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Aktywny styl życiaiprawidłowenawyki zywienioweto skuteczneinaturalne
metody pozwalającekobietomw łagodny sposób przejśĆ
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Nic prostszego.Ęstarczy zapi{r teĘcy' lekalze i trenerry, bo do.
saćsę nazajęcla(miesięcztykaĘ skonalewierlza,żezbilansowana
netkosztuje
ok 200il).
dietama kluczoweanaczeniedla
dobrcgo samopoczucia.

CzęŚckobietŹe mosi olg€s oko
łomenopauzalny.Codzienne
crynnofoiubudniająim udeze
nia goęca i na$e falepotow.ł,a- organizm kobieĘ dojnałejpro
two popadająw zmiarrynashrc- dukuje comzmniejsząiloŚćesfoo
jów i ciqgleczująsięzmęczone, $enów (hormonów odpowieniew;rspane,
a przeztonieabak- dzialnych m.in. za funkcje rozryjne firycanie.Najwyzsryczas rodcze).Naukowcyodkryli' że
puełamaćstercotyp,żemeno częściowo
możrrajezasĘpić odpauzato najgorsryczasw zyiru powiedniądietą.
dojrzatejkobiety.Nie warto re
Fodobńe do eshogenówdziazygnowai:zprzy1emności"ktorelająfitoestrogeny.Sąto naturalczekająwdtugiejpołowierycia. ne zwiąż<isterolowe,które dzialająpodobńe jak estrogeny.Do
Zaczn||życie na nowo grupy fi toestrrcgenówzalicza się
MenopauzamozeĘć makomi- izofl awo4yzawartew soi,lignaĘ okazjądo wprowadzeniakil. ry' kńrc znjdziemyw rrasiorrach
ku zmian w codziennymtrybie zbóż,oraz kumestanyz nasion
życia.Najlepiejzacz4ćod,ćva- slonecznika i fasoli. Dowiedzioczefiftzycznych. o ńe, nie za- no, żesystematyczrre.spofryamienamy zachęcaćdo rozpo' rue sol znaczruezmrueJszarueczęciaprzygotowartdo kolejne lrtóreobjawymenopailryt,a vśzb
go Maratonu Warszawskiego. gólnie napadygorąca.Soja(ale
Ęstarczy, żekobiety,ktore do takżeciecior|rąsoczewicągtocĘ
tej pory nie byĘ akĘlwne,za- siemięlniarre)aruriejsza ryzyko
cznąćwicryć.Moźnat,ozrobić zachorowaniana osteoporozę
nakilka sposobów.Paniomsy- i miażdżycę- choroby,na które
stematycznym i wytrwałym częściej
zapadająkobietyw olae
pncponujemy20 minut poran- sie menopauzalnym.Poza soją
nej gimnastyki. Możnają zasĘ- do codziennej diebynalezy wIąpić popołudniowymspacer€IĄ
czy ć p e|noziarniste pieczywo,
wyjściemna basenlub spokoj. mleko i produktymleczne (ze
narcwelze.
wz$ędu na najlepiejprzyswajalr1ywapń),warąnvai owoce.or
nalną,któę propagujebrary. ganian dojrzałejkobieĘ potrzelijska terapeutkaDinah Rodri- buje mniej kaloń, ale za to więpes. W h|sce zajęciazjo$ hor cejwitamini mińerałów.Aby Znimonalnejporładzonesąod ro- nimalizować uderzenia goęca,
ku i ciesząsięcorazwięksrym nalefu unikać crynnikóq które
powodzeniem. - Praktykowa- mogąim sprzyjać:gorącychnanie jo$ hormonalnejpomaga pojóq pikantnych potraw,kofe.
kobietomzmniejsryćdole$i- Ę i alkoholu.Prawidłoweod.fuwościzwiązanez menopauzą. wianie poprawiarrastńj, dostar
Specjalr'yprcgrarą kiory skła- cza energii do akĘwnego stylu
da się z odpolviednichasanów Ęcia' N a crym polega owo pra[pozycjijo$sĘcmych - prryp. widlowe odżywianie?Pięćposiłrcd]' Ęodzi bóle brancĘ draz- ków dzierurie,ale za t.ow malych
liwość,
arikająfalegorqcai nie. ilościach,mniej fruszczów zlłiestabi|noŚóemĘona]na. Pierw- rzęrych (masło,
boczeĘsłonina),
szeefeĘwidocane sąpo trzectr więcejroŚIinrych(oliwazoliwek),
miesiącachsystematycznych owocezamiast słodycry,a do tego dwa litry nie$azowanejwoĄl
ćwiczeń - zapewniaIrena Ker
ĘczaĘ pierusza w Polscetera- mineralnej. Powyższe rady
peutkajo$ hormonalnej, pro- brzmią dośćmonotonnie.To
w adzącazajęciaw lily'arszawie. prawda.od lat powtarzająjedie.

sji.Aby przeprowadzićnajprostszeóriczenie oddectowąlvystar
(ub stanąć)wygodnie
cry ustąść
i powoli wdychaćpovdetrze nosem,|icz4cdo dziesięciu.Następ
Zadbai ojakośó snu ńe nalery wydychaćporvietrze
lilraz z nadejściem
menopaury noserąńwnież liczącdo dziesig
gwałtownie
pogarszasięj akość ciu. W oddychaniu po*inna aksnu. Lekarze zaobserwowali,że tywnie uczestńcryć przepona'
pietwsrym objawemklimakte- Cwiczeńe powtazane kilka rary
ńumjest bezserrrroŚć
nawetu ko
dziewieprzezdwie.trzyminuĘ
biet, które wcześniejńe skarry- sprawi, żekobietom dojrzalym
ly się na zaburzenia snu. Spokój nieshzszre będąirytacją wście
w nocymogĘtalae zabur4lćude kloŚć,a takżercrygnacjaczy|ęk.
ruenia gorącą które sąznacznie
Zainwestujw urygąd
częstszeniżw dzień Dodatkowo
z wiekiem mamy coraz pĘrtszy I(obietaprzechodzącaburzęhon
sen i coraz łatwiejbudzq nas od- monówpowinna zadbaćo swój
swój
$osy zza ścianylub Światło.Pa- wyglądhnią ktorealrceptują
miętajmy o tym, żeim mniej się wy$ląd' podob ająsię męzczyzwysypiamy,Ęm j esteśmy
bar- nom bezwz$ędu nawiek. Dlate
dziej podatni na wszystkie cho- gowartood czasudo czasuzafimrcĘ i infekcjąvczs|nie w olge dovraćsobiemasĘ zabiegu kossiej esieruro.zimovrym.
metyczltii wirytę u fryąiera MaForawięczadbacojakość
snu' sazto chybajedenz najprryjemDobrze jest stworryćw sypialni niejsrych sposobów uwa]niania
odpovriedninastrĄ. Dobrze za- od napięci sfiesow orazlagodze
cząpodwvmianvzańwek nashb niabólu. Wańo t'eżzainwestować
sze.Wartozainwestować
w zasło w dobrylarm zwiLaminąC' retiny lub rolety zaciemniającesy- nolem (witaminaA) oraz filtrem
pialnię.Uwagęmogąrrrzpraszać ochronnym(minimumSPF 15).
takżeporozrzucane po sypialni
Miei ladośó z seksu
rzecry. Pamiętajmyo fią Ę nie
kłaŚćsię z pelnym żołądkiem. obnizeniepożomusĘżeniaeshu
ostan'i poslekną1epĘ Ąóć etv
błonęŚlu$enówmożew;ruuszać
ry godzĘ przed poIożeniemsię zawąpochwy.Z tegoteżpowodu
spać.W szybkim zasnięciumoże kobietyw okresiemenopauzalpIzeszkodzićkofeina.Dlategona- rym częfoiejzapadająnastanyzagodzinachpo.po palnepęcherzamoczowego,
infekleryj.ejunt5ae.r1
fudniowych Ale kofeinęzawiera cje lub problemy z wysiłkowym
nie tylkokawą ale takżeherbaĘ nietr4marriem moczu.SĘd yyczekolada coca<ola.a nawetnie ciekanieniewielkichiloŚci moczu
które tabletkipIzeciwbólowe.
podczaskichania,Śmiechu czy
dzurigania.W takich s;rtuacjach
Zapanuj nad emocjaml
niezbędnejestćwiczeniemięśni
o wahaniunasfoojówkobietprze dna miednicy (zwanećwiczeniachodzącychmenopauzękrążą mi Kegla).vy5rctarcrypoloryć się
pzeńme hist.orie.Ęć możedla- na plecach,ugĘćkolaną a stopy
te$o dziwne zachowanie pań rozstar,r,ićnaszerrrkośćbioderz@
w średnimwiekunajłatwiejwy- cami skierowanymilekko na ze
tłumaczyćburzą hormonalną. wnąfuz'RęcepowinnyĘć ułożo
Panie po czterdziestcepowinrry newzdłużciała.Następnienalery
więc szkolićwsobiesztukęopa- kilkanaŚcierary napiąćmięśnie
nowaniastresu.Mogąw tym po- pochwy'wyfu.rymqiącokołoczte
móc ćwiczeniaoddechowe.Po. ry sekunff' AĘ ćwiczenieprrywolrrymiarowy oddech uspoka- niosłoefeĘl, naleźyj e vykonać
ja i wyprowadzaz niejednejopre do ok.l20 powtórzeń dziennie.o

