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Vivamel
Vse o zdravljenju ran z medicinskim kostanjevim medom
REVIJA TOSAMINIH BELIH ŠTACUNC
BREZPLAČNI IZVOD

UVODNIK
O MEDU – TEKOČEM ZLATU
V številko časopisa Naravnost, ki jo držite v rokah, smo zapisali
vse tisto, kar vam bo prišlo prav v pomladnih mesecih, ko se
marsikdo po dolgi zimi odloča, da bo končno začel živeti bolj
zdravo in bolj aktivno. Pripravili smo nabor nasvetov in izdelkov,
ki vam bodo s pomočjo naravnih sestavin pomagali spodbuditi
imunski sistem, oživiti kožo, preseči bolečine v sklepih in
predvsem omogočiti vašemu telesu, da v polnosti užije prve
tople mesece.
Največ prostora pa smo namenili liniji izdelkov, na katere smo v
Tosami najbolj ponosni: oblogam za celjenje ran Vivamel, katerih osnova je medicinski kostanjev med. To, da ima med celo
množico koristnih lastnosti, vemo vsi že od malih nog. Da je
odličen tudi za celjenje ran, so v svetu vedeli že pred tisočletji, v
zadnjem stoletju pa se je nanj zaradi razmaha antibiotikov kar
malo pozabilo. Šele dobrih 20 let je namreč star prvi članek
sodobne medicine, ki govori o vplivu medu na celjenje.
Deset let pa je letos stara prva obloga za rane Vivamel, ki smo
jo razvili v Tosami. Med šestimi osnovnimi vrstami slovenskega
medu smo zanjo izbrali kostanjevega, ki je pokazal najboljše
lastnosti. Obloge smo testirali na Kliničnem oddelku za kirurške
infekcije in s študijo dokazali uspešno ter za povprečno 21 dni
hitrejše celjenje ran.
Vzemite si čas in pozorno preberite vse o medu in njegovem
skoraj čudodelnem delovanju na rane. Pa tudi o izdelkih
Vivamel, ki so mnogim, ki so leta dogo trpeli zaradi kroničnih
ran, vrnili vero v življenje. Ugotovili boste, da je medicinski med
nepogrešljiv tudi v vaši domači lekarni.
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ZDRAVJE

Medicinski kostanjev med

[

SODOBEN NAČIN
ZDRAVLJENJA RAN

]

V zadnjih tridesetih letih je znanje o celjenju ran izredno napredovalo. Številne
raziskave so pokazale, da je potreben popolnoma drugačen pristop; bolnika
z rano je nujno obravnavati celostno. Potrebno je poiskati vzrok za nastanek
rane in pri izbiri načina zdravljenja upoštevati zunanje in notranje dejavnike,
kot so bolezen, prehranski režim, psihofizična kondicija in drugi. Oboji namreč
lahko pozitivno ali negativno vplivajo na uspešnost zdravljenja. Naravnim
procesom celjenja lahko pomagamo s sodobnimi oblogami za rane.
Zdravljenje ran je najbolj učinkovito v vlažnem okolju
Že leta 1962 so dokazali, da se rana najbolje celi v
normalnih fizioloških pogojih tj. v vlažnem okolju s
primerno temperaturo. V takem okolju telo aktivira
mehanizme, ki pospešijo celjenje.

Sodobna oskrba ran namesto klasične
Ne tako dolgo nazaj so »suhe rane« prevezovali suho,
»mokre rane« pa mokro, uporabljali so gazo, antiseptike, vodikov peroksid, obkladke s fiziološko raztopino. Gaza, prepojena s fiziološko raztopino in izcedkom iz rane, se je posušila, preveze so bile boleče,
tkivo se je vedno znova ranilo. V rani so ostajali drobci
materiala, ki so kot tujki povzročali vnetje, zaradi česar
se je rana celila počasi. Suha rana se je ravno tako
celila počasi, celice in encimi v takem okolju ne
morejo delovati. Obe metodi imenujemo klasična
oskrba rane - danes medicinski strokovnjaki tako
prakso odsvetujejo.

Ko se zdravnik odloči za zdravljenje s sodobno oblogo,
izbere tako, s katero najprej pripravi rano na celjenje in
vzpostavi vlažno okolje.
Na začetku je namreč potrebno spodbuditi dobro
prekrvavitev in pretok tekočin v rani, izčistiti rano in
odpraviti izcedek ter zmanjšati bakterijsko breme.

“

Rana se v vlažnem okolju celi
dvakrat hitreje kot v suhem.

”

Tradicija zdravljenja ran z medom
Med je bil sprva življenjsko pomembna hrana, kasneje
pa učinkovito sredstvo za oskrbovanje ran. Že 2000 let
pred odkritjem bakterij, ki povzročajo vnetja v rani, so
ga uporabljali kot zdravilo. Hipokrat (460 let p.n.št.) ni
bil prvi, ki ga je opisoval in priporočal, zabeležen je že v
hindujskih skriptih, vključevale so ga grške in rimske
šole. Po odkritju penicilina je njegova raba zamrla.
Zaradi odpornosti, ki so jo nekatere bakterije razvile na
antibiotike, danes med spet dobiva pomembno mesto
pri zdravljenju ran.

Skender Veliu, dr. med., spec. splošne kirurgije
UČINKOVITO ČIŠČENJE RANE
Za zacelitev akutnih in kroničnih ran uporabljamo
različne sodobne obloge. Že v začetni fazi zdravljenja
so lahko v ospredju medene obloge, saj je z njimi
mogoče odstranjevati odmrlo tkivo.
Osmotsko delovanje medicinskega medu v rani
namreč aktivira fiziološko čiščenje in spodbudi
lokalni imunski odziv. Med v rani vzpostavi in

V Tosami smo Vivamel, obloge z medicinskim kostanjevim medom, razvili pred desetimi leti.

vzdržuje vlažno okolje ter tudi zmanjša mikrobno
breme, kar pospeši celjenje.
4

“

Zakaj med?
Med je, če ga v celoti pridelajo čebele, učinkovito naravno sredstvo, ki v rani vzpostavi vlažno okolje in pomaga
pri celjenju brez toksičnih stranskih učinkov. Pomembno
vpliva na dejavnike, ki zavirajo celjenje, in hkrati aktivira
procese, ki pospešujejo celjenje.
Številne raziskave in klinični testi, tudi slovenski, potrjujejo
izjemno učinkovitost medu v procesu celjenja.

Vivamel, medicinski
kostanjev med, odlikujejo
kompleksni mehanizmi, ki
učinkovito pospešujejo
celjenje rane.

”

Zakaj ne morem uporabiti kateregakoli medu?
Med, ki ga uporabljamo kot hrano, ni steriliziran in lahko
vsebuje nevarne bakterije, tudi tiste, ki izločajo strup
botulin. Te bakterije v medu preživijo kot spore. Bakterije
torej lahko z medom zanesemo v rano, kjer imajo odlične
pogoje za rast in razmnoževanje, in lahko povzročijo zelo
resno okužbo.
Bakterije in druge mikrobe uničimo z ustrezno sterilizacijo.
Vivamel steriliziramo s t.i. hladno sterilizacijo (e-beam), ki
ne vpliva na lastnosti in zdravilne učinke medu. Medicinski
med je torej sterilen.

Vseh šest osnovnih vrst medu smo v Tosami, s ciljem
izbrati tistega, ki izkazuje najboljše lastnosti, ki spodbujajo celjenje rane, testirali in opravili mikrobiološke in
biokemične analize. V klinični študiji pa smo potrdili še
učinkovitost izbrane vrste medu.
Kostanjev med je eden izmed najbolj čistih vrst medu in
je ZAKLADNICA ZDRAVILNIH SNOVI. Vsebuje sladkorje
v idealnem medsebojnem razmerju, aminokisline, encime,
vitamine, minerale, hormone, kisline in antioksidante.

Poleg pravega načina sterilizacije, s katero zagotovimo
odsotnost mikrobov, je pomembno, da Vivamel
vsebuje snovi, ki pospešujejo celjenje.
Analize so potrdile: najboljši je kostanjev med
Čebelarji v Sloveniji pridelujejo veliko vrst medu; osnovne
vrste so akacijev, cvetlični, lipov, kostanjev, gozdni in
hojev med.
Zdravilni potencial medu je odvisen od vrste rastline na kateri
se pase čebela, in encimov, ki jih izloči v med.

Rano moramo učinkovito izčistiti
V procesu celjenja rane je izredno pomembna odstranitev
odmrlega tkiva, ki kot fizična bariera preprečuje celjenje, poleg tega pa je idealno gojišče za bakterije. Če je
mrtvega tkiva res veliko, je najprej priporočljivo poseči
po bolj radikalni metodi (npr. kirurški odstranitvi), v
nadaljevanju pa uporabljati obloge, ki zagotavljajo
odstranjevanje mrtvin in izločka iz rane. Medicinski med
je učinkovito sredstvo za čiščenje rane.
Za čiščenje rane je kostanjev med odlična izbira
Zaradi visoke vsebnosti sladkorja med v rani aktivira
osmotski efekt, ki poveča pretok tekočin v tkivu in
sproži imunski odziv. Povečan pretok tekočin razmehča
mrtvo, nevitalno tkivo, ki odstopi brez bolečin. Osmoza
tudi povzroči vlek tekočine iz tkiva, zaradi česar se
zmanjša oteklina in bolečina. Povečana prekrvavitev v
tkivu zagotavlja konstanten dotok kisika, hrane za
celice in obrambnih celic, ki poskrbijo za čiščenje rane
in obrambo pred okužbo.
Šele očiščeno dno rane omogoča nemoteno celjenje,
raztopljeni med pa v rani vzpostavi vlažno okolje, ki je
za celjenje najbolj optimalno.

Jasna Cerlini
skrbnica izdelkov Vivamel
Izbrali smo med, ki izkazuje najvišji potencial za
zdravljenje ran. Naravno pridelan med pravega
kostanja je ena najbolj čistih vrst medu, izjemne

Čim hitreje moramo zmanjšati vnetje
Med z visoko vsebnostjo sladkorjev v rani povzroči
visok osmotski tlak, poveča se prekrvavitev. Osmoza
množično pritegne obrambne celice, ki razgradijo
odmrlo tkivo, in povzroči privlak limfne tekočine iz rane
ter s tem razbremeni tkivo – zmanjšata se edem in
bolečina.

sestave. Je med gozdne paše, ki ni kontaminiran s
pesticidi in težkimi kovinami.
Za proizvodnjo oblog Vivamel z medicinskim
kostanjevim medom uporabljamo izključno naravno
pridelan kostanjev med, v 100 % koncentraciji, brez
dodanih zgoščevalcev.
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VITAMIN C

FLAVONOIDI

FENOLNE
KISLINE

KALIJ

KALCIJ

MANGAN

PROLIN

KINURENSKA
KISLINA

GLUKOZA
OKSIDAZA

K antimikrobnemu delovanju medu dodatno prispeva
encim glukoza oksidaza, ki sproži reakcijo, v kateri
nastajata vodikov peroksid in glukonska kislina, oba
dodatno znižata pH in bakterijam še poslabšata pogoje
za rast in razmnoževanje.
Biofilm – izziv kroničnih ran
Bakterije v več kot 90 % kroničnih ran ustvarijo biofilm obdajo se s posebnim polisaharidnim plaščem, ki jih ščiti
pred zunanjimi vplivi, antibiotiki in imunskim odzivom
gostitelja. Pod plaščem, ki je sicer prepusten za kisik in
hranilne snovi, se razmnožujejo in razraščajo v kolonije, ki
zavirajo celjenje rane.

S privlakom vode v med oz. razredčenjem medu encim
glukoza oksidaza, katerega vsebnost v kostanjevem
medu je visoka, aktivira kemijsko reakcijo, v kateri se
počasi in v nizkih koncentracijah sprošča vodikov
peroksid. Le-ta aktivira encime, ki ravno tako vplivajo
na zmanjševanje vnetja v rani. Skrajšanje vnetnega
procesa v rani vodi v celjenje z manj oz. brez brazgotin.

Izjemnost kostanjevega medu je tudi visoka vsebnost
kinurenske kisline (do 6-krat višja kot pri ostalih vrstah
medu). Kinurenska kislina destabilizira in preprečuje
nastanek biofilma.

“

Kostanjev med vsebuje antioksidante
Antioksidativni potencial kostanjevega medu je posledica kombinirane dejavnosti spojin z antioksidativnimi
lastnostmi; najpomembnejše so flavonoidi, aminokislina
prolin in askorbinska kislina (vitamin C).

Ob upoštevanju biokemijskih
in fizikalnih lastnosti
kostanjevega medu ter njegove
učinkovitosti, ga medicinski
strokovnjaki priporočajo za
celjenje akutnih in kroničnih
ran. Obloge Vivamel dokazano
skrajšajo čas celjenja rane.

Protivnetno delovanje flavonoidov in fenolnih kislin
temelji na inhibiciji prostih radikalov in vzpostavitvi
oksidativnega ravnovesja v tkivih.
Preprečiti moramo okužbo
Najpomembnejše lastnosti medu, ki vplivajo na
antimikrobno delovanje, so visoka vsebnost sladkorja,
pH medu, encim glukoza oksidaza in visoka vsebnost
kinurenske kisline.

”

Visoka vsebnost sladkorja povzroči osmotski tlak, ki
dehidrira bakterije, kisel pH medu pa ustvari
v rani okolje, v katerem bakterije nimajo
SPODBUJA
pogojev za rast in razvoj.
ČIŠČENJE RAN

VZPOSTAVI VLAŽNO
OKOLJE
• Velika vsebnost sladkorja v
medu povzroči osmotski tlak,
ki v rani pospeši pretok
tekočin in vzpostavi
vlažno okolje.
• Med zaradi svoje viskoznosti
v celoti prekrije rano in tako
zagotavlja
vlažno okolje.

• Velika vsebnost sladkorja
v medu povzroči osmotski
tlak, ki pospeši pretok
tekočin v tkivu, kar zmehča
in raztopi mrtvine v rani.
• Aktivira encime, ki
razgrajujejo
mrtvine v rani.

DELUJE
PROTIVNETNO

• Flavonoidi, fenolne kisline
in ostali antioksidanti
delujejo protivnetno.
• Velika vsebnost sladkorja
v medu nase veže tekočino
iz rane in s tem zmanjša
oteklino.

DELUJE
ANTIMIKROBNO

POSPEŠUJE CELJENJE
RAN Z MANJ BRAZGOTIN

• Takojšnja uporaba
medu vzpodbuja celjenje
z manj ali brez brazgotin.
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• Velika vsebost sladkorja
v medu bakterije izsuši.
• Encim glukoza oksidaza
sproži nastanek
vodikovega peroksida,
ki deluje antimikrobno.
• Kisel pH medu zavira
rast bakterij.

ZMANJŠUJE
NEPRIJETEN VONJ

• Bakterije se v rani namesto
z izločkom hranijo s sladkorjem
iz medu, pri čemer nastaja
mlečna kislina, ki ne smrdi in
dodatno ustvarja kisel pH, ki
deluje antimikrobno.

Indikacije
Akutne in kronične rane, vključno rane pri sladkornih
bolnikih.

Okužene rane nehajo smrdeti
Bakterije se v rani prehranjujejo z odmrlim tkivom, pri
čemer izločajo snovi, ki povzročijo neprijeten vonj. Ko
zdravimo rano z medom, se bakterije hranijo z glukozo, pri
čemer izločajo mlečno kislino. Le-ta nima neprijetnega
vonja, poleg tega pa dodatno zniža pH in bakterijam še
poslabša pogoje za rast in razmnoževanje.

Kontraindikacija in previdnost
Čeprav alergijska reakcija na med ni pogosta,
uporabo izdelkov Vivamel odsvetujemo osebam z
alergijo na med. Pri osebah z alergijo na čebelji strup
pa svetujemo uporabo pod zdravniškim nadzorom.

Na zapiranje rane vpliva več mehanizmov
Z medicinskim kostanjevim medom v rani vzdržujemo
vlažno okolje. V takem okolju imajo kožne (epitelne) celice
pogoje, da se lahko delijo in migrirajo z robov rane proti
sredini ter rano zapirajo. Sladkorji v medu dajejo epitelnim
celicam energijo, encim glukoza oksidaza, ki sproži
nastajanje vodikovega peroksida, pa pospešuje nastajanje
novih krvnih žilic, vezivnega tkiva in kolagena. Za tvorbo
kolagena pa je izjemno pomembna aminokislina prolin, ki
jo kostanjev med vsebuje res veliko. Tvorbo kolagena
pospešijo še elementi, katerih vsebnost v kostanjevem
medu izstopa, in sicer kalij, mangan, cink in vitamin C.

Lahko uporabljam Vivamel obloge, če sem
diabetik?
Da. Klinično dokazano uporaba medicinskega medu
za zdravljenje ran ne vpliva na nivo krvnega sladkorja.
Poleg tega pa je medicinski kostanjev med pri
zdravljenju ran pri diabetikih učinkovit: rana se hitreje
izčisti, vnetje, otekanje in bolečina hitreje izzvenijo,
neprijeten vonj se zmanjša, nastajanje novega tkiva in
zapiranje rane je hitrejše, manj je brazgotin in ni
poškodb tkiva.

Vivamel je primeren za vse generacije
Glavna učinkovina izdelkov Vivamel je 100-odstoten
naraven medicinski kostanjev med, zato so izdelki
Vivamel primerni za vso družino, tudi za otroke, starostnike
in živali.
Morebiten pojav in lajšanje bolečine
Pri nekaterih pacientih lahko pride do prehodnega pekočega občutka, ki ga povzroči osmotski tlak. Občutek slabi z
zmanjšanjem edema in količine izločka, zmanjšuje se iz
preveze v prevezo.
Pomembna je psihična priprava pacienta (razumevanje
osmotskega učinka medu) in dodatne strategije pri osebah
z bolečimi razjedami, kot npr. postopno večanje z oblogo
pokrite površine dna rane (manjša mesta na začetku) in/ali
protibolečinska terapija po posvetu z zdravnikom.

Izdelki Vivamel
•

ZA RANE Z ZMERNIM DO OBILNIM IZLOČKOM:

vivamel ALGINAT

ALGINATNA OBLOGA Z MEDICINSKIM MEDOM
•

ZA RANE S ŠIBKIM IZLOČKOM:

vivamel CONTACT
KONTAKTNA MREŽICA Z MEDICINSKIM MEDOM
•

ZA RANE S ŠIBKIM IZLOČKOM ALI BREZ NJEGA:

vivamel TUBA
MEDICINSKI MED
Tekoči med iz tube uporabljamo kot samostojno oblogo,
lahko ga dodajamo ostalim oblogam za intenzivnejše delovanje.
•

NEPOGREŠLJIV DEL DOMAČE LEKARNE:

vivacare MEL
priročno pakiranje z obliži
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ZDRAVJE

Po ortodontskem zdravljenju

[

ZA ZDRAV NASMEH

]

Osnova za dobro ustno zdravje je kakovostna higiena, ki jo najlaže vzdržujemo
z rednim odstranjevanjem zobnih oblog. Te niso nič drugega kot skupki bakterij
in drugih mikroorganizmov, ki s svojim delovanjem lahko poškodujejo zobe in
dlesni. Če želimo ohranjati dobro ustno zdravje, moramo dobro poznati svojo
ustno votlino, vključno z vsemi skritimi kotički, ki jih z zobno ščetko težje dosežemo, saj so to mesta z odličnimi pogoji za kopičenje bakterijskih oblog.
Kje se najbolj zatika
V ustih imamo vsaj dve področji, ki se jima moramo še
posebej posvetiti, če nosimo zobnih aparat ali ne. Gre
za rob dlesni in medzobne prostore. Ko pa imamo na
zobeh nameščen fiksni zobni aparat, se število takšnih
kotičkov nenadoma poveča, zato je v teh primerih
potrebno sistematično in kakovostno očistiti dodatne
površine.
Rob dlesni
Rob dlesni zmeraj predstavlja kritično mesto za razvoj
vnetja. Ko so na zobeh nosilci aparata, pa postane
čiščenje velikokrat oteženo, zato moramo biti na to
pozorni. Še zmeraj velja, da rob dlesni ščetkamo z
malimi krožnimi gibi, pri tem pa uporabljamo izjemno
mehko zobno ščetko. Tako poskrbimo, da zobne
obloge dobro odstranimo, hkrati pa ne poškodujemo
dlesni.

nahajajo kritična mesta za nastanek zobne gnilobe. Po
končanem ortodontskem zdravljenju se namreč
pogosto dogaja, da so zobje sicer lepo poravnani,
vendar ostanejo ob nosilcih fiksnega ortodontskega
aparata poškodovani zaradi zobne gnilobe. Da se kaj
takega ne bi zgodilo, si lahko pomagate z večjimi
medzobnimi ščetkami, zelo uspešni pa boste še z
uporabo ščetke z enim snopom ščetin. Ta bo zelo
učinkovito očistila težko dostopna mesta okoli nosilcev
in žičk fiksnega ortodontskega aparata, kjer je velika
verjetnost, da se zaradi nezadostnega čiščenja pojavi
karies. Čopasta zobna ščetka CURAPROX CS single
v vaših ustih doseže in očisti tudi druge skrite kotičke.
Z njo boste kos še tako velikemu izzivu in korak bližje k
popolni ustni higieni. O primerni negi lahko večkrat
povprašate tudi ortodonta. V času nošenja aparata ga
boste namreč redno obiskovali, saj bo skrbel za
menjavo lokov, mogoče tudi za premeščanje nosilcev.

Medzobni prostori
Ker se vnetje dlesni začne ravno na težje dostopnih
mestih, moramo skrbeti, da bakterijske obloge redno
odstranjujemo tudi iz teh, očem skritih predelov. Če
tega ne storimo, se poveča tveganje za nastanek
kariesa v medzobnem prostoru. Za čiščenje medzobnih prostorov uporabimo fine medzobne ščetke s
tankim žičnim jedrom, s katerimi dosežemo še tako
ozke prostore. Pri izboru prave velikosti medzobne
ščetke vam lahko pomagata zobozdravnik ali ustni
higienik, sicer pa lahko to naredite tudi sami, s
poskušanjem.
Za zobnim aparatom se skriva več umazanije, kot
mislite
Vsi, ki nosite fiksni zobni aparat, morate ob skrbi za
čistost roba dlesni in medzobnih prostorov poskrbeti
še za kakovostno čiščenje nosilcev aparata, saj se tam

Katarina Petrović
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Revmatski artritis

[

BOLEČINE ZARADI REVME?

]

Revmatski artritis ali po domače »revma« je skoraj že ljudska bolezen.
Seveda pa si vsak od nas prizadeva, da bi bile bolečine čim manjše in bi nas
čim manj ovirale pri dnevnih aktivnostih. Lajšanje in odpravljanje bolečin pa
ni več povezano samo s kupom različnih tablet.
Številka 1
NODOL združuje zdravilno moč rastlin, kot so arnika,
vražji krempelj, aloe vera in druge. Poleg tega, da
izdelki umirjajo in postopoma odpravljajo bolečino,

»Revma« je izraz za več kot 100 različnih obolenj
sklepov. Bolj pravilno pa se imenuje revmatoidni
artritis. Čeprav v večini primerov prizadene ljudi,
starejše od 40 let, je vse bolj pogosta tudi pri mlajših.
Najpogostejša so vnetno-revmatična in degenerativna
obolenja sklepov. Vzrokov za nastanek bolezni je
veliko, tako kot je tudi vrst obolenj veliko. Najbolj
tipični vzroki so obraba sklepov, pogoste in močne
obremenitve zaradi narave delovnega mesta, poškodbe vezi in kit, poškodbe sklepov in tudi dedne obremenitve.
Življenje brez bolečin
Za kvalitetno življenje z »revmo« je pomembna čim
zgodnejša diagnoza in učinkovito zdravljenje. Na
srečo učinkovito zdravljenje ni več povezano samo s
celo pestjo zdravil in veliko negativnimi stranskimi
učinki. Dolgo časa so zdravniki namreč za podobne
težave predpisovali predvsem zdravila na osnovi
kortizona in analgetike, ki pa ob daljši uporabi
pomenijo veliko obremenitev za naše telo, predvsem
jetra, ledvica in srce. Ob uporabi in kombinaciji
kvalitetnih naravnih sestavin so zelo učinkovita tudi
naravna sredstva. Zaupa jim vedno več strokovnjakov,
tako farmacevtov kot fizioterapevtov.

hkrati povečajo prekrvavitev, umirjajo vnetja, pospešijo
obnovo tkiv in obnavljajo hrustanec. NODOL Krema je
tako postala nepogrešljiva za ljudi s kroničnimi bolečinami.
Zaradi svojih pozitivnih lastnosti je izjemno priljubljena
pri tistih, ki ne želijo v svoje telo vnašati sintetičnih
zdravil, saj ta pogosto prinašajo tudi neželene stranske
učinke. NODOL Kremo pa vse pogosteje kombiniramo
tudi z medicinskim pripomočkom nove generacije, z
NODOL Obliži. NODOL Obliži so enostavna in praktična rešitev predvsem za obolenja in bolečine hrbtenice.
Na prizadeto mesto si jih nalepimo in pustimo delovati
celih 24 ur. Ker ne mastijo oblačil in so brez vonja, nas
ne ovirajo pri opravljanju dnevnih aktivnosti. Za njimi
stoji vrsto let raziskav in klinične študije, ki potrjujejo
njihovo učinkovitost. Že po petih dneh uporabe se
bolečina zmanjša za skoraj 60 odstotkov. Nad njihovo
učinkovitostjo in praktičnostjo so navdušeni tudi številni
aktivni posamezniki, ki potrebujejo hitro in ciljno delovanje.
NODOL Krema in NODOL Obliži so na voljo v vseh
Tosaminih Belih štacuncah.
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Zaradi
ostajam mlad.
Ker deluje.

a
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www.sanofarm.si

Na voljo v lekarnah in
specializiranih trgovinah

Adijo, suha koža!

NASVET

[

]

HMELJ - DARILO KOŽI

Eden od razpoznavnih znakov suhe kože so skupki delno odluščenih korneocitov (bele luske). Premajhen vnos vode in izpostavljenost mrazu, vetru,
onesnaženemu zraku ter zadrževanje v ogrevanih prostorih botrujejo k težavam s suho kožo v jesenskem in zimskem času. Koža je na otip hrapava in
groba, brez sijaja, manj voljna, pojavijo se bele luske, nemalokrat poči,
spremlja pa jo nelagoden občutek zategnjenosti, srbečica, ščemenje in
bolečina.
in ovsa kožo obdari z vlago in občutkom mehkobe.
Blag antiseptični učinek hmelja v kombinaciji z
ognjičem obnavljanja razpokano, izsušeno in problematično kožo.

Pozitivni učinki hmelja
Na pobudo Thermane Laško smo pred leti zasnovali
edinstveno linijo z izvlečkom hmelja. Ta deluje protimikrobno in protivnetno, s svojim blagim estrogenskim delovanjem spodbuja sintezo kolagena, poveča
čvrstost kože in njeno navlaženost ter spodbuja
obnovo kožnega tkiva in zmanjšuje vidne znake
staranja.

Za suho kožo obraza, za oba spola
Najbolj pa je vsakdanjim izzivom in zunanjim vplivom
izpostavljena koža obraza. Lekovita HMELJ vlažilna
krema je primerna za nego normalne ali suhe
razdražene kože. S pomočjo avokadovega olja fitoestrogeni iz hmelja prodrejo v globlje plasti kože, kjer
varujejo kolagenska vlakna in ohranjajo napetost kože.
Izvleček ovsa, naravni vir vitaminov B, vlaži, mehča,
varuje in dobrodejno vpliva na razdraženo kožo.
Kombinacija olj zagotavlja vsakodnevni vir maščobnih
kislin, vitaminov in antioksidantov. Krema je primerna
za ženske in moške, tudi kot zaščitna nega razdražene
moške kože po britju, je pa tudi odlična izbira pri negi
izsušene nečiste kože.

Za masažo suhe, razpokane kože
Po svoji funkcionalnosti med izdelki izstopa Lekovita
HMELJ masažno olje z izključno naravnimi sestavinami za nego normalne ter suhe rdeče in občutljive
kože. Mešanica bogatih hranljivih olj soje, oliv in
pšeničnih kalčkov z dodanimi izvlečki hmelja, ognjiča

Proti gubam in za občutljivo kožo
V s hranili bogati Lekovita HMELJ hranljivi kremi
lahkotne teksture proti staranju kože ter nastajanju gub
smo blago estrogensko delovanje hmelja nadgradili s
fitoestrogeni iz olja gensko nespremenjene soje. Kožo
varuje pred izsuševanjem in spodbuja njeno obnavljanje.
Lecitin sodeluje pri presnovi holesterola, Q10 in vitamini
so dobrodejni za vezno tkivo kože. Slezenovec vsebuje
vitamine A, B, C in E, aminokisline, tanine ter sluzi,
podobno kot islandski lišaj s svojim blagim antiseptičnim delovanjem. Obogatena z ameriškim slamnikom
lajšata probleme s kožo, jo mehčata in gladita suho
hrapavo površino. Krema je primerna za nego
normalne ali rdeče in občutljive suhe kože žensk in
moških.
Lucija Sotošek, mag.farm. (LEKOS d.o.o. Sevnica)
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Fitoterapija za vsak dan

[

NARAVNA MEDICINA ZA
DOJEČE MAMICE

]

Zgodba o zdravljenju z naravo je pred 35 leti zrasla v idilični pokrajini ob
izviru reke Duero v Španiji. S Sorio Natural živi celotna pokrajina, kjer v sozvočju
z ritmi narave pridelujemo več kot 70 vrst zdravilnih rastlin.
Večino rastlin vzgojimo na lastnih plantažah, ki se na
več kot 480 hektarih razprostirajo ob izviru reke Duero,
na nadmorski višini 1200 metrov. Reka poskrbi za
namakanje, mrzle noči za manj škodljivcev, visoke
dnevne temperature pa za odporne rastline, ki vsebujejo več aromatičnih snovi kot rastline, ki rastejo v bolj
zmernem podnebju. Skladno z biodinamičnimi
metodami kmetovanja rastline budno spremljamo in
preverjamo, kdaj vsebujejo največ aktivnih snovi.

Zakaj so kapljice Soria Natural tako učinkovite?
Iz sveže pobranih rastlin pripravimo ekstrakte, ki so celo
do 25-krat učinkovitejši od običajnih tinktur. Z lastnimi
inovativnimi postopki smo v liniji XXI kapljic in kapsul
uspeli pridobiti koncentrirane aktivne učinkovine in hkrati
ohraniti vse hitro hlapljive lastnosti svežih rastlin. Namesto
sušenja z vročim zrakom, pri katerem so izgube učinkovin velike, uporabljamo precej dražji postopek sušenja z
zamrzovanjem, imenovan liofilizacija, kar omogoča
boljšo kvaliteto ekstraktov. Soria Natural ima certifikat o
organski pridelavi surovin ter standarde visoke kakovosti
GMP, ISO 9001 in 14001.
Vse več ljudi išče učinkovite naravne izdelke
Uporabniki se vračajo po izdelke Soria Natural, ker so
učinkoviti in ne obremenijo telesa. Naravna medicina je
hkrati tradicija in prihodnost. Za naše najmlajše je še
posebno pomembno, da izbiramo preverjene naravne
izdelke, brez umetnih konzervansov in barvil.
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Doječe mamice: kako spodbuditi tvorbo mleka?
Za dojenčka je v prvih mesecih najboljša hrana mamino
mleko. Dojenje ščiti pred alergijami, številnimi okužbami
in izboljša nevrološki razvoj doječka. Koristi pa tudi
mamici: vpliva na reproduktivni sistem, uravnava odziv
na stres in zmanjšuje tveganje za določene vrste raka. 1

Semena triplata vsebujejo hranilne snovi: esencialne
maščobne kisline, beljakovine, vitamine in minerale, ki
obogatijo mamino mleko.
Učinkovitost semen te zdravilne rastline pri spodbujanju
nastajanja mleka so potrdile znanstvene študije. Zato
uporabo priporočajo tudi institucije za podporo dojenju.

Kako si lahko doječe mamice pomagajo v obdobju
manjšega nastajanja mleka?
Popiti morajo dovolj tekočine, počivati, poiskati pomoč
pri domačih opravilih, redno jesti zdrave obroke in
dojenčka čim večkrat podojiti.

Po kakšnem času uporabe mamice opazijo, da
nastaja več mleka?
Pri doječih mamicah se porast nastajanja mleka pozna
od 24 do 72 ur po jemanju triplata. Mnoge so spremenile število podojev in čas dojenja.3 Tudi v Kanadski
fundaciji za dojenje poročajo, da triplat hitro deluje in da
mamice opazijo razliko 12 do 24 ur po začetku jemanja.
Po izkušnjah številnih mamic v Sloveniji, ki uporabljajo
Triplat brezalkoholne kapljice Soria Natural, pa je
razlika vidna že pol ure po zaužitju kapljic.
Za pravilno odmerjanje in prave učinke priporočamo
uporabo standardiziranih ekstraktov triplata. To pomeni,
da je v vsakem odmerku enaka količina aktivnih
sestavin. Na podlagi tega je tudi določen učinkovit
dnevni odmerek, ki ga doječa mamica jemlje za
povečano tvorbo mleka.

Kako deluje triplat ali grško seno?
Triplat podpira tvorbo materinega mleka. Spodbuja
okrevanje in uravnavanje mesečnega ciklusa po porodu.
ALI STE VEDELI
Večjo tvorbo mleka spodbujajo tudi nekatere
zdravilne rastline. Kar 65 % svetovalk za dojenje je
mamicam priporočilo vsaj eno od zdravilnih rastlin
za spodbujanje dojenja. V raziskavi, objavljeni v
reviji Breastfeeding Medicine, poročajo, da so za

Viri:
1. Priročnik Tečaj laktacije za opravljanje izpita za naziv mednarodni
pooblaščeni svetovalec za laktacijo IBCLC; Felc, Skale; Celje 2010
2. Survey of Lactation Instructors on Folk Traditions in Breastfeeding.
Breastfeeding Medicine. August 2012.
3. Fenugreek: One Remedy for Low Milk Production, by Kathleen E. Huggins,
RN, MS, director of Breastfeeding Clinic at San Luis Obispo General Hospital

povečanje tvorbe mleka največkrat svetovale triplat
- grško seno. 2
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Nosečnost in porod

[

POMOČ ZA BOLEČO
HRBTENICO

]

Med nosečnostjo se žensko telo spreminja. Najbolj opazna sprememba je
povečanje trebuha, ko plod raste. Vedno večji in vedno težji plod povzroči
spremembo težišča telesa - premakne se naprej. To najbolj vpliva na mišice
in medvretenčne diske. Mišice morajo delati veliko več, da uravnotežijo
pritisk, ki ga sprememba težišča povzroča. Tudi diski morajo prenašati celo
do 20-krat večji pritisk (na primer ob sklanjanju).
Vpliv nosečnosti in poroda na trebuh
Ko trebušček raste, se mišice razmikajo in nekaterim
ženskam se stanje ne vrne v začetni položaj. V približno
tretjini primerov pride do razmika trebušnih mišic, ki ga
imenujemo diastaza rektusov.

Vpliv nosečnosti na ledveno hrbtenico
Od šestega meseca nosečnosti dalje se veliko nosečnic
sooča z bolečinami v hrbtu ali v predelu medeničnega
dna, saj je trebuh že občutno večji, težišče pa je
prestavljeno naprej. Nexcare™ opora za nosečniški
trebuh lajša tovrstne bolečine:

Po porodu priporočamo uporabo Nexcare™ pasu za
trebuh, ki drži skupaj obe strani trebušne stene in tako
pomaga, da se strukture vrnejo v običajen položaj.
• Pas drži trebuh v pravilnem položaju, mamici pa
zagotavlja občutek varnosti in udobja.
• Zagotavlja nežen, a še vedno močan pritisk na
trebušne mišice, ki so oslabljene po porodu.
• Pomaga mami, da se čim hitreje vrne k običajnim
aktivnostim.
• Posebej priporočljiv je po carskem rezu, saj nudi
trebuhu udobje in zaščito v času celjenja.
• Je iz mehkega materiala in neopazen pod oblačili.

REŠITEV:
Nexcare™ opora
za nosečniški trebuh

• Opora dvigne nosečniški trebuh in tako sprosti težo
otroka oz. omogoči, da se teža trebuha lepše
porazdeli po večjem delu hrbta.
• Nudi nežno, a stabilno oporo, kar sprošča nelagodje
v predelu hrbta in trebuha.
• Stabilizira hrbtenico in trebuh ter izboljšuje telesno
držo.
• Fiksira se z ježkom, kar omogoča prilagajanje
otrokovi rasti.
• Izdelana je iz nežnih materialov, ki koži omogočajo
dihanje.
• Opora je elastična in ne vsebuje lateksa.

Trebušček raste →
mišice se razmikajo,
v nekaterih primerih
se stanje ne vrne
v začetni položaj.
V 33 % primerov pride
do diastaze rektusov.

REŠITEV:
Nexcare™ pas za
trebuh po porodu

Informacije, podane v članku, ne nadomeščajo diagnoze
osebnega zdravnika ali specialista. Glede vašega zdravstvenega
stanja se vedno posvetujte z zdravnikom. Upoštevajte
navodila za uporabo izdelkov.
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Najboljše iz konoplje

[

PREVENTIVA

V KAKŠNI KONDICIJI PA
JE TVOJA KOŽA, MAMI?

]

Pravijo, da so trideseta nova dvajseta. Da imamo v teh letih največ energije
za vsakodnevne misije, da nam le redko zmanjka zanosa za nove dogodivščine,
in da življenje zajemamo z veliko žlico veselja. Pa je res vedno tako? Mlade
mamice se prepogosto znajdejo v vrtincu želja in zahtev tako tistih iz okolice
kot tudi tistih, ki si jih zastavljajo same.
O izzivih sodobnih mamic se je spraševala tudi blogerka
Iva, ki je posebno pozornost posvetila skrbi za kožo, ki je
v zgodnjih tridesetih prepogosto pozabljena.
V kakšni kondiciji pa je tvoja koža, mami?
»Niti utegnila nisem opaziti, kdaj je moja koža postala
nekoliko manj elastična in bolj suha kot leta poprej. Oči
so objele prve gubice, izgubila je sijaj. Včasih jemljemo
svoje telo res preveč samoumevno, mar ne? Skrbi pa se
pojavijo šele takrat, ko zdravje ne služi več brez težav. In
potem pridejo na vrsto vprašanja: “Kaj lahko ukrenem,
spremenim?” O tem se je spraševala Iva v svojem blogu.

Iva je izbrala konopljo
Iva je že v preteklosti uporabljala konopljina mazila
Hemptouch za nego problematične kože svojega
sina. Zdaj se je odločila, da moč konoplje preizkusi
tudi na svoji koži. Pravi, da je vitaminska krema za
obraz Hemptouch - glede na sestavine in številna
mnenja zadovoljnih uporabnikov - obetala. Zelo.
Iva je od prvega stika s Hemptouch konopljino
kozmetiko navdušena uporabnica njihovih izdelkov,
koža pa je končno takšna, da lahko brez slabe vesti
pravi, da so trideseta nova dvajseta!

Naravno udobje

PREVENTIVA

[

NAJBOLJ INTIMEN
DNEVNI ŠČITNIK

]

O
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Uporaba dnevnega ščitnika perila za marsikatero žensko predstavlja del
vsakodnevne nege tudi tiste dni, ko nima menstruacije. V Tosami nenehno
razmišljamo, kako poskrbeti za žensko intimno zdravje in ji obenem nuditi
maksimalno udobje. Zato prisegamo le na naravno udobje. Na udobje, ki ga
vi občutite, drugi pa ga ne opazijo. Razen v vašem nasmehu.
Najsodobnejše ultra tanko bombažno jedro
Linijo Natura Femina smo dopolnili z najbolj intimnim
bombažnim slipom. Ponaša se z naprednim ultra tankim
bombažnim jedrom za najbolj naravno in nežno zaščito
za vsak dan. Kot vsi izdelki v liniji Natura Femina, so
narejeni iz 100 % bombaža. Nad njimi boste navdušene
vse ženske, ki iščete zaščito, ki se mehko prilega
vašemu telesu, a je povsem neopazna. Inovativno
bombažno jedro pa se ponaša z zavidljivo vpojnostjo.
Nežen vrhnji sloj
iz 100 % bombaža.

Prijazna zaščita za vsak dan
Prednosti bombaža boste občutile še posebej, če se
srečujete s pogostimi težavami, razdraženostjo in vnetji.
Naravna sestava bombažnih ščitnikov Natura Femina
intimate slip podpira naravno zaščito nožnice, saj
ohranja njen naraven pH. So dermatološko testirani in
primerni tudi za najobčutljivejšo kožo. Najbolj intimni,
najbolj po meri vas in vašega telesa. Vsak dan.

Popolno
prileganje.

ne draži kože

Izjemno tanko
vpojno bombažno
jedro.

Zanesljiv zaščitni sloj,
ki diha.

intimna zaščita
za vsak dan

brez parfumov

KAJ PRAVIJO PRVE UPORABNICE?
»Nad ščitniki Natura Femina intimate slip sem
navdušena. Kako lahko tako tanek ščitnik nudi
tako dobro zaščito?«
Alenka K., Ljubljana
»Ščitnike perila uporabljam vsak dan. Tega ščitnika
sploh ne občutim. Res je intimen ;).«
Ivana, L., Kranj
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Razvijamo,
širimo, dopolnjujemo

[

NEGUJEMO GENERACIJE

KAJ JE NOVEGA V TOSAMI?

]

Novi potiski pleničk
Xkko
Vsestranske barvno potiskane tekstilne pleničke so
obvezen kos vsake previjalne torbe. Lahko jih uporabljate
kot krpo za brisanje, ninico, podlago v avtomobilskem
sedežu, podlogo za previjanje... Bambusova viskoza in
bombaž, iz katerih so izdelane, sta enostavna za
vzdrževanje in uporabo. V novem letu so se obstoječemu
asortimentu pridružili štirje novi igrivi dizajni.

Še večja družina
Nattou
Pestri družini izdelkov znamke Nattou so se v tem letu
pridružile številne nove ninice, manjše igrače, gugalniki
in zelo atraktivne hobotnice. Vseh novosti skupaj je kar
64, tako da ne bo težko izbrati takšne, ki bo postala
najboljša prijateljica vašega malčka. Pridite v Belo
štacunco in spoznajte to številčno rodbino, ki jo povezujejo nežna mehkoba, atraktivni designi, zanimive oblike
in priročno vzdrževanje.

Manj težav pri porodu z
Mommy Care
Z izdelki blagovne znamke Mommy Care za nego
novorojenčkov in dojenčkov poskrbimo na popolnoma
naraven način, saj so narejeni iz sestavin rastlinskega
izvora, so brez parabenov, ftalatov in SLS-ov ter brez
sestavin, narejenih na osnovi nafte. Najnovejši izdelek v
kozmetični liniji Mommy Care pa je namenjen bodočim
mamicam: Flexible sladko mandljevo olje za masažo
presredka.
ZANIMIVOST
Raziskave kažejo, da tehnike masaže presredka v
tednih pred porodom lahko znatno zmanjšajo nevarnost trganja ali epiziotomije med porodom. Masažo
presredka priporočamo po vsaki kopeli.
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Darilni paket za dojenčka
to.to
Ob rojstvu dojenčka naj bo vaše darilo praktično in
uporabno. Mamica bo vesela štirih nepogrešljivih
izdelkov za nego občutljive dojenčkove kože to.to,
priloženo pa je tudi darilce zanjo.
Ugodna cena in prenovljen izgled.

Bombažen slip
Natura femina
Če se srečujete s povečanim izcedkom skozi celoten
cikel, če imate težave z belim tokom ali če le iščete
prijazen ščitnik perila za šibko menstruacijo in občutek
svežine, smo razvili za vas najbolj intimen bombažni ščitnik
perila. Zato smo ga poimenovali Natura Femina intimate
slip. Brez kompromisov pri vpojnosti in sestavi. Iz 100 %
bombaža, ker podpira naravno zaščito vaše nožnice.

Miss Slovenije
Lara Kalanj

&

POPOLNO UDOBJE
ZAŠČITA

NOVO

Najbolj inovativna linija izdelkov
za intimno nego!
Zanj in zanjo.

jasmin sport
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www.tosama.si

NOVOSTI NA POLICAH

Poiščite v Tosaminih Belih štacuncah

Brezdimna moksa in škatla za
mokso
Moksanje je toplotna terapija, ki je po svetu v uporabi
že tisočletja. Moksi pravijo tudi »zelišča za 100 bolezni«.
Cigara mokse je sestavljena iz divjega pelina in drugih
zelišč. Z njo segrevamo posamezne akupunkturne
točke oziroma predele telesa, jim dovajamo toploto
(yang energijo), iz telesa pa odstranjujemo presežke
mraza in vlage (yin energijo). Uporabljamo pri sinusitisu,
težavah s pljuči (kašelj, astma), mehurjem, jajčniki, za
zmanjšanje bolečine, pri mišičnih krčih, otekanju
(spodbudi limfno cirkulacijo) in pri nekaterih notranjih
boleznih. Lahko se uporablja vsak dan (po 20 minut).
od 8,79 €

Naravne Baldrivel XXI kapsule
Soria Natural
Naravne Baldrivel XXI kapsule Soria Natural s podaljšanim sproščanjem delujejo celo noč. Baldrijan in
pasijonka sproščata in pomirjata, ko ste pod stresom.
Baldrijan prispeva k dobremu spancu in ne povzroča
odvisnosti. Če je ritem spanja ponoči prekinjen, se
zjutraj zbudimo utrujeni in slabe volje. Slabša se
koncentracija, nabirajo se kilogrami … Zato kapsule
Baldrivel XXI še posebej priporočamo vsem, ki se
ponoči pogosto prebujate, nato pa težko znova
zaspite. Da bo noč mirna in spanec krepčilen. Naravne
kapsule Soria Natural ne vsebujejo umetnih
konzervansov in barvil. Tudi za vegane.
14,99 €

Alga Klorela Yaeyama
Institut.O
Klorela Yaeyama je modrozelena alga, ki se uporablja
za obogatitev prehrane z naravnimi in koristnimi
rastlinskimi hranili. Ima visoko vsebnost beljakovin,
vitamina A, B12, K, folne kisline ter mineralov. Zahvaljujoč posebnemu postopku upraševanja, je Klorela
Yaeyama lahko prebavljiva. Sprva je bila absorpcija
tablet klorele zgolj 50- do 60-odstotna, odkar pa je v
rabi tehnologija hladnega sušenja, je raven absorpcije
že približno 82-odstotna. Klorela Yaeyama je pomemben dodatek zlasti k prehrani vegetarijancev in
veganov, ima pa tudi izvrstne razstrupljevalne učinke.
od 14,89 €
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Baby abcc olje proti temencam
Frezyderm
Vlažilno olje, ki z lahkoto omehča in odstrani temence.
Formula, obogatena z vitaminom E, izboljša nepopolno
funkcijo kože dojenčkov in deluje proti temencam. Hkrati
pa mehča in zdravi prizadeto področje lasišča. Olje ima
aktivne anti-dražilne in antiseptične sestavine in je
posebej oblikovano za nego dojenčkove kože.
Dermatološko testirano.
Uporaba: Olje z nežnim masiranjem namažite po
temencah, počakajte 30 do 60 minut, da se temence
zmehčajo in jih je mogoče enostavno odstraniti. Nato
umijte z otroškim šamponom.
15,99 €

Masažni gel za umirjanje kolik
Frezyderm
Skrbno izbrana kombinacija mandljevih olj, ognjiča in
kamilice v gelu pomaga ublažiti kolike dojenčkov. Gel
ustvari nežen vlažilni film, ki skupaj z blago masažo
trebuha poveča topično temperaturo otrokove kože in
lajša bolečino.
Primerno za dojenčke – že od rojstva. Gel nanesite na
otrokov trebuh. Pet- do šestkrat nato nežno potegnite
z dlanjo po trebuhu navzdol. Nato otrokova kolena za
nekaj sekund upognite proti prsim, da se znebi plinov,
ter nadaljujte z nežno masažo v smeri urinega kazalca.
Ponovite zgornje korake kolikorkrat je potrebno.
17,49 €

Melatoninamed
Phyto garda
Melatoninamed je prehransko dopolnilo, ki pomaga,
da hitreje zaspite, in blaži posledice časovnih zamikov
(jet lag), ki so značilni za potovanja v drug časovni
pas. Kalifornijski mak, ki je znan tudi kot zlati mak,
ima uspavalen učinek in pripomore k sprostitvi pri
stresu, vitamin B6 pa pomaga pri vzpostavljanju
normalnih psiholoških funkcij, zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti.
11,99 €
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DOGODKI

[

AKTIVNI SMO NA
MNOGIH PODROČJIH

Z Nino Šušnjara na Semplu • Portoroški Sempl je vrhunski
dogodek za tiste, ki jih zanimajo najnovejši medijski trendi. Naše
podjetje je konec novembra sodelovalo kot sponzor predstavitve
modne oblikovalke Nine Šušnjare z naslovom Zaradi konkurence
smo hitrejši, zaradi sodelovanja pa boljši. Med svojimi uspešnimi
kreativnimi partnerstvi z uglednimi blagovnimi znamkami je
predstavila tudi sodelovanje z Naturo Femino in soustvarjanje
kozmetične torbice z ženskami vseh generacij. In navdušila
občinstvo.

]

Sejem Narava – zdravje •
Zadnje dni novembra in
prve decembra lani ste nas
lahko opazili na sejmu, ki
promovira ekološko
zavedanje in zdrav način
življenja – na sejmu
Narava – zdravje. Na
stojnici smo obiskovalcem
ponudili predvsem izdelke
za intimno nego ter
kozmetične in otroške
izdelke, ki poleg skrbi za
zdravje uporabnika
prispevajo tudi k skrbi za
okolje.

Obdarovanje »novoletnih« novorojenčkov • Že
tretje leto zapored smo ob novem letu obdarovali
tiste novorojenčke, ki so na svet prišli kot zadnji v
starem ali prvi v novem letu. V 14 slovenskih
porodnišnic smo dostavili 30 bogatih darilnih
paketov Tosaminih izdelkov in izdelkov nekaterih
naših dobaviteljev, ki jih mamice potrebujejo takoj
po porodu.
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Praznovanja Belih štacunc
KAMNIK: 5. 2. 2019
LITIJA: 2. 4. 2019
MARIBOR: 19. 4. 2019
Tokrat bomo zabeležili tri obletnice
otvoritve Belih štacunc. V vseh
treh prodajalnah bomo na dan
obletnice kupce ob nakupu nad
5 € nagradili z DARILOM.
Prijazno vabljeni!

Jasmin sport na
Ljubljanskem maratonu
• Konec oktobra lani se
je tudi 18 Tosamovcev
pomešalo med množico
tekačev na Ljubljanskem
maratonu. S pomočjo
Jasmin sporta nam je
prav vsem uspelo
preteči 10-ko. Za boljše
počutje ostalih
maratoncev pa smo
mednje razdelili tudi
velike količine ščitnikov
perila, tamponov in
obližev.

Ob 10. obletnici Vivamela • V Tosami
smo ob deseti obletnici razvoja prve
slovenske obloge za celjenje ran
Vivamel pripravili dogodek za široko
javnost – Večer Vivamela. 10. januarja
smo v Slovenski etnografski muzej
povabili vse, ki so o zdravljenju ran z
medicinskim kostanjevim medom želeli
izvedeti več in to iz prve roke. Asistent
primarij Ciril Triller, poznavalka in
ocenjevalka medu Malči Božnar in Tina
Kuhar iz Tosame so več kot 80
obiskovalcem predstavili svoje bogato
znanje o medu ter odlične izkušnje pri
zdravljenju ran z Vivamelom.

Meritve venske pletizmografije
v Belih štacuncah
KOPER 14. 2. 2019 (tel. 05 62 72 533)
IZOLA 15. 2. 2019 (tel. 05 64 00 674)
IDRIJA 11. 4. 2019 (tel. 05 62 03 220)
(V vseh prodajalnah od 9. do 12. ure.)
Meritev pokaže moč venske mišične
črpalke pri utrujenih, bolečih in oteklih
nogah (krčne žile).
Na meritev in strokovni posvet se je
potrebno naročiti po telefonu.
Prijazno vabljeni!
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RAZVEDRILO
Rešitev križanke Naravnost 3/1
Geslo:
Ime, priimek:
Naslov:
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Rešitev križanke prinesite do 15. 4. 2019 v
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Tosama d.o.o., Vir, Šaranovičeva 35, 1230

C

Domžale, z oznako “križanka Naravnost”.

1. Razjeda, razpoka na bradavici, ki lahko nastane pri dojenju.
2. Nastajanje in izločanje mleka pri porodnicah, strokoven izraz.
3. Hranljiva tekočina, ki nastaja v mlečnih žlezah pri ženskah, ki
so rodile, oziroma pri samicah sesalcev.
4. Izbočen del dojke, ki ga obkroža kolobar temneje obarvane
kože - areola.
5. Majhen, še ne odrasel človek.
6. Bakterijska okužba dojk, zastojno vnetje, huda težava pri
dojenju.
7. Hranjenje novorojenčka z materinim mlekom.
8. Podjetje, ki v trži prehransko dopolnilo, ki spodbuja nastajanje
in izločanje materinega mleka.
9. Farmacevtska oblika, ena odmera zdravila, navadno v obliki
okrogle ploščice, namenjena uživanju zdravila skozi usta.

10. Začimba, ki spodbuja nastajanje materinega mleka,
pomaga tudi pri prebavi
11. Način prehranjevanja, refleks, s pomočjo katerega
dojenček pije materino mleko
12. Kdor se ukvarja s športom.

Rešitev križanke (vodoravno v okvirčku) je ime prehranskega
dopolnila, ki spodbuja nastajanje in izločanje materinega mleka.
Med prispelimi rešitvami bomo izžrebali prejemnike treh prehranskih dopolnil Galattoplus, ki jih poklanja podjetje Sanitpharma.
Nagrajence bomo objavili v naslednji številki časopisa Naravnost,
nagrade pa poslali po pošti.
Rešitev križanke iz zimske številke: Fizio za šport. Žreb je tri
izdelke športne kozmetike Fizio podelil naslednjim reševalcem:
Eleni Kapitan, Igorju Babiću in Karmen Oblak. Čestitamo!

ZA ZDRAVO
NOSEČNOST IN USPEŠNO DOJENJE

• železo
• folna kislina
• vitamini

• izboljšanje in
uravnavanje količine
materinega mleka
• preprečevanje kolik

Prehransko dopolnilo v obliki žvečljivih tablet
na osnovi naravnih zelišč, ki spodbujajo
nastajanje in izločanje materinega mleka,
prispevajo k boljši prebavi novorojenčka,
blažijo kolike in črevesne krče in po
odstavitvi pripomore h krepitvi prsi matere.

Prehransko dopolnilo z visoko biološko razpoložljivim
železom, folno kislino in vitamini, ki se hitro absorbira
in dobro presnovi, uporablja pa se v primeru manjšega
vnosa njegovih sestavin ali povečane potrebe po njih.
Prehransko dopolnilo je primerno za uživanje med
nosečnostjo in dojenjem.
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IZBRANIH 12

[

POMLADNA RAZVAJANJA

]

2.

1.

49,99 €

33,49 €

18,90 €

3.

4.

16,19 €

5.

7,79 €

6.

25,99 €

9.

29,59 €

7.

8.

27,99 €

10.

11.

9,29 €

12,99 €

22,99 €

12.

9,64 €

Z LEVE PROTI DESNI: 1. CELLERGIE NADH DIRECT, 30 pastil (49,99 €) / 2. ERBENOBILI DMG-GOLD, 50ml (33,49 €) / 3. NATTOU IGRAČA
PANDA (18,90 €) / 4. ESSENTIQ OSVEŽILEC ZRAKA BERGAMOT & JANEŽ, 250ml (16,19 €) / 5. KOŽELJ FIZIO KREMA ZA OGREVANJE, 40 g (7,79
€) / 6. MAGNEZIJEVO MASLO ZA TELO + OptiMSM, 200 ml (25,99 €) / 7. OXILVER SKIN GEL ZA KOŽO, 30ml (29,59 €) / 8. FUTURO SPORT
BANDAŽA ZA KOLENO M, črna (27,99 €) / 9. LESTETICOMB PRO LESENI GLAVNIK Z ROČAJEM (22,99 €) / 10. LEKOVITA LEKOSLEZ SIRUP,
150 g (9,29 €) / 11. SORIA TRIPLAT - GRŠKO SENO XXI KAPLJICE BREZ ALKOHOLA, 50 ml (12,99 €) / 12. VIVAMEL TUBA MEDICINSKI MED, steril
20 g (9,64 €) Cene veljajo za izdelke, na voljo v Tosaminih Belih štacuncah. Fotografije so simbolične.
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