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Poletje in hormonsko ravnovesje na Eko točki Dekani ( zemljevid spodaj) 

s strokovnjakinjo  za hormonsko ravnovesje Simone Godina  
in v sodelovanju z Društvom zdrav podjetnik 

 

 
 

Predavanja o zdravju, koži, alergijah, avtoiminih boleznih, hormonskem 
ravnovesju 

 
31. maj  Problematična koža in alergije pri otrocih in odraslih:  
 
Alergije, ekcemi, dermatitisi , rozacea,luskavica, lupus, seneni nahod. – vzroki so globoko 
pod kožo. - Zakaj kreme niso rešitev za probleme s kožo?- Koža je ogledalo notranjega 
zdravja! - Kako je koža povezana s prebavo, dihali in hormonskim stanjem? - Kaj je 
prepustnost črevesja in kako to vpliva na kožo? - Alergije in preobčutljivost na hrano – v čem 
je razlika, kako se to kaže na naši koži?- Kako z reorganizacijo prehrane in življenskega sloga 
do zdrave kože ?- Kako reorganizirati prehrano, ki ne povzroča alergij? - Pasti prehrane in 
okolja, ki vplivajo na alergije in kožo! 
 
Primeri iz prakse: kako se rešiti senenega nahoda, rdečice, rozacee,  aken.
 
28. junij  Hujšanje z upoštevanjem hormonskega ravnovesja 
 

 Zakaj ne moremo shujšati?  Ali po hujšanju ohraniti svojo težo? 
 Prehrana, vadba, organizacija življenskega sloga  po 40 letu.  
 Kako telo preklopiti na program porabe maščob, namesto nenehnega shanjevanja 

maščob 
 Kako hormoni vplivajo na hujšanje in kako prevzeti nadzor nad tem  
 Kaj so vzroki da ne shujšamo? 
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 Integrativna analiza hormonskega stanja v živo 
 Kateri hormonski tip smo? 
 Prehrana, vadba, življenski slog za različne hormonske tipe – razlike obstajajo 
 Primeri iz prakse: kako shujšamo in obdržimo težo 

 
Delavnica:  izdelajmo osebni načrt prehrane,  ustrezne vadbe, dnevnega ritma za svoj 
hormonski tip 
 
26. julij  Bio- Haking   prevzemimo kontrolo nad našimi geni in 
aktivno vplivajmo na svoje zdravje - Prehrana za dolgoživost 
 

1. Kaj nam zdravniki ne povedo, pa bi morali vedeti o boleznih modernega časa:  
2. pritisk, holestrol, srce, ožilje,diabetes, artritis, prebavne motnje, debelost?  
3. Katera je prehrana za dolgoživost, kako to vklopiti v svoj osebni ritem. 
4. Zakaj so nasičene maščobe zdrave? Miti in zmote »zdrave hrane » 
5. Kako se pripraviti na nosečnost, da omejimo genetsko pogojene bolezni. 
6. Kako nadgraditi svoje zdravje in poskrbeti za kvalitetno dolgoživost.  
7. Kako nadzorovati simptome bolezni in omililiti kronične bolečine sklepov, mišic in 

glavobole. 
8. Kako preprečiti izbruhe genetsko pogojenih bolezni in avtoimunih bolezni. 
9. Kako prevzeti nadzor nad geni  in obvladati tipične ženske bolezni modernega časa. 
10. Razlika med funkcionalno in konvencionalno medicino! 

 
Delavnica:  Naredimo si zemljevid svojega zdravja 
 
 
30. avgust  - Zeleno in naravno uravnajmo hormone - Estrogenska 
dominanca   
 

 Kako uravnati orkester svojih hormonov, naravno spodbujnje nastanka hormonov   
 Integrativna analiza hormonskega stanja – praktična vaja 
 Prehrana ki najbolj škodi hormonom in hrana, ki uravnovesi hormone 
 Kakšen življenski ritem podpira hormone. 
 Kako v današnji naglici vseeno poskrbeti za pravilno ravnovesje 
 Kako do več energije?

 
Primeri iz prakse: hormonsko ravnovesje in ženke bolezni 
 
Delavnica: Priprava zelenega obroka + degustacija 
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27. september  Poskrbimo za ščitnico na naraven način 
 

1. Zakaj ne moremo shujšati, smo utrujeni, kriva je lahko ščitnica? 
2. Kateri so znaki problemov s ščitnico, kaj vse vpliva na delovanje ščitnice? 
3. Kako deluje ščitnica, zakaj je pomembna v našem telesu 
4. Kako je povezana z ostalimi hormoni? 
5. Prebavni sistem in ščitnica, zakaj je to pomembno? 
6. Zdravnik nam pove » ščitnica je vredu«, zakaj se ne počutimo dobro? ( testiranja) 
7. Katera hrani se moramo izogibati? 
8. Zakaj se kljub zdravilom za ščitnico ne počutimo bolje? 
9. Ščitnica in neplodnost. 
10. Kakšna je razlika integrativne prehrane in funkcionalne medicine pri obravnavi 

ščitnice. 
 
Delavnica: izdelajmo si svoj prehranski načrt in ritem življenskega sloga za podporo ščitnici 
 
Predavanja so ob sobotah po urniku vedno s pričetkom ob 16. uri   
Kotizacija posamezne delavnice je 30 EUR   
Zemljevid lokacije: Eko točka, Parenzana (Dekani pri Kopru) 
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Več o predavanjih na : http:// www.simone-godina.healthcoach.integrativenutrition.com 

 Studio za dolgoživost 
 
Naročite se lahko do zapolnitve mest na Email: dolgozivost@gmail.com ali tel: 040 291 
165 
 

 
 
Predavanja vodi Simone Godina Certificirani integrativni zdravstveni trener, Nutricionist 
funkcionalne diagnostike,  ki s  svojimi 30 letnimi izkušnjami in obširnim  znanjem  različnih 
prehranskih protokolov za različna zdravstvena stanja pomaga na naraven način uravnovesiti 
hormonsko stanje in se rešiti bolečin, utrujenosti, težav povezanimi z avtoimunimi odzivi 
telesa, ter kako prevzeti nadzor nad svojim zdravstvenim stanjem. 
 
 
 


