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BESEDA UREDNICE

Drage sodelavke in sodelavci,
Prav med letošnjimi dopustniškimi dnevi sem
razmišljala o tem, kako lahko med letom vse
jutranje obveznosti opravim v slabi uri, mnogi
med vami se med tem še spretno prepirate in
pregovarjate z nadebudno mladino, ki se ji ne da
vstati, med počitnicami pa v bistvu pol manj stvari
naredimo v dobrih dveh urah ali pa opravke
razpotegnem čez cel dopoldan...
Poglejmo si samo primer pitja kave. Med šolskim
letom si večina še v polsnu skuha kavo in jo
potem nosi s seboj medtem, ko budi otroke,
zlaga perilo, odgovarja na maile, obeša ravnokar
oprano perilo, išče izgubljen zvezek za
matematiko, lika še zadnjo čisto majico za v
službo, pripravlja zajtrk... skratka človek bi težko
govoril o kakšnem popolnem užitku ob kavici.
Med počitnicami lahko sama malo skodelico
črne kave pijem tudi eno uro.
Najprej si pripravim bogat zajtrk. Na mizo znosim
vsemogoče in potem z »guštom« počasi
zajtrkujem. Vmes leno pristavim vodo za kavo in
se običajno preselim na balkon. Seveda še vedno
v pižami, sedim za mizo na svežem zraku, srebam
vročo kavo, listam časopis ali revijo. Včasih samo
strmim v zelenje. In ko se naveličam strmenja

predse, si skočim po knjigo, spet srknem malo
kave in uživam. Saj potem se počasi naveličam in
si zaželim akcije, a ta poletna kava mi je nekaj
najlepšega, kar prinesejo poletni vikendi ali
dopust.
Ohhh in večeri. Neskončno rada imam poletne
večere, ko se dan zavleče skoraj do desete, v
žametno mehak in topel večer... Oživijo ulice in
promenade, pa letni vrtovi pred lokali…Oh ja,
obožujem te mirne večere, ko se temperature
prijetno spustijo, ljudje smo nasmejani in se
sproščeno družimo brez misli na to, kaj vse
moramo postoriti naslednji dan.
Včasih se mi zdi, da med letom v pol ure
naredimo toliko stvari, kot nam jih med kakšnim
posebno lenim in vročim poletnim dnem uspe
postoriti v celem dnevu. Že misel na septembrski
ritem prinese nekaj melanholične utrujenosti. In
željo po sveži črni kavi. In potem spet uživam,
strmim in ne mislim na nič, samo poslušam
poletje.
Želim vam veliko užitka pri prebiranju
Maja
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BESEDA DIREKTORJA

Drage sodelavke, dragi sodelavci,

Dopusti so mimo, otroci so se vrnili v šolske klopi mi pa polni elana (vsaj jaz) nazaj
veselo na delo.
September je zame, tako kot za nekatere januar, nov začetek, nove ideje in novi izzivi.

Med dopustom sem ugotovil, da sem kar malo zanemaril osebni pristop v podjetju in
da se res redko še podružimo. No in to sem se v prihodnje odločil spremeniti.
Prvo kar bom naredili je, da se z vsakim med vami sestanem na kratkem pogovoru, z
nekaterimi sem se že, z ostalimi se še bom. Pogovor je namenjen splošnemu pregledu
dela v podjetju, sodelovanja s sodelavci, kupci, dobavitelji. Mogoče najdemo kakšno
novo idejo, spremembo ali pa ostane le pri sproščenem pogovoru.
Zadovoljen bom, če bom lahko iz pogovora izluščil vsaj eno pozitivno stvar in eno
slabo, ki bi jo morali spremeniti.

Drugo, kar bomo uvedli kar takoj je, da se poleg novoletne zabave podružimo vsaj še
na enem ''team buildingu'' na leto. Vsi skupaj.
In da ne ostane vse le pri besedah, bomo prvega organizirali kar čim prej. Prosim, da si
rezervirate petek 5.10.2018. Zberemo se že zjutraj (kar pomeni, da bo Lomas takrat
zaprt) in se zabavamo do sobotnega kosila. Točna navodila še sledijo.

Veselim se srečanja!
Samo
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ZA NAŠE NAJMLAJŠE

Letos smo ponovno sodelovali s Policijskim
sindikatom, ki vsako leto izda Otroško
prometno pobarvanko, ki v jeseni pospremi
najmlajše udeležence v prometu na varno
pot do šole ali vrtca in nazaj domov.
Namenili smo jim znesek, ki jim bo pomagal
pri izdaji pobarvanke, v zameno pa bodo v
njej objavili oglas na desni strani.

S tako simpatično zahvalo
pa so se nam zahvalili
za sodelovanje.

S svojim obnašanjem v prometu lahko
veliko pripomoremo k varnosti na cestah in
smo najlepši zgled svojim otrokom ter
drugim udeležencem v prometu.
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ZANIMIVO

Revija Ženski svet je že tretje
leto zapored za bralke pripravila
nagradno akcijo »Skok v
poletje« s katero jim želi olajšati
in polepšati vstop v težko
pričakovani letni čas…

Eni od prijavljenih bralk ter trem
njenim prijateljicam, skupaj z
izbranimi pokrovitelji, podarijo
enodnevno doživetje in
razvajanje. Tokrat so k
sodelovanju povabili tudi nas.
Živahni nagrajenki Sonji iz
Prekmurja in dvema prijateljicama
smo predstavili naše podjetje ter
nekaj blagovnih znamk in
izdelkov, ki jih mora imeti vsaka.
Del njihovih vtisov pa v reportaži
na tej strani…
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PREDSTAVLJAMO

Predstavljamo vam novi, izboljšani Listerine Teeth & Gum
Defence ter njegovo različico bolj blagega okusa (ne vsebuje
alkohola).

Ob uporabi dvakrat dnevno zagotavlja LISTERINE® TEETH &
GUM DEFENCE zaščito za bolj zdrave zobe in dlesni ter 3-krat dlje
trajajoč občutek čistoče, kot le ščetkanje.
LISTERINE TEETH & GUM DEFENCE klinično dokazano:
ź

Krepi zobe in tako ščititi pred kariesom.

ź

Zmanjšuje zobne obloge in s tem ohranja dlesni zdrave ter
deluje celo pod linijo dlesni.

ź

Osveži dah.

Ob uporabi dvakrat dnevno LISTERINE® TEETH & GUM
DEFENCE BLAGEGA OKUSA zagotavlja zaščito za
močnejše zobe in bolj zdrave dlesni. Sedaj z bolj blagim
okusom in brez alkohola.
S 3-kratnim delovanjem:
ź

S ﬂuoridom krepi zobe za zaščito proti zobni gnilobi.

ź

Zmanjšuje zobne obloge za bolj zdrave dlesni, deluje
tudi pod linijo dlesni.

ź

Pomaga preprečevati težave z dlesnimi.

BODI DRZEN
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PREDSTAVLJAMO

Kava je vroča… Postaja trend, tako v prehranski kot tudi v kozme čni
industriji. Zato je tudi Palmolive oboga l svojo Gourmet linijo s čutno in
razvajajočo, novo in zavajajočo različico, ki bo navdušila čute uporabnikov.

Palmolive Gourmet Coffee Love

Vonj predstavlja številne lastnos kave:
ź

Svež citrusni, začimbno - sadni vrh nas vpelje v energijo in užitek
povezan s prvim požirkom sveže kave.

ź

Sadno-cvetna in mlečna sredina je vr nec razvajajoče kremaste
pene, ki predstavlja puhasto peno cappucina.

ź

Osnova je zgrajena na mešanici pres žnih balzamičnih in lesnih
not, ki obudijo globino praženih kavnih zrn.

Premium in namensko zasnovana linija zobnih ščetk, namenjena uporabnikom,
ki želijo mehke ali ultra-mehke ščetke, ki prinašajo edinstveno izkušnjo ščetkanja
s ščetinami visoke gostote.
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Ker uporabljamo vedno več oblačil iz
»tehničnih» tkanin, pri katerih ob pranju
uporaba mehčalca ni zaželena, saj le-ta
poškoduje vlakna ter zmanjša funkcionalnost
oblačil in ker je vedno več ljudi alergičnih na
sestavine v mehčalcih, je blagovne znamka Dr.
Beckmann na trg lansirala novo, izboljšano
generacijo dišav za perilo.
Vašemu perilu podarijo dolgotrajen, svež vonj,
dan za dnem. 100% dišave, 0% mehčalca. Med
štirimi čudovitimi vonji, Summer, Fresh,
Spring in Rose, boste zagotovo našli svojega
najljubšega.

Super White – nova dimenzija beline
Zaradi pogostega pranje pri nižjih temperaturah in apnenca
v vodi belo perilo s časom posivi, pogosto pa tudi porumeni.
Dr. Beckmann Super White odstranjuje posivelost in
porumenelost še bolj učinkovito in vašemu perilu povrne
bleščečo belino.
Nova, izjemno učinkovita, dvojna formula zagotavlja
maksimalno beljenje, ki se obdrži tudi po naslednjem pranju
( v standardiziranih laboratorijskih pogojih).
Nova dimenzija beline
ź

Bleščeča in dolgotrajna belina, kot še nikoli do sedaj

ź

S prijetnim svežim vonjem

V praktičnih odmerkih, ki jih dodate k perilu, neposredno v boben pralnega stroja in so
popolnoma učinkovite že od 20°C dalje. Zahvaljujoč koncentrirani formuli potrebujete le eno
vrečko za poln stroj (do 5 kg) bleščeče belega perila.
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Vsi, ki imamo doma mačko ali psa, smo se že srečali z različnimi
težavami, ki jih naš ljubljenček prinese s sabo; od odpadle dlake,
sledov umazanih tac, sline, neprijetnih vonjav in drugih
»presenečenj«…
Da bi take težave lahko kar najbolj učinkovito odpravili, potrebujemo
primerna čistila. Vanish zato predstavlja:

Vanish Pet Expert, čistili za čiščenje preprog in oblazinjenega pohištva

Carpet Cleaning sprej s pumpico za razprševanje (500 ml)
•

Za čiščenje preprog in oblazinjenega pohištva ter tal

•

Oblika: v spreju (s pumpico za razprševanje)

•

Za čiščenje: posebnih „incidentov” hišnih ljubljenčkov
(bruhanje, urin, iztrebki)

Carpet Cleaning pena (600 ml)
ź

Za čiščenje preprog in oblazinjenega pohištva

ź

Oblika: pena

ź

Za čiščenje: srednje velikih področij ali zelo
„prometnih” con v gospodinjstvu (predsoba,
stopnišče)

Naša najmočnejša formula
Takoj očisti nered hišnih ljubljenčkov
Odstranjuje trikrat več živalske dlake in vonjav
Dodatna svežina in občutek mehkobe
Odstranjuje blato in petkrat več umazanije
Hišnim ljubljenčkom preprečuje ponovno
označevanje teritorija
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Za prijetno vzdušje ob dolgih večerih, je Airwick tudi za letošnjo sezono pripravil
že znane sezonske vonje vanilje, kuhanega vina, robide, božičnega peciva in
pravljične zimske dežele, ujete v razpršilnike za dom in novo obliko svečk…
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Poletje se končuje, jutra in večeri so že hladni, kmalu se bodo začeli deževni in megleni dnevi. Naše
telo je kljub dopustu (ali pa prav zato) izčrpano. Sonce, morje, povečana aktivnost in poletno visoke
temperature naredijo svoje. Zagotovo ste se že kdaj soočili s tem, da ste takoj po vrnitvi s počitnic
zboleli. Dejstvo je, da nam ob prehodu v jesen oslabi imunski sistem in pade odpornost…
Da bi se čim uspešneje izognili omenjenim težavam, je smotrno jemanje določenih prehranskih
dodatkov, ki krepijo imunski sistem ter ohranjajo normalno raven energije. Life Extension priporoča
naslednje:

Two per day - Multivitamini in minerali
Vitamini in minerali so življenjsko pomembne snovi, ki jih organizem potrebuje za normalno
delovanje. Naše telo večine ne more sintetizirati samo.
Prehransko dopolnilo vsebuje tri najbolj učinkovite oblike selena in vitamin D v obliki
holekalciferola. Poleg tega vsebuje bioaktivne oblike vitamina B2, vitamina B6 in folat, cinkov
citrat in naravne tokoferole. Prehransko dopolnilo zagotavlja tudi optimalno obliko kroma, ki
igra pomembno vlogo pri ohranjanju zdrave ravni sladkorja v krvi in alfa-lipoično kislino,
univerzalni antioksidant, ki pomaga povečati koncentracijo glutationa.

Super Ubikinol CoQ10
Vsaka celica v vašem telesu potrebuje CoQ10, še posebno tiste v SRCU, PLJUČIH IN
LEDVICAH.
S staranjem nivo CoQ10, ki je bistveno hranilo za zdravo delovanje vseh celic oz. proizvodnjo
energije v mitohondrijih - »tovarnah celične energije«, v telesu upada. Največ mitohondrijev
je v celicah srca, kjer zapolnjujejo kar 1/3 njihovega volumna.
Life Extension je oblikoval najbolj napredno obliko CoQ10 - ubikinol, ki je neoksidirana,
aktivna oblika CoQ10 in ima visoko stopnjo absorpcije. SUPER UBIKINOL CoQ10 z okrepljeno
podporo mitohondrijem™ se absorbira v kri v bistveno večji meri kot konvencionalni CoQ10.
Za izboljšanje učinkovitosti je CoQ10 dodana naravna himalajska smola shilajit.

Super Omega 3
Edinstvena formulacija ribjega olja, obogatena s sinergijskimi hranili - polifenoli oljk in
sezamovimi lignani, ki ščitijo lipide pred peroksidacijo in podaljšajo obstojnost olja.
Dokozaheksaenojska kislina (DHK) ima vlogo:
ź

pri delovanju možganov

ź

pri ohranjanju vida

ź

prispeva k vzdrževanju normalne ravni trigliceridov v krvi

Eikozapentaenojska kislina in dokozaheksaenojska kislina (EPK/DHK):
ź

imata vlogo pri delovanju srca

ź

prispevata k vzdrževanju normalnega krvnega pritiska

ź

prispevata k vzdrževanju normalne ravni trigliceridov v krvi

Omega - 3 maščobne kisline so esencialne za vaše zdravje!
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Upamo, da ste lačni! (Ali da imate veliko prijateljev!)

George Foreman Indoor|Outdoor
Grill ima dovolj prostora za 15 porcij okusnega
mesa, zelenjave, sladic in mnogo drugega! Poleg
tega ga lahko s pomočjo čvrstega, odstranljivega
stojala enako enostavno uporabite tako zunaj kot
znotraj. Keramična prevleka in patentiran naklon za
odstranjevanje maščobe zagotavljata enostavno
čiščenje.
Torej, kdaj in kje boste »grillali«?

InstaMixer
Poslovite se od dni, ko ste morali svoj proteinski
napitek do gladkega zmešati v navadnem »shakerju«.
Elektronsko mešanje sestavin – to je odgovor za
ultimativni shake. Uživajte v svojem napitku,
zmešanem do popolnosti in se pripravite na to, da bo
vaša vadba optimalna od začetka do konca!
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VOLUME & STRAIGHT BRUSH
Volume & Straight krtača združuje moč oblikovanja okrogle
krtače z gladilno tehniko ravnalca za lase. Ta edinstvena
kombinacija ustvari volumen pri koreninah las, zavihke na
konicah in hitre kodre v samo nekaj minutah. Odkrijte
profesionalni volumen v udobju svojega doma.

Gubanje je nazaj! Ste kdaj pomislile, da bo karkoli v pozavi z
gubanjem (razen pliséja) moderno in trendy? Verjetno niti v
najhujši nočni mori ne, a vendarle se je zgodilo…
REMINGTON® predstavlja

S3580 Ceramic Crimp 220

,
oblikovalnik ki ponovno odkriva look z volumnom in
deﬁniranimi cik-cak kodri, ki jih oblikujete kot bi mignil.
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NA PRODAJNEM MESTU

Petrol Podčetrtek, Multibrand stojalo

Petrol Šentjur, Multibrand stojalo

Petrol Sl. Konjice, Multibrand stojalo
Petrol Vrhnika, Multibrand stojalo
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NA PRODAJNEM MESTU

HM NG mesto, končnica J&J
HM Šiška, končnica Maxx

Tuš drog. Krško, izpostavitev
Summer activation NI J&J

Tuš drog. Ljutomer,
izpostavitev Summer
activation NI J&J

Tuš drog. Beltinci, izpostavitev
Summer activation NI J&J
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NA PRODAJNEM MESTU

HM NM, izpostavitev Pasta Zara

Mercator HM Nova Gorica,
izpostavitev Pasta Zara

HM Šiška, končnica Hell
in Pasta Zara

HM CE, končnica Hell

Spar Tezno, hladilnik Hell

IS NM, izpostavitev Hell
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NA PRODAJNEM MESTU

ISP Velenje, izpostavitev CPA

DM Trdinova,
izposavitev CPA

IS Velenje,
izpostavitev CPA

HM Šiška, izpostava Palmolive

HM Velenje,
izpostavitev CPA

HM Celje,
izpostavitev CPA
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HM Postojna,
izpostavitev CPA

NA PRODAJNEM MESTU

Harvey Norman KP, izpostavitve Remington
in Russell Hobbs ob otvoritvi prenovljene trgovine
Izpostavitve Remington in Russell Hobbs,
aktivnost Prime time

HM CE

HM Jesenice
HM Šiška,
izpostavitev Remington,
beauty katalog

HM Kamnik
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NA PRODAJNEM MESTU

HM KR
HM KR

Izpostavitve Remington in Russell Hobbs,
aktivnost Prime time

HM NM
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HM Ptuj
HM Velenje

MIND, BODY & SOUL

NACIONALNI PARKI KANADE
Pripravil: Marko Dolinar

Novo leto, novo potovanje. Nov čas dopustov, ko
poskušam vsaj za kratek čas popolnoma zamenjati
okolje, postaviti svoj svet popolnoma na glavo, stopiti iz
cone udobja ter spoznati svet še izven vsakdanjega
bivalnega prostora.
Severna Amerika mi je že od nekdaj blizu in po dveh
potovanjih v ZDA sem sam pri sebi vedel, da bo slej ko
prej na vrsti tudi Kanada z vsemi svojimi jezeri in
kilometri najlepših cest na svetu, kakor jo največkrat
oglašujejo potovalne agencije. Sredi februarja se je
pokazala priložnost, ki je nikakor nisem mogel izpustiti.
Povratna letalska karta za zahod Kanade je bila namreč
na voljo za dobrih 350€ - morda obstaja še kakšna
cenejša varianta, vendar mi tako ugodno na praktično
drug konec sveta še ni uspelo potovati.
Tokratnega dopusta namenoma nisem želel splanirati
vse od pristanka pa do zadnjega dne pred odhodom
domov, temveč sem želel vsaj nekaj stvari prepustiti
naključju. Na potovanje sem šel skupaj z bratrancem in
vse, kar sva imela urejeno, je bila povratna letalska karta,
prenočišče za prvi dve noči, Lonely planet vodič in
rezervacija avtomobila. No, nek okviren plan, kaj želiva
videti, sva že imela, vendar pa sva večino poti in ogledov
planirala iz danes na jutri.
Potovanje sva začela v Calgaryu v provinci Alberta,
kamor sva zaradi stavke letaliških delavcev v Benetkah
prispela dan kasneje kot načrtovano. Mesto, ki je leta
1988 kot prvo kanadsko mesto gostilo zimske olimpijske

Lake Minnewanka, park Banﬀ

igre, je bilo letos uvrščeno na 4. mesto na svetu po
kakovosti življenja, vendar pa me ni posebno navdušilo,
vsaj kar se turističnih znamenitosti tiče. Zato sem še
toliko bolj čakal dni, ki so sledili, ko so bili na vrsti
nacionalni parki. Naslednji dan sva prevzela avto in
verjetno sva dobila enega najmanjših modelov, kar jih
vozi po severni Ameriki – Chevrolet Spark – zaradi česar
je po prvih prevoženih kilometrih malo trpel tudi moj
ego, ko so me po levi in desni prehitevali dvakrat večji
terenci in pick-upi, ki so tako značilni za ZDA in Kanado.
Morda še toliko bolj, ker so mi v rent-a-car hiši ponudili
možnost, da za isto ceno tudi sam lahko dobim pickupa, pa sem zaradi previdnosti raje ostal pri malčku.
Vseeno sem se hitro potolažil ob dejstvu, da bo strošek
bencina na koncu precej manjši pa še nekaj dobrega
bom naredil za naravo. In prav narava je tista, zaradi
katere sem si tako želel obiskati Kanado in na kar pomisli
večina ljudi ob besedi Kanada – poleg hokeja seveda, ki
so ga sredi junija še veselo predvajali v večini lokalov.
Nacionalni parki – Banﬀ, Yoho, Jasper

Field, park Yoho

Glavni del potovanja je predstavljal obisk nacionalnih
parkov, ki se nahajajo med Calgaryem, najino začetno
točko in Vancouvrom, ki je bil končna destinacija. Na
območju Alberte in Britanske Kolumbije sva v tednu dni
obiskala tri, ki so tudi sicer turistično najbolj oblegani:
Banﬀ, Yoho in Jasper. Letno jih obišče več kot 3,5 milijona
19
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turistov. Banﬀ je najbližji Calgaryu in vsaj meni osebno
tudi najlepši. Tu se namreč nahaja jezero Moraine, ki je
verjetno najbolj prepoznavno in največkrat slikano
kanadsko jezero. Drugo prav tako znano jezero pa je
Lake Louise, saj je vas z istim imenom vsakoletno
prizorišče alpskega smučanja.

Moraine Lake, park Banﬀ

Jezera tu so ledeniškega izvora in voda, ki jih napaja , s
seboj prinese tudi »kamnito moko« - drobno mlete
kamne, ki jih ledeniki drobijo pod seboj. Sončna
svetloba, ki se odbija od tega prahu v vodi, pa daje
jezerom značilno modro in modro-zeleno barvo.

vznožju so rangerji stalno opozarjali na prisotnost
medvedov in ponujali »bear spray« za primer bližnjega
srečanja. Ne vem ali so napadi prav pogosti, sem pa
zaradi vseh teh opozoril že imel boljše dni, kar se
poguma tiče, pa tudi ploskal še nisem toliko po
gozdovih (kar so svetovali rangerji, naj počnemo).
Bližnjega srečanja tako nisva imela, nama je pa kasneje
vseeno uspelo v objektiv ujeti črno medvedko z
mladičem, ki sta ob cesti obirala jagode in v vsega
desetih minutah povzročila popoln prometni kolaps.
Posebno doživetje je tudi sama vožnja med parki. Banﬀ
(Lake Loiuse) in Jasper sta povezana s cesto Iceﬁeld
Parkway, ki velja za eno izmed desetih najlepših oziroma
najbolj slikovitih cest na svetu. Za kakšne lepe slike
nama je sicer malo ponagajalo vreme, kljub temu pa je
pot upravičila svoj sloves.

Večina najinih dni v parkih je potekala tako, da sva izbrala
določeno jezero, potem pa od jezera krajši ali nekajkrat
tudi malo daljši treking na enega izmed vrhov blizu
jezera, ki so odlična razgledna točka. In pri trekingih je do
izraza prišla še druga značilnost parkov – divje živali. Ob

Iceﬁeld Parkway

Peyto Lake, park Banﬀ
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Whistler
Po ogledu parkov in jezer – Kanada jih ima res veliko, saj jih ima več kot vse ostale
države skupaj – sva krenila proti Vancouvru z vmesno postajo Whistler. Gre še za eno
olimpijsko vas, ki je bila prizorišče olimpijskih iger Vancouver 2010 in tudi prespala sva v
hostlu, ki je bil v času olimpijskih iger hotel za olimpijce. Hiter skok na enega izmed
vrhov, kjer sva skoraj da precenila svojo pripravljenost, ko sva v supergah na 1.900m
naletela na sneg. K sreči sta naju mimoidoča domačina prepričala, da vseeno malo
stisneva in greva naprej, saj sva bila vsega 200m oddaljena od kampa v sedlu, ki je bil
najin cilj. Tu pa – še eno jezero. Kratek počitek ob jezeru in obvezno slikanje, saj ti svizci
prav pozirajo pred fotoaparatom, nato pa spust nazaj v vas. Tu sva še preiskala
prizorišča olimpijskih iger in poskusila poiskati mesto, kjer je Petra Majdič nesrečno
padla v luknjo in spisala eno najbolj »pretresljivih« zgodb, kakor imajo še danes
napisano na spominski plošči na prizorišču.

Seattle in Vancouver
Po tednu dni je bilo narave dovolj, zato sva se
odločila, da pred Vancouvrom pot podaljšava
do Seattla v ameriški zvezni državi Washington.
Eno izmed najbolj liberalnih in multikulturnih
mest ZDA slovi po svoji prepoznavni industriji,
saj je tu dom mnogih velikih tehnoloških in
industrijskih podjetij; Boeing, Amazon,
Microsoft, Starbucks… Ta utrip je moč čutiti tudi
danes, saj mnogo mladih iz celega sveta prihaja
v mesto v upanju, da dobijo službo v enem
izmed svetovnih velikanov. Prenočišče sva v
mestu poiskala preko Airbnb-ja in spala sva v
hiši s še 14, povečini mladimi, ljudmi iz celotne
Z DA i n j u ž n e A m e r i ke , k i s o t a ko j p o
zaključenem šolanju prišli sem, da si poiščejo
službo – Amazon je ta trenutek še posebej
priljubljen. Iz mesta sva podaljšala pot še do
obale Paciﬁka in do mesteca Aberdeen – rojstni
kraj pevca Nirvane, Kurta Cobaina - potem pa
sva že krenila proti zadnji točki potovanja,
Vancouvru. Zadnji dan še hiter ogled mesta,
malo časa za nakup spominkov, z mislimi pa
bolj kot ne že na poti proti domu.

Seattle ob sončnem zahodu

Vancouver

Za konec se morda kdo sprašuje, zakaj tako
daleč za nekaj jezer, če pa jih imamo tudi v
Sloveniji toliko. Zato, ker je prebirati o neki
državi, njeni naravi in kulturi eno (pregovorna
prijaznost in vljudnost Kanadčanov se je
izkazala za resnično in »sorry« je res pogosto
izrečena beseda), precej več vredno pa se mi
zdi, če to doživiš osebno. In prav zaradi tega
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Cudežni svet zelišc
Pripravila: Maja Košćak
Na splošno velja, da so zelišča rastline, ki vsebujejo
aromatične snovi in se uporabljajo v prehrani, farmaciji
in kozmetični industriji. Od drugih rastlin jih ločijo
različne učinkovine, kot so eterična olja, grenčične in
mineralne snovi.
Po ocenah strokovnjakov je približno 20.000 rastlinskih
vrst, ki vsebujejo različne zdravilne snovi, od tega pa je
raziskanih le okoli 500 vrst.
Aromatična zelišča običajno uporabljamo v kulinariki
kot začimbe. S svojimi aromami izboljšujejo ali
spreminjajo okus hrane. Zelišča, ki vsebujejo različne
zdravilne učinkovine, se uporabljajo v farmaciji za
izdelavo zdravil in drugih zdravilnih pripravkov. Zelišča,
ki vsebujejo veliko eteričnih olj, se uporabljajo v
kozmetični industriji za izdelavo dišav.
V splošnem je zelišče rastlina, ki jo cenimo zaradi
okusa, vonja in zdravilnih lastnosti. Različne dele
rastline – kot so steblo, cvetovi, sadeži, semena,
korenine ali listi – tako lahko uporabimo različno.

ZELIŠČARSTVO
Zelišča že nekaj tisoč let uporabljamo za začinjanje in
shranjevanje hrane, zdravljenje obolenj, zaščito pred
škodljivci in boleznimi, osveževanje zraka in krašenje
ter lepšanje naših življenj.
V preteklosti so jih ljudje povezovali z očarljivimi miti,
legendami in ljudskimi pripovedkami. Prvi primeri
zeliščarstva izhajajo iz dežel med Evfratom in Tigrisom,
kjer približno 5000 let stari klinopisi opisujejo področja
uporabe in načina priprave 250 različnih zdravil. Skozi
stoletja se je nauk prenašal predvsem preko zdravilcev
in menihov. V okviru zeliščarstva ločimo dve smeri, ki
se v svojem izodišču in načinu delovanja močno
razlikujeta:
ź

Klasično zeliščarstvo (izhaja iz tisočletnih izkušenj
naših prednikov)

ź

Moderno zeliščarstvo ali ﬁtoterapija (utemeljena je
na strogih znanstvenih merilih).

ZDRAVLJENJE Z ZELIŠČI
Za rastlinske pripravke večinoma ne potrebujemo recepta, kupimo jih lahko v prosti prodaji ali jih
naberemo sami. Rastlinska zdravila v primerjavi s klasičnimi sintetičnimi zdravili delujejo s
časovnim zamikom, le redko pa povzročajo stranske učinke.
Zdravilne rastline nabiramo skozi celo leto, odvisno od vrste in dela rastline, ki ga nameravamo
nabrati. Tako korenine in druge podzemne dele nabiramo vedno pred cvetenjem ali po njem. To je
navadno spomladi ali v jeseni. Cvetove nabiramo samo sredi cvetenja, nikdar takrat, ko že napol
odcvetijo. Skorje in lubje nabiramo spomladi, medtem pa liste nabiramo v času, ko rastlina začne
cveteti ali je že vzcvetela, popke preden se pojavijo zeleni listi in plodove preden čisto dozorijo.
Za zdravljenje najpogosteje uporabljamo sveže in posušene dele rastlin. Uporabljamo jih
največkrat v obliki poparkov, zvarkov, tinktur, pastil ali sirupov, ki so uporabni za notranjo rabo, za
zunanjo uporabo pa imamo na voljo kreme, mazila, gele, olja, obkladke in obveze. Nekatere
sestavine zelišč se zlahka topijo v vodi, druge pa zahtevajo postopek priprave izvlečka z
alkoholom.
Varno in učinkovito zdravljenje pogostih obolenj in stanj z zelišči je področje, ki priteguje vse več
zanimanja in raziskav po vsem svetu.
Poleg že zelo znanih zdravilnih zelišč kot so arnika, ognjič, kamilica, šentjanževka, lovor, aloja in
druge, bodo tokrat malo bolje predstavljena nekatera zelišča, katera lahko naberemo na
sprehodu in nam pripomorejo k izboljšanju raznih zdravstvenih stanj
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.REGRAT: Je znan po zdravilnih učinkih na ledvice in jetra, zato ga
tradicionalno uporabljamo za čistilno zdravljenje v spomladanskih
mesecih. Listi imajo močan diuretični učinek na sečni sistem, tako da
lahko ublažijo zadrževanje tekočine ter pomagajo iz telesa odstranjevati
strupe. Korenina se uporablja za spodbujanje prebavnega sistema saj
spodbuja izločanje žolča. Lahko izboljšajo slabo prebavo in imajo
odvajalen učinek. Uporablja se v obliki čaja ali tinkture. Listi se nabirajo
pred cvetenjem, medtem ko se korenine izkoplje na koncu druge sezone.

KOPRIVA: Koprivni listi so tradicionalno zdravilo za čiščenje krvi.
Imajo tudi blag diuretičen učinek in spodbujajo izločanje strupov iz
telesa. Uporabljajo se tudi za zdravljenje artritisa, pa tudi nekaterih
kožnih stanj, kot so izpuščaji. Korenine uporabljamo
za izboljšanje sečnih simptomov. Kopriva se prav
tako uporablja v kulinariki kot nadomestek mlade
špinače ter kot tradicionalno krepčilo za lase in
srbeče lasišče. Listi se lahko nabirajo od pomladi do
jeseni medtem ko se korenine lahko izkopljejo jeseni.

TRPOTEC: Zaradi sluzastih sestavin, ki
jih vsebuje trpotec, rastlina blažilno
učinkuje na pljuča in zmanjšuje vnetje
in draženje ter pomaga odstranjevati
posledice prehlada. Trpotec
uporabljamo tudi za zdravljenje čirov
na želodcu, kot ustno vodico za
grgranje pri vnetjih v ustni votlini in grlu,
kot mazilo in pomoč pri celjenju
ureznin, odrgninah in manjših ran, pa
tudi pri hemoroidih, glavobolih ter za
zniževanje holesterola. Uporabni so listi
in semena, katere uporabljamo
posušene ali sveža v čajih, obvezah,
tinkturi ali olju.

ČRNA DETELJA: Cvetove črne detelje tradicionalno
uporabljamo kot notranje in zunanje zdravilo za zdravljenje
kroničnih kožnih stanj. Poparek ali sirup, pripravljen iz cvetov,
blaži kašelj. Prav tako se listi uporabljajo za pridobivanje
izoﬂavonov, ki imajo blage estrogene učinke in ublažijo
številne simptome menopavze. Med sezono rasti se lahko črna
detelja nabira večkrat – liste,
ko so mladi, medtem ko se
cvetovi lahko uporabljajo
sveži ali posušeni in jih
uporabljamo kot čaj,
tinkturo, olje ali mazilo.

Vsako zelišče ima svojo zdravilno moč in je rešitev za
ublažitev zdravstvenih težav, za razstrupitev, kot podpora
imunskemu sistemu. Kako pripraviti domače pripravke za
lajšanje različnih težav, pa lahko poiščete na svetovnem
spletu. Poleg zdravilnih učinkov zelišč na telo, lahko le ta
uporabljamo tudi za kulinarične, kozmetične, okrasne in
čistilne namene. Zato sami ugotovite, kako preprosto je in
koliko zadovoljstva vam lahko daje gojenje, nabiranje in
uporaba zelišč.
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Nega kože po poletju

5 KORAKOV NEGE KOŽE PO POLETJU
Faktorjev, ki spreminjajo in znatno vplivajo na kožo na
obrazu, na stopnjo vlažnosti in ustvarjajo
hiperpigmentacijo ali depigmentacijo, je veliko. Eden
od najbolj neusmiljenih je zagotovo sonce. Enostavno
si pod soncem ne smemo privoščiti napak. Vidna cena
neprevidnosti je pordela koža, a posledice segajo
globlje od pogleda. Naša koža si zapomni vsako
poškodbo in jih celo sešteva. Tudi že v otroštvu.

1
2
24

Da bi ohranili zagorel ten, je treba kožo
dodatno nahraniti. Poleg hidratantnih
preparatov se, za dodatno nego (stopala,
roke, kolena), priporočajo tudi preparati na
bazi uree. Za nego telesa izbirajte hranljiva
mleka, saj lahko izdelki z dominacijo vodne
komponente kožo dodatno izsušijo.
Dermatologi znajo povedati, da bi preparati
za suho kožo morali biti bolj mastni in da je
dobro, če vsebujejo glicerin, ureo, karite
maslo, olje jojobe itd…
Da bi kožo regenerirali, hidratizirali in
pripravili na izpostavljenost mrazu, je treba
najprej narediti piling telesa. Se pravi,
odstraniti mrtve celice, da lahko koža
„zadiha.“ Piling hkrati učinkovito poenoti ten
in koži pomaga pri obnavljanju povrhnjice.

3

4
5

Ne le suha koža, večini se, ko je poletje
mimo, pokvari tudi ten kože in nastanejo
pigmentacijske lise. Sonce ravno tako
spodbuja razvoj kapilar, zato je koža videti
suha. Takrat je treba profesionalno očistiti
kožo obraza in jo nahraniti s pomočjo nege,
ki vam najbolj odgovarja. Najboljša izbira pri
tem so hiperpigmentacijski tretmaji in
mezoterapija.
Nežna masaža kože spodbuja
mikrocirkulacijo, poveča se dotok kisika in
olajša izmenjava snovi, ki pospešijo obnovo
kože. Na trgu so ščetke z različnimi nastavki,
s previdnostjo pa se lahko uporablja tudi
frotirne rokavice za masažo doma.
Nikar ne pozabite na nego ustnic. Te
zahtevajo posebno nego, saj nimajo žlez
lojnic, ki sicer izločajo esencialne maščobe.
Hkrati ustnice vsebujejo manj vlage. Nikar jih
ne oblizujte, saj jih s tem ne boste navlažili,
ampak zgolj dodatno osušili. Raje
vsakodnevno uporabljajte balzame. Vazelin,
karite olje, pantenol, vitamin E so sestavine,
ki učinkovito vlažijo ustnice.
Vir: bauerfeind.si

MIND, BODY & SOUL

Solata z avokadom in tuno
Za 4 osebe potrebujemo:
ź

2 avokada

ź

80 g edamca

ź

3 jajca

ź

1 pločevinka tune v olivnem olju

ź

1 manjša čebula

ź

2 manjši kumari

ź

1 žlica jabolčnega kisa

ź

3 ščepce soli

ź

1 ščepec mletega belega popra

Avokado temeljito operemo, prerežemo po dolžini in
izkoščičimo. Z žličko iz lupine odstranimo meso.
Odpremo pločevinko tune, odvečno olje odlijemo in
ga prihranimo za pozneje. Temeljito operemo kumari
in ju narežemo na manjše koščke. Sir naribamo.

V kozico nalijemo hladno vodo. Kozico pristavimo na
štedilnik in v vodo z žlico previdno položimo jajca.
Vode mora biti toliko, da so jajca povsem prekrita.
Počakamo, da voda zavre, nato kozico odstavimo in
jajca v vodi pustimo še 8 minut. Jajca previdno
vzamemo iz vode in ohladimo pod hladno tekočo
vodo.

Čebulo olupimo in na drobno nasekljamo. Jajca
olupimo in narežemo na koščke. Vse sestavine
stresemo v večjo skledo, jih po okusu začinimo s soljo
in poprom, dodamo pa tudi prihranjeno olje in kis.
Solato dobro premešamo, nato pa jo nadevamo v
avokadove lupinice. Solato serviramo na primerne
krožnike in ponudimo.

Mangove lucke
Sestavine (6-7 lučk)
ź

350g narezanega manga

ź

1,5 dcl kokosovega mleka iz
pločevinke

ź

Nekaj kapljic limetinega soka

ź

1 ŽL agavinega/javorjevega
sirupa

Dodatki za preliv
ź

50g bele kuverture/čokolade

ź

1 ravna žlica kokosovega olja

ź

Pražene pistacije

ź

Bučna semena

Priprava:
Mango in ostale sestavine damo
v blender in dobro zmikasamo.

Zmes prelijemo v modelčke za
lučke ter zmrznemo čez noč.
Lučke vzamemo iz zmrzovalnika
ter počakamo nekaj časa, da jih
lahko vzamemo iz modela. Jap,
ne gre takoj…
Vmes nad paro stopimo
čokolado. Posodo odstavimo in
dodamo kokosovo olje, nekaj
časa hitro mešamo ter
postavimo nazaj nad paro.
Mešamo še dobro minuto.
Popražimo bučna semena.
Ko se čokolada že rahlo ohladi,
jo na hitri prelijemo čez lučke in
še hitreje dodamo drobljene
pistacije in bučna semena, saj se
čokolada na lučkah strdi v nekaj
sekundah.
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Slavljenci
V drugi polovici julija je
okroglo obletnico
praznovala naša Helena.
Helena, še enkrat, vse lepo!

Vse najboljše seveda tudi vsem ostalim,
ki praznujete v tem obdobju!

Rojstvo
Maji Drobnič in njeni družinici
se je v začetku julija pridružil
mali Viktor, težak 3.390 g in
velik 51 cm. Mamica pravi da
je zelo priden…
Dobrodošel!
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Horoskop
OVEN
V prvi polovici septembra se
boste s Soncem v devici zavihteli
v reševanje poslovnih in ﬁnančnih
zadev. Druga polovica meseca bo
povezana z intenzivnim razmišljanjem o vašem
osebnem življenju. Radi bi nekaj resnega, a kaj ko je
na drugi strani morda oseba, ki vam noče pokazati
vseh čustev in se skriva za brezskrbnim obrazom.
Zunanji svet vas bo prisili, da pospešite vaš korak.
Izkoristite ta trenutek in energijo vložite v druge
aktivnosti. Morda bi bilo najboljše, da bi se počasi
začeli pripravljati na obveznosti.

RAK
Mars v znamenju vodnarja vas bo končno
popeljal v obdobje, ko ne boste na
vsakem koraku potrebovali potrditve,
ampak boste končno enkrat zadovoljni
sami s sabo. Ta samozavest, ki bo žarela iz vas, vam
prinaša še več prijetnih poznanstev. Veliko boste
razmišljali o daljšem dopustu, ki bo tokrat nekoliko
drugačen. Mikala vas bodo adrenalinska doživetja,
vendar poskrbite, da najprej pospravite z vsemi
obveznostmi, šele nato prihaja čas namenjen
sproščanju.
LEV

BIK
V zadnjem obdobju ste se preveč
zabavali in vse jemali zlahka, kar ni v
vaši navadi. Radi bi se ločili od vseh in
posvetili nekaj časa le sebi in svojim
željam in potrebam. Že nekaj časa
nimate dovolj energije za vse, kar ste si zastavili,
tokrat poiščite pomoč in podporo enako mislečih.
Dogajalo se ne bo nič kaj posebno dobrega, vendar
v sredini meseca septembra vseeno ne boste
popustili. Ohranite tudi v zadnjih dneh meseca svojo
voljo in optimizem, ki se skriva globoko v vaši
notranjosti.
DVOJČKA
Trenutno niste v najboljši poziciji, saj vas
bremenijo številne zadeve povezane s
preteklostjo in določenimi ljudmi. Imate
občutek, da se vrtite okoli istih stvari in
vprašanj. Vseeno je marsikaj odvisno tudi od vas,
zato ne oklevajte in povejte svoje mnenje bolj na
glas. Konec meseca septembra vam prinaša
stabilizacijo in več optimistično usmerjenega
razmišljanja. Presenečeni boste tudi nad pozitivnim
razpletom na ﬁnančnem področju.

Vaš oklep, ki ste si ga nadeli nekaj časa
nazaj, bo v sredini meseca septembra
začel popuščati. Zaželeli si boste več
stikov s prijatelji. Morda celo obudite kakšno
prijateljstvo iz preteklosti, ki vam prinaša novice, s
pomočjo katerih se boste veliko lažje odločili o
določenih zadevah, ki vas mučijo. Veliko boste
razmišljali tudi o spremembah stila in preobrazbah. V
zadnjih dneh meseca vas bo zamikala drzna, kratka
pričeska, vendar svojo odločitev najprej prespite,
šele nato jo izpeljite.
DEVICA
V prvi polovici septembra vas bo
vzpodbujal Merkur v znamenju
device. Zato se nikar ne bojte
poslovnih podvigov, ki vam običajno
povzročajo travme, saj bo vaša komunikacija jasna in
izostrena, vi pa samozavestni in polni znanja, ki si ga
boste pridobili z dobro motivacijo in intenzivnim
učenjem. V zadnjih dneh meseca, ko bo čutiti vpliv
Sonca v znamenju tehtnice boste pripravljeni na
osvajanje, zabave, skratka akcijo, saj boste
razbremenjeni, glavne obveznosti pa bodo za vami.
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TEHTNICA
Septembrski dnevi vas bodo vabili na
zrak. Čeprav boste morali v učenje
vložiti več energije, se vam bo kasneje
obrestovalo s pozitivnimi rezultati. S
sodelavci se boste veliko pogovarjali o skupnih
hobijih in morda se tokrat celo odločite za kakšno
druženje. Vendar bodi pozorni pri izbiri družbe, saj
nikakor ne želite, da bi bil vaš prosti čas
katastrofalen. Na ljubezenskem področju bodo
najbolj ugodni zadnji dnevi v mesecu, ko boste imeli
s Soncem v vašem znamenju možnosti prijetnih,
novih poznanstev.
ŠKORPIJON
Zapleti, ki se vam odvijajo na
ljubezenskem področju vas bodo
končno nehali obremenjevati. Prišli
boste do zaključka da se morate sestaviti in
sproščeno zaživeti. Nekdo, ki vas opazuje že dlje
časa bo postajal vedno bolj pogumen. Morda je čas,
da začnete delovati z novimi energijami in novimi
ljudmi. Poslovne zadeve bodo proti koncu meseca
vedno bolj aktualne, saj je vaša želja po čim boljših
rezultatih zelo močna. Imeli boste tudi nekaj sreče.

KOZOROG
V prvih dneh septembra bodo vaše
situacije vedno bolj nevzdržne. Delo
dolgo v noč, stres in nerešene zadeve
bodo tiste, ki vas bodo silile v slabo voljo,
vendar imate srečo, saj vas bo ščitila vaša energija, ki
vam bo pričarala tudi veliko lepih trenutkov. V drugi
polovici meseca si boste vzeli čas za zabavo in se
posvetili prijateljem. Imate odlične možnosti, da se
odločite za daljše potovanje, o katerem sanjate že
dlje časa, pa nekako niste zbrali poguma, da se
odločite zanj.
VODNAR
Veselili se boste prihajajočega obdobja.
Uspehi, ki ste jih dosegli vas bodo še
vedno držali pokonci. Sedaj je čas, da si
naredite temeljit načrt za prihodnje
obdobje in se v sredini septembra, ko se bo Sonce
nahajalo v devici usmerite k čim boljšim rezultatom.
Zadnji dnevi v mesecu bodo namenjeni
ljubezenskim zapletom, ki vas bodo doleteli zaradi
vaše nepremišljenosti in nemirne narave. Z iskrenim
pogovorom boste težave lahko rešili po hitrem
postopku.

STRELEC
Prva polovica septembra vam prinaša
zadovoljstvo, ki ga boste širili tudi med
drugimi. Vaš smeh, ki bo ves čas
prisoten na vašem obrazu bo sprožil
tudi kakšen simpatičen pogled osebe nasprotnega
spola. Če ste vezani, naj vas ta energija ne odnese v
neznano, saj bo samo trenutna. Obveznosti, ki so
vam še ostale, bodo nekoliko bolj trd oreh. Trdo
delati boste sposobni šele v zadnjih dneh
septembra, takrat bodo tudi ostale zadeve,
povezane s ﬁnancami veliko bolj na mestu.

RIBI
Septembrski dnevi bodo čudoviti. Dobre
energije in sproščenost vam prinašata
Sonce in Merkur. Vaša komunikacija bo
izboljšana, zato se lahko sproščeno podate tudi v
globoke debate, ki se bodo zavlekle pozno v noč.
Strah pred neuspehom boste začasno odvrgli, saj
vas bo spremljal občutek, da lahko dosežete
čudovite rezultate, če se boste le dovolj motivirali in
zbrali. V zadnjih dneh meseca se obeta več zabave
in svobodnih odločitev.
Vir: horoskop.si
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