Poradnik bardzo
kobiecy

Jak
zapobiegać
infekcjom
intymnym
strona

6

Daj
odetchnąć
swoim nogom
strona

14

Pierwszy wybór dla Ciebie i Twoich bliskich

Klimakterium
pod
kontrolą
strona

20

Higiena
intymna
po porodzie

Produkty z kwasem mlekowym
oraz dobroczynnymi prebiotykami
dla utrzymania właściwego pH
okolic intymnych

Produkty kosmetyczne

Ciąża, poród i połóg są wyjątkowym
okresem dla kobiety. Po trudach porodu
przychodzi czas na pierwsze kontakty
z dzieckiem, oswajanie się z nową sytuacją, naukę pielęgnacji malucha. U kobiet, które urodziły pierwsze dziecko,
przebieg połogu może niekiedy wzbudzać niepokój. Przez pewien czas mogą
się też utrzymywać krwawienia czy ból.

Piotr Kołaczek
Choć najczęściej jest to normalna reakcja organizmu, wymienione objawy mogą wywoływać obawy o stan zdrowia. Pojawiają się silne
emocje, którym towarzyszy wiele pytań: jak
zadbać o malucha i o siebie, jak zapobiegać
powikłaniom i poprawić samopoczucie, żeby
szybko zapomnieć o trudnych chwilach i cieszyć się macierzyństwem.

Bezpieczne
dla kobiet w ciąży

Reklama

Składniki
aktywne
pochodzenia
naturalnego

Bez dodatku
barwników,
SLS, SLES,
mydła

Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl

Produkt testowany
ginekologicznie
i dermatologicznie

Zdrowy komfort
Każda kobieta ma swój ulubiony, od lat sprawdzony zestaw kosmetyków i środków czystości. Czy na pewno trzeba zaprzątać sobie głowę poszukiwaniem nowych środków na czas
po porodzie? Otóż zdecydowanie tak, i to z kilku powodów.
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Po porodzie zaleca się częste przemywanie
okolic krocza: po każdej wizycie w toalecie
lub częściej. Zwykłe środki czystości używane z tak dużą intensywnością mogą wywołać
niepożądane efekty: wysuszać skórę i śluzówkę, podrażniać, powodować swędzenie
i dyskomfort, które nie występowały przy
rzadszym stosowaniu. Szczególnej troski wymagają gojące się rany po nacięciu krocza lub
po cięciu cesarskim. Zbyt silne, drażniące kosmetyki mogą spowolnić gojenie. Rezygnacja
z płynów do higieny intymnej i ograniczenie
się do przemywania ciała ciepłą wodą jest ryzykowne, ponieważ nie uda się w ten sposób
usunąć bakterii, które są ciągle obecne w naszym otoczeniu, a po porodzie mogą rozwijać
się szybciej, niż normalnie.
Ryzyko infekcji
Zakażenia dróg rodnych zawsze są uciążliwe, niekiedy trudne do wyleczenia. W okresie
okołoporodowym ryzyko komplikacji wzrasta, ponieważ naturalna bariera ochronna jest osłabiona. Przez pewien czas mogą
utrzymywać się krwawienia towarzyszące
złuszczaniu i regeneracji śluzówki macicy.
W ten sposób w drogach rodnych i w okolicy
zewnętrznych narządów płciowych powstają
warunki sprzyjające rozwojowi flory bakteryjnej. Wzrasta także ryzyko zakażenia cewki
moczowej i pęcherza. Dolegliwości naturalnie
występujące w połogu mogą utrudniać wczesne rozpoznanie objawów infekcji. Dlatego
najbezpieczniej jest niezwłocznie zgłaszać
wątpliwości położnej lub lekarzowi.
Ważny jest sposób utrzymywania czystości. Zamiast kąpieli w wannie weźmy szybki
prysznic. I tutaj praktyczna uwaga: jeśli płyn
do higieny intymnej jest sprzedawany w różnych opakowaniach, wygodnie jest wybrać takie, którym uda się wygodnie posługiwać pod
prysznicem. To ważne, zwłaszcza w szpitalu,
w ciągu pierwszych dni po porodzie, kiedy lepiej unikać schylania się po pojemnik, który
upadł do brodzika.
Za dwoje
Po urodzeniu dziecka wiele się zmienia. Dolegliwości, które dotychczas nazwałybyśmy zaledwie uciążliwymi, w połogu mogą
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mieć znacznie poważniejsze konsekwencje.
Wszystkie, nawet z pozoru błahe infekcje
obciążają matkę i noworodka. Jeśli pojawi się
konieczność podania antybiotyku, może się
okazać, że trzeba przerwać karmienie piersią,
żeby nie narażać noworodka na kontakt z lekiem przenikającym do mleka matki. To z kolei może spowodować zatrzymanie laktacji
i utrudnić powrót do karmienia piersią po zakończeniu leczenia matki.
Złoty środek
W drogeriach i aptekach znajdziemy wiele kosmetyków wyprodukowanych z myślą
o mamach. Wybór nie jest prosty, dobrze
więc wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Zacznijmy od bezpieczeństwa. Kosmetyki, zwłaszcza stosowane w pobliżu ran i w okolicach
intymnych, powinny być wytwarzane w warunkach gwarantujących zgodność z recepturami i czystość. W aptece najlepiej poprosić
o konsultacje i dobór kosmetyku zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Zazwyczaj środki
higieniczne przeznaczone do utrzymania hi-

gieny intymnej po porodzie mają postać płynu. Ich skład jest dobrany w taki sposób, że do
jednorazowego użycia wystarcza niewielka
ilość płynu zmieszanego z wodą. Normalny
jest brak pienienia i bardzo delikatny zapach
lub jego brak, dzięki temu, że nie zawierają
dodatków, które mogłyby działać drażniąco.
Wysoka wydajność sprawia, że opakowanie
o pozornie niewielkiej objętości wystarczy na
długo.
Środki do higieny intymnej zalecane do stosowania po porodzie nie mogą zawierać
substancji drażniących. Powinny nawilżać
śluzówkę, wspomagać gojenie ran, działać
antybakteryjnie. Wyklucza to obecność alkoholi i innych substancji wysuszających,
naruszających naturalną warstwę ochronną
zawierającą lipidy. Lepiej unikać środków zawierających mydło, barwniki i inne dodatki.
Niektóre z tych środków są opisywane jako
płyny ginekologiczne. Często powstają na
bazie substancji naturalnych, pochodzenia
roślinnego. Posiadają atesty oraz są przebadane dermatologicznie.

Właściwy współczynnik pH
Po porodzie trzeba zadbać o stan pochwy.
W tym celu doskonale sprawdzają się specjalne globulki. Aplikowane dopochwowo
nawilżają śluzówkę, wspomagają odbudowę
nabłonka i ułatwiają utrzymanie właściwego współczynnika pH. To ważne, ponieważ
niezbędna dla zdrowia naturalna flora bakteryjna jest bardzo wrażliwa na jego zmiany.
Warto nadmienić, że takie globulki mają zastosowanie nie tylko po porodzie. Przynoszą
ulgę po zabiegach ginekologicznych, w trakcie intensywnego leczenia chorób narządów
rodnych, ale również po wizycie w saunie czy
podczas podróży.
Produkty do higieny intymnej nie powinny
być przeterminowane ani wcześniej otwierane, dlatego lepiej nie wykorzystujmy zapasów, które pozostały po porodzie na przykład
naszym przyjaciółkom. Jeśli były przechowywane przez dłuższy czas po otwarciu,
mogą zawierać bakterie, mimo że ich termin
przydatności do użycia jeszcze nie minął.
Dlatego dobrym pomysłem jest kupowanie
mniejszych opakowań, które można zużyć
w rozsądnym czasie.
Im szybciej, tym lepiej
Z wyborem kosmetyków do higieny intymnej
nie trzeba, a nawet nie należy, zwlekać do dnia
porodu. Wtedy pojawi się wystarczająco dużo
pytań, na które trzeba będzie szybko znaleźć
odpowiedź. O dobry płyn do higieny intymnej
i inne środki warto zadbać jeszcze w czasie
ciąży. Tym bardziej, że wiele z nich można
i należy zacząć stosować w ciąży. Jeśli wcześniej po zastosowaniu pewnych kosmetyków
występowały objawy sugerujące uczulenie,
na przykład wysypka, pieczenie czy świąd,
wybór środków do higieny intymnej należy
skonsultować z lekarzem dermatologiem lub
ginekologiem. ■
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Profilaktyka
infekcji
intymnych

Higiena intymna na co dzień
W błonach śluzowych wyścielających drogi rodne, a także układ
moczowy znajdują się komórki produkujące
śluz. Przy braku odpowiedniej higieny, może
on stać się pożywką dla drobnoustrojów.
Oczywista jest np. codzienna zmiana bielizny,
ale nie wszystkie kobiety wiedzą, że powinny
sięgać wyłącznie po tę bawełnianą – warunkuje ona przepływ powietrza, co zmniejsza
ryzyko rozwoju infekcji. Bielizna i ręczniki powinny być prane w temperaturze co najmniej
60 stopni – w niższych temperaturach niektóre patogeny nie giną.
Do mycia stref intymnych należy wybierać
jak najbardziej łagodne i naturalne środki.
Świetnie sprawdzi się np. szare mydło, a jeśli chcemy już sięgnąć po płyn lub żel, należy
stosować preparaty specjalnie dostosowane
do takich okolic - hipoalergiczne, najlepiej niezawierające substancji zapachowych, które
mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych.
Ta sama zasada dotyczy wyboru np. wkładek
higienicznych.

Jak zapobiegać nawracającym
infekcjom intymnym?
Katarzyna Wiak-Pawlak
Określenie „infekcje intymne” to grupa
chorób obejmujących zarówno zakażenia dróg rodnych, głównie pochwy, jak
infekcje dolnego odcinka układu moczowego. Niestety wiele kobiet boryka
się z problemem tzw. nawracających
infekcji intymnych. Bardzo ważną rolę
w zapobieganiu im ma higiena intymna.
Jak właściwie o nią zadbać?
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Nawracające infekcje intymne
Nawracające infekcje układu moczowego to problem wielu kobiet.
Ich przyczyną są najczęściej zakażenia bakterią Escherichia coli, która naturalnie kolonizuje jelito grube. Ze względu na bliską odległość
odbytu i cewki moczowej, a także w związku z
tym, że cewka moczowa kobiet ma tylko ok. 4
cm długości, drobnoustroje łatwo przedostają
się do cewki moczowej, a stamtąd do pęcherza, wywołując objawowe zakażenie. Infekcje
pochwy są natomiast najczęściej spowodowane grzybami z rodzaju Candida, stąd też
mówimy o grzybicy lub kandydozie pochwy.

Higiena intymna podczas
miesiączki
Szczególnym okresem dbania o higieną intymną u kobiety jest czas krwawienia
miesiączkowego. Wówczas oprócz śluzu także krew stanowi pożywkę dla bakterii. Dodatkowo proces rozkładu wydzieliny przez drobnoustroje może skutkować nieprzyjemnym
zapachem, więc regularna wymiana środków
higienicznych podpasek czy tamponów co 3-4
godziny jest niezbędna. Wybierając tampony
czy podpaski również należy stawiać na środki hipoalergiczne i naturalne, niezawierające
substancji zapachowych o potencjale alergizującym.

Higiena intymna po menopauzie
Zwiększone ryzyko zachorowania na infekcje intymne u pacjentek
w wieku pomenopauzalnym jest związane
przede wszystkim z niedoborem hormonów

płciowych – estrogenów, których stężenie
w tym okresie gwałtownie spada. Wpływają
one między innymi na wydzielanie śluzu, stąd
starsze pacjentki skarżą się często na suchość
pochwy. Śluzówka jest wówczas bardziej podatna na uszkodzenia, a co za tym idzie, narażona na rozwój infekcji.
Inne formy profilaktyki infekcji
intymnych
Higiena okolic intymnych jest
szczególnie ważna.
Głównym
składnikiem płynów do higieny powinien być
kwas mlekowy odpowiadający za właściwe pH
pochwy. Ponadto wyciągi ziołowe np.: rumianek, aloes czy szałwia, mające właściwości
łagodzące i kojące. Warto pamiętać, aby płyn
był hipoalergiczny, czyli nie wywołujący reakcji alergicznych. Unikajmy produktów, które
w składzie mają silne środki myjący m.in.: SLS
i SLES, parabeny oraz barwniki. Substancje te
powodują przesuszenie oraz działają na skórę podrażniająco. Niektóre z nich mają nawet
działanie kancerogenne. Preparaty do higieny
intymnej powinny być też wolne od mydła,
które swoim odczynem zasadowym narusza
barierę ochronną przed bakteriami.
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji intymnych,
oprócz zasad higieny, należy wdrożyć również
inne formy profilaktyki. Najważniejsze jest
odpowiednie nawadnianie organizmu. Wypijanie co najmniej 2 litrów płynów na dobę, regularnie małymi dawkami, warunkuje częste
oddawanie moczu, co powoduje wypłukiwanie patogenów i zmniejsza ryzyko infekcji.
Pacjentki cierpiące na nawracające infekcje mogą również zastosować inne metody
profilaktyki. Przy nawracających zakażeniach
układu moczowego warto stosować małe
dawki witaminy C kilka razy dziennie lub preparaty żurawinowe. Powodują one zakwaszenie moczu, co czyni środowisko nieprzyjaznym do rozwoju bakterii.
Przy nawracających infekcjach pochwy można natomiast zastosować preparaty ginekologiczne, dostępne np. w postaci globulek dopochwowych. ■
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Giń
cellulicie!

Co jeść i pić, aby powiedzieć
cellulitowi „baj, baj”?
Radzi dietetyk Joanna Pawłowska:
Wodę (i/lub zieloną herbatę,
napary ziołowe) – nawet 2-3
litry dziennie, by wspomóc
wypłukiwanie toksyn z organizmu
Błonnik – poprawia funkcjonowanie jelit i ogranicza występowanie zaparć

Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

W naszym kraju nie hoduje się pomarańczy, ale pomarańczową skórkę,
czyli cellulit. Wyhodowało go niemal
90% Polek. Łatwo się go „dorobić”, natomiast pozbyć się cellulitu jest znacznie trudniej. Na pomoc przychodzą odpowiednia dieta, aktywność fizyczna
i pielęgnacja skóry.

Najlepsze pole do działania cellulit ma u osób,
które nie zwracają większej uwagi na dietę,
jedzą szybko i byle co. Szczególnie produkty i dania nadmiernie przesolone, oparte na
nasyconych tłuszczach i prostych węglowodanach. Dodajmy do tego siedzący tryb życia,
przebywanie w jednej pozycji, stres i brak snu
– w takich warunkach pomarańczowa skórka na udach może pojawić się bardzo szybko.
Jej rozwojowi sprzyja też noszenie obcisłych
ubrań, chodzenie w butach na wysokim obcasie oraz długie kąpiele w gorącej wodzie. Cellulit mogą też wywołać czynniki hormonalne,
przede wszystkim nadmiar estrogenów przy
równoczesnym niedoborze progesteronu.
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Problem znany od pokoleń
W zależności od rodzaju podłoża, które cellulit ma do swojej dyspozycji, możemy wyróżnić
dwa jego rodzaje: wodny (twardy) i tłuszczowy (miękki). Powodem powstania pierwszego
jest nadmierne gromadzenie wody i toksyn
w tkankach. W konsekwencji następuje rozrost lipidów, które rozmieszczają się bardzo
nierównomiernie. I cellulit gotowy. Ten rodzaj
najczęściej występuje u osób, które utrzymują
w miarę stałą wagę. Przyczyną cellulitu tłuszczowego jest rozrost komórek tłuszczowych,
w wyniku czego powstają grudki. Te uciskają
na naczynka, więc sprawne usuwanie wody
i toksyn z tkanek staje się niemożliwe. Osoba z takim cellulitem ma fałdy i obrzmienia
przypominające pikowaną kołdrę. Najczęściej
występuje u osób mało aktywnych fizycznie.
Może pojawić się także u kobiet, które szybko
i dużo straciły na wadze. Okazuje się, że cellulit to nie tylko przypadłość naszych czasów
i fastfoodowej diety. - Po raz pierwszy terminu „cellulit” użyto już w 1920 roku, czyli w czasach, kiedy kobiety nosiły pantalony, zresztą
może właśnie dlatego – uśmiecha się dietetyk
Joanna Pawłowska. Zwraca uwagę, że czym
innym jest cellulit, a czym innym cellulitis.

NNKT – nienasycone kwasy
tłuszczowe, w tym omega-3 i omega-6. Znajdziesz
je w tłustych rybach morskich, orzechach (świetne
są np. włoskie!), olejach roślinnych nierafinowanych

Oręż w walce z cellulitem
Najczęściej cellulit występuje na udach, piersiach i brzuchu. Może być niemal niewidoczny,
wyczuwalny tylko przez skórę albo tak zaawansowany, że rozebranie się do bikini staje
się dużym problemem. Wczesną fazę cellulitu można wyczuć, gdy ściśniemy fałdy skóry
palcami. Jeśli wyczujemy zgrubienia, warto
zacząć stosować kosmetyki mające za zadanie zapobiegać powstawania pomarańczowej
skórki. Zazwyczaj są to preparaty pobudzające krążenie. Takie właściwości mają ekstrakty
z bluszczu, kasztanowca, alg, czy kofeiny, stąd
są one najczęściej spotykanymi surowcami
w tego rodzaju kosmetykach. Duże znaczenie
ma to, jak nakładamy dany preparat. Niestety,
walka z cellulitem wymaga poświęcania na
pielęgnację nieco więcej czasu niż ta standardowa. Biorąc prysznic, warto za pomocą dość
ostrej rękawicy lub szczotki zrobić masaż problematycznych partii ciała. Pod prysznicem
sprawdzi się specjalny masażer. Wcierając
kosmetyk także, dodatkowo warto masować

Warzywa i owoce

Naturalne produkty poprawiające przemianę materii, m.in.
kofeinę czy też ostre przyprawy (np. chili). Uwaga! Nadmiar
kofeiny nie sprzyja zwalczaniu
cellulitu. Zachowując złoty środek, pij kawę w ilości nie większej niż 3 filiżanki dziennie
Naturalne produkty oczyszczające – m.in. yerba mate,
mniszek lekarski, pokrzywa,
zielona herbata
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Produkty niewskazane dla
walczących z cellulitem:
Przetworzona żywność –wszystkie dania typu fast food, produkty
nafaszerowane konserwantami
i barwnikami

Piękna skóra
przez cały rok

Nadmiar soli – powoduje obrzęki, wzmaga tworzenie się cellulitu, upośledzając prawidłowe
krążenie
Nadmiar tłuszczów nasyconych – tych
pochodzących ze źródeł
zwierzęcych
Tłuszcze trans – czyli te, które
pierwotnie były dobre dla naszego organizmu (pochodzą ze źródeł roślinnych), lecz po obróbce
technologicznej stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia (np.
margaryna)

Bogactwo
naturalnych
olejów roślinnych
aka

m

Słodycze oraz wysoko przetworzone węglowodany (np. białe
pieczywo, makarony) – sprzyja to bowiem hiperinsulinemii,
a to prosta droga do otyłości
i wszystkich konsekwencji z tym
związanych (w tym oczywiście
cellulitu)

oliwka

i
dam

a

Nadmiar alkoholu oraz papierosy – papierosy zaburzają mikrokrążenie, a alkohol
sprzyja lipogenezie, to z góry
skazuje Cię na porażkę w walce
o szczupłe ciało bez cellulitu

Shea

Produkty kosmetyczne

skórę, pobudzając w ten sposób krążenie
krwi. Niektóre gabinety serwują też specjalne zabiegi z zastosowaniem profesjonalnych
urządzeń. Pewnie szybciej przynoszą efekty,
ale ich stosowanie jest bardziej kosztowne,
jednak w przypadku zaawansowanego cellulitu to jedyne rozwiązanie. Ważne jest to, aby
z cellulitem walczyć na kilku różnych płaszczyznach – zaczynając od diety, poprzez aktywność (jazda na rowerze, pływanie, gimnastyka), a kończąc na odpowiedniej pielęgnacji.
Cellulit opisywany jest jako włókniejące zwyrodnienie tkanki łącznej. Natomiast cellulitis
to inaczej zapalenie tkanki łącznej - ostry, rozprzestrzeniający się stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, a więc głębszych warstwach.
U dorosłych zwykle rozwija się on w obrębie
nóg, twarzy i ramion, a u dzieci w okolicach
twarzy i wokół odbytu. W cellulicie nie występuje zapalenie, a jedynie zmiany zwyrodnieniowe tkanki podskórnej. ■

ko ko s

a rga n

Pielęgnacja każdego rodzaju skóry,
szczególnie suchej i wrażliwej
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mogą ograniczać dostęp powietrza do okolic
intymnych. Ponadto są siedliskiem bakterii
i innych chorobotwórczych drobnoustrojów.
W efekcie – jeżeli nie są zmieniane odpowiednio często – mogą powodować nieprzyjemne
infekcje.
W składzie płynów do higieny intymnej
warto szukać:

Higiena intymna
kobiet
Anna Wudarska
Zdrowie intymne zależy od wielu czynników. Wpływa na nie tryb życia, sposób
odżywiania, stosowana antykoncepcja oraz przyjmowane leki. Największe
znaczenie mają jednak nasze nawyki
higieniczne oraz wybory w kwestii stosowanych do mycia kosmetyków, środków higienicznych czy bielizny. Jak dbać
o te delikatne strefy naszego ciała i jakie produkty wybierać do tego celu, by
na co dzień czuć się komfortowo i unikać nieprzyjemnych infekcji?
Prawidłowa higiena intymnych stref gwarantuje komfort i sprawia, że nie musimy martwić
się o dokuczliwe infekcje. Trzeba jednak uważać, aby nie przesadzić. Nadmierna troska o te
delikatne partie naszego ciała paradoksalnie
może powodować podrażnienia. Na co dzień
wystarczy zatem odświeżający prysznic z zastosowaniem odpowiednio dobranego kosmetyku – żelu, kremu lub płynu do higieny
intymnej.
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Do mycia stref intymnych nie należy używać
myjek ani gąbek. Kosmetyk warto rozetrzeć
w dłoniach i rozprowadzić delikatnymi ruchami od przodu do tyłu. W ten sposób uniknie się przenoszenia bakterii z odbytu do pochwy – to one często odpowiadają za infekcje
intymne. Po kąpieli okolice intymne trzeba
dokładnie osuszyć, najlepiej wykorzystując
w tym celu osobny ręcznik. Latem i podczas
miesiączki raz dziennie lub częściej – w zależności od potrzeb – warto przemywać krocze
bieżącą wodą – pod prysznicem lub w bidecie.
W ciągu dnia do odświeżania można również
stosować specjalne nawilżane chusteczki,
przeznaczone do higieny intymnej. Nim zdecydujesz się na zakup, zwróć jednak uwagę
na ich skład. Produkt taki powinien być hipoalergiczny, bez zbędnych dodatków w postaci
barwników czy aromatów. Środki higieniczne
– zwłaszcza podczas miesiączki – muszą być
zmieniane regularnie. W przypadku częstych
infekcji pochwy, tampony warto zamienić na
podpaski.
Wkładki higieniczne, choć gwarantują komfort
i skutecznie pochłaniają nadmiar wydzieliny,

• składników natłuszczających – takich
jak lanolina, oleje roślinne czy gliceryna,
• składników łagodzących podrażnienia –
np. alantoiny, wyciągu z lukrecji, prowitaminy B5,
• komponentów które nie sprzyjają rozwojowi bakterii czy grzybów - np.
kwasu mlekowego, bądź wyciągów
z macierzanki, kory dębu, nagietka czy
rumianku,
• składników regenerujących błonę śluzową – np. wyciągu z przywrotnika.
Kosmetyk na wagę złota
Podstawą zdrowia intymnego jest nie tylko
sposób, w jaki myjemy delikatne strefy, ale
także – a może przede wszystkim – to, czego
używamy do tego celu. Jaki preparat wybrać?
Po pierwsze – powinien to być kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji intymnej. Produkty,
których używamy do mycia na co dzień – zazwyczaj silnie perfumowane i intensywnie
pieniące się płyny lub żele – często zawierają
substancje, które mogą podrażniać delikatne
okolice pochwy.
Po drugie – ważne jest, by wybrać kosmetyk
o odpowiednim składzie. Zwróć uwagę na to,
czy płyn bądź żel, którego używasz ma właściwy odczyn. Powinien on być zbliżony do
pH pochwy (które wynosi 3,8-4,5), by nie naruszać jej delikatnej mikroflory. Kwaśne środowisko skutecznie chroni układ rodny przed
rozwojem chorobotwórczych bakterii. Ważne
jest także to, by produkt do pielęgnacji okolic
intymnych był delikatny. W jego składzie nie
powinny znajdować się silne detergenty, substancje zapachowe, konserwanty czy barwniki – mogą one bowiem powodować wysuszenie i podrażnienie narządów płciowych.

Warto zatem sięgać po płyny i żele o delikatnej recepturze, zawierające komponenty pomagające zachować równowagę bakteryjną
pochwy.

Pamiętaj - zdrowie nigdy
nie wychodzi z mody!
Stawiaj na komfort. Na co dzień unikaj bielizny wykonanej ze sztucznych tkanin. Choć ta
z koronek czy satyny prezentuje się niezwykle
efektownie i niejednej kobiecie dodaje pewności siebie, pod względem zdrowotnym nie
może równać się z tą wykonaną z naturalnych, przewiewnych materiałów, np. bawełny. Sztuczne tkaniny nie pozwalają skórze
oddychać, co może okazać się szczególnie dokuczliwe latem. Wysoka temperatura sprzyja namnażaniu się patogenów w pochwie,
a stringi z delikatnej koronki mogą podrażniać okolice intymne, powodując tym samym
wzrost podatności na infekcje. Na co dzień
stawiaj zatem na bawełnianą, przewiewną
bieliznę o wygodnym kroju.
Gdy pojawia się infekcja…
Wiosna i lato sprzyjają częstszym podrażnieniom i infekcjom okolic intymnych. Gdy
pojawia się lekki dyskomfort, warto sięgnąć
po delikatne, dostępne bez recepty preparaty łagodzące świąd i regenerujące błonę
śluzową. Możesz w takiej sytuacji postawić
także na domowe sposoby. Napary z ziół, np.
z rumianku lub szałwii działają kojąco i łagodzą podrażnienia – mogą jednak powodować alergie, dlatego nim zdecydujesz się na
ich użycie przeprowadź próbę uczuleniową.
Jeśli objawy od początku są mocno dokuczliwe – odczuwasz uporczywe swędzenie lub
pieczenie, okolice sromu są wyraźnie zaczerwienione i pojawiają się upławy w postaci żółtawej lub żółtawozielonej wydzieliny o dość
nieprzyjemnym zapachu – bezwzględnie udaj
się do lekarza. Zalecona przez ginekologa kuracja z pewnością szybko przyniesie ulgę. Nie
rezygnuj z niej jednak kiedy tylko objawy ustąpią. Leczenie należy przeprowadzić do końca.
W przypadku niektórych infekcji kuracja powinna objąć także twojego partnera – wówczas lekarz przepisze mu odpowiednie tabletki lub maści. ■
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DAJ ODETCHNĄĆ
SWOIM NOGOM!
Anna Wudarska

Nogi zdecydowanie nie mają lekkiego
życia – to przecież na nich opiera się
cały ciężar naszego ciała. Obciążamy je
podczas chodzenia, siedzenia czy jazdy
samochodem. Nic dziwnego, że często
po całym dniu czujemy, jakby były z ołowiu. Co robić, gdy nogi bolą, puchną,
a przy każdym ruchu towarzyszy nam
uczucie ciężkości?
Uczucie zmęczenia nóg i towarzyszące
mu opuchlizna oraz ból mogą mieć różne przyczyny. Siedzący tryb pracy lub
– wręcz przeciwnie – duży wysiłek, urazy czy źle dopasowane obuwie to tylko
niektóre z nich. Często objawy te występują sporadycznie – głównie w okresie
letnim.

Dlaczego nogi puchną?
Pionowa pozycja ciała sprawia, że krew płynąca żyłami z nóg w kierunku serca musi wykonać
ogromną pracę. W dotarciu do celu wspomaga
ją pompa mięśniowa, która za pomocą systematycznych skurczów wypycha krew ku górze.
W walce z grawitacją pomagają jej także zastawki żylne, chroniące przed cofaniem się krwi
– jednak działają one sprawnie tylko wtedy, kiedy nogi pracują: gdy idziemy, jedziemy na rowerze lub biegamy. Jeśli zbyt długo się nie ruszamy, to ciśnienie w żyłach znacznie się zwiększa,
a to może powodować ich uszkodzenia. By temu
zapobiec, zawarta we krwi woda przenika przez
ścianki naczyń do tkanek. Pozwala to zmniejszyć ciśnienie, ale powoduje opuchliznę nóg.
Sposoby na ulgę
Po długim dniu zmęczonym nogom szybką ulgę
przyniesie chwila relaksu ze stopami powyżej
głowy. Możesz je ułożyć na przykład na stosie
poduszek lub na oparciu kanapy. Dzięki temu
przywrócisz prawidłowe krążenie i pozbędziesz
się zalegających w dolnych partiach ciała krwi
i limfy. Obrzęk powinien ustąpić, podobnie jak
uczucie ciężkości. Metoda ta wymaga jednak
czasu – z nogami w górze należy poleżeć ok. 30
minut.
Wybawieniem dla zmęczonych kończyn może
okazać się również chłodny prysznic lub kąpiel.
Woda o niskiej temperaturze zmniejszy obrzęk
i pobudzi krążenie krwi.
Doskonały efekt przyniesie zarówno moczenie
samych stóp w chłodnej wodzie, jak i naprzemienne polewanie raz ciepłą, raz chłodną wodą.
Jeśli decydujesz się na relaksującą kąpiel dla
stóp, dla lepszego efektu dodaj do wody łyżkę
soli kuchennej, specjalnej soli do stóp lub kilka
kropel olejku eterycznego, np. mentolowego
bądź cytrusowego.
Natychmiastowy efekt
Jeśli ból i opuchlizna są bardzo dokuczliwe i potrzebujesz rozwiązania, które szybko przyniesie
oczekiwany efekt, wypróbuj specjalne preparaty przeznaczone do pielęgnacji zmęczonych
nóg. Najczęściej mają one postać szybko wchłaniających się żeli, maści lub kremów. Zwykle
stanowią mieszankę substancji działających
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Ratunek na upały
Latem nogi puchą o wiele częściej –
pod wpływem wysokich temperatur
żyły ulegają rozszerzeniu, a krew i limfa zalegają w dolnych partiach ciała.
Dlatego w tym okresie należy poświęcić szczególną uwagę ich pielęgnacji.
Wystarczy wprowadzić w życie kilka
nawyków, by przynieść nogom ulgę.
• Jeśli masz siedzącą pracę, w ciągu
dnia wykonuj kilka relaksujących
ćwiczeń poprawiających mikrokrążenie – krążenie stopami czy wspięcia na palce możesz wykonywać, nie
odchodząc od biurka.
• Miej pod ręką tubkę kremu lub
żelu do nóg i łydek z wyciągiem
z kasztanowca lub arniki. Składniki te uszczelniają drobne naczynka
krwionośne, a regularne stosowanie
zawierających je preparatów zapobiega obrzękom oraz uczuciu ciężkości nóg.
• Warto także wybierać kosmetyki
z mentolem, który przyjemnie chłodzi podczas upałów.
• Zamiast gorących kąpieli wybieraj
relaksujące prysznice, a pod koniec
zafunduj nogom i stopom naprzemienny ciepło-zimny natrysk – dzięki temu poprawisz krążenie krwi, co
zmniejszy ryzyko obrzęków.
• Dwa razy w tygodniu wykonuj
peeling stóp, który złuszczy martwy
i zrogowaciały naskórek. Taki zabieg
sprawi, że nogi nie tylko będą wyglądały zdrowiej, ale też staną się
„lżejsze”.
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Wypoczywasz nad morzem?
Znakomitym sposobem na opuchnięte po całym dniu nogi będzie wieczorny spacer boso po plaży. Brodzenie w chłodnej, słonej wodzie
z wilgotnym piaskiem pod stopami
zadziała podobnie jak relaksująca
kąpiel połączona z peelingiem – zniweluje obrzęk i przyjemnie ochłodzi
zmęczone stopy.

przeciwobrzękowo i wzmacniających naczynia
krwionośne: wyciągu z kasztanowca czy arniki
górskiej, diosminy, hesperydyny i rutyny. Niektóre
zawierają także heparynę, która wykazuje działanie przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne. Jeśli
często odczuwasz dokuczliwe bóle nóg, wybieraj preparaty z dodatkiem mentolu – przyjemnie
chłodzą i koją. Tego typu produkty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta.
Podczas nanoszenia żelu lub kremu warto jednocześnie masować nogi: od kostek w kierunku
kolan. Masaż wspomaga odpływanie krwi w kierunku serca i zapobiega bolesnym skurczom. Należy pamiętać, że takie preparaty mają działanie
doraźne i miejscowe. Jeżeli problem ciężkich, bolących i puchnących nóg występuje u ciebie bardzo często, powinnaś niezwłocznie wybrać się na
konsultację do lekarza. ■

Który
antyperspirant
wybrać?

W trosce
o
e
zmęczon
nogi
Rodzina Zdrowia Venodrin

Polecany osobom:

których nogi narażone są na silne zmęczenie
prowadzą stojący tryb życia
z problemem „ciężkich nóg”

Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego
wspiera prawidłowe krążenie żylne.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania
i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Reklama

Więcej informacji o produkcie na www.silesianpharma.pl

Suplement diety

Beata Pałac
Na półkach drogerii oraz w sklepach
internetowych znaleźć możemy całą
gamę dezodorantów, z których większość to antyperspiranty, czyli kosmetyki blokujące wydzielanie potu. Coraz
większa świadomość (w tym ekologiczna) konsumentów sprawia, że producenci prześcigają się w propozycjach
antyperspirantów
hipoalergicznych,
bezzapachowych czy tych opartych na
naturalnych składnikach (jak na przykład srebrno czy ałun). Jak dokonać
wyboru antyperspirantu, by spełnił on
swoje zadanie, a jednocześnie był bezpieczny dla naszego zdrowia?
Antyperspirant to kosmetyk polecany osobom, które potrzebują nie tylko zamaskować
nieprzyjemny zapach potu (w takim przypadku wystarczający będzie zwykły dezodorant),
ale przede wszystkim zmniejszyć poziom jego
wydzielania. Choć pocenie się jest naturalnym
procesem fizjologicznym, dzięki któremu nasze ciało ulega schłodzeniu, staramy się, aby
nie był on dla otoczenia odczuwalny czy widoczny. Poczucie świeżości oraz pewność, że

nawet w stresujących sytuacjach plamy potu
nie pojawią się na naszym ubraniu, jest dla
większości z nas bardzo ważne. Ten komfort
psychiczny zapewniają nam właśnie antyperspiranty, które pozwalają na uniknięcie przykrego zapachu czy śladów potu na ubraniu
nawet wtedy, gdy narażeni jesteśmy na wysiłek fizyczny, intensywne emocje czy upał.
Pot a bakterie
Mimo że pot sam w sobie jest substancją bezzapachową (składa się w zdecydowanej większości z wody oraz roztworu fizjologicznego
chlorku sodu, mocznika, amoniaku i związków
mineralnych), w powszechnym przekonaniu
jest uznawany za przyczynę powstawania
przykrego zapachu u ludzi. Tymczasem to
nie sam pot, lecz mikroorganizmy i bakterie
znajdujące się na powierzchni naszej skóry odpowiadają za proces przemiany potu
w mieszankę nieobojętną zapachowo. Mając
tego świadomość i decydując się na wybór
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Skóra pod pachami
Decydując się na kosmetyk ograniczający wydzielanie potu, warto zwrócić również uwagę
na to, czy zawiera on składniki pozwalające
na zadbanie o kondycję skóry pod pachami.
To bardzo wrażliwa okolica, która w wyniku
depilacji bardzo często ulega podrażnieniu,
wysuszeniu bądź narażona jest na występowanie wysypki. W odpowiedzi na te problemy
na rynku pojawiły się produkty zawierające
dodatek substancji łagodzących, takich jak
aloes czy pantenol, wykorzystywanych w łagodzeniu objawów podrażnienia błony śluzowej (np. po poparzeniach). Innym składnikiem
używanym w celu wzmacnia naturalnej bariery ochronnej skóry i pozwalającym utrzymać
ją w dobrej kondycji jest inulina – surowiec
pozyskiwany z cykorii. Jako naturalny prebiotyk inulina stosowana jest w kosmetykach dla
dzieci. Prócz właściwości ochronnych sprzyja
rozwojowi przyjaznych bakterii, zapobiegając
wzrostowi tych szkodliwych.
Nadpotliwość można leczyć
Warto zwrócić uwagę, że, chociaż wydzielanie
potu jest procesem zupełnie naturalnym, niekiedy zdarza się, że ulega on zaburzeniu. Dochodzi wówczas do intensywnego pocenia się
części bądź całego ciała niezależnie od sytuacji (statystyki wskazują, że problem ten dotyczy około 1 % całej populacji ludzkiej). Osoby
z hiperhydrozą mogą sięgnąć po blokery potu,
czyli specjalistyczne preparaty hamujące
wydzielanie potu, bądź zgłosić się do lekarza
celem skierowania na leczenie nadpotliwości (w terapii stosuje się np. zabiegi z użyciem
toksyny botulinowej). Wyjątkowo intensywny
oraz przykry zapach potu może także świadczyć o tym, że w organizmie rozwija się stan
zapalny bądź toczy się w nim choroba. Tego
typu zjawiska nie należy zatem nigdy bagatelizować. Jeśli zauważymy u siebie zmiany
w zakresie stopnia potliwości, wskazana jest
jak najszybsza konsultacja z lekarzem (najlepiej endokrynologiem), który zleci stosowne
badania pozwalające poznać przyczynę tego
stanu rzeczy.
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Testy i badania
Zapoznając się z właściwościami antyperspirantu, warto upewnić się również, czy
kosmetyk przeszedł obowiązkowe testy potwierdzające działanie na skórę lub błony
śluzowe, a także, iż zawarte w nim składniki
nie mają właściwości drażniących i alergizujących. Jest to szczególnie ważne w obliczu faktu, że z każdym rokiem rośnie odsetek osób
cierpiących z powodu różnych alergii, w tym
atopowego zapalenia skóry. Jeśli na antyperspirancie, który zamierzamy kupić, widnieje
oświadczenie „przebadany dermatologicznie”,
możemy mieć pewność, że produkt został
poddany badaniom z udziałem niezależnych
ekspertów.
Antyperspirant a zdrowie
Ponieważ wciąż można spotkać opinie, że antyperspiranty stanowią potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia, warto w tym miejscu
podkreślić, że stosowane prawidłowo, czyli
miejscowo (pod pachami), nie blokują wydzielania toksyn, nie zaburzają termoregulacji organizmu ani parowania wody. Również
doszukiwanie się szkodliwości soli aluminium
w antyperspirantach jest bezpodstawne
choćby z tego względu, że antyperspiranty
blokują gruczoły potowe, w związku z tym
wchłanianie tego (w gruncie rzeczy naturalnego, bo obecnego np. w wodzie, owocach czy
lekach) pierwiastka jest bardzo ograniczone.
Ryzyko podrażnienia skóry, do którego może
dojść przez codzienne stosowanie antyperspirantu, niwelowane jest przez producentów
poprzez stosowanie wyżej opisanych składników łagodzących i ochronnych. Co więcej,
z uwagi na rosnącą liczbę osób podatnych
na alergie, większość z dostępnych na rynku
produktów jest hipoalergiczna (niewywołująca reakcji alergicznych).
Na koniec warto wspomnieć, że skuteczność
antyperspirantu zależy nie tylko od jego właściwości, ale też od tego, czy jest on używany
w prawidłowy sposób (przede wszystkim powinien być nakładany na suchą i czystą skórę).
Antyperspirantu nie należy również używać
częściej niż zaleca producent oraz przestrzegać higieny, czyli codziennie dokładnie myć
miejsca, w których jest stosowany. ■

Produkt kosmetyczny

antyperspirantu, warto sięgnąć po taki, który
posiadać będzie właściwości antybakteryjne.
Pierwiastkiem, który znajduje szerokie zastosowanie w medycynie, i którego działanie
przeciwdrobnoustrojowe jest odpowiednio
udokumentowane, jest srebro. Udowodnione
jest, że nanocząstki srebra działają hamująco na wzrost i rozwój bakterii oraz grzybów.
Prócz antyperspirantów z jonami srebra
w sklepach znaleźć można także te bazujące
na innym minerale wykazującym działanie antybakteryjne – ałunie. Oferowany najczęściej
w postaci sztyftu powoduje skurcz naczyń
krwionośnych, ściągając pory i zmniejszając
wydzielanie potu. Warto jednak zauważyć,
że ałun jako składnik naturalny stosunkowo
szybko wymywa się ze skóry i z tego powodu nie jest w stanie zapewnić tak skutecznej
ochrony jak klasyczny antyperspirant.

Ochrania przed potem
i nieprzyjemnym zapachem

Więcej informacji o produkcie na
www.silesianpharma.pl

Klimakterium
pod
kontrolą
Lek. Krzysztof Pawlak
Niemal przez całe życie organizm kobiety jest pod ciągłym wpływem wahających się poziomów hormonów
płciowych. Od momentu wystąpienia
pierwszej miesiączki stężenia estrogenu i progesteronu ulegają cyklicznym
zmianom, a ich podstawową funkcją
jest umożliwienie zajścia w ciążę i jej
donoszenia. Jednocześnie wpływają
one na dziesiątki innych procesów, które nie są związane bezpośrednio z rozrodem. Nikogo nie powinno zatem dziwić, że okres, w którym ta cykliczność
nagle ustaje, jest prawdziwą rewolucją
dla gospodarki hormonalnej organizmu.
Menopauza, a klimakterium – co to właściwie jest?
Menopauza jest to ostatnia miesiączka w życiu kobiety, po której występuje minimum
12-miesięczna przerwa w samoistnym miesiączkowaniu. Warto to wiedzieć, bowiem
określenie to często mylnie odnoszone jest
do klimakterium (inaczej okresu menopauzy
albo okresu przekwitania). To czas bez sztywno wytyczonych granic będący etapem przejściowym między okresem reprodukcyjnym
a okresem starości u kobiety. Statystycznie
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najczęściej przypada między 45. a 55. rokiem
życia. Jego wystąpienie zależy jednak od wielu
czynników, np. takich jak predyspozycje genetyczne czy stosowane w ciągu życia kobiety
leki (przede wszystkim antykoncepcja hormonalna).
Gospodarka hormonalna kobiety
Żeby dobrze zrozumieć, jak ważny jest okres
przekwitania, należy wspomnieć w kilku zdaniach o hormonach płciowych. Jajniki dojrzewającej dziewczynki, mniej więcej między
9. a 16. rokiem życia, rozpoczynają produkcję estrogenów i progesteronu. Na początku procesu dojrzewania symptomami, które
świadczą o uczynieniu się jajników są gwałtowne zmiany cech fizycznych. Estrogeny odpowiadają za pojawienie się drugorzędowych
cech płciowych. Dziewczęca sylwetka ulega
początkowym zmianom, rozwojowi ulegają
piersi, zmienia się rozkład tkanki tłuszczowej.
Zwieńczeniem tego niezwykle ważnego procesu jest wystąpienie pierwszego krwawienia
miesięcznego. Z początku nie świadczy ono

jednak o pełnej dojrzałości płciowej. Jest to
bowiem początek okresu kilkudziesięciu lat,
w którym hormony płciowe wpływają na niemal każdy aspekt fizyczności kobiety. Oczywiście mają one również wpływ na jej psychikę. Zupełnie inaczej wygląda to u mężczyzn.
Dojrzewający chłopiec rozpoczyna produkcję
testosteronu, którego poziom nie będzie ulegał praktycznie żadnym zmianom! Jak zatem
wpływają na organizm kobiety estrogeny
i progesteron? Pierwsze z nich, czyli estrogeny (wspólna nazwa dla estronu, estradiolu
i estriolu), są odpowiedzialne za wszystkie
cechy definiujące płeć żeńską. To one determinują rozwój żeńskich narządów rozrodczych,
budowy ciała czy wpływają na kształtowanie
się kobiecej psychiki oraz popędu płciowego.
Ponadto wpływają na gospodarkę biochemiczną organizmu. Progesteron z kolei odpowiada głównie za funkcję rozrodcze, umożliwia owulację, zmienia budowę błony śluzowej
macicy oraz bierze udział w procesie laktacji.
Zmiany hormonalne w trakcie klimakterium
Kiedy jajniki powoli zaczynają wygaszać swoją funkcję hormonalną, rozpoczyna się okres
klimakterium. Zmiany hormonalne prowadzą
do wystąpienia wielu objawów (tzw. wypadowych) świadczących o zbliżającej się menopauzie. Czas występowania tych objawów
można zaliczyć do tak zwanego okresu „premenopauzy”. Ich nasilenie zależy od szybkości, z jaką zmniejsza się produkcja estrogenów
oraz od ich wyjściowego poziomu. Z czasem
pogłębiający się spadek stężenia hormonów
płciowych prowadzi do dalszego nasilenia się
zmian w funkcjonowaniu organizmu kobiety.
Pojawiają się kolejne objawy, głównie ze strony układu moczowo-płciowego. Występuje
ostatnia miesiączka (menopauza) i następuje
gwałtowne obniżenie popędu seksualnego.
Nasilająca się suchość w pochwie doprowadza do trudności we współżyciu oraz zwiększenia liczby urazów oraz infekcji w obrębie
dróg rodnych. Rozpoczyna się okres „postmenopauzy”. Od tego momentu estradiol
przestaje być najważniejszym estrogenem
kobiecym, a jego miejsce zastępuje, znacznie
słabszy pod względem biochemicznym, estron.

Wpływ klimakterium na organizm
Opisane wcześniej zmiany hormonalne mają
olbrzymi wpływ na cały organizm kobiety.
Poza wspomnianymi objawami, dochodzi do
przebudowy i zaburzeń funkcjonowania niemal każdego układu narządowego. Zmiany
w układzie moczowo-płciowym: związane są
przede wszystkim z atrofią pochwy, zmniejsza się jej elastyczność, pojawia się suchość
oraz ból w trakcie stosunku.

Objawy zapowiadające menopauzę
• zmiany nastroju, takie jak zwiększo-

na drażliwość czy duża nerwowość,

• nasilające się uczucie zmęczenia,

brak sił i apatia,

• pogorszenie koncentracji, osłabienie

zdolności do nauki i zapamiętywania,

• bezsenność,

problemy z zasypianiem, pogorszenie jakości snu,

• uderzenia gorąca wraz z nocnymi

potami.
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Zmiany w układzie kostnym: u dojrzałej
płciowo kobiety estrogeny pełnią bardzo
ważną funkcję polegającą na utrzymaniu prawidłowej masy kostnej szkieletu
kobiety. Gdy stężenie estrogenów ulega
zmniejszeniu, drastycznie spada gęstość
mineralna kości. Bardzo często doprowadza to do rozwoju osteoporozy.

2

3
Zmiany w budowie skóry: jest to prawdziwa bolączka i duży problem kosmetyczny
dla wielu kobiet. Komórki budulcowe skóry mają na swojej powierzchni receptory
dla estrogenów. Hormony te, gdy są obficie produkowane przez jajniki, pobudzają syntezę kolagenu. Zahamowanie jego
produkcji prowadzi do spadku elastyczności skóry oraz jej ścieńczenia.
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Dla kogo HTZ, a dla kogo metody naturalne?
Mimo wyników różnego rodzaju badań klinicznych nie każda kobieta cierpiąca z powodu objawów wypadowych musi (czy powinna) stosować HTZ. Jeżeli objawy są bardzo delikatne,
można zdecydować się na leczenie za pomocą
fitoestrogenów. Są to związki roślinne o budowie podobnej do ludzkich estrogenów. Fitoestrogeny dzielimy na flawony i izoflawony
oraz lignany i kumaryny. Najlepiej przebadaną grupę stanowią izoflawony soi, w których
głównymi składnikami czynnymi są genisteina
i daidzeina. Zauważono, że kobiety mieszkające na terenie Azji, gdzie spożywane są pokarmy bogate w te izoflawony, znacznie rzadziej
skarżą się na nieprzyjemne objawy związane
z klimakterium. W Polsce dostępne są preparaty zawierające duże dawki wspomnianych
izoflawonów (pochodzących głównie z soji). To
bezpieczna alternatywa dla tych kobiet, które
nie zdecydują się na HTZ. ■
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Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym: hipoestrogenizm znacząco zwiększa ryzyko występowania chorób układu
sercowo-naczyniowego. W okresie pomenopauzalnym częstość incydentów
sercowych staje się niemal równa liczbie
tych chorób u mężczyzn! Dochodzi też do
istotnego zwiększenia stężenia cholesterolu całkowitego oraz tzw. „złego cholesterolu” LDL.

Dojrzało
to idealn ść
y czas
na hobb
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Suplement diety
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Hormonalna terapia zastępcza
Następstwa zmian hormonalnych są nieuchronne. Rozwój medycyny doprowadził do
opracowania metod, które pozwalają na złagodzenie objawów występujących w okresie
menopauzalnym. Odsuwają one w czasie moment występowania wielu negatywnych zmian
zachodzących podczas biologicznego procesu
starzenia się. Jedną z metod jest hormonalna
terapia zastępcza (HTZ), która polega na substytucji zanikającej produkcji hormonów płciowych przez ich zewnętrzne podawanie. Warto
jednocześnie wspomnieć, że hormonalna terapia zastępcza dostępna jest na rynku farmaceutycznym w wielu postaciach. Można ją
stosować jako tabletki doustne, dopochwowe,
plastry transdermalne, kremy czy żele. W większości przypadków forma zależy od preferencji
pacjentki, z jednym wyjątkiem. Tabletki doustne jako jedyne ulegają metabolizmowi wątrobowemu, dlatego w ich przypadku stosowane
są wyższe dawki hormonów. Poza tym wiadomo, że estrogeny podawane doustnie wywierają negatywny wpływ na gospodarkę lipidową
organizmu oraz zwiększają syntezę czynników
krzepnięcia, co może doprowadzić do powikłań
zakrzepowych! Dlatego u pacjentek, u których
istnieje wyższe ryzyko występowania tego rodzaju skutków ubocznych zaleca się HTZ inne
niż doustne.
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Często dochodzi do rozwoju
wysiłkowego nietrzymania moczu
czy zwiększonej częstości jego oddawania.

iennie

Rodzina Zdrowia Climarella
wspomaga organizm kobiety...*

Zawiera
izoflawony
sojowe o budowie
zbliżonej do
estrogenów

Przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej (witamina B6)
Pomaga zmniejszyć utratę minerałów kostnych (wapń)
Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu (witamina D)
Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym (witamina E)
Wspomaga dobry sen oraz zachowanie spokoju w okresie menopauzy (szyszki chmielu)
* Dzięki zawartości składników aktywnych.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Więcej informacji o produkcie na www.silesianpharma.pl

Reklama

Reklama

System wsparcia
Skóry, włosów i paznokci *
13

45

kapsułki
dziennie

aktywnych
składników

dni
stosowania

Suplement diety
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aminokwasy

ekstrakty roślinne
i z drożdży

krzemionka
z bambusa

witaminy

składniki
mineralne

* Cynk pomaga zachować zdrowe: skórę, włosy i paznokcie
Więcej informacji o produkcie na www.silesianpharma.pl
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

