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BESEDA UREDNICE
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V nadaljevanju pa veliko prijazne vsebine, ki vam morda polepša kak prost trenutek. 

Prav konkretno smo že vstopili v novo leto. Kaj leto, novo desetletje! Verjamem, da ste božične in 

novoletne praznike lepo preživeli, si privoščili več časa s svojimi najdražjimi, kaj dobrega pojedli, 

odpeljali svojo prvo smučino v sezoni, prebrali tisto knjigo, ki že takooo dolgo čaka na vaši nočni 

omarici ali le preprosto lenarili. 

In upam, da niste delali (nemogočih) novoletnih obljub, ker vam za tole leto, pa tudi za celo 

desetletje, iz srca želim, da bi življenje uživali »zdaj«, v tem trenutku. Da bi bili bolj prisotni, bolj 

čuječi in osredotočeni na vse kar se vam ravnokar dogaja, na to, kar počnete in kar vas skrbi ali 

osrečuje zdaj. Ne včeraj in ne pojutrišnjem…In vsem nam želim več prijaznosti. Doma, v službi, pri 

vsakodnevnih srečanjih z neznanci v trgovini, na avtobusu, banki,… Nimamo vsak dan dobrega dne, 

prijazen nasmeh ali gesta pa delata čudeže. Vem, ni lahko a poizkusite z eno »prijaznostjo« vsak 

dan. Pozdrav, zahvala, prijazna beseda, nasmeh, dotik, iskreno zanimanje, čas,… Vsak dan si povejte 

nekaj prijaznega, večkrat se nasmehnite, pohvalite otroke, partnerja, sodelavce. 

Prijazno vabljeni k branju! 
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PRAZNOVANJE

Že tradicionalno nas vsak december obišče 

čarodej Jole Cole in tako je bilo tudi letos. 

Pripravil je čisto novo predstavo in otroci so jo 

spremljali s široko odprtimi očmi in iskrenim 

smehom. Kup daril pod novoletno jelko pa je 

vzbujal nestrpno pričakovanje obiska dedka 

Mraza. Skupaj smo ga poklicali, mu zapeli 

pesmico, otroci pa so, preden so dobili svoje 

darilo, morali odgovoriti na radovedna 

vprašanja ter obljubiti, da bodo tudi naslednje 

leto pridni v šoli in ubogali starše. 



Ob zaključku leta smo se zadnji petek pred božičnimi 

prazniki vsi zaposleni zbrali na kratkem sestanku, ki ga je 

pripravil naš direktor. Predstavil nam je poslovanje v 

iztekajočem letu, vizijo podjetja za nadaljnje poslovanje 

ter pojasnil spremembe, ki so se v podjetju zgodile v 

zadnjem mesecu. 
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ZANIMIVOPRAZNOVANJE

Ob koncu se je s posebnim plaketami za 15 in 20-letno sodelovanje zahvalil 

Mateji Umek, Gregorju Demšarju, Teji Božnik, Alenki Dular Pristavec, Andreju 

Ložarju in Damijanu Mandoviču. Po bučnem aplavzu in hitrem fotografiranju 

smo bili povabljeni na slavnostno kosilo v restavracijo Separe, kjer so nas 

razvajali z odličnim ribjim ali mesnim menijem ter vrhunskim vinom. 
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PRAZNOVANJE



OGLED PODJETJA DELTA PRONATURA 

IN DR.BECKMANN AKADEMIJA 
Pripravil: Rok Konec 
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ZANIMIVO
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ZANIMIVO

V sredini meseca novembra naju je z Natašo 

podjetje delta pronatura povabilo na ogled 

podjetja in Dr.Beckmann akademijo. Bila je 

odlična priložnost spoznati delo in ljudi s katerimi 

sodelujemo. 

Z zagrebškega letališča Franjo Tuđman, ki je po 

novem eno najsodobnejših letališč, veliko, 

funkcionalno, urejeno in zelo impresivno, sva 

poletela proti Frankfurtu. Let je potekal mirno, 

naleteli smo le na par manjših turbulenc. Da bi 

nekako pomiril nenadno rahlo povišan srčni utrip, 

sem razmišljal o statistiki nesreč z letalom, kje je 

ob padcu bolje sedeti, ali naše letalo lahko 

pristane na vodi, v mislih preletel vse video 

posnetke in filme, ki prikazujejo razburljive 

letalske podvige in spektakularne nesreče... iz misli me predrami pilot, ki naznani pristanek. Kljub pristanku 

v večernih urah, se je vseeno lepo videla ogromna razsežnost frankfurtskega letališča, ki je največje in 

najprometnejše letališče v Nemčiji, tretje v Evropi in enajsto na svetu. 

Na letališču naju je počakala Linda (regijski vodja prodaje) in skupaj smo se odpeljali na večerjo v majhno 

italijansko restavracijo Trattoria i Sicilian v osrčju Sachsenhausena, kjer nas je že čakal g. Areski (vodja 

prodaje za Evropo). Tam smo bili postreženi z odličnim sicilijanskim vinom in zelo okusno hrano. Vse 

sestavine so bile sveže in pripravljene po starih sicilijanskih receptih. Pravi košček Sicilije na Majni. 

Po kulinaričnem doživetju je sledila 

nastanitev. S taksijem sva se odpeljala v 

Egelsbach, kjer so nama rezervirali hotel, 

le streljaj od sedeža podjetja delta 

pronatura. 

 

Naslednji dan je po zajtrku najprej sledilo 

spoznavanje in marketing prezentacije. 

Prisrčen, pretežno ženski, kolektiv naju je 

sprejel toplo in s spoštovanjem, vsi so bili 

pozitivno naravnani in dobre volje. 



V Dribbdebachu, kot imenujejo del Frankfurta 

južno od reke Majn, v okrožju Sachsenhausen, 

nas je čakala restavracija Wolf Wagner s 

tradicionalnim vzdušjem frankfurtske kulture 

jabolčnega vina in drugih specialitet, ki so 

značilne za Frankfurt. Pri večerji se nam je 

pridružilo še nekaj zaposlenih iz delta 

pronature. Če so Nemci čez dan točni, natančni 

in poslovno naravnani, se zvečer prelevijo v 

prave zabavljače. 

Zadnji dan smo v dopoldanskem času imeli še 

nekaj prezentacij s področja prodaje, nabave, 

novosti in planov za prihodnost. Po kosilu v 

skritem kulinaričnem dragulju, restavraciji 

Matis Waldlust je sledil povratek domov. 

Na koncu, če povzamem. Bila je prekrasna 

izkušnja, kljub natrpanem urniku so ogled 

izpeljali z odlično organizacijo, bili so krasni 

gostitelji in z veseljem bi rad z njimi preživel še 

kakšno poslovno druženje v prihodnosti.

Sledil je »store check«. O tem, da so cene nižje 

od naših raje ne bom zgubljal besed, lahko pa 

se pohvalimo, da so naše trgovine neprimerno 

bolje urejene in založene. Krajši počitek in nato 

ogled Frankfurta ob Majni. Mesto s skoraj 

750.000 prebivalci je peto največje mesto v 

Nemčiji. V osnovi Frankfurt ni tisto tipično 

turistično mesto, kamor bi se zgrinjale trume 

turistov in je bolj ali manj poslovno in finančno 

središče Nemčije. Lahko se pohvali z večjim 

številom nebotičnikov, ki se prekrasno vidijo z 

razglednih ploščadi, med katerimi najbolj 

izstopa Commerzbank. Ta je vsa leta veljal za 

najvišji nebotičnik v Evropi, dokler mu titule ni 

prevzel ruski Vostok Tower. 

Skratka prijetno delovno okolje in klima. Najbolj 

zanimiv, poleg proizvodnje in skladišča, ki je v 

celoti avtomatizirano, je bil ogled laboratorija. 

Tam nama je Dr. Frank Strauss za vsak artikel, ki 

ga proizvajajo, pokazal kje in kako se ga 

pravilno uporablja, da je čistilo najbolj 

učinkovito. Nad delovanjem čistil me je tako 

navdušil, da sem se ob povratku domov takoj 

lotil čiščenja pečice. 
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Šolanje Franck 
Pripravil: Marko Dolinar 

ZANIMIVO
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ZANIMIVO

Po nekoliko daljšem premoru smo v sredini novembra v 

ljubljanskem hotelu Radisson Blu s Franckom Ljubljana 

ponovno pripravili šolanje za celotno prodajno Lomas 

ekipo. Po začetni kavi dobrodošlice s prigrizki smo kar 

hitro zagrizli v glavni del, saj smo celotno srečanje strnili v 

en dan. 

Šolanje smo po celodnevnem sedenju 

zaključili bolj dinamično, saj smo se 

preizkusili v sekirometu. Nekateri bolj, drugi 

pa malo manj uspešno, smo se spopadali z 

metanjem sekire v tarče, najuspešnejši pa so 

na koncu bili Tadej, Gregor Čeligoj in Gregor 

Suša, ki je na koncu tudi osvojil 1. mesto in za 

nagrado dobil sekiro, s katero nas bo lažje 

sekiral       . 

Ker je od zadnjega šolanja minilo že kar nekaj časa, od 

takrat pa se je že marsikaj spremenilo, nam je Franck v 

celoti pripravil predstavitev asortimana, smernic za 

postavitev stojal, večjih projektov za tekoče in naslednje 

leto in nenazadnje tudi, kakšna so njihova bodoča 

pričakovanja. V vmesnem času so za nas z raznimi 

toplimi napitki Franck skrbele hostese z agencije Fini 

Oglasi, ki tudi sicer izvaja promocije za Franck na 

prodajnih mestih. V sproščenem vzdušju smo se pomerili tudi v postavljanju stojal in mislim, da smo z izvedbo 

principala več kot navdušili. 

Po krajšem premoru za kosilo smo svojo priložnost za predstavitev dobili tudi mi in tako smo skozi okroglo mizo 

predstavili težave in izzive s katerimi se vsakodnevno srečujemo na terenu in v pisarni. Da pa nismo ostali samo pri 

problemih, smo predstavili tudi naše predloge za izboljšave in lažje delo in verjamem, da jih bomo večino prenesli 

tudi v prakso. 



Colgate Adria event Črna gora 2019 

– Sveti Stefan, 3.-4.10.2019 
Pripravila: Vesna Draganović 
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ZANIMIVO

Oktober je bil za nas zopet »leteči mesec«. Tokrat smo imeli 

srečanje v Črni gori v prečudovitem mestu Sveti Stefan (blizu 

Budve), bili pa smo tudi mi del zgodbe o slavenski Adrii, saj so 

ravno po naši rezervaciji letalskih vozovnic začeli z odpovedmi 

letov ter kasneje stečajnim postopkom. Seveda nismo čakali kaj 

se bo zgodilo, ampak smo rezervirali karte pri Air Serbia in si 

zagotovili še eno prijetno srečanje s Colgate timom. 

Čeprav smo imeli srečanje na morju, je na dan prihoda deževalo 

na polno. Od letališča do hotela smo imeli organiziran prevoz z 

avtobusom, ki pa je kljub slabemu vremenu vozil kot na dirkalni 

stezi. Po prihodu v hotel Maestral Resort & Casino nas je čakalo 

prijetno presenečenje, saj smo imeli rezervirano zabavo v 

casinoju. Za nas so rezervirali poseben VIP prostor, kjer smo imeli 

učno uro igre Black Jack. Dobili smo žetone v vrednosti 200€ in se 

ob učenju igre resnično zabavali. Ko veš, da je samo igra in ne 

zapraviš niti centa, ampak lahko malo tudi »tvegaš«, je užitek še 

toliko večji. Vsi skupaj smo se prepustili igri, se smejali in zabavali 

kot bi bili zopet otroci. 

Naslednji dan smo imeli v konferenčni dvorani marketinško 

predstavitev novosti za leto 2020, ki pa je bila precej drugačna, 

kot običajno, saj je strategija Colgate-Palmolive letos res 

trajnostno usmerjena. Glede na to, da je trenutno obdobje 

ekološke ozaveščenosti in se vsi vse bolj zavedamo pomena 

ohranjanja narave, bodo tudi tu precejšnje spremembe. Glavni 

cilji v naslednjih 5 letih so, da bi bilo 0% nepotrebnega pakiranja, 

čim več embalaže iz reciklirane plastike in embalaža, ki se jo 

lahko 100% reciklira (za vse proizvode). Poleg tega pa se lahko 

Colgate-Palmolive pohvali, da so razvili prvo 100% reciklirno tubo 

(za zobno kremo), sam patent pa so dali brezplačno na razpolago 

vsem. 

Ne smem pa pozabiti na dogodek, ko smo se vračali 

domov. Ko smo prišli na letališče v Podgorici, nam 

niso hoteli narediti check-in niti razložiti, v čem je 

problem. No, po nekajkratnem spraševanju se je le 

našel nekdo, ki nam je razložil, da nas je 15, ki letimo v 

Beograd, vendar pa bo avion zamudil in ne bomo 

ujeli povezanega leta naprej. Povedal je, da letalo s 

katerim lahko ujamemo naslednji let vzleti čez 15 

min, vendar je na njem samo 13 mest in naj se 

dogovorimo, kdo bo počakal in šel s kasnejšim letom, 

ter se potem znašel v Beogradu naprej… Na srečo sta 

se našli dve kolegici iz CP-ja s Hrvaške, ki sta potem s prevozom 

srečno prispeli v Zagreb, mi pa smo potovali v Business razredu, 

ker so bila prosta samo še ta mesta. 

Na takšnih srečanjih neizmerno uživamo in se jih vsakič znova veselimo. 



Obdobje ekološke ozaveščenosti je nepreklicno tukaj. In bo ostalo. Zato tudi v podjetju Colgate 

Palmolive svojo strategijo usmerjajo v bolj trajnostno delovanje in tako predstavljajo prvo 

letošnjo novost, smile for good, popolnoma naravno vegansko zobno pasto, ki vsebuje 9 

pazljivo izbranih sestavin za najboljšo zaščito vsak dan. V tubi in kartonu, ki ju je mogoče 100% 

reciklirati. V različicah Protection (za zaščito) in Whitening (beljenje). 
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PREDSTAVLJAMO

Obe različici vsebujeta: 

� Vodo – povezuje vse skupaj 

� Fluorid – ščiti pred zobno gnilobo 

� Silicijev dioksid – čisti in polira zobe 

� Glicerin – vzdržuje vlažnost zobne paste 

� Ksilitol & Aroma – za svežino & okus 

� Celulozna guma – za pravo konsistenco 

� Lauryl Glucoside & Disodium Cocoyl Glutamate 

– za penjenje, ki poskrbi za temeljito čiščenje zob. 

Whitening različica pa vsebuje še: 

� Jedilno sodo – za belilni učinek 

smile for good slovar certifikatov 

VSE KAR POTREBUJETE, NIČ ČESAR NE! 



Ponudbo zobnih krem pa so pri Colgate Palmolive obogatili tudi s 

priložnostnima kremama iz linije MaxFresh, . Za DARE TO LOVE

Valentinovo ali kadar želite dragi osebi izkazati drobno pozornost. 

Dve čudoviti, ujemajoči embalaži, ki skupaj tvorita zaljubljeno 

sporočilo, rdeči srčki v prozornem gelu se v ustih raztopijo ter 

nudijo priljubljen okus sweet mint in zagotavljajo svež dah. 
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PREDSTAVLJAMO

Seveda pa niso pozabili tudi na najmlajše, ki se 

bodo razveselili zobnih krem z novimi digitalnimi 

potiski Samoroga in Pande. 

Vsi, ki jim je dekor bivalnega prostora pomemben ali uživajo v 

čudovitih vonjih gelov za prhanje, pa bodo letos lahko izbirali 

med novimi potiski Palmolive tekočega mila FLOWER 

LOVE ter dvema novima vonjema gelov za prhanje Cozy 

MOOD in Nordic HUG. 



Neutrogena HydroBoost 

11

PREDSTAVLJAMO

Okoljski dejavniki, pomanjkanje spanja in stres poškodujejo povezanost keratinocitov in kožno pregrado, s tem pa 

omogočijo vlagi, da izhlapi. Rezultat je pusta in suha koža, pojavijo se prve gubice. Pri Neutrogeni se dobro 

zavedamo, da je hidracija pomemben predpogoj za zdrav videz kože. Zato smo ustvarili Hyaluronic Gel Matrix 

tehnologijo, edinstveno inovacijo iz Azije, ki vlaži in obnavlja kožo neposredno, od znotraj navzven in obratno. 

Zahvaljujoč svojemu učinkovitemu delovanju zadrži vlago v koži. 

Formula ustvari "skladišče vlage" iz katerega se vlaga neprestano sprošča v kožo ter jo tako ohranja navlaženo in 

čvrsto. 

Od znotraj - navzven: 

Od zunaj - navznoter: 

Kako deluje? 

Vsebuje hialuronsko kislino, ki zadrži do 1000-kratnik svoje teže v vodi. 

Edinstvena formula, obogatena s hialuronsko kislino in tremi vrstami micelarnih molekul, za trojni učinek: odstranjuje 

trdovratna vodoodporna ličila, odstranjuje nečistoče in maščobo, intenzivno vlaži kožo. 

Hkrati, zahvaljujoč glicerinu in olivnemu olju, krepi kožno pregrado in preprečuje izgubo vlage, rezultat pa je mehak 

in gladek videz kože. 

Dermatološko in oftalmološko preizkušeno. – Primerno za občutljivo kožo. – Brez parabenov. – Ni komedogeno. 

Hydro Boost Micelarna čistilna voda 

2. korak: UV zaščita 

94% žensk potrjuje občutek globinsko očiščene kože.* 

Hydro Boost City shield vlažilni fluid ZF25 

Neugodni vplivi iz okolja lahko poškodujejo zaščitni plašč kože, posledici pa sta prezgodnje staranje in izguba sijaja. 

*Samoocena 54 prostovoljk, starih od 18 do 70 let, po enotedenski uporabi izdelka, dvakrat na dan, 2016. 

Neutrogena® Hydro Boost® City Shield vodni gel ZF 25 spodbudi vlaženje kože, s 

čimer krepi njen zaščitni plašč, jo ščiti pred onesnaženostjo in škodljivimi UVB in UVA 

žarki. 

1. korak: Priprava 

ź Helioplex® ZF 25 zagotavlja boljšo zaščito pred škodljivimi UVB in UVA žarki kot 

običajni UV filtri. 

ź Njegova formula vsebuje antioksidante, ki pomagajo zaščititi kožo pred škodljivimi 

posledicami onesnaženosti in ohraniti njen mladostni sijaj. 

ź Njegova vlažilna formula, ki vsebuje hialuronsko kislino, dan za dnem ohranja in 

krepi zaščitni plašč kože, da se lahko učinkovito brani pred neugodnimi okoljskimi 

vplivi. 



12

PREDSTAVLJAMO

2. Zagotavlja neprekinjeno vlaženje kože skozi ves dan glede na potrebe kože in pomaga zgladiti 

nastale linije ali gube na koži. 

ź Gel krema za normalno / suho kožo 

3. korak: Vlaženje 

Formula gel-kreme Hydro Boost® z obnovitvenim učinkom in inovativno tehnologijo Hyaluronic Gel 

Matrix, ki: 

Hydro Boost Vlažilna krema za obraz za vse tipe kože 

ź Vodni gel za normalno / mešano kožo 

1. Ohranja vlago znotraj povrhnjice s pomočjo hialuronske kisline, saj lahko ta zadrži 1000-kratnik 

svoje teže v vodi. 

Brez olj. Ni komedogeno. Neodišavljeno. 

 1. Ohranja vlago znotraj povrhnjice s pomočjo hialuronske kisline, saj lahko ta zadrži 1000-kratnik

 svoje teže v vodi. 

 Lahka formula. Brez olj. Ni komedogeno. 

4. korak: Nega kože okoli oči 

ź � Kapljica intenzivnega vlaženja v hipu osveži kožo pod očmi. 

ź � Kapljica svežine prebudi utrujeno kožo okoli oči. 

ź � Koža je navlažena 24 ur, kar preprečuje izgubo njene prožnosti in zagotavlja, da so oči vsak dan videti 

sveže in spočite 

Tekstura osvežilnega vodnega gela za obraz Hydro Boost® je obogatena z inovativno tehnologijo 

Hyaluronic Gel Matrix, ki: 

 2. Zagotavlja neprekinjeno vlaženje kože skozi ves dan glede na potrebe kože. 

Hydro Boost®Eye-Awakening osvežilna gel krema za predel okoli oči, za sproščen, žareč videz 

obogatena s tehnologijo Hyaluronic Gel Matrix, vam s trojnim delovanjem pomaga začeti nov dan: 



Za pomladitev in bolj zdrav videz kože, uporabljajte vsak dan. Primerno za vse tipe kože. 

Vlažilna gel krema za telo z izjemno lahko strukturo zagotavlja intenzivno vlaženje in pomlajevanje. Koži 

zagotovi takojšnje vlaženje, ki ga potrebuje, tako da: 

Gel krema za roke koži zagotavlja intenzivno vlaženje, ki ga potrebuje. V hipu se vpije v kožo in na njej ne 

pušča mastnih sledi. Klinično dokazano vlaži vaše roke 24 ur in jih naredi opazno bolj mehke in gladke. Za 

najboljše rezultate nanesite dvakrat dnevno. 

Express vlažilni sprej za telo v hipu zagotavlja navlaženo, prožno in sijočo kožo ves dan. Idealno za uporabo, 

ko se vam mudi, saj se prši neposredno na mokro kožo ter tako po prhanju zadrži vlago v koži. Se hitro vpije 

brez mastnega občutka, zato se lahko takoj oblečete. Pršite blizu kože za večji vlažilni učinek ali nekoliko dlje 

od kože za osvežilno vodeno meglico. 

Linija Neutrogena®Hydro Boost®pa vključuje tudi izdelke za nego telesa. 

ü � Učinkovito kontrolira nivoje vlage, saj sprošča vlago, ko je ta potrebna. 

ü � Zadrži vlago, za osvežen občutek. 

ZANIMIVOPREDSTAVLJAMO
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Preizkusite vse izdelke iz linije Hydro Boost® za čiščenje, odstranjevane ličil 
ter vlaženje in naj vlaženje kože postane 

sestavni del vaše vsakodnevne negovalne rutine. 
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ź intenzivno vlaži kožo 

2. korak: Luščenje obraza - Skin Detox Hladilni peeling 

Nežne luščilne granule, obogatene z glikolno kislino, gladijo kožo ter z odstranjevanjem ujete umazanije, sebuma in 

ličil odpirajo pore, hkrati pa ohranjajo naravno vlažnost kože. Koža je globinsko očiščena, mehka in sijoča. Primerno za 

vse tipe kože. 

3. korak: Čiščenje kože - Skin Detox Maska 2 v 1 

Čistilna maska z glino, obogatena z glikolno kislino iz por nežno odstrani umazanijo, sebum in ostanke ličil ter hkrati 

ohranja naravno vlažnost kože. Formulo 2v1 lahko uporabljamo kot dnevno sredstvo za čiščenje ali pa kot 

razstrupljevalno masko, ki globinsko očisti pore, za mehko in sijočo polt. 

1. korak: Priprava kože - Skin Detox Micelarna voda 

Rešitev je, da pravilno očistimo in razstrupimo kožo s primernimi proizvodi.  Neutrogena Skin Detox 
odstrani 100% toksinov. Nov linija za boj proti strupom in onesnaževalcem, v pomoč koži, da ponovno pridobi svoj 

izgubljeni sijaj, ne da bi jo izsušil. 

Kako deluje? Zahvaljujoč glikolni kislini, ki je glavna sestavina v Skin Detox proizvodih. 

Dnevna nega za razstrupitev kože s pomočjo Neutrogena Skin Detox proizvodov z glikolno kislino 

Edinstvena formula, obogatena s hialuronsko kislino in tremi vrstami micelarnih molekul s sinergijskim delovanjem za 

trojni učinek: 

Onesnaženost zraka hitro narašča, prav tako tudi njegov vpliv na kožo. na Kitajskem, kjer je Kot prvi so bili strokovnjaki 

onesnaženost zraka še posebej intenzivna, osredotočeni na škodo, ki jo koži povzročijo onesnaževalci zraka s tem, ko 

mašijo pore, izsušujejo kožo in vodijo do prezgodnjega staranja. Onesnaženost zraka prodre globoko v kožo, povzroči 

vnetje, pa tudi izsušenost, kar vse pospeši staranje kože. 

ź odstranjuje ličila, tudi vodoodporna 

ź odstranjuje vse nečistoče in odvečno maščobo 

Neutogena Skin Detox 

Glikolna kislina izvira iz sladkornega trsa. Je moderen trend v strokovni kozmetologiji. Zelo je priporočana zaradi 

svojega učinkovitega luščilnega delovanja, zahvaljujoč mikrogranulam, ki prodrejo globoko v pore ter jih očistijo vseh 

ujetih nečistoč, ne da bi dražile kožo. Posebna prednost izdelkov Skin Detox je, da ne izsušijo kože, saj v koži ohrani vso 

potrebno vlago ter ji pomaga povrniti njeno izgubljeno mehkobo in sijaj. 



Novi  asortiman  za nego kože z roza grenivkoNeutrogena® Refreshingly Clear

Neutrogena® Refreshingly Clear je popolna nega za kožo, nagnjeno k aknam in drugim nepravilnostim. 

Formula vsebuje roza grenivko in ima njen značilen vonj. Vsebuje tudi vitamin C, za bolj čisto, žarečo polt. Brez 

olja in parabenov, gel za umivanje obraza in peeling nežno čistita ter tako pomagata preprečevati 

nepravilnosti, vlažilna krema za obraz pa nudi 24�urno vlaženje, ne da bi zamašila pore. 

PREDSTAVLJAMO
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NEUTROGENA® Refreshingly 

Clear Gel za umivanje obraza z 

roza grenivko in vitaminom C je 

poživljajoč gel za dnevno 

umivanje obraza. Razvit, da 

pomaga preprečevati 

nepravilnosti, gel za umivanje 

nežno čisti kožo obraza ne da bi 

jo izsušil – za bolj čisto, žarečo 

polt.

Formulirano za kožo, nagnjeno k 

nepravilnostim, NEUTROGENA® 

Refreshingly Clear brezoljna 

vlažilna krema nudi 24h vlaženje 

ne da bi zamašila pore. Razvita z 

dermatologi, osvežujoča, lahka 

formula z vonjem roza grenivke 

pomaga, da je koža čista in 

žareča. 

NEUTROGENA® Refreshingly 

Clear Dnevni peeling z roza 

grenivko in vitaminom C je 

poživljajoč peeling za obraz. 

Brezoljna formula z naravnimi 

luščilci globinsko čisti, da 

odmaši pore in pomaga 

preprečevati nepravilnosti ne 

da bi izsušila kožo. Dnevni 

peeling za obraz osveži in očisti 

kožo - za bolj čisto, žarečo polt.

Vitamin C se pogosto uporablja v kombinaciji z retinolom in hialuronsko kislino za spopad z stopnjami vlage, gubami 

in tonusom kože. Druga prednost vitamina C je, da je primeren in pomirjajoče varen za večino tipov kože in se lahko 

uporablja zjutraj ali zvečer. Pri uporabi zjutraj lahko ščiti pred okoljskimi stresorji, ponoči pa lahko odpravi oksidativne 

poškodbe.  Vitamin C lahko najdete v serumih, gelih in kremah, pa tudi v praških, da vam nudi osveženo, bolj žarečo 

kožo. Preizkusite ga tudi sami v Neutrogena® Hydroboost ® City Shield Vlažilnem fluidu ZF25, Neutrogena® 

Refreshingly Clear gelu za umivanje obraza in Neutrogena® Refreshingly Clear dnevnem peelingu.

Vitamin C je starodaven favorit za vse tiste, ki  iščejo okrepitev svojega imunskega sistema a ta sestavina lahko 

naredi veliko več, kot le odžene prehlad. Prednost formulacij z vitaminom C je v tem, da se enostavno absorbirajo, 

njihove antioksidativne lastnosti pa lahko pripomorejo k temu, da vaša koža izgleda bolj bleščeča. To pomeni, če 

vaša koža izgleda pusta in utrujena, lahko vitamin C okrepi moč njenega sijaja.  

O vitaminu C



ECO Krpice za vpijanje barv in umazanije 

Eco Krpice za vpijanje barv in umazanije so nova trajnostna rešitev za zaščito oblačil 

pred zabarvanjem – 100% delovanje brez kompromisov. Hitro in učinkovito vpijanje 

barv. Preizkušen „colour-lock" sistem v krpici iz naravnih vlaken zagotavlja, da barve 

varno ostanejo na krpici, perilo pa ohrani svoje živahne barve. 

ź Visoko vpojna krpica je narejena iz vlaken rastlinskega 

porekla, ki izvirajo iz trajnostno upravljanih gozdov 

ź Embalaža ima FSC certifikat, narejena je iz recikliranjega 

papirja in je popolnoma reciklirna 

ź Deluje tudi pri nizkih temperaturah pranja 

ź Preprečite zabarvanje, da bodo oblačila videti dobro dlje 

časa 

NAŠA EKO ODGOVORNA IZBIRA 

PERITE PAMETNEJE &OPERITE VEČ POLNIH STROJEV 

ź Prihranite vodo, energijo in detergent 

ź Brez dišav, encimov in barvil 

ź Certificirani so MADE IN GREEN, kar zagotavlja eko-

prijazne in socialne standarde skupaj s proizvodnimi 

procesi 

Krpice za osvežitev barve & vlaken 2v1 - BLACK VELVET 

Je vaše najljubše črno oblačilo obledelo in je polno malih muck, zaradi katerih izgleda 

ponošeno? Sprostite se! Nove Dr. Beckmann krpice za osvežitev barve & vlaken - black 

velvet z inovativno formulo za nego barve in vlaken med pranjem obnovijo in ščitijo 

črne tkanine tako, da lahko dosežete intenziven in gladek videz s kar najmanj truda. 

Specialna formula z izjemno kvalitetno barvo se med pranjem poveže s tekstilom, 

hkrati pa posebni negovalni encimi zgladijo poškodovana vlakna ter tako preprečujejo 

muckanje. Le dodajte krpico v običajni program pranja in uživajte v dolgotrajni globoki 

črnini. 
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Funkcionalna oblačila imajo mnogo 

lastnosti kot odpornost proti vetru in 

vodi, zračnost, uravnavanje toplote in 

odpornost proti madežem, da 

zadovoljijo vse potrebe/zahteve 

uporabnika glede delovanja v 

ekstremnih pogojih (npr. tek, pohod, 

plezanje, dež, sneg, veter, ipd.) 

Sčasoma se lahko male pore na 

tkanini zamašijo z umazanijo ali 

znojem ter izgubijo svojo pravo 

funkcijo in lastnosti. Še posebej 

membrana s časom izgubi svojo sposobnost zadrževanja vode in vetra (celo po 3-eh 

pranjih). Večina običajnih detergentov na tekstilu pusti tanek film, ki še bolj zamaši pore. Zato 

funkcionalna oblačila med pranjem potrebujejo posebno nego. 

Dvojec z visokim potencialom 

Zahvaljujoč tehnologiji vlaken in 

materialu, so funkcionalna oblačila 

zelo uporabna na prostem in v 

športu. 

Detergent za športna oblačila:

ü Ohranja membrano za vzdrževanje originalne zračnosti 
tkanine

ü Ohranja membrano ter s tem vzdržuje originalno zračnost 
materiala � 

 

ü �Impregnira funkcionalna, zunanja & športna oblačila ter 
tako poveča in vzdržuje delovanje vlaken  � 

 

ü �Nežno čisti funkcionalna, zunanja & športna oblačila, za 
vzdrževanje in boljše delovanje vlaken   � 

ü Uravnotežena formula je zasnovana kot idealna priprava 
pred impregnacijo 

ü Nevtralizira neprijetne vonjave � 

Sredstvo za impregnacijo: 

 

ü Osveži impregnacijo tkanine � 

ü Primerno za  uporabo med pranjem 
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Hiter program pranja je priročno orodje za prihranek časa pri gospodinjskih opravilih. Najpogosteje ga 

uporabljajo družine z otroki, mlajšimi od 14 let* in je 2. najpogosteje izbrani program pranja perila v 

Evropi**. Žal pa običajni detergenti niso učinkoviti pri pranju normalno umazanega perila na hitrem 

programu pranja, saj ne morejo doseči enakega delovanja kot pri standardnih programih pranja. Encimi, 

ki jih vsebujejo moderni detergenti za pranje perila, so polno učinkoviti le pri običajnem (dolgem) 

programu pranja. Novost na trgu, Dr. Beckmann Quick Wash Booster pa sedaj omogoča nežno in 

učinkovito pranje v hitrem programu pranja. 

 

Nežno & temeljito čiščenje v hitrem programu pranja perila je sedaj mogoče 

 

Hitro pranje – prepričljivi rezultati 

Okrepi & poudari delovanje detergenta pri hitrih programih pranja 

V kratkem času in celo v hladni vodi od 20°C 

Učinkovito odstranjuje različne madeže & trdovratne vonjave 

Nežen do vlaken & barv 

Express 2-komponentna formula s posebnimi, površinsko aktivnimi delci 
proti madežem in neprijetnim vonjavam deluje hitro in tudi v hladni vodi. 

Vir: *Concept Test DE,UK,FR Textil Treatment & Quick Wash, quick wash users W 25-69 yo total n=600 per concept, 
n=1200  08/2018; **Lightspeed GM/Mintel – Internet users aged 16 + w/ HHR (F 916 / DE 922 / IT 900 ES 940 / UK 1.626) 
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kolekcija poleg tega, da vam 

pomaga ustvariti osupljive 

stajlinge, s svojim prelivajočim 

pastelno modrim in lila leskom, 

govori tudi sama zase. 

Natopljeni s 4-mi minerali 

naravnega izvora, vključujoč 

kameno strelo, turmalin, opal 

in mesečev kamen, vam bodo 

ti pripomočki pomagali pri 

doseganju čudovito gladkih in 

sijočih las, vsak dan. 

ź 100% vodoodporen  � 

ź Izskočen prirezovalnik za podrobnosti 

Gladko obrita glava je ponovno IN! Obrijte svojo glavo v 

manj kot 2 minutah* s 5-imi brivnimi glavami in uživajte v do 

50 minutah’ brezhibnega delovanja brez polnjenja, ki vam 

skoraj ves mesec  zagotavlja urejen videz†, z izjemnim, 

0.2mm »skin-close« prirezovanjem. 

ź  5 brivnih glav obrije vašo glavo v manj kot 2 minutah* � 

ź Skin-Close rezultati  – 60% večja pokritost** prirezovanje 

do 0.2mm � 

 

ź Easy Clean Hair nastavek za shranjevanje prirezanih las � 

Lastnosti:  

ź Do 50 minut delovanja po 2 urnem polnjenju – skoraj 

mesec delovanja brez potrebe po polnjenju† � 

ź Gibljiv vrat in rezila � 

 

Ultimate Series Rx5 

**v primerjavi s standardnimi Remington rotirajočimi brivniki 

†Glede na 3 minutno uporabo, vsake 2 dni

*pri 2-dnevnem narastku (1mm). 
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Naredite trajen vtis! Vpadljiva reliefna kovinska tekstura kolekcijo Geo Steel razlikuje od drugih! Z uporabo 

novih materialov, kot tudi geometrijsko estetiko, je tej kolekciji usojeno, da pritegne in vzdrži pozornost 

vsakogar. 

 

Geo Steel Collection 

 

 

                      Collection

 

Naj peka spet postane zabavna! 

Uživajte v zabavnem pečenju brez 

napora s kolekcijo ročnih mešalnikov 

Swirl. Zasnovani v štirih vznemirljivih 

barvah in ekskluzivno spiralno obliko 

metlic, ročni mešalniki zmešajo 

sestavine hitreje in bolj enakomerno, vi 

pa lahko uživate v trenutkih, ki vam 

nekaj pomenijo. 
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LOKA kava 

 

V lanskem letu je bila embalaža Loke Special deležna prenove, saj se je izkazalo, da se embalaži 

Loka kave in Loke Special premalo razlikujeta in ju uporabniki med seboj mešajo. Zasnovana je bila 

bolj sveža, mladostna in sodobnejša embalaža, ki je bila všeč oziroma zelo všeč 80% uporabnikov*. 

Kakšna pa se zdi vam? 

 

 

 

je slovenska znamka kave, ustanovljena leta 1963. Blagovno znamko kupci povezujejo s toplino, 

domačnostjo, skrbnostjo, trenutki zase, za družino in prijatelje. Na prodajnih policah trenutno 

ponuja dve liniji: 

ź Loka kava je klasična mleta kava, po okusu enaka skozi desetletja, glede na kontrolo kakovosti 

pa zadnja leta še boljša. Uporabniku zagotavlja enak, močan okus, ki ga zjutraj prebudi in ga je 

vajen. 

ź Loka Special pa je novejša mešanica kave, na trgu od leta 2015. Njen okus je posebej prilagojen 

slovenskemu uporabniku. Nova mešanica združuje prefinjenost skrbno izbranih kavnih zrn i 

preprostost priprave premium kavne izkušnje v domači kuhinji. Posebna, bogata in aromatična 

mešanica razvaja z naravnimi notami čokolade. 

 

 

ź najboljša po verjetnosti nakupa 

Zanimiva dejstva: 

Loka Special v primerjavi s top dvema blagovnima znamkama mlete kave po slepem testu**:  

ź najbolj všečna kava na splošno 

ź najboljša kava po okusu in vonju 

 

*Vir: Mediana, Test embalaže, januar 2020, N:100 ** Vir : mediana, Slepi test ocene posamičnih kav, januar 2020, N:100 
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IS KP Supernova, izpostavitev Colgate Palmolive 

dm TKS, Hot Spot 
izpostavitev elmex 

IS Vič, izpostavitev Colgate  

dm Škofja Loka, 
blag. izpostavitev Colgate 

IS NG Qlandia, izpostavitev  
Colgate Palmolive
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HM Šmartinska, končnica Colgate 

HM Šmartinska, 
izpostavitev Colgate 

HM Domžale, končnica elmex 
HM Šiška, končnica Colgate 

HM Ptuj,  izpostavitev Colgate 
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HM CE, končnica darilni paketi 
NTR in LPM

HHM NG darilni paketi 
NTR in LPM 

HM KP, končnica darilni paketi 
NTR in LPM

HM Šiška,izpostavitev 
darilni paketi NTR in LPM HM Eva Lovše, 

končnica darilni paketi LPM
24
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Tuš Planet MB, izpostavitev 
darilni paketi LPM

Drogerija Tuš Planet KP, 
osvetljena stena Neutrogen

Tuš Planet KR, izpostavitev Johnson's 
HM Šiška, izpostavitev LPM 

ISP MS, izpostavitev darilni 
paketi LPM in NTR 
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HM Šiška, Wint er Activation 

HM Velenje, končnica Listerine 

HM Šiška, izpostavitev Listerine 

HM CE, končnica Listerine, Carefree 
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HM CE, končnica Rose 

IS Citypark, stojalo Rose 

IS HM Šiška, končnica LPM
IS Qlandia MB, stojalo Rose

IS Velenje, stojalo Rose 
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BB KR, izpostavitev Dr. Beckman

Drogerija Tuš Domžale, 
izpostavitev Dr. Beckman

M Tehnika Črnuče, 
izpostavitev Dr. Beckmann 

HM Šiška, izpostavitev Dr. Beckmann 
krpice zavpijanje barv in umazanij
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 HarveyNorman CE, izpostavitev Russell Hobbs 

Merkur Ptuj, izpostavitev Remington  

SM Vrhnika, Prime time izpostavitev Remington 

M SM Lucija,  izpostavitev Remington 

Market Jagoda, 
Prime time 

izpostavitev Remington 

IS NG,  Remington 
letno stojalo 2020 
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HM Jesenice, stojalo Varta & Air 

IS KP, stojalo Varta 

M Žalec stojalo Varta & Air 

Merkur Vižmarje, stojalo Varta Merkur Jarše, stojalo Varta 
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Priredila: Maja Logar 

V možganih je sinapsa tista, kjer se stikajo živčne celice. Ta prostor med celicami dovoljuje električnim signalom, da se potujejo 

iz možganov po vsem telesu. Ti signali  so pomembni za vse, od premikanja mišic in občutka bolečine, do tega, da se 

spomnimo, kje smo pustili ključe.  

Vsaka živčna celica za optimalno delovanje potrebuje specifično prehransko podporo. A večina starajočih ljudi preprosto strada 

svoje možgane teh pomembnih hranil z dieto (zdravo za srce), ki ji primanjkuje jajc, rdečega mesa in sira, hrane, ki vsebuje ta 

vitalna hranila, ki vzpodbujajo možgane. Dejstvo, da mnogim ljudem primanjkuje magnezija, vse skupaj samo še poslabša.  

Kako si s hrano pomagamo do bolj zdravih možganov 

 

 

Ko se staramo, te pomembne povezave slabijo, signali se razpršijo in lahko se razvijejo opazne težave s spominom in znanjem.   

Zdravi možgani odrasle osebe imajo okoli 100 milijard živčnih celic. V povprečju je vsak nevron povezan z ostalimi nevroni s 

približno 10,000 sinapsami. Več kot imate teh povezav, boljši je vaš spomin, hitreje vaši možgani procesirajo informacije in boljša 

bosta vaša pozornost in fokus. 

 

Izjemna hrana za možgane 

Ko pomislite na jajca, je holesterol 

verjetno prva stvar, ki vam pade na 

pamet. Resnica pa je, da vaši možgani 

potrebujejo holesterol za pravilno 

delovanje. Pravzaprav je velik del vaših 

možganov sestavljen iz holesterola. 

Bel fižol – pomaga pri komunikaciji 

možganskih celic 

Je odličen vir fosfatidilserina, hranila, ki 

gradi možgane. Natančneje, podpira 

komunikacijo med celicami, ki je 

bistvena za vaše možganske celice. 

Pomembna je tudi za koncentracijo, 

učenje in spomin.  

Goji jagode – ščitijo možganske celice 

Dokazano ščitijo možgansko tkivo pred stanji nizkega kisika in krepijo možgansko krvno bariero – posebno 

membrano, ki ščiti možgane pred nevarnimi toksini.  

Orehi – krepijo moč možganov 

Ker orehi vsebujejo visoko koncentracijo omega 3 maščobnih kislin, so odlični za zdravje možganov. Vaši možgani 

se v glavnem sestojijo  iz strukturiranih maščob, ki so pomembne za normalno delovanje možganskih celic. Zato so 

orehi »hrana za možgane«.  

Jajca – podpirajo zdravo možgansko 

strukturo 

Med vrhunsko hrano za možgane pa štejemo tudi mastne ribe, borovnice, kurkumo, brokoli, 

bučna semena, črno čokolado in oreščke. 

Kar težavno je s prehrano dobiti vsa hranila, ki jih možgani potrebujejo za optimalno delovanje. 

Dober način podpore možganom je lahko uživanje prehranskih dopolnil s katerimi na enostaven 

način možganom zagotovite vsa hranila, ki jih potrebujejo.  

31

MIND, BODY & SOUL



Vanjo prištevamo rojene med letom 1986 in 2000. Veljajo za 

najbolj ozaveščeno in izobraženo generacijo vseh časov (razen 

Z, ki še prihaja). Hkrati veljajo za najbolj “izgubljeno” generacijo.  

Zaznamujejo jo pozitivna samopodoba, samozadostnost, 

tehnološka pismenost in zmožnost opravljanja več stvari hkrati 

(multi-tasking). Pripadnost podjetju je pri tej generaciji precej 

nizka, bolj kot podjetju, so pripadni ljudjem v podjetju, ki jim 

zaupajo in projektom, nalogam, ki jim predstavljajo izziv. Veliko 

jim pomeni fleksibilen delavnik in zelo jih moti “ukalupljenost”. 

Ne vidijo smisla v tem, da čas preživljajo v službi, če nimajo dela. 

Hkrati pa jim ni težko ostati v službi veliko dlje, kot je njihov 

delavnik, če imajo pred seboj izziv in mora biti neko delo 

opravljeno. So zelo kreativni in pripravljeni na hitre spremembe, 

kar je za podjetje neprecenljivo. Veliko jim pomenijo pohvale, 

želijo soodločati in deliti svoje ideje. Kariera jim mora 

predstavljati izziv.     

 

S poznavanjem in upoštevanjem generacijskih razlik med 

našimi zaposlenimi lahko pripomoremo k boljši komunikaciji 

znotraj podjetja ali teama. 

Ljudje smo si različni, imamo različne potrebe in različno 

delujemo. Veliko je odvisno od osebnosti posameznika, nemalo 

pa tudi od generacije, ki ji pripadamo. Vsako generacijo so 

namreč močno sooblikovali družbeni vplivi in dogodki njenega 

časa.  Med delovno aktivnim prebivalstvom trenutno največ 

ljudi pripada trem različnim generacijam, to so baby boom 

generacija, generacija X in generacija Y.  

Baby boom generacija 

 

Predstavljajo jo rojeni med letoma 1966 in 1985.  V veliki meri so 

usmer jeni  v rezultate ,  samostojn i ,  ceni jo  časovno 

uravnoteženost med službo in prostim časom, so pa velikokrat 

tudi uporniki proti klasičnim avtoritetam. Bolj kot podjetju, so 

pripadni svojemu poklicu. Zavedajo se pomena izobrazbe, 

vendar še niso ambasadorji vseživljenjskega učenja.  

Generacija X 

 

Pripadajo ji rojeni med leti 1946 in 1965. Glavna značilnost te 

generacije je skrb za družino, čas za hobije in urejen delavnik s 

hitrimi prihodi domov. Odlikuje jih želja po uspehu, dobro 

funkcionirajo v timu in so naravnani k storitvam. Veliko dajo na 

besedo, osebni stik je zanje pomemben, spoštujejo pravila in 

večinoma ne marajo hitrih sprememb. Težave se lahko pojavijo 

zaradi pretirane samopromocije in v spodbujanju konfliktov. 

Večinoma so visoko pripadni podjetju in sledijo avtoritetam za 

doseganje ciljev podjetja. 

Generacija Y 

 

 

Kako bolje razumeti sodelavce? 
Priredila: Maja Logar 

Ko razumemo generacijske razlike, 

postaneta tudi komunikacija in vodenje 

zaposlenih lažja in bolj učinkovita. 

 

 

Pripadniki baby boom generacije so 

komunikacijsko najbolj učinkoviti in dovzetni 

ob osebnem stiku, radi imajo dolge 

sestanke in zapisnike, veliko situacij rešujejo 

tudi preko telefona. Pripadniki generacije X 

komunicirajo po e-pošti, še vedno cenijo 

osebni stik in uporabljajo telefon. Generacija 

Y je tekstovna generacija. Zanje je tudi v 

poslovne namene povsem sprejemljiva 

komunikacija preko sms-ov, skyp-a, 

facebook-a ali viber-ja. Osebnih srečanj ne 

marajo oz. ne cenijo njihove vrednosti. 

Različnost lastnosti generacij je velik izziv za 

vodje. Hkrati pa ima veliko pozitivnih 

učinkov, saj se drug od drugega lahko veliko 

naučimo, postajamo bolj strpni, s 

sodelovanjem pa se povečuje učinkovitost 

celega tima. 

 

Izjemno pomembna razlika med 

generacijami se pojavi pri načinih 

komuniciranja. 
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S prihodom pomladi smo osvežili tudi naš vozni park. Dopolnil ga je 

nov kombi, Mercedes Sprinter 314 CDI Furgon, ki ponuja izjemno 

veliko raznovrstne opreme. Že samo serijska oprema omogoča zelo 

prijetno in varno vožnjo, vendar se vse tisto, kar ga resnično odlikuje, 

izkaže šele v praksi, med vsakodnevno vožnjo. Zvezda na vozilu ne 

pooseblja le kakovosti, zanesljivosti, dolgotrajne varnosti in 

gospodarnosti, temveč tudi dinamično obliko, najvišje udobje in 

edinstveno doživetje vožnje.
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VSE NAJBOLJŠE
VSEM, KI PRAZNUJETE V TEM OBDOBJU



Neodločna tehtnica se sprva ne more odločiti, ali ji 

karantena odgovarja ali ne. A tudi tehtnice lahko 

uživajo v karanteni, saj tudi one potrebujejo mir in 

čas zase, da se regenerirajo. Čeprav sedaj zelo rade 

klepetajo po družbenih omrežjih. Tehtnice  znajo 

težke čase spremeniti v produktivne čase. Imajo pa 

tudi več časa za dolge prhe ali kopeli, pa gledanje 

romantičnih filmov... In čeprav jim je trenuten čas 

verjetno pristrigel finance, vseeno rade pogledujejo 

stvari po spletnih trgovinah in si kaj naročijo. Ker pač 

neizmerno uživaj v lepih stvareh. 

RAK TEHTNICA

Rak že tako ali tako najbolj uživa v svojem domu in z 

družino. Sicer so zelo radi tudi zunaj, vendar ne v 

velikih družbah in gnečah, raje imajo samoto v 

naravi z določenimi ljudmi, ki jim zaupajo. Sicer pa 

uživajo v svojem svetu, v samoti, radi sanjarijo in 

uživajo v svojih fantazijah. V tem času je torej 

rakcem prav super, saj jim končno nihče ne more 

očitati, da so doma, kjer pišejo, berejo, gledajo filme 

in ustvarjajo.

Horoskop
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Katera znamenja najbolj uživajo v karanteni?
Poglejmo si, katera znamenja sprejemajo karanteno kot nekaj dobrega 

in jim distanca od družbe prav prija. 

Nekaterim je karantena bližje kot drugim. Nekateri (bolj ekstrovertirani) 

ljudje se počutijo bolj tesnobno (to so verjetno še posebej 

dvojčki, strelci, ovni ter levi) nekateri pa v njej lahko prav uživajo! 
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Ribe že tako ali tako uživajo doma, saj imajo 

pogosto zelo introvertirano naravo. Sedaj imajo čas, 

da lahko njihova ustvarjalna narava zacveti; berejo 

knjige, slikajo, pojejo, pečejo... Izvajajo jogo, 

meditirajo ali pa so zavite v udobno odejo. Paziti 

morajo le, da ne zapadejo v strah in paniko. 

BIKVODNAR

DEVICA

Device pa sedaj najbolj uživajo, ker lahko dlje spijo 

in ustvarjajo v kuhinji. Najbolj pa jim je ta čas pisan 

na kožo zato, ker imajo končno dovolj časa, da 

organizirajo omare, pospravijo in temeljito počistijo 

ter dezinficirajo dom. 

KOZOROG

Vodnarji so tako ali tako neodvisni, da ne 

potrebujejo prav veliko druženja. Sedaj gledajo 

znanstveno fantastiko ali različne poučne videe na 

YouTubu, berejo, razmišljajo, kako pomagati 

ljudem, živalim in planetu ter že načrtujejo nove 

projekte, ki jih bodo lahko izpeljali, ko se karantena 

konča. Sedaj imajo več časa za meditacijo, pisanje, 

spanje in... ja, tudi za ignoriranje ljudi.

RIBI 

Za kozoroga je sedaj dober čas, ker se lahko 

končno malo odpočije, če le ima to možnost, saj je 

sicer deloholik, ki se rad žene do onemoglosti. Če 

seveda sedaj ne gara preveč od doma. Kakorkoli, 

sedaj je čas, da se posveti tudi drugim rečem, ne 

samo delu in karieri. 

Bikci načeloma sedaj uživajo v miru, saj lahko veliko 

spijo, jejo in berejo. Prižigajo svečke in ustvarjajo 

sproščeno vzdušje. Radi tudi kuhajo okusne jedi in 

imajo filmske večere. Lahko prebarvajo pohištvo, 

predelajo obleke ali počnejo kaj drugega z rokami, 

da si polepšajo in uredijo dom. Biki si znajo narediti 

svojo karanteno udobno, prijetno in toplo. 

ŠKORPIJON

Škorpijon pa ima sedaj čas, da se bolj posveti 

duhovnosti, mističnostim in svojim globinam. Če 

ima partnerja, pa to za škorpijona seveda pomeni 

tudi več posteljnih aktivnosti, v katerih neizmerno 

uživa. 

Omenili nismo ovna, leva, dvojčka in 

strelca, saj ta znamenja najmanj 

uživajo v samoizolaciji. Oven bo ta čas 

preživel mirno, če le ima na voljo 

dovolj gibanja in rekreacije (sicer bo 

postal nesramen do svojih bližnjih in 

se prepiral), podobno velja tudi za 

strelca. Dvojček si lajša karanteno s 

telefonskimi klici in pogovori na 

družbenih omrežjih ter serijami, lev 

uživa v kuhinji in se razvaja, ko začne 

pogrešati pozornost, pa bo verjetno 

organiziral kakšno on-line večerjo...
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