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Okres menopauzy, to czas 
sporych zmian w życiu kobiety. 
To jak będziemy przez ten 
niełatwy czas przechodzić 
definiuje styl życia oraz 
dieta. Dziś głównie skupimy 
się na tym drugim czynniku. 
Stosując się do poniższych 
zasad panie będą mogły 
natychmiast zobaczyć 
pozytywne zmiany. Nawet 
w ciągu 24 godzin objawy 
menopauzy mogą ulec 
złagodzeniu. Warto spróbować.

Produkty sPożywcze, 
których w trakcie 
menoPauzy należy unikać:

1 Przetworzony cukier – sieje 
więcej spustoszenia niż cokolwiek 

innego. Powoduje przerost 
Candidy w jelitach, gdzie również 
są produkowany hormony. innym 
problemem związanym z cukrem jest 
to, że powoduje on stan zapalny wraz 
z przerostem drożdży w organizmie.

2 Przetworzona soja – nie 
powinnyśmy spożywać 

przetworzonej soi, chyba że tylko 
w postaci sfermentowanej jak natto. 
Nie fermentowana soja zawiera 
pewne rodzaje estrogenów, które nie 
są korzystne dla naszego organizmu.

3 Konwencjonalne mięsa 
są wypełnione hormonami, 

sterydami, antybiotykami i karmione 
organizmami modyfikowanymi 
genetycznie. Hormony z mięsa, które 
spożywamy, mogą wpływać na nasze 
hormony, co wywołuje uderzenia 
gorąca, wpływa na poziom energii, 
obniża libido i wiele innych.

4 Żywność pakowana – 
zawiera uwodornione oleje 

i rafinowane węglowodany.

5 Sztuczne słodziki – wpływają 
bardzo negatywnie na naszą 

gospodarkę hormonalną.

6 Gluten – powoduje zapalenie 
błony śluzowej jelita, które 

może nawet prowadzić do chorób 

autoimmunologicznych. więc jeśli ktoś 
walczy z czymkolwiek związanym 
z autoimmunologią i ma objawy 
menopauzy, to przyczynkiem 
do tego może być gluten.

Produkty sPożywcze 
równoważące gosPodarkę 
hormonalną i łagodzące 
objawy menoPauzy.

1zdrowe tłuszcze. Tutaj należy 
pamiętać o awokado, które jest 

bogate w potas, magnez i tłuszcze 
omega 9, które są korzystne dla 
gospodarki hormonalnej. Nie 
należy zapominać o kwasach 
tłuszczowe omega-3, które uzyskamy 
spożywając dzikiego łososia i inne 
dziko złowione ryby, które są bogate 
w ePA i dHA, które są korzystne 
dla układu endokrynologicznego.

2 Kolejnym dobrym pokarmem 
dla kobiet w okresie menopauzy 

jest wołowina przede wszystkim 
od zwierząt karmionych trawą. 
wołowina jest bogata w żelazo 
oraz tłuszcze omega-3.

4 Kolejnym produktem, który 
powinien codziennie gościć 

na naszym stole są jagody szczególnie 
bogate w przeciwutleniacze 
i polifenole. dobrym owocem 
do spożycia jest również granat. 
inne owoce powinniśmy 
spożywać z rozwagą, gdyż 
zawierają sporo cukru. w diecie 
kobiet w okresie menopauzy 
warzywa jednak powinny 
przeważać nad owocami.

5 Kolejny produkt, którego 
nie powinno zabraknąć 

to nasiona lnu. Pomagają one 
w zachowywaniu równowagi 
hormonalnej – świetnie 
nadają się do porannego 
smoothie lub jako posypka 
do sałatek i zup.

6 Następny 
niezbędnik 

to produkty 
kokosowe – 
olej kokosowy 
jest idealny 
do spożywania 

Dieta i suplementy 
wspomagające 
okres menopauzy
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na co dzień i świetny do gotowania. 
Ma korzystny wpływ na poziom 
cukru i równowagę hormonalną.

7 ostatnim produktem, ale jednym 
z najważniejszych są warzywa 

krzyżowe – kapustne, takie jak 
kalafior, brukselka, brokuły, kapusta, 
rzepa, jarmuż. zawierają indol-3, 
który pomaga pozbyć się nadmiaru 
fitoestrogenów i utrzymuje zdrową 
równowagę hormonalną. działa 
to jak detoks hormonalny, jak detoks 
menopauzy. wysokie spożycie 
warzyw krzyżowych zawierających 
indol-3 wiąże się ze zmniejszonym 
ryzykiem wszystkich rodzajów raka.

Suplementy, które mogą 
pomóc w łagodzeniu 
objawów menopauzy.
Black cohosh – Pluskwica Groniasta – 
Świecznik – Ameryka Północna – jej 
właściwości odkryli indianie
Dong quai – dzięgiel Chiński – duża 
ilość fitoestrogenów – pomocne 
w gospodarce hormonalnej u kobiet, sta-
bilizacja nastroju, regulacja miesiączko-
wania, zmniejszenie potliwości i pomoc 
w zasypianiu
Wild Yams (Afryka zachodnia) – dziki 
Pochrzyn/Ignam – zmniejsza ryzyko 
osteoporozy, zmniejsza bóle miesiącz-
kowe i reumatyczne, wspomaga układ 
immunologiczny

bezpłatne webinary
zapraszamy na prowadzone przez 
Beatę wdowczyk-Murfitt webinaria, 
z których dowiecie się więcej o zdro-
wym odżywianiu i wzmacnianiu 
odporności organizmu.
Szczegóły na stronie 

 www.londonspark.org.uk

Red Clover – Czerwona Koniczyna – 
duża zawartość izoflawonów i fitoestro-
genów – równoważy gospodarkę hor-
monalną, łagodzi problemy menopau-
zalne, wspiera układ sercowo – naczy-
niowy, poprawia stan skóry
Vitex – Niepokalanek Mnisi – łagodzi 
napięcie przedmiesiączkowe i napię-
cia menopauzalne, wspomaga również 
laktacje i dolegliwości atakujące układ 
wydalniczy
Probiotyki – wspomagają trawie-
nie, w naszych jelitach produkowany 
jest hormon serotoniny. Jeśli jelita nie 
są zdrowe równowaga hormonalna jest 
zachwiana.

olejki eteryczne również wyciszają 
i pomagają w utrzymaniu równowagi hor-
monalnej. Poleca się olejki takie jak: olejek 
z szałwii wspomagający estrogen, olejek 
z tymianku wspomagający progesteron, 
olejki z dzikiej pomarańczy i drzewa san-
dałowego relaksują.

Pamiętajmy, że należy kontrolować 
poziom cukru we krwi. Głównymi proble-
mami w okresie menopauzy są wahania 
nastroju i niski poziom energii. Chociaż 
odpowiedzialne za te zmiany są w więk-
szości hormony, kluczem jest przestrzega-
nie diety o niskim iG. oznacza to spożywa-
nie pokarmów, które bardzo powoli uwal-
niają energię. Żywność, taka jak produkty 
pełnoziarniste, lekko gotowane warzywa, 
białko, jeśli to możliwe, sfermentowane 
produkty. dobrej jakości węglowodany, 
białka i tłuszcze powinny być zbilanso-
wane w każdym posiłku.
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