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ALI PONOČI ŠTEJETE OVCE? 
 

Ena najpogostejših težav današnjega časa, pa tudi naših strank, je prav 

nespečnost. Če ste eden tistih, ki težko zaspite, se ponoči zbujate in ste 

zjutraj nenaspani, vam lahko zaupamo, da so te težave zelo pogoste. 
 

Vsak, ki je kdaj imel težave z nespečnostjo, ve, kako mučno je celo noč strmeti v zrak, se premetavati, 

gledati na uro in potem po taki noči funkcionirati čez dan. Znano je, da akutna oz. kratkotrajna 

nespečnost v nekem obdobju prizadene kar 30-50% splošne populacije, 10% ljudi pa trpi za kronično 

nespečnostjo, ki traja več kot nekaj mesecev. A kaj točno sploh je nespečnost, kakšni so simptomi in 

zakaj do nje pride? Vse to bomo razjasnili v tokratni E-knjigi. 
 

Obstaja veliko vzrokov, ki lahko povzročajo nespečnosti in 

druge težave s spancem. Na primer neurejen ritem spanja in 

prebujanja, nezdrava hrana, kronične bolezni in čustveni stres 

so zelo pogosti razlogi za slabšo sposobnost kvalitetnega 

spanca. Nespečnost pogosteje prizadene ženske kot moške, 

prav tako pa za njo večkrat trpijo starejši, ljudje z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom, alkoholiki in osebe z duševnimi 

boleznimi, kot je depresija. 
 

V tokratni E-knjigi vam bomo predstavili najboljše naravne rešitve in tehnike za izboljšanje spanca in 

premagovanje nespečnosti. Zaupali vam bomo korake, namige in nasvete, ki vam bodo pomagali 

hitreje zaspati in pripomogli h kvalitetnejšemu spancu. S pravilno prehrano, dihalnimi vajami ter 

pravo izbiro dopolnil in eteričnih olj lahko pripomorete k temu, da boste dobro spali celo noč. 
 

Dober in kvaliteten spanec je temelj našega zdravja in dobrega počutja, zato premagajmo nespečnost 

in zasijmo v novo jutro! 

 

 

E-knjiga je last podjetja BE HEALTHY D.O.O. 
Vsakršno kopiranje in objavljanje vsebine je prepovedano. 

 

www.bioforma.si 
 

OPOZORILO:  Informacije v tej E-knjigi so zgolj informativnega 
značaja in niso namenjene za uporabo v zdravstvene namene. 

 

http://www.bioforma.si/


 

  

 

KAJ JE NESPEČNOST? 
 

Nespečnosti lahko strokovno rečemo tudi agripnija, asomnija ali 

insomnija in je opredeljena kot »motnja spanja ali nezmožnost 

spanja«. Občasno se veliko ljudi sooči z nespečnostjo, a če se 

pojavi neodvisno in postane stalna oz. kronična težava, moramo 

ukrepati, saj ima to lahko številne negativne posledice na naše 

psihofizično zdravje, počutje in vsesplošno kvaliteto življenja. 
 

Ne le, da je glavna posledica nespečnosti utrujenost v dnevnem času, povzroči lahko tudi vrsto drugih 

fizičnih in psihičnih težav. Ljudje, ki se soočajo z nespečnostjo običajno poročajo, da so bolj razdražljivi, 

izčrpani, zaskrbljeni, se težje skoncentrirajo, prav tako pa imajo oslabljen imunski sistem. 
 

V nadaljevanju si bomo pogledali različne vrste nespečnosti in motnje spanja, ki se razlikujejo glede 

na vzroke in simptome. 

 

VRSTE NESPEČNOSTI 
 

AKUTNA NESPEČNOST je kratkotrajna in je običajno posledica odziva na nek stresni dogodek ali 

večjo življenjsko spremembo. Ta vrsta nespečnosti traja manj kot 3 tedne in po navadi povzroči moten 

spanec večkrat na teden. Največkrat jo sproži nekaj, zaradi česar se počutimo zaskrbljene, razburjene 

ali nervozne, kot je na primer izpit, težave na delovnem mestu, zdravstvene težave ali težave v razmerju 

in odnosih. Akutna nespečnost se največkrat odpravi, ko stresni dogodek mine ali se ga navadimo. 
 

KRONIČNA NESPEČNOST traja vsaj 3 do 4 tedne in se pojavi vsaj trikrat tedensko. Obstaja veliko 

razlogov za stalno kronično nespečnost, o katerih bomo več pozornosti namenili tudi v nadaljevanju, 

zdravljenje te motnje pa običajno zahteva spremembe življenjskega sloga, odpravljanje vzrokov stresa 

in včasih celo sistematično zdravljenje ali terapija. 
 

KOMORBIDNA NESPEČNOST je običajno motnja spanja kot posledica nekega drugega zdravstvenega 

stanja. Velikokrat je povezana z depresijo, bolečinami ali mišičnimi težavami, kot so bolečine v hrbtu 

ali sindrom nemirnih nog. Nemalokrat jo povzročajo tudi različni kognitivni in psihološki dejavniki. 
 

'ZAČETNA' NESPEČNOST je tista, ko imamo težave z začetkom 

spanca oz. težko zaspimo, a se ponoči ne zbujamo. 
 

'SREDNJA' NESPEČNOST je težava z vzdrževanjem spanca in 

povzroča, da se prebujamo sredi noči. 
 

'KONČNA' NESPEČNOST je tista, ko se oseba zjutraj prezgodaj 

zbudi in ne more zaspati nazaj. 

 

 

 

 

 



 

  

 

KAJ POVZROČA NESPEČNOST? 
 

Nespečnost oz. nezmožnost spanja je tesno povezana z 

nastajanjem hormonov in količino živčnih prenašalcev v 

možganih, ki regulirajo budnost in zaspanost. 
 

Poglejmo si še nekaj najpogostejših vzrokov, zakaj lahko pride 

do nespečnosti in motenj spanja: 
 

Nezdrave spalne navade, kot je bedenje pozno v noč zaradi dela ali televizije. Spanec lahko zmotimo 

tudi v primerih, ko tik pred odhodom v posteljo uživamo alkohol, kofein ali sladka živila.  
 

Spanje v ne dovolj zatemnjeni ali pretopli sobi. Umetna svetloba ali toplota v vaši spalnici vam lahko 

kratita spanec. Spanje motijo tudi elektronske naprave, ki oddajajo modro svetlobo. 
 

Kroničen ali akutni stres, ki sta lahko posledica življenjskih sprememb ali drugih okoliščin. 
 

Nestalna rutina spanja in prebujanja. Izmensko delo lahko zmoti naše spanje, ker je v nasprotju s 

cirkadianim ritmom našega telesa. Najbolje se naspimo, če vsak dan hodimo spat in vstajamo ob 

približno isti uri. 
 

Spremembe okolja, kot sta na primer selitev ali potovanje. 
 

Motnje duševnega zdravja, kot sta anksioznost in depresija. 

Kronična nespečnost je lahko povezana z drugimi zdravstvenimi 

težavami ali psihološkimi motnjami. 
 

Kronične bolečine, ki pri spanju onemogočajo udoben položaj. 

Najpogostejši primeri so bolečine v spodnjem delu hrbta, 

artritis ali bolečine v vratu. 
 

Motnje dihanja med spanjem in druge dihalne težave. 
 

Uživanje nekaterih zdravil, na primer psihotropna zdravila, ki zvišujejo srčni utrip, povečujejo 

pogostost uriniranja, itd. V to skupino lahko spadajo zdravila proti prehladu, nosnim alergijam, 

visokemu krvnemu tlaku, bolezni srca, bolezni ščitnice, kontracepcije, astme ali depresije. 

NE VARČUJTE PRI NAKUPU DOBREGA LEŽIŠČA 
 

Velikokrat je za nespečnost krivo tudi neustrezno ležišče. Če vam namreč ne daje 

opore tam, kjer jo potrebujete, se na njem ne morete sprostiti in zaspati. 
 

Ležišče se vam mora optimalno prilagoditi. Vbočeni deli telesa morajo biti dobro 

podprti, izbočeni deli pa kar se da razbremenjeni. Le tako bo vaše telo sproščeno 

in hrbtenica v pravilnem položaju, kar vas bo zazibalo v miren spanec. 



 

  

 

SIMPTOMI NESPEČNOSTI 
 

Da bi lahko povsem razumeli, kaj je nespečnost, je zelo 

pomembno, da prepoznamo in odkrijemo najpogostejše 

simptome nespečnosti. Poglejmo si jih: 
 

• Občutek stresa v trenutkih, ko poskušamo zaspati, a se nam 

po glavi podijo številne misli z veliko hitrostjo. 
 

• Težko zaspimo in se ponoči pogosto prebujamo. Če težko zaspimo, gre za problem prehajanja v 

stanje spanja, če pa se pogosto prebujamo, gre za težave pri vzdrževanju spanca. 
 

• Občutek utrujenosti čez dan, kar ima lahko za posledico slabšo koncentracijo in omejeno 

sposobnost osredotočanja, motnje spomina ter zmanjšane motorične sposobnosti. 
 

• Žalost, razdražljivost in težave z družbeno interakcijo. 
 

• Zmanjšana kvaliteta življenja in povečanje tveganja za razvoj depresije, debelost in srčno-žilne 

bolezni. Raziskave kažejo, da imajo odrasli ljudje, ki trpijo za nespečnostjo, skoraj štirikrat večje 

možnosti za razvoj depresije kot tisti, ki nespečnosti niso podvrženi. 
 

• Zmanjšana učinkovitost pri delu, povečano tveganje za nesreče na cesti ter pri delu in druge 

napake na delovnem mestu. 

 

 

 

 

 

 

 
PREVIDNOSTNI UKREPI 
 

Če imamo simptome nespečnosti več kot dva do tri tedne in nismo 

prepričani, zakaj je temu tako, potem se moramo pogovoriti z 

osebnim zdravnikom o možnostih morebitnega zdravljenja. Obstaja 

velika verjetnost, da je nespečnost simptom ali stranski učinek druge 

težave, zato je potrebno odkriti njen izvor. 
 

Preden se zatečemo k samozdravljenju z uspavali, alkoholom ali 

drugimi zdravili, se toplo priporoča posvetovanje z zdravnikom ali 

terapevtom, s katerimi pripravki bo zdravljenje najbolj učinkovito. 

PREDNOST NARAVNIM METODAM PROTI NESPEČNOSTI 
 

V primeru težav nikar takoj ne posezite po uspavalih. Spremembe življenjskega sloga 

so mnogokrat učinkovito orodje za premagovanje nespečnosti. Ustrezne spalne 

navade, vadba, prehrana, prehranska dopolnila in tehnike zmanjševanja stresa lahko 

vse pripomorejo k temu, da lažje zaspimo in nato stanje spanja tudi vzdržujemo. 



 

  

 

PREHRANA PRI NESPEČNOSTI 
 

Prvi korak pri premagovanju nespečnosti in motenj spanja je 

vsekakor sprememba vsakodnevne prehrane. Prehrana igra zelo 

pomembno vlogo pri normalni proizvodnji hormonov in 

nevrotransmiterjev, kar je ključnega pomena za občutenje 

sproščenosti in zaspanosti. Tudi čas zaužitih obrokov lahko 

vpliva na spanec, sploh če se zbudimo lačni ali zaspimo presiti. 
 

Splošno priporočilo pravi, da lahko zadnji obrok v dnevu zaužijemo 2 do 4 ure pred spanjem. Pred 

spanjem prav tako ne uživajte ogljikovih hidratov in sladkorja, saj se telo pri presnovi le-teh lahko 

pregreva in onemogoča trden in kvaliteten spanec. 
 

Za dolgotrajno preprečevanje nespečnosti morate v telo redno vnašati zdrave maščobe, ki vam bodo 

pomagale hitreje zaspati. Idealno živilo je avokado, ki poleg zdravih maščob vsebuje tudi magnezij in 

kalij, ki sta ključni hranili, ki jih telo potrebuje za sposobnost spanca in občutka sproščenosti. V 

nadaljevanju si poglejmo še nekaj ključnih hranil in živil za premagovanje motenj spanja. 

 

TOP ŽIVILA ZA PREPREČEVANJE NESPEČNOSTI 
 

HRANA, BOGATA S TRIPTOFANOM: Aminokislina triptofan stimulira proizvodnjo 

melatonina – hormona za spanec in serotonina, ki pripomore k boljši sproščenosti. 

Idealna živila, ki so bogata s triptofanom so beljakovinska živila, kot je puran, piščanec 

ali tuna, zato se priporoča, da si iz njih pripravite lahko večerjo. 
 

HRANA, BOGATA Z MAGNEZIJEM: Magnezij je znan kot »sprostitveni« mineral, ki 

ugodno deluje tudi proti mišičnim krčem in glavobolom, ki nemalokrat povzročajo 

nespečnost. V prehrano vključite zeleno listnato zelenjavo, sezam, sončnična semena, 

surovi kakav, avokado, oves in druga živila, ki so bogata z magnezijem. 
 

SUROVO MLEKO: Čeprav je uživanje mleka za nekatere ljudi problematično, pa lahko 

prav kozarec surovega toplega mleka pred spanjem mnogim pomaga pri 

premagovanju nespečnosti. Še posebej se priporoča kozje ali ovčje mleko. 
 

KOMPLEKSNI OGLJIKOVI HIDRATI: Ogljikovi hidrati lahko pomagajo pri proizvodnji 

hormonov za boljši spanec, toda ne priporoča se zaužitje preprostih ogljikovih hidratov 

in sladkorja. V večerjo zato vključite bučke ali sladki krompir. 
 

VITAMINI B: Priporoča se uživanje ekološkega mesa, pivskega kvasa, jeter in zelene 

listnate zelenjave, saj so ta živila bogata z vitamini B, vključno z B12. B vitamini 

podpirajo živčni sistem in ugodno vplivajo na motnje spanja in težave z nespečnostjo. 



 

  

 

ŽIVILA, KI SE JIM IZOGIBAJTE V PRIMERU NESPEČNOSTI 
 

Poglejmo si, katero hrano in pijačo je dobro omejiti ali izključiti iz jedilnika za boljši spanec: 
 

KOFEIN: Popoldan ne uživajte kave, sploh če imate težave s 

spanjem. Poskusite z bolj zdravimi alternativami, kot je zeleni čaj, 

saj ima nižjo vsebnost kofeina in tudi druge koristi za zdravje. 
 

ALKOHOL: Izogibajte se uživanju alkohola 2 uri pred spanjem 

in pijte zmerno. Privoščite si največ 1 do 2 pijači na dan. 
 

SLADKOR: Nihanje ravni sladkorja v krvi lahko povzroči nemir, 

tesnobo in živčnost, zato se sladkorju pred spanjem izognite. 
 

HRANA, KI VSEBUJE ALERGENE: Alergeni v hrani lahko povzročajo nemir, težave z GI in druge 

simptome, ki prispevajo k nespečnosti. Izogibajte se živilom, ki vsebujejo laktozo in gluten ter omejite 

uživanje oreščkov in lupinarjev, če ste nanje bolj občutljivi. 
 

PREDELANE MAŠČOBE: Če zvečer zaužijete preveč maščobe ,to lahko upočasni prebavo in povzroči 

prebavne motnje, zgago in kislinski refluks. Omejite ocvrto hrano, predelano meso, nizkokakovostne 

sire in druge mastne jedi. Uživajte več kokosove maščobe, oljčnega olja, ghee masla, avokada in semen. 

 

STRES IN NESPEČNOST 
 

Stres je poleg nepravilne prehrane nedvomno eden največjih povzročiteljev nespečnosti. Ker so 

možgani prezaposleni z neprestanim razmišljanjem, se tudi telo težko umiri in pripravi na spanje. Prav 

tako se pod stresom sproščajo najrazličnejši stresni hormoni, ki preprečujejo kvaliteten spanec. 
 

Za preprečevanje in premagovanje nespečnosti se zato priporoča zmanjšanje stresa in prakticiranje 

raznih sprostitvenih tehnik, ki delujejo protistresno in pomirjajo. 

 

 

 

 

ZA BOLJŠI SPANEC UPOŠTEVAJTE: 
 

30 minut pred spanjem se izogibajte uporabi elektronskih naprav, ki oddajajo 

modro svetlobo, npr. TV, računalnik ali pametni telefon. Modra svetloba moti 

delovanje naših možganov in dviguje raven kortizola, zato preprečuje spanec. 
 

Branje ali pisanje dnevnika 30 minut pred spanjem dokazano izboljša 

sposobnost spanca in pomaga pri sproščanju. 
 

Vsakodnevna vadba je ena najbolj naravnih metod za proizvodnjo endrofinov, 

ki ugodno vplivajo tudi na spanec. Za premagovanje nespečnosti se priporoča 

30 do 60 minut vadbe dnevno. 

 

 



 

  

 

UŽIVAJTE KVALITETNA DOPOLNILA IN ZELIŠČA 
 

Uživanje kakovostnih prehranskih dodatkov, izvlečkov in zelišč 

lahko precej pripomore k izboljšanju spanca in preprečevanju 

nespečnosti. Prednost zelišč in dodatkov je, da ne povzročajo 

zasvojenosti in nimajo stranskih učinkov, kot je to nemalokrat 

značilno za uspavalne tablete. Kljub temu se uživanje izvlečkov 

ne priporoča dolgoročno, temveč do izboljšanja. Dodatke z 

vitamini in minerali pa lahko brez težav uživate redno ob 

uravnoteženi vsakodnevni prehrani. 
 

Pri izbiri dopolnil in izvlečkov iz zelišč upoštevajte kvaliteto izdelkov. Izberete lahko tudi dodatke, ki 

vsebujejo kombinacijo več zelišč, saj je tako delovanje mnogokrat še učinkovitejše. Poglejmo si, kateri 

dodatki in izvlečki so zelo učinkoviti za premagovanje motenj spanja: 
 

MAGNEZIJ: V primeru nespečnosti se priporoča redno uživanje tega minerala v obliki prahu, tablet ali 

kapsul. Dnevni odmerek 400 mg magnezija pred spanjem, bo pripomogel tudi k zmanjšanju stresa. 
 

PASIJONKA: Naravno pomirja, pozitivno deluje na živčni sistem in ne povzroča zaspanosti čez dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
MELATONIN: Pomaga pri nespečnosti, a se lahko uporablja le kratek čas. Boj blaga oblika dodatka je 

L-triptofan, ki vpliva na serotonin (hormon sreče) in melatonin (hormon za spanje) in se zato že leta 

uporablja kot naravna podpora za kakovosten spanec in boljše počutje. 
 

VITAMIN B12: Vitamin B12 podpira delovanje celic, živčnega sistema in možganov. Njegovo 

pomanjkanje lahko vodi v kronično nespečnost, zato se priporoča 200 μg vitamina B12 dnevno. 
 

BALDRIJAN: Ena najboljših naravnih sredstev za podporo pri 

spanju, tesnobi in nemiru, znan tudi kot »Zelišče sanj«. Ne 

povzroča zaspanosti ali spreminjanje koncentracije čez dan. 

Zdravilne učinkovine baldrijana se nahajajo v korenini. 
 

HMELJ: Znan je po tem, da naravno pomirja in uspava. 

Njegov poparek ali izvleček odpravlja različne oblike nemira, 

anksioznosti, občutke strahu, motnje spanja in razdražljivost. 

 

SUPERČAJ PROTI NESPEČNOSTI: 
 

SESTAVINE: 40 g melise, 25 g sivkinih cvetov, 10 g šentjanževke, 15 g pasijonke 

(storži), 15 g origana (listi), 10 g rmanovih listov. Klikni tukaj za čaj za miren spanec 
 

PRIPRAVA: Zvrhano čajno žličko mešanice poparimo z 250 ml vode in jo pustimo 

stati 3 minute. Vroč čaj pijemo pred spanjem, po potrebi ga sladkamo z medom. 

 

https://www.bioforma.si/miren-spanec-caj


 

 

  

 

UPORABITE ETERIČNA OLJA 
 

Uporaba nekaterih eteričnih olj je prav tako zelo dobrodošla, 

če nas muči nespečnost. Obstaja veliko študij, ki dokazujejo, da 

eterična olja lahko pomagajo odpravljati stres in motnje spanja. 

Za dober spanec sta še posebej priljubljeni sivka in kamilica, 

saj vonjave eteričnih olj teh dveh zelišč učinkujejo tako, da hitreje 

zaspimo, pa tudi naš tudi spanec je bolj kakovosten. 
 

Kamilica, bodisi v obliki čaja, tinkture ali eteričnega olja, je eno izmed 

najboljših zdravilnih rastlin za spodbujanje sprostitve in boj proti stresu. 

Vdihavanje pare in vonjav kamilice se pogosto priporoča kot naravno 

zdravilo za anksioznost in splošno depresijo, kar je tudi eden od razlogov, 

zakaj je kamilično olje tako priljubljena sestavina v številnih svečah, 

kopelih, aromaterapevtskih izdelkih in drugih kozmetičnih pripravkih. 
 

Eterično olje sivke oz. lavande je zmagovalno pri težavah s spanjem 

in premagovanju nespečnosti. Lahko ga uporabimo v izparilniku, ga 

kanemo na vzglavnik ali ga nanesemo neposredno na kožo. Olje 

sivke vsebuje nekatere aromatične spojine, ki pomagajo sprostiti telo, 

zato se ga priporoča tudi za uporabo v kopeli. Sivkina kopel v 

kombinaciji z magnezijevim kloridom je še posebej priporočljiva. 
 

Če nameravamo iti v posteljo ob 10. uri, se priporoča, da si naredimo detox kopel okoli 9. ure zvečer. 

Približno 20 kapljic eteričnega olja sivke kanite v vročo kopel z Epsom soljo ali vanjo stresite tudi žlico 

kristalov oz. kosmičev magnezijevega klorida. V kopeli se sproščajte okoli 20 do 30 minut. Po končani 

kopeli v postelji 30 minut berite knjigo. Tako boste hitreje in lažje zaspali ter se zbudili bolj spočiti. 

NASVETI ZELIŠČARJA SIMONA AŠIČA PROTI NESPEČNOSTI: 
 

Priporočila iz priročnika Pomoč iz domače lekarne (1984), ki veljajo še danes: 
 

SPLOŠNI NASVETI: »Ne uporabljajmo zlepa uspavalnih tablet in pomirjeval. 

Zgodaj in zmerno večerjajmo. Jedi naj bodo lahke. Zvečer ne pijmo prave 

kave in pravega čaja ter ne kadimo. Varujmo se vznemirjenj. Noge naj bodo 

tople. Kopel z mlačno vodo vpliva pomirjevalno. Sprehod po svežem zraku 

(dihajmo globoko!) prijetno utruja in končno prikliče spanec.« 

 

ČAJNE MEŠANICE: baldrijan, kamilica, meta, rožmarin, tavžentroža; brinove 

jagode, tavžentroža, zlata rozga; kamilica, melisa, meta, rman, trobentica. 

 

DRUGI PRIPRAVKI: jabolčni kis (kateremu smo dodali enako količino medu; 

vzamemo 2 žlički te mešanice pred spanjem); mleko (v katerem se je 

namakala čebula; spijemo pred spanjem) 

 



 

  

 

5 DIHALNIH TEHNIK PROTI NESPEČNOSTI 
 

DIHANJE SKOZI STISNJENE USTNICE: Je izjemno preprosta, a učinkovita 

dihalna tehnika, kjer je glavni namen ta, da izdihamo dvakrat več, kot vdihnemo. 

Stisnjene ustnice pomagajo sproščati zrak, ki je ujet v pljučih in zmanjšajo količino 

vdiha, medtem ko podaljšajo izdih. 
 

S sproščenimi rameni normalno vdihnite in štejte do 2. Našobite ustnice (kot 

bi želeli žvižgati), izdihnite in pri tem v mislih štejte do 4. Nekajkrat ponovite. 

 
DIHANJE S TREBUŠNO PREPONO: S to tehniko se učite, pravilnega dihanja s 

trebušno prepono. Cilj je, da dihate skozi nos in se osredotočite na to, kako se 

trebuh pri vdihu napolni z zrakom. 
 

Vajo lahko izvajate sede ali leže. Eno roko položite na trebuh, drugo na prsni 

koš. Globoko vdihnite, kar naj traja 2 sekundi. Osredotočite se na trebuh, 

kako se pri vdihu izboči in razširi. Nato počasi izdihnite skozi usta. 

 
JOGA DIHANJE: To je odlična dihalna tehnika za sproščanje, kadar smo napeti 

ali ne moremo zaspati. Redno izvajanje te tehnike deluje izjemno antistresno. 
 

Vajo začnite izvajati na desni strani. Z desnim palcem stisnite desno nosnico 

in vdihnite skozi levo nosnico. Nato z desnim prstancem stisnite levo nosnico 

in medtem izdihnite skozi desno nosnico. Nato zamenjajte strani. Vajo 

izvajajte nekaj minut z zaprtimi očmi. 

 
DIHANJE 4-7-8: Ta izjemno preprosta tehnika dihanja je znana kot ena izmed 

najboljših, ki vam bo pomagala zaspati. Gre za to, da smo pri izvajanju te dihalne 

vaje prisiljeni upočasniti dihanje, kar upočasni srčni utrip in nam pomaga, da se 

sprostimo in tako lažje in hitreje zaspimo. 
 

Vdihnite skozi nos in pri tem štejte do 4. Zadržite dih s štetjem do 7, nato 

izdihnite skozi usta in pri tem štejte do 8. Vajo ponovite vsaj trikrat. 

 
ŠTETJE IZDIHOV: To je še ena sprostitvena tehnika, ki vam bo pomagala 

premagati nespečnost in vas prisilila, da boste prenehali premlevati skrbi. 
 

Udobno sedite z zaprtimi očmi in nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite, 

nato postopoma pričnite z »normalnim« dihanjem. Pri tem vsak izdih štejte. 

Ko preštejete pet izdihov, ponovite vzorec dihanja in spet štejte izdihe. 

Presenečeni boste, koliko koncentracije boste potrebovali za štetje. 
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MELATONINA NIGHT 
 

40 tablet 

NAROČILO >> 

Prednosti uživanja Melatonina Night: 

✓ Naravno prehransko dopolnilo z l-triptofanom, magnezijem in vitaminom B6. 

✓ Uporabimo ga lahko pred spanjem, na potovanju in ob povečani izčrpanosti. 

✓ Prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in zmanjšanju utrujenosti. 

✓ Ne povzroča odvisnosti in je varen za uživanje. 

 

www.bioforma.si 
 

 

Naravna podpora spancu! 
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