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Kako noro hitro se vrtijo meseci! Zdi se, kot da smo se šele prejšnji teden poslovili
od starega leta, v resnici pa vse večkrat razmišljam o prvomajskem pobegu…
Res, da nam je zima pokazala svoje zobe šele v februarju in bo smuka ponekod
verjetno ugodna še aprila, ampak, ko v zatišni legi sonce pokaže svojo moč, vem,
da je poletje blizu…
Tele besede pišem na »poseben« dan. Valentinovo je, povsod je polno rdeče in
rožnate barve…Buhtečih čustev in izkazovanja ljubezni s kičastimi darilci, ker tako
piše na koledarju…Meni je ljubše Gregorjevo in jajčne lučke na Gradaščici, še raje
pa imam življenje rada vsak dan… Pa ti?
Pred vami je prva letošnja številka, ponovno polna čudovitih novosti in zanimivih
prispevkov. Verjamem, da vam bo všeč…
Maja
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UTRINKI

Letos smo si za novoletno zabavo izbrali
nenavadno lokacijo, naše skladišče. Mojstri za
organizacijo koncertov in različnih dogodkov so
del hale spremenili v presenetljiv, eleganten,
moderen in intimen prostor za zabavo. Svoje sta
dodali primerna osvetlitev ter dekoracija. Za
vrhunsko kulinariko so poskrbeli fantje in dekleta
iz restavracije Separe, za odlično vzdušje pa
Samuel Lucas s svojo skupino. Nepozabno.

Priložnost, ko smo bili zbrani skoraj čisto vsi, smo
izkoristili tudi za podelitev zahval za dolgoletno
sodelovanje. Kar nekaj se jih je nabralo. Z nami so
deset let že Mitja, Adrijano, Marko M., Borut,
Marinko, Nina in Iztok, 15. jubilej pa sta praznovala
Gregor S. in Monika. Lomasove malčke sta v
decembru že tradicionalno obiskala čarodej Jole
Cole in dedek Mraz. Na druženje so bili povabljeni
vsi otroci zaposlenih, ki jih je bilo kar 47!
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NOVOSTI

George Foreman Entertaining 360 Grill
S prostorom za sedem porcij in edinstveno,
globoko ploščo za pečenje, je George Foreman
Entertaining 360 Plate Grill popolna ne glede na
to ali kuhate za množico ali le večerjo za enega.
Dodatno globoko ploščo za pečenje lahko
uporabite da ustvarie in spečete pizzo s
premerom več kot 30 cm, kar pomeni, da
prijateljem, družoni in gostom lahko postrežete
z najbolj svežo pizzo, ki si jo lahko predstavljate!
Ta krožni žar lahko speče do 7 porcij, torej je
dovolj velik, da lahko ustavarite za vsakogar
nekaj, od pic in omlet do tortilj in brownijev!
Ne glede na to, koliko ljudi gostite bo pomivanje enostavno in hitro, saj dve odstranljivi plošči lahko
pomijete v pomivalnem stroju!
Nastavljiva temperatura ponuja širok menu opcij in izbir, saj dovoljuje, da pečenje prilagodite vašem
jedilniku. Nastavljiv zadnji podstavek omogoča, da usmerite iztek maščobe v za to namenjen pladenj
ter tako odstranite do 42% maščobe.
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NOVOSTI

Pro Collection set za manikuro in pedikuro
Ni vam več treba iskati naokoli, saj boste z Remington setom za
manikuro in pedikuro PRO Collection imeli nohte, ki izgledajo,
kot da bi pravkar prišli iz salona.
Toliko več kot vaša običajna pilica za nohte, ergonomsko
zasnovan set za manikuro in pedikuro ima impresivnih 12
nastavkov, ki bodo zagotovili, da boste popolnoma opremljeni
za manikuro in pedikuro. Držalo seta je zasnovano tako, da je
zelo enostavno za natančno delo na vaših nohtih. Ima LED
osvetljeno konico za natančno delo, nedrseč ročaj pa zagotavlja
popoln nadzor med oblikovanjem nohtov.

Rose Luxe ravnalnik S9505
Si predstavljate ravnalnike las, ki so osemkrat
gladkejši in zdržijo* petkrat dlje kot običajni
ravnalniki? Rose Luxe ravnalnik ima napredno
keramično prevleko, ki zagotavlja točno to.
Ko želite, da vaši lasje izgledajo čudovito, vendar
ste časovno omejeni, bo ta ravnalnik pripravljen
za uporabo v 10 sekundah, zahvaljujoč funkciji
hitrega segrevanja. Tanke, daljše plošče
omogočajo, da zajamete več las naenkrat.
Popolno za hitre popravke preden se odpravite
ven.
Temperaturo lahko nastavite tako, da ustreza
vašemu tipu las in željenemu videzu, od 150ºc do 235ºc, izbrana temperatura pa se prikaže na
digitalnem prikazovalniku.

Rose Luxe kodralna palica CI9525
Mehki spiralni kodri so večni in ne bodo nikoli iz mode.
Sedaj jih lahko ustvarite v le nekaj minutah z
glamurozno Rose Luxe kodralno palico.
Razkošna keramična prevleka zagotavlja, da se toplota
enakomerno porazdeli vdolž cevi, kar zelo olajša
ustvarjanje čudovitih dolgotrajnih kodrov s samo eno
potezo. Stožčasta cev je popolna za ustvarjanje mehkih,
naravnih kodrov, ki zdržijo od jutra do večera (ali od
večera do jutra!)
Segreje se v le 30 sekundah in je popolno orodje za oblikovanje, saj ste pripravljeni v rekordnem času,
temperaturo pa lahko nastavite od 130ºc do 210ºc, prikazana pa bo na digitalnem prikazovalniku.
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Potrošniki si želijo učinkovito, okolju prijazno, več namensko ter dolgo in
lepo dišeče čistilo.
Mnogi uporabljajo preizkušena, doma narejena čistila, ki so jih uporabljale
že njihove babice.
Zato Ajax za leto 2018 predstavlja originalne kombinacije, ki bodo
zadovoljile vsa pričakovanja kupcev,

Ajax BoostBaking soda &
Lemon - Čistilo za izjemno
razmaščevanje
ź

najbolj priljubljen vonj

ź

svež & živahen vonj po limoni

ź

popolna kombinacija s sodo
bikarbono zagotavlja izjemne
razmaščevalne lastnosti

Vinegar & Lavender - Čistilo
za globinsko čiščenje
Med top 10 sestavinami
ź

Dobro poznana
sestavina, ki v kombinaciji
s kisom zagotavlja
globinsko čistočo

Prenovili pa so tudi celoten asortiman izdelkov Ajax Fete des Fleurs, ki sedaj
vsebujejo naravna eterična olja.

Asortimanu pa so dodali še nov
razigran in poživljajoč vonj z
eteričnim oljem cvetov
pomarančevca.
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Make-up izboljša vaš videz, vendar je VAŠ NASMEH tisti, ki vas naredi LEPE!
Dobro izbran make-up lahko poudari žensko lepoto.
Vendar pa je lep bel nasmeh odlično dopolnilo. Zanj
pa se je potrebno potruditi. Začeti morate začeti z
osnovami in poskrbeti, da uporabljate najboljši način
za beljenje zob ter se naučiti skrivnosti make-upa, da
boste vaš bel nasmeh izpostavili.
Odkrijte našo edino belilno zobno kremo, zasnovano
s strani strokovnjakov zato, da bi zavrteli nazaj leta
rumenenja zob ter hkrati zagotovili takojšnji belilni
učinek že pri prvem ščetkanju. Edinstvena formula z dvojnim delovanjem vsebuje enake belilne sestavine, ki jih
zobozdravniki uporabljajo za odstranjevanje globinskih zobnih madežev ter Advanced Brighteners System™, ki
klinično dokazano z odbijanjem modre svetlobe naredi vaše zobe na videz bolj bele*. Z rezultati od prvega dne, ste
le nekaj ščetkanj stran od zmagovalnega nasmeha.
*Takojšnji učinek je začasen.
Colgate® z navdušenjem predstavlja novo inovativno Expert White zobno ščetko s svinčnikom za beljenje zob.
Prva kompaktna zobna ščetka in svinčnik za beljenje s profesionalno sestavino - vodikovim peroksidom za
beljenje, vam omogočata spremembo dnevne lepotne rutine v samo treh enostavnih korakih: ščetkaj, pobeli in
pojdi.
Kako jo uporabiti?
1) Za neustavljivo bolj bel nasmeh in vzdrževanje odličnega oralnega zdravja, ščetkajte zobe
z vašo najljubšo Colgate Expert White zobno pasto dve minuti.
2) Nato obrnite in izvlecite svinčnik iz ročaja ščetke in ga uporabite na vsakem zobu. Posebno
formuliran belilni gel, ki vsebuje vodikov peroksid, sestavino ki jo uporabljajo zobozdravniki,
začne delovati takoj - za do 3 odtenke bolj beli zobje (od prve uporabe).
3) Na koncu, za enostavno shranjevanje, preprosto potisnite svinčnik nazaj v zobno ščetko. Ni
potrebe po izpiranju zob, ni potrebe po čakanju, začeli boste opažati biserno bele zobe
vsakič, ko se nasmehnete.
Kako deluje?
Skupaj s profesionalno zasnovanimi ščetinami za poliranje Colgate® Expert White s
svinčnikom za beljenje zob vsebuje 0,1% vodikov peroksidni gel, aktivno sestavino, ki jo
uporabljajo zobozdravniki. Ta edinstvena sestavina reagira s površinskimi madeži, prav tako
pa tudi močno pobeli zobe globoko pod sklenino tako, da odstrani leta rumenenja zob za
opazno bolj bele zobe. Ta neverjetni in edinstveni gel naredi svinčnik neprimerljiv s
katerimkoli drugim. Zaradi izjemnih vodo-odbojnih lastnosti se obdrži na zobeh, kar
omogoča počasno sproščanje aktivne sestavine, peroksida tako, da deluje nad in pod
površino zob ves dan, za bolj bel in svetlejši nasmeh. Brez čakanja in brez izpiranja!
Nova zobna ščetka Colgate® Expert White s svinčnikom za beljenje zob je profesionalno
zasnovana tako, da uporabnikom omogoča enostavno in učinkovito izkušnjo beljenja zob in
jim vsak dan pomaga, zavedati se svojega samozavestnega nasmeha.
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Palmolive Aroma Sensations je linija gelov za tuširanje in penečih kopeli,
ki izboljšajo razpoloženje in počutje. Pazljiva mešanica dragocenih
eteričnih olj z izbranimi naravnimi sestavinami, ekskluzivnimi vonjavami in
živahnimi barvami, ki vzpodbudijo vaše čute in oblijejo telo z edinstvenimi
občutki. Celotna linija bo letos deležna prenove, bogatejša pa bo tudi za
dva nova vonja, Just Fabulous, z oljem avokada in irisom ter So Luminous,
z oljem makadamije in potoniko. Črno & zlata kombinacija zagotavlja
izbrano in edinstveno izkušnjo pakiranja. Izkoristili smo trend dodajanja olj
v negovalne izdelke, hkrati pa zagotovili najboljše doživetje prhanja, ki ga
potrošniki pričakujejo od izdelkov Palmolive vsak dan.

In zakaj sta nam nova dva vonja tako zelo všeč? Imamo kar štiri
razloge:
1. DOTIK OLJA
Le dotik luksuznega olja makadamije ali avokada v nemastni
formuli, ki ponuja razvajajoče doživetje pod prho ter bogato
penjenje.
…ker si vsi zaslužimo trenutek resničnega razvajanja pod prho.
2. STOPNJEVANJE RAZPOLOŽENJA
Dve novi razpoloženji v asortimanu, za vse senzorične
avanturiste, ki vsak dan osvojijo svet: So Luminous – da
razkrijete svojo žarečo stran. Just Fabulous – da samozavestno
objamete dan pred vami.
…ker, ko ste v pravem razpoloženju, ste lahko najboljši vi!

3. NEUSTAVLJIVI VONJI
Ne glede na to ali iščete objemajočo preﬁnjenost ali
poživljajočo ženstvenost, imajo novi Palmolive
Aroma Sensations nekaj za vas.
…ker ima razvajanje različne oblike.
4 . LUKSUZNA RAZPOLOŽENJA
Črna s kančkom zlate – to je vse, kar je potrebno za
edinstven poseben izgled & občutek tega gela za
prhnaje
…ker luksuz ni vprašanje cene.

Razširitev asortimana bo tudi v liniji Palmolive Gourmet. Za letošnje leto
so top štirje vonji naslednji:
ź

Temne sadne note v katerih prepoznamo globoko vijolično-modro
jagodičevje, robide in črni ribez, pomešano z rdečim jagodičevjem
za nekaj dodatne svežine.

ź

Kremni cvetlični vonji kot vrtnica in vijolica, ovijajo zgornje note s
puhasto mehkobo.

ź

Žametasta vanilja, topel temen les in le ščepec mošusa in stepene
smetane okrepijo podobo, ki zaokroži sočnost robide.

Novi Palmolive Gourmet Berry Delight, kremni gel za prhanje z
izvlečkom robide – njegova bogata, kremasta formula pomaga vlažiti
vašo kožo in jo slastno odišavi. Razvajajte se z Gourmet shower
doživetjem.
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Skrivnost lepih las je zdravo, čisto lasišče.
Le Petit Marseillais je v srcu narave našel dve pristni sestavini:
liste verbene in čajevca ter ustvaril šampon Freshness Detox, ki
očisti in osveži lase vse od korenin do konic ter balzam Freshness
Detox, ki razvozla in osveži vaše lase vse od korenin do konic.
Ali ste vedeli ? Naši listi verbene in čajevca so pridobljeni iz
organskega poljedelstva.
Šampon vsebuje sestavine naravnega izvora, sestavine čistilne
osnove pa so enostavno biorazgradljive. Spoštuje in nežno čisti
vaše lase.
Gladka tekstura balzama Freshness Detox ne obteži las, njegov
vonj pa, kot lahen vetrič, pusti občutek svežine v laseh.
ZAČUTILI BOSTE, KAKO VAŠE LASIŠČE ZADIHA, LASJE PA SO
SVEŽI, LAHKI IN ZDRAVEGA VIDEZA.

Prenovljena in obogatena je tudi negovalna linija gelov za prhanje Caring:

Negovalni balzam za prhanje
Kokos&karite
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Negovalni oljni gel
za prhanje Arganovo
olje&cvet oranževca

Negovalni kremni gel
za prhanje Marelica&bela lilija

NOVOSTI

Prvi trenutki v življenju novorojenčka pomenijo odkrivanje novega sveta,
tako zanj kot za starše. Rojstvo otrok s sabo prinese veliko mero
odgovornosti za odrasle. Za harmoničen razvoj dojenčka sta primerna
nega in higiena izjemno pomembni.
JOHNSON'S® Baby preučuje otroke že več kot 120 let. Ves čas razvija
izdelke za nego otrok najvišje kvalitete, ki pomagajo pri skladnem razvoju
otrok. Na osnovi preučevanja čutil, so JOHNSON'S® Baby izdelki certiﬁcirani in zahvaljujoč svojim nežnim
formulam, ustvarjenim tako, da ščitijo občutljivo otroško kožo ter prijetnim aromam, nudijo izkušnjo tako
dojenčkom kot staršem, saj skupne trenutke spremenijo v čudovita doživetja.
Razumemo, da je otroška koža bolj občutljiva kot koža odraslih; ni še popolnoma razvita zato je bolj izpostavljena
draženju. Zato so naši JOHNSON'S® Top-to-Toe® izdelki razviti posebej za kožo novorojenčkov, saj nudijo popolno
rutino dnevne nege dojenčka, že od prvega dne.
Poleg kreme sedaj predstavljamo še dva izdelka:
JOHNSON'S® Head -To-Toe® Baby Bar je sindet –
trdo milo s tehnologijo brez mila je zasnovano tako,
da ne izsušuje in nežno čisti občutljivo otroško kožo.
Je najnežnejše JOHNSON'S trdo milo za občutljivo
otroško kožo ( v primerjavi ostalimi JOHNSON'S
trdimi mili). Je dermatološko preizkušeno in ima
nevtralen pH.
Otroška koža je do 30% tanjša in izgublja vlago 2x hitreje kot vaša, zato potrebuje
izjemno vlaženje, da bi ostala zdrava. JOHNSON'S® Top-to-Toe® extra mositurizing
baby gel za prhanje nežno čisti suho in občutljivo kožo dojenčkov ter ohranja njeno
vlažnost do 24 ur. Ta gel za prhanje je primeren že za prvo kopel novorojenčka. Je
izdelek 2 v 1, gel za prhanje & šampon z NO MORE TEARS® formulo in se lahko
uporablja za popolno kopel dojenčka, od glavice pa do njegovih malih nogic. Izdelek
zagotavlja varno nego nežne in občutljive kože novorojenčka. Preizkušen je s strani
pediatrov in dermatologov, ima pH, prilagojen otroški koži in je hipoalergen.
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Predstavnice nežnejšega spola se poleti praviloma več posvečajo
svojemu telesu, saj je v krajših lahkotnih oblačilih bolj
izpostavljeno. Prav malo je verjetno, da bodo dlake postale spet
moderne, zato je depilacija postala del vsakodnevne nege pri
ženskah in vse bolj tudi pri moških. Čeprav se pri njih poraščenost
zdi nekako normalna, pa pri ženskah predstavlja estetsko
neprijetnost. Zimsko »spanje« oziroma poraščenost vsekakor ni
vrhunec estetike, zato je za svilnato gladko telo in kožo potrebno poskrbeti tudi pozimi.
Razvila se je prava industrija metod in postopkov za odstranjevanje dlak na različnih delih
telesa. Kreme, smole, voski, aparati, tehnologija IPL in laserji omogočajo njihovo
odstranitev dlak.
Najhitrejša postopka za odstranitev dlak sta britje in depilacija (odstranjevanje z
depilacijsko kremo). Vendar moramo vedeti, da dlaka po taki odstranitvi zraste zelo hitro,
saj korenina dlačice ostane in v nekaj dneh zraste nazaj.
Epilacija pa je postopek, ki omogoči odstranitev dlak pod površino kože, torej cele dlake
skupaj z delom pod kožo, od koder dlaka raste. Najpogosteje jo izvajamo s pinceto, ki je
bolj uporabna za posamezne dlake, ter smolo in voskom, kjer naenkrat odstranimo dlačice
na večjih poraščenih površinah.
Veet je pripravil dva nova izdelka, ki nam bosta pri teh postopkih zagotovo v pomoč.

Ve e t d e p i l a c i j s k a k r e m a
prijetnega vonja, ki zagotavlja
hitro in učinkovito odstranjevanje neželenih dlak. Koža
je po uporabi mehka in svilnata
ter ohranja gladkost do enega
tedna. Na voljo tudi različica za
občutljivo kožo.
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Kakovostni epilacijski trakovi z voskom in
mandljevim oljem so v 90% izdelani iz
naravnih sestavin. Zahvaljujoč svoji gel
teksturi hitro in učinkovito odstranijo dlake,
ter pri tem ne razdražijo kože. Koža je po
uporabi navlažena in ohranja gladkost do 28
dni. Trakovi so obogateni z vitaminom E in
primerni za uporabo na občutljivi koži.

NOVOSTI

Micelarna voda, micelarni šampon,…zagotovo ste eno od teh besednih zvez v vsakdanjem življenju že srečali. Pa
veste kaj pomeni, kakšna znanost se skriva za tem? O tem največ govorijo strokovnjaki za lepoto, tehnologija pa se
uporablja tudi v izdelovanju čistil za dom in gospodinjstvo ter pralnih praškov ter mehčalcev.
Miceli so mikroskopske molekule, ki imajo sposobnost, da nase vežejo vodo in maščobo. Na ta način lahko
odstranijo vodotopno in v maščobi topno umazanijo. Ujamejo delce umazanije v svoje jedro, zato le-te lahko lažje
in brez drgnjenja odstranite hkrati pa delujejo negovalno in zmanjšujejo nevarnost draženja in alergij.
Zgodba o Faks Helizimu je zgodba o kvaliteti, tehnoloških inovacijah, proizvodnih izkušnjah in
znanju njenih strokovnjakov, usmerjenih k ustvarjanju proizvodov, ki bodo potrošnikovo
življenje naredili lažje, prijetnejše in boljše.
Prav zaradi tega smo zasnovali linijo najmodernejših proizvodov do sedaj – rojstni dan Faksa
bodo proslavile tudi naše vodilne blagovne znamke – Ornel, Likvi, Arf in Nila v priložnostnem
dizajnu! Vsi PROIZVODI bodo imeli NOVO FORMULO ter nov, moderen in preﬁnjen VONJ!
Micelarna voda v gospodinjstvu je prava inovacija!
Navdihnjeni z beauty segmentom in kozmetičnimi tretmaji smo kreirali linijo proizvodov z micelarno formulo. 24 ur
na dan imamo na sebi oblačila, ki so kot naša druga koža…prav zaradi tega oblačila potrebujejo pravi beauty tretma.

MOLECULE Nº1

Še ena posebnost celotne linije, je vonj vseh proizvodov. Ima čarobno
lastnost izginjanja in ponovnega pojavljanja in vsakič, ko ga občutite,
vam bo dišal drugače. V enem trenutku je lesnat, v drugem cvetni a
vsakič topel in čuten.
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Frank je za letošnje leto okuse Franck
Cappucinov dodal še okus Nougat Cream, ki ga
je več ko 5.000 vprašanih izbralo kot najljubši
okus. Spominja na okus Nutella in Linolade.
Idealne je za vročo in toplo pripravo. Naj to
pomlad zapelje tudi vas, prilagamo vzorec!

ISP Citypark
– izpostavitev cappuccino
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IS CE, izpostavitev Franck Cappucino,
nagradna igra

POSEBNI DOSEŽKI

HM NM Bršljin, končnica Johnson's Baby

HM CE, končnica o.b. & Carefree

HM NG Mesto, izpostavitev Listerine & LPM

HM Šmartinka, končnica Neutrogena
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POSEBNI DOSEŽKI

HM Šiška, Eno jabolko… - akcija Colgate

HM MB Pobrežje, Eno jabolko… - akcija Colgate

HM Jesenice, končnica Ajax
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HM KP, končnica Palmolive

POSEBNI DOSEŽKI

1

HM NM Bršljin, izpostavitvi Faks, Ornel & Woolite

Tuš Planet CE, izpostavitve Saponia
15

MIND, BODY & SOUL

Pravilna prehrana za vsak tip dela
Držati se principov pravilne prehrane na delu niti ni tako
težko, če razvijemo dobro strategijo, ki se vklaplja v
vsakodnevne obveznosti, ne glede na to ali delaš v
pisarni ali na terenu. Preberi, kako si lahko organiziraš
boljšo prehrano na delu tako, da slediš tem nekaj
korakom.
Razporedi obroke

kosila od doma lahko prihranimo denar pa tudi
ohranimo vitko linijo.
Raziskave kažejo, da imajo osebe, ki prinašajo kosilo od
doma, nižjo telesno maso v primerjavi z osebami, ki jedo
že pripravljeno hrano. Če se težko navadiš na prinašaje
hrane od doma, si poskusi za začetek postaviti realen
cilj. Na primer, naj ti bo cilj pripraviti kosilo doma in ga
prinesti s seboj, dvakrat na teden.

Običajno, ko nas ujame lakota, navalimo na hrano ter
pojemo še več, kot smo potrebovali. Prenajedanju na
delu se je treba izogniti, saj nam po preobilnem obroku
pade koncentracije in postanemo zaspani ker je
organizem osredotočen na prebavo. Zaradi tega je
smiselno vnos hrane razporediti v nekaj manjših
obrokov. Če svojo omarico napolniš s kakovostnimi
prigrizki, ki so ti vedno pri roki, se izogneš napadom
lakote in prenajedanju. Pod kakovostne prigrizke
spadajo sveže in suho sadje, oreščki, polnozrnati
krekerji, žitne ploščice, koščki siri jogurt. Suho sadje in
oreščki so idealne zalogaj tudi za delavce na terenu, saj
niso pokvarljivi in jih je enostavno prenašati.
Medobroki tekom dneva imajo še eno prednost:
doprinesejo k skupnemu vnosu hranil. Izkazalo se je, da
osebe, ki redno konzumirajo medobroke, vnesejo več
vitaminov in mineralov kot osebe, ki te navade nimajo, a
le v primeru, da ti med obroki niso pice, sladice in pecivo
ampak sadje in zelenjava.
Prinesi kosilo od doma
Priprava uravnoteženega obroka doma ne pomeni
nujno dolgotrajne priprave. Če kuhaš potem, ko se vrneš
iz službe, pripravi malo več zelenjave in jo, na primer,
pomešaj s kuskusom ali bulgurjem ter naredi okusno in
hitro solato. Ali pa speci kos piščančjih prsi in naredi
sendvič, ki ga boš vzel s sabo v službo. S prinašanjem
Delovna miza ni prostor za kosilo
Trend je, da zaposleni vse več obrokov pojedo za
delovno mizo, mnogi tam celo zajtrkujejo in kosijo.
Uživanje hrane za delovno mizo povzroči
razmnoževanje bakterij na drobtinah hrane ter
prenajedanje, saj pozornost ni usmerjena na hrano
ampak na delo, ki ga vzporedno opravljamo. Svetujemo,
da hrano uživate zunaj, na svežem zraku, če je to
mogoče ali pa v za to namenjenih prostorih. Odmor za
kosilo je tudi idealna priložnost za gibanje. Sedenje
povzroča slabo cirkulacijo, z odhodom na kosilo pa
lahko poženemo srce in vzpodbudimo krvni obtok.
Kosilo je tudi priložnost za interakcijo s sodelavci in tako
na ta način spodbuja produktivnost in kreativnost na
delu.
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»Brez potu, ni medu«
Pripravil: Denis Rihterič

Z

m e s e c e m m a rc e m s e
narava po dolgem zimskem
spanju ponovno začne
prebujati, končno začutimo spet
toplejše sončne žarke, ptice ob
jutrih glasno prepevajo, cvetlice
poženejo prve brsteče popke, dan
je daljši, narava ozeleni in prebudijo
se meni najljubše čebelice, ki iz
dneva v dan postajajo bolj radožive.
Vsako jutro z velikim veseljem
pogledam skozi okno na svoje
zeleno rumene panje, iz katerih
vzletavajo marljive delavke. Zame
je pomlad najlepši letni čas, saj se
prav s pomladjo prebudi narava in
ponovno prebudijo vsi čuti, s tem
pa se začnejo tudi opravila, ki mi
omogočajo, da svoj prosti čas
preživljam v naravi.

Čebelje celice

Sicer se v mesecu marcu delo pri
čebelarjenju še ne mudi tako, pa
ve n d a r s e z a č n e j o n e k a t e r a

najpomembnejša opravila.
Najpomembnejši je vsekakor prvi
pregled panjev, ki ga vsak čebelar
po dolgi zimi mora opraviti, namreč
treba je ugotoviti, kakšno je stanje
čebel oziroma kako so čebele
preživele zimo. Zadnjih nekaj let je
to še toliko bolj pomembno,
namreč prav zaradi nestanovitnih
vremenskih razmer, se čebelarju
lahko zgodi, da vse čebelje družine
ne preživijo. Na srečo so moje
čebelice letošnjo zimo dobro
prestale in že igrivo poplesavajo
nad cveticami in drevjem, kar pa
pomeni predvsem to, da sem
čebele v jeseni dobro pripravil
oziroma oskrbel s potrebno zalogo
hrane za čez zimo. Namreč na jesen
je treba čebelam zagotoviti dovolj
hrane, s katero lahko uravnavajo
toploto v panju, hkrati pa to ugodno
vpliva na spomladanski razvoj. Prav
hrana je tista, ki je za preživetje
čebelje družine najpomembnejša,

Čebelje panji
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kajti več kot je zaloge hrane v panju,
bolj bo matica zalegala in s tem
širila čebeljo družino. Če čebelar
spomladi ugotovi, da v panju ni
dovolj hrane, jo mora nadomestiti z
rezervnimi medenimi sati. Če pa
čebelar nima na zalogi dodatnega
medenega satja, ki ga je prihranil
čez zimo, ga lahko nadomesti s
pripravljeno sladkorno raztopino, ki
ji sam rad primešam najrazličnejša
domača zelišča in plodove, kot so
meta, melisa, rman, kamilica, šipek
in tudi česen, ki velja za naravni
antibiotik, okrepi imunski sistem
čebelic ter blagodejno vpliva na
n j i h ovo p re b avo . Ko p o m l a d
doseže svoj vrhunec in cvetovi
popolno oživijo, čebelice pridno
nabirajo cvetni prah, ki ga
poimenujemo tudi rumeno zlato.
Tudi cvetni prah je namreč eden od
proizvodov, ki jih umeščamo v
naravna »superživila«, saj imajo
nešteto pozitivnih učinkov na naše
zdravje.
Na začetku poletja pa vsak čebelar
nestrpno pričakuje točenje medu.
Zame bo letošnje poletje še
posebej pomembno, saj bom
iztočil svoj prvi med. Z velikim

veseljem si ga bom mazal na kruh
ali dodal k domačemu ledenemu
čaju. Veselo pa ga bo tudi moje
dekle, ki ga bo zagotovo uporabila
pri pripravi kakšne domače sladice.
Letos si želim predvsem zadostne
količine medu, da bodo čaji v
zimskih mesecih slajeni z mojim
domačim medom, da pridobim
nekaj cvetnega prahu za krepitev
imunskega sistema, da povečam
čebelje družine in usposobim
prevozni čebelnjak, ki sem ga začel
pripravljati že na začetku letošnjega leta, saj si želim poleg
cvetličnega medu pridelati tudi
gozdni in hojev med. A za dosego
teh ciljev bo potrebno še veliko
marljivega dela, kar pa zame ne
predstavlja večje težave, saj me
čebelarjenje osrečuje. Moje veselje
in smisel do čebelarjenja dobro
opiše naslednji pregovor :

»Kadar skrb me tare,
žalost me prešine,
pri čebelah razvedrim se,

Zrel in nezrel med
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Ogrodje prevoznega
čebelnjaka

skrbi pozabim,
žalost mine«.

Čebelja družina
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Nov obraz

Za začetek naj se Vam na hitro predstavim.
Sem Anja Korun, stara sem 30 let in
prihajam iz Ljubljane. V sredini marca sem
se pridružila ekipi pospeševalcev prodaje
na terenu s katerimi smo se že dodobra
spoznali.
S pospeševanjem prodaje imam 7 let
izkušenj saj sem s tovrstnim delom pričela
že kot študentka. To delo obužujem
predvsem zaradi vseh izzivov s katerimi se
srečujem vsakodnevno in to mi omogoča,
da se vsak dan naučim kaj novega. Ker
sem komunikativna, vztrajna, energična,
iznajdljiva in imam rada dinamično delo mi
je delo na terenu pisano na kožo.
Svoj prosti čas preživljam s partnerjem in
najinim 5 letnim sinom s katerima se
najraje odpravimo na morje namakat ritke.
Za sprostitev ob večerih rada pogledam
kako dobro komedijo ali zanimiv reality
show.

Slavljenci

Rojstvo
Mala Kira je sredi marca, prav na
gregorjevo, razveselila mamico Mateju
Umek. 3850g in 53 cm čiste sreče!
WISH YOU ALL THE BEST

Dobrodošla in vse lepo.
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Horoskop
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