zdrowie |

| Nº 832 | 27 lutego 2020

Beata Wdowczyk-Murfitt
Dip ION, terapeutka żywieniowa
www.nutriheaven.co.uk

| 43

Zdrowa cera na
wiosnę – kolagen

Już ostatni tydzień lutego,
a w marcu zacznie nam
pachnieć wiosną. W tym okresie
często przypominamy sobie,
że już czas bardziej zadbać
o siebie, a przede wszystkim,
o to co widać najbardziej –
naszą cerę!

P

amiętajmy jednak, że zewnętrzne
zabiegi na niewiele się zdadzą, jeśli nie zadbamy o skórę
od środka. Zacznijmy od pierwszego kroku.

Pierwsze oznaki starzenia

Bez względu na to, ile masz lat, to jak inni
oceniają twój wiek najczęściej dzieje się
przez największy organ ciała: skórę. Zakres
naturalnych oznak starzenia się nie zależy
całkowicie od przypadku. W rzeczywistości czynniki związane ze stylem życia
mają wiele do powiedzenia w tej sprawie.
Poziom stresu i wybory żywieniowe wpływają na to, jak działają nasze geny. To może
zabrzmieć przerażająco, ale w rzeczywistości jest to świetna wiadomość. Oznacza
to, że mamy znaczną kontrolę nad tematem, który zyskuje na popularności w kręgach odnowy biologicznej i urody: przyspieszony rozkład kolagenu.

Co to jest kolagen?

Ale po pierwsze… dlaczego kolagen jest
tak ważny, jeśli chodzi o wygląd i zdrowie skóry?
Kolagen jest w rzeczywistości najbardziej obfitym białkiem w ludzkim ciele.
70 proc. skóry, włosów i paznokci oraz prawie 100 proc. tkanek łącznych to kolagen.
Dosłownie trzyma nas w całości: od włosów na głowie po każdy centymetr skóry,
po komfort i mobilność stawów. Wpływa
nawet na ogólny stan jelit, w tym na ich
spójność.
Kolagen jest częścią tkanki łącznej,
spoiwem, łączącym komórki skóry, kości,
chrząstki itp. Produkowany jest przez nasz
organizm. Jego wystarczająca ilość sprawia, że skóra jest gładka, dobrze napięta,
stawy funkcjonują bez dolegliwości bólowych, naczynia krwionośne zachowują
elastyczność, dzięki czemu utrzymuje się
dobre krążenie krwi, rany sprawnie się
goją, a złamane kości się zrastają.

Najbardziej niedobory
kolagenu widoczne są
na skórze. Pojawiają
się oznaki starzenia:
zmarszczki, bruzdy, skóra
opada, wiotczeje i wraz
z utratą kolagenu traci
elastyczność.

Skutki niedoboru kolagenu

Po 30. roku życia ilość kolagenu zmniejsza się. Najbardziej niedobory kolagenu
widoczne są na skórze. Pojawiają się oznaki
starzenia: zmarszczki, bruzdy, skóra opada,
wiotczeje i wraz z utratą kolagenu traci
elastyczność. Niedługo trzeba będzie czekać na pobolewanie stawów i pogorszenie
krążenia. Spadek poziomu kolagenu może
nawet oznaczać cieńsze włosy i łamliwe
paznokcie.
Typowa kobieta może spodziewać
się utraty około 1 do 2 proc. kolagenu swojego ciała każdego roku. Ta strata zwykle zaczyna się w połowie lat 30. Wskaźnik ten wzrasta, gdy osoba osiąga 40, 50
i więcej lat. Zanim kobieta osiągnie 40 lat,
prawdopodobnie straci 10-20 proc. całkowitego kolagenu. Kobieta w wieku 50 lat
będzie miała znacznie mniej dostępnego
kolagenu niż w wieku nastolatków, 20
lub 30 lat. Produkcja kolagenu u 80-latka
jest nawet o 75 proc. mniejsza niż u osoby
w wieku 30 lat lub młodszej.
Spadek kolagenu może powodować
mniejszą ruchliwość, mniejszą masę mię-

śniową, spadek wydajność mięśni i zdrowia skóry. Jednak nie tylko naturalny
proces starzenia pozbawia nas kolagenu.
Są też inni „złodzieje”, ukrywający się jako
współczesne zagrożenia.

Zaskakujący złodzieje
kolagenu
l

Słaby sen

Nadmierne spożycie cukru
l Urazy i niezdrowe stawy
l Wysoki poziom kortyzolu spowodol

wany stresem emocjonalnym

l

Przesadna ekspozycja na promienie

słoneczne

Dieta uboga w przeciwutleniacze
l Siedzący tryb życia i brak aktywności
l Słabe zdrowie jelit
l Niedobory składników odżywczych
l

takich jak witaminy C i cynku

l

Wolne rodniki

Naturalne zasilacze
kolagenu
l

Zioła adaptogenne takie jak Ashwa-

gandha, Żeń-szeń

l

Pokarmy bogate w witaminę C, w tym

kiwi, cytrusy, brokuły, papryka i jarmuż
l Żywność bogata w siarkę, w tym czosnek, cebula, żółtka jajek i warzywa
krzyżowe (kapusta, brukselka, kalafior)
l Zioła, przyprawy i pokarmy bogate
w przeciwutleniacze, w tym kurkuma,
rozmaryn, zielona herbata, jagody
acai i goji
Wszystkie powyżej wymienione produkty są świetnymi wzmacniaczami kolagenu, ale uważam, że żaden z nich nie
porównuje się z największym wzmacniaczem kolagenu, czyli samym kolagenem,
który pochodzi ze źródeł żywności, takich
jak bulion z kurczaka, bulion wołowy,
bulion z dzikiej ryby i błony skorupki jaja.
Oczywiście tych produktów zazwyczaj
nie ma codziennie w naszym menu. Dlatego uważam, że dodatkowo suplementacja białkiem kolagenowym jest świetną
opcją, jeśli chodzi o zdrową, gładką skórę
i ogólne zdrowie ciała.

