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človeka in narave
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brezplačen izvod

Tema meseca:

Zdravje naših zob

Tridnevni seminar v Avstriji
od

3. do 5. julija 2015

DIŠEČA SPOZNANJA
Če so začimbe tudi v vas vzbudile
vedoželjnost in lakoto po novih
spoznanjih, vas vabimo, da se nam
pridružite med 3. in 5. julijem.
Kaj zmorejo rastline in kako z njimi sodelovati – to bo rdeča nit
tradicionalnega tridnevnega seminarja Dišeča spoznanja, ki bo
tudi v letošnjem juliju potekal v Avstriji. Zanimalo nas bo, kako
so z rastlinami delali v preteklosti, vse od časov Keltov do samostanske medicine, in kako to počnejo danes. Obiskali bomo tudi
eno od vodilnih podjetij za pridelovanje ekoloških začimb, ki goji
odnose, kakršni nikakor niso značilni za zdajšnji globalizacijski čas.
Spoznavali bomo vlogo zelišč in začimb v samostanski medicini
srednjega veka in vlogo samostanov v tedanji družbi. V ta namen
bomo obiskali samostanski vrt, ki ga še zdaj ohranjajo po pravilih
izpred tisoč let.
Kipec Willendorfske Venere, ki je menda star od 25.000 do 28.000
let, so odkrili prav na območju, na katero se odpravljamo. Geologi
pravijo, da so tam najstarejša nedotaknjena tla na svetu. Še zdaj so
posejana s sledmi Keltov in Slovanov, ki so tam živeli dolga tisočletja in so celo zadržali širitev Rimskega cesarstva (kako le?). Zato bo
zanimivo začutiti njihovo civilizacijo in odnos do narave, o čemer
danes pričajo megaliti, posejani po pokrajini.
V iskanju biotske pestrosti in avtohtonosti nas bo pot popeljala do
Noetove barke – ene od največjih semenskih knjižnic v Evropi, ki
premore aktivno banko s šest tisoč semenskimi vrstami. Pri tem
bomo spoznali, kako zbirajo, izmenjujejo in ohranjajo semena.
Obiskali bomo tudi njihov vrt, na katerem vsako leto gojijo približno osemsto rastlin iz svoje zakladnice. Spoznali bomo marsikatero
pozabljeno rožo, zelenjadnico in zelišče, kako seme ali sadiko pa
bomo najbrž vzeli tudi za »domačo rejo«.
Seminar bodo vodili Sanja Lončar,
Sabina Topolovec in Rajko Škarič.

Informacije in prijave:
Za dodatne informacije, program in pogoje udeležbe pišite na
e-naslov: delavniceszz@gmail.com.
Na voljo smo vam tudi na telefonski številki (041) 770 120,
in sicer vsak delovnik med 9. in 12. uro.
Organizacija: Frontier d.o.o, Društvo Ognjič in Združenje za obuditev celostnega človeka.

Čas je za zobe
Vajeni smo, da na zobe gledamo kot na nekaj,
kar je ločeno od telesa. Dokler ne zabolijo, jim
praviloma ne posvečamo velike pozornosti. Na
zobozdravnike pogosto gledamo kot na vulkanizerje, h katerim se zapeljemo takrat, ko imamo preluknjano pnevmatiko, nato pa pričakujemo, da jo bodo na hitro zakrpali.
Hkrati z zavedanjem, da v našem sistemu zdravstvenega zavarovanja marsikaj ni, kot bi moralo biti – vsaj glede na višino prispevkov, ki jih
plačujemo – se je začelo spreminjati tudi razmišljanje o zobozdravstvenih storitvah.
Vsakdo, ki se je odločil, da svoje zdravje vzame
v svoje roke, sčasoma dojame, da ima zdravje
ust veliko skupnega z zdravjem celotnega telesa. Napačno napolnjen mrtev zob ali obremenjenost z amalgami lahko povzroči težave
s ščitnico, živčevjem, srcem ali z uravnavanjem
ravni sladkorja v krvi, povzroči pa lahko tudi
vnetje sklepov. Še več, vse več ljudi ugotavlja,
da so po urejanju težav z zobmi obenem odpravili še številne druge težave, ki jih sploh niso
povezovali z zobmi.
Če ne zaradi drugega se pripravljenost, da se
poglobimo v to problematiko, poveča v hipu,
ko dojamemo, da je večina storitev, ki jih pokriva zavarovalnica, daleč od tega kar bi potrebovali, tiste ki jih zavarovalnica označuje kot nadstandard, pa moramo plačati iz svojega žepa.
Tako kot na številnih drugih področjih, ki smo
se jih lotili, ugotavljamo, da je tudi na tem področju vse polno nevarnih čeri, poleg tega bi
nam prišlo prav nekaj več informacij in celostnega pogleda. Že ko so nastajale te novice,
smo tudi sami dojeli, da se nam hkrati z vsakim
odgovorom odpre deset novih vprašanj. Zato
smo se odločili, da to temo podrobno obdelamo tudi v enem od naslednjih priročnikov
Preverjene naravne rešitve.
Sanja Lončar, urednica
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Brez zdravih zob ni
zdravega telesa
Besedilo: Adriana Dolinar

Ali ste vedeli, da tam, kjer na zdravje
gledajo bolj celostno kot pri nas,
ne zdravijo revmatizma, dokler ne
odpravijo morebitnih težav z zobmi?
Prav težave z zobmi namreč utegnejo
biti povod za nastanek ali poslabšanje
revmatizma, vnetja srčne zaklopke,
vnetja žil, kroničnih vnetij, diabetesa …
Preberite, kako lahko težave z zobmi
vplivajo na zdravje.
Tradicionalna kitajska medicina že več tisočletij ve, da imamo tudi na zobeh, podobno kot na
dlaneh, stopalih, ušesih, očeh in jeziku, akupunkturna območja. Posamezni zobje so namreč prek
meridijanov povezani z nekaterimi telesnimi organi in tkivi.
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Predstavljate si, da so meridijani kot električna
napeljava v hiši, ki dostavlja električno energijo
žarnicam, grelniku vode, peči, hladilniku … Kadar
v napeljavi pride do kratkega stika ali preobremenitve, se pretok električne energije po napeljavi ustavi. Žarnice v hiši ugasnejo, hladilnik, peč
in druge električne naprave pa ne delujejo več.
Podobno kot kratek stik v električni napeljavi, ki
povzroči izpad elektrike v vsej hiši, utegnejo tudi
težave z zobmi povzročiti motnjo v pretoku življenjske energije po meridijanih in ošibiti delovanje organov, s katerimi so povezani. Tudi težave z
drugimi telesnimi organi lahko vplivajo na večjo
občutljivost in šibkost zob, s katerimi so povezani.

Sekalci – mehur in ledvice
Kot je razvidno na sliki, so sekalci prek meridijana ledvic in mehurja povezani z ledvicami in mehurjem. Ker v organski sklop ledvic in mehurja
spadajo tudi reprodukcijski organi, kosti in ušesa,
utegnete težave s sekalci čutiti ne le na glavnih
organih, temveč tudi v vseh oddaljenih organih
in tkivih, ki so povezani z njimi. Na spletu poiščite zemljevid meridijanov in poglejte, kje potujeta
meridijana ledvic in mehurja. Če na teh mestih
(denimo vzdolž hrbta ter notranje in zadnje strani
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nog) čutite bolečine, mravljinčenje in druge težave, je to lahko znak, da je s sekalci nekaj narobe.

Podočniki – jetra in žolčnik
Podočniki so prek meridijanov energetsko povezani z jetri in žolčnikom. Ker v organski sklop jeter
in žolčnika spadajo tudi sklepi, tetive in oči, lahko
v primeru težav s podočniki nastopijo še težave s
temi oddaljenimi telesnimi deli. Težave lahko nastopijo tudi na poteh meridijanov jeter in žolčnika. Če čutite bolečine ali napetost vzdolž sprednje
in notranje strani nog, je to morda posledica težav
s podočniki.

Ličniki – vranica in želodec
Tudi ličniki so povezani z oddaljenimi organi, in
sicer z želodcem, vranico, trebušno slinavko in
mišicami ter z ustreznima meridijanoma. Tudi pri
ličnikih velja podobno: če imate z njimi težave, se
lahko odrazijo tudi v oddaljenih organih in povsod, kjer potujeta meridijana želodca in vranice.

kronične težave z mehurjem ali ledvicami oslabijo
zdravje sekalcev.
Še več, tudi pretirano čustvovanje (žalost, strah,
jeza, skrb, pohlep) ali kot jim pravijo v tradicionalni
kitajski medicini – notranji strupi, lahko z izčrpavanjem primarnih organov, s katerimi so povezani,
vplivajo na zdravje posameznih zob. Tako strah
izčrpava ledvice in mehur, kar se utegne pokazati
v obliki težav s sekalci. Jeza izčrpava jetra in žolčnik, zato lahko povzroči težave s podočniki. Skrb
izčrpava vranico in želodec, zato lahko vpliva na
zdravje ličnikov. Žalost moti delovanje pljuč in
debelega črevesja, lahko pa vpliva tudi na zdravje
kočnikov. Pohlep ima škodljiv vpliv na srce in tanko
črevo, škoduje pa lahko tudi modrostnim zobem.
Žal sodobno zobozdravstvo s temi povezavami
med zobmi in drugimi deli telesa ni seznanjeno,
čeprav bi bilo to nadvse koristno, saj bi lahko zobozdravniki v precejšnji meri izboljšali preventivno skrb za zobovje in ne nazadnje celotno zdravje
svojih pacientov.

Kočniki – debelo črevo in pljuča
Kočniki so prek meridijana debelega črevesja in
pljuč energetsko povezani s pljuči in z debelim
črevesom pa tudi z nosom, kožo … Kot velja drugje, ni nujno, da boste imeli le težave z oddaljenimi organi, temveč jih boste lahko zaznali tudi
povsod, kjer potujeta ta meridijana. Tako marsikdo ne ve, da utegne biti mravljinčenje, ki ga
občasno čuti od palca in po notranji strani roke
navzgor, povezano prav s težavami s kočniki.

Modrostni zobje – srce in tanko črevo
Modrostni zobje, ki smo jim v tokrat namenili nekaj več besed, so prek energetskih meridijanov
povezani s srcem in tankim črevesjem, pa tudi z
osrčnikom, žilami, jezikom … Posledice težav z
modrostnimi zobmi utegnete občutiti v vseh oddaljenih organih in tkivih ter povsod, kjer potujeta
ta meridijana. Če vas denimo muči mravljinčenje
rok od mezinca ter navzgor po notranji ali zunanji
strani roke, to utegne biti posledica težav z modrostnimi zobmi. Morda se prav tu skriva vzrok
za nenadne smrti po preventivnem odstranjevanju vseh modrostnih zob hkrati. S tem namreč
močno zmotimo pretok življenjske energije, ki
oskrbuje tudi življenjsko pomemben organ –
srce. Natančnejše informacije o vplivu zob na
notranje organe lahko poiščete na spletnem naslovu http://naturaldentistry.us/holistic-dentistry/
meridian-tooth-chart-from-encinitas-dentist/.
Ker je možna tudi nasprotna pot vpliva – torej od
posameznih organov do posameznih zob, lahko
5
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Tako boste denimo težave s podočniki čutili
tudi v jetrih in žolčniku. In nasprotno, težave z
jetri ali žolčnikom se bodo morda odražale v
obliki večje občutljivosti podočnikov.
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Zdaj je znano tudi to, da lahko parodontitis (vnetje obzobnega tkiva in izginjanje čeljustne kosti)
poslabša sladkorno bolezen. Sladkorni bolniki s
parodontitisom težje uravnavajo raven sladkorja
v krvi. Zanimivo je, da se po odpravi parodontitisa navadno zmanjša tudi potreba po inzulinu,
manjša je tudi možnost poškodb arterijskih žil, ki
so posledica diabetesa.

Vsak od meridijanov je povezan s katerim od
zob. Če imamo denimo težave z modrostnim
zobom, se to lahko odraža v obliki težav na
območjih, po katerih poteka z njim povezani
meridijan.
Pri nas težave z zobmi pretežno veljajo za lokalen
in izoliran problem. Zobozdravniki pogosto spregledajo tudi dejstvo, da lahko bakterije, ki povzročajo na videz omejeno vnetje v zobu ali dlesnih,
potujejo po telesu naravnost v srce, ledvice, oči,
sklepe, možgane in v številna druga tkiva. Tam
utegnejo povzročiti resno sekundarno okužbo ali
kronično obolenje, obstoječe kronično obolenje
pa še poslabšajo.
Kot opažajo nekateri celostni zobozdravniki, se
prav pri parodontalni bolezni počasi kaže uspešnost mostu sodelovanja med zahodno, komplementarno in alternativno medicino, ki bi si ga
želeli tudi na drugih področjih. Znano je, da so
se parodonotologi desetletja trudili, da bi kardiologom dokazali uničujoč vpliv parodontalne
bolezni na srce. Zdaj je znano, da imajo osebe s
parodontozo dvakrat večjo možnost, da doživijo
usoden srčni infarkt in skoraj trikrat večjo verjetnost za nastanek možganske kapi.

Vzroki za parodontozo
Parodontozo povzročajo bakterije, ki uničijo obzobno kost in vstopijo v krvni obtok. Parodontozo imate, če so dlesni vnete
in krvavijo (zlasti med ščetkanjem), če so
dlesni rdeče in otekle, če imate slab zadah,
če se dlesni umikajo navzdol, zobje pa so
vse bolj goli, zaradi česar se utegnejo tudi
majati. Znane so naslednje oblike parodontitisa: vnetje dlesni, in sicer začetno, zmerno
in napredovalo.
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Znano je tudi, da lahko vnetne bolezni dlesni pripeljejo do nastanka revmatoidnega artritisa ali pa
ga dodatno poslabšajo. Podobno kot pri sladkorni
bolezni so opazili, da se po odpravi vnetja dlesni
ali zob omili ali celo izzveni boleče revmatično
vnetje v sklepih. Zato tudi celostni zdravniki ne
zdravijo najprej ali zgolj revmatoidnega artritisa,
temveč vas v primeru težav z dlesnimi ali zobmi
napotijo k zobozdravniku.
Danes ni več skrivnost, da lahko bakterije v tkivu na mestu parodontalnega vnetja povzročijo
pljučnico. Zaradi parodontoze se lahko zmanjša
tudi splošna odpornost. Če ste noseči in imate
vnet zob ali dlesni, obstaja večja nevarnost, da
pride do prezgodnega poroda ali da bo imel otrok
nizko porodno težo.
Zdravje celotnega telesa je torej odvisno tudi od
zdravja vaših zob – in nasprotno.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Nasvet za celostno
reševanje težav z zobmi
O povezavi med boleznimi ustne votline
in zob ter patološkimi spremembami in
bolečinami v drugih
organih in organskih
sistemih so evropski avtorji pisali že v
sedemdesetih
letih
minulega stoletja, tradicionalne medicine
Zobozdravnik splošne
Daljnega vzhoda pa te
zasebne prakse Gregor
povezave poznajo že
Vesel dr. den. med.,
nekaj tisočletij.
Foto: A. Hodalič
Zanimivo je, da lahko
na težave v posameznih telesnih organih gledamo v luči okvarjenih zobnih skupin (sekalci,
podočniki, ličniki, kočniki) – in tudi nasprotno.
Pomembno je, da v času zdravljenja spoštujete biološki odziv telesa in ga podpirate s tako
imenovanimi naravnimi praksami. Ta odziv je
treba razumeti kot proces, ki navadno ni tako

hiter, kot pričakujemo danes, sploh v svetu,
podvrženemu hitremu življenjskemu ritmu. Ne
pristajajte na hitre rešitve in gašenje požarov, ki
so največkrat posledica zamujenih priložnosti,
ampak za ohranitev ustnega zdravja poskrbite
s telesu prijaznim življenjskim slogom. Pošten
odgovor, ko gre za ohranjanje obzobnih tkiv in
zobovja, vsekakor ponuja zgolj celosten pristop
k obravnavi zdravja ustne votline.

Za konec še koristen nasvet celostnega
zobozdravnika (dr. Sebastijan Perko dr. den.
med.): »Ker bolezni v ustih v začetnih in
tudi v napredovalih fazah niso vedno očitne, je izredno pomembno, da vsaj enkrat
na leto obiščete zobozdravnika. Usta so
zapleten organski sistem, ki zahteva nekaj
več pozornosti. Ko nastopijo opazne težave, je pogosto že prepozno ali pa je treba
sklepati kompromise. Naravni izdelki za
ustno nego ter vsakodnevna uporaba
zobne nitke so ključnega pomena, če naj
bo vaš kontrolni pregled pri zobozdravniku kratek.«

Zobozdravstvena klinika, kjer razumemo
kako pomembno je zdravje ust za zdravje
celega telesa.
Zobozdravniki klinike verjamemo v biološko
zobozdravstvo, zato se odstranjevanja
amalgamskih zalivk lotevamo s pomočjo
najsodobnejše tehnologije, ki omogoča
pravilno in predvsem varno odstranjevanje
amalgama.
Kot varuhi zdravja dajemo velik poudarek
na zgodnje odkrivanje “parodontoze”
in granulomov ter si prizadevamo za
zobozdravstvo popolnoma brez kovin.

Klinika za celostno zobozdravstvo

Ustna medicina d.o.o., Nazorjeva ulica 5, Ljubljana
t: 01/23 23 235 • m: info@ustna-medicina.com
www.ustna-medicina.com
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votlini, karies, vnetja, bolečine … Toda stroka navadno ne pove, da so s tem posegom povezana
tudi številna tveganja. Če bi jih ljudje poznali, ne
bi podlegli strahu pred težavami, ki utegnejo (ali
tudi ne) nastopiti nekoč v prihodnosti, in bi se
veliko redkeje odločali za ta nepotrebni poseg.
Zapleti med in po odstranitvi modrostnih zob naj
bi bili resda redki, vendar nikakor niso nedolžni.
Tako lahko pride do hujšega vnetja kosti na mestu, na katerem je bil vraščen modrostni zob, pa
tudi v okoliškem tkivu in drugje, denimo v pljučih,
osrčniku, obnosnih votlinah ali celo v možganih.
Če zdravnik ne ukrepa hitro in ustrezno, utegne
biti tako vnetje celo usodno, poročajo številni
strokovnjaki.
Po podatkih iz poročila, objavljenega v American
Journal of Public Health (AJPH), lahko po odstranitvi modrostnih zob pride celo do zloma zoba ali
čeljusti, poškodbe vratu ter trajne poškodbe živcev, ki oživčujejo jezik, ustnice in lica. Po podatkih
poročila iz leta 2007 katero od tovrstnih poškodb
utrpi več kot 11 tisoč ljudi na leto. Po odstranitvi
modrostnih zob neredko pride tudi do močne krvavitve in nastanka hematomov.

Nevarnosti
odstranjevanja
modrostnih zob

Najhuje je, da lahko zaradi nepotrebne odstranitve modrostnih zob celo umrete. V zadnjih letih
je v ZDA zaradi posledic odstranitve modrostnih
zob umrlo že več ljudi. Med žrtvami je bilo tudi
sedemnajstletno dekle iz Marylanda, ki je umrlo
že med posegom, dozdevno zaradi nepravilno
odmerjene splošne anestezije, ki jo uporabljajo
pri odstranjevanju več modrostnih zob hkrati.

Besedilo: Adriana Dolinar

Javnost je osupila tudi nenadna smrt zdravega
štirinajstletnega dečka iz Georgije, ki je umrl že
naslednji dan po odstranitvi modrostnih zob.
Podobna usoda je doletela zdravega osemnajstletnika iz ameriške zvezne države Maine. Prvi deček
po posegu ni kazal nobenih znakov težav, drugi
pa je tožil, da ima otečeno in boleče grlo, kar po
takem posegu ni nič nenavadnega, vendar se mu
je stanje le še poslabšalo. Dva dni po posegu je
umrl v materinem naročju.

V ZDA vsako leto približno petim
milijonom ljudi preventivno odstranijo
modrostne zobe. Število tovrstnih
posegov iz leta v leto narašča tudi
pri nas. Po mnenju kalifornijskega
dentalnega svetovalca Jaya Friedmana
naj bi bila potreba po tem »rutinskem«
posegu še eden v vrsti nevarnih, vendar
dobičkonosnih medicinskih mitov. V
blagajnah ameriških zobozdravnikov se
iz tega naslova nabere za tri milijarde
ameriških dolarjev na leto – žal tudi na
račun ljudi, ki po tovrstnem posegu
utrpijo hude posledice.
Po mnenju stroke naj bi preventivna odstranitev
modrostnih zob preprečila nekatere morebitne
poznejše težave, kot so stisnjenost zob v ustni
www.zazdravje.net 		

Zdravnik Jim deMaine je v svojem blogu zapisal,
da je zdrav 27-letnik umrl zaradi vnetja, ki se je
razvilo v treh dneh po odstranitvi modrostnih zob.
Ker ni pravočasno prejel ustrezne zdravniške oskrbe, se je vnetje razširilo ter prizadelo vrat, pljuča in
srce. Mladi moški je umrl že po nekaj dneh.
Kot vidite, odstranitev modrostnih zob ni zgolj
»rutinski« poseg, saj se lahko sprevrže v pravo
moro, razlogi za to pa so lahko številni. Preden se
odločite za tak poseg, se s holističnim zobozdravnikom posvetujte o tem, ali je preventivna odstranitev modrostnih zob v vašem primeru v resnici
potrebna.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Zdravo prehranjevanje
– zdravo izraščanje
modrostnih zob
Modrostne zobe nam pogosto
preventivno odstranijo. Pogost razlog
za to je njihovo nepravilno izraščanje,
ki lahko po mnenju konvencionalne
medicine v čeljusti povzroči številne
težave. Ker preventivno odstranjevanje
modrostnih zob ni brez neželenih
posledic, je dobro vedeti, kako lahko
pred njim obvarujemo vsaj svoje otroke.
Na pravilno izraščanje zob namreč
pomembno vpliva tudi prehrana.
Modrostni zobje so zadnji v vrsti, torej najbližje
žrelu, navadno pa izrastejo med 16. in 25. letom
starosti. Na njihovo (ne)pravilno izraščanje lahko
vplivamo tudi s prehranjevanjem.
Do teh ugotovitev je prišel raziskovalni zobo
zdravnik dr. Weston Price, ki se je iz čudovitega
švicarskega hribovja podal na raziskovalno pot
po Afriki in severni Kanadi. Preučeval je zobe primitivnih ljudstev, ki so se prehranjevala s popolnoma enako hrano kot njihovi predniki. Večina
ni nikoli uživala predelane hrane, denimo belega
9
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sladkorja in bele moke. Ugotovil je, da so njihovi
zobje zdravi in bleščeče beli. Še več, imeli so dobro razvite in ustrezno izraščene modrostne zobe.
Da bi izključil možnost, da so tako zdravi zobje
zgolj posledica genetskih vplivov, je raziskoval
tudi zobe ljudi, ki so se iz vasi preselili v bližnja
mesta in se začeli prehranjevati s predelano hrano. Ugotovil je, da so bili modrostni zobje pri odraslih, ki so odraščali ob nepredelani hrani, zdravi
in pravilno izraščeni, pri njihovih otrocih, ki so
uživali predelano hrano, pa je prišlo do motenj v
izraščanju in zdravju modrostnih zob. S tem je dr.
W. Price dokazal, da lahko sprememba prehrane
že v eni sami generaciji pretehta genetske vplive!
Da bi potrdil to teorijo, je raziskoval zobe prebivalstva tihooceanskega otočja Tonga. Še pred prvo
svetovno vojno na tem otočju sploh niso uživali
predelane hrane, saj so bili prebivalci izolirani od
sveta. Po vojni so začeli trgovati: v zameno za posušen kokos so prejemali sladkor in belo moko.
Ko je trgovanje s kokosom propadlo, je z otočja
izginila tudi predelana hrana.
Price je ugotovil, da so imeli starejši prebivalci
otočja, ki niso imeli dostopa do predelane hrane, zdrave in dobro izraščene modrostne zobe.
Naslednja generacija otrok, ki je odraščala ob predelani hrani, je že imela nepravilno izraščene modrostne zobe. Toda otroci iz generacije, ki se ni več
prehranjevala z belo moko in sladkorjem, so imeli
zdrave modrostne zobe! Teorija je bila potrjena: do
nepopolno razvite čeljusti in nepravilno izraščenih
modrostnih zob ne pride zaradi genetskih dejavnikov, ampak zaradi uživanja predelane hrane.
www.zazdravje.net

Zobna nega
brez strupov
Besedilo: Adriana Dolinar

Alfred Vogel (1902—1996), eden
najpomembnejših pionirjev naravnega
zdravljenja v 20. stoletju

Četudi so v zadnjih letih opravili
številne raziskave, ki potrjujejo
škodljivost fluorja, nas številni
oglasi še naprej prepričujejo, da
je za zdravje zob nujno pogosto
ter temeljito čiščenje zob in ustne
votline s pripravki, ki vsebujejo
fluor. Preden se vnovič odpravite po
zobno kremo, si preberite, kakšne
učinke ima fluor v konvencionalnih
zobnih kremah in kako vpliva na
naše zdravje.
www.zazdravje.net 		

Dolgo je veljalo, da je fluor rešitev za krepke zobe,
zato so ga začeli dodajati v zobne kreme, v nekaterih državah pa celo v pitno vodo. Fluoridi, ki po
tej poti pridejo v stik z zobmi, v resnici zavirajo encime in s tem onemogočajo razvoj ustnih bakterij.
Res je tudi, da se povežejo s kalcijem in tako krepijo zobno sklenino. Toda to je le ena plat resnice.
Dandanes namreč številni znanstveniki opozarjajo, da so koristi fluorja za naše zdravje manjše od
tveganj, ki jih prinaša njegova uporaba.
Fluor v naravni obliki je sestavni del mineralov,
fluor v sledeh pa pomembno mikrohranilo. Žal
pa v konvencionalnih zobnih kremah naravnega
fluorja ne boste našli (izjema je fluor, ki ga vsebuje
certificirana naravna kozmetika). V njih so namreč
predvsem sporni fluoridi, ki niso produkt narave, ampak, kot pravi tudi Anton Komat, stranski
produkt oziroma tehnološka smet, ki nastane pri
proizvodnji aluminija, železa, cementa, fosfatov in
celo pri postopkih jedrske industrije!
Številne raziskave opozarjajo, da lahko tovrstni
fluoridi (natrijev fluorid, fluorosilicijeva kislina …)
zelo škodujejo telesnemu in duševnemu zdravju.
Na primer:
▶▶ fluoridi naj bi uničevali encime in s tem motili
njihovo delovanje,
▶▶ fluoridi že v koncentraciji 1 ppm (1 : 1.000.000)
50-odstotno poškodujejo obnovitvene
encime DNK, kar lahko povzroči degeneracijo
in staranje celic,
▶▶ fluoridi povzročajo številne oblike
raka, in to hitreje kot katera koli druga
kemikalija (uradna izjava vodilnega kemika
Nacionalnega inštituta za rakava obolenja dr.
Deana Burka),
▶▶ fluoridi že v koncentraciji 1 ppm (1 : 1.000.000)
za 25 odstotkov pospešijo rast tumorjev,
▶▶ fluoridi so veliko bolj strupeni kot svinec in le
malce manj kot arzen,
▶▶ velika tuba zobne kreme utegne vsebovati
toliko fluora, da lahko povzroči smrt
majhnega otroka,
▶▶ fluoridi uničujejo kolagen, ki je,
poenostavljeno povedano, »lepilo« za naše
telo.
Fluoridi torej v resnici krepijo zobno sklenino,
toda to vam ne koristi kaj prida, če boste zaradi
tega zboleli za rakom … Poleg tega nam že zdrava pamet govori, da nobena snov, ki zastruplja in
Skupaj za zdravje človeka in narave
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škoduje celotnemu organizmu, pa naj je še tako
opevana, ne more biti koristna za zobe. Tudi tradicionalne medicine nas že tisočletja učijo, da je
zdravje zob odraz našega celotnega zdravja. Torej:
zdrav življenjski slog – zdravi zobje.
Če želite negovati zobe brez strupov, raje posegajte po naravnih sredstvih za nego zob in ustne
votline. Pri tem ne pozabite, da zgolj naravna
nega ne bo dovolj, če ne boste poskrbeli za zdrav
življenjski slog in se izogibali dejavnikom, ki uničujejo zobovje. Mednje seveda sodi nezdrava
prehrana (izdelki iz bele moke in rafiniranega
sladkorja, umetno obarvane, gazirane in sladkane
pijače s citronsko ali fosforno kislino …), pa tudi
vse drugo, kar škoduje zdravju, kostem in zobovju
pa krade potrebne minerale, kot je denimo kalcij.
Znano je namreč, da zaradi nezdravega življenjskega sloga v telesu pride do presežka strupnin in
kislih presnovkov. Da lahko telo nevtralizira kisle
presnovke, mora iz zalog v kosteh in zobeh črpati
kalcij, to pa posledično oslabi zobe.
Kako pomemben je zdrav življenjski slog za ohranjanje zdravih zob, je poudarjal že znani naturopat A. Vogel. Svoje trditve je rad podkrepil s primeri, do katerih je prišel med prijateljevanjem s
primitivnimi ljudstvi, s katerimi se je srečeval na
svojih popotovanjih. Primitivna ljudstva, ki živijo v naravnih razmerah in uživajo naravno hrano, imajo praviloma zdrave zobe, pravi A. Vogel.
Toda ko so se primitivna ljudstva začela prilagajati
11

Skupaj za zdravje človeka in narave

civiliziranemu življenju, h kateremu spadajo tudi
uživanje nezdrave hrane in različne škodljive razvade, se je poslabšalo tudi zdravje njihovih zob.
Vogel je za zdravje in čvrstost zob svetoval uživanje čim bolj naravne hrane, ki že sama po sebi
vsebuje obilo naravnega fluorja. Tako 100 g rib
vsebuje od 200 do 1950 mg fluorja, 100 g krompirja 280 mg fluorja, 100 g jajc 120 mg fluorja, 100
g jabolk pa 68 mg fluorja. Dober vir naravnega
fluorja so tudi alge. Poleg uživanja naravne hrane
je A. Vogel svetoval hrano, ki poskrbi za »zobno
telovadbo«. Uživanje sicer zdrave, vendar mehke
hrane (juhe, kašice …) ne omogoča grizenja in z
njim povezanega pritiska na zobe. Pritisk ob grizenju namreč v zobu sproži dražljaj, ki se prek živcev
koreninske kožice prenaša na žile, te pa se pri tem
razširijo. Tako zob dobi več krvi in s tem tudi vitalnih snovi, ki so potrebne za rast in obnovo.
Za nego zob in ustne votline brez strupov oziroma spornih fluoridov je Vogel razvil zobno kremo
in ustno vodo Dentaforce, ki vsebuje izvlečke in
eterična olja mete, ratanije, brazilske kreše in rož
marina ter tinkturo iz ameriškega slamnika, ki
slovi po protivnetnem učinkovanju. Zobe je torej
mogoče očistiti brez strupov, s pravilno izbiro zelišč pa lahko pripomoremo tudi k zaustavitvi morebitnih vnetnih procesov.
Zapisi Alfreda Vogla so z založnikovim dovoljenjem
povzeti iz knjige A. Vogel, Der Kleine Doktor

www.zazdravje.net

Koliko stane 100
gramov novih zob?
Besedilo: Sanja Lončar

Na poti po Maroku sem bila šokirana,
ko sem na tržnici zagledala kopico zob
in rabljenih protez, ki so jih trgovci
prodajali mimoidočim. Sprva sem
menila, da gre za nekakšen bolšji
sejem, na katerem se zbirajo izprijeni
zbiratelji. Izkazalo se je, da gre za blago,
namenjeno revežem.
Si predstavljate, da na tržnici preizkušate, katera rabljena proteza bi utegnila biti po vaši meri?
Domnevam, da se vam to zdi nekaj šokantnega in
neokusnega. Toda od tega do ideje, da nam bodo
v kakem letovišču v desetih minutah izdelali novo
krono, v treh dneh pa kar celotno zobovje, v resnici ni prav daleč. Zdaj ste verjetno še bolj prepadeni. Le kaj je narobe s tem?
Predvsem to, da zobje niso slika, ki bi jo lahko
obesili v usta kot kak razstavni eksponat. Narava
jih je ustvarila z namenom – zobje so del naše
opreme za uspešno žvečenje, sekljanje in okušanje hrane. Da lahko služijo svojemu namenu, morajo biti trdni in na zdravih osnovah, poleg tega
morajo omogočati vse vrste ugrizov. Lahko so
sicer videti čudoviti, toda če se spodnja in zgornja čeljust ne prilegata pravilno, z njimi ne morete
dobro žvečiti.
Ni dveh enakih čeljusti, zato je celo posmrtne
ostanke mogoče prepoznavati ob pomoči zobo
zdravstvenih kartonov. Za obliko se skrivajo še veliko številnejše razlike v »temeljih«. Dandanes ima
www.zazdravje.net 		

večina ljudi težave z dlesnimi. To ne preseneča, če
upoštevamo, da v okviru naše zobozdravstvene
oskrbe dlesni niso deležne posebne pozornosti.
Celo moj (nekdanji!) zobozdravnik je desetletje
ponavljal, da mi zaradi krvavitev iz dlesni zalivke
izdeluje veliko dlje, kot bi jih sicer. Ves ta čas mu še
na misel ni prišlo, da bi poskrbel za vnetje dlesni,
ki je bilo v ozadju teh krvavitev. Skorajda sem se
že sprijaznila s tem, da so moje dlesni že po naravi
nekoliko bolj občutljive, ko sem naposled naletela na zobozdravnika, ki so ga temelji zanimali bolj
kot pročelje. Že po mesecu dni terapije krvavenja
iz dlesni ni bilo več. Vseeno pa je to zahtevalo mesec dni kakovostne terapije, ne pa hitrega in površnega postanka v kakem letovišču. Druga velika
težava, o kateri vse pogosteje slišimo, je v tem, da
je večina mrtvih zob slabo oskrbljenih, zaradi česar so prave tempirane bombe.
Če bi to primerjali z gradbeništvom, bi lahko dejali, da je položaj v večini ust podoben kot pri hiši,
v kateri pušča hidroizolacija: hiša je vlažna, temelj
je počil, mi pa razmišljamo o tem, da bi vse skupaj uredili z novim pročeljem. In tako nas najbolj
zanima, kdo izdeluje lepa in poceni pročelja – in
kakšno barvo bomo izbrali.
Na naših ulicah je videti kar nekaj starih stavb, ki
jim izdelajo resnično lepa pročelja, vendar omet
že po nekaj letih začne odpadati, saj se skozenj
prebija vlaga ali pa slaba statika prispeva k temu,
da se objekt poseda.
Tudi pri večini »fasaderskih« del na zobeh, ki jih
pokriva dentalni turizem, gre za nekaj podobnega. Holivudski nasmeh traja, dokler razpoke ne
pokažejo, kaj vse je narobe v temeljih.

Brez skrbi, saj imam garancijo!
S temi besedami se mi je pred tremi leti pohvalil
gospod Rudi, ki se je ravno vrnil z Madžarske, kjer
je kot bister Gorenjec uspešno prihranil kar nekaj
tisočakov – vsaj v primerjavi s ceno, ki bi jo plačal pri nas. »Tem dohtarjem pa res ne bom pustil,
da iz mene brijejo norca,« mi je takrat zaupal in
mi natančno popisal, kako organizirano, hitro in
učinkovito je potekal postopek.
Ko sem ga vprašala, kaj bo storil, če bo pozneje kaj
narobe, mi je pokazal pogodbo, v kateri je pisalo,
da bo izvajalec odpravil morebitne napake, ki bi
nastopile v roku enega leta. Še posebno ponosen
je bil na to, da mu bodo v tem primeru plačali tudi
stroške bivanja in prevoza. »Tega večina agencij
ne ponuja,« mi je zaupal. »Nisem neumen, poskrbel sem, da me ne bodo 'nategnili'.«
Toda bistri gospod Rudi je pozabil na eno podrobnost. Neopazne napake na področju »zobnega gradbeništva« zelo redko udarijo na dan, še
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preden mine leto dni. Na slabo očiščenih zobeh
pod kronami se karies utegne razvijati več let, preden zob začne boleti in sporočati, da je nekaj narobe. Še tišji utegnejo biti procesi v mrtvih zobeh.

Njegovi novi zobje so zdržali tri leta, nato so mu
začele otekati dlesni, na dveh mestih pa se je pojavilo, kot je temu rekel, »odvečno meso«. Izkazalo
se je, da pod lepimi kronami ni vse tako lepo.
Napredovala parodontoza je povzročila močno
zatekanje dlesni. Ker je izbral cenejšo možnost
in so mu zgornjo čeljust vgradili v dveh kosih, so
morali vse skupaj demontirati (beri: razbiti), še
preden so se lahko lotili sanacije dlesni. Izkazalo
se je, da je parodontoza razžrla kar nekaj kosti,
zato se je nekaj zob razmajalo. Tega ni mogel opaziti prej, saj so bile keramične krone med seboj
povezane, zaradi nekaj trdnih zob pa se drugi niso
majali. Ker zdaj kosti skorajda ni več, tudi implantati ne pridejo več v poštev, saj jih ni kam vgraditi.
Trenutno je gospod Rudi podoben razbiti kopalnici. Ploščice je bilo treba uničiti, saj je le tako mogoče priti do gnilih cevi, ki puščajo. Sanacija bo
verjetno stala več, kot so stali zobje na razprodaji.
Potem bo treba zbrati še denar za novo keramiko,
seveda če jo bo sploh mogoče v kaj vgraditi.

Tozadevno smo uporabniki največkrat v vlogi
»blondink«, ki kakovost avtomobilov ocenjujejo
zgolj na osnovi njihove barve in videza. Če je zalivka ali krona lepega videza, rečemo, da imamo
dobrega zobozdravnika. Nekateri so celo veseli,
če jih zobozdravnik čim manj »muči«, zato na hitro očiščeni zob, ali še huje, zobni kanal, razumejo
kot znak kakovostne storitve. V pomanjkanju drugih so vse pomembnejša merila, kot so »vesoljska
tehnologija« v ordinaciji ter (za nekatere) lepe in
prijazne asistentke.
Zobje so vse kaj drugega kot okras našega telesa.
Ker ne vemo, kaj je sploh zdravje zob in kako je
povezano z našim splošnim zdravjem, ne vemo,
kako ugotoviti, kaj potrebujemo in kaj smo v resnici dobili.
In tako smo spet na začetku. Vse bolj se mi dozdeva, da nismo prav daleč od revežev v Maroku,
ki na tržnici kupujejo zobe in proteze. Razlika je le
v tem, da jih želimo kupiti »malce bolj po meri« in
v nekoliko bolj higienski embalaži. Toda logika je
popolnoma enaka.
Prav zaradi te splošne nevednosti se je lahko razrasel »dentalni turizem« – in če ne bomo spremenili svojega odnosa do celostnega zdravja, bo najbrž zraslo še kaj drugega.

DENTALNI turizem!

Kaj plačujemo in koliko naj to stane?

turízem -zma m (ȋ) pojav, da kdo potuje, začasno
spremeni kraj bivanja zaradi oddiha, razvedrila.

Živimo v svetu, v katerem vse merimo po ceni in
količini. Hkrati tožimo, da je kupljeno vse redkeje
ustrezne kakovosti. Ali vas pred obiskom frizerja zanima tudi to, kdo dobro striže – ali samo to,
koliko stane, da z vaše glave odrežejo nekaj las?
Nekateri frizerji delajo tako slabo, da bi vam morali po opravljeni storitvi plačati odškodnino za
škodo, ki so jo povzročili na vaših laseh.
Če je razlika v kakovosti storitev pri gostincih,
frizerjih, maserjih in drugih očitna, mi pa se hitro
naučimo, da najcenejše ni vedno tudi dobro, pa
je težje oceniti kakovost zobozdravniškega dela.

Naj turizem ostane tak kot je zapisan v slovarju.
Za zdravje vaših ust pa naj raje poskrbi vaš
izbrani zobozdravnik blizu doma.
Izkušnje so pokazale, da je
na koncu koncev to tudi najceneje.
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Kaj je v zobnih kremah?

Popolnoma
zaščiteni – ali
popolnoma
zastrupljeni?
Dandanes vemo, da usta niso zgolj
»predsoba« prebavil. Številna zdravila
delujejo, če jih položimo pod jezik, vse
več je tudi vitaminov in drugih sredstev
v obliki pršil, s katerimi jih nanesemo
na ustno sluznico. Morda prav zato vse
več ljudi lažje razume, da zobne kreme
niso nekaj, kar vpliva le na zobe. Četudi
jih ne pogoltnete, snovi iz zobne kreme
prek sluznice pridejo do slehernega
kotička telesa.
Uradno je potrjeno, da je za triletnega otroka
smrtno nevarno, če zaužije tubo zobne kreme, ki
vsebuje 1500 ppm fluorja. V številnih primerih je
do zastrupitve prišlo tudi pri precej manjših odmerkih. Ali v resnici menite, da isti strup v manjših
odmerkih ali v telesu odrasle osebe ne pomeni
nobene obremenitve?
www.zazdravje.net 		

Kot ste lahko prebrali na prejšnjih straneh, se v
zadnjih letih nabira vse več dokazov o škodljivosti fluorja za celotno zdravje. Dandanes številni
znanstveniki menijo, da so škodljivi vplivi fluorja
na procese v organizmu tolikšni, da je v primerjavi z njimi njegova vloga pri preprečevanju kariesa zanemarljivo majhna. Fluor povečuje verjetnost, da pride do zlomov kosti, osteoporoze,
poškodb živčevja, bolečin v sklepih in glavobolov.
Povezujejo ga tudi s splavi, z genetskimi okvarami, nekaterimi vrstami raka, s pešanjem spomina,
z intelektualno počasnostjo in z zmanjševanjem
inteligenčnega količnika. Na spletni strani ameriškega zobozdravniškega združenja je mogoče
najti izjavo, da ne prevzemajo odgovornosti za izdelke, ki vsebujejo fluor. Kitajska raziskava iz leta
1995 je pokazala, da inteligenčni količnik otrok,
ki živijo na območjih s fluorirano pitno vodo, nižji
od inteligenčnega količnika otrok, ki odraščajo ob
nefluorirani vodi.
Mnogi prav v tem vidijo glavni motiv »elit«, ki si
prizadevajo, da bi prek vode, zobnih krem in drugih izdelkov v telesa širokih množic prodrlo čim
več fluorja.

Popolna zaščita?
V želji po dolgotrajnejših in močnejših učinkih se
količine agresivnih snovi v zobnih kremah prej
povečujejo kot zmanjšujejo. Kako drugače izpolniti obljube o 24-urni zaščiti?
Med najbolj sporne sestavine zobnih krem še naprej spada triklosan. To je nevaren pesticid z močnim protibakterijskim delovanjem, zato ga je še
vedno najti v številnih zobnih kremah in razkuževalnih milih. Resnično protislovno: na vse pretege
se skušamo izogniti pesticidom v živilih, nato pa
brez pomisleka kupimo in prostovoljno vnašamo
v usta pesticide, ki sodijo v najvišji razred nevarnih kemikalij (skupaj s PCB in dioksini). Kemikalija
triklosan je klorofenol, o katerem utemeljeno domnevajo, da je rakotvoren, vendar ga v kremah za
zobe in v nekaterih milih uporabljajo zaradi njegovega antibakterijskega učinka.
Poleg triklosana je Öko test med neželene sestavine v zobnih kremah uvrstil še nevarno haloganorgansko spojino natrijev lavril sulfat (SLS), ki
je pogosta sestavina za zagotavljanje penjenja
(draži sluznico in lahko povzroči ranice v ustih),
derivate PEG in alergene dišave. Izogibati se je
treba tudi parabenom (metil- in etilparabeni). Ti
so v zobni kremi v vlogi konzervansov, vendar
obenem delujejo kot nevarni hormonski motilci.
Ker so nam vcepili kult belih zob, zobne kreme
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Nekatere zobne kreme kljub naravni sestavi vsebujejo preveč abrazivnih delcev, zaradi česar
lahko ob dolgotrajni uporabi povzročijo občutljivost sklenine. Pri nekaterih drugih smo zasledili
premočne koncentracije eteričnih olj, ki utegnejo
razdražiti občutljive sluznice.
Pri izbiri lahko upoštevamo tudi morebitne posebne potrebe. Če so naše dlesni nagnjenje h
krvavenju ali vnemanju, bodo v veliko pomoč
izdelki, ki vsebujejo izvleček ratanije (Krameria
lappacea), ehinaceje ali araka (Salvadora persica).

Če uporabljate homeopatske pripravke, verjetno že veste, da ne smete sočasno uporabljati nobenega izdelka, ki vsebuje izvlečke
mete. Prav meta pa je stalnica v sestavi zobnih krem. Da se boste izognili mukotrpnemu pregledovanju polic v supermarketih
in drogerijah, se raje odpravite v kako specializirano trgovino (Sanolabor, trgovine z
zdravo prehrano …), kjer boste laže našli
zobno kremo brez izvlečka mete. Na trgu je
sicer vse več izdelkov brez mentola, vendar
je najbolje zaupati proizvajalcem, ki so obenem proizvajalci homeopatskih pripravkov,
saj so njihove zobne kreme izdelane tako, da
ne motijo delovanja homeopatskih zdravil.
Takšna je Weledina zobna krema z ognjičem,
enako velja za Solime – Remargin, Vicco …
praviloma vsebujejo tudi snovi, ki belijo (beri: poškodujejo) sklenino. V ta namen proizvajalci uporabljajo abrazivne delce, titanov oksid (ta ni nevaren koži, ko gre za sluznice, pa je zgodba povsem
drugačna) ali kisline, ki resda belijo zobe, vendar
poškodujejo zobno sklenino.

Ali so naravne zobne kreme varne?
Številne zobne kreme oglašujejo kot »naravne«,
čeprav gre v resnici za konvencionalne kemične
formule, ki jim kot začimbo dodajo malce eteričnega olja ali kakega rastlinskega izvlečka. Zato
narisana zelišča in beseda »naravno« na embalaži
niso zadostno zagotovilo!
Da se boste izognili zavajanju, posegajte po zobnih kremah z ustreznimi certifikati, saj je to najboljše zagotovilo, da se boste izognili nevarnim
pesticidom, hormonskim motilcem in drugim
spornim snovem.
To še vedno ne pomeni, da boste kupili zares dobro in varno zobno kremo, vendar boste izbiro
zožili na obvladljivo količino izdelkov, ki jih nato
lahko preučite in/ali testirate.
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Izvleček iz korenin ratanije ima močno protivnetno delovanje, zato je v veliko pomoč pri obvladovanju vnetja dlesni in drugih vnetij v ustni votlini.
Ker preprečuje in blaži vnetja, je primeren tudi v
primeru razdraženosti dlesni kot posledice kakega posega.
Edina težava z ratanijo je v tem, da se je zaradi
njene velike učinkovitosti v zadnjem času zelo
povečalo povpraševanje po njenih dragocenih
koreninah.
Severnoameriški Indijanci tradicionalno žvečijo
liste ehinaceje in s tem blažijo bolečine in omilijo
vnetja. Če je ustna sluznica močno destabilizirana,
imunski sistem pa načet, se dobro obnesejo izdelki z dodatki kolostruma.

NARAVNA ZOBNA
KREMA REMARGIN
Primerna za uporabo pri
homeopatskem zdravljenju.
Izredno zmogljiva formula za higieno zob in
ustne votline. O tej zobni kremi pravijo tudi,
da gre za ljubezen na prvo pranje zob. Izbrani
naravni pripravki na osnovi kolostruma, aloje,
limone ter eteričnih olj za temeljito vsakdanjo
higieno ter zdrave zobe in usta.

USTNO OLJE Z ZELIŠČI
Ustno olje z zelišči, izdelano po
Hildegardinih receptih, je nekaj izjemnega,
saj odlično čisti in krepi dlesni.
Receptura vsebuje najučinkovitejša Hildegardina zelišča: rman, galgant in vijolice.
Uporaba tega ustnega olja zmanjšuje vpliv
škodljivih bakterij v ustni votlini in temeljito
razstruplja telo. Razstrupljanje temelji na
odpravi strupov, tudi tistih iz amalgamskih
zalivk.
Izdelki na voljo v specializiranih prodajalnah Sanolabor ter bolje
založenih specializiranih trgovinah in lekarnah.

medi

VITAL

Distributer za Slovenijo: Medivital, d.o.o.,
+386 (0)51 601 997, +386 (0)41 354 098, info@medivital.si

www.zazdravje.net

Zavedati se je treba, da sta za higieno ust ključni pravilno ščetkanje in nitkanje. Še tako dobra
zobna krema ne more imeti velikega učinka, če se
med zobmi skrivajo ostanki hrane. Seveda bomo
z dobro zobno kremo dosegli boljšo higieno in –
to je pri naravnih izdelkih še posebno pomembno
– terapevtske učinke na dlesni. Prav zato s splakovanjem naravne zobne kreme ni treba hiteti, saj
bo nekajminutno delovanje izboljšalo terapevtske učinke.

Sladila v zobnih kremah

Če želite zobno kremo, ki je vaš otrok ne bo
jedel kot posladek, izberite Weledino otroško zobno kremo z ognjičem. Čeprav ne vsebuje sladil, je prijetnega okusa.
Zelo dobra je tudi certificirana naravna zobna krema Bio-Dent proizvajalca Terra Natura,
ki je oslajena s stevijo.
Zobna krema Remargin proizvajalca Solime
ne vsebuje sladkorja; sladek okus ima po zaslugi sladkega korena, ki obenem učinkuje
protivnetno. Zato pri vnetju dlesni priporočajo, da te zobne kreme ne splakujete, saj
boste tako dosegli bolj globinski učinek.

Naravna
ustna higijena
EKOLO� KI HIDROLAT
DIVJEGA ORIGANA

Na voljo v
,
Sanolaborjih in ostalih
specializiranih trgovinah
z zdravo prehrano.

www.zazdravje.net 		

Nevarnost kislih ustnih vodic
Podobno kot velja za zobne kreme, velja
tudi za ustne vodice. Ali boste zobe in ustno
votlino z njimi negovali ali zastrupljali, je
odvisno od tega, kakšne ustne vodice boste
uporabljali.
Ugotovili so, da utegne biti vsakodnevna
uporaba konvencionalnih ustnih vodic povezana s slabim zadahom (kdo bi si mislil!),
poškodbami sklenine, z večjo občutljivostjo
zob in celo z večjo verjetnostjo za nastanek
raka v ustih in žrelu.
Raziskovalci iz Bristola v Veliki Britaniji so
ugotovili, da uporaba ustnih vodic z nizkim
pH povzroča erozivne poškodbe sklenine in
posledično nastanek občutljivih zob. Če je
zobna sklenina poškodovana, so zobje občutljivejši na vroče in mrzlo. Raziskovalci odsvetujejo dolgotrajno rabo ustnih vodic z nizkim
pH, saj se težave sčasoma le še povečajo. Še
posebno odsvetujejo uporabo takšnih vodic
pred ščetkanjem.
Pri konvencionalnih ustnih vodicah pH znaša
od 4,3 do 5, medtem ko slina ni tako kisla, saj
njen pH znaša od 6,4 do 6,8. Z vsakodnevnim
izpiranjem ustne votline s tako kislimi vodicami utegnemo spremeniti oziroma zmotiti
normalno kislost sluznice ustne votline ter
poškodovati zdravo mikrofloro. Če menimo,
da se bomo s kislimi ustnimi vodicami rešili
slabega zadaha, se motimo! Take ustne vodice sprva v resnici pomorijo številne bakterije,
ki se hranijo z ostanki naših obrokov, vendar
tudi izsušijo sluzne žleze in sluznico ust, zaradi česar se na njej zadržuje še več slabih bakterij. Ustrezno izločanje sline namreč nenehno skrbi tudi za uničevanje in odplakovanje
škodljivih mikrobov ter za nego koristnih.
Pri izbiri ustnih vodic torej velja biti pazljiv,
prednost pa namenjati naravnim zeliščnim
ustnim vodicam s primernim pH.

Skupaj za zdravje človeka in narave
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Izbrana eterična olja za dolgotrajno svežino

Naravno čiščenje zob za popolno ustno higieno
Zobne kreme Weleda z nežno kombinacijo rastlinskih izvlečkov ponujajo učinkovito zaščito pred zobno gnilobo
ter nastajanjem zobnega kamna in zobnih oblog. Hkrati skrbijo za ustrezno sestavo sline kot nevtralizatorja kislin
in ohranjajo naravno ravnovesje v ustih. Zobna krema z ognjičem poskrbi za naravno zaščito pred kariesom.
Zobna krema Sole ščiti pred zobnim kamnom. Zobna krema in ustna voda z ratanijo krepita dlesni.
Če bo vaš malček pogoltnil otroški zobni gel Weleda, ne boste v skrbeh, saj ne vsebuje sladil, vse njene
učinkovine pa so povsem naravne in neškodljive. Weledine zobne kreme ne vsebujejo fluoridov in penil ter so brez
sintetičnih barvil, dišav in konzervansov.
Zastopa: TAMASCHI d.o.o., Ljubljana, tel.: 01/366 81 30; www.tamaschi.si; www.weleda.com

Bisfenol A v plastiki
nevaren tudi za zobe!
Bisfenol A je znan kot nevarna snov, ki
lahko zmoti delovanje hormonov in v telesu
ustvari hud kaos, o čemer ste lahko brali
prejšnjič. Kot kažejo novejše raziskave, lahko
bisfenol A tudi znatno poškoduje zobe.
Francoski raziskovalci so leta 2013 z raziskavo
Poškodbe sklenine zaradi perinatalne izpostavljenosti bisfenolu (Sylvie Babajko et al) dokazali, da
lahko bisfenol A škodljivo vpliva na zdravje nekaterih zob, saj moti pravilen razvoj sklenine.
Z raziskavo, opravljeno na podganah, ki so jih
vsakodnevno izpostavljali tej škodljivi snovi, so
ugotovili, da je bisfenol A povzročil poškodbe
nekaterih zob, podobne tistim, ki jih opažajo pri
18 odstotkih otrok med šestim in osmim letom
starosti. Pri tem odstotku otrok se namreč razvije
poškodba sklenine, ki prizadene prve kočnike in
stalne sekalce. Značilnost tega obolenja, ki se imenuje hipomineralizacija kočnikov in sekalcev, je, da
17
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so zobje zelo občutljivi na bolečino in podvrženi
nastajanju votlinic. Zanimivo je, da smo v času, ko
ti zobje nastajajo, torej v prvih letih življenja, tudi
najranljivejši za škodljive vplive bisfenola A.
Ker bisfenol A na človeško in podganje telo deluje prek enakih mehanizmov, avtorji raziskave
menijo, da se utegne vzrok za nastanek hipomineralizacije kočnikov in sekalcev skrivati prav v
bisfenolu A. Z zgodnjim odkrivanjem težav na teh
zobeh bi torej lahko hitreje ugotovili, ali so otroci
izpostavljeni takim hormonskim motilcem – in jih
tudi hitreje ustrezno zaščitili.
O bisfenolu A je znano, da ga je najti v številnih
plastičnih masah (plastenke, notranja embalaža
pločevink, plastična embalaža za živila …), od koder prek hrane in pijače prodira tudi v telo.

www.zazdravje.net

S klinčki ni šale!
Besedilo: Sanja Lončar

Spletne klepetalnice vse bolj spominjajo
na »minska polja«, saj v njih lahko
naletite na marsikateri nevaren nasvet.
Eden od najnevarnejših, kar sem jih
zasledila v zadnjem času, pravi, da je
treba za blažitev bolečin pri izraščanju
zobkov na otrokove dlesni nakapljati
nekaj kapljic eteričnega olja klinčkov.
V svetu začimbnic imajo klinčki status ene od najmočnejših aromatičnih rastlin. Po kriteriju ORAC
so klinčki najmočnejši antioksidant na našem planetu. Dandanes, ko so mediji polni oglasnih besedil o takih in drugačnih superživilih, ki so obenem
močni antioksidanti, lahko za primerjavo rečemo,
da so klinčki desetkrat močnejši od jagod goji in
dvajset- do tridesetkrat močnejši od drugih pogosto opevanih antioksidantov.
Znano je, da so klinčki močen antiseptik (delujejo razkuževalno), odličen analgetik (delujejo
www.zazdravje.net 		

protibolečinsko) in antihistaminik (delujejo proti
alergijam). Poleg tega razkisajo in razstrupijo telo,
izboljšajo prebavo in preprečujejo nastanek rakavih celic. Klinčki so nam torej v resnici lahko v pomoč pri številnih težavah, vendar moramo vedeti,
kako jih varno uporabljati.

Kako se lotiti zobobola in
bolečin ob izraščanju zob
Tudi stroka priznava, da so lahko klinčki v veliko
pomoč pri zobobolu. V nasprotju s protibolečinskimi sredstvi, ki občutek za bolečino zgolj utišajo, klinčki vnetje ustavijo in hkrati blažijo bolečino.
To je znano, žal pa je manj znano, kako se tega lotiti varno in učinkovito.
Če bi katera koli od mamic zgornji nasvet najprej
preizkusila na sebi, česa takega ne bi nikoli svetovala. Poleg tega, da bo dojenček najbrž kričal
od bolečin, ki jih bo povzročila moč klinčkov, se
lahko kaj hitro primeri, da bo končal na urgenci,
saj je štetje kapljic, ki že tečejo iz stekleničke, zelo
tvegano – hitro se jih usuje preveč. Ne pozabite,
da je za odraslo osebo zaužitje 5 mililitrov eteričnega olja klinčkov že smrtno nevarno. Pri dojenčkih toksično mejo dosežemo že veliko prej.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Moč pod nadzorom
Pogosto me ljudje sprašujejo, koliko klinčkov
smejo zaužiti. Navadno jim odgovorim takole:
»Zgrizite enega, pa ne boste več postavljali takih
vprašanj.« Teoretično jih resda lahko zaužijemo
deset, vendar za to ni nobene potrebe. To vam
bodo potrdila tudi prebavila, prav tako sluznice.
Klinčki so izredno močni že kot začimba. Ko gre za
eterično olje, se njihova moč pomnoži za desetkrat, torej imamo opraviti z enim od najmočnejših
in hkrati najnevarnejših olj.
Če bi v usta kanili eno samo kapljico eteričnega olja klinčkov, bi vas peklo, kot da žvečite čili,
sluznice pa bi vam popolnoma otrpnile. Zato v
primeru vnetega zoba eterično olje uporabite takole: v pokrovček kanite eno samo kapljico olja,
nato pa jo prenesite na vatno palčko. Tako se boste lahko precizno dotaknili bolečega mesta. Pri
tem imejte odprta usta, dihajte pa skozi nos, da
se eterično olje ne bo razlilo po sluznici. Če imate odprt zob, kapljico eteričnega olja nanesite na
majhen košček vate, ki ga nato namestite na zob
ter prekrijte s prežvečenim žvečilnim gumijem.
Tako vas ne bo po nepotrebnem peklo. Še varneje
je na boleče mesto nanesti prah strtega klinčka ali
rahlo prežvečen klinček.
Klinčki bodo v resnici ustavili vnetni proces in
omilili bolečino, vendar ne bodite presenečeni, če
bo to mesto postalo rdeče in zelo občutljivo. Prav
zato nikakor ne priporočam, da bi eterično olje
uporabili neposredno na občutljivi sluznici majhnih otrok. Za ta namen bi morali olje precej razredčiti. V EU je največja priporočena koncentracija
za dermalno uporabo 0,1 %. To pomeni, da od dve
do tri kapljice eteričnega olja klinčkov razredčimo
s 100 ml osnovnega olja.
Klinčke lahko varno uporabimo tudi v drugih razredčenih oblikah, ki so obenem blagodejne za
grlo in prebavila. V 2 dl hladne vode dajte za jušno
žlico strtih klinčkov (8 do 10 g), segrejte do vrenja
in pokrito kuhajte še dve minuti. Nato odstavite in
počakajte še 15 minut, da aroma klinčkov preide v
vodo. Dobili boste zelo močan vodni izvleček klinčkov, ki ga lahko precedite, prelijete v stekleničko in
vsaj mesec dni hranite v hladilniku. Uporabljate ga
lahko kot ustno vodo (razredčite ga z vodo ali čajem, in sicer v razmerju 1 : 4), za grgranje v primeru
težav z grlom ali kot začimbo za vino, čaje in peciva.
Več receptov in napotkov, kako pravilno ravnati s
klinčki, lahko preberete v knjigi Ščepec rešitve.

Okrepite prebavila
Obstajajo tudi številni drugi dobri razlogi, da se
poglobimo v zdravilne moči klinčkov. Dandanes,
19

Skupaj za zdravje človeka in narave

ko ima veliko ljudi težave s presežkom kisline, je
dobro vedeti, da uživanje klinčkov spodbuja proizvodnjo bikarbonatne raztopine, ki ščiti želodec,
dvanajstnik in črevesje pred poškodbami. Poleg
tega izboljša peristaltiko, ustavlja kolcanje in preprečuje napenjanje. Klinčki so učinkoviti tudi za
preprečevanje bruhanja in driske, ki jo povzroča
zaspanost ali prehlajen želodec. Z njimi tudi uspešno izganjamo zajedavce.
Kot vidite, marsikaj že poznamo – skorajda ni težave, pri kateri nam ne bi bila na voljo učinkovita
naravna rešitev, le malce več poglobljenosti in
spoštljivosti potrebujemo, da lahko takšne moči
tudi pravilno uporabimo.

Izvleček klinčkov
lahko uporabljate
kot ustno vodo ter
kot dodatek k čajem,
kuhanem vinu in
drugim
napitkom.

Trilogija ŠČEPEC
Da vam bodo moči narave
vedno na dosegu rok
A
NOV A
G
I
J
KN

Vse naše knjige in priročnike lahko
prelistate ali naročite v spletni knjigarni

shop.zazdravje.net

Naročila sprejemamo na (041) 770 120
in na e-naslovu info@jasnoinglasno.si

www.zazdravje.net

koledar dogodkov

koledar dogodkov

koledar do

Dogodki projekta Skupaj za zdravje človeka in narave so označeni s kompasom.

V koledarju objavljamo dogodke, ki jih organizirajo različna društva in organizacije iz vse
Slovenije. Ker v redakciji nimamo možnosti, da
bi preverjali kakovost vseh predavanj, delavnic
in seminarjev, se včasih zgodi, da njihova vsebina ne sledi načelom, za katera si prizadevamo v
projektu Skupaj za zdravje človeka in narave.
Za lažje razlikovanje smo vse dogodke,
ki potekajo v naši organizaciji ali z našim
sodelovanjem, označili s kompasom.

SOBOTA, 6. JUNIJ

PERMAKULTURNI IZZIVI,
SONARAVNA PRIDELAVA RASTLIN
IN SKRIVNOSTI VISOKIH GREDIC V
PRAKSI
La Vita, Žalec, Velika Pirešica1, nato vsako
soboto v juniju ob 18. uri
Na poligonu sonaravnih vrtov si bomo ogledali različne načine sonaravne pridelave rastlin ter razkrili
skrivnosti visokih gredic in permakulture v praksi.
Vodi: Irena Rotar. Prijave: info@lavita.si ali SMS na:
(040) 203 055. Organizator: Društvo La Vita
SOBOTA, 6. JUNIJ

STROKOVNI IZLET NA KOROŠKO
Odhod ob 6.30 iz Lesc. Odpravili se bomo do učnega centra Ajda Koroška in ekokmetije Rotovnik,
si na Muti ogledali rotundo in se prek Avstrije ob
20. uri vrnili v Lesce. Informacije in prijave: elvira.
devetak@gmail.com in na telefonski številki (040)
742 428. Organizira: Ajda Gorenjska
TOREK, 9. JUNIJA

VADBA TEK S ŠKRATI
Koseški bajer, Ljubljana, od 18. do 19. ure
Vodi: Aleksander Lah. Z redno vadbo v objemu
gozda si povrnite ali ohranite zdravje, dobro počutje in lepo postavo. Brezplačno vadbo sestavljajo
preproste vaje, lahkoten tek in kratke meditacije.
Več informacij na www.heartconnection.si/gibanje.html in na telefonski številki (041) 325 458.
Organizira: www.HeartConnection.si
ČETRTEK, 11. JUNIJ

POLJEDELSKI TEČAJ DR. RUDOLFA
STEINERJA – praktična uporaba
www.zazdravje.net 		

Domžale, Domžalski dom, Ljubljanska 58, ob
19. uri
Učinkovanje planetov, osvetlitev vzrokov za pojav bolezni in škodljivcev ter njihovo odpravljanje
na biološko-dinamičen način. Vodi: Drago Purgaj.
Več informacij na telefonski številki (041) 323 249.
Organizira: Društvo Ajda Domžale
PETEK, 12. JUNIJ

MARTIN KOZJEK – INOVATOR
Čebelarski center ČRIC (Rožna dolina), Lesce,
ob 18. uri
Vabljeni na pogovor ter predstavitev Martina
Kozjeka, inovatorja in raziskovalca na področju tehnologij samooskrbe. Prostovoljni prispevki bodo
namenjeni Čebelarskemu centru v Lescah.
SOBOTA, 13. JUNIJ

TERENSKA DELAVNICA: ZDRAVILNE
RASTLINE V PLANICI
Planica, ob 9. uri
Delavnico bosta vodila biologinja Andreja Papež
Kristanc ter zdravnik in biolog Luka Kristanc.
Spoznali bomo 50 vrst divje rastočih rastlin ter pripravili okusno divjo malico in zdravilni pripravek.
Prijave sprejemajo na e-naslovu kontakt@divjivrt.
si in na telefonski številki (040) 566 177, in sicer do
četrtka, 11. junija. Cena delavnice znaša 30 evrov.
Organizira: Divji vrt (http://divjivrt.si).
SREDA, 17. JUNIJ

KAKO OŽIVITI TLA
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov
43, 1261 Ljubljana - Dobrunje, ob 20. uri
Predavanje dr. Matjaža Turineka, kmeta biodinamika. Informacije so na voljo na telefonski številki
(041) 364 897. Organizira: Društvo Ajda Sostro
TOREK, 23. JUNIJ

NARAVNA KOZMETIKA IZ
DOMAČEGA LONCA
Naravna darila EMMA, Mala vas 29, Ljubljana,
od 17. do 20. ure
Dinamična ustvarjalna delavnica, s katero vas
bomo zagotovo navdušili za domačo pripravo
100-odstotno naravne kozmetike. Skupaj bomo
pripravili: ognjičevo in smrekovo mazilo, balzam za
ustnice, kopalno sol, dezodorant in zobno kremo.
Prejmete: vseh šest izdelkov in skripta.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Prispevek: 45 EUR. Informacije in prijave na spletnem naslovu www.naravna-darila.si, e-naslovu
info@naravna-darila.si ali na št.: (031) 216 756.
PETEK do NED., od 3. do 5. julija

ZAČIMBNA DOŽIVETJA
Tridnevni seminar v Avstriji – več o programu preberite na strani 2.
SOBOTA, 4. JULIJ

9. DAN EKOVASI
Hrvoji, pri cerkvi Sv. Zenona, od 10. do 22. ure
Ob dvajseti obletnici Globalne mreže ekovasi se
pridružujemo praznovanju na že rednem dogodku. Tokrat nas gosti navdušujoč projekt Trajnostni
park Istra (http://parkistra.com). Zaradi omejenega
števila udeležencev je prijava nujna. Prijavnico in
vse podatke najdete na navedeni spletni strani.
Prostovoljni prispevki. Informacije na (041) 286 444
in e-naslovu info@parkistra.com.
Organizira: Trajnostni park Istra
TOREK, 7. JULIJ

VADBA TEK S ŠKRATI
Koseški bajer, Ljubljana, od 18. do 19. ure
Vodi: Aleksander Lah. Vsebina enaka kot 9. junija.
SREDA, 15. JULIJ

PRAVILNO NABIRANJE, SUŠENJE,
HRAMBA IN PREDELAVA ZELIŠČ
Predavanje bo v Zadružnem domu Zadvor,
Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Lj.Dobrunje, ob 20.uri
Predavanje Mihaele Grum, zeliščarke in predsednice Društva podeželja Lipoglav. Informacije so na
voljo na telefonski številki (041) 364 897.
Organizira: Društvo Ajda Sostro
SOBOTA, 18. JULIJ

KulinArtfest, Volčji Grad
pri Komnu
Natančen program dogajanja, skupaj s kulinaričnimi demonstracijami in degustacijami, bo teden
dni pred dogodkom na voljo na spletnem naslovu
www. zazdravje.net.
Na naši stojnici boste lahko dobili knjige projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, in sicer s
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posebnim popustom. Avtorice bodo pripravile vrsto predstavitev.
SOBOTA 18. in NEDELJA 19. JULIJA

Hitro polnjenje baterij
Rogla, hotel Natura
Možnosti, da si hitro obnovite energijo, je veliko
več, kot si mislite. V dveh dneh boste spoznali živila, začimbe in pripravke, s katerimi si lahko pomagate pri premagovanju utrujenosti, okrepite
koncentracijo in revitalizirate telo.
Kako si napolniti baterije v naravi, bomo odkrivali na sprehodih po prečudoviti Rogli. Zvečer nas
čaka še uživanje v savni in aromaterapiji, združeno z napotki, kako uporabiti savno za hitro obnovo svojih moči. Program bo vodila Sanja Lončar.
Za program, dodatne informacije in prijave pišite
na e-naslov delavniceszz@gmail.com ali pokličite
na telefonsko številko (041) 770 120 (Damjana, od
ponedeljka do četrtka med 9. In 12. uro).

Bi želeli prejemati
naše novice?
Finančna sredstva nam ne
omogočajo pokrivanja stroškov pošiljanja na individualne naslove. Če želite naše
novice prejemati na dom,
prosimo za prispevek, ki ga
nakažete na:

TRR: 0201 1025 5748 080
IBAN: SI 56 0201 1025 5748 080
BIC BANKE: LJBASI2X
KODA NAMENA: OTHR
Prejemnik: Društvo Ognjič, Zapotok 54,
1292 Ig
Namen plačila: Prispevek za obveščanje
Sklic: datum plačila (npr.: 01022015)
Priporočamo se za 7 EUR (letna naročnina, 10
številk) ali več.
POMEMBNO: Če plačnik ne bo tudi prejemnik novic (če bo znesek plačan za več prejemnikov ali če plačnik plača znesek za drugega prejemnika novic), nam točne podatke
o tem, kam naj pošiljamo novice, sporočite po
e-pošti (posljite.novice@gmail.com) ali pa nas
ob delovnikih pokličite na telefonsko številko
(041) 770 120 (med 9. in 13. uro).

www.zazdravje.net

Projekt Skupaj za zdravje človeka in narave
ter Belajeva domačija z zeliščnim vrtom vabita:

Preverjene naravne resitve

v zivo!

Čeprav smo številne teme
zelo podrobno obdelali v
pisni obliki, se zavedamo, da
pogovor, prikazi, okušanje
in prikazovanje nekaterih
postopkov v živo veljajo več kot
tisoč napisanih besed.

 PRIZORIŠČE
Vsi dogodki bodo potekali na Belajevi domačiji na Krasu (v Kačičah, samo pet minut vožnje od AC-izvoza Divača, v bližini
Parka Škocjanske jame).

Zato bomo poleti priredili več dogodkov, na katerih se bomo celostno lotili težav in naravnih
poti za njihovo obvladovanje.

Avtor fotografij: Ivan Merljak

Ker bo druženje prijetno in koristno, smo
dogodke poimenovali s skupnim imenom
žurVest.
 ŽurVest ob četrtkih zvečer bo namenjen
celostnemu pogledu na temo, s časom za interaktivno razpravo ob okusnem grižljajčku, požirku katere od kraških dobrot in spoznavanju
zeliščnega vrta.

 INFO

 Sobotni žurVest je namenjen praktičnemu
delu: podrobno se boste seznanjali z močmi
ter s pravilno uporabo zelišč, začimb in naravnih pripravkov.
Spoznali boste tudi številne
naravne prijeme, ki so v pomoč pri posameznih težavah.

Za dodatne informacije, program, pogoje
udeležbe in ugodnosti ob hkratni prijavi
na več žurVestov lahko pišete na e-naslov
info@belajevi.si ali pokličete na telefonsko številko +386 41 697 737 (Andrejka
Cerkvenik), vsak delovnik od 14. do 17.
ure. Podrobnejši opis dogodkov žurVest
najdete na www.zazdravje.net.

www.zazdravje.net 		
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ŽURVEST
Sobota, 20. junija, in nedelja, 21. junija:
Otvoritveni žurVest – kako zdravijo
rastline?
Sanja Lončar in sodelavci projekta vam
bodo na dvodnevnem seminarju razkrivali
moči začimb in zdravilnih rastlin.
Četrtek, 25. junija, in sobota, 27. junija:
žurVest o holesterolu
Adriana Dolinar in sodelavci projekta vam
bodo razkrili drugačen pogled na holesterol
ter pestre načine, kako ga uravnati po
naravni poti in pri tem zaščititi žile.

Preverjene naravne
rešitve v knjigah
Uporabne, koristne, slikovite,
poučne informacije v knjigah,
ki ne bodo nabirale prahu na
vaših policah.

Četrtek, 9. julija, in sobota, 11. julija:
žurVest o zgagi in drugih želodčnih
težavah
Adriana Dolinar in sodelavci projekta vam
bodo razkrili drugačen pogled na zgago
in druge želodčne težave ter vas seznanili
s pestrimi naravnimi načini za njihovo
obvladovanje.
Četrtek 23. julija in sobota 25. julija:
žurVest o kandidi
Adriana Dolinar in sodelavci projekta vam
bodo razkrili razsežnosti težav s kandido ter
številne načine, kako kandido v telesu ali na
njem obvladati po naravni poti, še preden
kandida obvlada nas.
Četrtek, 6. avgusta, in sobota, 8. avgusta:
žurVest o mikrobih, brez katerih ni
telesnega in duševnega zdravja
Adriana Dolinar in sodelavci projekta
vam bodo razkrili razsežnosti težav, ki
jih povzroči porušena črevesna flora, ter
predstavili naravne načine, kako jo znova
okrepiti.
Četrtek, 10. septembra, in sobota,
12. septembra:
sklepni žurVest - o zdravju otrok
Adriana Dolinar in Sanja Lončar ter
sodelavci projekta vam bodo razkrili, zakaj
je zdravstveno stanje otrok vse slabše, ter
predstavili naravne načine, kako ga lahko
izboljšamo.
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Vse naše knjige in priročnike lahko
prelistate ali naročite v spletni knjigarni

shop.zazdravje.net

Naročila sprejemamo na telefonski
številki (041) 770 120 in na e-naslovu
info@jasnoinglasno.si.
www.zazdravje.net

Naravna
popotniška lekarna
Besedilo: Adriana Dolinar

Da ne boste na dopustu praznili baterij,
namesto da bi jih polnili, na pot vzemite
tudi naravno domačo lekarno. Vnetja
sečil, prebavne težave in težave s kožo
(srbeči mehurčki, opekline …) nam
namreč pogosto zagrenijo dopustniške
dni. Kot ste lahko izvedeli v tokratnih
novicah, utegnejo tudi slabo vplivati
na zobe. Preberite si, kako jih lahko
preprečite ali vsaj omilite.

Voda, voda, voda
Preden se lotimo naštevanja vsega, kar sodi v
popotniško lekarno, poudarimo naslednje: nobeno od teh naravnih sredstev za premagovanje
zdravstvenih težav na poti oziroma dopustu ne
bo učinkovito, če ne boste pili dovolj vode. Torej
ne pozabite spiti vsaj 2 do 2,5 litra vode na dan,
poleg tega zaužijte vsaj pol čajne žličke naravne
soli (skupaj s hrano ali z napitki). Količino zaužite
vode prilagajajte svojemu psihofizičnemu stanju
in razmeram v okolici. Če se boste odpravili na
www.zazdravje.net 		

kolesarjenje, boste potrebovali precej več vode,
kot če boste ležerno poležavali na plaži.

Naravni pripravki za odpornost
Ljudje, ki so pod dolgotrajnim stresom, vendar
kljub temu shajajo brez težav, pogosto zbolijo
prav na počitnicah. Ob sprostitvi telo preneha
izločati stresne hormone, imunski sistem, ki je bil
dotlej v stanju nenehne pripravljenosti, pa »izpreže«. Telo si torej vzame čas, da očisti vse, česar prej
ni zmoglo. In tako bolezen nastopi prav v času, ko
si obetamo počitniške užitke.
Da boste ublažili hiter padec odpornosti, je koristno s seboj vzeti pripravke, ki jo krepijo in posledično pomagajo pri različnih vnetnih stanjih. Tako
se lahko izognete prehladu, vnetju mehurja in težavam z ušesi. Eden od takih pripravkov je ameriški
slamnik ali ehinaceja v obliki alkoholnega izvlečka
celotne rastline, ki dokazano uravnava imunski
sistem. Z njim boste torej hitro odpravili nihanja
odpornosti. Včasih sta stresna že priprava na pot
in potovanje do cilja, še posebno, če ste imeli pred
tem naporen, stresen in intenziven delovni mesec, zaradi česar si niste privoščili dovolj počitka in
spanca. V tem primeru je koristno, če pripravek iz
ameriškega slamnika začnete jemati takoj, ko začutite, da ste presegli meje psihofizične vzdržljivosti
ali pa na poti začutili utrujenost in padec energije. S
tem boste preprečili večji padec odpornosti, zaradi
katerega bi utegnili zboleti. Pri krepitvi odpornosti
pomagajo tudi pripravki iz betaglukanov, ki okrepijo predvsem imunsko obrambo na območju črevesja, ki je sedež našega imunskega sistema.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Regulirajte svoje zdravje

s kaskadno fermentiranimi bio koncentrati
Če vas že ob odhodu na počitnice zagrabi potovalna mrzlica ali vznemirjenost zaradi potovanja,
kar čutite v obliki prebavnih motenj (mnogi se v
Obvezna počitniška oprema!
prvih nekaj dneh srečajo z zaprtjem ali napihovanjem), si lahko pomagate s preventivnim jeRegulatpro® Bio
manjem prebiotikov. Z njimi lahko preprečite ali
povišana celična energija
celo premagate prebavne težave, kot so zaprtje,
driska, napihnjenost in vetrovi ... Ti pripravki nazdrava črevesna flora, urejena prebava
mreč krepijo črevesno floro in s tem omogočajo
okrepljen imunski sistem npr. gripe, prehladi, alergije
optimalno delovanje prebavil. V ta namen lahko v
zavira kronična vnetja
potovalno lekarno spravite pripravke, ki vsebujejo desnosučno mlečno kislino, vlaknine in druge
antioksidant in regulator encimov
snovi, ki hranijo koristne mlečnokislinske mikrobe
v črevesju (sirotka v prahu, probiotični pripravki,
višja kakovost in večja polnost življenja
trpotčeva semena ...).
Če so prebavne motnje hujše (če ste denimo zaužili pokvarjeno hrano ali jemali antibiotike), je
dodajanje probiotikov še posebno dobrodošlo.
Probiotiki so mlečnokislinski mikrobi, ki sestavljajo črevesno floro. Z njihovim dodajanjem se prej
vzpostavi ravnovesje črevesne flore, s čimer boste
že v kali zavrli prebavne težave. Probiotiki so na
voljo v obliki praškov, kapsul, tekočin in ampul.
Ampule so na poti še posebno pripravne, saj jih
lahko zaužijete brez dodatne tekočine. Več o izbiri
Na voljo tudi v specializiranih prodajalnah Sanolabor.
pravih prebiotikov in probiotikov za krepitev čreVeč informacij: www.regulat-direct.com
vesne flore si lahko preberete v priročniku Vojna
ali mir z bakterijami in v knjižici Obvladajte kandido, preden ona obvlada vas.
Ponavljajoče se težave z mehurjem?
ZaZdravje_RPB_65x100mm-June-July-2015 Ordner.indd 1
15.05.2015
Poleg krepitve ravnovesja črevesne flore, ki prispeva tudi k splošni odpornosti, je ob zaužitju
problematične hrane črevesju v pomoč tudi uživanje pripravkov, ki strupe nevtralizirajo in jih
pomagajo izločati iz telesa. V ta namen naj bodo
Ponavljajoča se
v potovalni lekarni bioalge (npr. klorele), prah jevnetja mehurja
čmenove trave in silicijev gel, po možnosti pa tudi
so pogosta
medicinsko oglje, ki ga lahko uporabite v primeru
predvsem pri
hujših težav.
ženskah. Težave
Če se vam zgodi, da se na poti znajdete brez omelahko postanejo
njenih pripravkov, vendar imate težave (denimo z
kronične, zato
drisko), v prvi trgovini kupite banano in rožičevo
je pomembno
moko (bio). Oboje vsebuje pektin, ki učvrsti blapravočasno
to. Rožiči tudi dokazano delujejo pri odpravljanju
poskrbeti za
bakterijske ali virusne diareje. Če oboje zaužijezdravje sečil.
te skupaj, to ne bo le blagodejno za prebavila,
temveč tudi okusen lahek obrok. Več tovrstnih
Ni vam več treba trpeti zaradi razdražljivega
nasvetov z recepti lahko najdete v omenjenem
mehurja in pekočega občutka ob uriniranju.
priročniku.
Uporabniki zlate rozge poročajo o znatnem iz-

Vnetje sečil in pekoče
uriniranje si lahko olajšate.

Naravni pripravki za sečila
Znano naravno zdravilo proti vnetju sečil so brusnice. Tako listi kot plodovi preprečujejo naselitev bakterij na stenah sečil in njihovo razmnoževanje. Na
poti so najbolj pripravne brusnice v obliki kapsul, s
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boljšanju počutja. V tradicionalni medicini zlato
rozgo uporabljajo tudi pri vnetju prostate in ledvičnih kamnih. Kapljice Soria Natural iz ekološke
pridelave so brez alkohola in konzervansov.
Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.

www.zazdravje.net
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sabo pa lahko vzamete tudi 100-odstotni brusnični
sok, seveda če imate v avtu dovolj prostora.
Namesto brusnic lahko v popotniško lekarno
spravite antiseptično delujoči čaj iz listov vednozelenega gornika. Kot zelo učinkovito naravno
zdravilo pri vnetju mehurja se je izkazalo tudi
novo zdravilo Canefron. Kombinacija rožmarina,
luštreka in tavžentrože je zlahka kos tako akutnim
kot kroničnim vnetjem mehurja.
Tradicionalno je znano tudi blagodejno delovanje zlate rozge na ledvica in sečila. Za potovanje
je bolj praktično imeti ob sebi pripravke v obliki
izvlčeka ali tinkture. Če pa imate možnost, lahko
zlato rozgo uživate tudi v obliki čaja.
Če ste na dopustu brez pripravkov za odpravljanje
blagih težav s sečili, si lahko pomagate tako, da
kupite posušene brusnice in jih ves dan po malem
zobate. Težave s sečili odpravljata tudi granatno
jabolko in lubenica.

Naravni pripravki za kožo
Koža vam v poletnih dneh ne bo povzročala težav,
če boste zanjo ustrezno skrbeli tako pred kot med
dopustom. Ker je koža tudi organ, ki čisti telo,
bo poleti manj obremenjena, če boste vse leto
redno skrbeli za čiščenje telesa (hidracija, savna,

www.zazdravje.net 		

prečiščevalne diete, kopeli …) in s tem omejili čiščenje strupov prek kože. V nasprotnem primeru
se utegnejo po izpostavljanju kože soncu pojaviti
srbeče pikice (na dekolteju, vratu, rokah …) oziroma navidezna alergija na sonce. V tem primeru
pijte več vode, pomagajo pa tudi pršila za kožo z
desnosučno mlečno kislino. Pripravite ga lahko
tudi sami: v koncentraciji 1 : 1 zmešajte Molkosan
(sirotka) in vodo. V ta namen lahko uporabite tudi
Regulatpro BIO. To je tekočina, pripravljena s kaskadnim fermentiranjem sadja, zelenjave, začimb
in oreščkov (datlji, fige, orehi, kokos, limona, čebula, zelena, artičoka …). Poleg pestre notranje
uporabe (v primeru prebavnih težav, prehlada,
kandidoze, zmanjšane odpornosti, težav z ožiljem ...) je primerna tudi za zunanjo uporabo: za
preprečevanje težav s kožo ter za hitro pomiritev
alergije na sonce in žuželčjih pikov.
Za preprečevanje alergij na sonce je priporočljivo
mesec dni pred dopustom uživati omenjeni pripravek (2 x 10 ml na dan). Z njim tudi vsak dan pršite kožo na mestih, na katerih se navadno pojavi
alergija. Ker Regulatpro BIO pospešuje celjenje ter
obnovo kože in tkiv pod njo, je primeren tudi za
nego sončnih opeklin. V ta namen ga uporabljajte
razredčenega z destilirano vodo (razmerje 1 : 1) in
z njim večkrat na dan negujte prizadeto kožo. Da
do opeklin sploh ne bo prišlo, je treba kožo zaščititi z naravnimi zaščitnimi mazili ter se med enajsto in petnajsto uro izogibati soncu.
Ne pozabite, da je sonce bližnjica do nujno potrebnega vitamina D. Brez njega začne pešati
imunski in hormonski sistem, izkoristek zaužitega
kalcija pa se zdesetka. Če ga telo nima dovolj, si
ga vzame iz kosti in zobovja, zato več sončenja
pomeni tudi bolj zdrave zobe. Seveda ni vseeno,
kako se lotite sončenja. O številnih resnicah in
zmotah v zvezi s tem si lahko nekaj več preberete
v knjižici Resnice in zmote o soncu. Njen format je
kot nalašč za na plažo.
Že vnaprej morate vedeti, da je najbolje, če se
soncu izpostavljate v zgodnjih in poznih urah
dneva (brez zaščite), v času, ko je sonce močnejše,
pa poskrbite za močno zaščito. Izbira naravnih pripravkov je iz leta v leto večja, vendar se zavedajte,
da samo certificirani izdelki zagotavljajo popolnoma naravne sestavine brez potencialnih hormonskih motilcev in nanodelcev.
Po sončenju lahko presnovo sončnih žarkov izboljšate z uporabo kakovostnih naravnih maščob.
Morebitne obremenitve ali stres kože lahko umirite s kakovostnimi pripravki z gelom aloje vere,
s šentjanževim oljem ali pa z mazili, ki vsebujejo
ognjič.
Želimo vam dopust z obilo čudovitih vtisov in s
čim manj skrbi!
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Zaščita
človeka pred
soncem
in Zemlje
pred
človekom

Ekološko certificirana
zaščita pred soncem.
Popolna linija izdelkov za zaščito pred
soncem. Za vse tipe kože, za vso družino.
100% mineralna zaščita brez nanodelcev.
Zagotovljeno brez parabenov, ftalatov in naftnih derivatov.
Pri Ecocert Greenlife certificirana naravna in ekološka kozmetika
z visoko vsebnostjo prave aloje, ki ščiti in vlaži vašo kožo.

Na voljo v poslovalnicah Sanolabor, specializiranih prodajalnah ter lekarnah.
Samoporjavitveno mleko / Mleko za telo za zaščito pred soncem, ZF 15, ZF 30 / Mleko za zaščito otrok pred soncem, ZF 50+
Ekstremni fluid za zaščito pred soncem, ZF 50+ / Olje za zaščito pred soncem, ZF 6 / Mleko po sončenju / Samoporjavitveno mleko.
Za Slovenijo distribuira: Prema d.o.o., Ul. Majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana / Email: info@prema.si / Tel.: 01/ 510 1130 / www.prema.si
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Besedilo: Simona Knific Vesel, dipl. višja
ustna higieničarka

Se tudi vaši zobje oglašajo ob uživanju
hladne ali vroče hrane in pijače, pri
ščetkanju in nitkanju ter pri vdihovanju
hladnega zraka?
Skelenje je, tako kot bolečina, zelo subjektivno
doživeta zaznava, ki nastopi zaradi termičnega,
kemičnega ali mehanskega zunanjega dražljaja.
Pojavi se lahko v različnih življenjskih obdobjih,
vendar ga je treba razlikovati od preobčutljivosti
zaradi vnete zobne pulpe ali zobnega živca. Zobje
nas namreč lahko skelijo (dentinska bolečina) tudi
pri demineralizaciji zaradi različno napredovalega
kariesa, po postopku beljenja zob ali pri odmiku
obzobnih tkiv kot posledici parodontalne bolezni. Omejila se bom na neprijetne subjektivne
občutke, ki jih pacienti opisujejo kot »špikanje«,
»zbadanje«, »skelenje« … Skelenje nastane zaradi
draženja zelo oživčenih pulpnih struktur, do katerega pride zaradi pomanjkanja trdih zobnih tkiv
(stanjšanje ali izguba) na območju zobnega vratu.

Najpogostejši vzroki za preobčutljivost
Vzrok za preobčutljivost zob je lahko stanjšanje
ali izguba trdih zobnih tkiv, ki jo utegne povzročiti
več dejavnikov, ki se med sabo prepletajo. Naj naštejem najpomembnejše: neustrezno ščetkanje
(tehnika, periodika) z neustreznimi pripomočki
za nego zob, neustrezna zobna krema (čezmerna
raba abrazivnih zobnih krem), pretirano stiskanje
zob (bruksizem ali nočno škripanje), pretirano
uživanje hrane in pijače, ki povzročata kislost v
ustni votlini in zakisanost telesa nasploh (ogljikovi
www.zazdravje.net 		

Skelenje in parodontalna bolezen
K skelenju zob zelo pripomorejo umikajoče se
dlesni. Če se je dlesen zaradi kroničnega vnetja
obzobnih tkiv (parodontalna bolezen) odmaknila
od prvotnega anatomskega položaja in so zobne korenine razgaljene, je mogoče pričakovati
predvsem občutljivost na termične in mehanske
dražljaje. Skelenje in parodontalna bolezen sta
namreč povezani. Preventiva in zdravljenje parodontalne bolezni je pri nas zagotovo tema, ki se je
sistematično lotevamo šele v zadnjih letih, s prihodom novih generacij zobozdravnikov in ustnih
higienikov.
Foto: A. Hodalič

Foto: A. Hodalič

Vas skelijo zobje?

hidrati, sladkor, meso, alkohol). Zakisanost telesa
povzročajo tudi razvade, kot je kajenje, nekatera
bolezenska stanja, denimo želodčni refluks (vračanje želodčne kisline v ustno votlino), in bulimija.
Da lahko zobozdravnik poda natančno diagnozo,
je pomembno, da zna pacient natančno opisati
občutljivost svojih zob. Ta neprijetni občutek je
podoben, ne glede na to, ali vas zobje skelijo ob
uživanju mrzlih, toplih ali sladkih pijač in jedi.
Pacienti pogosto opisujejo občutljivost na sladko,
ki nastopi na vitalnih zobeh s kariesom ali pa na
občutljivih (razgaljenih) zobnih vratovih, kar je
odvisno od subjektivne interpretacije bolečine
in anatomije zob (preseka dentinskih kanalčkov).
Kisla hrana in pijača lahko sprožita kratkotrajne
ostre bolečine ali skelenje tudi v primeru obrabljenih in razgaljenih zobnih vratov.

Razgaljeni zobni vratovi

Delovanje zobnih krem,
namenjenih občutljivim zobem
Zobne kreme, namenjene preobčutljivim zobem,
vsebujejo dodatke, ki na površini poškodovanega zoba ustvarijo zaščitno plast. Različnim pacientom pomagajo v različni meri, vsekakor pa so
podpora zaščitnim premazom.
Skupaj za zdravje človeka in narave
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Vseeno je treba opozoriti, da številne zobne kreme poleg koristnih vsebujejo tudi škodljive sestavine (umetna sladila, umetna barvila, umetne
arome, stabilizatorji, konzervansi, tako imenovani
E-ji …). Te snovi se skozi ustno sluznico hitro vsrkajo v krvni obtok, zato je odločitev o njihovi uporabi v rokah slehernega posameznika.
Prepoznava ključnih vzročnih dejavnikov za nastanek skelenja in preobčutljivosti zob je temelj
dolgoročne pomoči. Pri tem je zelo pomembna
pacientova motivacija za opustitev neprimernih
navad in razvad.

Namastite zobe!
Dobesedno! Zdravje zob je namreč zelo
odvisno tudi od vitaminov, topnih v
maščobah.
Dr. Weston Price, zobozdravnik, o katerem
smo pisali na prejšnjih straneh, je v okviru
desetletnega raziskovanja domorodnih ljudstev ugotovil, da se ključni razlog za nepravilno izraščanje zob in nastanek kariesa skriva v
neustrezni prehrani. Če je med razvojem telesu na voljo dovolj vitalnih snovi, se razvijejo
dovolj velike čeljusti, vseh 32 zob pa izraste
pravilno, saj zanje ne primanjkuje prostora v
čeljusti. Ob zdravem prehranjevanju so zobje
tudi odporni proti kariesu. Včasih so bile tako
razvite čeljusti in zdravi zobje nekaj običajnega (tako kot še vedno med domorodnimi
ljudstvi), zdaj pa je domala normalno, da na
zobeh sodobnega človeka opazimo srebrne
zvezdice in številne zalivke – znake prisilnega
naravnavanja lege zob in kariesa.
Ker domorodna ljudstva niso nasedla prehranskim mitom, ne trpijo pomanjkanja v
maščobah topnih vitaminov (D, K2, A), ki so
potrebni za zdravje zob. Dober vir teh vitaminov so namreč prav maščobe (ekološko
polnomastno mleko in mlečni izdelki, maslo,
kokos, mast, mastne ribe …), ki se jim zaradi
verjetja v mit o nevarnosti nasičenih maščob
in holesterola večinoma izogibamo. Dr. Price
je z raziskovanjem domorodnih ljudstev iz
štirinajstih držav ugotovil, da je v njihovi prehrani od štiri- do desetkrat več v maščobah
topnih vitaminov in vode kot v prehrani sodobnega človeka!
Več o mitu, ki nas lahko stane tudi zobnega
zdravja, si preberite v knjigi Resnice in zmote o holesterolu. Prelistati jo je mogoče na
spletnem naslovu http://shop.zazdravje.net/.
Kakšen gram maščobe več v prehrani bo torej pripomogel tudi k boljšemu zdravju zob.
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Več sonca,
boljši zobje!
Znova nas z vseh strani
bombardirajo s svarili pred
nevarnostjo sončnih žarkov. Kljub
ugotovljenemu kroničnemu
pomanjkanju vitamina D pri domala
70 odstotkih populacije, bo tudi to
poletje veliko ljudi trepetalo pred
edinim varnim virom tega vitamina.
Ker se brez zadostnih količin vitamina D naš
izkoristek kalcija zmanjša za 10 do 15 odstotkov, ni nič nenavadnega, da manj sonca pomeni tudi slabše zobe, osteoporozo,
večjo dovzetnost za elektrosmog in radioaktivna sevanja ter splošen padec telesne
odpornosti.
Ne nasedajte svarilom o rakotvornosti sončenja. Resnica je prav nasprotna – zadostna
raven vitamina D je dobra preventiva proti
pomanjkljivi imunski odpornosti, rahitisu, osteoporozi in številnim vrstam raka.
Melanom, ki ga najpogosteje omenjajo kot
eno od ključnih posledic sončenja, dokazano najpogosteje doleti ljudi, ki se najmanj
zadržujejo na soncu – in ljudi, ki živijo na
območjih, na katera sončni žarki komaj kdaj
prodrejo.
Zaradi vsega naštetega vam res ni treba
trpeti. Vse, kar morate vedeti o varnem in
koristnem
sončenju, si
lahko preberete v priročniku Resnice
in zmote o
soncu. Zanj
boste odšteli
manj kot za
kateri koli
pripravek za
sončenje, le
da vam bo
koristil vse
življenje.
Vse priročnike lahko prelistate ali naročite v
spletni knjigarni shop.zazdravje.net

www.zazdravje.net

Čas je za novi
ekološki vodič
Tudi letos bomo, tokrat že enajstič, pripravili pregled dogajanja, premikov in nerešenih vprašanj na področju ekoloških izdelkov.
Predstavili bomo trgovine, ki ponujejo ekološke izdelke, ekološke kmetije, ekološko gostinsko ponudbo in skupine, ki razvijajo neposredne odnose s kupci.
EKO VODIČ 2014/2015

Kam po eko izdelke in dobre nasvete?

Kam po eko izdelke
in dobre nasvete?

cElJSKA REGIJA

SANOLABOR CELJE MERCATOR

Mercator center, Opekarniška ul. 9 3000 Celje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-13h (SO)
03 491 17 01 // mp.celje@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

EKO VODIČ 2014/2015

SANOLABOR CELJE - PROSANA

Kocbekova ul.4 3000 Celje

Odpiralni čas: 9-12h in 14-18h (PO-PE), 9-12h (SO)
03 544 33 95 // mp.prosana@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

TRGOVINA ZDRAVO

Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje
Odpiralni čas: 9-16h (PO-PE)
03 544 14 60 // www.zdravahrana-biotop.si
Nekaj tehtnih razlogov, da nas obiščete čimprej: Ker vam poleg izbrane ponudbe
zdrave in biološko pridelane hrane nudimo tudi svetovanje, literature o zdravi prehrane in recepte za priprava brezmesnih jedi; Ker za vas pripravljamo mesečne ugodnosti
pri nakupu in degustacije številnih novih izdelkov; Ker vam pred nakupom praktično
prikažemo delovanje gospodinjskih aparatov in priključkov.

ITR pripravlja evropski
Kodeks dobre prakse na
področju ekološke trgovine
Inštitut za trajnostni razvoj sodeluje v
mednarodnem projektu Priprava na
prihodnost v okviru programa Erasmus+.
Namen projekta je vzpostaviti e-študij
na daljavo, s katerim se bodo lahko vsi,
ki so neposredno povezani s sektorjem
ekološke trgovine na drobno, usposobili
za delo v skladu s Kodeksom dobre
prakse na področju ekološke trgovine
na drobno na območju EU.
V okviru projekta pripravljajo evropski koncept
Kodeksa dobre prakse na področju ekološke trgovine na drobno, pilotni e-študij na daljavo (v angleščini) in e-študij na daljavo (tudi v slovenščini).
Z usposabljanjem se bo izboljšala raven znanja,
veščin in kompetenc osebja, ki dela na tem področju, pa tudi etična podoba celotnega poslovnega sektorja.
Pri projektu sodeluje devet ustanov iz sedmih držav EU.
Če upravljate ekološko trgovino, če ste v njej zaposleni ali pa bi se radi usposobili za tovrstno
delo, vas vabijo, da se jim oglasite, saj ponujajo
možnost sodelovanja pri testiranju učnega programa! Pišite na e-naslov info@itr.si ali pokličite
na telefonsko številko (051) 368 890.
www.zazdravje.net 		

SANOLABOR VELENJE

Tomšičeva cesta 13-15, 3320 Velenje
Odpiralni čas: 8-19h (PO-PE), 8-12h (SO)
03 897 73 20 // mp.velenje@sanolabor.si
Svojim kupcem ponujamo certificirane eko izdelke prepoznavnih blagovnih znamk
ter največji nabor naravne kozmetike. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in otroke.

pOSAvSKA REGIJA

SANOLABOR SEVNICA

Trg svobode 14 , 8290 Sevnica
Odpiralni čas: 10-18h (PO-PE), 8-12h (SO)
07 816 28 40 // mp.sevnica@sanolabor.si
Obiščite naš eko kotiček v katerem najdete: superživila, kakovostne maščobe, zdrave
prigrizke, hrano za posebne dietne potrebe in naravno kozmetiko. Seveda pa ostajamo zvesti svoji siceršnji ponudbi - medicinskim pripomočkom, zdravilom brez recepta
in prehranskim dopolnilom, izdelkom za boljše počutje ter izdelkom za nosečnice in
otroke.

LJUBLJANSKA, CELJSKA, KOROŠKA IN POMURSKA REGIJA
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Vseslovenska izdaja eko vodiča je na voljo v PDF obliki na www.zazdravje.net
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naravna preh.
dopolnila
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medicinski
pripomočki

eko hrana za
dojenčke in otroke
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Tokrat želimo vzeti pod drobnogled tudi druga področja, na katerih se srečujemo z oznakama eko in bio – ekološka gradnja, ekološki
turizem, ekološka vozila …
Zato vabimo vse, ki imate vprašanja na to
temo, ki poznate problematiko posameznih
področij ali pa ste ponudnik, ki bi se želel predstaviti tistim, ki iščejo ekološke rešitve, da se
nam oglasite. Pokličete lahko na telefonsko številko (041) 770 120 ali pa nam pišete na e-naslov
damjana.goter@gmail.com.

Ne spreglejte
poletnih dogodkov
Poletje je čas, ko na vseh koncih Slovenije
potekajo različni dogodki, srečanja in izobraževanja o samooskrbi, zeliščarstvu, naravnem
zdravljenju in zdravi prehrani. Številni prireditelji nam informacije o dogajanju pošljejo
prepozno, včasih pa se zgodi tudi to, da je
treba napovedani dogodek zaradi slabega
vremena prestaviti. Zato je najbolje, da redno
spremljate koledar dogodkov na spletni strani www.zazdravje.net ali pa se na tem naslovu
vpišete na prejem naših e-novic.
Zaradi manjšega obsega poletnega dogajanja bodo e-novice junija, julija in avgusta
izhajale na dva tedna.
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Kako daleč smo
od prepovedi
amalgama?

okolja (amalgam je nevaren zastrupljevalcev okolja) lahko storimo to, da pri zobozdravniku zahtevamo drugačne zalivke. V primerjavi s škodo, ki jo
povzročajo amalgami, je doplačilo zanemarljivo.
Amalgam sestavlja približno 50 odstotkov živega
srebra, pomešanega z bakrom, srebrom, cinkom
in kositrom. Za živo srebro je dokazano, da uničujoče vpliva na ledvice, osrednji živčni sistem in srčno-žilni sistem! S tem, ko amalgamu rečete ne, lahko otroke rešite avtizma, sebe pa Alzheimerjeve
bolezni, težav s ščitnico, multiple skleroze … zanamcem pa zapustite čistejše okolje.
Pri tem ne gre pozabiti, da je najnevarnejše odstranjevanje amalgama. V primeru nepravilnega
postopka namreč prav takrat nastopi največja
obremenitev. Ker smo o tem že veliko pisali, priporočamo, da si te članke preberete v našem spletnem arhivu www.zazdravje.net. Zadostuje, da v
iskalnik vpišete besedo amalgam.

Zavedanje, da so amalgamske zalivke
veliko večji dejavnik tveganja, kot je bila
še nedavno pripravljena priznati stroka,
je iz dneva v dan večje. Zlasti po tistem,
ko je Evropska komisija predstavila študijo, v kateri predlaga opustitev uporabe
amalgamskih zalivk do leta 2018. Evropskim ustanovam in državam članicam
EU je na voljo le še tri leta časa, nato pa
bodo morale upoštevati navodila Evropske komisije in ustrezno ukrepati.
Čeprav je iz dneva v dan bolj znano, kako nevarne
so amalgamske zalivke, jih številni zobozdravniki
še naprej vgrajujejo. Tudi številni pacienti se še
vedno odločajo za amalgamske zalivke, saj zanje
ni treba doplačati, poleg tega menijo, da najbrž
niso tako zelo nevarne, če jih vse do zdaj niso
prepovedali.
Žal so amalgamske zalivke nevarne, le mlini, ki odločajo o tem, kdaj bo posamezna država prepovedala živo srebro v zobnih zalivkah in tudi v drugih
izdelkih (baterije, sijalke …) potekajo različno hitro ali, bolje rečeno, različno počasi.
Med prvimi so uporabo amalgama prepovedale
Norveška, Švedska in Danska, številne države, kot
so Finska, Nizozemska, Italija, Nemčija, Avstrija in
Španija, pa so njegovo uporabo znatno omejile
(zobozdravniki amalgamskih zalivk ne vgrajujejo nosečnicam in otrokom). Mnoge države podpirajo pobudo za odpravo uporabe amalgama,
vendar še niso določile, kdaj ga bodo prenehale
uporabljati. Za svoje zdravje in tudi za zdravje
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Vitalna voda pomaga razstrupljati
Po odstranitvi amalgamskih zalivk začnite
z večmesečnim procesom razstrupljanja.
Zmagovalna kombinacija so alge klorela in
velika količina vitalne vode, ki bo težke kovine odplaknila iz telesa. Revitalizirana voda
iz izdelkov Nature's Design ima manjšo površinsko napetost, zato hitreje prodre do
vsake celice, kar pospeši proces razstrupljanja. Najbolj vsestransko uporabna je karafa
Aladin, steklenico Lagoena ali stekleno slamico pa boste lahko vedno nosili s sabo.
Več na www.oblikenarave.si ali na 040 623 186.
www.zazdravje.net

