in nastanku kožnega 

raka. A dejstvo je, da bi morali teh 

živil zaužiti ogromne količine, za-

radi česar je bolje jemati prečišče-

ne koncentrirane pripravke, kot so

Koža pred poletjem nujno
potrebuje dodatno nego in zaščito.

NARAVNA
PORJAVITEV

Z uživanjem izbranih 

živil lahko vplivamo 

na hitrejšo porjavitev in 

lepo zagorelo polt. 

                                                                

Sodobna prehranska dopolnila 

nam ponujajo učinkovite kombina-

cije naravnih virov antioksidantov 

v zadostnih količinah. Vse več je 

raziskav, ki potrjujejo zaščitno de-

lovanje betakarotena v sadju in ze-

lenjavi – korenju, zelenem čaju, pa-

radižniku, meloni, špinači, marelici, 

breskvi, papriki, slivi in grenivki. 
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dodatki k vsakodnevni prehrani. 

Lastnosti dobre zaščitne kreme
Večino tistega, kar nanesemo na 

kožo, preide v krvni obtok in no-

tranje organe, zato je zelo po-

membno, kakšno zaščitno kremo 

izberemo. Dermatologi priporoča-

jo uporabo krem z mineralnimi filtri 

(titanov dioksid), ker ti ne preha-

jajo skozi kožo v telo in so najbolj 

varni. Svetujejo uporabo faktorja 

50+, saj zaščitne kreme večinoma 

nanašamo v pretankem sloju, kar 

zaščitni faktor znižuje. 

Naravna (po)moč
Naravne sestavine, kot so arga-

novo olje, oljčno olje ter karite-

jevo maslo, imajo dragocen hra-

nilni in zaščitni vpliv na kožo. Ti 

izvlečki obenem zagotavljajo tudi 

lepšo, varnejšo in dolgotrajnejšo 

zagorelost. Če je kremi dodan še 

vitamin E, je koža zaščitena tudi 

pred oksidacijo in luščenjem, pre-

prečuje pa tudi njeno prezgodnje 

staranje. Posebna prednost kako-

Otroška koža 
je občutljivejša za 

ultravijolično sevanje 
in opekline.

vostnih sončnih krem je izvleček 

aloje vere, ki kožo izdatno navlaži, 

nahrani, pomirja in celo obnavlja.

Koristni napotki
Z antioksidanti bogata hrana in 

uporaba zaščitnih krem pripomo-

re k boljšemu zdravju in tudi bolj 

učinkoviti zaščiti kože pred ultra-

vijoličnimi žarki, vendar ne smemo 

zanemariti tudi drugih zaščitnih 

ukrepov. Soncu se moramo ogiba-

ti med 11 in 16. uro, pri tem pa nam 

bo prav prišla tudi zaščita kože 

z oblačili, pokrivali in sončnimi 

očali. •

sti kože. Zaščitili jo bodo pred sta-

rostnimi spremembami ter vplivali 

na hitro in stalno tvorbo melanina.

Nasvet: Priporočljivo jemanje vsaj 

tri do štiri tedne pred daljšim izpo-

stavljanjem soncu. Taka terapija je 

nujna za osebe z občutljivo kožo 

in kožo, nagnjeno k alergijam. 

HELIODERM KAPSULE
Kapsule Helioderm vsebujejo be-

takaroten, likopen, baker, koen-

cim Q10 ter alojo 

vero in korenček, 

ki bodo vaš orga-

nizem obvarovali 

pred prostimi radi-

kali in prispevali k 

manjši občutljivo-
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Č
e želimo biti čim bolj 

zdravi, moramo poskr-

beti za svojo odpornost, 

svoj imunski sistem. O tem, kako 

imunski sitem najbolje pripravi-

ti na obrambo, smo se pogovar-

jali z dr. med. Alojzom Ihanom.

Kako bi najbolj preprosto opisali 
imunski sistem?   
Imunski sistem sestavljajo imunske 

celice, ki jih v krvi imenujemo bele 

krvne celice, levkociti. Levkociti ne 

krožijo samo po krvi, ampak po 

vsem telesu in sestavljajo imunska 

tkiva in organe, na primer bezgav-

ke, vranico, mandlje in priželjc. 

Imunske celice znajo učinkovito 

prepoznavati in uničevati bolezen-

ske mikrobe, to je bakterije, viruse, 

parazite in glive, ki vdrejo v orga-

nizem. Na ta način nas imunski sis-

tem zaščiti pred okužbami. 

Ali obstajajo obdobja, ko je imun-
ski sistem bolj oziroma manj ak-
tiven?
Pri dobro uravnanem imunskem 

sistemu so okužbe razmeroma 

redke, odzivi na okužbe so inten-

zivni (vročina), v vmesnem ob-

dobju pa v organizmu ni znakov 

vnetja. Pomanjkljiv imunski odziv 

Poveča se tveganje za 
degenerativne in rakaste bolezni.

povzroča kronična vnetja zaradi 

okužb (reaktivacije virusov, pro-

dori bakterij s sluznic v organi-

zem) in zaradi napačno uravnanih 

imunskih odzivov (alergije in dru-

ge preobčutljivosti, avtoimunost). 

Dalj časa trajajoča imunska po-

manjkljivost, čeprav manjše sto-

pnje, poveča pogostnost kroničnih 

virusnih in drugih okužb, s tem pa 

tveganje za degenerativne in ra-

kaste bolezni. Kronična vnetja, ki 

nastajajo ob kroničnih okužbah, 

dodatno zavirajo normalen razvoj 

imunskih celic in normalno delo-

vanje imunskega sistema. K temu 

dodatno prispevajo še fiziološka 

stanja, ki tako ali drugače kronično 

povečujejo nastajanje ali kopičenje 

vnetnih mediatorjev v organizmu 

(debelost, alkohol, kajenje, hudi 

telesni napori, stres in kronične, 

npr. revmatske bolezni in diabe-

tes). Škodljivo delovanje vnetnih 

mediatorjev, ki nastajajo in se ko-

pičijo iz različnih vzrokov, se sešte-

va, zato moramo biti ob neogibni 

navzočnosti nekaterih od njih (npr. 

alergije ali okužbe) zelo pozorni, 

da odstranimo tiste vzroke vnetja, 

ki so v dometu našega delovanja 

(debelost, stres, kajenje, primerna 

količina dela).

Ali moramo za imunski sistem 
skrbeti samo pozimi? 
Pozimi seveda bolj, predvsem v 

smislu preventive proti okužbam. 

V hladni sezoni se več zadržuje-

mo v zaprtih prostorih, kjer je več 

kritičnih stikov z okuženimi ljudmi. 

K večji občutljivosti za okužbe še 

bolj odločilno pripomore hladen in 

suh zrak, ki izsuši nosno in ustno 

sluznico in onemogoči nastajanje 

in delovanje protiteles, ki so v slu-

zi. Tudi podhladitev, zlasti mrzle 

noge, sproži obrambne reflekse 

v žilah sluznic, ki se skrčijo, s tem 

pa onemogočijo prihod imunskih 

celic v sluznico, zato se v taki 

sluznici virusi bolj razmnožujejo, 

obramba proti njim pa je okrnjena. 

Če normalno, to je ob zdravi, pri-

merno ogreti in vlažni dihalni slu-

znici, samo približno petina okužb 

z bolezenskimi mikrobi dejansko 

privede do razvoja bolezni, pa 

se v neugodnih razmerah mraza, 

suhega zraka in podhlajenih nog 

več kot polovica okužb razvije v 

bolezen, ki jo dejansko občutimo. 

Od tod razlika med pogostnostjo 

zbolevanja v topli in hladni sezoni. 

K zbolevanju dodatno pripomo-

re tudi okrnjena odpornost, ki je 

na preizkušnji zaradi stresogenih 

dejavnikov, značilnih za hladno 

sezono (mraz, utesnjenost, neugo-

dno hormonsko stanje zaradi krat-

kega dneva, poslabšanje telesne 

zmogljivosti zaradi manj gibanja, 

slabša prehranjenost z vitamini). 

Seveda je pomembno, da vse leto 

IMUNSKI SISTEM 1. DEL: INTERVJU DR. MED. ALOJZ IHAN

Ključ do zdravja
je pripravljen 
imunski sistem  
Biti zdrav je želja vsakogar, saj nam to daje moč 
in samozavest, da živimo polno življenje in da 
se počutimo varni pred boleznimi in tegobami 
današnjega časa.
Besedilo: Andreja Brezovnik
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Stres je med najmočnejšimi 
zaviralci imunskega sistema.

ostanemo v primerni telesni kon-

diciji.

Torej je treba za imunski sistem 
skrbeti prek vsega leta.
Seveda. Za uspešno prebolevanje 

okužb moramo torej biti v dobri 

fizični kondiciji, ki pomeni dovolj 

veliko rezervo srčne, pljučne in žil-

ne zmogljivosti. Ko smo zdravi, jo 

rabimo na primer za tek, ko smo 

bolni, pa za uspešno spopadanje z 

vročino. Za celotedenski napor, kot 

je na primer gripa, je potrebna tudi 

presnovna rezerva – dobro delujo-

ča jetra z zalogo vitaminov, zlasti 

pa zaloga beljakovin, ki so potreb-

ne za tvorbo zaščitnih protiteles 

proti virusu. Beljakovine so med 

boleznijo najlažje dostopne iz do-

volj okrepljenih mišic, ki med pre-

bolevanjem bolezni zaradi mirova-

nja kar same oddajajo beljakovine, 

potrebne imunskemu sistemu za 

izgradnjo protiteles. Na prehrano 

namreč v času bolezni težje raču-

namo, saj ob vnetju naravno osta-

nemo brez apetita. Tretja zaloga 

za bolezen je dobro pripravljen 

in odziven imunski sistem. To po-

meni, da ne sme biti poškodovan 

in izčrpan zaradi nenehnih vnetij, 

okužb ali stresov v preteklosti. Iz-

črpani ljudje, zlasti kronični bolniki 

in tisti s predhodnimi okužbami, 

zdravstvene rezerve oziroma za-

log nimajo, zato njihov imunski sis-

tem ne more uspešno premagati 

okužbe in se bolezen vleče. Zato 

mora biti večina dela za uspešno 

premagovanje morebitnih okužb 

opravljena pred boleznijo.

Kako pa imunskemu sistemu po-
magamo, če zbolimo?
Če zbolevamo za pogostimi okuž-

bami, je treba obiskati zdravnika, 

ki bo presodil, ali se za težavami 

ne skriva kaj resnejšega. Na pro-

blem bo pogledal z vidika izku-

šenj, ki si jih je nabral ob stotinah 

in tisočih ljudeh v ambulanti. Če ni 

kaj hujšega, težave pa vseeno so, 

morda sledi najtežje – optimizacija 

zdravstvenega stanja. Kot rečeno, 

je pri tem začetek vedno v primer-

ni telesni dejavnosti, ki naj obsega 

vsaj tri ure intenzivnega napora 

tedensko. 

Kaj najbolj škoduje imunskemu 
sistemu? S katerimi škodljivci 
imunskega sistema se srečujemo 
skoraj vsi?
Stres je med najmočnejšimi zavi-

ralci imunskega sistema. Še zlasti 

kronični stres deluje na imunost 

podobno zaviralno in škodljivo 

kot kronična vnetja. Stresno sta-

nje je škodljivo, ker enostransko 

obremeni delovanje simpatičnega 

živčevja in s tem okvari normal-

ne procese vegetativne aktivacije 

(simpatikotonus) ter regeneracije 

(parasimpatikotonus) v organiz-

mu. Vsekakor je ključno, da svo-

jemu telesu omogočimo dovolj 

sproščenosti in energije. 

Če slabo skrbimo za svoje fizično 

in psihično počutje, v nas raste-

jo napetosti in tesnobe, kar eno-

stransko obremenjuje naš živčni in 

hormonski sistem. Imunski sistem, 

ki je tesno povezan z živčevjem 

in hormonskim sistemom, zač-

ne tako delovati slabše. Zato je 

odpornost zelo povezana s tem, 

kako zna človek poskrbeti za svojo 

sproščenost in svoje zadovoljstvo. 

Če zna upravljati s svojo telesno 

dejavnostjo, zmogljivostjo in kon-

dicijo, če si zna v življenju poiskati 

ustrezen ritem, če se zna med na 

videz neskončnimi življenjskimi 

opcijami osredotočiti na tiste, ki 

mu prinašajo dober občutek, če 

torej človek v življenju uspe najti 

sebe in svoje zadovoljstvo, se bo 

tudi delovanje njegovega imun-

skega sistema približalo optimal-

nemu.

Kako vi skrbite za svoj imunski 
sistem? 
Ura športa dnevno in miren spa-

nec. Če mi uspe trajneje doseči ta 

cilja, je tudi imunski sistem zado-

voljen. •

DR. MED. ALOJZ IHAN

Dr. Alojz Ihan je zdravnik, spe-

cialist klinične mikrobiologije 

in imunologije, reden profesor 

medicinske mikrobiologije in 

imunologije na Medicinski 

fakulteti v Ljubljani ter vodja 

Oddelka za imunologijo na Inšti-

tutu za mikrobiologijo. Je glavni 

urednik zdravniške revije Isis, 

slovi pa tudi kot avtor literarnih 

del – šestih pesniških zbirk, treh 

romanov in dveh knjig esejev, za 

katera je prejel številne nagrade, 

med njimi tudi nagrado 

Prešernovega sklada. 
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IMUNSKI SISTEM 2. DEL: VAŠE ZDRAVJE V NAJBOLJŠI FORMI

Postanite
nepremagljivi
Kdo si ne želi biti zdrav? Biti odporen in močan? 
Biti kos stresu, ki nas vsakodnevno obkroža? 
Imeti dovolj energije za vsakodnevne aktivnosti? 
Prav vsi želimo biti nepremagljivi, odporni in 
seveda zajeti življenje s polno žlico zadovoljstva. 
A kje naj poiščemo vir svoje nepremagljivosti? 
V imunskem sistemu!
Besedilo: Andreja Brezovnik

5 MAJHNIH KORAKOV 
DO BOLJŠE 

ODPORNOSTI

Za svoje zdravje lahko 

naredimo največ sami. 

Že z majhnimi koraki lahko 

dosežemo velike spremembe, 

ki se pokažejo v boljšem 

počutju in večji odpornosti.

1. Ura gibanja
Ura gibanja je velik vložek v zdrav-

je in dobro počutje. Dovolj je že 

ena ura aktivne hoje v naravi, da si 

napolnite telo z energijo in prido-

bite kondicijo.

2. Sprostite se!
Stres je močan dejavnik, ki vpliva 

na naše zdravje in kakovost naše-

ga življenja. Pomembno je, da se 

znate sprostiti. Poiščite si najučin-

kovitejšo tehniko sproščanja. To je 

lahko karkoli, od telesne aktivnosti 

do hobijev in meditacije. 

3. Poslušajte svoje telo!
Sadje in zelenjava sta vir vitaminov 

in mineralov, ki jih naš organizem 

nujno potrebuje in tudi pametno 

I
munski sistem je temelj našega 

zdravja. Večina ljudi pomisli na 

imunski sistem šele jeseni, ko so 

pred vrati prehladi in gripe, to pa 

je največja napaka. Imunski sistem 

nas brani pred vsemi boleznimi 

današnjega časa in je tudi izvor 

naše energije.

Osebni stražar
Imunski sistem si lahko predsta-

vljamo kot množico majhnih spe-

cializiranih vojakov, ki korakajo po 

telesu in iščejo sovražnika. Vojaki 

morajo biti pametni, pa  tudi moč-

ni. Pamet vojakov je pomembna, 

da takoj prepoznajo sovražnika 

in ga odstranijo, še preden lahko 

škoduje. Biti pa morajo tudi dovolj 

močni, da ga odstranijo iz telesa. S 

pametno in močno vojsko postane 

naš organizem skorajda neprema-

gljiv.

Kaj slabi imunski sistem?
V našem telesu vsak dan potekajo 

različni škodljivi procesi. Pred njimi 

nas varuje naš edini ščit – imun-

ski sistem. Poleg mikrobov grip 

in prehlada so zelo dejavni še šte-

vilni drugi sovražniki. Od slabe in 

pomanjkljive prehrane do onesna-

ženega okolja, izpušnih plinov in 

sevanja ter nezdravih razvad, kot 

so pitje alkoholnih pijač in kajenje. 

Sem lahko štejemo tudi lahkomi-

selno jemanje zdravil in antibioti-

kov, ki opazno rušijo delovanje na-

šega imunskega sistema. Največji 

sovražnik imunskega sistema pa je 

v današnjem času stres.

Naš največji sovražnik
Stres doživljamo tako rekoč vsi 

in naivno bi bilo misliti, da se mu 

lahko ognemo. Stres močno slabi 

in uničuje imunski sistem, kar lah-

ko vodi v razvoj resnejših obolenj. 

Med stresom se poveča koncen-

tracija stresnih hormonov. Ti na-

stanejo v približno enakem obse-

gu kot pri težjih operacijah, le da 

je njihova vloga pri tem pozitivna 

– pri stresu pa zavirajo delovanje 

imunskih celic. Sami težko opa-

zimo, kako močno in resno stres 

škoduje našemu telesu. Pameten 

imunski sistem nas bo uspešno 

branil tudi pred tem. 

Napaka je, da na imunski sistem
pomislimo šele jeseni.
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Hrana imunskega sistema
Eden najpomembnejših mineralov 

za delovanje imunskega sistema 

je cink, ki ga v telesu primanjkuje. 

Pomembna sta tudi selen in baker, 

saj sodelujeta pri presnovi energije 

in sta sestavni del nekaterih enci-

mov. Za najboljšo imunsko obram-

bo sta pomembna tudi vitamina E 

in C. Vsi ti elementi omogočajo, da 

je naš imunski sistem v res najbolj-

ši formi, da nas napolni z energijo 

in nam omogoči obrambo v boju s 

sovražniki našega zdravja. •

Pametna in močna obramba
Predvsem je pomembno, da ima-

mo pametne imunske vojake, mo-

rajo pa biti tudi močni. Imunske-

mu sistemu dajejo moč nekateri 

imunostimulansi, ki krepijo imun-

ski sistem. To so lahko rastlinski 

izvlečki, na primer lubje mačjega 

kremplja, in minerali, kot so selen, 

baker in cink. Kaj pa nam lahko 

naredi pameten imunski sistem? 

To so lahko nekatere redke tradi-

cionalne rastline, ki jim strokovno 

pravimo imunomodulatorji. Astra-

galus pripomore k pametnemu 

odzivu imunskega sistema. Po-

trebno energijo in koncentracijo 

pa vojaki pridobijo iz treh vrst gin-

sengov (pravi, ameriški in sibirski). 

Imunski vojaki so tako v najboljši 

formi. Organizirano korakajo po 

telesu ter iščejo sovražnika in po-

čivajo, kadar ga ni. 

Pred škodljivimi 
procesi nas varuje 

naš imunski sistem.

POSTANITE 
NEPREMAGLJIVI
Optimalna kombinacija 
rastlinskih izvlečkov, mineralov 
in vitaminov za nepremagljiv 
imunski sistem. 

 Sodeluje pri delovanju imunskega 
sistema (cink, selen, baker).

 Pomaga pri preprečevanju
 utrujenosti in zvišuje nivo
 koncentracije (pravi ginseng).

  Pripomore k zaščiti pred stresom     
 in dviguje raven energije  
 (astragalus in sibirski ginseng).

  Prispeva k zaščiti celic pred 
 zunanjimi dejavniki (astragalus).

IMMUNO A24 lahko jemljemo 
neprekinjeno, saj ne povzroča 
odvisnosti ali stranskih učinkov. 
V primeru kurative priporočamo 
2 tableti na dan za obdobje 
1 meseca. V primeru preventive 
oz. pred večjimi fi zičnimi in 
psihičnimi obremenitvami pa 
1 tableto dnevno za daljša 
obdobja (od treh do šestih 
mesecev). 

5. Dober spanec
Spanec je pomemben za naše 

zdravje, saj se med spanjem telo 

regenerira. Le spočit organizem 

nas lahko varuje pred boleznimi in 

nam daje potrebno energijo.nam daje potrebno energijo.

skladišči. Poslušajte telo, ugotovi-

te, kaj potrebuje, in mu to priskr-

bite.

4. Počitek
Če ne skrbimo za imunski sistem, 

lahko zbolimo. Telesu moramo ta-

krat omogočiti počitek, da se lah-

ko imunski sistem pravilno odzove 

in nas tako najbolje varuje. 
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dražljivost, motnje koncentraci-

je in pozabljivost. Neravnovesje 

hormonov se kaže tudi na koži in 

sluznicah. Koža je bolj suha in ob-

čutljiva, lasje se lomijo in izpadajo. 

Spremembe na sluznici se kažejo 

kot tanjšanje kože ter občutljiva in 

srbeča nožnica. 

Kako si  lahko ženske pomagamo 
same?
Zdrav življenjski slog in zdrava 

prehrana, dovolj spanja, opusti-

tev kajenja ter omejitev uživanja 

prečiščenih ogljikovih hidratov, 

alkohola in kofeina pripomorejo k 

M
enopavzaje naravni bio-

loški proces, s katerim se 

zaključi rodno obdobje.

Seveda pa to ni ovira, da se ne bi 

ženske še naprej počutile zdrave, 

vitalne in privlačne. Za nekatere 

je to obdobje pravo olajšanje, saj 

jim ni treba več skrbeti zaradi mo-

žnosti zanositve. Ženske si želijo in 

zaslužijo to obdobje preživeti kar 

se da lepo, brez neprijetnih me-

nopavznih težav. Ko se v jajčnikih 

zmanjša tvorjenje ženskih spolnih 

hormonov progesterona in estro-

gena, se na spremenjeno ravno-

vesje hormonov ženske različno 

odzivajo. Pogostost pojavljanja 

menopavznih težav je povezana 

tudi s siceršnjimi obremenitvami 

doma in na delovnem mestu, pre-

hrano in načinom življenja. Običaj-

ne težave v obdobju menopavze 

so navali vročine, nočno znojenje, 

vrtoglavice, glavoboli, utrujenost 

in nespečnost. Poleg tega pa tudi 

spremenljivo razpoloženje, raz-

boljšemu počutju. Ženskam v tem 

obdobju priporočamo tudi uživa-

nje zadostnih količin vitaminov 

in mineralov, omega maščobnih 

kislin ter rastlinskih izvlečkov, ki 

krepijo delovanje hormonskega 

sistema. Za nego kože priporoča-

mo kakovostna naravna olja in kre-

me, ki kožo globinsko navlažijo in 

nahranijo. Pri intimni negi je izbor 

intimnega mila z nizko pH-vredno-

stjo zelo pomemben, saj omogoča 

vzdrževanje naravnega zaščitnega 

kislinskega plašča, ki varuje pred 

infekcijami.

Ženske velik del življenja namenijo 

skrbi za druge, otroke, partnerja in 

družino. Menopavza pa je čas, ko 

lahko sebe postavijo na prvo me-

sto in tako pripomorejo k boljšemu 

počutju in večjemu zadovoljstvu. •

Ob izpostavljenosti 
stresu se stanje 

še poslabša.

KAJ MORAM VEDETI O

Menopavza
V Sloveniji je povprečna starost žensk ob 
zadnji menstruaciji oseminštirideset let. 
Ob upoštevanju pričakovane življenjske 
dobe žensk, ki presega osemdeset let, lahko 
izračunamo, da obdobje menopavze traja 
več kot tretjino življenja sodobne ženske. 
Kako si polepšati to obdobje?
Besedilo: Petra Grilj, vodja poslovalnice Sanolabor Koper

Sanolabor je podjetje z največjo 

mrežo specializiranih prodajaln za 

zdravje po Sloveniji. Prvih pet dni v 

mesecu upokojencem ponuja po-

sebne popuste.

Obiščite prodajalno Sanolabor v 

svojem kraju. Predstavili vam bodo 

kakovostno in sprejemljivo ponud-

bo, podprto s strokovnim znanjem 

in izkušnjami zaposlenih.

Predstavitev

SANOLABOR D.D.

Avtorica članka Petra Grilj 

je vodja prodajalne Sanolabor 

Koper, Pristaniška 2, 

na tržnici v Kopru.





gratis 

ALOE
VERA ESI GEL

100ml

Ekskluzivna ponudba 
za zadovoljno poletje
Izberite izdelek, izpolnite priloženo naročilnico 
in si zagotovite dodaten brezplačen izdelek. 
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Naročilnico izrežite in pošljite na naslov: 
Sanofarm d.o.o., Šmarska cesta 5c, 6000 Koper. 
Dostava po ceniku Pošte Slovenije: 3 €. 
Plačilo po povzetju. 
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telefonski številki 080 12 77, vsak delovnik med 
9. in 15. uro ali na elektronskem naslovu: 
info@sanofarm.si. 
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ALODERMAL
®
 Solar  43,87 €

Helioderm + Zaščitno mleko spf50+

CENA PAKETA 34,92 €

IMMUNO A24  74,70 €
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Naravna zaščita
pred soncem

Izdelki ALOEDERMAL® Solar ponujajo visoko zaščito 
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Helioderm bo vaša koža zaščitena in pripravljena 
na varno sončenje. Če boste zanjo poskrbeli še z 
naravnim zaščitnim mlekom spf50+, bo vaša zaščita 
pred soncem popolna.
Z naročilom paketa lahko brezskrbno zakorakate v 

poletne dni.

Postanite 
nepremagljivi

IMMUNO A24 je naravno prehransko 
dopolnilo za krepitev imunskega sistema. 
Vsebuje optimalno kombinacijo rastlinskih 
izvlečkov, mineralov in vitaminov za 
nepremagljiv imunski sistem.
Z naročilom paketa si boste za kar šest mesecev 

zagotovili pameten in močan 

imunski sistem.
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