BESEDA UREDNICE

Leto

2020 nas je presenetilo z izzivi,
za

katere

zagotovo

nismo

niti slutili, da sploh obstajajo. Najbolj

nor

Krepko

smo že zakorakali v
2021, za katero vam

želim vse, kar ste v tem, ki se je izteklo,

scenarij, za katerega bi še pred nedavnim

pogrešali. Svobodo, druženje, dotike in prave

trdili, da je privlečen za lase, je postal naša

poljube. Kavo s prijatelji na sončni terasi.

resničnost. Naučili smo se marsičesa, izkusili

Odlično kosilo v ozki uličici malega mesta, kjer

to in ono, verjeli in upali, se utapljali v dvomih,

se boste na potepu izgubili s svojo ljubo osebo.

iskali zarote in v poplavi vseh mogočih novic

Raziskovanja po svojih merilih. Spontanost,

neumorno iskali smisel. Ždeli smo doma,

potovanja. Širjenje obzorij prek domačih štirih

otroke šolali na daljavo, dihali pod masko, se

sten.

dolgočasili in ob enem žonglirali z vrsto novih
obveznosti. Iskali srečo v malih stvareh, upali,
da nam bodo dovolili delati, odkrivali blišč in
bedo interneta ter končno in za vselej spoznali,

Naj bo zdravo, polno ljubezni in razumevanja.
Predvsem pa brez vsiljenih ukrepov ter le s
tistimi omejitvami, ki si jih želite postaviti sami.

da nadomestila za človeški stik enostavno ni.
Objem, topel pogled iz oči v oči, bližina
drugega človeka in stisk roke so privilegiji

Prijetno branje vam želim,
Maja

življenja, ki bodo ostali uganka tudi za najbolj
izpopolnjene virtualne svetove. In tako je tudi
prav.
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PRAZNOVANJE

Preteklo leto je bilo v zvezi s tem še prav posebej

podjetju vseeno potekalo dokaj tekoče, za kar gre

zahtevno, saj smo morali zaradi nevarnosti okužb

zahvala vsem zaposlenim.

z virusom Covid-19 uvesti kar nekaj varnostnih
ukrepov. Poleg tega, da smo večini zaposlenih
v pisarni omogočili delo od doma ali jim uredili
ločena delovna mesta, smo v vse pisarne namestili
razkužila ter opozorila glede higiene in obveznega
nošenja zaščitnih mask, uvedli tudi dnevno
merjenje temperature vseh prisotnih v pisarnah.
Tudi zaposlenim na terenu smo zagotovili dovolj
razkužila za roke ter zaščitnih mask.
Kljub vsem zaščitnim ukrepom se je kar nekaj
sodelavcev z virusom vseeno okužilo a je delo v

Seveda pa nismo
pozabili na naše
najmlajše. Kljub vsem
omejitvam smo jim v
sodelovanju z ekipo
Minicitya pripravili
doživetje Zimska
pravljica. Prejeli so
osebna vabila za
ogled predstave
Samorogovi prvi
prazniki ter kodo za
obisk Minicitya,
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Delo v pisarnah se je večinoma odvijalo od doma,
prav tako so se na vsemogoče platforme prenesla
tudi vsa naša izobraževanja, ki smo jih običajno
deležni s strani principalov. Tako smo sproti osvojili
še mnoga nova znanja o delu preko ZOOM in Teams
platform.
Tudi naše prednovoletno druženje v 2020 je bilo
precej drugačno, a nič manj zabavno. Zbrali smo
se na platformi Teams, izvedeli, kako nam je šlo v
preteklem letu in se skupaj veselili lepih rezultatov.

PRAZNOVANJE

pod domačo smrečico jih je čakalo darilo, nagovoril pa jih
je tudi Dedek Mraz.
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PREDSTAVLJAMO

Franck Jubilarna kava brez kofeina
Ustvarjena iz skrbno izbranih najboljših vrst surove
kave, ki se s posebnim postopkom dekofeinizira
na 0,1% kofeina.
Namenjena je vsem ljubiteljem kave, ki imajo radi
popolno izkušnjo svilnate in nežne brezkofeinske
kave.

Zakaj kava brez kofeina?
Čeprav je iz kave kofein odstranjen, so v njej še
vedno prisotni antioksidanti, ki pozitivno vplivajo
na zdravje. Izločanje kofeina na njihovo vsebnost
ne vpliva. Dokazano je, da tako kofeinska kot
brezkofeinska kava nižata tveganje za sladkorno
bolezen tipa II, raka jeter in prostate, Parkinsonovo

Prav tako kot za vse, ki so preobčutljivi na kofein,
ker pri njih povzroča živčnost, nemir in tresavico.
Brezkofeinska kava je dobrodošla v popoldanskih
urah, saj zaradi nizkega odmerka kofeina ne vpliva
na kvaliteto spanca.

bolezen, raka dojk, Alzheimerjevo bolezen ter
bolezni srca in ožilja.

Franck Crema v novi embalaži
Prava 100% turška kava, ki jo lahko zaradi

Je torej brezkofeinska kava boljša?
Katera kava je za nekoga primernejša, je odvisno

jo, na klasičen način, skuhamo v džezvi.

od vsakega posameznika. Za nosečnice, doječe

Idealna za vse, ki imajo radi bogato peno in

mamice ali osebe, ki zaradi določenih zdravstvenih

kremaste čokoladne in kakavove note, ki so

stanj ne smejo uživati kofeina, je vsekakor boljša

naravno prisotne v teh izbranih zrnih.

izbira od običajne kave.
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posebnega načina mletja na hitro prelijemo ali pa

PREDSTAVLJAMO

Colgate MAX PROTECT – dodatna dimenzija zaščite
Max Protect + White: dodatna zaščita + čistilni
minerali
Zobna pasta z večstranskim učinkom vsebuje mikro
čistilne minerale, za bolj bele in bleščeče zobe.

Max Protect + Care: dodatna zaščita + nega sklenine in
dlesni
Zobna pasta z večstranskimi učinki vsebuje negovalne
minerale za zaščito sklenine pred erozijo in dlesni pred
bakterijami.

Naj poudarimo, da je tubi obeh novih zobnih past mogoče v celoti reciklirati

Zagotavljanje trajnosti s
pomočjo embalaže, ki jo je
mogoče v celoti reciklirati
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PREDSTAVLJAMO

Trajnostni pristop Colgate uvaja tudi pri zobnih
ščetkah z uvedbo prve trajnostno zasnovane
Colgate ščetke za otroke – Bamboo Kids.

Ščetko odlikujejo:
♥

100% naraven in biorazgradljiv ročaj iz bambusa,
prevlečen z naravnim čebeljim voskom

♥

Tanke konice ščetin, ki dosežejo globoko v
medzobne prostore in ob liniji dlesni

♥

Graviranje, primerno za otroke

Kot del njihove trajnostne zaveze, Colgate zmanjšuje tudi
plastični odtis svojih ščetk. Colgate RecyClean - zobna
ščetka, narejena le iz reciklirane plastike:
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σ

Mehke ščetine

σ

Ščetine iz 100% rastlinske osnove Nylon 1010

σ

Kompaktna glava za boljši doseg

σ

Ročaj iz 100% reciklirane plastike

σ

Atraktiven & enostaven nov dizajn ročaja

PREDSTAVLJAMO

V današnjem svetu smo zaskrbljeni zaradi mnogih
nevarnosti, v glavnem fizičnih (bakterije, virusi), ki nas
zadržujejo, da vsakodnevnega življenja ne moremo užiti
v popolnosti.
Zato predstavljamo Protex; kot dodatno pomoč pri
zaščiti pred bakterijami, ki je v teh časih še posebej
zaželena.
Trdo in tekoče milo ter polnilo vsebujejo olje lanenih
semen in so prijazni do kože.

Raziskujte in se izpostavljate novim doživetjem, saj ste našli nov
način, kako okrepiti svojo kožo in celotno zdravje telesa.

Predstavljamo pa tudi dve novi trdi mili Palmolive iz asortimana HYGIENE+.
Na voljo sta dve različici, obe vsebujeta naravno antibakterijsko sestavino ter okrepita naravno
antibakterijsko zaščito: HYGIENE PLUS Clean & Care z Aloe Vero in HYGIENE PLUS Clean & Fresh z
Eukaliptusom.
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PREDSTAVLJAMO

Da bi bila naša zaščita pred virusi in bakterijami kar najbolj celostna in
učinkovita, moramo poskrbeti tudi za dezinfekcijo površin v našem domu.
Ajax predstavlja

AJAX ANTIBACTERIAL - vsestransko dezinfekcijsko

delovanje in globinsko čiščenje.

Nova formula & prednosti:
•

Odstrani do 99,99% bakterij in kvasovk

•

Ne vsebuje belil in prijetno diši

•

Enostavno odstrani maščobo, za globinsko čiščenje

Trajnostna embalaža:
•

Plastenka in pokrovček se lahko 100% reciklirata

•

Plastenka iz 100% reciklirane plastike

•

Proizvedeno v obratu, certificiranem za nič odpadkov

Novega lansiranja pa bodo deležni Palmolive šamponi.
Pohvalijo se lahko z:
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•

novim dizajnom

•

novim konceptom

•

novimi različicami

•

izboljšano formulo

PREDSTAVLJAMO

»Celična izgorelost« je eden glavnih povzročiteljev
staranja kože, saj zavira funkcije kožnih celic, kar povzroča
nastanek gub, manjšo prožnost in neenakomeren ten
kože. Na izgorelost vpliva izpostavljenost UV-žarkom in
onesnaženju, dodatno jo pospešujeta stres in utrujenost.
Zato Neutrogena® predstavlja Cellular Boost Deageing dnevno kremo ZF 20 in De-ageing nočno
obnovitveno kremo
Njuna klinično dokazana formula vsebuje:
•

HexinolTM proti staranju kože kot darilo narave, ki
spodbuja tvorbo naravnega kolagena in elastina ter
obnovo povrhnjice kože.***

•

Vitamin C*, ki pomaga izboljšati neenakomeren ten
ter zmanjšati temne madeže na koži.

Dnevna krema vsebuje tudi zaščitni faktor 20, ki ščiti
vašo kožo pred poškodbami zaradi sonca.
Učinki vidni v samo 4 tednih.**
Klinično dokazano. Primerno za občutljivo kožo.
*Derivat vitamina C. **Klinična študija, 42 žensk, uporaba
dvakrat dnevno. ***In vitro test.

Neutrogena® Cellular Boost koncentrirana krema proti gubam
Ta klinično dokazana formula vsebuje dve najbolj znani sestavini proti staranju kože:
•

Retinol spodbuja obnovo povrhnjice kože ter tvorjenje kolagena in elastina.*

•

Hialuronska kislina pomaga obnavljati zaščitno pregrado kože ter tako ohranja napetost kože.Ta
intenzivna nega presega zgolj glajenje tankih linij in izraznih črt, saj zmanjšuje celo globoke gube.

Klinično dokazano. Ni komedogeno.
*In vitro test.
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PREDSTAVLJAMO

Prihaja pomlad, toplejše vreme. Tople čevlje bomo zamenjali za lažje, kmalu bom tudi
nogavice pospravili v predal. Naša stopala si zaslužijo nekaj dodatne nege, za katero bodo
hitro in učinkovito poskrbeli tudi novi izdelki Neutrogena®:

Hitro vpijajoča krema za stopala z Norveško formulo, ki vsebuje glicerin, klinično dokazano
24 ur vlaži suho kožo na stopalih. Takojšnje vpijanje kreme omogoča obuvanje takoj po nanosu,
brez občutka mastne kože. Krema zagotavlja intenzivno vlaženje. Za izjemno mehka stopala,
zdravega videza.

Neutrogena® Norveška formula, krema za nego razpokane kože na petah in stopalih
intenzivno vlaži in pomirja suho, poškodovano in razpokano kožo stopal. Njena edinstvena
formula, razvita v sodelovanju z dermatologi, združuje:
•

pantenol, znan po svojem izredno pomirjujočem delovanju

•

glicerin, ki pomaga obnavljati naravno vlažnost kože

Učinki kreme so na poškodovanih in razpokanih stopalih vidni že do prvega dne dalje. Vaša
koža bo občutno bolj mehka in gladka za večji občutek udobja. Hranilna tekstura ni lepljiva in
se hitro vpije v kožo.

Neutrogena® hranilna krema za stopala intenzivno vlaži ter s tem takoj pomiri in olajša celo
najbolj suho kožo na stopalih.
Njena z glicerinom obogatena formula, razvita v sodelovanju z dermatologi:
•

zagotavlja 24-urno vlaženje,

•

pomaga preprečevati hrapavost kože in žulje

Rezultati: Koža vaših stopal bo olajšana ter občutno bolj in dlje časa mehka in gladka. Njena
nemastna in nelepljiva tekstura ne pušča madežev.
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PREDSTAVLJAMO

Ker je koža naših rok zaradi neprestane uporabe razkužil, umivanja in
hladnega vremena izpostavljena neprestanemu draženju, postaja groba,
razpokana in razdražena, naši nohti pa krhki in lomljivi. Neutrogena® ima
rešitev tudi za to:
Visibly Renew Supple Touch krema za roke z minerali, ki spodbujajo tvorbo
kolagena.* Ta inovativna dnevna krema za roke zagotavlja intenzivno vlaženje ter
pomaga obnavljati prožnost kože in preprečuje nastajanje pigmentnih madežev.
Združuje moč vlaženja Norveške formule® z aktivnimi minerali, ki pomagajo
spodbujati tvorbo koži lastnega kolagena.* Za vidno bolj gladko in prožno kožo.
S hitro vpijajočo teksturo, ki kožo prefinjeno odišavi in daje občutek mehkobe. *invitro rezultati

Neutrogena® Norwegian Formula® krema za roke in nohte združuje bogastvo
Norveške formule s pantenolom za edinstveno nego rok in nohtov. Njena
edinstvena formula z nemastno teksturo se zlahka vpije in deluje na 4 načine
za čudovite roke in nohte:
•

Intenzivno vlaži in hrani kožo.

•

Nohte naredi dvakrat bolj čvrste.

•

Pomaga zmehčati obnohtno kožico.

•

Gladi brazde na nohtih.

Johnson’s Kids Pure Protect blago zaščitno milo za roke
Raziskovanje je pomemben del zdravega in srečnega razvoja malčka. Mali
raziskovalci potrebujejo stalno nežno zaščito pred umazanijo in mikrobi. Kot
starš želite, da je vaš otrok čist, hkrati pa vzpodbujate njegovo potrebo po
raziskovanju.
JOHNSON’s® Pure Protect Kids nežno ščiti občutljivo kožo vaših malih
raziskovalcev pred umazanijo in mikrobi zato, da se lahko igrajo in raziskujejo
medtem, ko se učijo in razvijajo svoje čute skozi igro in aktivnost.
JOHNSON’S® edinstvena formula je is posebej obogatena z medom, izvlečki
zelenega in rooibos čaja ter semeni črne kumine, ki so znani po svojih prednostih
pri negi kože in zaščiti pred mikrobi ter zagotavljajo vašemu malčku popolno
zaščito vsak dan.
Izmije umazanijo in do 99% bakterij* medtem ko ščiti občutljivo kožo. Ne vsebuje
sulfatov, ftalatov, barvil & alkohola. Pediatrično & dermatološko preizkušeno
ter hipoalergeno in pH uravnoteženo.
* Preizkušeno na bakterijo E. coli
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LISTERINE® ADVANCED
DEFENCE SENSITIVE
Patentiran tretma za lajšanje občutljivosti zob. Fizično ščiti izpostavljene
živce za globinsko zaščito občutljivosti. Vsebuje natrijev fluorid (220 ppm
F). Ustna voda je medicinski pripomoček

Kaj je občutljivost zob
Kar do 57 % ljudi se sooča s težavami občutljivih zob. Občutljivost zob se
izraža kot ostra, kratka bolečina, ki nastane zaradi izpostavljenosti dentina
na različne dražljaje, kot so toplo, hladno, kislo, sladko ali celo mehanske
sile (bruksizem).
Pojavnost se poveča med starostjo 20 - 50 let. Ne glede na to, ali se
težave pojavljajo vsakodnevno ali občasno, občutljivi zobje zaradi bolečin
otežujejo hranjenje in pitje.

Vzroki za občutljivost zob
Dentin kot ena izmed struktur, ki tvori zob, je

LISTERINE® ADVANCED DEFENCE SENSITIVE

sestavljen iz tisoče mikroskopsko majhnih kanalov,

zapre odprte kanale z nalaganjem stabilnih

ki prevajajo impulze do zobne pulpe, ki je oživčena

kristalov tako na površino dentina kot tudi globoko

in prenaša bolečinske dražljaje. V zdravi ustni

znotraj kanalov. Kristali zavirajo gibanje tekočine, ki

votlini je dentin prekrit z dlesnijo in sklenino.

stimulira živce in povzroča bolečino.

Slaba, nepravilna ustna higiena in staranje (med
ostalimi dejavniki) lahko vodita k umikanju dlesni
ter posledično k izpostavljenosti površine dentina
in njegovih
kanalov. Ko so nezaščiteni kanali izpostavljeni
toplim, hladnih, kislim ali sladkim dražljajem, se
pretok tekočine v kanalih poveča in prenese do
živčnih končičev v pulpi. Rezultat je nenadna, ostra
bolečina.

Način delovanja
Večina izdelkov za nego ustne votline omrtviči
živčne končiče ali ustvari tanko zaščitno plast na
izpostavljenem dentinu.
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LISTERINE® ADVANCED DEFENCE SENSITIVE
zagotavlja globinsko zaščito in olajšanje bolečine
zaradi občutljivosti zob.

PREDSTAVLJAMO

Structure White grelnik vode
Structure White grelnik vode s teksturirano obliko in poudarki iz
nerjavečega jekla ima osupljivo obliko, ki traja. Z vsakim vrenjem lahko
uživate v čudoviti notranji modri osvetlitvi. Grelnik zavre eno skodelico
kave v 55-ih sekundah*, zahvaljujoč funkciji odmerjanja skodelic za
hitro vrenje, in tako prihrani do 65% energije**. Nikoli niste imeli boljšega
razloga za uživanje v vašem najljubšem toplem napitku. Na voljo tudi v
črni barvi.
*1 skodelica vsebuje 235 ml vode
**Vrenje 1 skodelice (235ml) v primerjavi z 1-im litrom vode

Structure Black 2 Slice opekač
Iščete osupljivo obliko, ki traja? Potem ne iščite več. Structure
Black 2 Slice opekač v vrhunski teksturirani črni barvi s poudarki
iz nerjavečega jekla je bil oblikovan, ne samo da izstopa s
svojim dizajnom, temveč tudi, da prenese neomejeno število
opekanj toasta za naš hiter in aktiven način življenja v službi
in doma. Funkcija »Dvigni in poglej« ter možnost nastavitve
stopnje opečenosti toasta omogočita pripravo popolnega
toasta, medtem, ko 3 nastavitve: zmrznjeno, pogrevanje in
razveljavitev zadovoljijo vse vaše potrebe glede opekanja
toastov. Na voljo tudi v beli barvi.

Steam Genie Aroma
Želite zgladiti gube na vaših oblačilih ter hkrati na obleke nanesti vaše
priljubljene vonje? Potem ne iščite več - Steam Genie Aroma. Za vaše
likanje je poskrbljeno s keramično vročo likalno ploščo, ki je za uporabo
pripravljena v 45-ih sekundah in ima 32 g sunka zraka. Z nanašalcem
vonja lahko osvežite obleke z izbranim vonjem ter istočasno uničite
do 99% bakterij v 60-ih sekundah*. Uživajte v svežem vonju vaše
posteljnine, dodajte svež cvetni vonj vašem kavču ali pa prepojite vaše
obleke s sadno jagodno aromo - s Steam Genie Aroma lahko perilo
personalizirate z vašimi priljubljenimi vonji.
*2 različni vrsti bakterij na 3-eh površinah, testirano v laboratoriju.
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COCONUT SMOOTH - nova linija aparatov za oblikovanje las
Gladko poravnajte lase s Coconut Smooth ravnalnikom las z naprednimi
ploščami, prevlečenimi s keramiko in prepojenimi s kokosovimi mikroregeneratorji, s katerim lahko ustvarite pričeske, ki imajo celodnevno
zaščito proti razkuštranosti*. Ravnalnik ima hiter čas segrevanja, le
15 sekund, tako, da vam ne bo potrebno nikoli čakati, da začnete
z oblikovanjem las in se počutite najboljše, kar lahko. Prilagodite
temperaturo vrsti vaših las, saj lahko izbirate med kar 9-imi nastavitvami
temperature do 230°C.
* Dokazano v laboratorijskih poskusih po 15-ih urah v primerjavi s standardno prevleko
iz keramike

S Coconut Smooth sušilnikom boste ustvarili čudovito pričesko
zahvaljujoč celodnevni zaščiti proti kuštranju las*. Napredni
obroč za regeneriranje, prepojen z mikro-regeneratorji iz
kokosa, vam omogoča dolgotrajne gladke rezultate ter zaščiti
lase pred vsakodnevno vlago. Uživajte v hitrih in vrhunskih
rezultatih sušenja las z ionskim regeneriranjem z 90% več
ionov** in mogočnih 2200 W.
** V primerjavi s standardnim Remington® sušilnikom

Coconut Smooth kodralnik kroti vaše lase, medtem ko jih kodrate,
zahvaljujoč s kokosom prepojeni keramični prevleki, ki ustvari
kodre, ki so ves dan zaščiteni proti razkuštranosti*. S 13-25 mm
stožčasto cevjo in s hitrim segrevanjem boste preprosto in hitro
ustvarili luksuzne in gladke kodre kot še nikoli prej. Prav tako lahko
pri urejanju las uživate z 8-imi različnimi nastavitvami temperature
in tako vedno dosežete optimalno oblikovane pričeske.

16

NA PRODAJNEM MESTU

Leclerc, redna polica in
izpostavitve Remington
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NA PRODAJNEM MESTU

HM SG, izpostavitev Remington
HM Rudnik, izpostavitev Remington

HM Velenje,
izpostavitev
Remington

Harvey Norman Koper,
izpostavitve Russell Hobbs
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NA PRODAJNEM MESTU

IS Ptuj, izpostavitev Russell Hobbs

IS Velenje, izpostavitev Remington

IS Europark, izpostavitev
Remington
IS MB1, izpostavitev Russell Hobbs
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NA PRODAJNEM MESTU

IS Citypark, izpostavitev
Franck Jubilarna

HM Pobrežje, končnica Franck
Cappuccino & Crema

HM Šmartinka, končnica Franck
Cappuccino & Crema
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NA PRODAJNEM MESTU

HM NG Mesto, končnica Colgate
HM Tabor, končnica Colgate

HM KP,
končnica
Palmolive

HM Šiška, končnici Colgate
in SG Palmolive
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NA PRODAJNEM MESTU

S Černelavci, izpostavitev
Colgate Palmolive

IS MB 2 Qlandia,
izpostavitev Colgate

IS KR Qlandia,
izpostavitev Palmolive
IS MB 2 Qlandia,
izpostavitev Palmolive
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Primskovo, izpostavitev elmex

Lidl, Ravne na Koroškem,
izpostavitev Colgate

Müller Aleja, končnica Ajax
23

NA PRODAJNEM MESTU

HM Šiška, končnici Listerine & Johnson's Baby

HM Savski otok,
končnica Listerine

24

HM Primskovo,
končnica Neutrogena

NA PRODAJNEM MESTU

HM Šiška, končnici
Neutrogena & LPM

Rudnidis, izpostavitev Johnson's Baby

Tuš drog. Planet KP,
izpostavitev Neutrogena

HM Rudnidis, izpostavitev
Johnson's Family
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NA PRODAJNEM MESTU

HM Šiška, izpostavitev
Dr. Beckmann

Rudnidis, stojalo HUG,
Dr. Beckmann

26

Tuš Planet KP, izpostavitev
Dr. Beckmann

Tuš C&C Jarše, stojalo
HUG, Dr. Beckmann
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Dober spanec za dober dan
Težave s spancem so vse pogostejše, kljub temu, da je dober
spanec osnova za dober imunski sistem ter, posledično, ključ
do zdravja in dobrega počutja.
Spanec je naš zaveznik pri gradnji imunskega sistema in le s
kakovostnim spancem lahko poskrbimo, da se bo naše telo
uspešno branilo pred virusnimi okužbami in se lažje spopadlo
s stresnimi situacijami.

Če govorimo o pomanjkanju spanja, ki traja krajše obdobje (nekaj dni ali tednov), so posledice večinoma
naslednje:
•

padec imunskega sistema kar do 50%

•

slabša koncentracija

•

razdražljivost in živčnost

•

glavoboli in migrene

•

želja po manj zdravi hrani

•

večja verjetnost za poškodbe

•

večja možnost za prometno in/ali delovno nesrečo

Kakovosten 7 do 9-urni spanec
je nujno potreben za nemoteno
telesno in duševno delovanje.

Pomanjkanje spanja, ki traja daljše obdobje, najpogosteje vodi do kronične utrujenosti in bolezenskih
stanj, kot so nespečnost, srčno-žilne bolezni, rak, psihosomatske motnje, diabetes itd.

Lahko noč
Da telo lahko ostane produktivno, potrebuje trden spanec in
Kako vemo, da smo kakovostno

nočno regeneracijo. Ponoči namreč v telesu potekajo vitalni

spali? Če se zjutraj zbudimo

procesi: med globokim spancem možgani izločajo rasni hormon,

spočiti in lahko čez dan

ki spodbuja tvorbo novih celic, kar omogoča celjenje ran in rast

normalno delujemo.

kosti. Koža in organi se obnovijo, poleg tega pa ponoči možgani
ponovno povežejo svoje živčne celice, da lahko trajno shranijo
vtise preteklega dne. Spanje ohranja vitkost, medtem, ko se
sproščate in dobro spite, pa maščobne celice sproščajo hormon
leptin, ki preprečuje, da bi ponoči čutili lakoto.
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Nasveti za miren in kakovosten spanec
Spite v temi!
Hormon melatonin nadzira spanec in se proizvaja le, ko je tema. To pomeni, da na
proizvodnjo negativno vpliva svetloba digitalnih naprav, kot so televizor, pametni telefon, pa tudi
svetel zaslon elektronske knjige. Pomembno je, da se tem napravam izognete vsaj uro pred spanjem.

Izogibajte se kofeinu, nikotinu in alkoholu
Vse to so poživila, ki lahko, če jih zaužijete zvečer, zaradi stimulativnih učinkov prekinejo nočni spanec.

Poskrbite za rutino…
…kot sta topla kopel ali sprostitvene vaje pred umivanjem zob. Če tudi čez
dan telovadite, s tem samodejno podaljšate trajanje globokega spanca.

Skrbi pustite pred vrati spalnice
Potrudite se, da težave rešujete tekom dneva in ne zvečer pred spanjem. Če se kljub temu ne morete umiriti,
si zapišite vse o čemer razmišljate. Ko so misli enkrat zabeležene, jih lahko spustite in posledično lažje zaspite.

Sprostitev s tehniko dihanja 4-7-8
Ob rednem izvajanju tehnike dihanja se bomo lahko sprostili in hitreje zaspali.
Vaj deluje kot naravno pomirjevalo živčnega sistema. Priljubljena ni le pred
spanjem, temveč tudi vaja, ki učinkuje v stresnih situacijah.
1.

Vdihnemo skozi nos in pri tem v mislih štejemo do 4

2.

Zadržimo dih in preštejemo do 7

3.

Izdihnemo skozi usta in pri tem v mislih štejemo do 8

4.

Vajo ponovimo 4x

Vir: Odmev, dm interna revija
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Vas zanima, kako razmišljajo vaši sodelavci?
Na svetu je okoli 7,7 milijard ljudi in prav zagotovo smo si med seboj precej različni. A če ljudi razdelimo
glede na to, kako komunicirajo, lahko skoraj vsakega umestimo v enega izmed štirih glavnih profilov.
Kako prepoznati komunikacijske profile ljudi in kako si pomagati v sporazumevanju z njimi, pa razkriva
poslovna trenerka z več kot dvema desetletjema izkušenj na področju komunikacije – Vesna Sodnik.
Zagotovo se večkrat srečujete z ljudmi, s
katerimi se zelo dobro ujamete in pravite,
da se z njimi čutite povezane ali pa da ste
'energijsko usklajeni'. Na drugi strani pa
so ljudje, do katerih ne čutite nikakršne
simpatije ali povezanosti. Zdijo sem vam
'čudni', 'drugačni' in ne čutite nikakršne
potrebe po druženju z njimi, po deljenju
zgodb ali po klepetu.
V teoriji je to vse sprejemljivo, saj se
ljudem, ki nam niso blizu, lahko preprosto
izognemo. Kaj pa, če so to naši sodelavci? Ljudje, s katerimi preživimo večino našega dneva ter ljudje, s
katerimi smo primorani ustvarjati skupno poslovno zgodbo?
Ker smo si različni, je prav, da to različnost tudi razumemo. Z določenimi ljudmi se namreč bolje ali
slabše ujamemo ravno zaradi naših komunikacijskih profilov. Če bi radi bolje razumeli in se bolje ujeli z
različnimi tipi sodelavcev, vsekakor preberite nadaljevanje prispevka.
Poznamo štiri različne komunikacijske profile – tjulnje, leve, slone in medvede.
Verjamem, da se boste prepoznali v opisu vsaj enega profila, če ne dveh (lahko ste namreč en profil
po naravi, pa ste se zaradi okolice ali narave dela ali študija priučili lastnosti drugega profila), z dobrim
opazovanjem sogovornika (poslušate njegove besede ter opazujete njegovo govorico telesa), pa lahko
hitro ugotovite, s katerim profilom imate opravka ter temu primerno lahko tudi prilagodite komunikacijo.

Poznamo naslednje tipe komunikacijskih profilov:

Levi – so osebe z visoko energijo, odločno govorico telesa, močnimi kretnjami in velikim osebnim
prostorom. Levi delujejo zelo samozavestno, pogosto pa 'vpadajo v besedo' oziroma nas prekinejo ter
jasno izrazijo svoje mnenje, ki ga je tudi težko spremeniti. Govorijo predvsem o sebi, svojemu poslu ter
uspehih, njihove besede pa so pogosto robate in neposredne. Levi ne marajo biti v podrejenem položaju,
težko se prilagajajo navodilom drugih, saj morajo biti oni vodilni in tisti, ki delegirajo delo. Prav tako niso
navdušeni nad dolgotrajnim čakanjem (npr. da jim predolgo ne odgovorite na elektronsko sporočilo, po
navadi so tisti, ki kar pokličejo ali 'vpadejo' v vašo pisarno, ker 'takoj' potrebujejo nek odgovor). Njihovo
vodilo sta red in disciplina, so natančni in vedno želijo točen program. Jasno si postavijo cilje, motivirajo
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pa jih le konkretni rezultati. Običajno jih najdemo na položajih vodij – bodisi so direktorji, vodje ekip, vodje
projektov ... ali pa vsaj neformalni vodje v vaši ekipi.

Tjulnji – enako energični, vendar bolj dinamični kot levi so tjulnji. Njihova govorica telesa je igriva in jim
redko zmanjka besed. Pogosto se šalijo, so polni zanimivih in osebnih zgodb, ki jih tudi z veseljem delijo.
Za njih je značilno, da takoj navežejo stik z ljudmi ter jih zabavajo (pri njih je ravno tako zelo težko priti do
besede), svoje zgodbe pa popestrijo tudi s številnimi kretnjami rok, grimasami in govorico telesa. Ker so
tjulnji zabavljači ter so zelo spontani, ne marajo urnikov, reda ter rutine. Krila jim režejo tudi dolgotrajne
naloge, številke in statistika, saj so po navadi zelo kreativni in polni idej. Dobri so v nastopanju, druženju
ter navezovanju stikov, v zameno pa zahtevajo veliko pozornosti, hvale ter občutka potrditve. Pogosto jih
najdemo na delovnih mestih, povezanih z druženjem, dogodki, oglaševanjem in zgodbami, vsekakor pa
so vedno zraven, ko se organizira službena zabava.

Sloni – če vam daje vaš sogovornik občutek, da ga tema o kateri govorite, niti ne zanima in to kaže z
nevtralnim obrazom, večjo fizično razdaljo ter redkimi premiki telesa, imate opravka s slonom. Za slone
je značilno, da na vaša vprašanja večinoma odgovarja z 'da' in 'ne' ali pa odgovarja v zelo kratkih stavkih,
ki delujejo celo nekoliko hladno ali odrezavo. Če mu razlagate zgodbo, ga bodo zanimale številne
podrobnosti vaše vsebine in vas bo pogosto prekinjal z vprašanji in prošnjami po dodatnih pojasnilih.
Osebe s tem profilom pogosto (krivično) označimo za nedružabne, saj ne marajo nastopanja in se neradi
izpostavljajo. Hkrati jih nadvse moti delo, ki ne vsebuje navodil in točno določenih pravil. Sloni so sila
natančni, analitični in samostojni pri delu, ki ga opravljajo, zato imajo radi raziskovalne projekte, delo v
manjših skupinah ali povsem samostojno, predvsem pa svoj lasten tempo in veliko miru.

Medvedi – kot se za medveda spodobi, tudi ljudje s tem profilom v komunikaciji lahko delujejo
nekoliko okorno ter na trenutke celo malce sramežljivo. Govorijo počasi, premišljeno, pri tem pa vas
gledajo v oči, vas vedno pustijo do besede in vas tudi aktivno poslušajo. Tako kot tjulenj tudi medved
rad govori o sebi, razlika je le v tem, da svojih zgodb in prigod ne deli s celim svetom, temveč jih razlaga
le eni osebi naenkrat (a le tistim, ki jim zaupa in jih pozna). Medvedje imajo toplo mimiko telesa, njihovi
gibi pa so nekoliko zadržani in imajo manjši osebni prostor. Prepoznamo jih tudi po tem, da ne prenesejo
prepirov ali agresivnosti. Radi pomagajo ljudem (pogosto celo na svoj račun) in z njimi delajo v manjših
skupinah. Motivira jih dobro vzdušje v ekipi, za kar se tudi sami trudijo. Njihova najbolj značilna delovna
mesta so pri delu z ljudmi, zato jih po navadi najdemo v kadrovskih ali podobnih podpornih službah, kjer
leta in leta skrbijo za dobrobit drugih ljudi.
Ste se prepoznali v enem ali dveh različnih komunikacijskih profilih? Če se boste v profile dobro poglobili,
vam bo s pomočjo razumevanje le-teh tudi komunikacija s sodelavci lažja, saj boste sposobni prevesti
sporočilo v jezik, ki bo bližje profilu vašega sogovornika.
Vir. Svetpodjetnistva.com
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HOROSKOP
Oven

Dvojčka

April

April

Pozitivne misli in dejanja bodo nekaj vsakdanjega.

Kljub energiji ovna, ki povečuje impulzivnost, obvladajte

Godila vam bo energija Marsa v znamenju dvojčkov.

svoje nestrpne misli in ne dovolite, da vas označijo za

Razigranost in radovednost, ki se bosta prepletali, bosta

nekaj, kar niste. Ljubezen proti koncu aprila dobiva

popestrili še tako turoben dan. Ljubezen bo v ozadju,

pomembnejšo vlogo, zato se nikar ne zapirajte vase in

vendar se z njo tudi ne boste preveč obremenjevali.

ne prelagajte zadev.

Maj

Maj

V prvi polovici maja vam Sonce v biku podarja vztrajnost

Vedno toplejši dnevi bodo prebujali vašo željo po

in motivacijo. Nič vam ne bo težko in lažje se boste

počitku in oddihu, vendar se za nekaj časa še uprite

poglobili v situacije. Dobra odskočna deska za prihodnje

ležernosti, saj bo sredina maja od vas zahtevala trdo

odločitve, zato se ji nikar ne izognite. Kovali boste drzne

delo, povečano motivacijo in predvsem prilagajanje, ki

načrte, vendar raje hitite počasi.

vam ni najbolj pisano na kožo.

Junij

Junij

V sredini meseca junija bo Mars v levu tisti, ki vas bo

Zavedate se, da določeni odnosi niso urejeni, vendar

prepričal, da se v določeni situaciji borite do konca in

boste zaradi vpliva Marsa čutili strah, da bi s prekinitvijo

si izborite prednost. Zagotovo boste bolj iznajdljivi od

sami sebe pahnili še v slabše stanje. Izogibali se boste

svojih tekmecev, kar vas vodi tudi k možnosti za osebno

samoti in na vsakem koraku iskali priložnosti, da lahko

rast in notranjo umiritev, ki bo v zadnjih dneh junija

sproščeno poklepetate.

nujno potrebna.

Bik
April

Rak
April
Vse ovire se počasi umikajo. Ko se bo Sonce pomaknilo

V april se boste podali z energijo Sonca in Merkurja

v znamenje prodornega ovna, vas bo vodilo v

v znamenju ovna. Naraščali bosta borbenost in

boljše življenje in številne preobrazbe. Na vidiku so

nepotrpežljivost, zato se lahko vaša prirojena umirjenost

spremembe, ki vam jih bo ponudila prijetna situacija.

hitro razblini. Čeprav se boste težko zadrževali, boste

Prinesle bodo večjo stabilnost in bogatejšo vsebino v

znali ohraniti zdravo mero in se včasih raje umaknili.

ljubezenskem življenju.

Maj

Maj

Maja bodite previdni, saj vam Merkur v znamenju

Z energijo vztrajnosti, ki jo prinaša Sonce v biku, se

dvojčkov dovaja površnost in pretirano radovednost.

boste z veseljem spopadli s številnimi situacijami, za

Več boste spraševali in bolj boste hiteli, slabši bodo vaši

katere vam je prej manjkalo poguma in vztrajnosti.

rezultati. Poskušajte slediti tistim, ki najprej vdihnejo,

Sposobni boste bolj odgovornih premikov. Konec maja

šele nato podajo svoj diplomatski odgovor

se lahko izgubite v naglici in pozabite, kaj ste že naredili.

Junij

Junij

Prihaja nežnost, Venera v raku vas bo prepričala, da

Ustavite konje in se sredi meseca, ko se za vas

bi bilo dobro več časa nameniti ljubezni. Naraščal bo

začne pravo poletje, nekoliko zamislite. Z brezglavim

občutek, ki vas bo vodil k raznim lepim gestam, prav

ravnanjem izgubljate preveč časa in energije. Rutina

tako pa tudi k povečani občutljivosti. Kar boste čutili na

in zoprna pravila lahko konec meseca, ko bo Sonce v

notri, boste pokazali tudi na zunaj.

raku, močno zavirajo vašo kreativnost.
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Lev

Tehtnica

April

April

Stanje, ki ga doživljate na več področjih, vas bo v prvih

V april boste stopili pogumni. Potrebne bo le nekaj

dneh aprila z energijo Sonca v znamenju ovna popeljalo

previdnosti, saj boste močno nagnjeni k zapravljanju.

v nekaj manjših konfliktov, v katerih nikar pretirano

Sonce v znamenju ovna vam prinaša srečo, ker boste

ne vztrajajte, saj bi si lahko zaprli določena vrata.

vedno ob pravem času na pravem mestu, ko boste

Umirjenost bo tista, ki bo ustvarila pravo zadovoljstvo.

potrebovali smernico, denar ali nasvet.

Maj

Maj

Z Venero v znamenju bika se boste končno osvobodili

V maj se boste podali previdno. O svojih financah in

zoprnih

Na

osebnih zadevah nikar ne razlagajte drugim, saj bi vas

zdravstvenem področju boste močni in neobčutljivi.

vzorcev

na

ljubezenskem

področju.

lahko nekdo izkoristil. Dodatni denar modro naložite, saj

Kljub številnim dogodkom in vsakodnevnemu stresu se

vam lahko hitro skopni. Na kariernem področju boste

boste znali zavihteti v optimistično delovanje.

proti koncu meseca še bolj nagnjeni k idealizmu.

Junij

Junij

Na začetku junija prihaja nemir, energija dvojčkov vam

Na začetku junija, ko boste zelo pogumni, boste bolj

lahko povzroči nekaj težavic prehodnega značaja,

usmerjeni v dobrodelne zadeve in dosežke na duhovni

povezanih s prebavili. Mars v znamenju leva bo poskrbel

ravni. Če se boste konec meseca na pravi način približali

za boljše pogoje na poslovnem področju. Notranja

problemu in se izognili konfliktom, se bo vse skupaj

karizma in zunanje delovanje vas bo usmerjalo k boljšim

uredilo v pravi smeri. Izločili boste tudi ljudi, ki želijo od

dosežkom in rezultatom, predvsem s strokovne plati.

vas le koristi.

Devica

Škorpijon

April

April

Na začetku aprila prihajajo večje in boljše možnosti,

Zdaj je pravi čas, da nekomu podarite pozitiven

da končate tisto, kar ste si zadali. Zmanjšala se bo tudi

kompliment, nato pa pričakujete razigrano nadaljevanje.

trma, kar vam bo olajšalo življenje in odnose, tudi z

Na področju dela se boste proti koncu meseca ukvarjali

osebami nasprotnega spola. V zadnjih dneh meseca si

z manjšimi zapleti, ki bodo od vas terjali veliko zbranosti.

boste vzeli nekaj časa čisto zase, da se sprostite.

Kljub vsemu vas čaka pozitiven rezultat, na katerega

Maj
V prvih dneh maja, ko bo Sonce v biku, vas čakajo

boste ponosni.
Maj

zanimivi dogodki. Razvedrila vas bo poslovna situacija,

V prvih dneh maja boste morali pokazati veliko poguma,

kjer imate celo možnosti, da spoznate novo prikupno

saj bodo ljudje okoli vas zelo zahtevni in kritično

osebo. Pravo razpoloženje vam bo povrnilo zaupanje

naravnani. Popotnica za lepšo prihodnost bo dejstvo,

v samega sebe in čez mesec boste delovali pogumno.

da morate v življenju nujno nekaj spremeniti in začeti

Junij
Na začetku junija, ko bo Sonce v dvojčkih, se boste
z lahkoto soočili tudi z najbolj napornimi nalogami

gledati nase. Zadnji dnevi v mesecu bodo obarvani z
ljubeznijo.
Junij

in ljudmi, ki bodo od vas ves čas nekaj zahtevali.

Napetosti v odnosih se junija umirjajo, vendar prihaja

Priložnosti, ki jih boste deležni na področju poslovnega

povečana potreba po odmiku, ki lahko nekoga od

delovanja, prinašajo nove dogodivščine in sprostitev v

prijateljev celo prestraši. Stik s samim sabo lahko proti

pravem pomenu.

koncu meseca, ko ne boste najbolj družabni, močno
izboljša vaše počutje in vas popelje v nove razsežnosti.
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Strelec

Vodnar

April

April

Dinamičen korak s Soncem v ovnu vas bo naredil bolj

Aprila, ko vas bo spodbujalo Sonce v ovnu, boste v

odločne. Vse sile boste napeli, da okrepite prijateljski

delovnem okolju svoje znanje dobro tržili, zato vam

odnos in poslovno sodelovanje, ki je bilo nedorečeno.

denarja ne bo manjkalo. Brez slabe vesti si privoščite

Odprti za sveže ideje in nove ljudi, lahko proti koncu

tisto oblačilo, ki ga gledate že dlje časa, pa se vam je

meseca pokažete svojo ambicioznost.

zdelo nekako predrago za vaš standard.

Maj

Maj

Glede odnosov z družino boste v maju zelo čustveni.

Na začetku maka preverite osebne zadeve. Nekaj vas

Želeli si boste ves prosti čas preživeti z njimi, česar

lahko zmoti, hitro se boste zavedali napake, ki jo lahko

vam delo tega ne bo omogočalo. Konec maja vas bo

popravite. Na vsako stvar boste konec maja odreagirali

preganjala osamljenost. Iznajdljivost bo vaše močno

preveč čustveno. Svoj trud in energijo usmerite v

orožje, s katerim se lahko hitro rešite, če se boste

odločitev, kaj si želite od življenja.

zapletli.
Junij

Junij
Ljudi v svoji bližini boste naenkrat videli v drugačni luči.

Junija se boste z veseljem preizkušali v težkih izzivih,

Spoznanje sicer ne bo lahko, toda vsekakor se vam

še bolj pa vam bo prijala pohvala nekoga od znancev.

obrestuje, če boste poskusiti razčistiti, saj se zavedate,

Počakajte, da se pomembne stvari sestavijo v pravi

da drugače ne bi bili sproščeni. V zadnjih dneh meseca

smeri, in ne prehitevajte. Konec junija vam prinaša

pazite na svoje finančno stanje.

boljše počutje in več samozavesti.

Kozorog
April

Ribi
April
Sonce v znamenju ovna bo povečalo vašo moč, zato

Aprila ne boste imeli čisto začrtane poti, vendar se boste

boste v aprilu želeli vse rešiti sami, ne da bi koga prosili

kljub temu sposobni prepustiti in uživati v razburljivem

za pomoč, saj boste imeli občutek, da boste le tako

vzdušju. Mentalno in psihično boste proti koncu

ohranili svojo popolno neodvisnost. Do svojih najbližjih

meseca večkrat v premikih, zlasti ko se vam bodo tudi

boste bolj kritični, težko boste tudi sami prenašali kritike.

na ljubezenskem področju ponujale priložnosti.
Maj

Maj
Na področju dela se boste v sredini maja ukvarjali z

Napetost bo popustila v sredini maja, ko se lahko

manjšimi zapleti, ki bodo od vas terjali veliko zbranosti

mojstrsko umaknete iz določne zoprne situacije. V

in dodatne energije. Kljub vsemu vas konec meseca,

zadnjih dneh maja ničesar, kar slišite, niti slučajno ne

ko vas bo navdihovalo Sonce v dvojčkih, čaka pozitiven

jemljite dobesedno. Postavljajte vprašanja in nikar ne

razplet za vas pomembne situacije.

predvidevajte, da lahko nekomu berete misli.
Junij

Junij
Kljub Veneri v znamenju raka prihaja v juniju več

Začetek junija vključuje prevzemanje večje odgovornosti

direktnosti v komunikaciji, predvsem pa boste delali na

ter pot v bolj resne zaključke. Na kariernem področju se

tem, da se čim prej znebite starih vzorcev. Radi boste

boste večkrat počutili, kot da lebdite v zraku, zlasti ko

tudi v središču pozornosti. Poslovni in finančni napredki

delate z ljudmi. Pripraviti se morate na nekaj zastojev in

se bodo pokazali v zadnjih dneh, ko boste prodorni.

naraščanje odgovornosti.
Vir: metropolitan.si
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