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CYMK st ra n 30

// Tretje življensko obdobje //

Oglasna priloga

Promocijsko besedilo

Vam (že)

šumi v ušesih?

Ena od šestih odraslih oseb (16 od-
stotkov Evropejcev) ima tolikšno
stopnjo naglušnosti, da je že motena
komunikacija v vsakodnevnem ži-
vljenju. »Podobni podatki veljajo tudi
za Slovenijo. Število ljudi, ki imajo te-
žave s sluhom, se povečuje zaradi
načina življenja, seveda pa tudi zara-
di daljše življenjske dobe,« pravi
Franci Urankar iz Audio BM. Kateri
so znaki, ki že opozarjajo na nagluš-
nost? »Pri pogovoru večkrat krivite
druge, da govorijo tiho, saj ne slišite,
kaj vam govorijo. Večkrat jih morate
prositi, da ponovijo izgovorjeno. Veli-
kokrat se zgodi, da ne razumete po-
govora ali pa ga razumete drugače
kot ostali. Vaši bližnji vas večkrat
opozorijo, da utišajte TV-sprejemnik,
vi pa menite, da je ta primerno gla-
sen, čeprav je za vse druge pregla-
sen. Večkrat spreminjate zvok slušal-
ke in zvonjenja na telefonu, ker ne

slišite zvonjenja telefona ali pa slabo
slišite sogovornika med pogovorom.
V ušesih piska, žvižga ali šumi. Tini-
tus – šumenje v ušesih je v zadnjem
času postalo zelo pogosta težava s
sluhom,« pojasnjuje Urankar. Da je
mera polna, nastopijo še težave z
ravnotežjem.

Pomembno je čim prej poiskati
strokovno pomoč. Za izgubo sluha, ki
izvira iz notranjega ušesa, kar je naj-
pogostejši vzrok, je najustreznejša re-
šitev slušni aparat. Zaradi različnih
predsodkov v družbi je tistih, ki so
pripravljeni nositi slušni aparat, še
vedno zelo malo, saj se zanj odločijo
šele takrat, ko naglušnost že znatno
poslabša kakovost življenja nagluš-
nega in njegovih bližnjih. Napredujo-
ča izguba sluha je pri starejših resen
problem, ki jih močno osami in lahko
vodi v spremembe osebnosti in ob-
našanja, celo v depresijo. × ea

Ste vedeli, da je treba sluh uriti? Sploh če vam že
malce slabše služi. Če tega ne storite dlje časa, se
vam lahko zgodi, da pride do dodatnega upada sluš-
nih sposobnosti. Zato nikar ne podcenjujte nagluš-
nosti, saj sluh omogoča kvalitetno komuniciranje s
socialnim okoljem!

z d rav i l i šča

Za željne novih doži ve t i j

Za upokojence je jesenski čas tisti,

ki je zelo ugoden za obisk naravnih

zd rav i l i šč, kjer se tega kajpak zaveda-

jo. Zato so pripravili niz programov,

namenjenih starejši generaciji. »Velja

izpostaviti, da so skoraj v vseh narav-

nih zdraviliščih posebno pozornost

namenili aktivnim upokojencem, ka-

terim so namenjeni programi poveza-

ni s kopanjem in vodno gimnastiko,

razteznimi vajami, dihalnimi vajami,

aquafit programi, vodno aerobiko, va-

jami za vzpostavitev energetskega

ravnovesja. Organizirani so tudi vode-

ni izleti v okolico, aktivnosti na

sprehajalnih in kolesarskih poteh in

obvezno na jesenski kulinariki. Ža n j e-

mo, kar smo celo leto sejali, skrbeli in

negovali. Nismo pozabili niti na po-

sebne prehranske potrebe, torej loče-

valne in redukcijske diete ter progra-

me za razstrupljevanje«, je dejal Iztok

Altbauer, direktor Skupnosti sloven-

skih naravnih zdravilišč.

Jesenski žarki v Termah Čatež

Termalna voda je pomembno na-

ravno zdravilno sredstvo, radi pouda-

rijo v Termah Čatež. Seniorji so že

tradicionalno izjemno pomembni gos-

tje in v tamkajšnjih hotelih imajo po-

seben 30 odstotni popust na ceno na-

mestitve v Čatežu (Hotel Terme, To-

plice in Čatež) in v Kopru (Aquapark

Hotel Žusterna) pri bivanju 7 dni ali

več. Vedno več starejših gostov rado

prihaja na sprostitveni oddih kamp

tudi z avtodomi. Poleg kopanja, spro-

stitve v savnah in drugih oblikah raz-

vajanja se seniorji lahko odpravijo tu-

di na bližnji Sv. Vid, degustirajo po-

nudbo lokalnih vinarjev, odkrivajo ča-

novih znanj in doživetij, novih izku-

šenj, ugotavljajo v Termah Krka, kjer

pripravljajo za seniorje zanimive, ko-

ristne in cenovno prijazne ponudbe

ter kakovostne programe – tako pre-

ventivne kot kurativne. »Zadovoljuje-

mo njihovo željo po druženju in no-

vih dogodivščinah, hkrati pa gostje

pri nas z različnimi programi in storit-

vami z naravnimi postopki obnavljajo

svoje porušeno energetsko ravnoves-

je«, sporočajo iz omenjenih term. V

Dolenjskih Toplicah imajo nudijo ugo-

dne pakete nočitev s polpenzionom,

neomejen vstop v termalne bazene,

gledati, da imajo v Termah Krka upo-

kojenci pri bivanju pet in več dni 10

odstotkov popusta na cene namestit-

ve. Za člane Kluba Terme Krka pa je

cena lahko še ugodnejša.

Za dobrodošlico darilni bon

»V Termah Olimia vedno poskrbi-

mo za vsebinsko prilagojene ponudbe

za različne ciljne skupine in upoko-

jenci niso izjema! Pri nas seniorji uži-

vajo v jesenskem času v kulinaričnih

dobrotah spretnih kuharjev v hotelu

Breza, ki kuhajo zdravo in vitalno hra-

no, razvajamo jih v termalni vodi v

centru Termalija in v bazenih Vode-

nega planeta v Termah Tuhelj na Hr-

va škem, skrbimo, da s programi Sel-

fness in merjenjem ravni sladkorja

ter holesterola v krvi skrbijo za svoje

zdravje, da izkoristijo svoj oddih za

jutranje energijske vaje ob šumenju

ribnikov in izlete v okolico z bogato

tradicijo v jesenskih običajih. Naša

termalna voda kot naravno zdravilno

Dober milijon domačih prenočitev so ustvarili domači

gosti v slovenskih naravnih zdraviliščih v prvih osmih

mesecih, kar je 4,3 odstotka več kot v enakem obdobju

lani. Tako je delež domačih prenočitev že 56,1 odstotka.

Največ so k temu prispevali pestri in dobro pripravljeni

programi, za katere so poskrbeli v vseh prodajnih in

t rženjskih službah v 14 slovenskih naravnih zdraviliščih.

vodno aerobiko, nočno kopanje ob

petkih in sobotah, dva obiska savn

pri bivanju 5-9 noči, vodene rekreativ-

ne pohode, nordijsko hojo, stretching,

jutranje sprehode z razteznimi in

dihalnimi vajami, aquafit, piknike ob

glasbi, klavirske večere v kavarni. Po-

dobno nudijo gostom v Termah

Šmarje ške Toplice z možnostjo loče-

valne prehrane ali redukcijske diete

in v Talasu Strunjan

s kopanjem v bazenih z ogrevano

morsko vodo. Ponudba Term Krka, ki

je med seniorji nadvse priljubljena, so

Veseli avtobusi. Z njimi goste brez-

plačno popeljejo iz določenih krajev

in ob določenih terminih, kar marsi-

kateremu upokojencu zelo olajša or-

ganizacijo potrebnega oddiha. V pro-

grame Veselih avtobusov so vključe-

ne zanimive storitve, bogat animacij-

ski program in obet srečanja s starimi

in novimi prijatelji. In nikar ne spre-

sredstvo zelo uspešno zdravi revma-

tična obolenja lokomotornega siste-

ma, kožne bolezni, arterijske obtočne

motnje, stanja po operativnih posegih

in poškodbah kosti in mišic ter peri-

fernega sistema. Kot posebno dobro-

do šlico prejmejo bon v vrednosti 10

evrov za razvajanje v Centru zdravja

Olimia«, pravi Vasja Čretnik, pomoč-

nik direktorja Term Olimia. Imajo pa

seniorji možnost naročila kartice ugo-

dnosti - Wellcard. »Ob rezervaciji je-

senskega paketa bodo navdušeni nad

posebnim darilom, čaka jih brezplač-

na sprostitvena masaža in razvajanje

v Wellnessu Orhidelija«, prida Vasja

Čretnik .

V Termah Zreče so to jesen posveti-

li aktivnemu oddihu seniorjev, ro-

mantičnim razvajanjem in lušt n e mu

oddihu za družine. V oktobru in no-

vembru so razpisali posebne termine

z ugodnimi cenami, za program

»Umirjeni, ampak aktivni seniorji v

Termah Zreče«. Seniorji bodo pri njih

d oživeli jesensko pripoved, uživali v

pristni jesenski kulinariki, se sprošč a-

li v termalnih bazenih in Savna vasi,

raziskovali okolico na prijetnih

sprehodih, prisluhnili zeliščarjem. or-

ganizirali so tudi brezplačne prevoze

svojih gostov seniorjev od doma v

terme in nazaj domov. Še posebno

pozornost namenjajo zdravi in lokalni

kulinariki, posebnih programih v Sav-

na vasi in Idili, Wellness & Spa centru,

sprehodom z vodnikom nordijske ho-

je po bližnjih vinogradih in sadovnja-

kih, kolesarskim izletom in jesenskim

prireditvam v okolici Zreč. × du

re srednjeveškega gradu Mokrice, obi-

ščejo Kostanjeviško jamo, Posavski

muzej, bizeljske repnice, zelišč a rs ko

kmetijo Fabinc v Brežicah, kjer dišav -

nice predelujejo v različna mazila, ka-

pljice in čaje. Trgatev pa je posebno

d oživetje za goste Term Čatež, zgodila

se bo to soboto v Gadovi peči in

sleherni trgač bo ob zaključku dobil

dva kilograma grozdja.

Oddih po meri seniorjev

Že dolgo ne velja več trditev, da ži-

vijo upokojenci mirno, tiho, počasno

življenje. So vedno bolj aktivni, željni

Že dolgo ne velja več trditev,

da živijo upokojenci mirno,

tiho, počasno življenje. So

vedno bolj aktivni, željni

novih znanj in dožive tij.


