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SPREMNA BESEDA

S

Kazalo

poštovani bralci Moje Thermane, cenjeni gostje,

v Thermani, d. d., družbi dobrega počutja, se letos počutimo prav posebej praznično. Dopolnili
smo jih namreč že 165.
165 let, odkar predano skrbimo za dobro počutje naših gostov, 165 let od takrat, ko so vrelci
termalne vode L aško dobili svoje poslanst vo – da vračajo zdravje, da izboljšujejo počutje.
Bila so nedvomno razburljiva desetletja. Od časov kopališča, ki je nosilo imenitno cesarjevo
ime in gostilo prestižne Dunajčane, do vojnih ran, ki so spremenile bleščečo podobo
zdravilišča. In nato vzpon medicinske rehabilitacije, ki je dober glas o čudežnih vrelcih in
“rokah” L aškega ponesla daleč naokrog. Dobro desetletje nazaj je zdravilišče dobilo nove
vsebine. Vrhunsko ponudbo zdravst venih programov je dopolnil nov kompleks Thermana
Park s termalnimi doživetji za družine pod edinst veno stekleno kupolo, wellness razvajanji,
kongresnim centrom in ostalo pestro ponudbo ter tako postavil še enega v nizu pomembnih
mejnikov v razvoju družbe.
Vedno znova so ljudje v vrelcih termalne vode Laško videli moč in potencial, videli so zgodbo
o uspehu, ki ne pride sam od sebe. Naravne danosti, zdravilna moč termalnih vrelcev ter trdo
delo zaposlenih so botrovali k uspehu.
Zaposleni Thermane razumemo, da smo v skrb dobili izjemno zapuščino narave in dediščino
prednikov – ustanoviteljev te družbe. Kot boste prebirali v nadaljevanju Moje Thermane, ki
smo ji tokrat vdahnili tudi malo naše zgodovine, je marsikateri lastnik zdravilišča z dušo
in s telesom verjel v veličastnost te zgodbe in vanjo vložil resnično vse. Verjel je v moč in
zdravilnost laške termalne vode, ki skozi leta ni izgubila niti trohice svoje blagodejne moči
in nas nikoli ni pustila na cedilu. Vedno je tekla svojemu poslanstvu naproti – zagotavljala je
naše dobro počutje.
Cenjeni gostje, tradicija 165 let je zgovoren dokaz naše strokovnosti in kakovosti. Z vsakim
dnem dokazujemo, da smo vredni zaupanja. Prepričajte se o tem tudi sami. Razvajajte vse
svoje čute in se pri nas počutite kot doma.
Mi pa bomo ponosno za zdravje in dobro počutje skrbeli še naprej. Predanost in srčnost bomo
še naprej vsakodnevno vnašali v opravljanje ne zgolj našega dela, temveč poslanstva. In če si
resnično predan, če s srcem čutiš, kaj delaš, potem uspeh ne more in ne sme izostati. Veselimo
se naslednjih 165 let. Veselimo se vaše družbe.
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Blišč je zamenjala vojna

Laški trg
bi verjetno še dolgo ostal
odročen in dremav, če ne bi
dunajski načrtovalci železne ceste
Dunaj–Trst začrtali ravno po tej ozki
dolini. Razlog, zakaj je železnica namesto
čez Trojane krenila čez Laško in naprej
skozi Zasavje, je bil preprost –
premogovniki in premog, ki je bil vir
gospodarskega razvoja in
»gorivo« za železnico.

v skrbi za zdravje
in dobro počutje
Povzeto po zgodovinskem pregledu Jureta Krašovca iz knjige 145 let Zdravilišča Laško. / Fotografije so last Muzeja Laško.

N

a laški trški gmajni so ljudje dolgo vedeli za izvirke tople vode. Med grmičevjem, trstičjem in močvirsko travo
je sneg vedno najprej skopnel. Domačini so izvirke iskali, jih poglabljali, utrjevali, a muhasta in pogosto
poplavna Savinja jih je vedno znova zasipavala.

Cesarsko kopališče je laško zapisalo na zemljevid

Z velikim zanosom se je laških toplih izvirkov, ki jih je našel zaradi gradbene napake, lotil avstrijski inženir
Leopold Rödel, ki je vodil gradnjo železniške proge od Celja do Laškega. Izvirki mu niso dali miru, laški župan
Karel Valentinič je v njegovih načrtih začutil moč uresničenja in s takratnima občinama Laški trg in sv. Krištof
je Rödel 15. septembra 1852 sklenil kupno pogodbo ter se v njej zavezal, da bo v treh letih zgradil kopališče.
Za zemljišče je plačal 600 goldinarjev, hkrati pa domačinom za vselej priznal služnostno pravico do kopanja
po znižanih pristojbinah, za katero so se v kasnejših letih še večkrat borili. Leta 1853 so odprli zidan kopališki
bazen, ki je bil med takratnimi bazeni v štajerski deželi, nemškem in slovenskem delu, največji. Zgradili so
obrambne nasipe proti poplavam, zasadili cvetne grede in drevesni park ter pridobili pravico, da se kopališče
ponaša s cesarjevim imenom. 1. maja 1854 je bilo kopališče Kaiser Franc Josephs – Bad tudi uradno odprto.

Dunajska smetana na počitnicah v Laškem

Dr. Lorenz von Stein je kopališče kupil leta 1856/57. Njegov cilj je bil v obetavne toplice pritegniti visoko družbeno
smetano. Začel je v kopališkem parku, v katerega je zasadil eksotično in avtohtono drevje, po zgledu dunajskih parkov
je dal urediti senčne in sončne vrtove, ki jih je napolnil s številnimi kipi. Nadzidal je kopališko poslopje za tri nadstropja in
v prizidku ustvaril Bidermajerjev salon. Ob Savinji je postavil lesena kopališka paviljona – enega za moške in drugega za ženske.
V glavnem poslopju je med drugim uredil tudi vrhunski novosti tistega časa – telefon in telegraf. Leta 1879 je zdravilišče kupil dunajski povzpetnik in navdušen športnik Teodor Gunkel. V njegovem času so posodobili kopališke naprave in leta 1882 postavili prvo električno centralo na vodni
pogon na slovenskih tleh. Povezal se je s tedanjim lastnikom pivovarne, ki je tako začela variti termalno pivo. Gostje zdravilišča so ga hudomušno imenovali
»sanitarno pivo« (»Sanitarbier«), ki naj bi bilo najboljše v tedanji Avstriji. Kot navdušen športnik je dal zgraditi večstezno kegljišče, teniški igrišči, omislil si je tudi
takrat modni kriket. Zgradil je konjušnico z dvanajstimi konji, ki so jih gostje lahko tudi jezdili. Za svoje konje je zgradil tudi poseben bazen s termalno vodo, saj
ni želel, da bi se ob kopanju v Savinji česa nalezli. Premogel je nekaj cirkuško izurjenih psov, ki so podnevi zabavali goste, ponoči pa čuvali zdraviliške stavbe.
Gunkel si je močno želel, da bi cesarjevo zdravilišče obiskal Franc Jožef, in tako je dal zgraditi cesarsko kopalno kabino, ki je imela na stropu zlato poslikan
avstro-ogrski grb. Visokega gosta žal ni nikoli dočakala, danes pa si jo je mogoče ogledati pod steklenim pokrovom v zdraviliški kavarni.

Črni oblaki niso prišli zgolj nad Laško, temveč nad celotno Evropo. Prva svetovna vojna je zaradi bližnjega balkanskega in soškega bojišča iz zdravilišča naredila vojaško bolnišnico. Park je
postal vojaški tabor, dragocena drevesa so sekali za kurjavo. Dolgoprsti vojaki in tudi domačini
so zdravilišče povsem izropali. Divje ropanje se je nadaljevalo vse do leta 1921, ko je hipotekarna banka kopališče prodala novim delničarjem – Karlovšku, Smrtniku in Robleku. Dokončali
so obnovo in 1. julija 1923 so toplice ponovno in slovesno odprli. Zdravilišče Radio-Therma
Laško, kot se je takrat imenovalo, je sprejemalo bolnike zavarovance, a tudi samoplačnike.
Dobilo je nov cilj, kupili so medicinske aparate za hidroterapijo, medicinske kopeli in obsevanja. Leta 1936 so popolnoma zajeli in izboljšali obstoječe vrelce. Kopali so kar pet metrov
globoko in ugotovili, da prihaja voda iz globine vsaj 700 metrov, štirje termalni vrelci pa so
v minuti izbrizgali povprečno tisoč litrov vode. V zdravilišču so si bolniki lajšali lažje težave,
kot so revmatična obolenja, išias, bolečine v mišičevju, obolenja dihalnih in prsnih organov,
izčrpanost živčevja, ženske bolezni, … Število bolnikov je strmo naraščalo in premogli so kar
trikrat več gostov kot Gunkel v najboljših časih. A prišla je druga svetovna vojna. Po njej so
v zdravilišču zdravili partizanske ranjence in izčrpane povratnike iz nemških taborišč. Leta 1953 je bil ustanovljen
zavod za rehabilitacijo invalidov. Prenovljena je bila
stavba, obogatili so opremo, uredili okolico in
vse je bilo pripravljeno do leta 1954, ko so
proslavili stoletnico zdravilišča.

Po poti medicinske
rehabilitacije

Leta 1956 je bil za šefa zdravnika in direktorja imenovan dr.
Barle – specialist za fizikalno
medicino in rehabilitacijo, pod
vodstvom katerega se je zdravilišče začelo vzpenjati. Glas o
rehabilitacijskem zdravilišču se
je močno širil in od leta 1955,
ko smo sprejeli 155 oskrbovancev, je ta številka do leta 1975
narasla na 3690. Leta 1976 je bilo
odprtje novega zdraviliškega doma,
laške terme pa so kmalu postale najnaprednejši zdraviliški objekt v Sloveniji. Poleg rehabilitacijske usmeritve
je zdravilišče postajalo vedno bolj odprto
tudi za zunanje goste, ki so v Laško prihajali
na oddih.

Družba Thermana, d. d., nekdaj Zdravilišče Laško, je danes s svojo bogato tradicijo eno pomembnejših slovenskih zdravilišč in turistični center, ki v svoji ponudbi uveljavlja kakovost bivanja in
kulturo zdravega načina življenja za vse generacije.
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Pogoste poškodbe tekačev

Teniški komolec

Na tek, ki velja za priljubljeno vrsto rekreacije, se je potrebno
ustrezno pripraviti. Priprave na tek so zelo priporočljive, saj s tem
zmanjšamo možnost za tekaške poškodbe. Pred začetkom treninga teka je priporočljivo postopno obremenjevanje in priprava, še
posebej, če ste tekač začetnik. Trening teka naj vključuje ogrevanje in ohlajanje, vaje za stabilizacijo sklepov, propriocepcijske vaje,
vaje za mišično moč ter vaje pravilne tehnike teka.

Teniški komolec je sindrom, ki ni nujno povezan z igranjem tenisa. Gre za bolečine na
zunanji strani komolca, ki se pojavijo pri preobremenitvi mišic iztegovalk zapestja. Do
preobremenitve lahko pride pri ljudeh, ki delajo na računalniku (ponavljajoči se gibi
tipkanja in prestavljanje miške), prav tako pa tudi pri ljudeh, ki opravljajo fizično delo z
rokami. Klasično zdravljenje predstavljajo raztezne vaje mišic podlakti in prečna frikcijska masaža, pomagamo pa si lahko tudi z laserskim in
ultrazvočnim obsevanjem in z udarnimi valovi.
Pri nas izvajamo zdravljenje tega sindroma
z najnovejšim K-Laserjem, s katerim dosežemo zmanjšanje vnetja,
biostimulacijo tkiva ter antibakterijski in protibolečinski
učinek. Izvajamo tudi terapije z udarnimi valovi,
ki s hitro spremembo
lokalnega
pritiska
v tkivu povečajo
presnovne aktivnosti celic in povečajo lokalni
krvni pretok.
Posledično se
pospeši proces celjenja
poškodovanih tkiv.

Najpogostejša težava tekačev je tekaško koleno, ki naj
bi se pojavilo pri 5 do 14 % tekačev ter pri pohodnikih
in kolesarjih. Gre za bolečino, ki jo strokovnjaki zlahka
prepoznajo, njegovo zdravljenje pa je precej večji izziv.

Vzemite zdravje
v svoje rokE
O

dlikujeta nas tradicija in vrhunsko usposobljeno osebje. Zagovarjamo individualni pristop in celostno obravnavo, kar se odlično dopolnjuje s
sodobno tehnologijo in vrhunskim znanjem naše ekipe fizioterapevtov. Zmagovalna kombinacija, da vam okrepimo zdravje ali povrnemo dobro
počutje. Pripravili smo nekaj pogostih zdravstvenih težav in naše fizioterapevtske odgovore nanje …

Kaj je kalcinacija?
Kalcinacija je nalaganje kristaliziranega kalcijevega hidroksi-apatita v tetivi mišice. Vzrok nastanka ni povsem pojasnjen. Najpogostejša področja nabiranja kalcija so na mišicah ramenskega obroča. Kalcinacijo v rami dokažemo z RTG slikanjem in bolj natančno z ultrazvočno
preiskavo. Zdravimo jo lahko s fizioterapevtskimi postopki, predvsem z udarnimi valovi, kar se
lahko kombinira z ustrezno manualno terapijo.
Najboljša neinvazivna metoda zdravljenja kalcinacije je terapija z globinskimi udarnimi
valovi, ki se izvaja s pomočjo aparata. Ta preko sonde nad bolečim tkivom pulzno proizvaja
tresljaje z nizko amplitudo in visoko frekvenco. Energija tresljajev se nato kot valovanje širi v
globino in deluje na obolelo tkivo in njegovo okolico. Pri večini bolnikov z ustrezno izbranimi
bolezenskimi stanji zadošča ponovitev treh do petih terapij z enotedenskim premorom.

Bolečine v križu
Vzrokov za bolečine v križu je mnogo. Med najpogostejšimi vzroki so mišične bolečine, ki so posledica nepravilne
drže ali nepravilnega dvigovanja bremen. Natančnega vzroka včasih niti ne najdemo, saj gre navadno
za kombinacijo več dejavnikov. Degenerativne
spremembe hrbtenice so pogost razlog za
bolečino in se kažejo s spremembami na
malih sklepih vretenc in na medvretenčnih ploščicah.
Pri bolečinah v križu si največ lahko pomagamo sami z zmernim in

rednim gibanjem ter s pravilnim izvajanjem vaj za ledveno
hrbtenico. Kratkotrajni počitki so učinkoviti le pri zelo hudih
bolečinah.
V primeru pogostih bolečin svetujemo obisk zdravnika ali
fizioterapevta, ki vas bo ustrezno usmeril in vam pomagal pri izbiri pravilnega programa vadbe ter vam svetoval
ustrezne fizioterapevtske postopke, s katerimi boste zmanjšali bolečine in izboljšali vsakodnevno življenje.
V Thermani izvajamo različne fizioterapevtske programe
za lajšanje bolečin v križu, med drugim skupinske in individualne vaje za krepitev stabilizatorjev in ostalih obhrbtnih
mišic, protibolečinske elektroterapije ter individualne manualne obravnave po najbolj priznanih konceptih, kot so Maitland,
Mulligan, Cyriax … Prav tako pa izvajamo tudi Šolo
proti bolečini v križu, kjer predstavimo
osnovne podatke o anatomiji,
pravilnem načinu dvigovanja bremen, govora pa
je tudi o nepravilni
drži in njenih
posledicah.

Sindrom lahko prepoznamo kot bolečino na zunanji strani
stegnenice. Predel je boleč na dotik, bolečina pa je prisotna
tudi med upogibom kolena, najbolj pri pokrčenem kolenu do
30 stopinj. Pri težavah svetujemo obisk fizioterapevta, ki bo
ustrezno in pravilno prepoznal problematiko in vam podal napotke za zdravljenje. V začetni fazi je potrebno zmanjšati bolečino. To storimo s počitkom. V tej fazi odsvetujemo aktivnosti,
ki vključujejo ponavljajoča se krčenja in iztegovanja v kolenu,
zato tek in kolesarjenje nista najboljša izbira aktivnosti. Priporočljivo je izvajanje razteznih vaj za iliotibialni trakt, ki jih lahko
kombiniramo s sproščanjem tega predela. Vaje za moč lahko
vključimo, ko pri raztezanju ne čutimo več bolečin.
Težave s tekaškim kolenom zdravimo z različnimi fizioterapevtskimi postopki, med katere spadajo manualna terapija,
elektroterapija ter kinezioterapija, v katero vključimo moderne naprave, kot so npr. Hypervibe. Gre za napravo, ki je bila
razvita za potrebe vesoljskih astronavtov in temelji na pozitivnih vibracijah, ki učinkujejo na celotno telo. Raziskave so
pokazale krajši čas okrevanja pri poškodbah sklepov in mišic
ter izboljšanje gibljivosti, prilagodljivosti in stabilnosti. Prav
tako so pri atletih, ki so vadili na vibracijskih ploščah, dokumentirali povečanje moči, ravnotežja, hitrosti in vzdržljivosti,
opisali pa so tudi hitrejše okrevanje po utrujenosti.

Kolesarjenje
Topli in sončni dnevi kličejo po gibanju na prostem. Kolo predstavlja odličen pripomoček za vzdrževanje gibljivosti in nabiranje ali ohranjanje kondicije. Preden se odpravimo na potep
s kolesom, pa je pametno telo pripraviti na novo aktivnost.
Kondicijo je potrebno nabirati počasi. Začnemo s kolesarjenjem po lažjih in položnejših poteh, nakar postopoma povečujemo razdaljo in naklon klancev. Prav tako je pomembno, da
pametno izberemo čas aktivnosti. Kadar se obeta vročina, za
kolesarjenje raje izberemo zgodnje jutranje ali poznejše popoldanske ure, s seboj pa imamo vedno dovolj tekočine.
Po napornejšem kolesarjenju si je potrebno vzeti čas za regeneracijo mišic. Poleg počitka in raztezanja mišic lahko regeneracijo pospešimo s pomočjo terapije HiTop. HiTop je
visokotonska terapija, ki stimulira živce in mišice. Primarni cilj
HiTop terapije je izboljšanje izmenjave snovi v celici, kar pomeni boljšo regeneracijo v tkivih. Rezultat je izboljšanje procesov
metabolizma, povečanje energije in lajšanje bolečine. Terapija
se je pokazala kot zelo uspešna pri ljudeh s težavami v ledveni
in vratni hrbtenici, pri težavah v kolenih, kolkih, ramah in komolcih, prav tako pa je terapija učinkovita pri zmanjševanju
stresa, izčrpanosti in vsesplošnem boljšem počutju.

Thermana Laško je bilo prvo zdravilišče v Sloveniji, registrirano za izvajanje medicinske rehabilitacije.
Organizirana rehabilitacija je tako v Laškem doma že
preko 60 let.
Predstavljamo enega najsodobnejših centrov zdravstvenega turizma. Zagotovilo za naš uspeh je delo
odlične ekipe zdravnikov, fizioterapevtov, delovnih terapevtov in drugih zdravstvenih strokovnjakov,
ki se dopolnjuje in povezuje z dokazano učinkovitostjo našega naravnega zdravilnega dejavnika – termalno vodo Laško.

OBOLENJA, KI JIH ZDRAVIMO:
•

Stanja po poškodbah in operacijah gibalnega sistema s funkcionalnimi izpadi.

•

Degenerativni sklepni in izvensklepni revmatizem.

•

Nevrološke bolezni, poškodbe in bolezni centralnega in perifernefa živčnega sistema, vključno s cere
brovaskularnimi inzulti ter živčnomišičnimi boleznimi, stanja po možganski kapi.

•

Stanja po operativnih posegih v mali medenici, testisih in prsih.

•

Kožne bolezni (psoriaza).

•

Rehabilitacija bolnikov z boreliozo.
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Kinesio taping je lepljenje trakov na boleča ali
poškodovana mesta. Gre za preprosto metodo, ki upošteva
dinamiko delovanja mišičnih tkiv in limfnega ter živčnega sistema. Trakovi ne vsebujejo zdravilnih učinkovin in ne povzročajo alergij. Na področju poškodbe ali bolečine v stiku s kožo
delujejo tako, da privzdignejo kožo in podkožno tkivo, s čimer
se poveča prostor med mišičnim tkivom in kožo. Na ta način
sprostimo pritisk na živčne receptorje, poveča se pretok krvi
in limfe, posledično pa se zmanjša bolečina.
Z aplikacijo trakov dosežemo boljšo podporo sklepov in mišičnega tkiva, ki sklep obdaja, opaziti je lajšanje bolečine, pospešitev regeneracije poškodovanih mišic in tkiv ter preprečevanje nabiranja mlečne kisline in posledično krčev.

Kratek slovar fizioterapije
Bobath koncept je vodilni nevrofizioterapevtski pristop, ki se upo-

rablja pri okrevanju po možganski kapi in po možganskih poškodbah, prav
tako pa tudi pri drugih nevroloških ali bolezenskih stanjih, ki prizadenejo
delovanje mišično-živčnega sistema (multipla skleroza, parkinsonova bolezen idr. ). Namen koncepta je ponovno učenje in izboljšanje izvajanja
vsakodnevnih aktivnosti (obračanje v postelji, posedanje, vstajanje, hoja
itd.) in ponovna vzpostavitev funkcije telesa s poudarkom na izboljšani
kvaliteti in kontroli gibanja.

Trigger točke

ali terapija miofascialnih prožilnih točk je manualna tehnika, katere cilj je zmanjšanje napetosti v
mišicah. Trigger točke nastanejo pri
poškodbah mišično-skeletnega
sistema, pri preobremenitvah
mišic in dolgotrajnih ponavljajočih se gibih. Med
terapijo s pritiski na
določene točke mišic
dosežemo sprostitev
mišičnih vlaken in
s tem pomagamo
zmanjšati napetost
ter posledično bolečine. Degenerativne
spremembe na skeletu lahko povzročijo
prenapetost mehkega
tkiva in s tem bolečine,
zato je terapija primerna za vse osebe v aktivnem obdobju življenja.

Bownova terapija je nežna terapija, ki jo lahko varno upo-

rabljamo pri najrazličnejših težavah ter pri ljudeh vseh starosti. Terapevt z nežnimi prečnimi potegi preko mišične ovojnice stimulira receptorje v mišičnovezivnem tkivu in s tem sproža proces samozdravljenja. Metoda je učinkovita
tako pri akutnih kot kroničnih težavah v mehkih tkivih, bolečinah v hrbtenici,
glavobolih, utrujenosti, uporablja pa se lahko tudi kot sprostitvena terapija.
Terapija prihaja iz Avstralije, kjer je tudi najbolj razširjena. Izkazalo se je, da
je učinkovita tudi v primerih, ko druge terapije odpovedo. Gre za stimulacijo
površinske fascije preko mišic, tetiv in mišičnih ovojnic. Primerna je za vse
starostne skupine, tudi za dojenčke in nosečnice. Posamezna terapija lahko
traja približno pol ure do ene ure. Najpogosteje gre za potege, ki zajemajo
celoten sistem, da je sprostitveni učinek večji.
Terapevt izvaja Bownove poteze, med katerimi so kratki časovni premori. Med
premori se terapevt umakne in omogoči, da telo sprejme nevrološke in energetske spremembe, ki jih je vnesel v telo. Običajno je dovolj tri do pet obiskov,
vsekakor pa je odvisno od zapletenosti težav. Med dvema obiskoma pri terapevtu je priporočeno, da mine pet do deset dni oziroma po dogovoru s terapevtom, priporočljivo pa je narediti serijo treh do petih terapij zaporedoma,
nato pa vzdrževanje učinka terapije po potrebi in po dogovoru s terapevtom.

Ročna limfna drenaža

je nežna manualna tehnika,
s katero pospešimo odtok limfe iz delov telesa, kjer le-ta zastaja. Metoda je
učinkovita pri zdravljenju edemov (oteklin), opeklin, brazgotin in bolezenskih
stanj, s spremljajočim zastajanjem tekočin v telesu. Preventivno se lahko uporablja v relaksacijske namene in za splošno regeneracijo organizma. Gre za
metodo, ki od terapevta zahteva popolno tehniko in hkrati veliko znanja anatomije in patofiziologije. Najpogosteje se uporablja po masektomiji, v primeru
primarnih in sekundarnih edemov spodnjih udov, v primeru edemov travmatološkega izvora (zvini, izpahi, hematomi), po operativnih posegih v ortopediji,
travmatologiji, oralni kirurgiji, pri lokalnih kroničnih vnetjih, dermatoloških
težavah in motnjah prebavnega trakta.

Trakovi so raztegljivi in ne vsebujejo lateksa, so dobro lepljivi
in na koži zdržijo nekaj dni, tudi ob bolj intenzivnem gibanju
in potenju. So vodoodporni, zato se z njimi tudi brez težav
tuširamo ali plavamo. Alergijskih reakcij in neželenih učinkov
praktično ni, ob morebitnih nelagodnih občutkih stika traku
na koži pa se trak vedno lahko odstrani.

HiToP (High Tone Power Therapy)
HiTop terapija je visokofrekvenčna elektroterapija, katere namen je vnašanje energije v telo. Za razliko od klasične elektroterapije, ki stimulira živce in mišice, visokofrekvenčna
elektroterapija deluje neposredno na metabolizem celic in je
bistveno močnejša od klasične elektroterapije. Razlike so vidne predvsem v učinku, saj HiToP v telo vnese bistveno več
energije in s tem poveča potencial celične energije ter normalizira metabolizem. Se pa od klasične elektroterapije razlikuje tudi po tem, da nudi 4 različne kanale hkrati in s tem
najmanj 10 elektrod, kar pomeni, da istočasno lahko stimuliramo več različnih mest. Glavna učinka terapije sta vnos večje
energije z namenom aktivacije celic in s tem revitalizacije
telesa ter ustvarjanje resonanc z osciliranjem struktur
in tkiva, kar izboljša procese metabolizma in olajša
bolečine. Terapija se je do sedaj izkazala za zelo
učinkovito, saj 70-80 % ljudi po prvi terapiji
občuti olajšanje bolečine in boljše počutje.
Največkrat se uporablja kot kombinacija revitalizacijske in protibolečinske terapije v primerih bolečin v
hrbtenici, pri zvinih kolena, gležnja, pri bolečinskem sindromu
poškodbe rotatorne manšete
ter pri zmanjševanju bolečin v
primerih degenerativnih obolenj (artroze, artritisi).

Laško je brez dvoma eno izmed vodilnih rehabilitacijskih
ustanov, predvsem za bolnike z
nevrološkimi boleznimi, tako po
možganski kapi kot možganski
krvavitvi. Seveda so zelo dobre
izkušnje tudi pri rehabilitacijah, tako pri operacijah vratnih
in lumbalnih hrbtenic. Ena izmed
najpomembnejših odlik je zagotovo
individualen pristop k bolniku in obenem dobra komunikacija z napotnim
zdravnikom. Tako se v primeru nejasnosti
ekipa vedno posvetuje z zdravnikom, ki je indiciral rehabilitacijo, da je le-ta čimbolj optimalna.
Zagotovo k sami rehabilitaciji pripomore tudi urejena okolica s številnimi možnostmi za počasne sprehode ali malo hitrejši tek. Tudi za takšne orientacijske
antitalente, kot sem jaz, je poskrbljeno z označbami, tako da se je v okoliških
gozdovih nemogoče izgubiti. No, razen namensko;)
Največkrat slišana pritožba s strani bolnikov je “traja prekratko”. Najraje pa po
koncu pohvalijo sladice in prijaznost osebja, sploh na negovalnem oddelku.
Tudi sama rada obiščem Thermano, z masažami malo sprostim napeto vratno muskulaturo ter se rešim tipičnega cervikogenega glavobola. Nekaj minut si rada ukradem tudi v savni. Program z medom predstavlja pravo razvajanje za dušo in telo.
V Laškem se tako prepletata tradicija večletnih izkušenj, inovativnost ter sledenje
samim trendom na področju rehabilitacije s pozitivno naravnanostjo ekipe ter
sproščujočim ambientom.
Ninna Kozorog, dr.med, specialistka nevrologije, Oddelek za nevrokirurgijo UKC Maribor, ZD Sevnica
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K-laser

Terapija z globinskimi udarnimi valovi

predstavlja neinvazivno (nekirurško) zdravljenje kroničnih vnetnih sprememb v mehkih tkivih, pri kateri uporabljamo učinke pulznega delovanja visokoenergijskih udarnih valov, ki preko sonde nad bolečim tkivom
pulzno proizvaja serijo tresljajev z nizko amplitudo in visoko frekvenco.
Energija tresljajev se nato kot valovanje v obliki stožca širi v globino in
deluje na obolelo tkivo in tudi njegovo okolico. Tresljaje pacienti čutijo
kot znosen pritisk nad bolečo točko.

K-laser je edini laser, ki po zaslugi edinstvene in izjemne ISP (Intense Super Pulse) modalitete omogoča izbiro prave frekvence in
povprečne moči za čim bolj učinkovito aplikacijo laserske terapije.
Izbira med najnižjo in najvišjo frekvenco nam na eni strani omogoča
analgetično in na drugi strani biostimulativno delovanje. V terapiji z
laserjem izkoriščamo njegove fototermične, fotomehanske in fotokemične učinke. Delujemo na prepustnost celic v tkivu in s tem pospešujemo encimske procese v celici, s čimer pospešimo obnavljanje tkiva.
Hkrati delujemo na pospešeno izločanje endogenih opioidov (zaviralcev
bolečine) v telesu, s čimer pospešimo regeneracijo in zmanjšamo bolečino.

Indikacije za zdravljenje z globinskimi udarnimi valovi so:
kalcinacije v mišicah ramenskega obroča, vnetje mišičnih narastišč komolčnega sklepa (»teniški komolec«, »golfski komolec«), vnetje narastišč tetiv
(»trn petnice«) in vnetja mišic in tetiv na drugih mestih (stopalo, koleno …).

K-laser je najbolj učinkovit v akutnih in subakutnih fazah, vendar ima za kronično fazo prav tako posebej prilagojene programe. Gre za energetsko zelo visoko terapijo, zato jo lahko izvajamo vsak drugi dan. Navadno zadostuje okoli šest obravnav,
vsekakor pa je odvisno od značaja in obsega poškodbe. Lasersko terapijo uporabljamo pri
mišičnih deformacijah in poškodbah, pri odprtih ranah, udarcih, preležaninah, herpesih itd.
Druge indikacije: akutna bolečinska stanja po poškodbah vezi, zvinih, udarninah; stanje po
nategih vratne hrbtenice in okoliškega mišičnega tkiva; miofascialne boleče točke (trigger
točke); natrganine mišic in tetiv (ahilova tetiva).

Hypervibe vibracijska vadba
Gre za revolucionarno vibracijsko vadbo, ki pripomore k učvrstitvi in oblikovanju telesa.
Vibracijski trening na HyperVibe napravi povzroči t. i. nestabilnost v človeškem telesu. Z vsako
vibracijo je telo prisiljeno povzročiti refleksno mišično akcijo. Te mehanske spodbude povzročijo v našem telesu refleks na nateg, rezultat pa so močne mišične kontrakcije, s katerimi se
telo prilagaja vibracijam. Vibracije aktivirajo več kot 90 % mišičnih vlaken, kar pomeni, da se
aktivirajo tudi mišice-stabilizatorji, ki jih drugače le stežka aktiviramo.
Vadba z vibracijami celotnega telesa je bila razvita za ruski vesoljski program v namen vzdrževanja fizične pripravljenosti
njihovih kozmonavtov, katerih mišice in kosti so oslabele zaradi izpostavljenosti v brezgravitacijskem
prostoru. Raziskovalci so odkrili, da tehnologija
vibracij celotnega telesa vpliva na kozmonavte
veliko bolj kot učinek gravitacije, tako da so
jo uporabljali za rehabilitacijo njihovih mišic in kostne gostote.
Raziskave so pokazale, da sta se ljudem,
ki so vadili na vibracijski plošči, v hitrejšem času povečala moč in vzdržljivost, izboljšali so tudi hitrost in
ravnotežje, prav tako pa so opisovali
tudi hitrejše okrevanje po utrujenosti.
Naprava uporablja tehnologijo vibracij celotnega telesa in je namenjena
ljudem, ki želijo, da postane vadba del
njihovega načina življenja, vendar so
omejeni s časom ali opremo. Ne glede na njene dobre vadbene lastnosti
pa se lahko uporablja tudi v številne terapevtske namene. Pri treningu z nižjimi
hitrostmi nežno zibanje platforme izboljša

ravnotežje in je odličen za rehabilitacijo po poškodbah spodnjih udov ter pri rehabilitaciji starejših oziroma kot preventiva pred padci. Trening z višjimi hitrostmi pospeši prekrvavitev
in okrevanje ter ima učinek masaže.
S treningom z vibracijami lahko pripomoremo k zmanjšanju
bolečine v sklepih in hrbtu, izboljšamo mišično moč in vzdržljivost, povečamo mišični tonus in kostno gostoto (osteoporoza),
izboljšamo koordinacijo telesa, izboljšamo prekrvavitev, okrepimo stabilnost telesa.
Trening na vibracijski plošči HyperVibe se priporoča 3-4x tedensko.

Skanlab
Globinsko pregrevanje je nepogrešljiva metoda zdravljenja v
fizioterapiji, ki jo pri nas izvajamo z aparatom Skanlab. Deluje
po principu kondenzatorja, zato se toplota sprošča znotraj
telesa, kar ima veliko večji vpliv, kot pa če bi telo greli samo
od zunaj. Učinek toplote v telesu traja mnogo dlje kot pri
površinskem segrevanju. Skanlab je učinkovit tako v uporabi
pri starejši populaciji, kjer gre za degenerativna obolenja in
težave, kot tudi pri aktivnejši populaciji ter pri rekreativnih
in profesionalnih športnikih, kjer bolečine in težave nastajajo
zaradi preobremenjenosti in pretreniranosti.
S pregrevanjem vplivamo na globinsko segrevanje tkiva, takojšnje zmanjšanje bolečine, povečanje elastičnosti tkiva in
posledično povečanje obsega gibljivosti, povečanje prepustnosti v celičnih membranah, povečanje izločanja toksinov
in pospešitev cirkulacije.
Najpogosteje se uporablja pri degenerativnih obolenjih, pri
poškodbah narastišč mišic, pri prekomerni napetosti mišic, pri
tendinitisih, burzitisih, atrofiji mišic ipd. Pogosto se uporablja
kot predpriprava na manualne terapevtske tehnike in vaje.

DODATNE INFORMACIJE
03/423 21 00
080 81 19
www.thermana.si
info@thermana.si

Mehanizem učinka globinskih udarnih valov na obolelo tkivo temelji na
povečani presnovni aktivnosti celic ob povečani prepustnosti membran
in povečanem lokalnem krvnem pretoku, kar pripomore k pospešenemu
procesu celjenja.
Udarni valovi povzročijo tudi nastanek mikroskopskih mehurčkov v kalcijevih depozitih v mehkih tkivih in s tem spremembo oblike in velikosti
kalcinacije, kar pomeni lažje obsorbcije.
Izkušnje kar 90 % naših pacientov kažejo, da je po drugi opravljeni
terapiji z udarnimi valovi bolečina bistveno blažja, izvajanje gibov, ki
so bili pred terapevtsko obravnavo z udarnimi valovi zelo boleči, pa
postane lažje.

Terapija je najbolj
učinkovita, če jo
uporabljamo v kombinaciji
z ostalimi manualnimi
tehnikami, vajami in ostalimi
fizioterapevtskimi aparati,
kot del celostne
obravnave.
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Nagradna križanka
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PREDNOSTI KONGRESNEGA
CENTRA Thermana park
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Naš kongresni center sodi med najmlajše na slovenskem kongresnem zemljevidu, a ga
odlikuje veliko odličnih referenc in pozitivnih izkušenj, ki jih imajo z našo kongresno ponudbo
raznovrstni organizatorji poslovnih srečanj.

9

15

Navajamo nekaj prednosti, zaradi katerih morda naslednje srečanje s poslovnimi partnerji
organizirate pri nas.
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19
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SODOBNO OPREMLJEN KONGRESNI CENTER

(enajst dvoran za
skupno 1.100 udeležencev) z dnevno svetlobo in možnostjo zatemnitve ter več poslovnih
prostorov.
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NAMESTITEV V HOTELU THERMANA PARK LAŠKO****Superior
17

3

ENOSTAVNO DOSTOPNA LOKACIJA v osrčju Slovenije, v mirnem okolju ob
reki Savinji in z odličnimi prometnimi povezavami. Od avtocestnega priključka je oddaljen
enajst kilometrov, zelo dobro so urejene železniške povezave, pri čemer je železniška postaja
od hotelov Thermane Laško oddaljena le nekaj sto metrov.

POPESTRITE VAŠE
POSLOVNO
SREČANJE IN
OBLIKUJTE SVOJ
PRAZNIK CVETJA
IN PIVA

21

6

odlikujejo visoka kakovost bivanja in zaokrožen spekter ponudbe na enem mestu (gostinski
prostori, termalni center, wellness-spa center, fitnes center, preventivni in medical wellness).
Hotel se ponaša s certifikatom Kongresnega hotela, Eko marjetice in Evropske destinacije
odličnosti.

PARKIRNI PROSTORI v neposredni bližini s 170 brezplačnimi zunanjimi parkirišči
in 277 v podzemni parkirni hiši, z neposrednim dostopom do hotela in Kongresnega centra.
BREZPLAČNI BREZŽIČNI DOSTOP DO HITREGA
INTERNETA

Praznik cvetja in piva
smo Laščani prvič
organizirali davnega
1964. Organizirajte si ga
tudi vi, danes, po vaše.
Naj bo to samo vaše
.
posebno doživetje
#myLaško

CELOVITA ORGANIZACIJA DOGODKA
Rešite nagradno križanko in nam geslo (skupaj z vašimi osebnimi podatki: ime, priimek in naslov) pošljite na naslov Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270
Laško, s pripisom Uredništvo Moje Thermane. V nagradni igri bodo sodelovala vsa gesla, ki jih bomo prejeli do 30. 11. 2019. Med vsemi prispelimi rešitvami bomo
izžrebali tri, ki bodo prejeli sledeče nagrade:

2. nagrada: HIŠNI RITUAL VRELEC MLADOSTI (120 minut)

S podpisom se strinjam, da sem seznanjen s pogoji sodelovanja v nagradni križanki in
načinom obdelave podatkov in se z njimi v celoti strinjam. S tem dejanjem prostovoljno,
izrecno in nedvoumno dajem soglasje družbi Thermana, d. d., da moje osebne podatke
uporablja za namen izvedbe nagradne križanke.

3. nagrada: FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA (30 minut)

Dodatna soglasja (neobvezno):

PRAVILA SODELOVANJA
S sodelovanjem v nagradni križanki se strinjate s splošnimi pogoji sodelovanja. V nagradni križanki lahko sodelujejo polnoletne osebe.
Nagrajenci bodo o nagradi pisno obveščeni v decembru 2019. Nagrado bodo prejeli po pošti, zamenjava nagrade ni možna. Vaši podatki
bodo obdelani v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu
osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni križanki (udeleženec) je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje. Privolitev
k obdelavi lahko udeleženec nagradne križanke kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na zgoraj naslov Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, s pripisom
Uredništvo Moje Thermane ali na elektronski naslov marketing@thermana.si. Na isti naslov lahko udeleženec z vložitvijo zahteve uveljavlja
svoje pravice do dostopa, popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov. V primeru
preklica udeleženec ne sodeluje v nagradnem žrebanju. Izžrebance bomo objavili na www.thermana.si. Če udeleženec meni, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico o tem obvestiti pooblaščenca za
varstvo osebnih podatkov: op.pooblascenec@thermana.si, oziroma vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.

S podpisom prostovoljno, izrecno in nedvoumno dajem soglasje družbi Thermana, d.
d., da moje osebne podatke, ki sem jih posredoval za namen izvedbe nagradne križanke
obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in
vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov za namen:
posredovanja ponudbe družbe Thermana, d. d.
preučevanja nakupnih navad v družbi Thermana, d. d.
Podatke lahko družba Thermana, d. d., uporablja za dobo 5 let oziroma do mojega pisnega
preklica na naslov Thermana, d. d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško ali na elektronski
naslov marketing@thermana.si.
Podpis:

odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitosti ter doživetja po vaši meri in željah.

UGODNOSTI ZA UDELEŽENCE IN BLIŽNJE

Izjava udeleženca:

1. nagrada: VIKEND PAKET ZA 1 OSEBO V THERMANI LAŠKO

DODATNA PONUDBA pri srečanjih: okusi vrhunske kulinarike, zanimivi izleti,

Datum:

za koriščenje wellness,

gostinskih, kopaliških storitev ali programov bivanja.

Naj vas bo 10, 40 ali 400,
pokličite nas, pomagali vam
bomo oblikovati
vaše doživetje #myLaško.
03 733 89 50

Za dodatne informacije o naši kongresni
ponudbi pokličite na 03 4232 007
ali pišite na kongresi@thermana.si.
Obiščite tudi našo spletno stran
www.thermana.si/sl/kongresi.

info@lasko.info

Laško, Slovenia
lasko_slovenia
www.lasko.info
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HOTEL
THERMANA PARK LAŠKO
****Superior

HOTEL
ZDRAVILIŠČE
LAŠKO****

181 hotelskih sob in 7 hotelskih suit (v 4 barvnih odtenkih in različnih tipih, sobe z ležišči dolžine 220 cm, z lesenimi talnimi oblogami,
družinske povezane sobe, energetske sobe, sobe, prijazne malim
hišnim ljubljenčkom).

195 hotelskih sob in 5 hotelskih suit (eno- in dvoposteljne sobe,
družinske povezane sobe, kombinirane sobe in sobe, prilagojene
osebam s težavami pri gibanju, sobe, prijazne malim hišnim ljubljenčkom).

•
•
•
•
•

Parkirišča za avtodome z možnostjo oskrbe z vodo in elektriko.
Prejemnik znaka za okolje EU Marjetica in certifikata Kongresni hotel.
Bazeni pod stekleno kupolo in savne, ki govorijo zgodbe Laškega.
Pristni hišni wellness rituali, pivovski wellness, celostni ayurvedski programi.
Kongresni Center Thermana Park.

•
•
•

Center medicine s specialističnimi ambulantami, fizioterapijo, delovno
terapijo in balneoterapijo.
Center zdravja in dobrega počutja – PRENOVLJENO!
Certifikat Invalidom prijazno.
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Predstavljamo
NOVOST!

Hišni rituali
P

otrebujete nekaj wellness namigov, kako sprostiti telo in umiriti duha, kako doživeti več? Predstavljamo vam naše hišne wellness tretmaje, ki so jih
ustvarili hišni wellness terapevti in dajejo pridih Laškega.

RITUAL VRELEC MLADOSTI je brezčasen vir dobrega počutja in že nekajletna
prodajna uspešnica. Vrelec mladosti je 120-minutni tretma, ki sprosti telo in duha, utrujenost izgine, izboljša se krvni obtok, kar deluje poživljajoče. Koža se nahrani, telo razstrupi,
znova se vzpostavi energetska uravnovešenost. Ritual se izvaja v treh stopnjah, začenši z
zeliščno kopeljo za noge in skodelico zeliščnega čaja, ki umirita telo. Sledi piling telesa s
himalajsko soljo in izbranimi eteričnimi olji. Sproščujoč tretma se nadaljuje z masažo. Na
področje rok in trebuha terapevt položi mošnjička iz himalajske soli, ki iz telesa odstranita
hlad in vlago. Sledita pritisk na akupresurne točke za sproščanje ter masaža obraza, lasišča
in dekolteja. Na tretje oko se glede na nebesno znamenje položi ustrezen kristal. Masaža
se nato nadaljuje z refleksno masažo stopal in zaključi z masažo hrbta. Vsa masažna olja,
kreme in voski, ki se uporabljajo pri ritualu, so naravnega izvora in brez umetnih primesi.
Masažna krema je celo narejena po zamisli naših terapevtov in je bogata z dragocenimi eteričnimi olji, ki ugodno vplivajo na kožo. Vrelec mladosti je pravi ritual za vse, ki hočejo nekaj
edinstvenega in si v skrbi za svoje zdravje in vitalnost želijo privoščiti popolno psihično in
fizično sprostitev.
DOTIK PETIH ELEMENTOV je 120-minutni hišni ritual razvajanja, v katerem spoznamo pet naravnih elementov. Les, ogenj, zemlja, kovina in voda so elementi, ki predstavljajo košček celote. Vsak
izmed njih predstavlja določen tip energije in z njihovo pomočjo
ter z znanjem naših terapevtov pri posamezniku omilimo ali
nevtraliziramo negativno energijo ter spodbudimo pozitivno
energijo. Postopek sestavljajo kopel, piling s črnim milom,
aktivacija refleksnih točk, masaža telesa s svečo in masaža
glave. Masaža je plod domačega znanja in bogatih izkušenj
Thermaninih terapevtov.

PIVOVSKI WELLNESS je najbolj pristno izkusiti v Laškem, pivovarskem mestecu, ki se ponaša z več
kot 190-letno pivovarsko tradicijo. V Thermani Laško smo
razvili svojo zgodbo o pivu. Takšno, ki nahrani in razvaja
kožo, jo napolni z vitamini in ohranja njeno vitalnost. Na
voljo so vam pivovske masaže in kopel, prilagojene vašemu tipu kože.
MEDENE ZGODBE so zgodbe, ki so čebelam prija-

zne. V skladu z naravi prijazno filozofijo smo kot prvi v Sloveniji razvili edinstvena medena razvajanja. Medeni tretmaji
pripomorejo k razstrupljanju telesa, izboljšajo pretok krvi,
krepijo imunski sistem in pomirjajo. Na voljo so vam medena masaža, medeno-mlečna
masaža in medeno razstrupljanje telesa.

MADEROTERAPIJA

je masaža z lesenimi valjčki. Izvira iz
besede madera, kar v španščini pomeni les. »Terapija z lesom« ima
starodavno poreklo v vzhodnih kulturah, kjer se leseni pripomočki
uporabljajo pri izvajanju masaže. Maderoterapija je posebna tehnika kolumbijske masaže, namenjena odpravi celulita in preoblikovanju telesa. Z njo vplivamo na pospešitev cirkulacije in
limfe v telesu. Vplivamo na razbijanje celulita in izboljšamo
videz kože.

Maderoterapija nam
pomaga pri:
odpravi celulita
odpravi toksinov iz telesa
• preoblikovanju telesa
• odpravi maščob
• zmanjšanju obsega
• lepšemu tonusu kože
• oblikovanju in dvigovanju zadnjice
•
•

Kako deluje maderoterapija?
Z valjanjem pospešujemo mikrocirkulacijo. Tako se tekočina, ujeta v
medceličnem prostoru, sprosti. S pospešitvijo limfnega sistema se poveča izločanje odpadnih snovi iz telesa. Z intenzivnim pritiskom z valjčki
razbijamo maščobne celice, ki so se prepletle v skupke, iz maščobne celice se sprosti maščoba, zmanjšuje se pritisk na krvne in limfne tokove, ki
postanejo bolj prehodni. Posledica je povečan dotok kisika in hranljivih
snovi, zaradi česar se videz tkiva izboljša. Bistvo maderoterapije je stimulacija limfne drenaže, ki je prvi in osnovni korak pri odpravi celuli-

ta. S stimulacijo limfe poleg izboljšanega videza kože vplivamo tudi na
razstrupljanje in sprostitev celega telesa, zmanjšuje se obseg, poveča
se prekrvavitev, pospeši se metabolizem, izločajo se toksini, kar vpliva
na bolj napeto kožo. Terapija z lesenimi valjčki spodbuja tudi delovanje
organov, kroženje krvi in limfe, sprošča um in telo.

MADEROTERAPIJA OBRAZA je poseben wellness ritual, ki se začne s čiščenjem obraza, na katerega se nanese obrazna
maska. Sledi masaža obraza, pri kateri se uporabljajo akupresurne
tehnike, tehnike indijske masaže glave in lasišča ter limfne drenaže.
Leseni valjčki, ki so bistven element maderoterapije, se uporabljajo
tudi pri masaži obraza, nadaljuje pa se z raztezanjem vrata, zgornjih
in spodnjih okončin. Tretma maderoterapije obraza zagotovi osvežitev
kože, izboljšanje tonusa kože na obrazu in vratu in preprečuje znake
staranja. Maderoterapija obraza pušča močan antistresni učinek na
celotnem organizmu, saj tehnike masaže povečujejo pretok energije
po meridianih in spodbujajo ustrezno delovanje notranjih organov.
Priporoča se:
kot tretma za razvajanje obraza, vratu in lasišča
za izboljšan tonus obraznih in vratnih mišic
• kot antistresni termin, ki nam pomaga “očistiti” glavo od bremen
vsakdanjega življenja
• za odstranjevanje ali omilitev glavobola
• za lajšanje napetosti vratu in vseh sklepov telesa
• za usklajevanje dela vseh notranjih organov s spodbujanjem refleksnih
točk na obrazu in glavi
• za neprekinjen pretok energije QI skozi energijske meridiane
•
•
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Razvajajte se pod
stekleno premično kupolo
in občutite sprostitev v
blagodejni termalni vodi Laško ...

Za vas prenavljamo: CENTER ZDRAVJA in
DOBREGA POČUTJA v hotelu Zdravilišče Laško
Sodobni prostori za medicinske in wellness masaže
• Termoterapija (parafango in parafin)
• Nov mali terapevtski bazen, z vrhunsko opremo
(protitočna naprava ...)
• Solna soba
• Termalne, zeliščne in biserne kopeli
•

Nege obraza in telesa
• Manikura in pedikura
• Fitnes
• Manjši savna center
• Kneippova pot
• Veliki terapevtski bazen
•

Izpostavljamo:
Več kot 2200 kvadratnih metrov vodnih površin
• Večerna kopanja
• Savnanje v tematskih savnah, ki govorijo
zgodbo Laškega
• Programi savnanja ob polni luni
•

Več o naši ponudbi na www.thermana.si.

Ayurveda v
vaše življenje
vnese
harmonijo.
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HOLESTEROL

je mehka, voskasta snov, ki se
nahaja med lipidi v krvi in v vseh celicah našega telesa. Je
pomemben del zdravega telesa, saj tvori celične membrane in
nekatere hormone ter sodeluje pri drugih funkcijah. A visoka
vsebnost holesterola v krvi – hiperholesterolemija – je velik
dejavnik tveganja za koronarne bolezni srca, kar vodi do srčnega napada.

NASVET ZA
ZDRAVO SRCE:

V prehrano vključite črni
poper, saj čisti poti v telesu
in omogoča prost pretok
kisika v možgane.

Blagodejen vpliv
večtisočletne AYURVEDE
S

odobnega človeka teži vse več zdravstvenih tegob, nevšečnosti in bolezni. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje se vse pogosteje zatekamo k
starodavnim tradicionalnim metodam, ki so navkljub pretečenim tisočletjem ohranile svojo zdravilnost. Mednje sodi tudi ayurveda, ki je s svojim
celovitim pristopom k zdravju pomagala že mnogim. Imenujejo jo tudi »mati vseh zdravljenj«.

V Thermani Laško se nahaja Thermana & Veda Ayurveda Center, kjer vas sprejme
ayurvedska ekipa iz Kerale, prestolnice svetovne ayurvede.
Ayurvedski način življenja sestavljajo določena prehrana, redna in zmerna telesna vadba (joga),
meditacija, sproščanje, dihalne vaje in ostale tehnike, ki naj bi človeku pomagale harmonizirati
um, telo in duha, kar je v današnjem divjem tempu malodane nuja.
Ayurveda se je izkazala za dober način lajšanja ali celo odpravljanja zdravstvenih tegob. V
nadaljevanju preverite, kako vam lahko pomaga pri nižanju holesterola, soočanju s težavami
srca ter težavami s prebavo.
Ayurveda ima zelo široko uporabno vrednost. O konkretnih zdravstvenih tegobah se
velja posvetovati s specialistom ayurvede Ajithom Chrakrapanijem Somarajanom v
Thermana & Veda Ayurveda Centru.

TEŽAVE S SRCEM
Po ayurvedi človeško srce sestavljata dve srci, in sicer fizično srce, ki opravlja funkcijo črpalke, ter čustveno srce, ki občuti veselje in žalost. Srčne težave imajo svojo fizično in čustveno
raven. Na fizični ravni neprebavljene sestavine mašijo žile, na duševni in čustveni ravni pa
vsakodnevni stres pripomore k poškodbam občutljivih srčnih vlaken.
Vsem omenjenim »srčnim sovražnikom« je skupno, da napadajo tiho, škoda pa se pokaže šele čez čas.
Zato je pomembno, da za zdravo srce skrbimo ves čas, četudi ni nobenega očitnega znaka bolezni.
Priporočilo: O vašem zdravstvenem stanju se je potrebno posvetovati z vašim zdravnikom.

Glavni dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja so:
preveč stresnih situacij,
• debelost in premalo gibanja,
• preveč nasičenih maščob v prehrani,
• prenajedanje,
• diabetes,
• visok holesterol,
• visok krvni pritisk,
• kajenje.
•

Na vse omenjene dejavnike v veliki meri vplivajo naš življenjski slog, vsakodnevna prehrana in gibanje. Način življenja in
preventiva sta bistvena za obvladovanje bolezni srca in ožilja.
Če nimamo ustaljene dnevne rutine prehranjevanja, spanja
in gibanja, naše telo nima uravnoteženih ciklov in se ne more
učinkovito očistiti ali pozdraviti. Motnja naravnega telesnega
ritma pomembno vpliva na poslabšanje samozdravljenja in
uravnoteženja telesa, zato se moramo držati dnevne rutine, ki
bo dejansko spodbudila ravnovesje in pripomogla k zdravljenju telesa po posvetu z ayurvedskim specialistom.
Ključna ayurvedska srcu prijazna zelišča delujejo tako na fizični kot na čustveni ravni. Najučinkovitejša pri skrbi za srce
so arjuna, ashwagandha in guggulu.

TEŽAVE S PREBAVO
Imate leno prebavo? Preizkusite naravno ayurvedsko sredstvo za pospešitev prebave: 1 skodelici vode dodajte 3 čajne žličke limoninega soka, ščepec mletega črnega popra in 1 čajno
žličko medu. Dobro premešajte in pijte dvakrat na dan 1–2 meseca.

Drugi ayurvedski nasveti za pospešitev prebave:

Poznamo dve vrsti holesterola:

•

Pijte majhne požirke tople vode skozi ves dan.

LDL – je »slab holesterol«, ki se obesi na stene žil in ustvari
blokade, ki lahko vodijo do kapi in srčnega napada.
• HDL – je »dober holesterol«, ki nas ščiti pred srčnimi boleznimi.

•

En dan v mesecu uživajte samo tekočino
(čaji, lahke juhe, stisnjeni sadni sokovi).

•

Pijte ingverjev čaj 2–3x na dan.

•

Pred obrokom par minut žvečite
tanek kos ingverja ali pa naribajte
malo ingverja, mu dodajte malo
limoninega soka in soli ter
zaužijte.

•

Pri kuhanju pogosto uporabljajte
pikantna in grenka zelišča in
začimbe, na primer kumino,
ingver, gorčično seme, kajenski
poper in črni poper.

•

Holesterol dobimo iz hrane, proizvaja pa ga tudi naše telo,
kar lahko posledično vodi do visoke vsebnosti holesterola
v žilah. To seveda predstavlja povečano nevarnost za srčni
napad, možgansko kap, …
Določena zelišča in ayurvedski tretmaji pripomorejo k nižanju
visokega holesterola. Česen lahko razgradi slab holesterol in
ga odstrani z žilnih sten; priporoča se uživanje 2 do 3 strokov
na dan. Koriander je diuretik, ki iz telesa odplakne strupe
in presežek holesterola, sveta bazilika pa pomaga razgraditi
holesterol v žilah in ga izločiti iz telesa.

Ayurvedski nasveti, kako znižati »slab« in
zvišati vrednost »dobrega« holesterola:

Skrivnost tiči v disciplinirani prehrani in redni
telesni vadbi, kot je na primer hoja. Vsakodnevno
globoko dihanje, ki traja 15 minut, predstavlja
odlično antistresno tehniko, naši organi pa so
ustrezno prekrvavljeni in osveženi.
Poskrbeti je potrebno za ustrezno hidracijo, kar
pomeni od 6 do 8 kozarcev vode dnevno. Vodi
lahko dodate koriandrova semena,
kar ne le pomaga zmanjšati
holesterol, temveč tudi
izboljša prebavo in
izloči toksine
iz telesa.

Ayurveda preprečuje in odpravlja
bolezni, še preden se simptomi pojavijo. A paziti moramo na življenjski slog, okolje, delo in psihološke
dejavnike ter iz življenja odstraniti vse
dejavnike, ki nas delajo dovzetne za bolezen. Ko se pojavijo bolezenski simptomi,
pa lahko ayurveda z vrsto notranjih in zunanjih
terapij ter uporabo naravnih preparatov pomaga ponovno vzpostaviti harmonijo v telesu.

Zgodba
POROČNEGA
DNE
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Laška medenka je
hišna slaščica Thermane
in tudi destinacijska sladica
Laškega. Vključuje pregreto
smetano, ki velja za posebnost
tega predela Slovenije. Na
voljo v naših kavarnah.

Poročni dan 21

Se pripravljate,
da boste dahnili
usodni da?
Storite to v prijetnem
okolju Laškega in dovršene
Thermanine hotelskogostinske ponudbe.

OKUSITI Laško
Dandanes štejejo doživetja, ki so raznolika, prav vsem pa je skupno to, da
ustvarjajo spomine. Tudi kulinarika vse bolj postaja doživetje. Krepi se zavedanje o kvalitetni hrani, ki je sveža, iz lokalno pridelanih sestavin. Le hrana,
ki ima kratko pot od »njive do krožnika«, je namreč hranil polna in kot takšna
predstavlja edino pravo »gorivo« za naše telo.
Krepijo se kulinarična popotovanja in pri razvoju turističnih destinacij vse bolj
v ospredje prihaja gastronomija, saj sodi tradicionalna kuhinja vsake regije oz.
destinacije med prvine, ki vse bolj zanimajo sodobnega turista.
Pomembnost gastronomije z vidika turista oziroma gosta smo prepoznali tudi
v Laškem. Naloga operacije »Okusiti raznolikost podeželja«, katerega vodilni
partner je Občina Laško, pridruženi partnerji pa Thermana Laško, Stik Laško in
KGZS, izpostava Celje, je, da zasnuje in v življenje obudi kolektivno blagovno
znamko Okusiti Laško oz. Taste Laško.
Preko projekta bo potekalo podeljevanje certifikatov pridelkom in prehranskim izdelkom, jedem in pijačam, postreženim na gostinski način, rokodelskim
izdelkom in izdelkom unikatnega in industrijskega oblikovanja, ki bodo visoke
kakovosti in bodo vsebovali zgodbe, vezane na Laško.
Še več, znotraj projekta se bodo ustvarile in krepile mreže partnerjev in lokalne verige dobaviteljev ter kupcev.
Okusiti Laško je certifikat kakovosti in pomeni znak priznanja dosežene
kakovosti in izvora - porekla produktov.

VTISI MLADOPOROČENCEV

Kolektivna blagovna znamka Okusiti Laško predstavlja našo tradicijo, kakovostno in sonaravno, upoštevajoč trajnostni vidik in zgodbe ter okuse
Laškega. V Laškem razvajamo z okusi in gostoljubnostjo.

Vabljeni, da okusite Laško!

Kakšni so okusi Laškega?
Laško ima okus po lokalno značilni
pregreti smetani, ki svoj pravi
odtenek dobi v krušni peči.
Laško je zdravo kot med,
ki ga tudi v zdraviliških
parkih nabirajo čebele.
Laško je lahkotno, a polno
kot njegovo pivo. Diši po
divjih in gojenih zeliščih.
Preseneča z okusi, ki si jih
želite odnesti s seboj …

Podrobnosti o projektu na www.thermana.si in www.lasko.si.

Sanjate zgodbo o popolnem poročnem dnevu že od
otroštva dalje? Prebudite čarobno otroško vznemirjenost, radovednost, pričakovanje in neučakanost
v Thermani, kjer prav nič ne bo prepuščeno naključju. Poskrbeli bomo namreč, da bo dan, ko je
le najboljše dovolj dobro, sestavljen iz množice
dragocenih trenutkov. Bi se raje poročila na
prostem, pod krošnjami zelenih dreves, v objemu sončnih žarkov ali v zavetju toplih sten,
v notranjih, stilsko dovršenih prostornih s pridihom romantike?
Izbirata lahko med Zlato dvorano Zdravilišča
Laško, idiličnim okoljem Zdraviliškega parka, elegantnim ambientom avle hotela Thermana Park
Laško pod čudovitim lestencem, Gala dvorano ali
pa usodni dan izrečeta na Mostu želja. V prečudovitem Laškem, ki ga iz leta v leto več mladoporočencev izbere za zgodbo poročnega dne, ne boste uživali le v
nepozabnem poročnem dnevu, pač pa tudi v spremljajočem
romantičnem medenem oddihu.
Po prijetno napornem dnevu lahko izbereta poročni apartma ali sobo za mladoporočenca. Vajin
dan lahko podaljšata in pustita, da traja – za vajine svate ali zgolj za vaju. Laško daleč naokrog že
dolgo slovi po romantičnih kopelih ter razvajanju v dvoje. Prefinjen ambient tematskih kopeli
ob soju sveč, svežina penečega vina, sproščujoča masaža, zajtrk v postelji, dan, poln
lenobnega uživanja … Vsi mladoporočenci morajo to izkusiti! To so pozornosti,
namenjene le vama – za romantične pobege iz vsakdana. Poskrbita, da jih bo na
skupni poti čim več.
Več informacij: gostinstvo@thermana.si, www.thermana.si

Zahvaljujemo se vam za odlično organizirano poroko.
Presegli ste vsa naša pričakovanja. Vse je bilo odlično, hrana,
postrežba ter celotna organizacija. Vse pohvale gospe Tatjani
in osebju.
Anđa in Drago
Še enkrat hvala za vse, bilo je super. Nimam komentarjev.:) Vse je bilo čudovito. Super ste uredili in midva sva se
imela fenomenalno... :)) Hvala!
Tamara in Jure
Najlepša hvala za čaroben, nepozaben dan! Najina pričakovanja ste presegli v vsem! Hrana božanska! Čisto vsi gostje
so jo zelooo pohvalili! Količinsko ogromno. Okus perfekten!
Postrežba odlična! Vsa pohvala in zahvala vsem natakarjem.
VSE je bilo ČUDOVITO! Če bi še enkrat ponovila, bi bilo vse
isto. Nenazadnje pa največja zahvala vam, ki ste nama to vse
pripravili in me prenašali. :) HVALA!!!

Ana in Andrej
Ena velika HVALA in pohvala za izvedeno poročno slavje,
kot tudi za vso pomoč ter organizacijo pred tem. Nadvse sva
navdušena in lahko rečeva le, da ste v celoti presegli naša pričakovanja. Hvala, ker ste nam najprijaznejše osebje hotela omogočili najino pravljico. Prav vsak posebej si zasluži pohvalo. Z
veseljem bova zopet prišla v Thermano!

Marjana in Goran

Dobrodošli!
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Teden dni v Laškem je komaj dovolj za najlepša doživetja zdraviliškega in pivovarskega
mesta. A tudi če pridete za en sam dan, bo zagotovo več kot le obisk. Načrtujte naslednji
potep po območju zelenih presenečenj, kulturnih posebnosti, skrivnostnih tradicij in
vznemirljivih pobegov.
Doživite in delite vaše #myLaško.

#myLaško
TOP 5

TERM A L NO

PI V OVA RS KO

Thermana Laško in Rimske terme za
doživetja termalnih voda, za zdravje
in dobro počutje.

Laško pivo, pivovska wellness
razvajanja in s pivom obogatena
kulinarika za najlepše spomine iz
pivovarskega mesta.

www.thermana.si
www.rimske-terme.si

www.lasko.info

V RHU NS KO

S K RI VNOSTNO

M EDENO

Pivo in cvetje Laško, največji
slovensko glasbeno turistični festival
s koncerti, etnološkimi vsebinami in
pivom za vrhunec vročega poletja.

Escape Room Enigmarium Laško,
prva soba pobega na temo
pivovarstva na svetu, in Unlock
Laško za vznemirljiva odkritja.

Thermanina medena pita: med,
pregreta smetana in izvirnost
slaščičarskih mojstrov za piko na i
lokalni kulinariki.

www.pivoincvetje.si

www.lasko.escape-room.si

www.thermana.si

www.lasko.info

TURISTIČNO INFORMACIJSKI
CENTER LAŠKO
Obisk Laškega se za mnoge začne in konča v
centru, kjer so na voljo vse turistične
informacije, zemljevidi območja in različne
publikacije, kjer je mogoče kupiti vstopnice za
različne prireditve v Laškem in drugod po
Sloveniji, se dogovoriti za vodene oglede in
izlete in kjer so na voljo tudi izbrani spominki
#myLaško.

MOBILNA APLIKACIJA LAŠKO
Na počitnicah in potepih po Laškem je lahko
vaš mobilni telefon najbolj priročni vodič. Z
brezplačno aplikacijo Laško imate vselej pri roki
podatke o aktualnih dogodkih, izletih,
aktivnostih na prostem, znamenitostih,
gastronomiji in nastanitvah.

Laško, Slovenia

TIC Laško
Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
T: 03 733 89 50, E: tic@stik-lasko.si,
info@lasko.info, I: www.lasko.info

lasko_slovenia

Vstopi v čas
GROFOV CELJSKIH!
Grofje Celjski so bili najvplivnejša plemiška rodbina vseh
časov, ki so jih zaznamovale spletke, prevare, izdaje in seveda
prepovedane ljubezni. Ena najbolj znanih je ljubezen med
Friderikom Celjskim in Veroniko Deseniško.
Z avtorskim VR doživetjem uporabnik vstopi v srednjeveški
čas, doživi podobo Starega gradu Celje kot je bila takrat, obenem pa je lahko v virtualni resničnosti tudi aktiven. Prva naloga, ki ga čaka, je ta, da poskuša rešiti v ječo zaprtega Friderika
Celjskega.

Doživite zgodovino. In spremenite njen tok.
Si upate?
Na pohodu je nova oblika turizma, ki v spoznavanje
kulturno-zgodovinskih in naravnih znamenitosti
vključuje virtualno resničnost. Tovrstni avtorski
turistični produkt smo v minulem letu razvili
VR doživetje
tudi v Thermani Laško, kjer so v virtualno
je na voljo na
resničnost vključili zgodbo o znamenitih
Starem Gradu Celje in
grofih Celjskih. Ideja z naslovom “Sprev hotelu Thermana Park. meni tok zgodovine” je bila nagrajena s
strani Slovenske turistične organizacije in
Podrobnosti na
predstavlja enega najbolj inovativnih turiwww.thermana.si.
stičnih produktov minulega leta, uporabniku pa daje moč, da vstopi v zgodovinski čas
in s svojimi dejanji vpliva na potek zgodovine.

24 DOM STAREJŠIH

Negovalna oaza
Dom starejših Laško, ki sodi pod okrilje družbe Thermana, d. d., je svoja vrata odprl konec
leta 2001. Če je dom sprva sprejel 60 varovancev, dandanes osnovno in socialno oskrbo ter
zdravstveno nego nudimo 165 stanovalcem. Na voljo so tudi varovana stanovanja. V domu
sledimo sodobnim psihosocialnim konceptom dela, v zadnjem obdobju predvsem na področju
bolezni demence, saj število obolelih za demenco zaradi daljše življenjske dobe z leti strmo
narašča. Trenutno je za to boleznijo v Sloveniji obolelih že več kot 32.000 oseb.

Ponosni smo, da smo eden izmed redkih izvajalcev storitev
institucionalnega varstva starejših v Sloveniji, ki stanovalcem
z močno napredovalo demenco lahko ponudi višjo kvaliteto
bivanja in jim zagotovi sodoben pristop dela.

Demenca je kronična napredujoča možganska bolezen, ki prizadene višje možganske
funkcije, kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje, računske in učne sposobnosti
ter sposobnosti govornega izražanja in presoje. Njena najpogostejša oblika je Alzheimerjeva
bolezen, ki predstavlja več kot 65 odstotkov demence.
V domu smo že pred leti uredili gospodinjsko skupino za stanovalce z boleznijo demence. V
oktobru 2018 smo pridobili naziv demenci prijazna točka in v januarju 2019 postali
bogatejši še za eno zelo pomembno pridobitev – negovalno oazo.
Negovalna oaza je namenjena stanovalcem s tako napredovano obliko demence, da so
nepomični in ne zmorejo več verbalne komunikacije, še vedno pa zmorejo zaznavati okolico
preko čutil, kot so vonj, zvok, svetloba in dotik.
Z ureditvijo negovalne oaze v domu stanovalcem omogočamo bivanje v prijaznem in
umirjenem okolju, kjer se jim lahko zaposleni približajo skladno s sodobnimi koncepti dela.
Negovalna oaza ni navadna večposteljna soba, temveč skrbno načrtovan prostor, ki smo ga zasnovali
s ciljem, da stanovalci svojo okolico dojemajo kot toplo, prijazno in predvsem varno okolje.
Prijetno počutje stanovalcev ustvarjamo z ambientalno svetlobo in aromaterapijo, ki
doprineseta k umirjenosti in sproščenosti stanovalcev. Prav tako stanovalce v negovalni oazi
nagovarjamo z glasbeno terapijo, ki je skrbno načrtovana in časovno odmerjena, da ne postane
moteča zvočna kulisa. Glede na to, da pri napredujoči demenci človeku običajno preostane
malo osnovnih čutnih zmožnosti, ima v negovalni oazi velik pomen izvajanje nege
po načelih bazalne stimulacije. V okviru le-te skušamo pri stanovalcih vzpodbuditi
pozitivno zaznavanje lastnega telesa in okolice. Cilj bazalne stimulacije je, da oseba
dotika ne občuti kot neželenega posega, temveč kot navezovanje stika z drugim
človekom. V negovalni oazi skušamo pozitiven vpliv dotika doseči tudi z masažo
dlani in stopal.
Koncept negovalne oaze je v slovenskih domovih še prava redkost, v tujini pa
je že zelo uveljavljen in dokazano blagodejno vpliva na obolele za demenco.
Pozitivni učinki tovrstne obravnave se kažejo kot zmanjšanje nemira, boljše
zavedanje lastnega telesa in okolice ter splošno zmanjšanje obolenj.

Zahvala za izvedbo projekta negovalne oaze gre
tudi nekaterim našim poslovnim partnerjem,
ki so nam pri izvedbi projekta pomagali z
donacijami, le-te so znašale 5 % celotne
investicije. Zahvaljujemo se podjetju Gerčer,
d. o. o., podjetju Zenteh, podjetju Segon,
mizarstvu Zorko, podjetju Elektroinstalacije
Selič, podjetju Soboslikarstvo Merzel in podjetju
Robel, d. o. o.
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PONEDELJEK
ZA MALCKE
Akcija ne velja za Nivea Baby kozmetiko, za prehranska dopolnila in zaËetne mleËne formule. Popust se obraËuna na blagajni. RazliËni popusti se med seboj ne seπtevajo.

Fotografija je last Muzeja Laško.

