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KEEP
CALM
IT’S
SUMMER
TIME
Naravnost k najboljšim. Straight to the great.

BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE
Dragi moji,
Za poletne mesece vam priporočam in polagam na srce, da se čimvečkrat in čimbolj držite stavka na
naslovnici. Tale recept bo naredil veliko dobrega za vse okoli vas in še posebej za vas same. Pravzaprav
lahko prvi del uporabite kadarkoli, ko imate poln »kufer« vsega...ko se vam zazdi, da vam nič ne gre prav,
da so vsi proti vam, da vam nihče noče pomagati, da ste za vse sami,...
KEEP CALM...
Sedeš v kot, zapreš oči, globoko vdihneš, počasi izdihneš vse do konca in počakaš, da mine. Če pa ne
deluje, prešteješ do 10 in če še ni bolje, potem nakuriš prvega (nič krivega), ki pride mimo :-D.
Odleže, zagotovljeno...
Drugače pa, saj veste, veliko sončka, hladne pijače, vročih žarov, sproščenih druženj in zabave z družino
in prijatelji, da napolnimo akumulatorje za sivino mokrih in mrzlih mesecev. Aja, pa na najpomembnejšo
postransko stvar na planetu tud’ ne pozabit...
Vabljeni na naslednje strani!
Maja
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PIKNIK
V maju se je ponovno odvil že tradicionalni piknik Lomas
prodajnih ekip.
Tokratna lokacija na prijetnem prostoru z lovsko kočo v Zelšah
pri Rakeku se je izkazala za zmagovalno izbiro. Hrano, glasbo in
družbo smo si pa itak izbrali sami, zato je bilo, kot vedno, odlično.

Žar mojstra

Plesni tigri

»Selfie«
ali
»Sebek«
Jutranje tihožitje
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POMAGAMO
POMAGAMO

POPLAVE NA BALKANU: Vsi lahko pomagamo...
Sredi maja so Bosno in
Hercegovino, Hrvaško
ter Srbijo zajele obilne
padavine, posledice pa
so bile katastrofalne:
poplave so prizadele
območje bibličnih
razsežnosti, brez vode
je ostalo več kot milijon
ljudi, številna mesta
so ostala odrezana
od sveta, ljudi pa je
poleg vode ogrožala še
nevarnost zemeljskih
plazov, premikajočih
minskih polj ter epidemij.

Številnim organizacijam
in posameznikom ter
mnogim slovenskim
športnikom, ki so
se samoiniciativno
organizirali in zbirali
pomoč za poplavljene
smo se pridružili tudi
mi – Lomasovci, kot
tudi Lomas. Pri tem
so nam na pomoč priskočili naši principali Colgate Palmolive, Johnson&Johnson,
Reckitt Benckiser, Saponia in Varta. Pripravili smo pakete izdelkov za osebno higieno
(Palmolive, Carefree, o.b., Dettol), pralnih praškov in čistil (AVA, Faks, Nila, Cillit...)
otroške kozmetike (Johnson’s Baby) ter baterijskih svetilk in baterijskih vložkov
(Varta). Zbirali smo tudi denar ter z zbranim zneskom kupili otroške plenice.

Skupaj smo zaposleni in podjetje donirali blago v vrednosti več kot 20.000 €!!!
Poleg tega smo nakup izdelkov blagovnih znamk, ki jih
zastopamo, po nabavnih cenah, omogočili tudi zunanjim
kupcem, ki so artikle ravno tako namenili v pomoč
poplavljenim.
Voda se je počasi umaknila in prave razsežnosti katastrofe
so se šele pokazale. Ljudje na poplavljenih območjih so
ostali brez najnujnejših stvari, potrebnih za življenje. Čaka
jih dolgotrajna obnova njihovih domov in domovine. Upamo
in želimo, da jim bo naša pomoč vsaj malo olajšala vsakdan.
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PRENAVLJAMO
PRENAVLJAMO

PRENOVA STREHE POSLOVNE ZGRADBE
S pomladjo in lepšim vremenom smo
začeli prvo fazo prenove strehe na
naši poslovni zgradbi in skladišču. Ob
večjih nalivih je prihajalo do puščanja v
skladiščnih prostorih, v zadnjem času
pa tudi v sejno sobo. Grdo luknjo ste
verjetno opazili, sanirali pa jo bomo šele,
ko bo odpravljen vzrok puščanja.

Streha nad skladiščem in delom zgradbe, kjer
imamo sejne sobe, je ogromna. V prvi fazi obnove
strehe smo stekleno kritino zamenjali s plastično le
na četrtini strehe. V številkah to pomeni, da smo na
novo prekrili 104 metre svetlobnikov. Pokriti so bili
s steklom, ki je tehtalo kar 5.500 kg, nadomestili pa
smo ga s polikarbonatnimi ploščami - Lexanom, ki
tehta le okoli 400 kg! Poleg tega je tudi energijsko
veliko varčnejši.
Z deli bomo nadaljevali jeseni, ko se izkaže ali je
rešitev ustrezna.
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ZANIMIVO
ZANIMIVO

SKUPINA ALCA / ALCA GROUP
Nekateri že veste,
drugi še ne, nekateri
ste nekaj slišali,
dejstva pa so
naslednja…Lomas
je del skupine Alca /
Alca Group.

Skupino poleg Lomasa sestavljajo še sestrska podjetja v državah bivše
Jugoslavije ter matično podjetje Alca-Med v Celovcu. Na Hrvaškem Alca
Zagreb, v Bosni in Hercegovini Planet in v Srbiji Alca Trgovina.
Skupaj skoraj 1.500 sodelavcev, skoraj 100.000 paletnih mest, več
kot 700 vozil – vse to skupaj tvori eno vodilnih skupin na področju
prodaje, distribucije in logistike v regiji.

Kljub ekonomski krizi v zadnjih letih, so vsa
podjetja v skupni obdržala enakomerno rast in
tako še krepila pozicijo na trgu. Skupaj smo v
lanskem letu ustvarili 240mio€ prihodkov.
Vsako podjetje deluje kot neodvisen pravni
subjekt in med njimi ni finančnih transakcij.
Podjetja povezuje skupen slogan in skupni
solastnik - naš mentor, entuziast, motor napredka
ter idejni vodja, gospod Michael Markota.

Znane znamke, ki jih zastopa vsaj eno
izmed podjetij v skupini so med drugim
tudi Reckitt Benckiser, Colgate Palmolive,
Johnson&Johnson, Saponia, Varta, Remington,
GlaxoSmithKline, Vodafone, Semperit,
CocaCola, Red Bull, Haribo, Nestle, Puma,
Head, Vileda, Orangina, Paloma, Loreal, Franck,
Kandit in še veliko drugih.

Osnovni podatki članic:
AVSTRIJA

HRVAŠKA

BOSNA IN HERCEGOVINA

• Polno ime: Alca-med
• Leto ustanovitve: 1998
• Zaposleni: 7
• Vozni park: 2 vozili
• Prihodki 2013: 28 mio Eur

• Polno ime: Alca Zagreb d.o.o.
• Leto ustanovitve: 1990
• Zaposleni: 849
• Skladišča: 68.800 palet
• Vozni park: 349 vozil
• Prihodki 2013: 88 mio Eur

• Polno ime: Planet d.o.o.
• Leto ustanovitve: 1997
• Zaposleni: 299
• Skladišča: 4.300 palet
• Vozni park: 199 vozil
• Prihodki 2013: 49,1 mio Eur
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SRBIJA

SLOVENIJA

• Polno ime: Alca trgovina d.o.o.
• Leto ustanovitve: 2002
• Zaposleni: 233
• Skladišča: 12.600 palet
• Vozni park: 145 vozil
• Prihodki 2013: 47 mio Eur

• Polno ime: Lomas d.o.o.
• Leto ustanovitve: 1996
• Zaposleni: 59
• Skladišče: 3.800 palet
• Vozni park: 27 vozil
• Prihodki 2013: 33 mio Eur

ZANIMIVO
ZANIMIVO

SKUPINA ALCA / ALCA GROUP

Alca-med G.m.b.H
Klagenfurt

Lomas d.o.o. Ljubljana

Alca d.o.o. Zagreb

Planet d.o.o. Posušje

Alca d.o.o. Beograd
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NOVOSTI
NOVOSTI - AJAX

AJAX Aroma sensations – Doživite SENZACIONALNO čistočo!
Ste ljubitelj čistil s prijetnim vonjem, zaradi katerih je vaš dom bolj udoben?
So vam všeč intenzivni vonji linije Ajax Fête des Fleurs’ a so vsi enako cvetlični?
Odkrijte popolno & senzacionalno čistočo za dom poln življenja in bogatih občutkov!
ü Z naravnimi eteričnimi olji
ü Za čist in bleščeč dom z edinstveno čutno
atmosfetro v kateri lahko uživate več ur.
ü Spiranje ni potrebno

Sivka & Magnolija
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Pomarančna lupina & Jasmin “Bite into life”

NOVOSTI
COLGATE - NOVOSTI

COLGATE SLIM SOFT CHARCOAL LX
Prednosti za potrošnika
↘ Globinsko čiščenje z dodatnim antibakterijskim delovanjem
↘ Nežno do dlesni

Tehnologija
Glava ščetke: Kompaktna glava posebej oblikovana za čiščenje težko
dostopnih mest
Ščetine: 0,01 mm ščetine narejene s 0,3% oglja; za pomoč pri
odstranjevanju bakterij in doseganju tesnih medzobnih prostorov

Tehnologija oglja
↘ Vlakna ostajajo sveža zaradi lastnosti, ki preprečujejo razvoj neprijetnih
vonjav
↘ Površina ostane suha, kar zmanjšuje rast bakterij zahvaljujoč lastnostim,
ki uravnavajo vlažnost
↘ Sproščanje negativnih ionov
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NOVOSTI

NOVOSTI - NEUTROGENA

NEUTROGENA® Norveška formula asortiman hranilnih izdelkov Nordic Berry z nordijsko
robido
NEUTROGENA® Norveška formula asortiman hranilnih izdelkov Nordic Berry z nordijsko
robido je nova linija vlažilnih izdelkov za dnevno nego rok, telesa in ustnic, ki prvič združuje
strokovno znanje vlaženja Norveške formule z nordijsko robido, nordijskim “super sadežem”, ki
lahko preživi celo ekstremne arktične zime. Te fomule dokazano sodelujejo z naravnimi procesi
kože ter suho kožo spremenijo v mehko, nahranjeno kožo, vsak dan.
S svojo edinstveno mešanico sestavin NEUTROGENA®

izdelkov za nego kože. Izdelki imajo nemastno teksturo,

Nordic Berry neguje in hrani dehidrirano kožo ter

ki se hitro vpije, koža pa je po nanosu izjemno mehka in

dokazano poveča nivo navlaženosti kože za kar 3x

gladka. Vsi izdelki znotraj asortimana vsebujejo enak

vsak dan. Opazno izboljša suhost, mehkost, gladkost in

izbor dišav, ki jim zagotavlja edinstven in privlačen vonj.

prožnost kože ter tako pomaga koži, da je videti čudovito

Vonjava, razvita posebej za nov asortiman, je osnovana

zdrava. Ženske, ki so preizkušale asortiman enkrat

na prefinjenem vonjalnem profilu, ki vključuje sveže,

dnevno 4 tedne, so povedale, da lahko na svoji koži

zelene zgornje note povezane z jagodičevjem in rdečim

opazijo in občutijo resnično spremembo.

sadjem, jabolki in granatnim jabolkom. Nežni noti vrtnice

S pomočjo dermatologov je Neutrogena razvila pet

in šmarnice pa zaokrožujeta vonjavo.
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NOVOSTI

NEUTROGENA - NOVOSTI
NEUTROGENA® Norveška formula
Hranilni losjon za telo Nordic Berry,
normalna do suha koža

NEUTROGENA® Norveška formula
Hranilna krema za roke Nordic Berry,
lahka tekstura za suhe roke

NEUTROGENA® Norveška formula
formula hranilni balzam za ustnice,
suhe & razpokane ustnice
NEUTROGENA® Norveška formula
Hranilni balzam za telo Nordic Berry,
suha do zelo suha koža
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NOVOSTI

NOVOSTI - NEUTROGENA
FUNKCIONALNOST:
Povečano vlaženje
Izdelki iz hranilnega asortimana NEUTROGENA® Norveška formula z nordijsko robido dokazano
zvišajo nivo navlaženosti kože za 3-krat * (razen balzama za ustnice) ter zagotavljajo čudovito kožo
zdravega videza vsak dan.
* indeks nivoja navlaženosti, 7 ur po nanosu

Dokazi:
ü Izdelki NEUTROGENA® Norveška formula
z nordijsko robido so bili razviti z našimi
strokovnjaki dermatologi in klinično dokazano
zvišajo nivo navlaženosti kože za 3-krat*
(indeks nivoja navlaženosti, 7 ur po nanosu,
ne velja za balzam za ustnice) ter zagotavljajo
čudovito kožo zdravega videza.
ü Izdelki NEUTROGENA® Norveška formula
z nordijsko robido poskrbijo za vlaženje in
dokazano sodelujejo z naravnimi procesi
vaše kože. Suha koža se spreminja v mehko,
nahranjeno kožo, vsak dan.
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ü Kremasta, nemastna tekstura vlažilcev
za telo je razlog, da so izdelki hranilne linije
NEUTROGENA® Norveška formula z nordijsko
robido enostavni za vsakodnevno uporabo, saj
se hitro vpijejo, koža pa je po uporabi izjemno
mehka in gladka.

ü Izdelki NEUTROGENA® Norveška formula
z nordijsko robido imajo nežen vonj, zato so
prijetni za vsakodnevno uporabo.

NOVOSTI

NEUTROGENA - NOVOSTI
RAZLIKOVANJE:
Nordijska robida
Izdelki hranilne linije NEUTROGENA® Norveška formula z nordijsko robido so edini, ki združujejo
strokovno znanje Norveške formule z nordijsko robido, znanim skandinavskim supersadežem; hrani
dehidrirano kožo
Dokazi:
ü Izdelki hranilne linije NEUTROGENA®
Norveška formula z nordijsko robido so edini, ki
združujejo strokovno znanje Norveške formule
z nordijsko robido, znanim skandinavskim
supersadežem; suhi, dehidrirani koži nudijo
vsakodnevno zaščito.
ü Nordijska robida, botanično ime Rubus
Chamaemorus, je znana kot ‘supersadež
arktičnega kroga’ saj vsebuje mnogo

dragocenih sestavin, ki ji pomagajo preživeti
ekstremne temperature, ki padejo tudi pod
-40ºC.
ü Izdelki hranilne linije NEUTROGENA®
Norveška formula z nordijsko robido vsebujejo
sadeže, ki jih najdemo v najbolj ostrih in
ekstremnih goratih predelih nordijskih dežel,
še posebej na Finskem.

PREDNOST:
Nahranjena & zdrava, čudovita koža vsak dan
Izdelki hranilne linije NEUTROGENA® Norveška formula z nordijsko robido spreminjajo suho,
dehidrirano kožo v mehko nahranjeno kožo, vsak dan.
Dokazi:
ü Edinstvena Neutrogenina dediščina
raziskav na področju nege kože in dokazana
učinkovitost je vodila k razvoju asortimana
izdelkov hranilne linije NEUTROGENA®
Norveška formula z nordijsko robido, ki
dokazano spremenijo suho, dehidrirano kožo v
mehko, nahranjeno kožo zdravega videza.

ampak jo boste tudi opazili, ko bo vaša koža
videti čudovito zdrava.
ü Balzam za telo NEUTROGENA® Norveška
formula z nordijsko robido je hipoalergen
(formuliran tako, da zmanjša nevarnost
alergije). Za vsakodnevno uporabo, primeren
tudi za nežno in občutljivo kožo.

ü Z uporabo izdelkov hranilne linije
NEUTROGENA® Norveška formula z nordijsko
robido dan za dnem, ne boste le občutili razlike
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NOVOSTI
NOVOSTI - VARTA

VARTA - PRENOSNA ENERGIJA
VARTA Mini Powerpack
↘ Varta MINI POWER PACK zagotavlja takojšnjo energijo za
polnjenje vaših mobilnih telefonov (iPhone, Samsung, Nokia,
BlackBerry, LG, HTC, Motorola in drugi) preko Apple ali micro USB vhodov
za dodatno uro pogovora - doma ali na poti
↘ vsako polnjenje zagotavlja do 60 minut časa za pogovor*
↘ združljiv z mikro USB in Apple 30 PIN napravo
↘ napravo lahko uporabite in napolnite več stokrat
↘ zadrži napolnjenost do 12 mesecev
↘ naprava ima tudi obesek za priročno uporabo
↘ Na voljo tudi v beli barvi

Prenosni Powerpack (57054)
Popolna mobilna rešitev: Napolnite vaš mobilni telefon, tablični računalnik,
GPS / navigacijske naprave, MP3-predvajalnik ali številne druge naprave,
kjerkoli in kadarkoli
Zmogljiv: S polno napolnjenim prenosnim Powerpack paketom (1.800mAh)
lahko svoj mobilni telefon ponovno napolnite dvakrat , MP3predvajalnik pa
do 10-krat
Zanesljiv: Prenosni Powerpack je opremljen s 3 modrimi LED lučkami, ki
označujejo status polnjenja
Hiter: Zaradi Li-Ion tehnologije je čas polnjenja za vsako napravo samo 1-2 uri
Prilagodljiv: Z obema funkcijama USB In & Out ter tremi najpomembnejšimi
adapterji ta izdelek zagotavlja moč za velik delež naprav na trgu
Vključno s 3 adapterji: mini USB, Micro USB in Apple (30 Pin priključek)
↘ Globalna napetost
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NOVOSTI
VARTA - NOVOSTI

USB vklopni polnilni set (57057)
Priročen: USB napajalnik, ki je neposredno priključen v stensko električno
vtičnico
Prilagodljiv: Globalna napetost (Vhod: 100 - 240/50/60 Hz / 150 mA)
Hiter: polnjenje vaših naprav prek USB Out
(izhod:. 5V / 1A / 5W max) v 1-2 urah
↘ Modra LED lučka vas obvešča o procesu polnjenja
↘ Na voljo je s tremi najpomembnejšimi adapterji za mobilne naprave
↘ Čas polnjenja (zunanja naprava): 1-2 ur
↘ Funkcija USB Out
↘ Globalna napetost
↘ Vključno s 3 adapterji: mini USB, Micro USB in Apple (30 Pin priključek)

USB vklopni polnilni set 12V (57930)
Priročen: USB oskrba z energijo - neposredno priključen na električno
vtičnico avtomobila (12 voltov)
Hiter: napolni vaše naprave (kot so tablice, pametni telefoni, navigacije) prek
USB v 2-3 urah
↘ Modra lučka vas obvešča o procesu polnjenja
↘ Na voljo je s tremi najpomembnejšimi adapterji za mobilne naprave
↘ Čas polnjenja (zunanje naprave): 2-3 ure
↘ 2 porta USB Out
↘ Vključno s 3 adapterji - Mini USB, Micro USB in Apple (30 Pin priključek)
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NOVOSTI
NOVOSTI - VARTA

LCD PRIKLJUČNI POLNILNIK
Enostavno in varno polnjenje v unikatnem dizajnu
↘ Ergonomski in unikaten dizajn
Priročen format: direktni priklop
LED modro osvetljen LCD zaslon: nivo polnjenja, 9V in USB indikator
↘ Polni AA/AAA/9V in USB naprave hkrati
↘ Dodatni USB priključek
Dodatna zaščita: Minus Delta V prekinitev, zaščitni časovnik, zaščita pred
kratkim stikom, detektor za zaznavanje alkalnosti
Čas polnjenja: 4 ure*
↘ 3 leta garancije

LCD UNIVERZALNI POLNILNIK
Vsestranskost v elegantnem dizajnu
↘ Izjemen dizajn
LED modro osvetljen LCD zaslon: nivo polnjenja, 9V in USB indikator
↘ Polni AA/AAA/C/D in 9V
↘ Dodatni USB priključek za polnjenje drugih naprav
↘ AC adapter
Dodatna zaščita: Minus Delta V prekinitev, zaščitni časovnik, zaščita pred
kratkim stikom, detektor za zaznavanje alkalnosti
Čas polnjenja: 4 ure*
↘ 3 leta garancije

LCD MULTI POLNILNIK
Elegantna rešitev za polnjenje več baterijskih vložkov
↘ Unikaten dizajn
LED modro osvetljen LCD zaslon: nivo polnjenja in USB indikator
↘ Polni 8 AA/AAA ter USB naprave hkrati
↘ AC adapter
Dodatna zaščita: Minus Delta V prekinitev, zaščitni časovnik, zaščita pred
kratkim stikom, detektor za zaznavanje alkalnosti
Čas polnjenja: 4 ure*
↘ 3 leta garancije
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NOVOSTI
VARTA - NOVOSTI

LCD ULTRA HITRI POLNILNIK
Hitro in natančno polnjenje ter izstopajoč dizajn
↘ dodatni stranski odprtini za lažje izvzemanje baterijskih vložkov
LED modro osvetljen LCD zaslon: prikazuje 4 različne podatke
4 različne funkcije: polnjenje, praznjenje, testiranje moči in osvežitvena
funkcija
↘ 1 prostor za polnjenje do 4 AA/AAA
↘ AC adapter
↘ 12V avtomobilski adapter za polnjenje v avtomobilu
Dodatna zaščita: Minus Delta V prekinitev, zaščitni časovnik, zaščita pred
kratkim stikom, detektor za zaznavanje alkalnosti, nadzor temperature,
hladilni ventilator
Display za vsak baterijski vložek posebej med polnjenjem prikazuje sledeče
podatke: Polnilni tik v A, trenutno napetost celice v V, koliko kapacitete je
bilo dodane v mAh in čas od začetka polnjenja
Čas polnjenja: 15 min* v odvisnosti od kapacitete baterijskega vložka
↘ 3 leta garancije

VARTA NAGRADNO VPRAŠANJE:
Ime blagovne znamke VARTA je sestavljeno iz prvih črk petih nemških besed, ki opisujejo, kakšne blagovna
znamka sploh zajema. Kaj torej pomeni VARTA?
POMOČ:
V _ _ _ _ _ _ _ _ (8 črk)
A _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9 črk)
R _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9 črk)
T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (14 črk)
A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (12 črk)
Namig: odgovor najdete na slovenski spletni
strani Varta.
Odgovore pošljite na peter.levak@lomas.si,
prvi pravilni odgovor bo nagrajen z VARTA LCD PLUG CHARGER (slika)
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NOVOSTI
NOVOSTI - DUREX

1953
Durex je prva
znamka, ki je razvila
in ki uporablja
elektronsko
preizkušanje.
60-ta leta
Durex pošlje
v promet prvi
anatomsko oblikovan
kondom na svetu.

DUREX
Zgodovina
Blagovna znamka Durex ima za seboj kar 8
desetletij zgodovine:

70-ta leta
Durex je prva znamka kondomov na svetu, ki se
oglašuje v več državah.

1915
L.A. Jackson osnuje
podjetje za prodajo
izdelkov iz gume,
The London Rubber
Company. Podjetje
prodaja uvožene kondome in opremo za brivnice.
90-ta leta
Durex je prva znamka
kondomov, ki je
osvojila svetovni
“pečat kakovosti” kot
standard.

1929
The London
Rubber
Company
(LRC) registrira
blagovno
znamko Durex.

50-ta leta
Durex pošlje
v promet svoj
prvi lubricirani
kondom.
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1995
Durex uvede paleto
kondomov v barvah in
raznih okusih.

1996
Durex je prva znamka kondomov, ki postavi
svojo spletno stran.

NOVOSTI
DUREX - NOVOSTI

2005
Durex Network lansira poročila
Obrazi svetovnega seksa (eng.
Face of Global Sex).

Danes imamo 42
različnih strani v
državah v katerih
prodajamo svoje
izdelke.
1997
Lansiranje linije Avanti Durex uvede kondome
brez lateksa: linijo Avanti , ki uporablja nov,
nealergen material –
sintetični poliuretan,
ki ga je razvil Durex.
Je mehkejši in bolj
prožen od naravne
lateks gume.
1997
Durex je prvo podjetje
za proizvodnjo
kondomov, ki opravlja
in objavlja svetovne
raziskave.

2008
Posterji, ki
oglašujejo
varen seks
med mladimi.

2009
Durex praznuje 80.
rojstni dan!

2010
Durex podpira
iniciativo Condomize!
Populacijskega fonda
Združenih narodov.
2001
Lansiranje
Pleasuremax®
kondoma.

2002
Durex podpira
“Program H” v
Braziliji.

2010
Reckitt Benckiser
prevzame Durex.

2010
Serija kondomov
“Just Love Safe”.

2003
Durex lansira
Play®
lubrikante.

Danes
Naše strokovno znanje o spolnem zdravju in dobrem
počutju se nadaljuje. Prepričani smo, da je najboljši
način, da svojim uporabnikom ponudimo tisto kar si
želijo to, da ostanemo v koraku z najnovejšimi načini
razmišljanja, trendi in inovacijami – od kjerkoli že
izvirajo.
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NOVOSTI
NOVOSTI - SCHOLL

ZAKAJ SCHOLL ?
100 let zkušenj, inovacij in dobrega počutja

Znanost v službi stopal.
Ustanovitelj Dr. William Mathias Scholl je želel
razumeti strukturo in biomehaniko stopal v odnosu
do telesa – njegova strast in vrednote živijo še
danes.

1899 - Zgodba se je začela v Chicagu leta 1899, kjer se

60-ta leta – so prinesla razcvet. Razvili so Scholl-ove

17-letni William zaposli v trgovini s čevlji, ki se je usmerila

Pescura sandale z anatomsko izdelanim vložkom iz

v udobno obutev. Število ljudi, ki jih je srečal in ki so imeli

bukovega lesa, ki krepi stopala pri vsakem koraku. Le-

težave z bolečimi stopali, ga je tako presenetilo, da se

te so hitro dosegle mednarodni uspeh, nosile pa so jih

je vpisal na študij medicine, saj se je želel podučiti o

tudi znane osebnosti, kot sta manekenki Twiggy in Jean

človeškem telesu. In najbolj pomembno, o anatomiji in

Shrimpton – zato so postale tudi stilsko priznane ter

fiziologiji stopal.

hkrati tudi ikona udobja.

1904 - Ko je leta 1904, pri 22-ih, postal zdravnik, je

1968 - William Scholl je preminil, star 86 let. Njegovo

patentiral svoj prvi izum: Foot-Eazer. Takrat je bil to

prizadevanje: “kako izboljšati udobje, zdravje in dobro

revolucionarni izdelek – vložek za čevlje, ki je podpiral

počutje ljudi ter njihovih stopal?” podjetje nadaljuje še

nožni lok. Leta 1907 je ustanovil Scholl Manufacturing

naprej. Še vedno si prizadevamo za nego stopal vseh

Co. Inc.

ljudi na svetu.

1912 - William Scholl v Illinoisu ustanovi Fakulteto

2004 - Scholl-ovo stoletnico smo praznovali z novo

za kiropodijo in ortopediko ter s tem v središče

identiteto blagovne znamke, novo generacijo izdelkov za

inovativnega procesa in razvijanja izdelkov postavi

nego stopal in linijo obutve, ki zagotavlja največje udobje,

znanost – fakulteta je kmalu postala najpomembnejša

medtem, ko je hkrati še zmeraj moderna in inovativna.

izobraževalna institucija na tem področju v Združenih
državah Amerike. Dr. Scholl je tudi nudil brezplačne

2008 - Našo novo linijo čevljev so oblikovali največji

preglede stopal in ustanovil Letni nacionalni teden

italijanski oblikovalci, prodajajo pa se v znanih trgovinah

udobja stopal.

s čevlji. S pravim razmerjem med obliko, udobjem in
tehnologijo, imajo vse, kar uteleša Scholl.

20-ta leta - prva linija obutve, ki je bila oblikovana za
nego anatomije stopal. Desetletje pozneje je dr. Scholl
izumil kompresijske nogavice za lajšanje težav z oteklimi
gležnji in krčnimi žilami. V 40-tih letih je Dr. Scholl
oblikoval in tržil notranji podplat, ki je kmalu postal eden
najbolj prodajanih izdelkov tega podjetja.
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Danes
Scholl-ova zgodovina se nadaljuje z enako strastjo in
filozofijo, kot jo je imel njegov ustanovitelj – da bi s
skrbjo za stopala izboljšali zdravje, udobje in dobro
počutje ljudi.

V TRGOVINI
V TRGOVINI

HM Kamnik

MC NG

ISP Planina

HM NM

Tuš Planet KP

ISP KP
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NOVOROJENČKI
NOVOROJENČKI
Darjan Rihterič je v maju
postal očka malčici
Doroteji. Čestitamo
mamici, velikemu
bratcu in seveda tudi
očku!

Mali lumpek je pohitel in presentil
mamico Uršo Umek. Dečko je ob rojstvu
tehtal lepih 3155 g in meril 50 cm, mamica
in očka pa sta ga poimenovala Gal.
Čestitamo!

SLAVLJENCI
SLAVLJENCI

Še en član Lomas teama je stopil v novo življensko desetletje. Konec maja je 40-ico slavil Peter
Levak, sodelavci pa smo mu pripravili presenečenje.
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SLAVLJENCI
SLAVLJENCI

LEVI, DEVICE IN TEHTNICE – VSE NAJBOLJŠE IN LEPO PRAZNUJTE!

VSE DOBRO!
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“SUPERSADJE”
Izjemno naravna “senzacija zdravja”

To je resnično obdobje
“supersadja”, vsega
sadja, ki se baha z zelo

Zaradi dokazane zaščitne moči “supersadežev” ter različnosti uporabe so
super sadeži osnova vsakega uravnoteženega življenskega stila. Izjemni okusi
in teksture, kot tudi njihov impresiven količnik vitaminov in antioksidantov so

visoko vsebnostjo hranil

razlog, da so idealna sestavina kuhanih jedi ali pa le kot prigrizek. Njihove zaščitne

in antioksidantov brez

sestavine (ki jim zagotavljajo močno podporo zdravja in specifične zmožnosti,

prostih radikalov. Ko
intenzivneje skrbimo
za svoje zdravja, dobro
počutje in lepoto, iščemo

da pozitivno vplivajo na druge celice in molekularne strukture) pa zagotovijo, da
nam tudi nudijo vse prednosti.
Supersadeži pogosto kar prekipevajo od vsebnosti vitaminov C in E, ki sta dva
od najbolj pogostih antioksidantov v boju proti prostim radikalom. Drugi je

sadje in zelenjavo,

antocianin (anthocyanin), zelo močan antioksidant, ki ga najdemo v jagodičevju

organsko hrano ter

in grozdju. Je sestavina, ki sadju daje njegovo temno rdečo barvo. Vsak od

izdelke in sredstva na

temeljnih supersadežev vsebuje tudi svojo lastno edinstveno mešanico dodatnih

rastlinski osnovi, da bi
zagotovili osnovo za
zdravo prihodnost.

pomembnih vitaminov in maščobnih kislin – to je visoka stopnja ključnih vitaminov,
mineralov in sestavin, ki določenemu sadežu dajo status ‘supersadež’.
Torej, kateri so top supersadeži?

Nordijska robida – Nordijska robida (Nordic berry, Cloudberry) je prava
elektrarna med jagodičjem; z antioksidanti bogat supersadež, ki raste
v divjini na borni prsti na arktičnih področjih Skandinavije, Sibirije in
Aljaske. Ta jantarjevo-zlat nordijski supersadež je nabit z vitaminom C
in drugimi zaščitnimi sestavinami, ki lahko preživijo ekstremne arktične
zime, kjer se temperature spustijo tudi do -40°C. Zaradi polnega
citrusnega okusa je odlična sestavina tako v kuhanih jedeh kot tudi kot
prigrizek.
Granatno jabolko – Granatno jabolko je v zadnjih letih postalo zelo
popularen supersadež zahvaljujoč zelo visoki vsebnosti antioksidantov,
poleg tega pa ima bogat, kiselkast okus. Na voljo je v različnih oblikah,
kot cel sadež ( jeseni), sok in mešanica sokov, sorbet in v prahu.
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Acai jagode – Acai
jagode rastejo v
centralni in južni
Ameriki. Ta približno
dva centimetra
dolg, škrlatasto
rdeč sadež je
postal popularen zaradi visoke vsebnosti
antioksidantov. Študije kažejo, da acai jagode
vsebujejo več oksidantov kot brusnice,
jagode, robide in borovnice. Visoke stopnje
antocianinov (anthocyanins) pomagajo
izboljšati cirkulacijo krvi, sproščajo krvne žile
in preprečujejo krvne strdke. Prav tako delujejo
anti virusno in anti alergijsko ter pomagajo v
boju proti raku. Še več, njihova visoka vsebnost
esencialnih maščobnih kislin hrani lase in kožo
ter ščiti srce.
Papaja – Zaužit kot
cel, zelen sadež,
encimski izvleček,
kot sok ali kot
seme, uspevajoč v
tropskem podnebju,
je papaja bogat vir
kalija, karotena (ki se spremeni v vitamin A),
vitamina C, beta karotena (preprečuje poškodbe,
ki jih povzročijo prosti radikali, kar vodi do
raka) in kalcija. Encim Papain je odlična pomoč
prebavi, uporablja se tudi za lajšanje bolečin ter
za hitrejše celjenje ran in kirurških rezov.
Liči – Liči je
izjemno bogat vir
vitamina C, znan po
svojem prispevku
k zdravju srca in
izboljšani cirkulaciji.
Pomembno vlogo

ima tudi pri vzdrževanju vezivnega tkiva in tvorbi
kolagena, kar je ključnega pomena za splošno
zdravja telesa. Pripomore tudi k boljšemu
celjenju tkiv. Riboflavin (vitamin B) v ličiju
pomaga pri preprečevanju depresije in migrene.
Sadeži so bogat vir kalija in vlaknin, ki podpirajo
zdravje črevesja ter zdravljenje črevesnih
bolezni. En sadež ima le 7 kalorij…
Pasjonka –
Enako sladek kot
kisel, je sadež
pasjonke bogat vir
antioksidantov,
mineralov, vitaminov
in vlaknin, vključujoč
železo, baker, magnezij in fosfor poleg tega
pa še vitamin C (ščiti pred okužbami) in A (s
sestavinami, pomembnimi za dober vid). Vitamin
A je potreben tudi za vzdrževanje zdravja
sluzničnih membran in kože. Uživanje sadežev
bogatih z vitaminom A in flavonoidi pomaga
pri zaščiti pred rakom pluč in ustne votline. Sto
gramov sadeža vsebuje okrog 97 kalorij in je
odličen vir dietnih vlaknin.
Mangosteen –
Mangosteen izvira
iz jugovzhodne Azije
(Malajski arhipelag,
Indonezija, Tajska).
Uživa se lahko kot
cel sadež, kot sok ali
prah. Sadež ima rdečo lupino, znotraj pa mehke
bele razdelke, ki so sladki, nekoliko kiselkasti,
vsebujejo hranilne snovi, vključujoč katehine,
polifenole, polisaharide, kalij, fosfor, kalcij, železo
in vitamine. Njegove zaščitne sestavine imajo
antioksidativne, antibakterijske, antiglivične,
antihistaminske ter protivnetne lastnosti.
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Borovnica –
Borovnica uspeva v
severni Ameriki in
Evropi. Uživa se kot
cel sadež, kot sok ali
kot izvleček. Bogata
je z vitamin C, B, E in
A kot tudi z bakrom,
selenom, cinkom in železom. Vsebuje tudi zelo
veliko antioksidantov, ki vzpodbujajo odpornost
rdečih krvničk na oksidativni stres. Je vir vitamina
C in vlaknin, krepi vid in nevtralizira proste
radikale ter pomaga upočasniti proces staranja.

popularno. Edinstvena mešanica
antocianinov, visoka vsebnost vitamina C in
mangana so razlogi zakaj so dobrobiti brusnice
za zdravje tako obsežne, saj pomagajo znižati
raven slabega (LDL) ter povišati količino
dobrega holesterola (HDL) v našem telesu To je
zato, ker brusnice zmanjšujejo tako oksidacijo
kot vnetje v telesu, dve stanji, ki povzročata
pospešen razvoj LDL molekul.

Guarana – Guarana
jagode rastejo na
zimzeleni plezalki,
ki uspeva v porečju
Amazonke. Po
Goji jagode – Zaužita
velikosti obliki
posušena in cela, kot
in izgledu je
sok ali kot prah, se
podobna kavnemu zrnu, vsebujejo pa dvojno
goji jagode običajno
uporabljajo v azijskih količino kofeina. Kombinacija njenih številnih
kulturah kot dodatek antioksidantov povzroči izostritev spomina. Kot
vir kofeina št. 1 za Južnoameričane, se guarana
zeliščnim juham in
pogosto uporablja v pijačah in energijskih
čajem, kjer se smatra za hrano, ki veča moč in
napitkih.
dolgoživost. Izjemno prehransko bogat sadež,
ki vsebuje 18 različnih aminokislin, 21 mineralov
v sledeh ter je bogat vir antioksidativnih
karotenoidov (beta karoten). Vsebuje 500-kratno
količino vitamin C, glede na težo, kot pomaranča.
Vitamini B1, B2, B6, E in polisaharidi krepijo
imunski sistem.
Brusnica – Brusnica
raste na grmičjih
povsod na hladnejših
področjih severne
poloble. Kislega
okusa, uživa se v
sokovih ali omakah,
še posebej v Ameriki in Kanadi, kjer jih tudi gojijo.
Kakorkoli, ko so prednosti brusnice postale
širše znane, je uživanje surovih sadežev postalo
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HLADNA HRUSTLJAVA JUHA IZ KUMARIC

SESTAVINE:
• 400 g kumaric
• 200 g korenčka
• 4 mlade čebule
• sol, poper
• 2 stroka česna
• 250 ml jogurta
• 30 ml olivnega olja
• 30 ml sojinega olja

PRIPRAVA:
1. Korenček olupite, narežite na palčke in nato še na tanke ploščice. Skuhajte ga v slani vodi,
odcedite in sperite s hladno vodo.
2. Kumarice operite, olupite, prerežite po dolžini, odstranite semena in narežite na koščke.
Mlado čebulo narežite na kolobarčke.
3. V jogurt dajte strt česen, olivno olje, sojino olje in kumarice. Posolite, popoprajte in vse
skupaj dobro zmeljite s paličnim mešalnikom. Dodajte ohlajen korenček, narezano mlado
čebulo, narahlo premešajte in postrezite dobro ohlajeno ter okrašeno z rezinami ali kockicami
svežih kumar.
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RIŽOTA S SIROM MASCARPONE IN PRŠUTOM

SESTAVINE:

PRIPRAVA:

• 300 g riža arborio
• 3 žlice olja
• 2 stroka česna
• 50 ml desertnega vina
(prošek)
• 150 ml kremastega sira
(mascarpone)
• 120 g pršuta
• 100 ml smetane za kuhanje
• sol, poper

Na olju popražite na drobno narezano čebulo, da zlato
porumeni, dodajte narezan pršut in strt česen. Na kratko
popecite, dodajte riž in mešajte, dokler ne postekleni. Prelijte
z malo vode in kuhajate na zmernem ognju. Počasi dodajajte
vodo (okoli 900 ml). Posolite, popoprajte in dodajte desertno
vino. Pokuhajte, da alkohol prevre.
Ko je riž skoraj kuhan, dodajte sir in smetano, premešajte, da
se sestavine povežejo in dobite kremasto strukturo. Takoj
postrezite.
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PANNA COTTA Z LIMETO

SESTAVINE:

PRIPRAVA:

• 500 ml sladke smetane

1. Lističe želatine za pribl. 10 min. namočite v hladno

• 1 žlička arome vanilje (ekstrakt)

vodo

• 1 žlica sladkorja v prahu
• 2 žlički naribane lupine limete
• 6 lističev želatine (10 g)
• 1 limeta

2. V tem času na zmernem ognju zavrite sladko
smetano, aromo vanilje, sladkor v prahu in naribano
lupino limete. Ko zavre, kuhajte še prbližno 1 minuto.
Odstavite. Dodajte odcejeno in namočeno želatino in
mešajte, dokler se ne raztopi. Takoj vlijte v 4 skodelice,
pustite, da se ohladi na sobno temperaturo in do
postrežbe postavite v hladilnik. Postrezite z rezinami
limete.
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Vodnar - Sreča se od nekdaj skriva na strani

pogumnih. Nakazano je, da se boste v obdobju
poletja lahko osvobodili nekega bremena in
zasijali s svojimi talenti. Odlikovala vas bo tudi
trma, ki bo prinesla dobre rezultate in ugodne
rešitve. Romantika bo vplivala na ugoden
razplet v ljubezni, opazovanje narave in zvezd
bo balzam za vašo dušo. Vsaj za nekaj dni se
odpravite taborit.

Lev - Če ste rojeni julija, se vam obeta neka
dobra novica, ki vam bo polepšala junij. Seveda
se bodo zadeve odvijale na dinamičen način.
Rojeni avgusta se boste morali postaviti
zase in vsekakor reči bobu bob. Morje vas bo
sprostilo. Rdeča nit časa prinaša na splošno
ugodne rešitve v odnosih in sodelovanjih.
Modro bo, da si vzamete dovolj časa za
intelektualne izzive.

Ribi -

Spadate med najbolj romantična
znamenja zodiaka, kar se vam bo obrestovalo.
Poletje bo v znamenju magnetne energije, ki vam
bo prinesla veliko volje. Odločitve boste sprejeli na
osnovi notranjega glasu in sledili svojim občutkom.
Julija boste morda nekoliko bolj občutljivi in
dojemljivi. Dovolite pa si sanjati. Počitnice in letni
dopust prinašajo čarobno preobrazbo.

Devica -

Oven -

Romantični pogledi zvezdnih noči
bodo prinesli potrebo po spremembi in
novih poteh. Čas v sebi skriva prodornost
in temeljitost, končno si boste upali več in
pridobili energijo in moč. Vzeti pa si morate
dovolj časa za malenkosti in tiste projekte,
ki vas bodo osrečili. Srčni izvoljenec vam bo
ogledalo. Poletje preživite tako na morju kot
na gorskih razpotjih.

Tehtnica - Odprle se vam bodo nove poti
in čudovite priložnosti. Pričakujte napredek
tako na osebni kot duhovni ravni. Seveda
boste hrepeneli po pohvali in priznanju. Sreča
se skriva na strani pogumnih ljudi, pogum vam
bo dal skrito moč. Srčni izvoljenec vam bo
ogledalo, z njegovo pomočjo boste prišli do
določenih odgovorov. Počitnice bodo za vas
adrenalinski izziv.

Bik - Simbol poletja bodo odnosi in
sodelovanje. S svojim znanjem in diplomacijo
lahko pomagate drugim, seveda pa se ne smete
držati samo starih zadev, kajti prihaja nekaj
novega in drugačnega. Julija se bodo zadeve na
sredini meseca uredile v smeri, ki bo iskana in
pričakovana. Prebiranje knjig, prijetna glasba
in gurmanski užitki bodo zaščitni znak poletja.

Škorpijon -

Dvojčka -

Iskali boste nove izzive in
pridobili paleto uporabnih informacij. Iz
zvezdnih namigov je razbrati, da boste svoje
ugotovitve širili naprej in da boste zelo aktivni
v skupinskem delu. Junija boste morali biti na
splošno nekoliko bolj previdni. V ljubezni se
morate odločiti in sprejeti modre odločitve.
Poletni večeri vam bodo pričarali ravnovesje,
štele bodo pozitivne misli.

Strelec - Bistvo poletja bo pojem svobode,

Rak - Simbolika poletja bo kolo, ki se vrti in

Kozorog -

prinese dobre spremembe. Čas v sebi skriva
pozitivne informacije in vaša naloga bo, da jih
delite naprej. Misli so energija, ki teče, če boste
vključili še intuicijo, boste našli svojo srečo.
Kljub temu da se najbolje počutite v intimnosti
doma, boste uživali tudi nekje ob vodi in si
nabrali sveže energije. Počasi se daleč pride.
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Glasba bo prinesla ravnovesje
in napredek. Odločitve, ki bodo v tem poletju
sprejete, bodo zelo zanimive in poučne. Junija
boste kljub vsemu imeli veliko dela in delavnih
obveznosti. Zadeve se bodo odvijale v smeri, ki
bo iskana in pričakovana. Bistveno vlogo bo igrala
komunikacija, odlično se boste počutili v družbi.
Seveda pa ne smete spregledati smerokazov.

Po določenih nesoglasjih, ki
so se vrstila na začetku leta, se boste končno
znali postaviti zase in v celoti slediti tistim
vrednotam, ki so vam ideali. Sreča se skriva
na strani pogumnih in odločitve tega poletja
bodo pogumne. Potrebovali boste nekaj
spodbude in motivacije, ki jo boste našli v
ljubezni. Z avgustom prihaja čas umirjenosti,
poglobljenosti in osebne izpolnjenosti.

mnogo časa boste namenili razmišljanju in
kovanju načrtov. Pogumno se bo potrebno
soočiti z nalogami in obveznostmi. Seveda
pa ne pozabite uživati in pridobiti motivacijo.
Nekaj zdrave previdnosti ne bo odveč julija, ko
se boste pilili v ravnovesju. Avgusta se bodo
zadeve obrnile v drugo smer, pričakovati je
nenavadne preobrate na bolje.

Rdeča nit poletja bodo odnosi
in iskanje idealov. Dejstvo je, da se bodo stvari
odvijale s svetlobno hitrostjo v smeri, ki bo
iskana in pričakovana. Na morebitne probleme
morate pogledati s svetle plati, tako boste
našli veliko dobrih rešitev. Ustvarjalna energija
vam bo pomagala razumeti dinamiko odnosov.
Užitki se bodo stopnjevali drug za drugim.
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