
Wraz z upły wem lat na sze mię śnie stop nio wo za czy na ją tra cić ela stycz ność, zmniej sza się ilość wo dy w ko mór kach oraz sa ma licz ba
włó kien mię śnio wych. Do dat ko wo ne ga tyw nie od dzia łu je na nasz or ga nizm sta tycz ny tryb ży cia i sie dzą ca po zy cja, któ rą co raz dłu -
żej przyj mu je my w pra cy i nie ste ty tak że po za nią. Tym pro ce som moż na jed nak prze ciw dzia łać i utrzy mać smu kłą syl wet kę i jędr ne
cia ło przez dłu gie la ta. Mu si my tyl ko pa mię tać, że po 50. ro ku ży cia zmniej sza się za po trze bo wa nie na sze go or ga ni zmu na ka lo rie,
a wzra sta po trze ba sys te ma tycz nej ak tyw no ści fi zycz nej. Dla ko biet szcze gól nie istot ne są ćwi cze nia kształ tu ją ce mię śnie ud, klat ki
pier sio wej, po ślad ków, ra mion i brzu cha. Szcze gól nie te ostat nie wy ma ga ją du żej re gu lar no ści. Waż ne jest rów nież od po wied nie za -
dba nie o mię śnie grzbie tu, two rzą ce bar dzo istot ny dla na sze go krę go słu pa tzw. „gor set mię śnio wy”. Pro ces sku tecz ne go mo de lo -
wa nia i ujędr nia nia mię śni na tym eta pie wy ma ga umiar ko wa nej in ten syw no ści tre nin go wej, po łą czo nej z re gu lar no ścią. Tak że roz -
grzew ka po win na być dłuż sza, po zba wio na gwał tow nych ru chów i ćwi czeń. Je śli po świę ci my cia łu od po wied nio du żo uwa gi, to
szyb ko zo rien tu je my się, że dzię ki re gu lar nym tre nin gom mo że my dłu go cie szyć się nie tyl ko syl wet ką, ale sa mo po czu ciem, spraw -
no ścią i zdro wiem.

Zmia�na�die�ty�oraz�wy�eli�mi�no�wa�nie�błę�dów�ży�wie�nio�-
wych�ma�bar�dzo�du�ży�wpływ�na po�pra�wie�nie�ja�ko�-
ści�ży�cia�oraz�zdro�wia�ko�biet�w okre�sie�oko�ło�me�no�-

pau�zal�nym.�Wła�ści�wy�spo�sób�od�ży�wia�nia�oraz�zbi�lan�so�-
wa�na�pod wzglę�dem�war�to�ści�ener�ge�tycz�nej�oraz�skład�ni�-
ków�po�kar�mo�wych�die�ta�a tak�że�re�gu�lar�na�ak�tyw�ność�fi�-
zycz�na�od�gry�wa�ją�ogrom�ną�ro�lę�i są�nie�od�łącz�nym�ele�-
men�tem�po�stę�po�wa�nia�lecz�ni�czo�-pro�fi�lak�tycz�ne�go�ko�biet
na tym�eta�pie�ży�cia.

Zmia�ny�fi�Zjo�lo�gicZ�ne�– co�się�dZie�je�Z na�sZym�
or�ga�ni�Zmem?
U ko�biet�w okre�sie�oko�ło�me�no�pau�zal�nym�po�stę�pu�je�za�nik
czyn�no�ści�hor�mo�nal�nej�jaj�ni�ków�oraz�in�nych�gru�czo�łów
wy�dzie�la�nia�we�wnętrz�ne�go.�Mo�że�to�pro�wa�dzić�do za�bu�-
rzeń�go�spo�dar�ki�li�pi�do�wej,�co�w po�łą�cze�niu�z in�ny�mi�czyn�-
ni�ka�mi,�ta�ki�mi�jak�nad�ci�śnie�nie�tęt�ni�cze�bądź�nad�mier�ny
stres,�przy�czy�nia�się�do uszko�dzeń�ścia�ny�na�czyń�krwio�-
no�śnych�oraz�roz�wo�ju�płyt�ki�miaż�dży�co�wej.�Ko�bie�tom
w okre�sie�oko�ło�me�no�pau�zal�nym�za�gra�ża�rów�nież�oste�-
opo�ro�za,�czy�li�zrze�szot�nie�nie�ko�ści.�Od�po�wie�dzial�na�za to
jest�za�bu�rzo�na�rów�no�wa�ga�hor�mo�nal�na�zwią�za�na�z ob�ni�-
żo�nym�stę�że�niem�es�tro�ge�nów�we�krwi,�któ�re�od�po�wia�da�ją
za wbu�do�wy�wa�nie�wap�nia�w struk�tu�rę�ko�ści.�Do te�go�do�-
cho�dzą�wa�ha�nia�na�stro�ju,�spo�wol�nie�nie�prze�mia�ny�ma�te�rii,
ogól�ne�osła�bie�nie�or�ga�ni�zmu.

die�ta�i su�ple�men�ta�cja�– dla�cZe�go�ta�kie�waż�ne?
Obec�nie�więk�szość�pro�ble�mów�zdro�wot�nych�wy�ni�ka�wła�-
śnie�z nie�od�po�wied�niej�die�ty.�Je�śli�bę�dzie�my�dbać�o to,
aby�za�wsze�w po�sił�kach�do�star�czać�to,�cze�go�nasz�or�ga�-
nizm�po�trze�bu�je,�bę�dzie�my�so�bie�du�żo�le�piej�ra�dzić�ze
wszyst�ki�mi�do�le�gli�wo�ścia�mi�zwią�za�ny�mi�z okre�sem�prze�-
kwi�ta�nia,�a tak�że�zmniej�szy�my�ry�zy�ko�wy�stą�pie�nia�cho�rób,
do któ�rych�mo�gą�pro�wa�dzić�zmia�ny�za�cho�dzą�ce�w na�-
szym�or�ga�ni�zmie.
Utrzy�ma�nie�pra�wi�dło�wej�ma�sy�cia�ła�bądź�jej�nor�ma�li�za�cja
jest�szcze�gól�nie�waż�ne.�Zmia�ny�hor�mo�nal�ne�sprzy�ja�ją
nad�mier�ne�mu�od�kła�da�niu�się�za�pa�so�wej�tkan�ki�tłusz�czo�-
wej,�na�to�miast�pra�wi�dło�wa�die�ta�uchro�ni�nas�przed tym
pro�ce�sem.
War�to�rów�nież�roz�wa�żyć�uzu�peł�nie�nie�die�ty�su�ple�men�ta�mi
wi�ta�mi�no�wy�mi�– przede�wszyst�kim�wi�ta�mi�ną C�oraz D,
a tak�że�mi�ne�ra�ła�mi,�ta�ki�mi�jak�wapń�czy�ma�gnez,�po�nie�-
waż�w dzi�siej�szych�cza�sach�spo�ży�wa�ne�przez�nas�po�kar�-
my�nie�są�już�tak�do�brym�źró�dłem�skład�ni�ków�po�kar�mo�-
wych�i cięż�ko�jest�po�kryć�za�po�trze�bo�wa�nie�na wi�ta�mi�ny
i mi�ne�ra�ły�sa�mą�die�tą.

Zdrowy styl
życia

kluczem do
sukcesu

Żywienie jest głównym, dającym się
modyfikować czynnikiem mającym

wpływ na powstawanie chorób
cywilizacyjnych, których ryzyko

wystąpienia u kobiet po 50. roku życia
istotnie wzrasta.

Dr n. med. Anna Lewitt – Dietetyk i Trener Żywienia®

– Właścicielka Centrum Treningu Osobistego i Dietetyki
EGO w Warszawie.

50+

20 | Estetica Beauty 

Wspa�nia�łym�da�rem�od na�tu�ry�są�tak�że�fi�to�estro�ge�ny.�War�-
to�spo�ży�wać�pro�duk�ty�bo�ga�te�w te�związ�ki,�po�nie�waż�mo�-
gą�one�peł�nić�ro�lę�za�stęp�czą�dla�hor�mo�nów�żeń�skich�(dla
es�tro�ge�nu).�Od�po�wied�nia�ich�po�daż�w die�cie�chro�ni
przed do�le�gli�wo�ścia�mi�zwią�za�ny�mi�z okre�sem�me�no�pau�zy,
ta�ki�mi�jak�ude�rze�nia�go�rą�ca,�wa�ha�nia�na�stro�ju,�za�bu�rze�nia
kon�cen�tra�cji.�Zmniej�sza�ją�tak�że�ry�zy�ko�wy�stą�pie�nia�oste�-
opo�ro�zy�oraz�po�pra�wia�ją�stan�skó�ry,�wzmac�nia�ją�wło�sy
i ma�ją�po�zy�tyw�ny�wpływ�na pa�mięć.�Naj�lep�szym�ich�źró�-
dłem�są�na�tu�ral�ne�pro�duk�ty�so�jo�we,�sie�mię�lnia�ne,�otrę�by,
owo�ce�le�śne,�a tak�że�jabł�ka.�Do�dat�ko�wo�wy�ka�zu�ją�one
dzia�ła�nie�prze�ciw�wi�ru�so�we,�prze�ciw�za�pal�ne�oraz�prze�ciw�-
no�wo�two�ro�we.

die�ta�re�duk�cyj�na�na 50+
Aby�za�po�biec�przy�bra�niu�na wa�dzę�bądź�trwa�le�po�zbyć
się�zbęd�nych�za�pa�sów�tkan�ki�tłusz�czo�wej,�na�le�ży�sto�so�-
wać�die�tę�do�bra�ną�in�dy�wi�du�al�nie�do na�szych�po�trzeb.
Każ�da�ko�bie�ta�ma�in�ne�za�po�trze�bo�wa�nie�na ener�gię�oraz
skład�ni�ki�po�kar�mo�we,�ta�kie�jak�biał�ka,�tłusz�cze�oraz�wę�-
glo�wo�da�ny,�w związ�ku�z tym�sto�so�wa�nie�die�ty�zna�le�zio�nej
w cza�so�pi�śmie�„do�brej�dla�wszyst�kich”�mo�że�przy�nieść
od�wrot�ny�sku�tek.�W tym�ce�lu�war�to�zgło�sić�się�do spe�cja�li�-
sty.�Oczy�wi�ście�są�ogól�ne�za�sa�dy,�do któ�rych�war�to�się
sto�so�wać�i któ�re�mo�gą�przy�nieść�po�zy�tyw�ne�zmia�ny,�je�śli
wcze�śniej�nie�za bar�dzo�zwra�ca�ło�się�uwa�gę�na spo�ży�wa�-
ne�po�kar�my.�

pod�sta�wo�we�Za�le�ce�nia�die�te�tycZ�ne:
•�Jedz 4�– 6�ma�łych�po�sił�ków�dzien�nie;
•�Wy�pi�jaj,�co�naj�mniej�dwa�li�try�wo�dy�mi�ne�ral�nej;
•�Niech�pod�sta�wą�Two�jej�die�ty�bę�dą�pro�duk�ty�o wy�so�kiej
za�war�to�ści�błon�ni�ka,�ta�kie�jak�płat�ki�owsia�ne,�peł�no�ziar�-
ni�ste�pie�czy�wo,�ka�sze,�ra�zo�we�ma�ka�ro�ny;

•�Spo�ży�waj�re�gu�lar�nie�na�biał�w na�tu�ral�nej�for�mie:�jo�gur�ty,
ke�fi�ry,�ma�ślan�kę�oraz�bia�łe�se�ry;

•�W każ�dym�po�sił�ku�po�win�na�zna�leźć�się�od�po�wied�nia
por�cja�wa�rzyw;

•�Przy�naj�mniej�trzy�ra�zy�w ty�go�dniu�jedz�tłu�ste�ry�by�mor�-
skie�a na co�dzień�sto�suj�na�tu�ral�ne�ole�je�tło�czo�ne
na zim�no�jak�np.�olej�lnia�ny;

•�Mak�sy�mal�nie�ogra�nicz�wszel�kie�pro�duk�ty�ty�pu�fast�fo�od,
wy�pie�ki�i sło�dy�cze,�prze�ką�ski,�ta�kie�jak�chip�sy�czy�pa�-
lusz�ki,�na�po�je�ko�lo�ro�we�oraz�wy�so�ko�prze�two�rzo�ne�pro�-
duk�ty�oraz�wszel�kie�używ�ki.

pro�po�Zy�cja�die�ty:
Śnia�da�nie: Płat�ki�owsia�ne�z ba�ka�lia�mi,�jo�gur�tem�i bia�łym
se�rem�oraz�z jabł�kiem�i cy�na�mo�nem
II śnia�da�nie: Ka�nap�ka�z peł�no�ziar�ni�ste�go�pie�czy�wa�z jaj�-
kiem,�po�mi�do�rem�i ogór�kiem
Obiad: Pierś�z kur�cza�ka�go�to�wa�na�na pa�rze�z bro�ku�ła�mi
i ziem�nia�ka�mi�w mun�dur�kach
Pod�wie�czo�rek: Sa�łat�ka�grec�ka�z ole�jem�lnia�nym
Ko�la�cja:�Pstrąg�pie�czo�ny�w fo�lii�w du�szo�ny�mi�wa�rzy�wa�mi
i ka�szą�gry�cza�ną
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