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Zdaj je pa tudi vaš urnik že čisto počitniški, kajne? Nekateri
ste na dopustu, drugi še v pisarnah, a dnevni utrip se je precej
upočasnil tudi na delovnem mestu…
Kako preživljate proste dni? Ste bolj aktivni ali več
razmišljate, berete, meditirate? Najdete več časa za hobije, ki
vas veselijo in napolnijo z energijo?

in se distribuira brezplačno.

Kakorkoli že, smo tudi v tej številki Lomastimesa pripravili
nekaj vsebine za krajšanje časa: zanimivosti, novosti,
nasveti,…vsega po malem, za zraven pa še en slasten recept.

Stališča in mnenja izražena
v časopisu niso nujno
stališča in mnenja
izdajatelja in uredništva.

Spočijte si, naberite si zalogo vitamina D in čudovitih
spominov.

Časopis izhaja kvartalno

Naj vam poletje mine čim lepše!
Maja

1

NOVOSTI
Pred kratkim smo na trg lansirali nov okus Loka kave,
posebno mešanico pražene mlete kave premium
kvalitete. Naravno prisotne čokoladne note zagotavljajo
poln, zaokrožen, dolgotrajen in aromatičen okus.

Čokoladne poslastice so sladko zadovoljstvo, ki se mu lahko le redko kdo upre. Vedno
obstajajo priložnosti, ko želimo podariti nekaj posebnega s čimer izvabimo nasmeh na
obraz. Ali obstaja lepši način za obdarovanje, kot je najﬁnejša čokolada, pretočena v
neustavljivo zadovoljstvo s katerim vaše sladke sanje postanejo resničnost...
Z mislijo na preﬁnjen in pretanjen okus naših potrošnikov, je Kandit pripravil novo bonbonjero, Le
Praliné, ki bo vaš popoln izbor za vse priložnosti. Nova receptura v novem kalupu predstavlja dva
popolnoma nova okusa pralin.
Bonbonjera Le Praliné se sestoji iz dveh sladkih desertov:
v

desert Crunchy Nuss – polnjen mlečni desert s hrustljavim lešnikom

v

desert Coconut Crunch – desert iz bele čokolade, s polnilom iz
kokosa in krispija.

Desert Crunchy Nuts zaokrožuje bogat kremast okus aromatičnega
lešnika in hrustljavega krispija, ki bo vašim brbončicam privoščil
vrhunsko čokoladno izkušnjo...
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NOVOSTI

Mediteransko sonce in skopa zemlja nam nudita neprecenljivo bogastvo rastlinja, katerih vonjave in zdravilne lastnosti so poznani
in priljubljeni že od davnin.
Sivka – kraljica Mediterana in smilj, ki ju ljudje uporabljajo že stoletja, v novejših časih pa tudi v aroma terapijski praksi
predstavljata edinstveno dišavno kombinacijo, ki bo navdušila vse prave ljubitelje narave in naravnih sestavin.
Poleg pralnega praška Faks helizim sivka in smilj, na trg uvajamo tudi druge proizvode iz našega asortimana s skupno povezavo –
cvetno sadno drevesen vonj s posebnimi notami sivke in smilja.
Nova linija proizvodov Ornel, Likvi in Arf - sivka in smilj, sedaj tudi s pazljivo izbranimi naravnimi kompozicijami dišav, ki
pripomorejo k občutku svežine in čistoče:

Faks helizim Sivka in smilj je univerzalni
praškasti detergent za strojno pranje vseh vrst
perila (20-90°C) razen volne in svile.
Nova Premium formula Faks helizima Sivka in
smilj z edinstveno formulo multi funkcionalnih
encimov je izjemno učinkovita (merica 100g), saj
zagotavlja izjemne rezultate tudi pri nizkih
temperaturah pranja.
Faks helizim COLOR gel Sivka in smilj je močan
tekoči gel za pranje barvastih tkanin pri
temperaturah 20-90°C. Moč multi encimov
učinkovito odstranjuje madeže že pri nizkih
temperaturah. Zagotavlja brezhibno čistočo in
dišečo svežino perila.
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NOVOSTI

Edinstvena formula Ornel mehčalca perilu podari dolgotrajno in
neprimerljivo mehkobo v kombinaciji s čudovitimi dišavami iz
samega srca narave. Vonj sivke in smilja, ki se mu je težko upreti,
deluje blagodejno in antidepresivno. Pomirja, sprošča in olajša
občutek napetosti in stresa, ki smo mu danes vsi izpostavljeni. Če
želite biti obdani s pozitivnimi vibracijami, preizkusite novo različico
in uživajte v vonju dobrega razpoloženja, ki vas bo spremljal ves dan.

Zahvaljujoč formulaciji na osnovi
posebej izbranih aktivnih
komponent Likvi ultra sivka in
smilj odstrani tudi najtrdovratnejšo
umazanijo iz vseh vrst posode. Ob
bogati peni in čudovitem vonju
sveže sivke in smilja pomivanje
posode traja krajši čas, brisanje pa
ni potrebno.

Arf steklo sivka in smilj zagotavlja
steklenim površinam dolgotrajen
sijaj brez sledov brisanja in brez
dodatnega loščenja. Po čiščenju je
prostor odišavljen z osvežujočimi
notami sivke in smilja.

Arf Deobad sivka in smilj z lahkoto
odstranjuje vodni kamen, ostanke mila
in drugo umazanijo, ki se nalaga v kadi,
t u š ka b i n i , u m i va l n i ku , p i p i a l i
keramičnih ploščicah. Sredstvo
vsebuje posebne komponente z
večnamenskim delovanjem, ki na
očiščeni površini ustvarijo zaščitni
ﬁlm. S tem zagotovijo zaščito
površine pred nalaganjem vodnega
kamna in druge umazanije. Na ta način
je čiščenje opazno lažje, površine pa so
sijoče in brez sledov vode dlje časa.
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NOVOSTI

Linija proizvodov Lifestyle je kreirana za vse tiste, ki radi uživajo v lepih stvareh in
v življenju, od življenja pa vzamejo le najboljše…
Kolekcija je navdihnjena z modo, lepoto, dizajnom in interierji, hrano in potovanji, v
proizvode pa smo pretočili vse tisto, kar je kvalitetno, lepo, moderno in novo....
Poskušali smo poiskati lepoto v vsem, kar nas obkroža in to preliti v linijo Lifestyle.
Ko govorimo o liniji Lifestyle, smo posebno pozornost posvetili razvoju kvalitetnih
formulacij in atraktivnih dišavnih kreacij.
Linija proivodov Lifestyle zajema naše premium blagovne znamke – Faks helizim,
Ornel, Nilu, Likvi, Arf in Bis.

Faks helizim Lifestyle zahvaljujoč premišljeno izbranim,
najsodobnejšim sestavinam, zagotavlja najvišjo raven čistoče
in nege perila. Nova formulacija Faks helizima Lifestyle z
edinstveno mešanico multi funkcionalnih encimov in
polimernega ojačevalca pranja, izjemno učinkovito odstranjuje
različne vrste madežev, še posebej pri nizkih temperaturah
pranja. Faks helizim Lifestyle perilu nudi izjemno čistočo in
briljantno belino.

Mehčalci Ornel so potrošnikom dobro poznani po vrhunski
kvaliteti vonjev ter edinstveni in atraktivni embalaži. U
sklopu linije proizvodov Lifestyle predstavljamo Ornel
Lifestyle, mehčalec očarljivega vonja. Koncept Ornela
Lifestyle je zamišljen na način, da prebudi čute naših
potrošnikov skozi edinstven, atraktiven in intenziven vonj,
moderno barvo proizvoda in privlačen dizajn.
Ornel Lifestyle nudi perilu intenziven preﬁnjen vonj in
mehkobo.
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NOVOSTI

Strokovnjaki Saponije spremljajo razvoj tekstila in moderne trende, saj nega perila
postaja vse bolj kompleksna. Nila Lifestyle je tekoči detergent za občutljivo perilo,
posebej zasnovan tako, da nudi vrhunsko nego in zanesljivo zaščito brv in vlaken
občutljivih oblačil v skladu z najnovejšimi znanstvenimi dosežki. Soﬁsticirane kreacije
dišavnih not poudarjajo premium karakter proizvoda, nov, edinstven dizajn embalaže
pa daje luksuzen vtis.

Likvi Lifestyle hitro in z lahkoto iz posode odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo,
njegove glavne odlike pa so izjemni rezultati pomivanja in osvežujoč vonj.
Kuhanje doma, blogi o hrani, zdrava prehrana, ki jo povezujemo s kvalitetnim načinom
življenja, so danes dosegli visok nivo popularnosti. Prav ta pristop smo uporabili pri
kreiranju novega Likvi Lifestyle detergenta za ročno pomivanje posode.

Arf Cream Lifestyle zanesljivo čisti in neguje tudi najzahtevnejše površine doma.
S kombinacijo moči nežnega abraziva in učinkovitosti aktivnih sestavin bo Arf Cream
Lifestyle odstranil tudi najtrdovratnejšo umazanijo, brez prask na predmetih, ki jih čistite.
Nezamenljiv je pri čiščenju steklokeramike, štedilnikov, pomivalnih korit, kermaičnih
ploščic, kadi, umivalnikov,…

Navdih za kreiranje novega osvežilca prostorov, Bis Intense Lifesyle so bile najﬁnejše
parfumske kompozicije. Ustvarili smo zapeljivo in luksuzno noto, ki v vašem domu ustvari
čarobno atmosfero. Bis Intense Lifestyle je osvežilec prostorov visoke intenzivnosti ter
preﬁnjene kompozicije, ki dolgo ostane v prostoru. Nevtralizira vse neželene vonjave v
prostoru ter spada v kategorijo premium osvežilcev prostora.
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NOVOSTI

Le Petit Marseillais Mediteransko granatno jabolko je izredno nežen gel za
prhanje. Granatna jabolka so obrana pod sončnim mediteranskim nebom. Iz
njih se izdeluje izredno nežen gel za prhanje s sadnim vonjem, prepojen s
sončnimi žarki, ki nežno očisti, navlaži in osveži vašo kožo.

Le Petit Marseillais Jagoda Gariguee, zelo nežen kremni gel za prhanje Le
Petit Marseillais iz Provanse je za svoje gele za prhanje, ki dišijo po naravi,
izbral s soncem obsijane sestavine.
Njihova formula je zelo nežna do kože.
Naše jagode vrste Gariguee so obrane pod soncem južne Francije.

Le Petit Marseillais Šampon za nežno čiščenje mastnih las Bela glina &
aloe vera
Le Petit Marseillais je v srcu narave našel dve odlični sestavini: belo glino in
aloe vero ter razvil edinstven recept, ki očisti vaše lase in jih naredi voljne.
Lasne korenine so očiščene in konice navlažene, vaši lasje pa lepi in mehki.
Šampon pomaga nežno uravnavati prekomerno izločanje sebuma.
Nežni balzam za nego mastnih las Bela glina & aloe vera
Odkrijte njegov prijeten in svež vonj ter njegovo gladko teksturo, ki Nežno
neguje vaše lase, ne da bi jih obtežila.
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NOVOSTI

Zahvaljujoč tehnologiji spiralno nameščenih čepkov, Dr. Beckmann Žoga za sušilni
stroj ponuja edinstveno in uporabniku prijazno tehnologijo za prijetno mehko perilo.
Posebej oblikovani zaobljeni čepki omehčajo tkanino in zmanjšajo gubanje ter tako
pripravijo perilo na likanje. Vrhunska tehnologija omogoča da Dr. Beckmann Žoga za
sušilni stroj privzdigne in loči posamezne kose perila ter s tem skrajša čas sušenja in
prihrani energijo.
Dr.Beckmann Dišava za perilo, ki jo enostavno vlijemo v žogo za sušilni stroj, podari
vašemu perilu dolgotrajen, svež vonj. Primerno za ves tekstil, tudi za funkcionalna
oblačila.

Dr. Beckmann Fleck weg je priročno sredstvo za odstranjevanje madežev, ko ste na poti.
Robček, prepojen z multi-aktivno formulo, hitro in zanesljivo odstrani sveže madeže, kot so
maščoba, olje, kava, čokolada, marmelada in šminka.
Zahvaljujoč inteligentnemu dvoprekatnemu sistemu, je robček vedno svež in pripravljen za
uporabo. Ob pritisku se robček (notranji prekat) prepoji s tekočino za odstranjevanje madežev
(zunanji prekat). Brez izsušitve – sveže proti vsakemu madežu!
ź

Za v vsak predal, torbico ali hlačni žep

ź

Primerno za vse barve in tekstil

ź

Dermatološko preizkušeno

ź

3 posamični robčki

Dr. Beckmann Negovalno čistilo za pralni stroj z aktivnim ogljem
Obloge, umazanija in vodni kamen lahko vplivajo na delovanje in zmogljivost pralnega stroja.
Formula z aktivnim ogljem sprosti in zajame ostanke in jih učinkovito odplakne.
Čiščenje: Odstranjuje trdovratno umazanijo, ostanke detergenta in vodni kamen iz nedostopnih
delov znotraj stroja, kot so boben in cevi.
Zaščita & vzdrževanje: sestavine za preprečevanje korozije ščitijo kovinske dele; posebne
negovalne sestavine vzdržujejo elastičnost gumijastih tesnil.
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POSEBNI DOSEŽKI

M HM KP - izpostavitev Dr Beckmann

Leclerc MB, izpostavitev Dr. Beckmann

Tuš Pobrežje MB - izpostavitev Dr. Beckmann

M HM Šiška - dodatna izpostavitev Dr. Beckman
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POSEBNI DOSEŽKI

IS MS, izpostavitev Saponia

IS NG, končnica Saponia
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POSEBNI DOSEŽKI

IS Vič, končnica Saponia

IS Qlandia MB, končnica Saponia

Spar Ajdovščina, izpostavitev Saponia

Spar Postojna, izpostavitev Saponia
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POSEBNI DOSEŽKI

Spar Tržič, izpostavitev Saponia

Spar Šk. Loka izpostavitev Saponia

Maridis, končnica Saponia

Tuš SM Laško, končnica Ornel
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POSEBNI DOSEŽKI

M HM Bršljin, izpostavitev Faks

M HM NG Mesto, končnica Saponia

M HM Pobrežje, končnica Saponia

M HM Šiška, končnica Ornel, Ajax & Finish
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POSEBNI DOSEŽKI

M HM Jesenice, končnica Saponia

M SM Tržič, končnica Ornel

M HM MS, izpostavitev Ornel
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POSEBNI DOSEŽKI

M HM Šiška, izpostavitev Loka

M HM Rudnik, stojalo Loka

M HM Velenje, končnica Franck Cappuccini

M Ribnica, izpostavitev Loka
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POSEBNI DOSEŽKI

M HM NG Mesto, izpostavitev Carefree
M HM NG Mesto, izpostavitev Carefree

Tuš C&C CE- Listerine dodatno stojalo
SP Ajdovščina, izpostavitev Listerine & LPM
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POSEBNI DOSEŽKI

BS Petrol LJ Tržaška 131a - LPM stojalo

BS Petrol Ig - LPM stojalo

BS Petrol MB Tržaška - Lpm stojalo

BS Petrol Trzin - 19.6.2017
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POSEBNI DOSEŽKI

Müller Vir, izpostavitev Franck kapsule

Müller CE, izpostavitev Franck kapsule

S SG, stojali Franck
S Sevnica, končnica Franck Jubilarna
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POSEBNI DOSEŽKI

Leclerc, stojalo Maraska tetrapak
IS Kranj, stojalo Maraska Disney

SP Rogaška, stojalo Maraska
Maša in Medved
SP Pobrežje, stojalo Maraska

SP Miklavž, stojalo Maraska
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POSEBNI DOSEŽKI
Ko so se uradno začeli »pasji dnevi« smo bili mi najbolj zagnani. Za dve od
naših paradnih blagovnih znamk smo pripravili »street promo« aktivnost.
Začeli smo z blagovno znamko Listerine. Izkoristili smo enkratno priložnost,
ko se je v Ljubljani odvijal prvi Foodtruck fesitval, ter v središču prestolnice, v
čudovitem okolju Kongresnega trga, razstavili njegove plastenke. Obiskovalci
so bili navdušeni nad odlično povezavo hrane in usten vode, prav tako pa tudi
nad idejo, da lahko dobijo brezplačno fotograﬁjo z ljubljanskim ozadjem. Več
utrinkov pa na spodnjih fotograﬁjah.
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POSEBNI DOSEŽKI
Že naslednji vikend pa smo, tokrat že drugič, podobno aktivnost
izvedli še za blagovno znamko Le Petit Marseillais. Z dvema
oldtimer spačkoma, polepljenima s čudovitimi vizuali ter dvema
pridnima promotorjema, oblečenima v mornarje, smo se podali
na slovensko obalo. Pred trgovskimi centri in v njih so
obiskovalci lahko preizkusili in povonjali nekaj artiklov, s
pravilnim odgovorom na lahko nagradno vprašaje, pa so si
prislužili tudi gel za prhanje iz linije Caring.Tako oba promotorja,
kot vsi obiskovalci trgovskih centrov in naša Darja, so si bili
enotni: taka promocija je res pravo doživetje. Nekaj utrinkov iz
dvodnevne promocije pa spodaj...
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MIND, BODY & SOUL

Na soncu uživajmo varno
Pripravila: Maja Logar

prav zato na delih sveta z ozonsko luknjo potrebna večja
zaščita pred UVB sevanjem.

Sonce poleg vidne in infrardeče svetlobe oddaja še tri vrste
ultravijoličnega (UV) sevanja. Vsako od teh petih vrst sevanja
ima določeno valovno dolžino, ki je v obratnem sorazmerju z
njegovo močjo. Tako ima sevanje s krajšo valovno dolžino
večjo moč in obratno. Predvsem UV sevanje oziroma
pretirano izpostavljanje le temu lahko ima za naše zdravje
negativne posledice. Koristne učinke, predvsem tvorbo
vitamina D, dosežemo le z zmernim izpostavljanjem.

UVC sevanje je kratkovalovno in ne doseže površja zemlje.
Sicer pa to sevanje na celice deluje pogubno.
Infrardeče sevanje in vidna svetloba dosežeta površje
zemlje nekako v polovičnem deležu, imata pa zgolj svetlobni
in toplotni učinek.
Moč UV sevanja je odvisna od mnogih dejavnikov, predvsem
od oblačnosti, pa tudi od debeline ozonske plasti. Slednja je
pri nas najtanjša koncem zime in spomladi, a je takrat sevanje
mnogo šibkejše. Od letnih časov je odvisna jakost UV žarkov
in ravnotežje med tremi njihovimi tipi.

UVA sevanje je dolgovalovno in doseže površino zemlje v
največji meri. Čeprav je šibkeje od UVB in UVC sevanj, UVA
sevanje predstavlja tudi večino žarkov, ki prehajajo globje v
plasti kože. Ti žarki povzročajo porjavitev kože, a so kljub
temu lahko razlog poškodb kože, ki so lahko vidne šele čez
leta.

UV žarki so najmočnejši v jasnem vremenu. Dobro se odbijajo
od snega (količina UV sevanja se lahko podvoji), vode (odbije
se do polovice žarkov), drobnega peska na plaži (odbije se do
četrtine žarkov), nekaj žarkov pa se odbije tudi od ostalih
talnih površin. Najmočnejše je UV sevanje v opoldanskem
času. Intenzivnost sevanja raste tudi z nadmorsko višino.

UVB sevanje doseže površje zemlje v veliko manjši meri, a je
veliko nevarnejše. Kljub temu, da ne prehajajo skozi kožo in
dosežejo le zgornje plasti, so UVB žarki zaradi svoje moči
povzročitelj poškodb, kot so opekline in vnetja, dokazano pa
so tudi kancerogeni. Ozonski plašč je ovira tem žarkom, a je
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MIND, BODY & SOUL

Tipi kože
Ljudje imamo različne tipe kože, ki so bolj ali manj občutljivi na izpostavljanje soncu. Določitev pravilnega tipa kože nam v
kombinaciji z ostalimi spremenljivkami lahko pomaga bolj natančno določiti čas, ki ga lahko varno preživimo na soncu.

Tip kože

Polt

Oči in lasje

Keltski tip

svetli rdečkasti
Bledo svetla
lasje - zelene,
polt s pegami
modre oči

Svetlopolti
tip

Svetla polt

svetli lasje Koža ima nekaj lastne zaščite, največ za 20 minut. Hitro se
zelene, modre oči pojavijo sončne opekline, a koža vseeno rahlo porjavi.

Temnejši tip

Svetlo-rjava
polt brez peg

rjavkasti lasje sive, rjave oči

Sredozemski
temno-rjavi, črni
Temnejša polt
tip
lasje - temne oči

Lastna zaščita
Zelo majhna lastna zaščita do 10 minut, pri otrocih do 5
minut. Na koži se hitro in v vsakem primeru pojavijo
opekline, koža pa ne porjavi. Obstaja nevarnost dolgoročnih
poškodb.

Koža ima dobro lastno zaščito, za do 30 minut. Redkeje se
pojavijo sončne opekline, koža pa s sončenjem lepo porjavi.
Koža ima zelo dobro lastno zaščito, za do 40 minut. Sončne
opekline se pojavijo izjemoma, porjavitev pa je izjemno
hitra

Vedno upoštevajte najbolj splošna navodila glede
izpostavljanja sončnim žarkom. Tako se izogibajte
opoldanskemu soncu, vedno uporabljajte kvalitetna
zaščitna sredstva in bodite pozorni na zaščito vseh delov
telesa.

Zaščitni faktor poveča koži lastni zaščitni čas. Maksimalni
čas izpostavljanja soncu, preden nastopijo opekline je
izračunan po formuli:
zaščitni faktor x lastna zaščita kože = maksimalni čas
izpostavljanja soncu

Če ste zaradi okoliščin izpostavljeni soncu cel dan, se je
najbolje zaščititi z oblačili. Oči obvezno zaščitite s sončnimi
očali, ki s certiﬁkatom zagotavljajo zaščito pred UV žarki.
Sončna očala brez takšne zaščite ali z lažno zaščito lahko
očem bolj škodijo kot koristijo.

Kljub temu pa je priporočljivo upoštevati največ do 60 %
izračunanega dovoljenega časa, saj obstaja možnost
globinskih poškodb kože še preden se pojavijo vidni znaki
oziroma opekline. Poleg tega moramo v izračunu upoštevati
tudi spremenljivke, kot so UV indeks in morebitni odboj
sončnih žarkov, ki z različnimi odstotki zmanjšajo zaščito.

Posebno skrb namenite zaščiti vaših najmlajših. Za njihovo
zaščito vedno uporabite njim namenjena zaščitna sredstva z
visokim zaščitnim faktorjem. Svoje otroke naučite pravila
sence, ki jim narekuje umik v senco, ko je otrokova senca
krajša od njegovega telesa ter poskrbite, da popijejo dovolj
tekočine. Pri otrocih bodite pozorni na zaščito tudi v
oblačnem vremenu ali v primerih odboja UV žarkov.

Ključne točke zaščite pred soncem
V idealnem primeru bi morali skrbeti za zaščito pred soncem
večino časa, ko smo na prostem in je sonce močno, ne glede
na letni čas. V praksi pa velikokrat na zaščito pred soncem
pomislimo šele, ko začnemo pripravljati prtljago za odhod na
morje.

Pozorni bodite na znamenja in njihove spremembe. Redno
pregledovanje, še posebej v obdobju, ko je izpostavljenost
UV žarkom na splošno višja, je zelo pomembno. Velike in
nenadne spremembe kožnih znamenj so lahko znak resnega
kožnega obolenja.

Nobena od teh dveh skrajnosti ni popolnoma sprejemljiva.
Zaščito pred soncem poskusite v največji možni meri
prilagoditi okoliščinam.
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Ko nas vseeno opeče
Zaščita kože
Pripravki vsebujejo posebne ﬁltre, ki delujejo
po različnih principih. Tako poznamo kemične
(organski ﬁltri, ki vsrkajo UV žarke) in
ﬁzikalne ﬁltre (ﬁltri, ki odbijajo UV žarke že
pred vstopom v kožo in se vanjo ne vpijajo) ter
njune kombinacije.
Poznamo več oblik pripravkov z različnimi
zaščitnimi faktorji, ki podaljšujejo koži lasten
zaščitni čas. Pri zaščiti z njihovo pomočjo je
potrebno upoštevati osnovne napotke za
uporabo.
ź

pripravek nanesite vsaj 30 minut pred
izpostavljanjem soncu.

ź

na začetku sončenja uporabljajte višji
zaščitni faktor.

ź

nanos ponovite vsaki dve uri in po stiku z
vodo, v primeru močnega potenja ali
brisanju z brisačo

ź

kljub zaščiti se izogibajte opoldanskemu
sončenju.

ź

ne bodite skopi pri količini pripravka. Za
odraslo telo potrebujemo približno 35 g (6
polnih čajnih žličk) kreme.

ź

če se kopate, uporabite vodoodporen
pripravek, ki vas bo zaščitil tudi v vodi.

ź

pri otrocih uporabite posebej njim
namenjene vodoodporne pripravke z
visoko zaščito in anorganskimi ﬁzikalnimi
ﬁltri. Kljub temu, da pripravki, namenjeni
otrokom velikokrat vsebujejo zelo visok
zaščitni faktor, je lahko zelo učinkovit že
zaščitni faktor med 15 in 30.

ź

Bolj izpostavljeni predeli obraza, ki jih je
potrebno skrbno zaščititi so nos, uhlji in
ustnice. Na telesu bodite pri zaščiti
nekoliko bolj pozorni na stegna, kolena in
stopala ter kožo pod naramnicami kopalk
ali obleke.

Že ob majhni nepazljivosti nas lahko sonce opeče. Sončna opeklina je
posledica sevanja UV žarkov, ki se na koži pokaže kot rdečica in izsušenost, v
najhujši obliki pa tudi kot mehurji in drugimi simptomi, ki prizadenejo celo
telo. Sončne opekline prispevajo tudi k hitrejšemu staranju kože in
povečanemu tveganju za nastanek kožnega raka.
Pri opeklinah je dobro vedeti, da se na zunaj manifestirajo s časovnim
zamikom,
kar pomeni, da je že blaga rdečica znak, da je sončenja dovolj. Opeklina z blago
rdečico bo čez nekaj ur namreč intenzivneje rdeča in bolj boleča.
Ko nas opeče sonce, se umaknimo v senco ter opečeno mesto pokrijmo s
hladnim obkladkom, če ga imamo pri roki pa opeklino namažimo s primernim
mazilom. Dokler traja opeklina je predel potrebno izogibati soncu oziroma ga
zelo skrbno zaščititi.
V primeru hujših opeklin, ki se kažejo kot zelo intenzivna rdečica, luščenje,
mehurji ali celo slabost, splošno slabo počutje in vročina, je potrebno
poiskati zdravniško pomoč.
Dobro zaščiteni uživamo na soncu
Sonce je dejavnik, ki vsakemu od nas spremeni razpoloženje na bolje. Ko
pomislimo na sonce, ga povezujemo s toplejšimi in daljšimi dnevi, gibanjem
na prostem, počitnicami, naši najmlajši ga svojih risbah vedno upodobijo na
veselih slikah. Kljub temu je v soncu potrebno uživati skrbno ter se zaščititi.
Le tako nam bo v veselje skozi celo življenje.
Vir: Lekarnar.com
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PLAVANJE
TEHNIKE PLAVANJA
Pripravila: Katja Zupan

vračamo roke v začetni položaj.

Plavanje je bilo moja mladost, moj prosti čas in takrat meni
osebno vse. S tem športom se srečamo pretežno vsi že v zelo
zgodnjem otroštvu in cilj je, da splavamo brez rokavčkov,
obroča, rok, ki nas držijo da ostanemo na površju. Pravijo, da
je plavanje zelo zdrav šport, da je odličen za hrbtenico, v
bistvu za celotno telo saj delajo vse mišice.

Takoj po začetku zaveslaja začnemo glavo dvigati nad
gladino, noge v kolenih pokrčimo. Glava je najvišje ob koncu
zaveslaja, pokrčene noge pa pripravljene za udarec nazaj.
Glavo vračamo med roke v vodo hkrati z udarcem nog, ciklus
se nato zaključi z drsenjem.

Ampak plavanje ni samo šport, ki ga izvajamo na morju ali v
bazenih, ko se gremo kopat, plavanje je tekmovalni šport, ki
zahteva ogromno znanja, garanja, odrekanja in discipline. Jaz
sem se s tem tekmovalnim športom srečala približno v
petem razredu osnovne šole in z njim živela približno 10 let.
Ko sem začela trenirat, sem seveda najprej morala osvojiti
vse tehnike pravilnega plavanja.

Hrbtna tehnika: Najprej naredimo položaj mrtvaka: telo naj
stegnjeno sproščeno leži v vodi tako, da so tudi ušesa v vodi,
gledamo navzgor. Boke potisnemo proti gladini, roke, ki naj
bodo sproščene ob telesu, pa so nam lahko v rahlo oporo. Ko
zavzamemo stabilen položaj, dodamo še brcanje, pri tem
moramo paziti, da kolen ne dvigujemo iz vode.

Plavalne tehnike so načini gibanja plavalca med plavanjem in
so opredeljene s tekmovalnimi pravili. Plavalne tehnike so:
prsno, hrbtno, kravl in delﬁn. Meni osebno najljubša tehnika
je prsni slog ali vsem bolj poznana žabica. Največji težavi pri
učenju sta običajno položaj telesa v vodi in dihanje.

Ko se počutimo dovolj stabilne, začnemo še enakomerno
izmenično krožiti z rokami nazaj. Na začetku zaveslaja
najprej dvignemo ramo in za njo še roko, ki nato zariše lok
navpično nad glavo in se za njo tudi vrne v vodo. Ker je
pomembno, da pod vodo potiskamo z vso površino dlani, jo,
preden roko potopimo v vodo, nastavimo tako, da v gladino
najprej zareže mezinec.
Kravl tehnika: Kravl je najhitrejša plavalna disciplina, pri
kateri noge in roke izmenično opravljajo delo – sestavljeno je
iz aktivnih in pasivnih gibov, ki si sledijo drug drugemu. Telo
mora zavzemati čimbolj vodoraven položaj v vodi, saj je

Prsna tehnika ali žabica: Plavanje v prsnem slogu je
najpočasnejše med vsemi tekmovalnimi plavalnimi
disciplinami, hkrati pa najbolj priljubljen slog rekreativnih
plavalcev. Delo nog pri prsnem plavanju je podobno kot pri
plavanju žab, zato se tega sloga tudi prijelo ime žabica.
Na začetku zaveslaja sta dlani obrnjeni navzven, zaveslaj z
iztegnjenima rokama je širok. V višini ramen zaveslaj
zaključimo, roke pokrčimo v komolcih ter pred telesom
sklenemo dlani in skupaj približamo komolce. Med drsenjem
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plavalec tako deležen najmanjšega upora vode, hkrati pa ta
položaj omogoča tudi pravilno delo nog.
Pri kravlu roke veslajo izmenično – ena roka opravlja
zaveslaj, druga se skozi zrak vrača v začetni položaj. V analizi
tehnike kravl ločimo štiri faze: - opiranje na vodo - poteg odrivanje vode - pasivni del nad vodo. Zaveslaj pod vodo
poteka v obliki črke S.
Pri kravlu z nogami udarjamo izmenično s celotno dolžino od
kolkov do stopal. Smer gibanja je gor – dol, pravokotno na
gladino vodo in vzporedno z vzdolžno osjo plavalca.
Delo rok in nog je povezano, plavalec mora na vsak zaveslaj
opraviti določeno število udarcev z nogami. Glavo začnemo
obračati iz vode takrat, ko palec nasprotne roke vstopa v
vodo. Vdihnemo malo nad površino, ko se začne roka vračati,
pa se glava vrne v začetni položaj. Pod površino izdihnemo.

Z nogami sonožno udarjamo tik pod vodno gladino. Udarec
dol se začne v kolkih, koleni sta pokrčeni, z iztegnjenimi in
rahlo navznoter zasukanimi stopali udarimo navzdol.
Medtem ko iztegujemo koleno, se v kolkih noge že začnejo
gibati navzgor, noge dvigujemo iztegnjene tudi v kolenih.
Ob vsakem zaveslaju z nogami udarimo dvakrat. Prvič ob
vbadanju rok v vodo, drugič pa ob koncu zaveslaja pod vodo.
Pri plavanju delﬁna je za vdih na razpolago zelo kratek čas.
Vdihujemo v prvi polovici vračanja rok po zraku, izdihujemo
pa pod vodo do naslednjega zaveslaja. Vdihnemo in
izdihnemo pri vsakem zaveslaju.

Delﬁn tehnika: Delﬁn, najmlajši plavalni slog, ponekod
imenujejo tudi metuljček.
Med vsemi slogi je učenje delﬁna najzahtevnejše, večina
plavalcev meni, da gre za najtežji slog. Pri delﬁnu se plavalec
valovito giblje po gladini, gibanje se začne z glavo in konča z
bičastim udarcem nog. Ramena in boki se potapljajo in
dvigujejo iz vode.

Tehnike plavanje sem opisala zelo na kratko, da boste imeli
mogoče malo predstave kako izgleda učenje pravilnega
plavanja. Čas, ko sem trenirala in tekmovala je v mojem
spominu ostal kot najlepši del mojega otroštva in mladosti.

Konice prstov skoraj iztegnjenih rok vbodemo pred telesom
v širini ramen, dlani sta obrnjeni rahlo ven. Sledi iztegovanje
rok naprej in ven malo pod vodno gladino.
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MOTORIST PO DUŠI
Pripravil: Rok Konec

Kawasaki.. Honda.. Ducati.. Yamaha.. Suzuki .. o glej pa še BMW. Tako
nekako sem že od malih nog opazoval motoriste v poletni sezoni, ko
so se vozili mimo mojega okna in si zaprisegel, da bom tudi sam
nekoč motorist. Očarali so me izgled in zvoki motorjev ter način
življenja. Malce kasneje v najstniških letih sem dobil motor, no
moped, če smo natančni in takrat sem prvič stopil v svet enoslednih
vozil. Kasneje, ko sem lahko pričel voziti avto je nekako želja po
motorju uplahnila, a plamen ni prenehal goreti.
Ko so se letos v sončnih dneh februarja in marca kljub še neugodnim
cestnim razmeram, pojavili prvi pogumni motoristi na cesti, sem
tudi sam očeta prosil, če mi posodi svoj motor, da se odpeljem kak
krog ali dva po mestu. Menil je, da so pogoji odlični samo za padec in
nič drugega. Verjamem, da ga je upravičeno skrbelo zame, še bolj pa
mamo, ki še danes malce krivi očeta, da je zaradi njegovega motorja
tudi meni padla ta misel na glavo. Zaman ji razlagam, da imam to
verjetno v krvi, v genih. (smeh). A meni ni dalo miru, vedel sem da bo
tako pregovarjanje o deljenju motorja celo sezono. Slej ali prej sem
moral postati lastnik motorja, saj me je želja vedno znova gnala v to,
da si ga kupim. Nič, odločitev je padla v dveh dnevih. Vedel sem kaj
hočem oz. želim voziti in to tudi našel. Bil je sončen petek in po službi
sva se z očetom odpeljala v Celje k prodajalcu, kjer sva ga še isti dan
odpeljala domov. Ko sem zagledal to ohranjeno, lepo »črno sulico«,
kot sem ga poimenoval, je bila to, v šali rečeno, ljubezen na prvi
pogled (smeh). Tako sem si pri tridesetih kupil svoj prvi motor.
Podatek za vse moto poznavalce.. Kawasaki Z750.
Počasi bo minilo pol leta in nekje 2500 odpeljanih kilometrov je že za
mano, ko pišem tale članek. Težko bi strnil vse spomine in opisal kaj
vse sem že doživel v tako kratkem času. Po službi med tednom se
namreč večkrat odpeljem do Jezerskega ali pa po Kranju in okoliških
krajih. Tako, malo za dušo. Ob vikendih pa, kadar je lepo vreme, se s
prijatelji - motoristi podamo na izlet, kjer odkrivamo lepote
Slovenije. Ker daljše vožnje, predvsem pa ovinkaste ceste
potrebujejo malce več znanja in izkušenj, se v tujino zaenkrat še ne

podajamo. Lepo počasi, tudi slikoviti Dolomiti ali pa visokogorska
alpska cesta Grossglockner in pa vožnja po dolini Mölltal pridejo na
vrsto. Mnogim je mogoče nerazumljivo, zakaj bi se na prosto
popoldne kdo usedel na motor ter se iz Kranja odpeljal do slovenske
obale in nazaj. Vendar gre za svobodo. Svobodo v kombinaciji z
užitkom, biti na motorju, čutiti veter ob sebi in uživati v naravnih
lepotah. Vsi motoristi čutimo enako, zato bom uporabil kar besede
nekega motorista. »Biti motorist je, z eno besedo, čudovito.
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Človeka pomirja, postaneš svoboden. V pravem pomenu besede.
To ni le izmišljena fraza nekih izgubljenih »bajkerjev«, ki bobnajo
to besedo - svoboda. To dejansko drži. Lastiti si motor in ga voziti
je en sam užitek. Poezija. Voziti se sam, ali v dvoje, lepo je. Motor
zbližuje, povezuje. V vseh pogledih. Jemlješ ga bolj osebno kot
katerokoli drugo tehnično stvar v svoji bližini.«
Kaj je tako posebnega? Predstavljajte si, spomladi, poleti ali vse
tja do pozne jeseni, zavita, lepa cesta skozi gozd, mir, brnenje
motorja, popustiš ročico plina, odpreš vizir na čeladi in se predaš
vonjem in zvokom narave, ... čisti balzam. Morda je lepši le še
občutek sedeti na obali obliti z večerno zarjo ali pa stati na vrhu
Storžiča.. planinarjenje, še en hobi o katerem pa se razpišem kdaj
drugič.
Za zaključek, bi se ob tej priložnosti še enkrat rad zahvalil celotni
Lomas ekipi za vse prispevke in darila, ki sem jih prejel ob
praznovanju tridesetice.

SLAVLJENCI
V zadnjem času jim kar ni konca.

Abrahama je v juniju srečal tudi Damijan.

Vse najboljše!

Vse lepo tudi ostalim,
ki praznujete
v tretjem trimesečju!«
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Torta Bloody Berry
Pripravila: Sanela Fazlić

Najprej en lep pozdrav vsem, ki boste moj
članek prebrali in se lepši pozdrav tistim, ki
boste moj članek uporabili pri peki torte .
Kot sem se že ob zaposlitvi na Lomasu
predstavila: "Rada torte in kolače pečem,
zato tudi tečem" sem napisala članek
oziroma postopek za meni najljubšo
Bloody Berry torto.
Sestavine:
Za čokoladni biskvit:
ź

300 g moke

ź

100 g kakava v praha Kandit

ź

300 g sladkorja

ź

1.5 žličke (6g) pecilni prašek

ź

2 žličke (15g) soda bikarbone

ź

ščepec soli

ź

250 ml mleka

ź

1 žlička arome vanilje

ź

125 ml olja (stopljenega masla)

ź

250ml vrele vode

ź

2 celi jajci

Za nežno Berry kremo:
ź

Biskvit:

Vanilja krema:

Zmešamo suhe sestavine. V posebno
posodo damo jajca, mleko, olje in aromo
vanilje in z mešalnikom zmešamo le toliko,
da se sestavine povežejo.

V posodo zlijemo mleko, dodamo aromo
vanilje in sladkor ter segrevamo pri nizki
temperature. Puding pripravimo po
navodilih in ga ohladimo.

Zmesi postopoma, med počasnim
mešanjem dodajamo suhe sestavine in
vrelo vodo. Zmes razdelimo na tri enake
dele. Vsakega posebej zlijemo v pekač
(premer 26 cm) obložen s peki papirjem.
Pečemo 20 minut, v predhodno segreti
pečici, na 180°C. Ali je biskvit pečen,
preverimo z dobro poznanim testom:) z
zobotrebcem. Biskvit dobro ohladimo.

V dobro ohlajen puding dodamo maslo in
zmešamo z mešalnikom. Dodamo Šlag
peno in mešamo z mešalnikom, da krema
postane penasta.

Berry krema:
Zmrznjeno sadje stresemo v posodo,
takoj dodamo sladkor in pustimo, da se
popolnoma odtali in spusti sok (pride cca
700ml).
Nato sadje in sok počasi, na nizki
temperaturi segrejemo do vrenja. Gustin
zamešamo v 6-7 žlic hladne vode, dodamo
k sadju in kuhamo dokler se ne zgosti.
V toplo kremo dodamo maslo in mešamo,
dokler se maslo ne raztopi. Ohladimo.

600 g zmrznjenega sadja

ź

70 g Gustina

ź

150 g sladkorja

ź

50 g masla

Za penasto vanilja kremo:
1 l mleka
150 g sladkorja
2 vrečki vaniljevega sladkorja (lahko tudi
bourbon)
2 žlički arome vanilje
3 vrečke vaniljevega pudinga
125 g masla (sobne temperature)
2 vrečki Šlag pene
Za dekoracijo :
po lastni želji, jaz sem uporabila sveže
brusnice, borovnice, maline in Kandit
čokolado v prahu
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Sestavljanje torte:
1. Biskvit.
2. Polovica Berry kreme.
3. 1/3 vaniljeve kreme.
4. Biskvit.
5. Druga polovica Berry kreme.
6. Druga 1/3 vaniljeve kreme.
7. Biskvit.
Torto damo v hladilnik za okoli 5h (najbolje
prek noči).
Okrasite po svoji želji!
DOBER TEK!

HOROSKOP
Ljubezen: Ne glede na to, kako močno se želite osredotočiti na

Ljubezen: Čeprav se samskim dvojčkom zdi, da nimajo sreče pri

vaše ljubezensko življenje oz. na posamezno razmerje, se

iskanju svoje boljše polovice, se vse zgodi z razlogom. Morda

zavedate, da mora tudi življenje na ostalih področjih potekati

prav v juliju najdete popolno osebo za vas. Vsekakor svoj čas

brez zapletov. Čutite močno potrebo po uravnovešanju vašega

namenite pomembnejšim stvarem, kot je premišljevanje o tem,

ljubezenskega življenja z ostalimi področji, predvsem

kdaj bo mimo prišel popoln partner, slednjega pa boste

poslovnim. Svetujemo vam, da zaostanek na romantičnem področju

najverjetneje srečali ko boste najmanj pričakovali. Dvojčki v razmerju se v juliju

nadomestite, ko boste razrešili ostala področja. Ovni imate s svojim realnim, a

zavedajte svoje dvojne narave ter se posvetite svojemu partnerju. Če imate

trmastim pogledom na svet, problem, da se preveč osredotočite na eno samo

pomisleke v razmerju, so najverjetneje posledica trenutnih vzgibov, zato z

stvar, vendar pazite, da zaradi tega ne izgubite odlične priložnosti za nastanek

končno odločitvijo še malce počakajte. Ko se vaše misli umirijo boste spoznali,

nove ljubezni ali pa poglobitev že obstoječega razmerja.

da bi kaj kmalu lahko storili usodno napako.

Denar: To obdobje je za vas pomembno, saj bo sreča na vaši strani. Porodile se

Denar:. Julij bo za dvojčke mesec nasprotij. Medtem, ko vas bo težilo področje

vam bodo kreativne ideje, ki jih lahko unovčite – če se boste le znašli. Priložnosti

ljubezni, se vam ravno na področju posla obetajo odlična nova spoznanja, ki bodo

je veliko, čakajo le, da jih izkoristite. Ker je vaša energija zelo privlačna, kot

ob pravem času na pravem mestu. Čeprav morda ne najdete popolnega

magnet, boste ljudi očarali ter jih prepričali v svoj prav. Uporabite to v svojo

partnerja, pa boste slednjega našli na poslovnem področju. Morda spoznate

korist ter pošiljajte prošnje za delo, elektronska sporočila, iščite nove poslovne

odličnega mentorja, ki vam bo predal ogromno znanja, sodelavca, ki ima več

partnerje ali celo zaposlujte nove sodelavce. Obeta se vam nepozabno

izkušenj, kot ste pričakovali, ali pa poslovnega partnerja, ki mu je mogoče

sodelovanje – morda s sodelavcem ali pa nekom iz tujega podjetja.

zaupati. Čas je za hitro ukrepanje, saj boste s predolgim čakanjem morda izgubili

Zdravje: V juliju boste disciplinirani, zato se boste s stresom soočali brez

odlično priložnost. S ﬁnancami pa v juliju malce bolj pazljivo

problemov. Zavedajte se, da boste s skrbjo zase poskrbeli tudi za srečo drugih –

Zdravje: Vaše zdravstveno stanje v juliju morda ne bo najbolj blesteče.

svojih staršev, partnerja ter prijateljev. Le kadar boste ﬁzično pripravljeni se

Podaljšane ure v službi, večerno druženje s prijatelji, kakšen kozarček več ter

boste počutili najbolje, s tem pa s srečo navdali tudi ljudi okoli vas. Poskrbite

pomanjkanje spanca bodo za seboj prinesli tudi posledice, s katerimi se boste

torej za redno vadbo, zadostno količino hidratacije ter sprostitev. Le sproščeni

morali soočiti. Če ne želite ostati doma, poskrbite za zadosten vnos tekočine in

ter naspani boste lahko dali vse od sebe. Ne pozabite na

vitaminov, opremite pa se tudi z protibolečinskimi sredstvi, ki bodo vaš imunski

skrbno urejeno prehrano. Ne izpuščajte obrokov ter se

sistem pripravile na obrambo. V tem času vam vadbo odsvetujemo. Privoščite si

izognite sladkorju.

raje sproščujočo kopel, ali pa svoje telo očistite toksinov s pomočjo savne.
Svojega partnerja prosite, naj vas zmasira, ali pa si privoščite kar profesionalno
masažo.

Ljubezen: V juliju sklenite kompromis med delom in ljubeznijo.
Poskrbite, da se ne boste osamili ter pojdite v svet, kjer boste lahko spoznavali
nove ljudi. Tisti v zvezah si v juliju še posebej vzemite čas za svojo ljubljeno

Ljubezen: Raki bodo v ljubezni cveteli, saj se jim priložnosti za

polovico, saj so v nasprotnem primeru na obzorju težave, ki se ne bodo končale

romantiko obeta na vsakem koraku. Morda boste na poti v

srečno. Čeprav ste z glavo nekje drugje, se skušajte osredotočiti na dejstva, ki

trgovino opazili poželjive poglede, sodelavec pa vas bo kar

vam jih zaupa partner. Verjemite, zagotovo jih ne zatrjuje brez razloga. Če vam

naenkrat pričel gledati z drugačnimi očmi. Tako samski kot

stvari, ki jih slišite, niso všeč, vzemite v zakup, da morda resnično niste najboljši

zasedeni ne bodite presenečeni, če boste v juliju prejeli več

partner. Skušajte popraviti svoj odnos. Če je vaš odnos postal preveč rutinski ter

povabil na zmenek. Vzemite to kot kompliment, vsekakor pa se premišljeno

dolgočasen, ga popestrite z rednimi izleti, športnimi aktivnostmi ter zmenki v

odzovite. To še posebej velja za rake v srečnih razmerjih, ki bi lahko s spontanim

dvoje.

ter nepremišljenim odzivom storili usodno napako, ki bi jo obžalovali za vedno.

Denar: V tem mesecu se boste najverjetneje soočali z pomanjkanjem idej,

Ne pustite se zmesti nenadni poplavi komplimentov.

motivacije ter želja. Talent vsekakor imate, vendar pa ga je težko privleči na

Denar: Če se odločate za spremembo poklica v smer, kjer boste bolje izrabljali

plano, kadar ste pod stresom zaradi drugih skrbi. Potreben je torej skrben načrt,

svoje komunikacijske ter vodilne sposobnosti, je julij pravi čas za takšne

kako iz vas izvleči kar najboljše. Morda vas skrbijo ravno ﬁnance? Če je temu

podvige. Če ste se v preteklosti osredotočali na način, kako preživeti iz dneva v

tako, potem poiščite motivacijo ravno v zaslužku. Zavedajte se, da je dolgove

dan, je sedaj čas, da pogledate daleč naprej v prihodnost. Pozabite na preteklost

potrebno poravnati, in to ne bo mogoče brez dobro opravljenega dela. Tisti, ki

– pričnite znova ter se podajte na področje, ki vam je resnično blizu. Čeprav

imate željo ustanoviti svoje podjetje bodite pozorni na realistično načrtovanje

morda nimate papirja, ki bi to dokazoval, oz. primerne izobrazbe, še vedno ni nič

ﬁnančnega plana. Ne precenjujte svojih ﬁnančnih sposobnosti.

izgubljeno. Imate namreč izjemen občutek za ljudi. In prav zato bi bilo škoda, da

Zdravje: V prihajajočem mesecu se boste zaradi napetega urnika nekoliko

svojega potenciala ne bi uresničili tudi na poslovnem področju.

spozabili ter zapadli v slabe prehranjevalne navade. Zavedajte se, da si morate

Zdravje: Vaše počutje bo tudi v juliju odlično. Poletje je namreč vaš čas – takrat

za ohranjanje zdravih navad vzeti čas, tudi ob napornem urniku. Vzemite si

skoraj nikoli ne zbolite. Seveda bodite vseeno pozorni na simptome, ki bi se vam

petnajst minut časa ter si zjutraj pripravite okusen zajtrk, poleg pa si pripravite

lahko zdeli nekoliko nenavadni. V tem primeru vsekakor obiščite osebnega

tudi limonado, brez sladkorja seveda. Čas si vzemite tudi za prijeten spanec ter

zdravnika. Če ste čez zimo pridelali nekaj kilogramov, ki se jih do sedaj še niste

se ne obremenjujte. Ker nikoli ne zamujate v službo, vam bodo sodelavci

uspeli znebiti, vam bo to uspelo prav v obdobju, ki prihaja. Lotite se stroge diete

odpustili tudi kakšen spodrsljaj. Za boljše počutje ter zdravljenje slabe vesti jim

ter ne zapravljajte več časa za polovičarstvo. Štetje kalorij vam lahko na tem

prinesite kavo. Konec meseca vas čaka nekaj glavobolov ter padec imunskega

mestu močno pomaga – vsaj toliko, da se navadite na normalne porcije. Omejite

sistema, zato poskrbite za zadosten vnos vitaminov ter mineralov v vaše telo.

vnos sladkorja v vaše telo.
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Ljubezen: Samski se boste v juliju spraševali, kako se čim bolje

Ljubezen: V ljubezni se vam, kot kaže, vedno porajajo enaka

približati svoji simpatiji. Razdvojeni boste med svojo željo po

vprašanja. Težave imate z odločitvijo za določenega partnerja.

vodenju ter svojo potrebo po komplimentih ter laskanju drugih.

Zdi se vam, da so tam nekje zunaj morda še boljše možnosti za

Vsekakor vam svetujemo, da svoje pomisleke, želje ter potrebe

vas. V juliju se zna zgoditi, da se boste samski zaljubili do ušes,

zaupate svoji simpatiji. Morda počasi ter previdno, da vidite odziv. Na ta način

vendar v neprimerno osebo, ki jo srečujete v službi, vendar z njo nimate kontakta.

boste najlažje presodili, ali je oseba prava za vas. Levi v razmerju bodite v juliju

Svetujemo vam, da svojo neizpolnjeno ljubezen nekoliko prespite, saj se lahko

čim bolj spontani. Kljub temu, da ste se ustalili ter v tem uživate, ne pozabite, da

kaj kmalu izkaže, da vam ni namenjena. Vsekakor boste imeli v tem mesecu

je za razcvet razmerja potrebna tudi iskrica – slednja ne sme propasti. Negujte

odprte oči, zato boste to spoznali še preden bi se odločili za naslednji korak. S

jo.

problemom se boste morda soočili tudi posamezniki v razmerjih. Morda vam

Denar: Področje posla bo za vas v juliju naporno. Povečan obseg dela bo terjal

postane všeč neka tretja oseba, vendar se nikar ne zapletajte v dvojno razmerje,

opravljanje nadur, na ta način pa boste na cedilu pustili ostale aspekte vašega

saj boste kratko na koncu potegnili prav vi.

življenja. Zavedajte se, da bo tudi napornega meseca kmalu konec, ter da vas že

Denar: Pred vami je napet mesec. Na delu svoje mnenje izražajte bolj tiho ter na

kmalu čaka težko zasluženi dopust. Takrat se boste lahko umirili, pa tudi služba

prijazen način. Ne bodite zahrbtni, saj se lahko zaradi tega celotna situacija

se vam bo zdela veliko boljša. Ne kregajte se z nadrejenimi ter sprejmite njihovo

močno zaplete ter povzroči pravo zmešnjavo. Morda se boste počutili nekoliko

mnenje. Ne nazadnje si tudi sami želijo, da bi delo opravili čim hitreje ter

odrinjene na stran, morda vas bo nekdo zasenčil, kar se vam bo zdelo zelo

kakovostno. Ne jezikajte, saj se lahko kaj hitro znajdete v kadrovski na pogovoru

nepravično. Vendar vseeno vztrajajte, saj se bodo stvari naslednji mesec obrnile

o vaši prihodnost.

na bolje. Potrudite se biti potrpežljivi, saj je vse to le učna ura, ki vam jo življenje

Zdravje: Stres na delovnem mestu vas ne bo pretirano zdelal. Postalo vam bo

podarja zato, da se naučite nekaj novega.

vseeno, na prvo mesto pa boste postavili svoje zdravje ter počutje – in prav je

Zdravje: Uporabite vašo trmo ter se odpravite v telovadnico – hvaležni si boste,

tako. Zavedate se namreč, da je vaše ﬁzično zdravje odvisno tudi od mentalnega,

ko pridete domov ter se uležete v posteljo. Spali boste tako, kot že dolgo ne.

zato veste, da problemov v službi ni potrebno prenašati tudi na ostala področja.

Potrudite se za svoje zdravje ter prenehajte z uživanjem alkohola ter cigaret,

Poskrbeli boste za aktivno preživljanje prostega časa, branje knjig ter

vsaj za en mesec. Če vas emocionalna blokada zaustavlja ter vam onemogoča, da

poslušanje glasbe, zaradi česar se boste počutili odlično. Morda vas na začetku

bi pozitivne navade uresničili tudi v praksi, je morda čas, da izveste kje tiči vzrok.

meseca čaka kakšno neprijetno presenečenje v obliki alergije, vendar pa boste

Pogovorite se z zaupnikom, zelo pa vam bo pomagal tudi obisk terapevta. Naj

težave uspešno omilili z uživanjem predpisanih zdravil.

vam ne bo nerodno – tudi mentalno zdravje je pomembno, sploh če ima učinek
tudi na vaše ﬁzično počutje.

Ljubezen: Vaša zvestoba je neprecenljiva. Zasedene device
boste v juliju še bolj spoštljive, ljubeznive ter odprte, kar je

Ljubezen: Kljub temu, da težko zaupate ljudem, se skušajte
odpreti ter spoznati osebo, ki vam je všeč. Vaša sposobnost
dobrega opazovanja ter vživljanja v ljudi vam bo dala dober
vpogled v dejansko stanje. V juliju, pa tudi življenju nasploh, se
morate naučiti, da vas ne bo vsaka oseba ranila, ter da niso vsi
ljudje slabi ljudje. Če pa opazite kaj sumljivega, pa kar na plano z
opazovanji. Nekateri ljudje žal niso vedno iskreni, zato jih postavite na realna tla
ter ne nasedajte njihovim manipulacijam. V razmerju sklenite kompromis. Če vas
moti, da vaš partner neprestano počne nekaj, kar vas moti, to izpostavite ter se
dogovorite, kako lahko to popravite. Vaša vztrajnost je na tem mestu velika
prednost.

skoraj malce nenavadno. Čeprav stremite k udobju, ne
pozabite, da so tudi skupne aktivnosti odlična pot do
poglobljenih odnosov. Ne bojte se zaupati svojih strahov ter
problemov svojemu partnerju. Če vas ima rad, bo zagotovo razumel. Če ne bo,
potem ni pravi. V juliju se samski nekoliko razigrajte – ne bodite vedno tako
zadržani! Odprite se novim ljudem ter jim pokažite vašo osebnost. Opozorilo gre
tistim, ki v razmerju ne čutijo enakosti ter ljubezni. Tisti si vzemite čas za
premislek ter zapustite razmerje. Ne bodite vedno tisti, ki popušča.
Denar: V juliju boste ponovno iskali načine, kako se še bolje izraziti – sebe ter
svoje talente. Ne marate biti v ozadju. Želite, da vas ljudje vidijo ter opazijo vse,

Denar: Če si želite razširiti vest o tem, kaj po novem počnete, oz. na katerem
področju poslujete, izrabite v juliju moč socialnih medijev ter, na sploh, interneta.
Še vedno lahko oglašujete na različne načine, brez da bi vam bilo pri tem
potrebno vložiti veliko denarja, ki ga še nimate. Slednjega je namreč potrebno
zaslužiti, to pa je dolg ter vztrajen proces. Kljub temu, da ste oseba, ki se ne
izpostavlja vedno rada, je to morda žrtev, ki jo boste zavoljo zaslužka primorani
storiti. Finančno gledano bo v juliju šlo bolj tesno, saj vas čakajo nepričakovani
izdatki. Morda kazen za prehitro vožnjo ali napačno parkiranje, zato previdno na
cesti.

česar ste vredni. V tem času je primerno, da pričnete razmišljati tudi o svoji
družini oz. partnerju. Ne sklepajte poslov, ki bi vplivali na družinsko življenje.
Lahko pa, navdihnjeni z ljubeznijo do svojih bližnjih, poiščete ter inovativno
izdelate storitev ali izdelek, ki bi lahko zabavali ali imeli kakšen drugačen vpliv na
določeno demografsko skupino. Na ta način boste v juliju lahko tudi veliko
zaslužili.
Zdravje: V tem mesecu se posvetite samim sebi. Vaša energija bo padla, zato bi
bilo dobro, da delate na svoji moči. Odpravite se na intenzivno vodeno vadbo ali v
ﬁtnes, če ne pa vsaj na kakšen visok hrib. Skozi šport se boste znebili
potlačenega stresa ter se počutili veliko bolje. Popazite tudi na prehrano, saj se

Zdravje: Kot kaže, boste v juliju nekoliko izčrpani, kar je za vas nenavadno.

lahko v nasprotnem primeru zredite. Zavedajte se, da tudi s športom ne boste

Poslušajte svoje telo ter mu privoščite počitek ter lenarjenje, tudi če to ni v vaši

mogli popolnoma izničiti posledic slabe prehrane. Kalorije so kalorije, s športom

navadi. Vzemite si zaslužen dopust ter se odrecite kupu dela na vaši mizi, vsaj za

pa jih enostavno ne boste uspeli pokuriti toliko, kot vam jih lahko prihrani velik

nekaj dni. Izogibajte se stresnim partnerskim situacijam ter poskrbite za čisto in
sproščeno okolje. Tako bodo tudi vaše misli bolj sproščene, vaše razpoloženje pa

obrok iz McDonaldsa.

se ne bo neprestano nagibalo v eno ali drugo stran. Ne sproščajte jeze skozi
šport, temveč raje predelajte njene vzroke.
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Ljubezen: Ker ste se zaljubili do ušes, si ne morete kaj, da ne bi

Ljubezen: Socialna eleganca, ki jo premorete vodnarji, je

tega pokazali tudi svoji simpatiji. To je tudi prav, zato naj vas ne

neverjetna. Kot vedno, vam bodo tudi v juliju odnosi šli od rok.

bo strah. Predajte se ter se prepustite občutjem, ne glede na to

Predvsem prijateljski, vendar pa nič ni nemogoče tudi na

kakšna so. Ne pustite se zmesti ter vztrajajte pri svojem. Morda

področju ljubezni. Potrebujete le ljubečega partnerja, ki ga ne

vas utegne presenetiti kakšna nepredvidljiva informacija, ki bo

bo strah izpovedati svojih čustev na odrasel ter razumen način.

stvari zapletla, vendar brez skrbi, vse bo še dobro. Strelci v razmerju skušajte

Nepotrebnega čustvovanja ter izpadov joka namreč res ne potrebujete. Želite

julija nekoliko brzdati svoj temperament ter eksplozivnost. Zavedajte se, da

pa si partnerja, ki bi vam bil enakovreden, s katerim bi stopali na pot k novim

imajo vaše nenadne odločitve vpliv tudi na vašega partnerja, ne le na vas same.

dogodivščinam, v razgibano ter dinamično življenje. Kljub vaši zvestobi, bodite
pozorni, da se med druženjem z ostalimi, njim ne posvetite bolj kot pri druženju s

To, da ste se odločili, da se odpravite na potovanje, ima namreč tudi slabe strani.

svojim partnerjem. Na ta način boste namreč izzvali ljubosumje.

Denar: V mesecu juliju bo sreča na vaši strani. Obkroženi boste z ljudmi, ki vam

Denar: V tem mesecu boste pesimistični, zato vsa svoja občutja vzemite

iskreno privoščijo uspeh, kar je zelo dobra stvar. S širjenjem vašega sektorja

nekoliko z rezervo. Morda še ni čas, da zamenjate zaposlitev, kljub temu, da z njo

poslovanja, v kombinaciji z nekaj sreče, boste lahko dosegli celo napredovanje –

niste več zadovoljni. Za novo priložnost se odločite le v primeru, da vam nudi

popolnoma brez truda. Seveda pri tem ne bo pomagalo, če boste jezikali, zato se

bistveno večji zaslužek. Samostojni podjetniki boste v tem mesecu zelo

raje držite v ozadju ter se ne izpostavljajte. Vse je odvisno predvsem od tega,

verjetno dobili novo, večje naročilo. Izkoristite ga ter se zavedajte, da boste

kako vas vidijo vaši nadrejeni. Kar se tiče ﬁnanc, boste v tem mesecu v boljšem

zmogli zadovoljiti strankine želje, kljub temu, da so pričakovanja zelo visoka. V

položaju od svojih sodelavcev. Čaka vas tudi obilo možnosti za dodaten

sredini meseca se boste srečali z nekaj nepredvidenimi stroški, povezanimi z

zaslužek.

osebnimi potrebami. Ne zapravljajte prihrankov ter jih skušajte pokriti s kakšno

Zdravje: Izognite se močno natrpanim prostorom ter pitju iz tujih kozarcev.

urico dodatnega dela.

Padec imunskega sistema v začetku meseca vam lahko prinese kakšno

Zdravje: Razmišljujoči, resni ter tesnobni boste, predvsem v začetku meseca,

nepričakovano virozo ter tako popolnoma uniči vaše počutje. Zato se izognite

zato si vzemite dovolj časa zase ter za sproščanje. Ne glede na to, kaj vse vas

pitju alkoholnih pijač, se odrecite kajenju ter okrepite svoj sistem z uživanjem

muči, ne pozabite na smeh ter na pozitivne strani, ki jih prinaša v vaše življenje.

zelenjave ter sadja, predvsem manj sladkega. Izogibajte se pretiranih športnih

Pazite, da vas malodušje ter nesreča ne potisneta v depresijo, če pa se to

aktivnosti ter profesionalno trenirajte nekoliko odložite. Proti vročini si

slučajno zgodi, poiščite ustrezno pomoč. Popazite tudi na prehrano ter ne

pomagajte s pitjem mrzle vode, vendar ne sokov ter kave. Slednjo skušajte

stradajte. Skušajte se zaposliti ter oditi v družbo, kjer boste lahko pregnali svojo
notranje nezadovoljstvo. Konec meseca vas čaka izboljšanje vašega

nadomestiti z zelenim čajem.

zdravstvenega stanja.
Ljubezen: Ste zelo zahteven partner, ki od svojega ljubljenega

Ljubezen: V juliju za romantične ribe ne bo toliko priložnosti,

zahteva pravo popolnost. Ne pozabite, da je tudi vaš partner le

kot bi si jih želele. Pazite, da pri spoznavanju novih ljudi, ne

človek, zato se potrudite tudi vi, ter mu kakšno malenkost kdaj

pozabite na svojo naivnost. Svoje pretirano zaupanje vzemite

oprostite. Sicer pa bo v juliju ljubezen potekala zelo naravno.

kot vodilo pri ustvarjanju svojega mnenja. Svet namreč ni tako

Samski boste spoznali osebo, se dogovorili za zmenek, nato pa

lep, kot se zdi na prvi pogled, prav tako pa se tudi ljudje med seboj močno

bodo stvari potekale naprej, po pričakovanih poteh. To vam bo zelo ustrezalo, saj

razlikujejo. Ne pozabite, da je potreben čas za spoznavanje človeka. Ljubezen na

ste človek navade ter močnih vrednot. Naj vas ne vrže popolnoma iz tira, ko

prvi pogled sicer obstaja, vendar pa se ne zgodi vedno. Ljubezensko življenje

boste ugotovili, da ima oseba drugačen pogled na svet, kot ga imate vi. Ponudite

ustaljenih rib v zvezi bo potekalo precej nemoteno. S partnerjem boste veliko

ji priložnost, da se uči od vas, sebi pa priložnost, da se tudi vi nekaj naučite od nje.

časa preživljali tudi s prijatelji, zato ne pozabite na čas v dvoje.

Denar: Obdobje, ki prihaja, bo za vas polno sprememb na poslovnem področju.

Denar: Razočaranje na ljubezenskem področju bo v juliju pustilo posledice tudi

Navdajala vas bodo raznolika čustva, ki bodo vplivala tudi na vaše delo. V tem

na poslovnem področju. Morda boste zaradi začasne odsotnosti partnerja

občutljivem mesecu imejte vedno pri roki papir ter pisalo, saj boste vedno polni

nekoliko pod stresom, izgubljeni ter brez motivacije. Vaša domišljija bo imela kar

novih zamisli. Svetujemo vam, da jih zapišete, predvsem pa izkoristite ter na ta

nekaj slabih trenutkov, zato se ji ne pustite. Zavedajte se, da vse slabe stvari

način pridobite nov vir zaslužka. Zagotovo bo dobrodošel. Kljub temu, da ste do

minejo, za dežjem pa posije sonce. Zavedajte se, da vas vaš partner pogreša prav

sedaj imeli nesrečo pri iskanju odlične zaposlitve, se lahko zgodi, da boste prav

tako, kot vi pogrešate njega. Zaposlite se ter izkoristite nove ideje, ki se vam

ta mesec dobili novo priložnost – priložnost ob kateri se boste lahko izkazali ter

bodo na poti porodile. Nikar jih ne zavrzite – prav tako pa izkoristite čas, ki ga

pokazali svoj pravi obraz.

imate na voljo. Le tako boste konec meseca zadovoljni tudi s stanjem na vašem
bančnem računu.

Zdravje: Kljub temu, da vas v juliju čaka nekaj novih izzivov, se boste z njimi

Zdravje: Še vedno čakate na pravi trenutek, da prekinete prekomerno

spopadali z lahkoto. Vaše zdravje bo na vrhuncu, imunski sistem pa okrepljen ter

ponočevanje ter pričnete telovaditi ter se zdravo prehranjevati? Kljub temu, da

pripravljen na obrambo. Pazljivi bodite na področju mentalnega zdravja.

se vam morda zdi, da poletje za to ni primerno, se zavedajte, da to kasneje ne bo

Poskrbite za redno sprostitev stresa skozi družabne športne aktivnosti – morda

prav nič lažje. Lotite se tega z vso močjo ter se zavedajte, da zmorete. Pripravite

tekom z partnerjem ali odbojko s prijatelji. Pomembno je, da poleg delovnih

si urnik ter jedilnik ter ne odlašajte. Pojdite v trgovino ter si privoščite le

obveznosti ne pozabite tudi na svoje družabne potrebe, zato se redno družite

najboljše. Izognite se policam s sladkarijami ter zamrznjenimi jedmi. Če ne

ter obiskujte različne dogodke. Sledite vašim občutkom. Če se nekaj ne zdi prav,

telovadite radi, pojdite vsaj na sprehod. Že majhna sprememba v vaši aktivnosti

tega ne počnite.

bo dovolj, da boste bolje spali.
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