50+

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.
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mianadietyorazwyeliminowaniebłędówżywieniowychmabardzodużywpływna poprawieniejakościżyciaorazzdrowiakobietw okresieokołomenopauzalnym.Właściwysposóbodżywianiaorazzbilansowanapod względemwartościenergetycznejorazskładnikówpokarmowychdietaa takżeregularnaaktywnośćfizycznaodgrywająogromnąrolęi sąnieodłącznymelementempostępowanialeczniczo-profilaktycznegokobiet
na tymetapieżycia.
ZmianyfiZjologicZne– cosiędZiejeZ nasZym
organiZmem?
U kobietw okresieokołomenopauzalnympostępujezanik
czynnościhormonalnejjajnikóworazinnychgruczołów
wydzielaniawewnętrznego.Możetoprowadzićdo zaburzeńgospodarkilipidowej,cow połączeniuz innymiczynnikami,takimijaknadciśnienietętniczebądźnadmierny
stres,przyczyniasiędo uszkodzeńścianynaczyńkrwionośnychorazrozwojupłytkimiażdżycowej.Kobietom
w okresieokołomenopauzalnymzagrażarównieżosteoporoza,czylizrzeszotnieniekości.Odpowiedzialnaza to
jestzaburzonarównowagahormonalnazwiązanaz obniżonymstężeniemestrogenówwekrwi,któreodpowiadają
za wbudowywaniewapniaw strukturękości.Do tegodochodząwahanianastroju,spowolnienieprzemianymaterii,
ogólneosłabienieorganizmu.
dietai suplementacja– dlacZegotakieważne?
Obecniewiększośćproblemówzdrowotnychwynikawłaśniez nieodpowiedniejdiety.Jeślibędziemydbaćo to,
abyzawszew posiłkachdostarczaćto,czegonaszorganizmpotrzebuje,będziemysobiedużolepiejradzićze
wszystkimidolegliwościamizwiązanymiz okresemprzekwitania,a takżezmniejszymyryzykowystąpieniachorób,
do którychmogąprowadzićzmianyzachodzącew naszymorganizmie.
Utrzymanieprawidłowejmasyciałabądźjejnormalizacja
jestszczególnieważne.Zmianyhormonalnesprzyjają
nadmiernemuodkładaniusięzapasowejtkankitłuszczowej,natomiastprawidłowadietauchroninasprzed tym
procesem.
Wartorównieżrozważyćuzupełnieniedietysuplementami
witaminowymi– przedewszystkimwitaminą Coraz D,
a takżeminerałami,takimijakwapńczymagnez,ponieważw dzisiejszychczasachspożywaneprzeznaspokarmyniesąjużtakdobrymźródłemskładnikówpokarmowychi ciężkojestpokryćzapotrzebowaniena witaminy
i minerałysamądietą.

Wspaniałymdaremod naturysątakżefitoestrogeny.Wartospożywaćproduktybogatew tezwiązki,ponieważmogąonepełnićrolęzastępcządlahormonówżeńskich(dla
estrogenu).Odpowiedniaichpodażw dieciechroni
przed dolegliwościamizwiązanymiz okresemmenopauzy,
takimijakuderzeniagorąca,wahanianastroju,zaburzenia
koncentracji.Zmniejszajątakżeryzykowystąpieniaosteoporozyorazpoprawiająstanskóry,wzmacniająwłosy
i mająpozytywnywpływna pamięć.Najlepszymichźródłemsąnaturalneproduktysojowe,siemięlniane,otręby,
owoceleśne,a takżejabłka.Dodatkowowykazująone
działanieprzeciwwirusowe,przeciwzapalneorazprzeciwnowotworowe.
dietaredukcyjnana 50+
Abyzapobiecprzybraniuna wadzębądźtrwalepozbyć
sięzbędnychzapasówtkankitłuszczowej,należystosowaćdietędobranąindywidualniedo naszychpotrzeb.
Każdakobietamainnezapotrzebowaniena energięoraz
składnikipokarmowe,takiejakbiałka,tłuszczeorazwęglowodany,w związkuz tymstosowaniedietyznalezionej
w czasopiśmie„dobrejdlawszystkich”możeprzynieść
odwrotnyskutek.W tymceluwartozgłosićsiędo specjalisty.Oczywiściesąogólnezasady,do którychwartosię
stosowaći któremogąprzynieśćpozytywnezmiany,jeśli
wcześniejnieza bardzozwracałosięuwagęna spożywanepokarmy.

podstawoweZaleceniadietetycZne:
•Jedz 4– 6małychposiłkówdziennie;
•Wypijaj,conajmniejdwalitrywodymineralnej;
•NiechpodstawąTwojejdietybędąproduktyo wysokiej
zawartościbłonnika,takiejakpłatkiowsiane,pełnoziarnistepieczywo,kasze,razowemakarony;
•Spożywajregularnienabiałw naturalnejformie:jogurty,
kefiry,maślankęorazbiałesery;
•W każdymposiłkupowinnaznaleźćsięodpowiednia
porcjawarzyw;
•Przynajmniejtrzyrazyw tygodniujedztłusterybymorskiea na codzieństosujnaturalneolejetłoczone
na zimnojaknp.olejlniany;
•Maksymalnieograniczwszelkieproduktytypufastfood,
wypiekii słodycze,przekąski,takiejakchipsyczypaluszki,napojekoloroweorazwysokoprzetworzoneproduktyorazwszelkieużywki.
propoZycjadiety:
Śniadanie: Płatkiowsianez bakaliami,jogurtemi białym
seremorazz jabłkiemi cynamonem
II śniadanie: Kanapkaz pełnoziarnistegopieczywaz jajkiem,pomidoremi ogórkiem
Obiad: Pierśz kurczakagotowanana parzez brokułami
i ziemniakamiw mundurkach
Podwieczorek: Sałatkagreckaz olejemlnianym
Kolacja:Pstrągpieczonyw foliiw duszonymiwarzywami
i kaszągryczaną

Doradza Łukasz Kostuch
Trener Osobisty®
z Centrum Treningu Osobistego i Dietetyki
EGO – dr n. med. Anna Lewitt w Warszawie
Wraz z upływem lat nasze mięśnie stopniowo zaczynają tracić elastyczność, zmniejsza się ilość wody w komórkach oraz sama liczba
włókien mięśniowych. Dodatkowo negatywnie oddziałuje na nasz organizm statyczny tryb życia i siedząca pozycja, którą coraz dłużej przyjmujemy w pracy i niestety także po za nią. Tym procesom można jednak przeciwdziałać i utrzymać smukłą sylwetkę i jędrne
ciało przez długie lata. Musimy tylko pamiętać, że po 50. roku życia zmniejsza się zapotrzebowanie naszego organizmu na kalorie,
a wzrasta potrzeba systematycznej aktywności fizycznej. Dla kobiet szczególnie istotne są ćwiczenia kształtujące mięśnie ud, klatki
piersiowej, pośladków, ramion i brzucha. Szczególnie te ostatnie wymagają dużej regularności. Ważne jest również odpowiednie zadbanie o mięśnie grzbietu, tworzące bardzo istotny dla naszego kręgosłupa tzw. „gorset mięśniowy”. Proces skutecznego modelowania i ujędrniania mięśni na tym etapie wymaga umiarkowanej intensywności treningowej, połączonej z regularnością. Także rozgrzewka powinna być dłuższa, pozbawiona gwałtownych ruchów i ćwiczeń. Jeśli poświęcimy ciału odpowiednio dużo uwagi, to
szybko zorientujemy się, że dzięki regularnym treningom możemy długo cieszyć się nie tylko sylwetką, ale samopoczuciem, sprawnością i zdrowiem.

