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Kaj vse lahko storim čez dan,
če se dobro naspim?

Oglejte si 9 najbolj tipičnih dnevnih aktivnosti, ki prikazujejo, kaj vse lahko storite čez dan,
če se dobro naspite, ter kako se lahko stvari odvijajo, če nam zmanjka energije že na
polovici dneva.
Se bolj vidite na levi ali desni strani?

-

+

Kavo spijemo zato, ker nam to predstavlja
nek jutranji ritual, ki se mu ne moremo upreti
zaradi odličnega vonja ne pa poživljajočega
učinka.

+

Smo boljše volje, ne nergamo in lažje
zgladimo konflikte.

Vase zlijemo skodelico kave, da sploh lahko
začnemo ’’funkcionirati’’.

-

Smo nejevoljni, prepirljivi in razdražljivi,
nasplošno pa se težko izognemo konfliktom.
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-

+

Kolona avtomobilov na cesti nam ne predstavlja večje obremenitve.

-

+

V službi smo bolj organizirani, aktivnejši in
hitreje opravimo naloge.

V službi se ne zberemo, naloge niso najboljše
opravljene.

-

+

Ko pridemo iz službe z zanosom opravimo še
domače opravke in gremo na svež zrak.
4

Že jutranja prometna konica nas spravi v
slabo voljo!

Ko pridemo domov se zleknemo na kavč, le
z muko postorimo nujne opravke in gremo
nazaj ležat kljub lepemu vremenu.
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-

+

Dnevne opravke si premišljeno razdelimo in
ohranjamo ravnovesje.

-

+

Na ustih se nam skozi cel dan riše nasmeh in
le redkokdaj nas spravi v zelo slabo voljo.

+

Imamo energijo za športno aktivnost.

Drvimo skozi opravke, naložimo si preveč
dela, povzročamo še dodaten stres, kar se
lahko hitro izrazi v pregorelosti in bolezni.

Nergamo in gremo že sami sebi na živce.

-

Ležimo na kavču in se nam nič ne da.
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-

+

Ker smo se zbudili z dovolj energije za nov
dan, ne pomislimo na slane ali sladke
prigrizke, ki bi spodbudili raven energije.

Zaradi pomanjkanja energije hitreje poprimemo po čipsu, čokoladi in drugi nezdravi hrani,
ki nam daje hiter občutek energije.

Če ste se največkrat našli na levi strani, potem lahko naš slogan »Zdravo spim, zdravo živim«,
postane tudi vaš slogan. Če pa se vidite bolj na desni strani fotografij, v nadaljevanju
preberite, kako na vaš spanec vplivata ležišče in vzglavnik.

2

Ja, krivo je ležišče!

Vsi vemo, da so za zdrav spanec izjemno pomembni ležišče, vzglavnik in posteljnina. To že
ptički čivkajo. In tega se, vsaj podzavestno, zavedamo vsi. Vprašanje pa je, če na to pomislimo,
ko imamo za sabo neprespana jutra, bolečine v križu, ko nam zmanjka energije že na polovici
dneva. Odgovorite na spodnja 3 vprašanja. Naj vas + in – spodbudijo k temu, da razmislite, kaj
od tega že upoštevate in kje je prostor za izboljšave.

1. IMATE PRAVO LEŽIŠČE ZASE?
Če se zbujate utrujeni in z bolečinami v ledvenem predelu, potem zagotovo nimate pravega
ležišča! Na trgu je velika ponudba ležišč različnih kakovosti, materialov in cen.
Vzemite si čas in razmislite, kakšno vrednost ima vaša hrbtenica in spanec. Potrudite se, saj
dobite  ležišče bi vam res odgovarjalo ter ga preizkusite. Katero ležišče kupiti, kakšne trdote
mora biti, iz katerih materialov naj bo izdelano, ali je ustrezno za alergike in
astmatike, ima pralno prevleko, … ?
6
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-

+

LEŽIŠČE IZDELANO PO MERI TELESA JE
POPOLNO ZA VSAKOGAR, TUDI ZA VAS

LEŽIŠČA SERIJSKE IZDELAVE ZARES
USTREZAJO LE PEŠČICI LJUDEM

Takšno ležišče izdelano po vaših merah,
potrebah in željah iz kakovostnih materialih
vas bo optimalno podprlo ter razbremenilo
na predelih telesa, ki to potrebujejo.

Spanje na serijsko izdelanih ležiščih ustreza le
redkim. Če niste med njimi, se verjetno
srečujete s premehkim ali pretrdim ležiščem,
ki povzroča bolečine in vam jemlje energijo.

2. JE VAŠ VZGLAVNIK PRIJAZEN DO VAŠEGA VRATU?
Verjetno ste tudi vi zamenjali že kar nekaj vzglavnikov. Nekateri med vami uporabljate celo
več kot enega. S tem zares ni nič narobe, dokler spite dobro in brez bolečin v hrbtenici ter v
predelu vratu. Če ni tako, berite dalje.

-

+

VZGLAVNIK Z NASTAVLJIVO TRDOTO,
NAKLONOM IN VIŠINO.

VZGLAVNIK BREZ NASTAVLJIVE TRDOTE,
NAKLONA IN VIŠINE.

Izberite vzglavnik, ki mu lahko nastavite
trdoto, naklon in višino. Ne pozabite pa tudi
na samo polnilo ter snemljivo prevleko.

Tu ni kaj za dodati. Vsi imamo doma vsaj
enega takega, zato vemo, da tu ni srednje
poti. Ali ti odgovarja ali ne.
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3. KUPUJETE POSTELJNINO SAMO NA PODLAGI BARV IN VZORCEV?
Posteljnina mora biti v barvnih odtenkih, ki so vam ljubi. Z vzorci ali brez. Pomembno je, da je
všeč vam in vašemu partnerju. To pa ni vse. Iz kakšnega materiala je narejena, je prijetna na
otip, je dovolj zračna, … ?

-

+

POSTELJNINA, KI »BOŽA«

POSTELJNINA, KI NE PRIDE »NA VRSTO«

Izberite posteljnino, ki vam bo prijetna v
vseh pogledih.  Tudi na dotik. Naj posteljnina
vsebuje čim več naravnega materiala, ki bo
pralen vsaj na 60 stopinjah ter obdelan tako,
da se ne bo preveč mečkal.  

Izogibajte se impulzivnim nakupom, če niste
v svoji glavi poleg barv in vzorcev obkljukali
tudi drugih karakteristik, ki so vam pri
posteljnini pomembne!

Najhitrejša pot do odgovora je, da prisluhnete svoji hrbtenici! Ta bo najbolje vedela, kaj vam
ustreza. Spite torej zdravo, ali morate za to še kaj postoriti? Če ste tekom branja ugotovili, da
bi potrebovali novo ležišče, vzglavnik ali posteljnino, potem nas le obiščite v Spalnem centru
Maremico, na Šlandrovi 4 v Ljubljani.

NASVET
Vrhunske rjuhe Bella Donna se odlično prilegajo
tako klasičnim kot vodnim posteljam. Z izjemno
barvno paleto bodo popestrile vsako spalnico.
Rjuhe Bella Donna lahko kupite tudi v
novi spletni trgovini www.maremico.si.
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Jesti pred spanjem?
Zakaj pa ne!

Zagotovo ste že vsi kdaj dobili nasvet, da nekaj ur pred spanjem nikakor ne smete jesti. Ker
boste zaradi tega slabše spali, ker to redi, ker se boste ponoči zbudili, ker … ampak, kamilični
čaj in pa topel kakav pred spanjem pa sta prav dobrodošla, kajne?  S pravilno prehrano pred
spanjem lahko preprečimo tako neželeno nespečnost in sami sebi privoščimo dolg, osvežujoč
spanec.
Katero hrano in pijačo lahko torej označimo za kradljivce spanje in kaj nam omogoča boljši
spanec? Hočete izvedeti, kaj vas bo uspavalo in kaj pustilo budne? Berite naprej.

-

+

Če se vam pred spanjem toži po nečem
sladkem, raje posezite po darilu narave,
medu. Med namreč deluje kot blažje
pomirjevalo. Kako? V telesu imamo oreksin,
živčni prenašalec, ki poživlja naše telo,
medtem ko med znižuje njegovo raven.

Temna čokolada sicer velja za bolj zdravo
različico svoje sestrične mlečne čokolade.
A pred spanjem je nikakor ne uživajte, saj
vsebuje kofein, ki vas bo še dolgo v noč
držal pokonci in vam preprečil sladke sanje.

NAMIG
Zmešajte med s toplim mlekom
in se potopite v prijeten spanec!
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-

+

Raje kot po mesu posezite po kakšnem
izdelku iz polnozrnate moke ali kosmičih.
Zakaj je polnozrnata hrana dobra za spanje?
Spodbuja namreč nastanek inzulina, ki
nadalje vpliva na aminokisline, ki zmanjšujejo
tesnobo in občutek napetosti. Takšna
pomiritev pred spanjem je zelo dobrodošla!

-

+

Mogoče se bo komu zdelo smešno, a je res!
Banane so bogate z magnezijem in kalijem,
dve snovi, ki sproščata naše mišice! Prav tako
kalij poskrbi za zdravje našega ožilja in
kognitivnih sposobnosti.
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Stran od tega! Ni potrebno omenjati, da
takšna hrana dviguje številko na tehtnici, prav
tako pa je tudi zelo slaba za spanec. Mastna
hrana, rdeče meso in podobna živila
preobremenijo vaš želodec, saj jih dalj časa
presnavlja. Predvsem maščoba za presnovo
potrebuje večje količine želodčne kisline,
zaradi česar boste imeli neprijeten občutek
tiščanja v želodcu, hitro pa se lahko pojavi
neprijetna zgaga. Zaradi podobnih razlogov
se je pametno izogibati tudi začimbam.

Na splošno zelo zdrava in priporočljiva
živila so neprimerna za čas pred spanjem.
Zelenjava kot je brokoli, cvetača, zelje in
čebula vsebujejo veliko vlaknin, ki niso topne.
To je zelo dobrodošlo v dnevnem času, saj
nam dajejo dolgotrajnejši občutek sitosti, ker
se po prebavnem traktu pomikajo izredno
počasi. A so prav zaradi tega tudi povsem
neprimerne za večerni obrok.

www.leticia.si
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-

+

Pomirjujoča kamilica, nežna materina dušica
ali dišeče toplo mleko. Slednje vas bo še pred
spanjem odpeljalo v čase otroštva, ko vam je
toplo mleko mogoče pripravljala stara mama,
ki vas je s tem želela odpeljati v hitrejši
spanec. In prav je imela! Sicer si znanstveniki
zaradi nekaterih nasprotujočih si odkritij niso
enaki v mnenju o mleku pred spanjem, a
vseeno bo kozarec toplega mleka pomiril
vaše misli in vas zazibal v sladek sen.
Če vam ni za mleko, pa posezite po
baldrijanu, kamilici, materini dušici ali
navadni mačji meti. Nobeno od teh zelišč ne
vsebuje kofeina.

Kakršnakoli oblika alkohola – vino, žganje,
koktejli, … - je naravnost grozljiva za spanec!
Alkohol telo namreč hitro presnavlja, kar bo
povzročilo, da se boste čez noč večkrat
zbudili. Prav tako pa bo spanec neprijeten, saj
alkohol spodbuja glasno in nadležno
smrčanje. Adijo, spanec!
Kava … tukaj je komentar skorajda
nepotreben. Če jo pijemo zato, da se zjutraj
prebudimo in spravimo v pogon, je logično,
da bi jo bilo precej zmotno piti pred spanjem,
kajne? Sicer pa je res, da kava in kofein na
posameznika vplivata zelo različno – odvisno
je predvsem od tega, koliko je oseba
navajena na pitje kave.
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Je vaš spalni položaj res dober
za vašo hrbtenico?

Skoraj vsak med nami ima svoj najljubši spalni položaj. In prav vsi imajo svoje prednosti in
slabosti. Preberite si jih in poskrbite, da boste z ustreznim ležiščem in vzglavnikom deležni
vseh prednosti, ki jih vaš najljubši spalni položaj nudi.

-

+

SPANJE NA HRBTU
ob ustreznem ležišču in vzglavniku

SPANJE NA HRBTU
ob neustreznem ležišču in vzglavniku

+ Velja za najprimernejši spalni položaj.
+ Hrbtenica, vrat in glava so v nevtralnem
   položaju, kar deluje blagodejno na telo.
+ Zmanjšuje bolečine v vratnem in hrbtnem
   predelu.
+ Preprečuje nastanek spalnih gub na obrazu,
   pri ženskah pa tudi v predelu prsi.
+ Ob dodatno privzdignjenem vzglavju, je ta    
   spalni položaj primeren tudi za ljudi z
   refluksom.

- Če je ležišče pretrdo, nas v predelu križa in
   kolen ne more ustrezno podpreti.
- Če je ležišče premehko, je hrbtenica
   upognjena in sili hrbtenico v nenaraven
   položaj.
- Neustrezen vzglavnik ne nudi ustrezne
   podpore v predelu vratu oz. ga sili v
   nenaraven položaj, kar pripelje do bolečin v
   predelu vratu in celotnega ramenskega
   obroča.

NASVET
Če pri spanju na hrbtu nimate ustrezne podpore v predelu križa, na ta predel položite
zloženo brisačo ali tanjši vzglavnik. Enako velja za premehko ležišče. Še najbolje pa bi
bilo, če ležišče zamenjate z novim ležiščem, izdelanim po vaši meri, ki vas bo podprlo in
razbremenilo točno tam, kjer je za vaše telo najprimernejše.
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NASVET
Pri spanju na boku si v primeru, da imate premehko ležišče, v ledveni predel položite
zloženo brisačko, da ublažite prekomerno ukrivljenost vaše hrbtenice oz. investirajte
raje v nakup vodne postelje, ki vas bo ustrezno podprla točno v predelu križa in vratnih
vretenc ter primerno razbremenila v predelu ramen in bokov.

-

+

SPANJE NA BOKU
ob ustreznem ležišču in vzglavniku

SPANJE NA BOKU
ob neustreznem ležišču in vzglavniku

+ Velja za najpogostejši spalni položaj.
+ Zagotavlja normalno S obliko hrbtenice.
+ Zmanjša verjetnost smrčanja.
+ Pogost spalni položaj v času nosečnosti.

- Gravitacija sili hrbtenico v predelu vratu in
   križa v nenaraven položaj.
- Pritisk na ramenski obroč ter v predelu
   bokov je pri tem položaju prevelik.
- Zaradi prekomernih pritiskov na ramenski
   del bo prihajalo do mravljinčenja rok.
- Povzroča nastanek spalnih gub na obrazu,
   pri ženskah pa tudi v predelu prsi.

NASVET
Pri spanju na trebuhu svetujemo, da si pod trebuh in medenico položite zloženo brisačo
ali zelo tanek vzglavnik. S tem boste podprli ledveni predel, da ne bo silil hrbtenice v
nenaraven položaj. Glede vratnih vretenc pa si tu ne morete z ničemer pomagati. So v
nenaravnem položaju, pritiski na njih so preveliki in lahko pripeljejo do bolečin.
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+

-

SPANJE NA TREBUHU
ob ustreznem ležišču in vzglavniku

SPANJE NA TREBUHU
ob neustreznem ležišču in vzglavniku

+ Ta položaj zmanjšuje smrčanje, saj so
   dihalne poti bolj odprte.

- Velja za najslabši spalni položaj.
- Hrbtenica je v vratnem in ledvenem predelu
  izpostavljena prevelikim pritiskom.
- Povzroča nastanek spalnih gub na obrazu.

Razmislite, kateri je vaš najljubši spalni položaj ter ali vam nudi omenjene prednosti.
Če vam ne, razmislite o nakupu novega ležišča. Takega, ki se vam bo optimalno
prilagodilo po celotni površini telesa in bo izdelano glede na vaše potrebe in želje ter glede
na vaš najljubši oz. najpogostejši spalni položaj.
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Zagotovite si popolno spanje v

Spalnem centru Maremico

Prepustite izbiro ležišča svojemu telesu, saj bo izbralo najboljše za vas.
Obiščite nas v Spalnem centru Maremico, kjer vas čaka naš najrazkošnejši spalni center z
veliko izbiro vodnih postelj Lectus in personaliziranih ležišč Leticia. Na izbiro pa imate tudi
kvalitetne vzglavnike, kakovostne rjuhe in druge dodatke za še bolj udobno spanje.
Pridite in se prepričajte o kakovosti in udobju naših vodnih postelj Lectus, personaliziranih
ležišč Leticia ter ostalih izdelkov za spanje.

Spalni center Maremico
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana Črnuče

Kontakt:
01 56 10 900
prodaja@maremico.si

Odpiralni čas:
PON-PET 8:00 - 19:00
SOB 9:00 - 13:00

Obiščite tudi našo novo spletno trgovino
in si zagotovite vse za popolno spanje.
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