
HRANA ZA DOLGOŽIVOST 
Skrita vnetja : kako pomiriti ogenj v telesu, ki 
povzroča bolezni , debelost in kronične bolečine 
Kako lahko v kratkem času izboljšate simptome bolečin, bolezni 
in kroničnih bolečin za katere ste mislili, da morate za vedno 
živeti s tem in se sprijazniti. 

Največji skriti povzročitelj bolezni, debelosti in kroničnih bolečin in prezgodnjega staranja.  

Na delavnici : HRANA ZA DOLGOŽIVOST se naučimo, kako na naraven način pomagati 
telesu do izboljšanja simptomov. 

to kar pišem je skupek raziskav in predvsem praktičnih izkušenj tako z mojimi strankami v 
programih, kot tudi veliko več praktičnih izkušenj več kot 20 različnih  zdravnikov, pri 
katerih se šolam in implementiram njihove preizkušene protokole, ki dajejo fantastične in 
včasih že čudežne rezultate..( kar predajam naprej na mojih predavanjih) 

Ustvarila sem 6 mesečni protokol izboljšanja simptomov kot posledica skritih vnetij, ki se 
lahko nabirajo leta in leta zaradi nepravilne prehrane in življenskega sloga. 

Vnetja so naraven proces obrambe in  zaščite našega telesa. 

S spremembo prehrane in obvladovanja ostalih faktorjev našega življenskega sloga lahko že v 
enem mesecu občutimo spremembo in rezultate kot so zmanjšanje oteklin in nabiranja tekočin 
v tkivih, ki povzročajo notranja skrita  vnetja.  

 

Dejavniki ki povzročajo skrita vetja so povsod okrog nas: sladkor, ki ga uživamo, velike 
količine neustreznih olj in maščob, skrite preobčutljivosti na hrano, pomankanje gibanja, 
kronični stres, skrite infekcije, vse to sproža nastanek skritih vnetij globoko v naših celicah in 
tkivih in povroča večino s starostjo povezanih bolezni  - srčnožilne bolezni, rake, diabetes, 
demenco, artritise, in najbolj debelost. Debelost pomeni vnetja.   



V kolikor ne ukrepamo in iz prehrane odstranimo hrano, ki povzroča ta vnetja  in jo 
nadomestimo s hrano ki vnetja pomirja , ne bomo nikoli uspeli shujšati. hrana ki povzroča 
vnetja nas dela tudi predebele in bolane.  

Simptomi, ki kažejo na neustrezno prehrano in življenski slog  so : 

debelost 

zadrževanje tekočine -  zatekanje 

utrujenost 

visok pritisk 

zamegljen spomin 

motena koncentracija 

prebavne motnje: napihnjenost, vetrovi, zaprtost 

glavoboli 

avtoimune bolezni ( revmatiodni artritis, ščitnica, luskavica, lupus) 

zamašeni sinusi in nos 

bolečine v sklepih 

problematična koža: akne, rdečica 

Prava epidemija skritih vnetij. 

Z protivnetno dieto, ki se jo naučimo na delavnici pričnemo našemu telesu pomagati da 
zmanjša ta zatekanja in vnetja in pomagamo telesu pri procesu samozdravljenja in 
regeneracije. Rezultat je končno zmanjševanje odvečne teže ter boljše počutje brez bolečin. 

V protokolu protivnetne diete se naučimo, katera je tista hrana, ki najpogosteje povzroča vse 
zgoraj nastale simptome in najpomembneje, 

kako to realizrati v praksi in si organizirati svoj prehranjevalni ritem  

Predstavila bom posebno : DOLGOŽIVOSTNO DIETO hujšanja primerno tudi za moške. 

Predavanje in praktična delavnica: 

HRANA ZA DOLGOŽIVOST 

v soboto 26. julija   ob 17 uri na EKO točki pri Dekanih (KOPER) 



cena delavnice* je 30 Eurov 

prijave na email dolgozivost@gmail.com 

ali po telefonu  040 291 165 

http://www.simone-godina.healthcoach.integrativenutrition.com/kontakt 

VABLJENI! 

 

 

Predavanje in delavnico vodi  Simone 
Godina 

Certificirani integrativni zdravstveni 
trener za dolgoživost 

Nutricionist funkcionalne diagnostike, 
specialist za avtoimune bolezni in 
hormonsko ravnovesje 

Članica združenja zdravljenja brez 
zdravil

Svetovalka za prehrano na Mediteranski kliniki za celostno pomlajevanje Hoteli Wellness in 
Spa  Lifeclass Portorož, ki s svojim integrativnim pristopom usmerjenim na vzroke nastanka 
bolezni uspešno pomaga že vrsto strankam do izboljšanja na način da se naučimo pravilne 
prehrane in uravnavanja drugih notranjih in zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje. 

utrinki s predavanja in novinarske konferenca v Mariboru 
http://www.lokalec.si/novice/zelenjadarski-dan-v-mariboru/ 
 
 
*za stranke, ki so že v  3 ali 6 mesečnem programu ali so ga v tem letu zaključile, je predavanja brezplačno, prav 
tako za nove udeležence , ki se odločijo za začetek s programom. 


