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NEINVAZIVNO PREDROJSTVENO
GENETSKO PRESEJALNO
TESTIRANJE V NOSEČNOSTI
Laboratorij SYNLAB je vodilni na področju predrojstvene
molekularne diagnostike. Z vključevanjem novih znanstvenih
dognanj ponuja vrhunski neinvaziven predrojstveni test (NIPT),
podprt z znanjem in zanesljivostjo enega vodilnih evropskih
laboratorijev.

»Zaupam vrhunski
preiskavi, podprti
z zagotovilom in
strokovnim znanjem
enega vodilnih evropskih
laboratorijev.«

Kromosomske nepravilnosti, kot je trisomija 21 (Downov sindrom),
se pojavijo pri 1−2 % plodov. neoBona GenomeWide že med
nosečnostjo omogoča najbolj celovit pogled na genom ploda, saj
analizira vseh 23 parov kromosomov. S tem zajame tudi vse ostale
redke kromosomske nepravilnosti.

VEČ NA  SYNLAB.SI

ZAUPANJE –––––––––––––––––––––––––––––––––––
bodočim staršem nudi gotovost, saj
odkrije možne kromosomske nepravilnosti pri
plodu že od 10. tedna nosečnosti.

VARNOST ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preiskava ne predstavlja nobenega tveganja za plod,
saj je neinvazivna.

OBČUTLJIVOST –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skupna občutljivost testa za Downov, Edwardsov in Patauov sindrom je večja od 99 %.

SPECIFIČNOST ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Število lažno pozitivnih rezultatov je manj kot 1 od 1500 nosečnosti.
Na ta način zmanjšuje zaskrbljenost matere in število nepotrebnih
invazivnih predrojstvenih preiskav.

BLIZU VAS –––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preko laboratorija SYNLAB imate dostop do največje mreže diagnostičnih laboratorijev v Evropi.

INOVACIJA S POMOČJO TEHNOLOGIJE ––––––––––––––––––––
Preiskava je bila razvita v sodelovanju s podjetjem Illumina, ki je
vodilno v svetu na področju sekvenciranja DNK. Z združitvijo vrhunske tehnologije ter strokovnega znanja in izkušenj vam je na voljo
inovativen neinvaziven predrojstveni test.

NATANČNOST ––––––––––––––––––––––––––––––––
neposredno analizira prostocelično DNK
ploda in tako zagotavlja večjo natančnost, specifičnost in občutljivost.

ZAGOTOVILO KAKOVOSTI ––––––––––––––––––––––––––––––––––
Različne možnosti preiskave
so bile v celoti razvite v
laboratoriju SYNLAB v Španiji. Platforma in programska oprema
imata certifikat CE-IVD, preiskava pa je v skladu s standardom
ISO15189.
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Spoznaj kakovostne izdelke za najmlajše iz naravnih materialov,
ki vzbujajo domišljijo in so zasnovani v Sloveniji.
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Naravi
prijazni

THE NEW FRAGRANCE

ODKRIJ
skrivnosti svoje
PLODNOSTI
Načrtovanje družine po metodi FertilityCare

Žensko telo, njeno čustvovanje in ciklično valovanje so
dragoceni pokazatelji, kako edinstvena in enkratna je
vsaka posameznica. V vsakem mesečnem ciklusu izrazita
hormonska nihanja povzročajo menjavanje plodnih
in neplodnih obdobij, hkrati pa tudi spreminjajoče se
čustvovanje ter doživljanje sveta okoli sebe. FertilityCare,
metoda naravnega načrtovanja družine, je zato rešitev
za vse, ki si želijo v polnosti in v skladu z naravo živeti svojo
ženskost.
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ertilityCare je sistem, kjer natančno

ne moremo napovedati, kdaj se bo plodnost povrnila.

in zelo sistematično opazujemo in

To časovno obdobje je namreč povezano z dojenjem,

beležimo znake, ki nam pripovedujejo

genskimi predispozicijami in drugimi dejavniki. Redno

o dogajanju v našem telesu. Brez

opazovanje z metodo FertilityCare odpravi tudi te dileme.

poseganja v telo, brez uporabe
hormonov,

pregrad

in

drugih

FertilityCare

je

neprecenljiva

popotnica

za

pripomočkov lahko zanesljivo odložimo zanositev ali

razumevanje svojega telesa v vseh življenjskih

pa s prepoznavanjem plodnih dni povečamo možnost

obdobjih

zanositve. Hkrati nam poznavanje delovanja telesa

Opazovanje po metodi FertilityCare poteka ob vsakem

pomaga razumeti spreminjajoče se počutje.

obisku stranišča; za to potrebujemo le nekaj sekund. V
dnevu si zapomnimo le najbolj ploden znak in tega ob

Za vse ženske, ne glede na dolžino in rednost

koncu dneva zabeležimo v za to namenjeno tabelo. Jasno

ciklusov

in sistematično beleženje nam omogoči, da za vsak dan

Velika prednost metode FertilityCare je, da ne glede na

točno vemo, če je ploden ali ne.

to, kakšne cikluse ženska ima (dolge ali kratke, redne ali
neredne), metodo brez težav uporabljamo. FertilityCare

Kako se torej naučiti uporabe metode FertilityCare?

namreč temelji na rednih dnevnih opazovanjih, brez

Prvi korak je udeležba na Uvodnem predstavitvenem

predpostavljanja ali statističnih izračunov.

srečanju. Zatem se lahko vključite v učenje, ki obsega 8

Cas prehitro beži ... in spomini na
fotografije so edino, kar nam ostane

individualnih srečanj s strokovno usposobljeno svetovalko.
V pomoč pri težavah z zanositvijo in iskanju vzrokov

Na ta način hitro osvojite rutino, učenje pa je prilagojeno

za neplodnost

vam in vaši konkretni situaciji.

Z metodo FertilityCare zelo hitro opazimo kazalnike, ki
nam govorijo o morebitnih nepravilnostih. Dr. Hilgers,

Poznavanje in razumevanje svojega telesa predstavljata

utemeljitelj metode, je na osnovi sistema FertilityCare razvil

neprecenljivo popotnico v vseh življenjskih obdobjih.

tehnologijo NaPro (Natural Procreative Technology) – gre

FertilityCare vam omogoči, da v vrvežu sodobnega sveta

za znanost, ki na podlagi zabeleženih ciklusov in natančno

polno živite svojo plodnost.

usmerjenih preiskav išče vzroke za težave (neplodnost,
spontani splavi) in jih odpravlja, tako da lahko pride do

Petra Lukan, vodja FertilityCare Slovenija

naravne zanositve.

www.fertilitycare.si

Tudi za vse, ki ste že mamice
Čas dojenja lahko predstavlja velik izziv, saj za ta čas

Za fotografskim objektivom
stojim Nejka, mamica princeskama Ini in Eki. Moje veselje
je fotografiranje pricakujocih parov, malih zakladov in
srecnih družin. Dovolite mi, da
ujamem trenutke, ki vam bodo
za vedno ostali v spominu.
w w w. fo t o c e r i c . s i
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PREDPORODNO
varstvo
NOSEÈNIC
Preventivni pregledi v nosečnosti

Nekatere preiskave v nosečnosti so zaradi rednega nadzora
nad potekom nosečnosti in stanjem ploda nujne, spet
druge pa spadajo v kategorijo nenujnih preiskav in se lahko
opravijo le na željo nosečnice in so zato plačljive. V Sloveniji
je v okviru osnovnega zdravstvenega zavarovanja za zdravo
nosečnico predvidenih deset preventivnih sistematičnih
pregledov in dve ultrazvočni preiskavi (zgodnja morfologija
v prvem trimesečju in velika morfologija ploda med 20. in
24. tednom nosečnosti), ki ju opravi izbrani osebni ginekolog.
V vsakem trimesečju se enkrat opravijo laboratorijske
preiskave. Če med nosečnostjo pride do zapletov, se
opravijo dodatne preiskave, ki jih določi ginekolog na podlagi
strokovnih smernic.
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POSKRBITE ZA ZDRAV
GIBALNI RAZVOJ OTROKA

a bi potrdili, da je z nosečnostjo vse v redu,

napako ploda. Glede na število in vrsto označevalcev, lahko ginekolog

se prvi pregled po navadi opravi do 12.

pacientko napoti na invazivno preiskavo – amniocentezo.

tedna. Na prvem ultrazvočnem pregledu

V 24. tednu ginekolog pregleda maternični vrat v zrcalih in oceni, ali

ginekolog potrdi, da je nosečnost v

je primerno dolg in ali je zunanje ustje materničnega vratu zaprto, kar

maternici, ugotovi število plodov in potrdi

pomeni nizko tveganje za prezgodnji porod. Nosečnicam, ki imajo

srčne utripe ploda. Če je prvi ultrazvočni

na ginekološkem pregledu v zrcalih prekratek maternični vrat, so že

pregled po 11. tednu, se lahko opravi zgodnja morfologija ploda.

prezgodaj rodile ali so imele poseg na materničnem vratu, je potrebno

Takrat se pregleda organe ploda: glavo, možgane, hrbtenico, želodec,

narediti ultrazvočno meritev materničnega vratu in oceniti njegov

sečni mehur, roke in noge, izmeri srčni utrip in oceni položaj posteljice.

videz. Za nosečnice, ki nimajo dejavnikov tveganja za prezgodnji

Nosečnicam, ki so stare med 35 in 37 let, se lahko preko zavarovanja

porod, vendar želijo oceno tveganja, je to samoplačniška preiskava.

opravi pregled nuhalne svetline ploda (NS) in dvohormonski test

Ginekolog izda napotnice za laboratorijske preiskave celotne krvne

(DHT). Na podlagi teh dveh preiskav se naredi izračun tveganja za

slike, urina, toksoplazmoze (če je bil prvi izvid negativen), ICT (za Rh

Downov sindrom, Edwardsov sindrom in sindrom Patau. Za nosečnice,

negativne nosečnice) in test obremenitve z glukozo za izključitev

mlajše od 35 let in starejše od 37 let, sta NS in DHT samoplačniška.

nosečnostne sladkorne bolezni (gestacijski diabetes – GDM).

Vse več nosečnic se odloča za najzanesljivejšo neinvazivno preiskavo,

V 28. tednu ginekolog nosečnicam, ki imajo nosečnostno sladkorno

ki je trenutno na voljo – neinvazivni predrojstveni test (NIPT), ki ima

bolezen, opravi kontrolo rasti in kondicije ploda. V 28. in 36. tednu

99-odstotno zanesljivost za najpogostejše napake in sindrome ter za

v Pokliniki Amber vsem njihovim nosečnicam opravijo brezplačno

določanje spola otroka. V Polikliniki Amber izvajajo dva neinvazivna

ultrazvočno kontrolo rasti in kondicije ploda (preiskave zavarovanje

predrojstvena testa – Nifty in Qualified.

ne pokrije, če je trebuh nosečnice primerno velik in če ni znakov za

Od 16. tedna naprej na vsakem pregledu ginekolog meri razdaljo

zastoj rasti ali pretirano rast ploda).

fundus–simfiza, kar pomeni razdaljo od sramnice do vrha maternice.

V 36. tednu nosečnica dobi napotnico za porod in zadnje

Razdalja v centimetrih odgovarja tednom nosečnosti +/– 2 cm.

laboratorijske preiskave pred porodom (kontrola krvne slike, urina,

Gibalni razvoj se po rojstvu šele intenzivno začne. Izjemno pomembno je, kako se bo dojenček gibalno razvijal v 1. letu življenja, saj si

Od tega obdobja nosečnosti dalje ginekolog na vsakem pregledu

testiranje na toksoplazmozo in hepatitis B). Takrat ima nosečnica

bo v tem času zagotovil dobre temelje za nadaljnji razvoj do konca življenja. Naše programe smo zasnovali glede na starost in stopnjo

posluša srčni utrip ploda, izmeri telesno težo, krvni tlak in srčni utrip

možnost, da se odloči za samoplačniško preiskavo – odvzem brisa

razvoja dojenčka in jih razdelili v posamezne, smiselne sklope. Pridružite se nam lahko na skupinskih ali individualnih urah v našem

nosečnice, naredi analizo urina ter se z nosečnico pogovori o njenem

nožnice na streptokok skupine B (SGB). To je bakterija, ki jo najdemo v

centru, lahko pa nas spremljate tudi preko spleta. Spletni programi Pedosanček so namenjeni vsem staršem, ki zaradi oddaljenosti

počutju in morebitnih težavah.

rodilih približno tretjine nosečnic in se med porodom lahko prenaša

ali drugih ovir ne morete obiskovati naših uric, a si vseeno želite igrivo, a hkrati kvalitetno popestriti 1. leto dojenčkovega življenja.

Morfologijo ploda je potrebno potrebno opraviti med 20. in 24.

na novorojenčka, zato vse porodnice, za katere obstaja podatek o

Programi so enostavni za uporabo. Vsebine si lahko pogledate kadarkoli in kjerkoli. Sami, s partnerjem ali z bližnjimi člani družine.

tednom nosečnosti. V ordinaciji Poliklinike Amber preiskavo opravijo

pozitivnem izvidu brisa na SGB, ob prihodu v porodnišnico prejmejo

takoj po dopolnjenem 20. tednu nosečnosti, da ostane dovolj časa

odmerek penicilina (ob alergiji pa nadomestni antibiotik). S tem se

za dodatne preiskave, če morfologija pokaže določene nepravilnosti.

pri večini novorojenčkov prepreči bolezen (dihalna stiska, sepsa itn).

Preverijo lego in ocenijo rast ploda in opravijo natančen pregled

Nosečnicam, ki imajo GDM, opravijo kontrolo rasti in kondicije ploda.

zunanjosti in notranjih organov ploda. Pregledajo obliko glave,

V 37., 38., 39., 40. tednu se ginekolog z nosečnico intenzivno pogovarja

ocenijo možganske strukture in obraz. Pregledajo hrbtenico ploda in s

o porodu. Ker se želijo prepričati, da se plod dobro počuti in obenem

3D preiskavo skeleta potrdijo, da je hrbtenica zaprta in pravilne oblike.

preprečiti morebitne zaplete, v 37. in 39. tednu v ordinaciji Poliklinike

Preverijo lego organov v prsnem košu in trebušni votlini. Pregled srca

Amber opravijo brezplačno kontrolo kondicije ploda. To pomeni, da

je še posebej zahteven, ker je odvisen od položaja ploda, debeline

preverijo lego ploda, količino plodovnice, zrelost posteljice in oskrbo

trebušne stene nosečnice in položaja posteljice. Sledi pregled

ploda s kisikom. Če nosečnica takrat želi, zaradi lastne radovednosti,

prepone, velikosti in oblike želodca, ledvičk, sečnega mehurja in

izvedeti podatek o približni teži svojega otroka, je takšna preiskava

sprednje trebušne stene. Preverijo položaj prstkov na rokah in položaj

samoplačniška. Če se med nosečnostjo kadar koli ugotovi bolezen

stopal. Pregledati je treba položaj posteljice, število žil v popkovnici

ali patološko dogajanje, se vse dodatne preiskave in ultrazvočni

in oceniti količino plodovnice. V tem času je na željo staršev vedno

pregledi, ki so po smernicah potrebni, opravijo preko zavarovanja.

Pedosana, center gibalnega razvoja dojenčkov in otrok

+ 10 let izkušenj
Strokovna
podkovanost kadra
Programi v centru

mogoče določiti spol otroka. Med pregledom morfologije ploda
ginekolog želi izključiti označevalce, ki nakazujejo na kromosomsko

www.poliklinika-amber.si

Spletni programi
Individualni
programi
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LEPA IN UREJENA
tudi v času
NOSEÈNOSTI
Nosečniška oblačila

Nosečnost je posebno obdobje v življenju ženske, zato ga
praznujte tudi z lepimi oblačili, ki so namenjena in izdelana
z mislijo na spreminjajoče se telo. Udobna in primerna
nosečniška oblačila vam dajo občutek zadovoljstva in
samozavesti, saj je v obdobju, ko v sebi ustvarjate novo bitje,
ključnega pomena, da se počutite čim boljše. Svojih oblin
nikar ne skrivajte, temveč jih s ponosom pokažite. V skrbno
oblikovanih krojih nosečniških oblačil boste prikupno žareli
kot mamica v pričakovanju. Začutili boste ponos, da pod
svojim srcem ustvarjate novo življenje in sprejeli dejstvo,
da to življenje potrebuje malce več prostora.
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o zanosite, se vaše telo podredi

Bolj ko se bliža rok poroda, bolj neudoben postane spanec.

potrebam

se

Najpogosteje se takšne težave pojavijo v pozni nosečnosti,

otroka. Že v prvem trimesečju,

vendar marsikatera nosečnica že veliko prej ugotovi,

ko se začnejo tvoriti hormoni,

kako neprijetno je, če te celo noč tišči elastika na hlačah

se telo začne počasi spreminjati,

pižame. Zato je treba izbrati pižamo ali spalno srajco, ki je

zato lahko trenutna oblačila in

prilagojena nosečnici in njenemu zaobljenemu telesu.

razvijajočega

perilo tiščijo. Takrat je priporočljivo, da kot bodoča mamica

Za maksimalno udobje in moden stil nosečnic in doječih

začnete razmišljati, kakšna nosečniška oblačila boste kupili.

mamic skrbijo v ljubljanski trgovini Popek, kjer oblačila

Pravo oblačilo je kot dobro razpoloženje, obda s toplino,

snujeta, oblikujeta in večino tudi sešijeta Evelina in Dea.

zato je treba veliko poudarka dati na kose, ki so raztegljivi

In ko mama in hči združita znanje in ljubezen do šivanja,

in prilagodljivi spreminjajočemu se telesu. Materiali

se rodijo izdelki, ki razvajajo ženske v nosečnosti in tudi

naj bodo mehki in prožni – v veliki večini z elastanom,

kasneje v obdobju dojenja. Stremita k temu, da so vse

tkanine pa naravne in prijetne na koži. Poleg vsestranskih

tkanine in materiali skrbno izbrani, nudijo izjemno

pajkic je v času pričakovanja nepogrešljiv kos garderobe

prileganje in prijeten občutek. Preprostost barv in vzorcev

tudi nosečniško perilo, pri katerem je v prvi vrsti udobje.

omogoča enostavno kombiniranje, medtem ko unikatni

Brezšivni nedrček ima velik pomen tudi pri dojenju, saj

potiski in detajli prinesejo dodatno popestritev oblačilom,

je odpenjanje praktično in enostavno enoročno, kar je

ki so udobna, nosljiva in hkrati posebna.

bistveno pri prvih poskusih dojenja, ko je mlada mamica
še malce nespretna.

www.popek.si
Foto: Jure Pirc – Ujeti trenutek
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ZDRAVA
in radostna
NOSEÈNOST

Raziskovalno so potrdili, da
gibanje nosečnicam koristi
celostno – tako fizično kot
mentalno. Raznolika telovadba
med nosečnostjo bodočo
mamo opolnomoči za izzive
poroda, dojenja in materinstva.

Gibanje v času nosečnosti
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V

adba med nosečnostjo koristi tako

dihanja, dojenja, porodnim željam in priporočljivi

nosečnici kot tudi nerojenemu

literaturi. Prav ta izobraževalni del je pomembna dodana

otroku, poleg tega pa telesno

vrednost njenih nosečniških vadb, saj ima Izidora kot

aktivne

porodu

spremljevalka porodov bogato prakso iz porodnih sob,

praviloma hitreje okrevajo in se

ki jo z veseljem deli s tečajnicami. Drugi del programa

lažje znebijo odvečnih kilogramov.

je namenjen osvajanju sposobnosti globoke sprostitve,

Če nosečnica nima zdravstvenih težav ali zapletov, je

saj ima ta več pozitivnih učinkov na telesno in duševno

priporočeno vsakodnevno vsaj pol ure zmerne telovadbe

zdravje. Nosečnice lažje in bolje spijo, morebitni glavoboli

med nosečnostjo. Na ta način se izboljša telesna drža,

popustijo. Poveča se zmožnost koncentracije in čustvena

zmanjša napetost mišic in možnost poškodb. Gibanje

stabilnost. Ko se duh umiri in sprosti, se zmanjšajo strahovi

med nosečnostjo pomaga tudi pri zmanjšanju bolečin v

in skrbi. Ko tečajnice obvladajo veščino sproščanja, jo lahko

spodnjem delu hrbta, izboljšuje cirkulacijo in preprečuje

zelo koristno uporabijo v času nosečnosti in med samim

nastanek krčnih žil. Telovadba v nosečnosti ne sme biti

porodom. Sledi izvajanje krepilno-razteznih fizičnih vaj, ki

preveč intenzivna ali zahtevna. Zmerno vadbo najlažje

izhajajo iz joge in fizioterapije ter so posebej prilagojene

opredelimo kot tisto, kjer nosečnica diha skozi usta, hkrati

in priporočljive za varno vadbo v nosečnosti. Udeleženke

pa se med dejavnostjo brez težav pogovarja. Če pred

izvajajo dihalne vaje in vadijo tehnike, ki jih bodo uporabile

nosečnostjo niste bili telesno aktivni, je pomembno, da z

med popadki. Naučijo se tudi veliko porodnih položajev,

vadbo za nosečnice začnete postopoma.

zaradi česar jim bo med porodom udobneje in bodo

Glede na specifike vaj za nosečnice, je Izidora Vesenjak

lažje premagovale porodne bolečine. Na koncu vadbe

Dinevski na podlagi 25 let izkušenj zasnovala program

se bodoče mamice umirijo z meditacijo, preko katere se

»Vadba za nosečnice z Izidoro«, ki temelji na raziskavah,

povezujejo s še nerojenim otrokom in ozavestijo njegovo

pri katerih Izidora sodeluje z zdravniki iz kar treh univerz.

prisotnost. Strah pred rojevanjem, s katerim večina pride

Izidora, ki je program sestavila iz petih delov, je tudi

na tečaj, v veliko primerih popolnoma izgine, nadomesti

soavtorica znanstvenih člankov na temo vadbe za

pa ga radostno pričakovanje poroda. Vadba poteka v

nosečnice in nudi širok nabor izobraževanj za bodoče

sproščujočem ambientu Sončne Vile v Mariboru, tečajnice

starše. Uvodni del programa je namenjen izobraževanju,

pa lahko program, s pomočjo katerega bodo z lahkoto

pogovoru, vprašanjem in aktualnim temam v času

stopale po poti materinstva, spremljajo tudi preko spleta.

nosečnice

po

nosečnosti, ki zanimajo udeleženke. Veliko časa namenijo
porodu,

porodnim

fazam,

porodnim

položajem,

pozitivnemu soočanju s porodno bolečino, tehnikam

www.izidora.si, www.soncnavila.si
Foto: Saša Huzjak

thai massage
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Jurčkova cesta 1, Ljubljana Rudnik

040 191 484
E: onzonthai@gmail.com
S: www.tajskamasaza.eu
F: www.facebook.com/onzonthai

HOLISTIÈNA
nega
LAS
Poporodna alopecija

Poporodna alopecija je izpadanje las, ki se pojavi pri
ženskah v prvih mesecih po porodu. Sprožijo jo hormonske
spremembe, predvsem zmanjšanje količine estrogena v
organizmu. V nosečnosti estrogen zniža delež las v telogeni
fazi (fazi mirovanja in obnavljanja) za okoli 50 odstotkov, zato
ženskam ne izpade več povprečno 100 las vsak dan. Prav
zaradi tega imajo mnoge ženske v nosečnosti gostejše
in bolj sijoče lase. Po porodu pa ženski začnejo izpadati
lasje, ki jih je obdržala v nosečnosti. Poporodno izpadanje
las se pojavi nenadoma, dva do tri mesece po porodu. V
večini primerov se izpadanje las povrne na stanje pred
nosečnostjo šest do devet mesecev po porodu.
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Kako preprečimo izpadanje las?

Nepremagljiv trojec v bitki proti poporodni alopeciji

Žal zdravilo proti izpadanju las ne obstaja. Lahko pa na

Serum za rast las Revalid® vsebuje inovativno sestavino

izpadanje las pomembno vpliva vaša rutina nege las. Redno

Redensyl®, ki je sestavljena iz dveh patentiranih molekul,

umivanje s primernimi preparati in nežno česanje pomagata,

pridobljenih iz macesna in listov zelenega čaja ter snovi, ki

medtem ko nanašanje kemikalij in barvanje las poslabšata

podpirajo in obnavljajo lasne mešičke. Med drugim vpliva

težave z lasmi. Tudi masaža lasišča izboljša prekrvavitev lasišča

na matične celice v lasnih mešičkih in poveča presnovo

in spodbudi rast las. Prav tako lahko pomagajo uravnotežena

tistih celic, ki proizvajajo keratin (gradnik las). Serum za rast

prehrana, bogata z vitamini in minerali, redna in zadostna

las vsebuje 3-odstotni Redensyl®, ki prispeva k rasti do 28

telesna aktivnost ter zadostna količina spanca.

tisoč novih las po treh mesecih redne uporabe. Dodani so
še izvleček pelina iz švicarskih Alp, ki vsebuje antioksidantna

Holistična nega las

eterična olja ter aminokisline in pantenol, ki navlažijo lase in

Po 25 letih je v Slovenijo prispela blagovna znamka Revalid®,

suho lasišče ter spodbudijo obnovo kožnih celic na lasišču.

ki so jo razvili strokovnjaki iz Švice, ki s holističnim pristopom

Stimulirajoči šampon Revalid® prav tako vsebuje Redensyl®,

obravnavajo izpadanje las. Sestoji iz različnih izdelkov, ki

pantenol in izvleček pelina. Izdelek neguje lase in jih pripravi

poskrbijo za lepoto in zdravje las od zunaj in znotraj. Podjetje

za nadaljnjo nego proti izpadanju las s serumom za rast las.

Ewopharma od leta 1992 nenehno izboljšuje Revalid® kot

Za nahranitev las od znotraj navzven pa poskrbijo kapsule za

celovit sistem za nego las, ki je marca 2022 naposled prispel

lase Revalid®, v razvoj katerih je bilo vloženih več kot 25 let

na police lekarn po Sloveniji; z njim so se na nedavnem

švicarskega strokovnega znanja. Formula vsebuje vitamine,

dogodku spoznavali tudi slovenski dermatologi, ki niso mogli

minerale, aminokisline in rastlinske izvlečke. V skrbno izbrani

skriti navdušenja nad izdelki. Ti so namenjeni tako moškim

formuli so tudi cink in biotin, ki prispevata k ohranjanju zdravih

kot ženskam, ki iščejo preprosto, a učinkovito rešitev za

las ter baker, ki prispeva k normalni obarvanosti las. Najboljše

spodbujanje rasti las. Kot predvsem efektivni se izkažejo pri

učinke lahko pričakujete ob sočasni uporabi s serumom za

reševanju težav z izpadanjem las po porodu. To omogoča

rast las in stimulirajočim šamponom – tako bodo vaši lasje

klinično preizkušena in večkrat nagrajena sestavina Redensyl®,

resnično popolnoma nahranjeni od zunaj in od znotraj.

ki zagotavlja vidne rezultate brez neugodnih učinkov in
poskrbi, da lasje zasijejo v vsej svoji lepoti.
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www.revalid.si

KAKOVOSTEN,
moden in
PRAKTIÈEN
Otroški voziček

Iščete otroški voziček za svojega otroka? Pri izbiri morate
biti pozorni na vidik varnosti, praktičnosti in estetike,
vendar se s tem seznam zahtev za idealen voziček ne konča.
Najboljša izbira so gotovo kombinirani vozički, ki združujejo
prednosti globoke košarice za dojenčke in športnega
vozička marela za malčke. Ključno je tudi, da je voziček lahek,
kompakten in se ga lahko kombinira z avtosedežem – s
tem bodo potovanja z avtomobilom povsem enostavna.
Fokus je treba podati še na okretnost vozička, kakovost
koles in funkcijo zaklepanja koles, kot tudi na nastavljiv ročaj,
ki omogoča udobno vožnjo tako mamici kot očku.
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V

Tesla
HyperLight
Tesla
HyperLight
HyperLight.
HyperLife.
HyperLight.
HyperLife.

poplavi ponudbe na trgu so starši

zasnovani do popolnosti. Vsak voziček iCandy je skonstruiran

pred težko odločitvijo glede izbire

tako, da zagotavlja najvišji standard varnosti, kakovosti in

perfektnega vozička, ki bi zadovoljil

inovativnosti, hkrati pa odraža osebni slog staršev. Rigorozen

vse njihove želje in potrebe. Tekom

program testiranj omogoča, da je vsaka komponenta izdelana

88 let tradicije inovativnosti se je

za dolgo življenjsko dobo, zato so se pri podjetju zavezali pri

britansko družinsko podjetje iCandy

vseh modelih otroških vozičkov ponuditi 5-letno garancijo,

uveljavilo kot eden najboljših ponudnikov na trgu, ki je bil

česar ne nudi praktično noben konkurent. Kompromisov ne

kar dvakrat nagrajen s kraljičino nagrado za podjetništvo, ki je

delajo tudi na področju funkcionalnosti, kajti verjamejo, da so

najvišje priznanje, ki ga lahko prejme podjetje v Združenem

inovacije bistvo iCandyja in tisto, zaradi česar so edinstveni,

kraljestvu. ICandyjeva ekipa oblikovalcev nenehno premika

zato nudijo sistem 3v1, ki je kompatibilen z avtosedeži

meje in ustvarja široko paleto elegantnih, funkcionalnih in

(na primer znamke BeSafe). V skladu s svojimi koreninami

kakovostnih otroških vozičkov, ki so zasnovani tako, da se

modnega oblikovanja, sta v ospredju stvaritev podjetja

z izredno gladko vožnjo po kateremkoli terenu brezhibno

iCandy uporaba najboljših materialov in luksuzen stil, ki svoj

prilegajo življenjskemu slogu vsakega starša. Od paradnega

vrh doseže pri premium dizajnerskem vozičku Peach Cerium.

konja, luksuznega modela Peach, ki bo kmalu zaživel v novi

Limitiran model z elegantno črno barvo in mehkimi reliefnimi

generaciji Peach 7, do večkrat nagrajenega kompaktnega

tkaninami prinaša razkošje brez primere, ki na ulicah zagotovo

modela Lime, iCandy zagotavlja dolg življenjski cikel vsakega

ne bo ostalo neopaženo, zato predstavlja najboljšo izbiro za

izdelka, ki raste z vašo družino – namenjeni so namreč za

starše, ki želijo pokazati svoj modni slog. Kmalu prihaja nova

otroke od rojstva pa vse do starosti štirih let.

generacija prestižnega modela Peach Cerium, oblikovalske

Kakovost, inovativnost, tradicija in stil so štiri načela, na

mojstrovine, ki premika meje v svetu otroške opreme.

katerih sloni znamka iCandy in katera spodbujajo dosledno
ustvarjanje izdelkov, ki so lepi navzven in v notrajnosti

www.icandyworld.com.hr

iCandy Peach 7

www.zepter.com
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ZA NASPAN,
lahkoten in
RAZIGRAN DAN
Masaža dojenčka

Masaža dojenčka se v mnogih kulturah izvaja že tisočletja.
Zaradi njenih dokazano pozitivnih učinkov je v zadnjih letih
postala priljubljena in zelo pogosto uporabljen dodatek pri
negi novorojenčka tudi pri nas. Družine jo z veseljem preko
dnevne rutine in igre prenašajo iz generacije v generacijo.
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Noben poljub, ki ga daš otroku, ni izgubljen, ne izraz
veselja, ne dotik v pomiritev, nobena pesem, nobena
zgodba o čudesih. Vse to se bo zlilo v tisto, kar bo postal.
- Pam Brown

S

taršem je skupno, da ves čas

koordinacijo telesa, krepimo imunski sistem in izboljšamo

iščemo rešitve, kako lahko dojenčku

teksturo kože.

pomagamo do optimalnega razvoja

Zgodbo »Moja prva masaža« ustvarja Petra Peterlin,

in sproščenega počutja. Želimo

certificirana inštruktorica masaže dojenčka po metodi IAIM

si prepoznati, kaj nam dojenček

(International Association of Infant Massage). Nastala je z

sporoča, kako se počuti, kaj želi in

vizijo, da starše in njihove dojenčke popelje v lahkotnejši

kaj potrebuje. V prvi vrsti prepoznati vse to in nato mu kar

dan. Z dotikom starši dojenčku predajo veliko ljubezni,

najbolje pomagati in stati ob strani.

varnosti in zaupanja. Naučijo se razumeti, kaj jim dojenček

Spoznavanje, povezovanje, krči, zaprtje, jok, spanje, gibalni

sporoča in z njim spletejo vseživljenjsko vez. Masaža

razvoj, koža, zobki in mišični tonus, so samo nekatere

dojenčka po metodi IAIM zajema masažne prijeme indijske

besedne zveze, za katere v prvem letu dojenčkove starosti

masaže, švedske masaže, refleksoterapije in joge. Starši

starši iščemo dodatne informacije in pomoč. Tu pa se je

se na tečaju masaže dojenčka na petih srečanjih naučijo

izkazalo, da ima dotik mame in očeta bistven pomen.

masirati svojega dojenčka (noge in stopala, trebušček, prsni

Zagotovo ste že slišali rek Harolda Bloomfielda: »One touch

koš, roke in dlani, obraz in hrbet). Poleg masažnih prijemov

is worth ten thousand words«. Kengorujčkanje na prsih,

starši spoznajo rutino, ki jo lahko uporabijo, kadar dojenčka

božanje, objemi, masaža – potreba po dotiku se nikoli ne

boli trebušček, ga mučijo vetrovi, zaprtje ali krči. Na tečaju,

konča. Tako se lahko počutimo sprejeto in ljubljeno.

ki je primeren za starše z dojenčki, starimi od rojstva do

Masaža dojenčka nam prinaša številne prednosti. Staršem

enega leta, spoznajo smernice za masažo odraščajočega

je v veliko pomoč pri razumevanju njihovega dojenčka, ki

otroka in nežno raztezanje telesa. In najpomembnejše je

se z masažo pomiri in manj joka. Masaža dokazano vpliva

to, da je tečaj v celoti prilagojen dojenčkom, kar pomeni,

na izboljšanje kvalitete dojenčkovega spanja, ki je globlji

da se jim starši med tečajem lahko popolnoma posvetijo,

in daljši, lajža težave pri rasti zob in prebavnih težavah ter

jih nahranijo, uspavajo ali pocrkljajo.

‘‘

‘‘

NAJBOLJŠE ZA VAŠE
»COOL OTROKE«

Cool kids je otroški butik z osebnostjo. Naj si otroci sami postavijo svoje modne trende z oblačili,
ki ustrezajo njihovemu razpoloženju. In tu nastopimo mi − oblačila iščemo tako, da smo izvirni in se
osredotočamo na prodajo najbolj modernih in predvsem najboj kakovostnih izdelkov po dostopnih
cenah, prav tako pa morajo biti oblačila udobna, prijetna in varna za otroka. Vedno iščemo
nove ideje in spremljamo trende, saj vam le tako lahko ponudimo najboljše za vaše »cool otroke«.

pomaga pri razvoju mišičnega tonusa, gibalnega razvoja
in prožnosti. Obenem z masažo povečamo zavedanje in
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www.mojaprvamasaza.si

• www.cool-kids.si • instagram: cool.kids.si • facebook: cool.kids.si •

OTROCI SO
naše največje
BOGASTVO
Nasveti pediatrinj za starše
O koristnih nasvetih za starše smo se pogovarjali s štirimi
odličnimi pediatrinjami z bogatimi izkušnjami s področij
infekcijskih bolezni, razvoja dojenčkov in malčkov, šolske
medicine in otrok športnikov, ki za otroke skrbijo v sodobno
opremljeni kliniki Juventina Baby. Tam poleg zdravljenja
bolezenskih stanj veliko pozornosti namenjajo zdravemu
razvoju otrok. Njihovo glavno vodilo je celostni pogled
na otroka, njegovo družino ter širšo družbo, v katero je
vpet. Staršem želijo pomagati ustvarjati priložnosti za kar
najboljši razvoj njihovih otrok od prvih dni dalje.
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kliniki Juventina Baby se zavedajo,

obutev, ko je ta potrebna. Otroci potrebujejo čas za igro –

da je vsak otrok edinstven in se

in za dolgčas. Dolgčas je za otroka kreativni počitek, ki rodi

bo celostno razvijal odlično le,

najboljše ideje. Otroci potrebujejo čas zase – priložnosti,

če bo dobro podprt tako telesno

da se igrajo brez naše prisotnosti, da se z vrstniki brez

kot duševno. Za razvoj potrebuje

našega vpletanja sprejo in spore tudi zgladijo. Pustimo

podporno okolje, ki mu obenem

jim, da sami izpeljejo stvari, ki si jih zadajo. Otrok po svoji

nudi varnost in svobodo za raziskovanje. Otroci v sebi nosijo

naravi ne bo šel dlje kot zmore, zato ga v tem podprimo.

nesluten evolucijski zapis za zdrav razvoj, zaradi katerega

Ne silimo ga naprej, če še ni pripravljen, in ne zadržujmo

se že kot dojenčki in malčki ne morejo upreti preizkušanju

ga, če ga nese dalje. Prilagodimo okolje, da bo varno, in ga

vedno novih in novih stvari: nošenju stvari v usta, pacanju z

opazujmo pri njegovih podvigih. Varno okolje pomeni tudi

vodo, plezanju, podiranju in metanju predmetov. Otroci so

trdne meje, ki jih postavimo mirno, utemeljeno in od njih

narejeni za igro na prostem. Nobeno umetno ustvarjeno

ne odstopamo. Sprejmimo in spoštujmo prirojeni značaj

okolje ne more naenkrat tako celostno spodbuditi vseh

otroka, tudi če je drugačen od našega. Samo če se bo otrok

čutov kot narava z vsemi svojimi podobami, barvami,

počutil ob nas videnega, sprejetega in upoštevanega, bo

vonji in materiali za brezmejno ustvarjanje. Spodbujajmo

zgradil zaupanje in trdno vez s seboj in z nami za celo

jih, da se gibajo bosi in poskrbimo za primerno bosonogo

življenje.

NOVO
NA TRŽIŠČU

NEGOVALNA
KOZMETIKA
ZA OTROKE

Že na voljo
v izbranih
enotah
Lekarne
Ljubljana

MCL - Vilharjev podhod 7
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 51 537 777
E: INFO@JUVENTINA.SI

@juventinaclinic
juventina.si

Ob otrokovem čustvenem izbruhu (»trmi«) mu najbolje

Moj otrok je zbolel. Kaj storiti?

pomagamo z mirnostjo in razumevanjem, da tega ne

V obdobju rasti, razvoja in socializacije, sploh po vstopu

počne nalašč, ne izsiljuje, ampak v njem divja vihar čustev,

v vrtec, otroci pogosteje prebolevajo različne okužbe,

ki ga ne zmore ustaviti. Lastna čustvena regulacija je otroku

predvsem zgornjih dihal in prebavil. Ob stikih z virusi si

najboljša podpora in zgled ter eno najdragocenejših daril,

krepijo imunski sistem. To so lahko zelo negotova obdobja,

saj ga tako učimo krmariti po obali človeške nepopolnosti

ki starše, ob vsakdanjih načrtih in obveznostih, spravljajo v

ter odpuščati sebi in drugim za napake.

stisko in nestrpnost.

V sodobni družbi ni najlažje biti otrok v svetu odraslih. S

Večji otroci in mladostniki povedo, ko se počutijo slabo.

stalnim hitenjem, z načrtovanimi aktivnostmi, s kopico

Komunikacija manjših otrok in dojenčkov je bolj zapletena,

sodobnih igrač, z vsemi tehnološkimi pripomočki (ki

saj neugodje in slabo počutje sporočajo drugače: z več

nam povedo celo, kdaj mora dojenček spati in kdaj jesti)

crkljanja, nemirom, jokom, zavračanjem dojenja, hrane …

in s pretežnim zadrževanjem v notranjih prostorih, smo

Razpoloženje in odzivanje svojih otrok najbolje poznamo

otrokom ustvarili svet, ki je zelo drugačen od njihovih

starši. Pomembno je, da ob otrokovi bolezni ostanemo

notranjih evolucijskih zakonov razvoja. V kliniki Juventina

mirni, mu nudimo podporo in varnost, znižujemo

Baby staršem želijo pokazati, kako biti odrasli v svetu otrok;

temperaturo in blažimo bolečine ter se trudimo zadovoljiti

kako podpreti vsakega otroka v njegovi unikatnosti in

osnovne potrebe po tekočini in bližini. V primeru, da se

naravnih danostih ter mu z dobrim notranjim počutjem

stanje ob osnovnih ukrepih ne izboljšuje, svetujemo

omogočiti najboljši telesni razvoj in zdravje v celoti.

posvet z otrokovim izbranim pediatrom.

www.juventina.si
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NAJ VAS
otrok spremlja
POVSOD
Nosilke za otroke

Ljubeča skrb za dojenčka je najlepše darilo, ki mu ga
lahko podarite. Odlična priložnost za preživljanje skupnih
trenutkov je nošnja otroka v nosilki, ki omogoča raziskovanje
sveta v dvoje in medsebojno spoznavanje. Nosilke niso le
izjemno praktične in koristne, temveč tudi udobne – tako
za starše, kot tudi za dojenčka ali malčka. Njegova teža
je enakomerno razporejena, kar razbremeni starševo
hrbtenico in mu omogoča boljšo držo ter manj utrujenosti,
prav tako pa mu daje svobodo prostih rok, da se lahko loti
vsakodnevnih, športnih ali službenih aktivnosti. Ob tem ga
njegov največji zaklad z veseljem spremlja ter ostaja varen
in miren, brez solzic in nezadovoljstva.
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svoje

in pozdravlja obilo veselih skupnih trenutkov.

starih

Prva in najbolj pomembna misel ob nakupu nosilke naj bo

tradicijah. Že zgodnji ljudje so

prav vaše udobje in udobje vašega otroka. Na področju

izdelovali nosilke iz različnih

ergonomije prednjačijo nosilci slovaške znamke Be Lenka,

naravnih

jim

kajti združujejo funkcionalnost in koristi za zdravje, ne da

je dalo svobodo pri delu, ko

bi pri tem delali kompromise glede stila in udobja. Tako

so lahko ostali v bližini svojih otrok. Danes poznamo

kot vsak starš želi za svojega otroka le najboljše, tudi

mnogokatere prednosti, ki jih podpira znanost, toda v

pri podjetju, za katerim stoji bivša paraolimpijka Lenka

srcu nošenja dojenčkov še vedno ostaja starševa skrb in

Cenigova Gajarska, nenehno izboljšujejo svoje kreacije.

ljubezen. Nošenje dojenčka in malčka v nosilki prinaša

Nedavno so ustvarili novo generacijo nosilk, imenovano

koristi tako otroku kot staršu. Omogoča boljšo mobilnost,

4ever Neo, ki se lahko prilagaja glede na rastočo velikost

saj lahko starš s svojim otrokom brez težav doseže tudi

otroka in je primerna za otroke od 3 mesecev do približno

težje dostopne terene, ki jih z otroškim vozičkom ni

3 let. Med inovacije štejemo novo magnetno sponko za

mogoče obiskati. Neposredna bližina pomeni krepitev

prsni koš in varnostno zaponko ter izboljšan pas za boke,

čustvene vezi med otrokom in staršem, medtem ko skupaj

ki skupaj zagotavljajo izredno prijetno nošenje tako zadaj

raziskujeta širni svet ali uživata v toplini doma. Nekatere

kot spredaj. Ključnega pomena so tudi na otip prijetni

študije kažejo, da nošenje otroka v svoji neposredni bližini

izbrani premium materiali – bombaž in lan, ki ustrezajo

zmanjšuje tudi možnosti poporodne depresije. Tako lahko

najvišjim varnostnim standardom ter poskrbijo, da je

s pomočjo nosilke novopečena mamica svojega dojenčka

otroku v nosilki primerno toplo v hladnejših zimskih dneh

vzame s seboj v družbo prijateljev in družine ter ostane

in primerno hladno v vročih poletnih dneh. Ergonomski in

družbeno aktivna. Najbrž nam ni treba posebej izpostavljati

sofisticirani nosilci Be Lenka z mednarodnim certifikatom

prednosti prostih rok za nove starše, ki se morajo v prvih

ASTM so z raznolikimi barvami in motivi osvojili tudi

mesecih otrokovega življenja zaradi številnih novih nalog

modno ozaveščene mame in očete, ki so navdušeni nad

naučiti obvladati veščino večopravilnosti. In če lahko rešijo

njihovo vsestranskostjo in enostavnostjo za kombiniranje

številna zahtevna opravila v spremljavi svojega malčka, se

z njihovo in otrokovo garderobo.

gotovo ob koncu dneva počutijo zmagoslavno. Obenem

Filozofija podjetja Be Lenka je vpeta v naravo, zato prisegajo

je v primerjavi s klasičnim nošenjem otroka, nošenje v

na lokalno proizvodnjo, ki jim omogoča implementacijo

nosilki zaradi razporeditve teže bolj optimalno za pravilno

strogega nadzora kakovosti, česar posledica je izjemna

držo, zdravo hrbtenico in dobro počutje staršev. Otrok

kakovost. Hkrati s proizvodnjo in z nabavo surovin znotraj

medtem ostaja sproščen, miren in varen v udobnem

Evrope podjetje v veliki meri zmanjšuje škodljive emisije in

zavetju in bližini starševega srca. Izkusi lahko neomejeno

podpira domače gospodarstvo.

ošenje
korenine

dojenčkov
v

ima

tisočletja

materialov,

kar

svobodo, saj lahko svojo mamico in očka spremlja na
vsakem koraku, kar preprečuje neutolažljive izbruhe joka
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PRVI
koraki
V UDOBJU
Bosonoga obutev za otroke

Ste vedeli, da človek tekom življenja v povprečju peš
prepotuje do 160 tisoč kilometrov? Za skoraj vse,
kar počnemo, se zanašamo na noge, zato ne smemo
podcenjevati pomembnosti izbire kakovostne obutve –
zlasti pri otrocih, katerih stopala se še razvijajo. Znano je,
da je bosonoga hoja najboljša za otroke, saj omogoča boljše
ravnotežje, izboljša moč v nogah in držo hrbtenice, pospeši
cirkulacijo, podpira imunski sistem, izpopolni pozornost,
daje občutek svobode in še veliko. Starši imajo tako pred
seboj pomembno nalogo, da otroku izberejo obutev, ki
spodbuja čim bolj kvaliteten in naraven razvoj stopala.
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Z
V

e Leonardo da Vinci je dejal, da
je

človeško

mojstrovina,

stopalo
toda

inženirska

običajno

se

pomembnosti stopal zavemo šele,
ko pride do poškodbe. Nekatere
nepravilnosti

pri

razvoju

stopal

so prirojene, spet do drugih prihaja zaradi uporabe
neprimernih obuval. Starši v nevednosti otrokom obuvajo
rabljene čevlje, s katerimi otroku vsiljujejo napačne vzorce
hoje in pripomorejo k temu, da otroci s tem pridobijo
nekakovostne gibalne vzorce. V želji, da bi te nosili dlje, se
pogosto odločijo za nakup prevelikih čevljev ali vztrajajo
pri premajhnih. S tem otroka ovirajo in odvračajo od

DOBER DAN, ŽIVLJENJE!

primernih aktivnosti. Danes je v strokovni javnosti vedno
večji poudarek na stališčih, ki so podprta z znanstvenimi
raziskavami in te so v celoti ovrgle nekdanjo miselnost,
da otrok za pravilen razvoj stopala potrebuje trdo obutev
z visokim opetnikom in s podprtim stopalnim lokom.
Pretirana opora mišicam ne koristi, saj jih oslabi in omejuje
gibanje. Če želimo omogočiti čim bolj pravilen in nemoten
razvoj otrokovega stopala, moramo pustiti stopalo kar se
da prosto. Tako naj bo obutev čim bolj mehka in udobna,
podplat naj bo raven, mehak in prožen, opetnik pa ne
previsok in pretrd. Raziskave so potrdile, da podpiranje
stopalnega loka pri normalno razvitem otroškem stopalu
nima nobenih pozitivnih učinkov, saj mora otrok loke
zgraditi mišično. To pomeni z obremenjevanjem stopala,
s prenašanjem teže, z ravnotežjem in pri postavljanju
na prste. Prve obutve naj bodo pri normalno razvitem
otroškem stopalu predvsem v funkciji zaščite pred mrazom
in z namenom, da otroku ne drsi, ko se postavlja na noge
in ko dela prve korake.
Fizioterapevti in pediatri so si enotni v mnenju, da je
za zdrav in normalen razvoj otroških stopal najboljša
bosonoga obutev, ki je kot druga koža. Ravno takšno
ustvarjajo v slovenskem podjetju Snugi, kjer poleg
ergonomskega in telesu prijaznega dizajna velik poudarek
dajejo na vrhunsko ročno izdelavo. Otroški copati Snugi
združujejo funkcionalnost in koristi za zdravje, kar so potrdili
strokovnjaki. Ti jih priporočajo, ker imajo nedrseč podplat,
so dovolj široki in ne utesnujejo stopala, zaradi česar
otroci sploh ne vedo, da jih nosijo. Narejeni so iz mehkih,
udobnih, lahkih in zračnih materialov s certifikatom Oeko
Tex standard 100, ki otrokom omogoča svobodno igro
in izjemno udobje. Ergonomska obutev Snugi je tako
najboljši približek bosi hoji, ki pripomore k naravnemu
razvoju otroških stopal ter spodbuja kakovostne vzorce
gibanja in drže dojenčkov in otrok.
www.snugi.si
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Iščete domiselna darila za novorojenčke,
nečake, vnuke, sosedove otroke, žene,
tašče in ostale ljudi, ki so vam pri srcu?
Pokukajte, kaj se kuha pri BEli KAvi:

www.belakava.com

HappyKids
V eko spletni trgovini HappyKids ponujamo eko, ročno izdelane, okolju prijazne in trajnostne proizvode. V
naši ponudbi je trenutno 10 različnih blagovnih znamk, katerih ustanoviteljice so mamice z močno vizijo in
znanjem ter izkušnjami pri izbiri produktov za otroke, ki so otrokom in okolju prijazni. Naše blagovne znamke
izhajajo predvsem iz skandinavskih dežel, kjer je skrb za okolje in naravne proizvode res izjemnega pomena.
Nosečnost in rojstvo otroka sta čudoviti prelomnici v našem življenju. Materinstvo poleg ljubezni prinaša tudi
različne izzive in čisto nove izkušnje. Za vse mamice pa velja, da si za naše sončke želimo le najboljše. Zato
je izbira kakovostnih materialov, naravnih tkanin, trajnostnih igrač, eko obutve in okolju prijaznih produktov
še kako pomembna.
Iz zgoraj navedenih razlogov in ljubezni do otrok in okolja sem ustanovila HappyKids. Sem mamica trem
malim sončkom in sem večino proizvodov, ki jih ponujamo v naši trgovini tudi sama uporabljala in preizkusila
in zato smo jih skrbno izbrali in dodali v našo ponudbo. Naš cilj je s ponudbo kvalitetnih, okolju prijaznih in
eko proizvodov za otroke ustvariti zgodbo, ki bo pozitivno vplivala na skupnost, tako družbeno kot okoljsko
in s tem olajšala ter popestrila življenje staršev in malčkov.
Iz ljubezni do otrok in okolja.
Žana
HappyKids

Foto: Sandra Vidmar

www.happykids.si
@happykids.si

ZDRAV
razvoj
OTROKA
Prehrana dojenčkov in malčkov

Skozi celoten otrokov razvoj nas spremljajo
pomembni mejniki na različnih področjih, pri čemer
prehranjevanje ni izjema. Ob doseganju določenih
starostnih mejnikov, se oblikujejo nove prehranske
navade, kjer je ena večjih sprememb zagotovo
prehod na uvajanje goste hrane. Za čim manj
stresen prehod z materinega mleka na gosto
hrano je pomembno upoštevati individualni tempo
razvoja posameznega otroka. V veliko pomoč pa
bo zagotovo tudi kakovosten in varen stolček za
hranjenje, ki sledi otrokovemu razvoju, ter ustrezne
otroške žličke, posodice ter slinčki, pri katerih je
pomemben izbor materialov.
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S

odobne raziskave kažejo, da je

niso pogosti, zato se priporoča, da se otrok še naprej doji.

bistveno, da se že v otroštvu skrbi za

Prehod na mešano prehrano vam bo zagotovo olajšal varen

zdravje namenja veliko pozornosti, saj

in funkcionalen stolček za hranjenje, ki sledi otrokovemu

imajo zdrave prehranjevalne navade,

razvoju. Največ nagrad na račun udobja, uporabnosti

pridobljene v prvem letu otrokovega

in kakovosti so do sedaj prejeli svetovno znani stolčki

življenja, pomembne dolgoročne

italijanskega podjetja Peg Perego, ki so znani po svoji

učinke na razvoj in zdravje vse v odraslo dobo. To pomeni,

kakovosti in tehnološki dovršenosti. Vsi so ne samo zasnovani,

da s tem zmanjšujemo tveganje za razvoj alergij, debelosti,

temveč tudi izdelani v Italiji, v družinskem podjetju z več

sladkorne bolezni in presnovnih bolezni. Prehranjevanje

kot 70-letno tradicijo. Pri stolčkih Tatamia Follow me, Siesta

dojenčka delimo na tri obdobja: izključno hranjenje z

Follow me in Prima Pappa Follow me so uporabljeni najbolj

mlekom, uvajanje mešane prehrane (t. i. gostejše hrane) in

kakovostni materiali, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo,

prehod na prilagojeno družinsko prehrano.

kot tudi enostavno vzdrževanje in čiščenje. Največji adut

Smernice zdravega prehranjevanja priporočajo prvih štirih

stolčkov Peg Perego je zagotovo njihov multifunkcijski

do šest mesecev izključno mlečno hrano, nato pa se zaradi

značaj, ki staršem poenostavi življenje. Že v prvih dneh

dojenčkovega hitrega razvoja in povečevanja telesne

življenja novorojenčka ga lahko uporabimo kot ergonomski

teže, postopoma začne uvajati mešana prehrana (t. i.

ležalnik, kmalu pa postane praktičen stolček za hranjenje in

gosta hrana). Pri tej starosti je prebavni trakt že sposoben

igranje. Sčasoma se pladenj lahko odstrani in stolček tako

prebavljati škrob, maščobe in beljakovine, dojenček pa

služi kot pravi stol, na katerem otrok enakovredno sedi za

hrano lahko mehansko obdela v ustni votlini in jo zna

mizo s svojo družino. Za odlično varnost poskrbi 5-točkovni

pogoltniti. Od desetega meseca dalje, ko je dojenček

varnostni pas, za izredno uporabnost pa možnost regulacije

vajen novih okusov in konsistence različne hrane, naj

višine, enostavno zlaganje in pospravljanje ter premikanje

postopoma preide na prilagojeno družinsko prehrano.

po prostoru s pomočjo nameščenih koleščkov.

Na začetku uvajanja gosta hrana nima visoke energijske
in hranilne sestave, količine so izredno majhne, obroki pa
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Ava Tomlje

ZA
srečno
OTROŠTVO
Otroška igra

Igra je otrokova spontana, prijetna in ustvarjalna
dejavnost, brez katere ne bi bilo srečnega otroštva.
Preko igre otrok spoznava sebe in svet ter pridobiva nova
znanja in sposobnosti. Igra vpliva na otrokovo čustveno
in socialno življenje in ima zlasti v predšolskem obdobju
nenadomestljivo vlogo za razvoj otrokove osebnosti.
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I

osnovnih

S ciljem kreacije najbolj varnih igralnih podlog je nastala

osnovna

slovenska blagovna znamka LIZY KIDS®, ki ponuja pet

dejavnost, ki je ključna za zdrav telesni in

dizajnov s čudovitimi ilustracijami, pod katere se je

umski razvoj – je njihova potreba in pravica. V

podpisala umetnica Katarzyna Rižnar. Posebnost igralnih

zgodnjem otroštvu predstavlja gonilno silo, ki

podlog LIZY KIDS®je reverzibilna oblika, pri čemer je

spodbuja pridobivanje motoričnih, čustvenih

ena stran otroško obarvana z motivi balona, mesta,

in socialnih veščin. Motivira uporabo domišljije in igralčevo

sveta, gozdnih živalic in samorogov, druga stran pa je

ustvarjalnost, kot tudi razvoj lastnih kompetenc, s čimer

minimalistično elegantna. S tem staršem ni treba izbirati

otrok gradi svojo samozavest in samopodobo ter se uri za

med tem, kaj je varno in zabavno za otroke, hkrati pa

prihodnje izzive v resničnem svetu. Med igro otrok vstopa

je videti lepo v njihovemu domu. Mehki produkti, ki

v kontakt z vrstniki in odraslimi ter se uči interakcije z

zagotavljajo zaščito pred mrzlimi in trdimi tlemi, prahom,

drugimi, dela v skupini, uči se pogajanja, reševanja sporov

mikrobi in bakterijami, so narejeni iz varne poliuretanske

in postavljanja zase. Dejavnost igre z vsem naštetim

pene; material je lahek, hipoalergen in biološko razgradljiv,

spodbuja otrokov razvoj, vendar se postopoma spreminja

vendar obstojen. Podloge ne vsebujejo strupenih snovi,

in nadgrajuje glede na otrokovo zrelost, sposobnosti

težkih kovin, lateksa in PVC, s čimer so opravile evropski

in usvojene veščine. Ne glede na to pa je bistvenega

standard za igrače, ki jih uvršča med najvarnejše otroške

pomena, da se otrok igra v okolju, ki je varno. V prvih dveh

preproge na trgu. Dodatni prednosti igralnih podlog sta

letih otrokovega življenja, ko je igra bolj individualna,

enostavno čiščenje in prenosljiva narava – ker so narejene

tovrstno okolje predstavlja varna in mehka podloga, ki je

iz enega lahkega kosa, jih lahko s seboj vzamete na

primerna tudi za otrokovo igranje na trebuhu. Praktično

potovanje ter ustvarite varen in udoben prostor za igro kjer

takoj po rojstvu napoči čas za vadbo dojenčka, ki z igro na

koli. Vsestranske igralne preproge LIZY KIDS®z udobnim

podlogi učvrsti vrat, glavo in zgornje dele telesa. Ob igralne

penastim središčem, ki preprečuje udarce in odrgnine, so

podloge je mogoče namestiti raznolike ropotuljice, grizala

tako perfektne za vse pomembne mejnike: od poležavanja

in igrače, ki spodbujajo otrokovo vizualno dojemanje in

na trebuščku, plazenja, prvih korakov in naprej.

gra

je

fizioloških

poleg

zadovoljevanja

potreb

za

otroka

prostorsko zavedanje ter mu pomagajo izboljšati refleksne
sposobnosti.
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www.lizykids.si

PRIORITETA
je
KVALITETA
Oprema otroške sobe

Velikokrat se starši ne zavedajo, kako pomembno je, da
je pohištvo v otroški sobi kakovostno. Izbira napačnega
pohištva lahko namreč slabo vpliva na otrokovo zdravje
z alergijami in motnjami spanja, kajti otrok v svoji sobici
preživi veliko časa in je s pohištvom nenehno v stiku. Zato
svetujemo, da za pohištvo izberete naraven material – les,
vendar preverite, da ne vsebuje škodljivih kemikalij in da je
površinsko obdelan z laki na vodni osnovi, ki so prijazni do
otrok in okolja.
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O

troška soba je prostor odraščanja,

otroku prijaznih hipoalergenih materialov, v ospredju vrhunski

zato je ob izbiri opreme pomembna

dizajn. Nekaj res posebnega je Erbesijeva brezčasno elegantna

zavestna izbira za kakovost in

linija Tiffany, okrašena s kristali Swarovski, ki je oblikovana, da

varnost, saj to dokazano pozitivno

varno spremlja rast vašega otroka. Prefinjena sobica s posteljico,

vpliva na otroški razvoj. Pametno

komodo, previjalno mizo in z omaro ima številne prednosti,

je izbrati modularno pohištvo, ki

vendar je izpostave vredna predvsem dolga življenjska doba,

raste z otrokom. Že na samem začetku pa je v sobici, poleg

na račun visoke kakovosti in multifunkcijskega značaja –

posteljice, previjalne mize in komode, treba otroku organizirati

posteljico se lahko preprosto spremeni v kavč. Pozornost

igralni kotiček, ki ga opremimo z mizico in s stolčki.

milijonov staršev je pritegnila tudi znamka Azzurra Design, ki

Otroci imajo radi živahne barve, vendar se teh naveličajo zelo

je z modelom Gemini lansirala verjetno edino posteljico na

hitro, zato je bolje, da izberete pohištvo v nevtralnih tonih, ki

trgu, ki je prilagojena potrebam dvojčkov. Poleg te prodajne

se ujema z vsemi barvnimi kombinacijami in je aktualno dlje

uspešnice, ki se inovativno lahko transformira v mladinsko

časa. Najbolj priljubljena barva je bela, ki se lahko kombinira

posteljo, prepriča tudi aristokratska kolekcija Rinascimento

praktično z vsem. Otroška soba mora biti svetla in zračna, kar

s prešitim eko usnjem in z dekorativnimi kristali. Piko na i

bela barva omogoča, hkrati pa optično poveča prostor.

dizajnu posteljice naredi udoben bombažni posteljni set

V otroški trgovini Dolgouhec so skrbno izbrali izdelke za

Elegant, ki veliko poudarka daje na podrobnosti s čipkami in

V otroški trgovini Dolgouhec nudimo tudi luksuzne fotelje, odeje in gnezdeca, ki dojenčke in malčke popeljejo

opremo otroške sobice. Na prvi pogled očarata italijanski

srebrnimi vezeninami srčkanih medvedkov.

v svet udobja. Izdelki prestižne znamke Royal Child so narejeni iz ekskluzivnega mehkega žameta, prijaznega in
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pri učenju in razvoju. Že od prvega dne je prioriteta podjetja zagotavljati kvalitetne izdelke, ki si jih je mogoče
cenovno privoščiti. V Sloveniji smo za ponudbo lesenih igrač Legler poskrbeli v otroški trgovini Dolgouhec.

w w w. d o l g o u h e c . e u
+386

(0)41

479

252

lea.sladic@dolgouhec.si

nežnega do otroške kože, in se z različnimi barvnimi odtenki čudovito vkomponirajo v katerokoli otroško sobico.

blagovni znamki z dolgo tradicijo – Erbesi in Azzurra Design,
ki ustvarjata prestižno pohištvo, pri katerem je poleg uporabe

Lesene igrače in igre Legler so priljubljene pri otrocih po vsej Evropi že več kot 20 let, saj pomagajo otrokom

www.dolgouhec.eu

DIHAJ,
gibaj,
UIVAJ
Joga za otroke

Današnji otroci živijo v hitro razvijajočem se tempu življenja,
s polno zasedenimi starši, z video igrami, s trgovskimi
centri in s tekmovalnimi športi. Niti predstavljamo si ne,
kako stresno je to lahko za njih. Živahen tempo otroških
življenj ima velike učinke na njihovo prirojeno radost. Pri
vseh teh pritiskih jim lahko odlično pomaga joga, kajti ko se
otrok nauči tehnik sproščanja, lahko vse življenjske izzive
lažje in manj stresno predela.
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UDOBJE TAKO PRI GIBANJU
KOT TUDI MED SPANJEM?

te že kdaj obiskali jogo in se vam

osredotočenost in koncentracijo. Prinaša najboljše iz

niti sanja ne, kako bi se vaš otrok

otroka, ljubezen, sprejemanje in moč od znotraj navzven.

pridružil tako umirjeni dejavnosti?

Spoznavanje joge na sproščen in zabaven način skozi

Brez skrbi, joga za otroke se precej

igro je vizija gibalnice Mali Ganeša, kjer idejni vodja in

razlikuje od tiste za odrasle. Pri

certificirana učiteljica joge Maja Podpečan otroke in

odraslih poteka v tišini, posamezniki

družine preko zgodb popelje v čudoviti svet joge, kjer

so usmerjeni vase, pri otrocih pa se pogovarjajo, pojejo,

se zbližajo s svojim telesom ter spoznajo tehnike dihanja

skačejo, igrajo, oponašajo živali in še kaj. Med izvajanjem

in sproščanja. Srčno učiteljico je veselje otrok do joge

joge otroci dihajo, se gibajo in uživajo. Vsaka vadba

navdihnilo, da ustvari simpatične joga kartice, ki otroke

vključuje gibanja in tehnike, ki dajejo otrokom znanje

pritegnejo k spoznavanju prvih jogijskih položajev, ter

o telesu in dihanju, kar jim pomaga v šoli in vrtcu ter pri

zabavno sestavljanko Pozdrav soncu, s katero otroci poleg

drugih športih in življenjskih okoliščinah. Joga gradi moč

telesa razmigajo tudi možgane.

uma in telesa, neguje samozavest, telesno in čustveno
zavedanje, pomaga zmanjšati stres in skrbi ter povečuje

www.maliganesa.si

Za otroško navihanost brez meja je tu LELOSI.
Na voljo so čudoviti motivi pajkic, v katerih se
bodo punčke počutile kot prave princeske.
Za udoben spanec pa poskrbijo nebeško mehke
pižame, ki so na voljo za celo družino.
Izberite si svoje na lelosi.si

V naši ponudbi najdete tudi ženske pajkice, nogavice, tunike, majice,
trenirke in ﬂuffy jopice iz najudobnejših materialov.
*Kode za popust pri izdelkih iz razprodaje, paketih in darilnih bonih
ni možno uveljavljati. Veljavnost kode: 20. 5. - 20. 6. 2022
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LJUBEK
mini
JAZ
Matchy oblačila za mamo in otroka

Je morda kaj bolj prikupnega kot mamica in njen otrok,
oblečena v ujemajoč set oblačil? Ta trend, ki poglablja
družinsko povezanost, je v modni industriji prisoten že
več kot stoletje, vrhunec pa je dosegel ravno v zadnjih
letih z zvezdnicami, ki svoje čudovito elegantne otroke
oboževalcem razkazujejo na socialnih omrežjih in na
rdeči preprogi. Oblačila v simpatičnem stilu mini jaz
predstavljajo odličen dodatek otroški garderobi, s
katerim bo vaša družina najbolj srčkana daleč naokrog.
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ujemajočih oblačil matere in hčerke je v poznih tridesetih
letih prejšnjega stoletja na račun hollywoodskih filmov
postal sprejet kot mainstream.
Od stilnega ujemanja mame in hčerke do ujemanja
mame in sina, ni lepšega načina, da pokažete vez s svojim
malčkom kot z matchy oblačili. S tem se strinja Nuša Brank,
idejni vodja Miniline boutiquea, prve slovenske ekskluzivno
matchy blagovne znamke oblačil za otroke in odrasle.
Ljubka kolekcija ročno izdelanih oblačil nudi prav vse kose
v matchy izvedbi. Ker oblačila izdelujejo po naročilu, lahko
stranke izbirajo med različnimi modeli, sodelujejo pri izbiri
vzorčkov, nastanku oblačil in njihovih dodatkov ter tako
na koncu prejmejo izdelek, ki je narejen posebej za njih in
njihove najmlajše. Linija romantičnih oblek in vsestranskih
trenirk Miniline boutique je narejena z ljubeznijo do ročnih
del in unikatnega dizajna. Naj vas brezčasnost ženskih in
otroških oblačil popelje v matchy svet, ki ceni in neguje
povezanost med mamicami in hčerkami ter mamicami in
sinovi.
www.miniline-boutique.si
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mode

»mommy-and-me«

se je prvič pojavil na prelomu
19. in 20. stoletja, za kar je bila
zaslužna

ustanoviteljica

slovite

francoske hiše visoke mode Lanvin,
oblikovalka Jeanne Lanvin. Ta je po

rojstvu svoje edine hčerke Marguerite opazila vrzel na
trgu in lansirala otroško linijo z uporabo istega razkošnega
tekstila in avantgardnih stilov, ki so bili značilni za njena

le

e

T

rend

KAŠICE
na

j b ol
jše
!

ženska oblačila, seveda prilagojenih za mlajše okuse in
konstrukcije. Marguerite je služila kot njen model in mini
jaz; neločljiv par so pogosto opazili, kako paradira po Parizu
v usklajenih couture oblekah. Fotografija iz leta 1907,
na kateri sta obe v kostumih za ples v maskah in nosita
ujemajoče se koničaste klobuke, je navdihnila stiliziran
logotip hiše, ki še danes krasi njihove etikete. Lanvinove
kreacije so bile predrage, da bi imele širok vpliv, toda trend
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VITAMINI
Na voljo v trgovinah SPAR, E.Leclerc, na spletni strani www.naturesfinest.si
ali brezplačni telefonski številki 080 35 31.

POTEP
po
SVETU
Gibanje na prostem

70 FASHION AVENUE

Gibanje na prostem so dandanes zamenjali filmi,
računalniške igrice in ostale novodobne oblike zabave. Iz
tega razloga je pomembno animirati otroke, da se igrajo
zunaj, kajti ta dejavnost krepi imunski sistem, zagotavlja
telesno aktivnost, spodbuja domišljijo, zmanjšuje stres
in stimulira učenje. Odlično priložnost za gibanje na
svežem zraku, raziskovanje sveta in potepanje po naravi
predstavljajo otroški tricikli, poganjalci in skiroji.

FASHION AVENUE 71

Od tretjega leta starosti dalje postanejo zanimivi skiroji,
ki so mnogo več kot le rekvizit za vožnjo po dvorišču.
Otrokom namreč predstavljajo prevozno sredstvo, saj
se z njimi vozijo v šolo, v knjižnico in na prostočasne
dejavnosti. Uporaba skiroja je zelo praktična tudi na
poletnih počitnicah, ko se otroci samostojno lahko
pripeljejo do trgovine, na plažo ali do recepcije.
Bogato izbiro triciklov, poganjalcev in skirojev

S

priznanih blagovnih znamk, ki v ospredje postavljajo
funkcionalnost in varnost, nudijo v spletni trgovini

prihodom toplejših in sončnih dni

Super Baby, kjer verjamejo, da tovrstna vozila prinašajo

bodo otroci z veseljem preživljali

številne prednosti, ki otroku pomagajo pri razvoju in

čas zunaj, če jih motiviramo k

odraščanju. Tricikle znamke Coccolle je navdihnila

ustvarjalni igri v naravi. Ta bo v

Italija – epicenter mode, zato s svojim ergonomskim

njih prebudila nova vprašanja, jih

dizajnom,

naučila sprejemati prve odločitve

potiske, takoj pritegnejo pozornost. Med ponudbo

in jih priučila določenih pravil. Poleg teka, plezanja in

poganjalcev zagotovo izstopa inovativen model 3v1

skakanja, dobro vsakodnevno aktivnost za malčke in

znamke let&go, ki se prilagaja otrokovim potrebam, ko

tudi večje otroke ponujajo tricikli, poganjalci in skiroji,

odraščajo. Z njim se otroci učijo hoditi, loviti ravnotežje

ki zadovoljijo adrenalinsko žilico malih pustolovcev.

in poganjati. Kolo raste skupaj z otroci od starosti 6

Otroci imajo prirojeno potrebo po gibanju in tovrstna

mesecev do 6 let, s čimer ima najdaljšo življenjsko

vozila jim ponujajo nešteto možnosti, da porabijo

dobo od vseh poganjalcev na tržišču. Starejši otroci

energijo. Vožnja je zanje zabavna in poučna ter

bodo navdušeni tudi nad novo generacijo skirojev

med drugim krepi otrokovo telesno pripravljenost,

znamke Bird, ki omogočajo aktivno, poučno in

izboljšuje stabilnost in motorične sposobnosti,

zabavno igro na prostem. Elegantno zasnovani

spodbuja kreativnost ter jih uči neodvisnosti. Hkrati

skiroji poudarek dajejo na varnost, zato vključujejo

s pomočjo tovrstnih igrač otroci razvijajo socialne

barvne LED luči, zaradi katerih so otroci bolj vidni v

veščine in uživajo v igri s prijatelji. Uporaba v naravi

prometu. Za varnost na vsakemu koraku skrbijo tudi

bo otrokom pomagala spoznati okolje, jim razširila

visoko kakovostne čelade znamk Kinderfeets in Bern

obzorja in jih popeljala na novo dogodivščino.

v raznolikih barvah in motivih, ki so spremljevalke

Kmalu, ko otroci začnejo samostojno hoditi, postanejo

raznolikih športnih aktivnosti otrok, kot so vožnja s

pravi raziskovalci, zaradi česar jim sedenje v vozičku

triciklom, poganjalcem, kolesom, skirojem ali z rolko.

ki

vključuje

postane dolgočasno. Kot izredno uporaben dodatek
na vseh sprehodih se izkaže tricikel, ki je primeren že

www.superbaby.si

posebne

materiale

in

Tsampa – hitro pripravljen, okusen, hranljiv in zdrav obrok
Tsampa je prva instant jed na svetu. Je pa tudi najhitreje pripravljen hiter obrok za lačnega otroka ali utrujeno mamico.

za desetmesečne malčke, saj se ti po utruditvi nogic

Tsampa je po posebnem postopku pripravljen ječmen, ki smo ga poželi na domačih njivah. Je toplotno že obdelana in

lahko preprosto zleknejo nazaj in odpočijejo, starši pa

ne potrebuje kuhanja, zgolj prelijemo jo s toplo tekočino in hiter, hranljiv in zdrav obrok je pripravljen.

mirno nadaljujejo sprehod.
Malce starejše bodo pritegnili poganjalci, ki jih otroci

Tsampa je odlična kot kašica, super teknejo energijske kroglice in palačinke ali pa tsampo uporabimo v sladkih narastkih

premikajo s potiskanjem s tal, s čimer razvijajo svojo

in za zgoščevanje juh.

koordinacijo, ravnotežje in sposobnost krmiljenja,

Tsampo na kmetiji Klepec pripravljamo po posebnem postopku, za tsampo smo letos dobili tudi nagrado za najbolj

obenem pa na zabaven način ostajajo aktivni, zdravi in
pripravljeni na druge dejavnosti. Prehod na otrokovo

inovativen izdelek. Tsampo neprestano testira najbolj stroga komisija – otroci. Po njihovih željah lahko poleg klasične

prvo kolo s pedali bo tako zaradi prehodne uporabe

tsampe zdaj izbirate še med čoko tsampo, tsampo z lešniki, čoko&lešnik tsampo, tsampo s kokosom in belo čokolado ali

poganjalca in učenja različnih motoričnih spretnosti

aloha tsampo, ki spominja na popularno modro čokoladico. V novoletnem času je na voljo božična tsampa, nekateri pa

veliko lažji.

prisegajo na štrudl tsampo s cimetom in jabolki.
Tsampa je obnorela Slovenijo in sploh ni čudno, da je tako. Z novimi okusi število njenih navdušenih jedcev samo še raste.
Pestro ponudbo tsamp najdete v spletni trgovini www.kmetijaklepec.si
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USPEŠNEJŠE
vključevanje otrok
V DRUBO
Komunikacija otrok

Logoped je strokovnjak, ki diagnosticira in pomaga
odpravljati komunikacijske, govorne in jezikovne motnje.
Njegova glavna naloga je, da otrokom in tudi odraslim, ki
imajo pri sporazumevanju težave, omogoči uspešnejše in
lažje vključevanje v družbo.
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E

težav,

Namesto, da ga ob napačni izreki popravite in zahtevate,

pri kateri je potrebna logopedska

da za vami ponovi, rajši otrokovo izjavo ponovite s

pomoč, so motnje artikulacije. To

pravilnim izgovorom glasu. Če otroka ne razumete, se

je

tvorbe

ne pretvarjajte, da ste ga razumeli, ampak ga prijazno

ljudi

prosite, da izjavo ponovi. Pri tem ne izpostavljajte njegove

logopeda povezuje z odpravljanjem

govorne napake (namesto, da rečete: »Tega nisi dobro

artikulacijske napake glasu /r/. To je res ena izmed

povedal, nisem te razumela,« lahko rečete: »Joj, nisem te

najpogostejših artikulacijskih motenj, ki jo strokovno

dobro slišala. Bi mi lahko to povedal še enkrat?«). Če otrok

imenujemo rotacizem. Logoped pa pomaga odpravljati

ob govoru zaradi motnje izreke doživlja stisko in občutke

tudi druge artikulacijske motnje. Pogoste so predvsem

sramu, mu bodite v čustveno oporo in ga opogumljajte.

motnje sičnikov (glasovi /c/, /s/ in /z/) in šumnikov (glasovi

Lahko mu poveste, da mu bo logoped pomagal pri učenju

/č/, /š/ in /ž/) ter glasov /l/, /k/, /g/ in /f/.

glasov, ki so trenutno zanj še zelo zahtevni. Z vajo in s

Motnja izreke ali artikulacije se lahko izkazuje na več

pozitivnim pristopom boste skupaj premagali vse ovire.

načinov. Oseba lahko glas izpušča in glasa, ki ga ne zmore

Če ste zaskrbljeni glede otrokovega govora in komunikacije,

artikulirati, ne izgovori (namesto riba reče iba), ga zamenja

priporočamo, da greste na posvet k logopedu. Z obiskom

z drugim, ki ga zmore izgovoriti (namesto riba reče liba),

ne odlašajte! Čimprej se začne terapija, večja je možnost za

ali pa izgovori napačno (npr. medzobni sičniki in šumniki,

hiter in učinkovit napredek!

grlna izreka glasu /r/ ipd.)

Strokovni tim Centra Motus je sestavljen iz predanih

Splošno pravilo je, da naj bi otrok do vstopa v šolo pravilno

strokovnjakov različnih strok, med drugim tudi logopedinj,

izgovarjal vse glasove. Pomoč strokovnjaka je zato koristno

ki redno pridobivajo nova znanja, kar jim omogoča hitrejši

poiskati že v predšolskem obdobju. Pomoč logopeda je

napredek in ohranja visok nivo zadovoljstva uporabnikov

potrebna, če otrok do 4. leta starosti ne izgovarja glasov

njihovih storitev. V središče svojega strokovnega dela

/k/, /g/, /h/ in /l/ oziroma jih zamenjuje z drugimi glasovi,

postavljajo otroka in mu pomagajo pri razreševanju

med 3. in 4. letom starosti razvije nepravilno izgovorjavo

njegovih stisk in vsakodnevnih izzivov.

na

izmed

najpogostejših

nezmožnost

določenega

pravilne

glasu.

Večina

glasov (grlni /r/, medzobni sičniki in šumniki …), do 5. leta
starosti ne izgovarja sičnikov, šumnikov in glasu /r/.

Anja Apih

Pomembno je, da otroka na napačno izreko ne opozarjate.

www.center-motus.si
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