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Nagradna igra Zvezd
in 67. Ljubljana festivala

Omega-3 
z močjo sonca

Učinkovita kombinacija dveh se-
stavin, ki ju običajno primanjkuje 
v prehrani! Prečiščene maščobne 
kisline omega-3 (1385 mg olja z 
600 EPK + 300 DHK/kapsulo) 
z močnim odmerkom naravne-
ga vitamina D3 (kar 1000 IE 
D3/kapsulo). Za normalno de-
lovanje mišic, možganov, srca 
in ohranjanje zdravih kosti ter 
vida. NOW Ultra Omega 3-D 
je na voljo v lekarnah, specia-
liziranih prodajalnah, Sanola-
borju in na www.hisa-zdravja.si.

Dr. Vladimir Pfeifer se je razveselil nagrade na 
zdravniškem kongresu v San Diegu.

Letošnji 67. Ljubljana festival bo 2. julija 2019 slavnostno 
odprla opera Aida skladatelja Giuseppeja Verdija in za 
vse ljubitelje brezčasne ljubezenske tematike in čutnih 
melodij imamo tudi v našem uredništvu eno brezplačno 
vstopnico. Seveda pa se bo treba zanjo malo potruditi, 
in sicer odgovoriti na vprašanje, ki se glasi: Katere živali 
se bodo poleg številne zasedbe pridružile orkestru, bale-
tnikom in zboru na odru? So to: a) sloni, b) lipicanci ali 
c) kamele? Kupon s pravilnim odgovorom nam pošljite 
najkasneje do ponedeljka, 1. julija 2019, zjutraj, na na-
slov Revija Zvezde (Aida), Vevška c. 52, 1260 Ljubljana 
Polje. Ime srečnega nagrajenca bo objavljeno v ponede-
ljek ob 12. uri, na FB-strani revije Zvezde. Ne pozabite 
dopisati tudi svoje številke GSM, da vam lahko javimo, 
kje vas bo čakala brezplačna vstopnica. 

Ime in priimek:

Naslov:

Odg.:

GSM:

Kupon

Telovadi s priljubljeno
trenerko za ženske  
Nuša Gnezda je trenutno ena najbolj prepoznavnih 
slovenskih trenerk za ženske, ki se ukvarja tako z 

mladimi mamicami po porodu kot s preoblikovanjem 
ženskega telesa. In priljubljena Nuša, ki počasi postaja 
tudi ena vodilnih vplivne s področja gibanja in zdrave 
prehrane na Instagramu, je s svojo primorščino in od-
kritostjo prepričala tudi znano televizijsko voditeljico 

in igralko Ulo Furlan, ki zdaj redno trenira v njenem 
studiu. Lepa Ula se seveda večkrat preizkusi tudi v 
vlogi modela, zato mora skrbeti za svoje telo. Pri svo-
jih 35 letih počasi prihaja v leta, ko je treba za čvrsto 

postavo narediti kakšen počep več.  

Ula Furlan se zaveda, da za lepo postavo niso dovolj le dobri geni, zato 
redno telovadi. Zadnje čase pod boudnim očesom osebne trenerke. 

Preznojena Ula Furlan
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Dr. Vladimir Pfeifer je na kon-
gresu Ameriškega združenja za 
kataraktno in refraktivno kirur-
gijo ASCRS (American Society 
for Cataract and Refractive Sur-
gery) v San Diegu (ZDA) prejel 

prvo nagrado za film o inovativni 
minimalno invazivni operativni 
tehniki implantacije umetne šare-
nice in umetne leče, ki jo je pri-
kazal na zdravniškem filmskem 
festivalu. Prvo takšno operacijo na 
svetu je izvedel na Očesni kliniki 
Univerzitetnega kliničnega centa 
v Ljubljani. Operativno tehniko 
vstavitve umetne šarenice prizna-
ni zdravnik dr. Pfeifer uporablja in 

razvija zadnjih šest let, tehniko in-
traskleralne fiksacije umetne oče-
sne leče pa razvija zadnja tri leta. 
S kombinacijo obeh operativnih 
tehnik mu je uspelo razviti nov 
minimalno invaziven operativni 
postopek za zdravljenje pacientov 
s tovrstnimi težavami. Do zdaj je 
opravil dve operaciji, obe sta bili 
uspešni, pacienta pa sta zadovolj-
na.

Oskar za očesnega kirurga
Velika čast za dr. Vladimirja Pfeiferja
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