
Številka 50 ⁄ KvartaI II I ⁄ leto 2022



NA PRODAJNEMMESTU

DIGITALIZACIJA PODJETJA

24

6-7 8-9

10-1
3

PREDSTAVLJAMO PREDSTAVLJAMO

PREDSTAVLJAMO

Interni časopis Lomas d.o.o.

Izdajatelj: Lomas d.o.o., Kardeljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana, tel.:+386 (1) 568 00 00, www.lomas.si

Urednica: Maja Logar

Uredništvo: info@lomas.si

Tehnična ureditev in priprava za tisk: Agencija 2M d.o.o.

Naslovnica: dreamstimes.com

Časopis izhaja kvartalno in se distribuira brezplačno.

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

KAZALO

4-5

14-21

HOROSKOP

25-27

22-23



3

BESEDA UREDNICE

Kakšen nor september jeza nami! Pravi vrtiljak čustev in navijaške 

evforije! Najprej v ljubljanskih Stožicah tako z odbojkaši kot s 

košarkarji, potem množična romanja v Köln in Katowice ter kasneje 

v Berlin! Kakšna evforija in nora energija ob vseh uspehih naših 

športnikov! Z eno besedo: no-ro! Žal se čisto vse ni izšlo po naših 

željah, a že kmalu nas čaka Svetovno prvenstvo v košarki!!

Ah, lepo je bilo. Ste že prišli k sebi?

Poleg vsega se je spet začela šola in marsikdo med vami je svojega 

nadobudneža prvič pospremil čez šolski prag, kar je lahko za 

vse precej stresno obdobje. Da je mera polna, nas, kot vsako leto 

ob tem času, »napadejo« razni prehladi in viroze, pa tudi Covid 

še ni odhehal.…. Sicer pa nam vremenoslovci obljubljajo topel 

oktober…Da bi vsaj. Bo pa tudi kak lep sončen vikend čisto ok, da 

si naberemo malo zaloge vitamina D. In potem pride na vrsto….iiiija, 

smučarija; malo za okus, prvi ski-openingi pri sosedih. Ste ready? 

Kakorkoli že, kmalu bodo prve počitnice, izkoristite jih. Nadihajte 

se, se sprostite, zrežite kako bučo, na polno zajemite novo energijo, 

saj je pred nami najbolj noro obdobje leta. Lučke v mestih in 

izložbah, stojnice, zabave, kuhano vino, pečen kostanj, darila, 

dobra hrana, druženje. Do takrat pa lepo vabljeni k branju nove 

številke Lomastimes-a, tokrat je pred vami že 50. po vrsti!

Maja
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V letošnjem letu smo se, skladno z našimi cilji 

in željami po napredku v podjetju odločili, da 

pristopimo k projektu »Digitalizacija podjetja.« 

Pri tem nam bo pomagalo podjetje ePrvak, 

projekt pa podpirajo Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad 

ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

Distributerji danes tekmujemo v učinkovitosti. 

Pri nas vidimo precej priložnosti za izboljšave 

na področju uvajanja novih programskih rešitev, 

zbiranja podrobnejših podatkov o kupcih na njihovi 

nakupni poti, optimizaciji logistike ter povečevanja 

kibernetske varnosti. Za uspešno digitalizacijo 

potrebujemo kvaliteten pregled stanja, 

identifikacijo področij za digitalizacijo, oceno 

zrelosti, pravo digitalno strategijo in akcijski načrt. 

Izboljšati želimo kupčevo izkušnjo, digitalizirati in 

optimizirati procese v podjetju. Trenutno se precej 

procesov v podjetju izvaja ročno, zato bi jih radi 

avtomatizirali. Podatke želimo povezati in poenotiti 

ter uvesti nove programske rešitve. Izboljšali bomo 

kibernetsko varnost, uvedli digitalna delovna 

mesta in posledično znižali stroške. Ključna nam 

je optimizacija procesov, prihranek pri stroških 

in času naših zaposlenih. Priložnost za dodatne 

prihodke vidimo tudi v novih poslovnih modelih. 

S pomočjo marketinške avtomatizacije bomo 

izboljšali komunikacijo s posameznim kupcem, 

dosegli boljšo uporabniško izkušnjo, prihranili 

čas zaposlenim in intenzivneje zbirali podatke o 

kupcih.

V okviru digitalizacije so se ali pa se bodo izvedle 

naslednje delavnice, katerih posnetki bodo 

tudi na voljo na intranetu: Izobraževanje za MIS 

oz. BI sistem za napredno poslovno analitiko, 

Digitalni marketing, E-mail marketing in marketing 

automation delavnica, Usposabljanje za uporabo 

EMA marketinško-prodajnega informacijskega 

sistema, Industrija 4.0 in digital lean, Kibernetska 

varnost in GDPR ter Izobraževanje in vzpostavitev 

orodja MS Teams ter uporaba oblačnih Office 365 

orodij.

ZANIMIVO
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ZANIMIVO

Želimo si razvoj digitalne kulture, 

digitalnih kadrov, sodobno agilno 

vodenje in uvajanje digitalnih 

delovnih mest. Verjamemo, da 

bomo s celovito digitalno strategijo 

in njeno izvedbo v praksi izboljšali 

konkurenčnost podjetja.

Tako kot naši šolarji, so se v »šolske 

klopi« vrnili tudi nekateri naši 

zaposleni.

Čakala jih je 15-urna delavnica 

»Excel za zahtevne uporabnik«.

Delavnico so izvedli predavatelji 

šole B2B, trajala je tri dni, udeleženci 

pa so po koncu prejeli tudi potrdila 

o opravljenem tečaju.

Letos smo praznovali prav posebno 

okroglo obletnico, na katero so nas z 

lepo čestitko spomnili drugi. Junija 2002 

smo namreč postali člani zavoda za 

identifikacijo in elektronsko izmenjavo 

podatkov - GS1 Slovenija!

Zakupili smo svoj prvi interval EAN kod, 

ki je zajemal 1000 številk in ga seveda 

pridno začeli uporabljati. Kmalu je sledil 

še drugi in zdaj je v uporabi že tretji 

interval. V dvajsetih letih smo uporabili 

skoraj 3.000 EAN kod, bolj natančno 

2.762.
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NEUTROGENA® CLEAR & DEFEND+

Nova premium linija za aknasto kožo za mlade odrasle, ki iščejo holistično (celostno) obravnavo, okrepljeno 

z dermatološkim kompleksom kislin. V liniji sta na voljo gel za umivanje ter serum.

PREDSTAVLJAMO

 ♥ Deluje na celoten spekter aken (lise, madeži, 

neenakomerna tekstura) in njihovih posledic.

 ♥ Idealno za kožo, nagnjeno k aknam

 ♥ Za čistejšo* kožo bolj zdravega videza v 1 tednu**

 ♥ Pomaga zmanjšati lise & madeže v 2-eh tednih***

 ♥ Zmanjša izbruhe aken, obledi madeže, gladi grobo 

kožo & izboljša sijaj kože

 ♥ Visoka koncentracija zlatih standardov/najboljših kislin 

v svojem razredu: salicilna kislina, AHA/PHA

 ♥ Brez olj

 ♥ Brez dišav

* Gel za umivanje: Čistejša koža, bolj zdravega videza v 1 tednu 

(samoocena 97 prostovoljcev) * Serum: bolj zdrav videz kože v 1 

tednu (samoocena 67 prostovoljcev) *** Klinična ocena, 67 oseb, 

aplikacija seruma enkrat na dan 1. teden, nato dvakrat na  dan.

Gel za umivanje:

 ♥ 2% Glikolna kislina: mikro luščilec, 

ki pomaga obledeti obarvane 

sledi, ki ostanejo po aknah

 ♥ 2% Glukonolakton: sestavina za 

obnavljanje, poskrbi za izboljšanje 

teksture kože

Oba izdelka sta fomulirana z mešanicami dermalnih kislin:

Serum:

 ♥ 5% Glikolna kislina : poveča obnovo površinskih kožnih 

celic, ter tako pomaga obledeti temne madeže, ki 

ostanejo za aknami

 ♥ 2.55% Mandelična kislina: luščilna sestavina, ki deluje 

na naraven proces obnove površine kože ter s tem 

pomaga izboljšati sijaj kože

 ♥ 2.45% Glukonolakton : luščilna sestavina, ki pomaga 

očistiti pore in izboljšati teksturo kože

Predstavljamo: 
Neutrogena®  
Clear & Defend+ 
 
September 2022 
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PREDSTAVLJAMO

Salicilna kislina

o „Čistilec“, ki pomaga odstraniti temne madeže

o Odmaši pore, tretira & preprečuje akne

Glikolna kislina

o Dermalni »zlati standard« in najmanjša molekula iz družine AHA – hitrejše prodiranje in hitro vidni rezultati

o Z lahkoto se vpije v kožo in obnovi površinske plasti kože

o Izboljša luščenje

o Izenači pigmentacijo & izboljša videz povečanih por

o Odstrani odmrle površinske celice, ki mašijo pore in povzročijo izbruhe aken

Mandelična kislina

o Lipofilna AHA, ki jo naravno najdemo v mandljih

o Z lahkoto se vpije v mastno kožo, zaradi česar je odlična kislina za kožo, nagnjeno k aknam

o Ima naravne antibakterijske koristi

o Sčasoma zmanjša mastnost, ne da bi preveč izsušila kožo

Glukonolakton

o PHA, naravno prisotna v koži

o Okrepi zaščitno bariero kože, zmanjšuje rdečico in naredi kožo manj občutljivo na dražila

o Naravni vlažilec ter zelo stabilen in močan antioksidant, ki ohranja suho kožo hidrirano

NASVET STROKOVNJAKA ZA KOŽO: KISLINE ZAČNITE UPORABLJATI POČASI, VSAK DRUGI DAN 

TER POSTOPOMA POVEČAJTE POGOSTOST UPORABE, KO SE VAŠA KOŽA NANJE NAVADI.
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PREDSTAVLJAMO

Palmolive predstavlja novo linijo 

gelov za prhanje, UP CYCLED,                                              

iz ponovno uporabljenih sestavin!

Glavne prednosti treh edinstvenih gelov za 

prhanje so:

 σ Ponovno uporabljene 

(upcycled) sestavine

 σ 96% sestavin naravnega izvora

 σ 96% biorazgradljivost

 σ Brez SLES in sulfatov

 σ Primerni za vegane

It is no longer about saving our planet. It is about saving ourselves…

…because our planet will always find ways to 

rebuild, but we might no longer be on it.

D. Attenborough

Okoli ponovno uporabljenih sestavin so nastale kratke, poučne zgodbe »Once I was…«, kako predelanim 

odpadkom iz drugih industrij ponovno vdahniti življenje…
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Tudi embalaža ima svojo zgodbo ... narejena je iz sladkornega trsa.

PREDSTAVLJAMO

Kaj je UpCycling?

1. Surovine: stranski materiali drugih industrij

 - Les: Evkaliptus se v glavnem uporablja za proizvodnjo papirja. Eterično olje s parno destilacijo 

ekstrahirajo iz stranskih proizvodov, kot so listje, vejice ali storži, ki ostanejo, ko evkaliptus porežejo.

2. Proces: nove sestavine iz stranskih proizvodov

 - Iz damaščanske vrtnice iz Bolgarije s pomočjo parne destilacije ekstrahirajo eterično olje, stranski 

proizvod pa je rožna voda, ki se v procesu hladne koncentracije spremeni v novo sestavino, ki jo 

Palmolive dodaja kot dišavo v svojem gelu za prhanje Upcycle.

 - Pomarančno in grenivkino eterično olje, kot stranski produkt pri proizvodnji svežega soka. 

Tradicionalni proizvodi, ki nastanejo pri predelavi citrusov so sok, pulpa, eterična olja in ožeta lupina. 

Tako sok, kot lupina služita kot ključna vira za naravne izvlečke, ki zagotavljajo doživetje vonja in 

okusa. V tem procesu je eterično olje stranski proizvod proizvodnje soka. Pridobimo ga z ekstrakcijo 

iz lupine in centrifugacijo, ostanki lupin pa se uporabijo za hrano za živali.

Experience little connections with nature, every day
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elmex COMPLETE SENSITIVE PROTECTION in COMPLETE CARE

Prva je formulirana s kositrovim in natrijevim fluoridom. Ščiti pred nastankom občutljivih zob in kariesom, 

preprečuje slabljenje sklenine in vnetje dlesni ter ščiti pred nastankom kariesa in zobnega kamna.

Pri drugi pa že znano osnovo iz silike zdaj dopolnjuje kositrov fluorid. Poleg tega pasta ne vsebuje SLS, PEG 

in TiO2. Odlikuje jo prijeten, naraven okus mentola ter dolgotrajen občutek svežine. Ščiti dlesni in zobe pred 

kariesom, demineralizacijo sklenine in zobnimi oblogami.

PREDSTAVLJAMO

COLGATE ZOBNA PASTA MAX WHITE ULTRA

Preprosti načini do lepega in belega nasmeha!

Izkusite beljenje, ki presega ščetkanje z običajno zobno pasto - Colgate zobna pasta Max White Ultra!

Nova belilna zobna pasta je ustvarjena za celovito nego zob. Zahvaljujoč uporabi aktivnega kisika zagotavlja 

visoko učinkovitost beljenja, visoko napredna tehnologija, ki je rezultat dolgoletnega dela izkušene ekipe, pa 

vam omogoča, da v samo nekaj dneh odstranite razbarvanje, ki nastane zaradi uživanja hrane in pijače. Poleg 

tega vsebuje tudi inovativno formulo, ki dlje časa skrbi za zaščito ustne votline in izjemno svež dah. Sestavine 

zobne paste Colgate Max White Ultra so izbrane tako, da ne poškodujejo sklenine, kar zmanjša tveganje za 

oslabitev zobne strukture in pojav kariesa.

S pravilno izbrano pasto za zobe boste lahko dolga leta skrbeli za sijoč nasmeh in zdrave zobe. Colgate Max 

White Ultra zagotavlja svež dah, higiensko čistočo ustne votline in močno sklenino. Klinične raziskave so 

pokazale, da so zobje že po 3 dneh uporabe, min. 2x na dan, bolj beli in brez neprijetnega obarvanja. Izbirate 

pa lahko med dvema različicama:

- Active foam, z močn belilno funkcijo, za tiste, ki iščete čisto učinkovitost, ter

- Freshness pearls, ki jo odlikujejo dolg občutek svežine in belilne perlice, za vse, ki iščete doživljaje

-



11

PREDSTAVLJAMO

V naprej odmerjeni izdelki so najhitreje rastoči format detergentov za pranje perila v Evropi. Vse več potrošnikov 
zaznava priročne prednosti blazinic in kapsul, poleg tega pa jih vedno več želi zmanjšati vpliv pranja perila na 
okolje.

Kaj bi bil torej za potrošnike idealen detergent za pranje perila? Moral bi biti kombinacija učinkovitosti, 
priročnosti in trajnosti. Zato Dr.Beckmann predstavlja

MAGIC LEAVES – stisnjen praškasti detergent v lističih za lahkoten način pranja perila. Inovativna in revolucionarna 
oblika detergenta za perilo.

Primerni so za vse tipe potrošnikov, še posebej pa za tiste, ki si želijo priročnih izdelkov. Za ljudi z aktivnim 
življenjskim slogom in malim bivalnim/shranjevalnim prostorom. Eden najmanjših formatov detergenta za 
perilo, presenetljivo enostavni za uporabo in vsestranski, saj se lahko uporabljajo tudi za ročno pranje perila. 
Odkrijte peresno lahke lističe detergenta za pranje perila, ki naredijo pranje tako udobno. En, v vodi 100% topen 
listič zagotavlja globinsko čistočo in osvežene barve - tudi pri nizkih temperaturah. Pranje perila še nikoli ni bilo 
lažje. Le položite en listič v boben pralnega stroja in izkusite izjemno enostaven način pranja perila - tudi pri 
kratkih programih pranja.

Pomagajte nam zmanjšati emisije CO2: Izberite kompakten in okolju prijazen format.*

*v primerjavi z običajnimi tekočimi detergenti v plastenkah s primerljivim številom pranj na pakirno enoto.

Prednosti in lastnosti

o Lahko za prenašanje, shranjevanje & uporabo

o Ekonomično – en listič opere 4,5 kg perila

o Ekološko oblikovano za zmanjšanje ogljičnega odtisa

o Primerno za kratke programe in nizke temperature pranja, deluje že pri 20° C

o Brez mikroplastike, brez konzervansov

o Idealno za ročno pranje in potovanja

o Vrečka z možnostjo ponovnega zapiranja, ki zadrži vonj znotraj in vlago zunaj

o Zelo prijetni in dolgotrajni vonji

LAHKOTNO PRANJE PERILA



12

PREDSTAVLJAMO

SATISFRY COLLECTION

Seveda lahko!

»Tega ne morem narediti.« »Teh ne bi smel jesti«. »Nimam časa za to!«

Se sliši znano? S cvrtnikom Russell Hobbs vse to odpade. DA, lahko jeste, karkoli želite, ker SatisFry uporablja 

malo ali nič olja, DA, lahko pripravite ogromno stvari, tudi jedi, ki jih še niste poskusili, saj SatisFry odlikuje kar 

sedem hitrih in enostavnih načinov kuhanja. In DA, SatisFry lahko, za hitro in enostavno čiščenje, položite v 

pomivalni stroj*.

Pripravite se na vihar v kuhinji s cvrtniki Russell Hobbs SatisFry. Imajo vse, kar potrebujete za samozavestno 

pripra okusne hrane. Zakaj bi klicali dostavo na dom, če pa SatisFry lahko pripravi ocvrt krompirček v krajšem 

času kot običajni cvrtnik ali pečica, z malo ali nič olja, kar pomeni manj maščobe v končnem rezultatu. 

Z vročim zrakom ocvrto meso ali riba ohranita svojo naravno sočnost in okus, torej, če v kuhinji še niste 

samozavestni, bo obroke za vas poenstavil SatisFry. Z deli, ki jih lahko operete v pomivalnem stroju, pa je 

lahko brez težav in nereda pripravljen za vaš naslednji obrok.

*samo določene dele

SOUS VIDE SLOW COOKER

Profesionalno kuhanje - poenostvljeno!

Ali iščete preprost način, da razširite svoje 

kulinarične talente in raziščete svet okusov?

Potem je Sous Vide Slow Cooker najboljši kuharski 

spremljevalec za vas. Omogoča vam svobodo 

kuhanja na 3 različne načine z eno samo napravo. 

Uživajte v počasi kuhani enolončnici sredi tedna, 

mehki nedeljski pečenki, ki jo boste z lahkoto 

pripravili s pomočjo temperaturne sonde ali popolnem zrezku, pečenem na način »sous vide«.
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PREDSTAVLJAMO

BOTANICALS™

ULTIMATE SERIES RX5 HEAD SHAVER

Gladko obrita glava je ponovno »IN«, zahvaljujoč brivniku 

za glavo Ultimate Series RX7. S petimi brivnimi glavami 

si obrijte celotno glavo v manj kot 2 minutah! Napolnjen 

aparat nudi uživanje v do 50-minutnem času delovanja, 

kar vam lahko zagotavi en mesec striženja brez polnjenja 

z zmogljivostjo »skin-close« striženja do 0,2 mm.

Izkoristili smo elemente, ki jih najdemo v naravi in negovalno 

delujejo na lase ter jih vnesli v linijo Remington Botanicals™. 

Negovalni mikrodelci, obogateni z rastlinskimi izvlečki Aloe 

vere, jojobe in vrtnice zagotavljajo čudovite rezultate. Izdelki 

se lahko pohvalijo tudi z možnostjo oblikovanja pri nižji 

temperaturi, z nežno nastavitvijo temperature BotaniCare. 

V liniji so, poleg sušilca za lase, na voljo še AirStyler krtača 

za oblikovanje, ravnalec ter kodralnik za lase.
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NA PRODAJNEM MESTU

ISP Qlandia NM, 
izpostavitev Palmolive

HM Tabor II, izpostavitev 
Colgate Palmolive

HM SG izpostavitev 
Colgate

HM Šiška, izpostavitev 
Palmolive
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NA PRODAJNEM MESTU

SM Slov.Bistrica 
izpostavitev Ajax

HM Domžale, 
izpostavitev Ajax

Dm Tezno, izpostavitev 
Colgate

Tuš drogerija Rače, 
izpostavitev elmex
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NA PRODAJNEM MESTU

ISP Supernova KP, 
izpostavitev PizBuin

ISP MS, izpostavitev 
PizBuin

ISP Velenje, 
izpostavitev PizBuin

ISP Citypark, 
izpostavitev PizBuin
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HM Šiška, Sanatura 
NTR face stojalo

Leposana, NTR HB 
sensormatiki

Tuš drog. Kamnik, 
izpostavitev Neutrogena

Dm KP, promocija 
NTR HB

NA PRODAJNEM MESTU
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Tuš drog. Planet 
MB, izpostavitev 

Neutrogena

NA PRODAJNEM MESTU

HM Primskovo, 
izpostavitev

Tuš C&C Celje, 
izpostavitev Johnson's

HM Šiška, dod.
izp. Listerine

HM Šmartinska, 
izpostavitev Johnson's
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ISP MB Europark, 
izpostavitev Remington

NA PRODAJNEM MESTU

ISP MB 2, izpostavitev 
Remington

BB MB2, prenova stojal

BB Ptuj, prenova stojal
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Harvey Norman CE, KP in LJ, izpostavtve 
Remington & Russel Hobbs

NA PRODAJNEM MESTU

S Logatec, izpostavitev 
Remington

S Lendava, izpostavitev 
Remington

Leclerc Lj, novi stojali 
Remington in Russell



21

NA PRODAJNEM MESTU

M Hoče, izpostavitev 
Prime time

M Tolmin, izpostavitev 
Prime time

S Pobrežje, izpostavitev 
Remington

M KP, izpostavitev 
Prime time

M Šentjernej, izpostavitev 
Prime time
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MIND, BODY & SOUL

POTREBUJETE RAZLOGE ZA PITJE VODE IZ PIPE? 

10 RAZLOGOV, KI JIM NE BOSTE MOGLI OPOREKATI.

o Voda najbolj odžeja.

o Blagodejno vpliva na počutje.

o Blaži glavobole in mnoge druge težave.

o Pomaga pri uravnavanju telesne teže.

o Spodbuja pozitivno razmišljanje.

o Na voljo je v neomejenih količinah.

o Je povsod dostopna in ugodna.

o Je najbolj ekološka, saj ne povzroča nobenih odpadkov.

o Samo voda iz pipe je ves čas pod nadzorom.

o Samo voda iz pipe je ves čas sveža.

ZAKAJ JE VODA IZ PIPE DOBRA?

Slovenija je bogata z vodnimi viri in se po količini in kakovosti uvršča v sam Evropski vrh.

Voda iz pipe je bolj zdrava izbira od ustekleničene in veliko boljša alternativa od sladkanih 

ter gaziranih pijač, saj ne vsebuje dodanih sladkorjev ali drugih škodljivih dodatkov. 

Poleg tega lahko s pitjem vode iz pipe prispevamo k zmanjševanju plastičnih odpadkov 

ter posegamo po cenovno ugodnejši izbiri. V Sloveniji je voda iz pipe v povprečju 225-

krat cenejša od ustekleničene, po svetu pa tudi do 1000-krat cenejša.

Po nekaterih podatkih naj bi ustekleničena voda 100-krat bolj obremenjevala okolje 

kot voda iz pipe, po celem svetu naj bi ustvarila približno 1,5 milijona ton plastičnih 

odpadkov. Res je, da danes veliko odpadkov že recikliramo, a jih še vedno preveč konča 

na odlagališčih. Biološka razgradnja plastenk za vodo pa lahko traja tudi do 1.000 let.

Zakaj bi potem zapravljali denar, dragoceno energijo in naravne vire za nekaj, kar 

priteče iz pipe v našem lastnem domu, medtem ko 18 % svetovnega prebivalstva nima 

dostopa do pitne vode?

Tudi vi lahko z majhnimi dejanji vsak dan storite nekaj za svoje okolje in spreminjate svet 

na bolje.

Vir:www.gzs.siVoda iz pipe. Že pri vas doma.
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Včasih pa si lahko namesto vode privoščimo čaj. Še posebej 

v hladnih mesecih leta je nepogrešljiv spremljevalec dneva. 

Poleg tega, da nas prijeno ogreje, lahko uživamo tudi v različnih 

okusih in številnih dobrodejnih učinkih.

Ker za vsako bolezen raste rožica, so naravni zeliščni čaji 

nepogrešljivi pri premagovanju prvih simptomov sezonskih 

obolenj in prenekaterih blažjih težav.

Zeliščne čaje običajno odlikujejo 100 % naravne rastlinske 

surovine, zato jih zagotovo poznajo in uporabljajo v vsakem 

gospodinjstvu. Zeliščni čaji so osvežilni napitki prijetnega 

vonja, okusa in barve, ki blagodejno delujejo na naše zdravje 

in počutje.

Sadni čaji imajo značilen okus in vonj po sadju. Skrbno pridelani in predelani izbrani sadeži tvorijo osnovo sadnih 

čajev, z dodatkom zelišč in začimb pa proizvajalci ustvarijo čudovite, harmonične arome. Sadne čaje pijemo za 

žejo, za osvežitev, pozimi ali poleti, tople ali ohlajene. So sveži, polnega okusa in brez kofeina.

Pravi čaji pa nas popeljejo v deželo prostranih polj čajevcev. Izvor čajev nam ponuja številne različice čistih 

čajev, številni dodani okusi pa še povečajo izbor in ponujajo moč in izboljšanje razpoloženja skozi ves dan. Naj 

vas osvežijo, okrepijo in razvajajo v najboljši družbi.

V zadnjem času pa na trgu najdemo tudi veliko funkcionalnih čajev. Ti združujejo okuse zelišč, začimb in 

pravih čajev, ki blagodejno vplivajo na naše počutje in v naša življenja vnašajo kanček narave. Različne odlične 

čajne mešanice – za večerne rituale, za lažje premagovanje hladnega vremena, za vsakodnevno spodbudo in 

aktivacijo ali za uravnoteženo življenje – nas hkrati spomnijo, da si je potrebno vzeti čas zase.

Za pripravo bomo seveda uporabili vodo iz pipe.

Letošnje poletje je bila letina paradižnikov res bogata. Verjetno se na vrtovih še vedno bohotijo veliki, 

rdeči in sočni plodovi, ki lovijo zadnje sončne žarke, skoraj zagotovo pa jih imate polno skrinjo zato si 

jih lahko privoščite tudi v enostavni a odlični paradižnikovi juhi.

ZA 2 KROŽNIKA POTREBUJEŠ:

800 g paradižnika,
narezanega na
večje kose

1/4 skodelice
narezane rdeče
čebule

2 skodelici
zelenjavne jušne
osnove

ščep soli

žlico oljčnega olja

V sekljalniku zblendaj paradižnik, da dobiš
paradižnikovo omako.

Na oljčnem olju na nižji temperaturi praži
čebulo 5 minut in pazi, da se ne zažge. Dodaj
zmiksan paradižnik, jušno osnovo in dobro
premešaj. Počakaj, da juha zavre, nato jo pri
srednjem ognju kuhaj 20 minut.

Medtem v sekljalniku zblendaj še  indijske
oreščke, da dobiš „rastlinsko smetano“.
Vlij jo v juho, začini s soljo in poprom po
okusu ter postrezi.

1.

2.

3.

1/4 skodelice čez
noč namočenih
indijskih oreščkov

ZARES ENOSTAVEN POSTOPEK:
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Prisilna drža, nepravilno obremenjevanje 

hrbtenice, padec, zdrs, prometna nesreča in 

različne druge travme vodijo v preoblikovanje 

telesne drže in s tem preobremenitev določenih 

mišičnih skupin in vezivnega tkiva. Napete 

mišice ob hrbtenici povečujejo vlečno silo med 

posameznimi vretenci, otežujejo prehranjevanje in 

regeneracijo medvretenčnih ploščic, povzročajo 

mišično neravnovesje in s tem pripomorejo k 

razvoju bolečine v križu. A prenapete mišice 

hrbtenice lahko pomagamo sprostiti sami in 

tako zmanjšamo bolečine in občutek nelagodja. 

Nežna (samo)masaža, pri kateri si pomagamo z 

različnimi pripomočki, kot so trde žogice ter trdi 

ali masažni valji, lahko olajša skeletno-mišino 

bolečino ter odpravi mišične napetosti in zatrdline, 

ki jih povzročajo nepravilne telesne obremenitve 

pri dolgotrajnem sedenju ali vztrajanju v prisilni 

drži. Pozitivni učinki (samo)masaže se kažejo v 

izboljšanju telesne drže v mirovanju in v gibanju, 

povečanem pretoku krvi in lime, izboljšanju 

presnove in boljšemu počutju.

MIND, BODY & SOUL

Vir: www.petielement.si

Pozitivni učinki samomasaže

Za lajšanje bolečin v križu lahko preizkusimo samomasažo 

hruškaste mišice, ki se nahaja na predelu zadnjice.

mehkem tkivu, izogibati 

se je potrebno pritiskom 

na kost ali neposredno na 

sklepno površino. Iščemo 

tako imenovane sprožilne 

točke, ki zbujajo občutek 

rahlega nelagodja in bolečine. 

Ko najdemo prožilno točko, 

zadržimo pritisk na tej točki od 

15 do 30 sekund oziroma tako 

dolgo, dokler se bolečina ne 

zmanjša ali popolnoma popusti. 

Nato žogico premaknemo 

in nadaljujemo z valjanjem 

preostalega področja. Na vsaki 

strani medenice izvajamo 

samomasažo od 5 do 10 minut.

Trdo žogico namestimo na predel zadnjice, 

nekoliko pod jamico kolčnice, kot prikazuje 

sika zgoraj. Z valjanjem žogice preko mehkega 

tkiva začnemo pri vrhu medenice in se nato 

s počasnim krožnim gibanjem premikamo 

proti kolku. Valjanje naj vedno poteka po 
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Oven 

Za mnoge ovne bo oktober 2022 težko obdobje. 
Soočili se bodo z vrsto težav, ki na prvi pogled 
nimajo rešitve. Intuicija vam bo pomagala pri 
obvladovanju kaosa dela in skrbi. Notranji glas vam 
svetuje, kaj narediti zdaj in kaj odložiti za pozneje.

V karieri boste imeli velike ambicije. Sreča bo na 
vaši strani: usoda vam bo pokazala alternativne 
možnosti in lahko boste naredili pravo potezo. 
Vseeno pa se ne obremenjujte z malenkostmi. 
Izberite nekaj najpomembnejših projektov in se jih 
lotite.

V ljubezni bodo ovni želeli skriti svoja čustva. 
Nepričakovano boste sramežljivi in ne boste mogli 
prevzeti pobude. Toda prava ljubezen bo čakala, 
kolikor bo treba. Spoznali boste, da je bilo veliko 
vaših strahov neupravičenih.

Bik 

Oktobra bikom svetujemo, naj ne hitijo, da se ne 
znajdejo pred velikimi izzivi. Vendar pa pretirana 
naglica ni v vaši naravi. Počasi, a zanesljivo se 
boste izvlekli iz vseh konfliktov in našli pravo 
rešitev v vseh dvomljivih situacijah.

Pri delu vam bodo veliko pomenili nasveti 
izkušenejših ljudi. Pomoč bo prišla od tam, kjer je 
niste pričakovali. Priložnost za karierne spremembe 
se bo pokazala v drugi polovici oktobra.

V osebnem življenju se bo vse razvijalo nervozno 
in neenakomerno. Kratka obdobja medsebojnega 
razumevanja bodo zamenjali prepiri, harmonijo 
pa konflikti. Vendar obstaja rešitev: ne izgubite 
potrpljenja. Čas bo pač vse postavil na svoje 
mesto.

Dvojčki 

Za dvojčka je čas za briljantne ideje. Vse, česar 
se boste domislili oktobra, bo tako uporabno 
kot preprosto. Torej kar naprej bodite ustvarjalni! 
Malo verjetno je, da bo mogoče takoj uresničiti 
vse načrtovano, a začetek je že polovica bitke. 
Komunikacijske sposobnosti bosta nadomestili 
utrujenost in razdražljivost. Ne silite se narediti vse 
in ugajati vsem.

Počivajte, sprostite se. Če tega ne storite, bo 
vaše zdravje prizadeto. Ljubezenske iskrice bodo 
oktobra tesno prepletene z delom. Možno je lepo 
poznanstvo preko službe. Uživajte, vendar naj delo 
ne trpi.

Rak 

Oktobra bodo raki zlahka našli zaveznike 
za uresničitev katere koli svoje zamisli. To 
čustveno znamenje čakajo donosne ponudbe 
in zanimivi projekti. Nekateri od njih bodo precej 
nepričakovani: morda boste morali raziskati nove 
smeri. Sredi meseca boste potrebovali vso svojo 
odločnost in pogum, da zagovarjate svoj položaj.

Naj vas ne vodijo čustva: odločitve je treba 
sprejemati s svežim umom. Mnogi raki so v 
skušnjavah, ko gre za denar. Morda boste porabili 
več, kot imate. Odplačilo dolga ne bo enostavno. 
Na osebni ravni bodo raki našli mir in tolažbo. 
Oktober je čas jesenske romantike in lepih noči v 
družbi družine. V tem obdobju boste v partnerju 
našli vse, kar potrebujete, da se počutite srečni.

HOROSKOP
KAJ VAM PRINAŠA MESEC JESENI? VAS BO ZEBLO ALI BO OGREL VAŠE ŽIVLJENJE?

Pred nami je mesec, ki prinaša nove izzive, nove priložnosti, nove ljubezni, 

uspehe pa tudi poraze. Kakorkoli v njem najdite svojo srečo.
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Lev 

Oktober levom ne bo prinesel bistvenih sprememb. 

Vendar se bo zdelo, da se bo zgodilo nekaj, kar bo 

spremenilo vaše življenje. V sled tega občutka 

boste naredili toliko, da boste presegli samega 

sebe. In nagrada vas ne bo pustila čakati.

Druga dekada meseca bo izjemno ugodna za 

potovanja in pridobivanje novih znanj. Potovanje 

ne bo samo prijetno, ampak tudi koristno. In takoj 

boste začeli uporabljati pridobljene spretnosti in 

sposobnosti v praksi. Zahvaljujoč temu bo vaša 

avtoriteta v ekipi še bolj zrasla.

Osebni odnosi se bodo dobro razvijali, vendar 

se kritičnim trenutkom ne bo mogoče povsem 

izogniti. Vzrok za nesoglasja so lahko stare 

zamere. Da bi zmanjšali napetost, najprej sklenite 

kompromis. Partner bo cenil vašo radodarnost in 

vam v prihodnje vrnil.

Devica 

Najbolj zanimivo dogajanje bo v prvi polovici 

oktobra. To, kar se dogaja, bo mnoge device 

napeljalo k misli, da si zaslužijo več, kot imajo. 

Uspeh bo prišel do tistih, ki jasno oblikujejo cilj in 

se potrudijo, da ga dosežejo.

Sredi meseca se bodo device težko osredotočile 

na obveznosti in naloge. Možne so nepredvidene 

zamude, birokratske zamude in najrazličnejše 

nedoslednosti, ki precej pokvarijo razpoloženje. 

Morda boste vpleteni v spletke drugih ljudi in zelo 

težko boste zgradili svoj ugled.

Konec meseca bodo za device znova zapihali 

vetrovi sprememb. Prizadelo bo vsa področja, 

najbolj pa tista, kjer želite sami kaj popraviti. V 

tem trenutku so možni veliki denarni prihodki 

in donosne ponudbe, zaradi katerih lahko svoje 

življenje dobesedno obrnete za 180 stopinj.

Tehtnica 

Oktobra boste morale tehtnice veliko razmišljati 

in premisliti. Zvezde vam dajejo priložnost, da na 

novo pogledate na znane stvari in ponovno ocenite 

svoje življenjske prioritete. To lahko povzroči skoraj 

popolno spremembo komunikacijskega vezja.

Sredi oktobra bodo tehtnice razmišljale o menjavi 

službe. Imeli boste zanimive ponudbe, a stvari ne 

bodo tako preproste. Odločite se previdno, da vam 

kasneje ne bo žal. Ne osredotočajte se preveč na 

prihodnost – raje razmislite o tem, kaj lahko storite 

tukaj in zdaj.

Na ljubezenskem področju tehtnice čaka popolna 

harmonija. Oktobra boste lahko osvojili osebo, 

ki vam je všeč, prijetna poznanstva pa lahko 

prerastejo v burna čustva in nežna romantična 

razmerja. Za tiste, ki želite spremeniti svoj zakonski 

stan, bo oktober pravi čas.

Škorpijon 

Škorpijone čaka zelo rodoviten in bogat mesec. Vse 

se bo začelo dogajati od prvega dne. Poskusi, da bi 

situacijo spravili pod nadzor, ne bodo uspešni. Naj 

vas vodi tok življenja in se prilagajajte dogodkom. 

Rešitve bodo prišle same od sebe.

Sredi oktobra so možne denarne težave. Lahko se 

nanašajo na stare dolgove, neupravičeno porabo 

ali davke. Bodite praktični, ko gre za finance. V 

vašem ljubezenskem življenju bi morali biti vaši 

prednosti potrpežljivost in zadržanost. Čaka vas 

veliko pogovorov, potrebna je potrpežljivost.

MIND, BODY & SOUL
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Strelec 

Strelci bodo oktobra lahko dobesedno premikali 

gore. Ta mesec bo eden najuspešnejših letos. 

Uresničili boste več dolgoletnih želja, z enim 

zamahom opravili z negativnimi ljudmi in bistveno 

izboljšali svoj finančni položaj. Toda ne bodite 

arogantni: poti usode so spremenljive.

Ohranite pozitiven duh in optimizem ne glede 

na spremembe. Konec meseca je čas za skrb za 

družino. V tem obdobju bodo uspešni veliki nakupi 

in naložbe v nepremičnine.

Kozorog 

Kozorogi bodo dosegli veliko, če ne bodo izgubljali 

časa. Oktobra vas čakajo prijetna odkritja, poslovni 

razvoj in novi začetki. Druga dekada meseca bo 

ugodno obdobje. Stare sanje in hobiji vam bodo 

dali navdih. V tretji dekadi oktobra kozorogom grozi 

nevarnost, da jih potegnejo v dvomljive projekte. 

Da bi se izognili težavam, recite “ne” tam, kjer vam 

šepeta ta notranji glas.

Držite se načrta in ne pozabite, da so vse dobre stvari 

preproste in enostavne, in kjer so nenavadnosti, je 

vedno nekaj narobe. V zadnjih dneh meseca najdite 

čas za gospodinjska opravila. Ne bodite prestrogi 

do svojih bližnjih – potrebujejo podporo.

Vodnar 

Oktobra se vodnarji ne bodo mogli izogniti gneči. 

Dokončati boste morali veliko nedokončanih 

poslov, tako lastnih kot težav drugih ljudi. Kreativen 

pristop do vsega, kar se dogaja, vam pomaga 

napredovati. A ne pozabite – z najtežjimi nalogami 

se boste morali spopasti sami.

Vztrajnost vam bo pomagala do uspeha v karieri. 

Ne trosite obljub – vse bo treba izpolniti in celo 

podvojiti. Vodnarji, ki delajo z ljudmi, bodo zaradi 

svoje karizme lahko veliko dosegli. V drugi polovici 

meseca se obetajo izleti, kjer lahko vodnarji srečajo 

svojo sorodno dušo. Vodnarji, ki so v zvezi, bodo s 

partnerjem našli skupni jezik.

Ribi

Ribe naj bodo potrpežljive – mesec naj bi bil težak. 

Vaša moč bo preizkušena z vseh strani. Sredi 

meseca se boste želeli izolirati, biti sami, konec 

meseca pa vas čaka vrsta pozitivnih izkušenj. Tretja 

dekada meseca bo prinesla vrsto uspešnih stvari, ki 

vam bodo prinesle srečo.

V zadnjih dneh meseca se bo vse postavilo na svoje 

mesto. Veliko lahko storite za svojo prihodnost in 

podpora bližnjih vam veliko pomeni.

MIND, BODY & SOUL

Vir: citymagazine.si
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