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    Przeczytałaś już e-booka "Jak funkcjonuje płodność kobiety..."? Masz już

podstawową wiedzę o przebiegu cyklu miesiączkowego? 

     Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to zachęcam Cię do tego w pierwszej kolejności  

     

Cykl miesiączkowy najprościej możemy podzielić na dwie fazy. 

    Fazę pęcherzykową (przedowulacyjną) i fazę lutealną (poowulacyjną). W obu

fazach dominują inne hormony. W pierwszej estrogeny. W drugiej progesteron. 

    Zupełnie inna jest rola każdego z tych hormonów i wpływ na Twój organizm.

Dlatego w każdej fazie są trochę inne wymagania żywieniowe.

    Jeśli pierwsza faza cyklu, estrogenowa jest fazą przygotowującą organizm do

ciąży (bez względu na to, czy w danym cyklu planujecie poczęcie dziecka czy

raczej chcecie je odłożyć w czasie), to zrozumiałe jest, że ma ona swoje specyficzne

zapotrzebowania. Organizm koncentruje się na odżywianiu i wzroście komórki

jajowej, odbudowie śluzówki macicy, przygotowaniu endometrium do

gromadzenia substancji odżywczych, potrzebnych na początku ciąży. Można

powiedzieć, że to faza "gromadzenia". 

    

    W fazie progesteronowej (lutealnej) najważniejszą funkcją może być

odżywianie już poczętego dziecka. Czyli pożytkowanie tego, co zostało

zgromadzone. Jeśli do poczęcia nie doszło, to zapotrzebowanie spada. Dlatego w

poszczególnych fazach możesz zauważyć różną reakcję na te same pokarmy. A

nawet różną wagę ciała.

 F A Z Y  C Y K L U -  P O D S T A W O W E
R Ó Ż N I C E
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"Jak funkcjonuje płodność kobiety..."

https://nprdlakazdego.pl/wp-content/uploads/2022/02/Fikcja-Powiesc-Ebook.pdf


J A K  D I E T A  W P Ł Y W A  N A  F A Z Y  C Y K L U
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      Dzisiaj bardzo dużo mówi się o dietach. 
    Mamy zalew diet różnego rodzaju. Od ketogenicznej po wegańską. Od diety
Kwaśniewskiego, po dietę Daniela (dr E. Dąbrowskiej). Można powiedzieć, że
żyjemy w czasach diet. Temat zdrowego odżywiania przewija się wszędzie. 

   Jednak rzadko brana jest pod uwagę specyfika cyklu. Truizmem będzie
powiedzenie, że trzeba dostarczać organizmowi to, czego potrzebuje, a unikać tego
co mu szkodzi. 

     Ale czego właściwie potrzebuje? Czy są różnice w tym zapotrzebowaniu? A jeśli
tak, to jakie? Warto się nad tym zastanowić. 

     Cykl zaczyna się od krwawienia miesiączkowego, które jest efektem spadku
poziomu hormonów. Następuje również spadek minerałów związany z
krwawieniem: żelaza, magnesu, selenu, cynku czy potasu. Czego efektem jest
spadek kondycji, sił witalnych. Dlatego po miesiączce ważne jest dostarczenie tych
minerałów w zwiększonej ilości. 
      
       Posiłki w pierwszej fazie powinny mieć przewagę koloru zielonego. 

    Dla odbudowy śluzówki macicy i wzrostu pęcherzyka jajnikowego, a w nim
komórki jajowej potrzebne są tłuszcze i białka. Zdrowe tłuszcze mają wpływ na
prawidłową produkcję estrogenów. Nie trzeba się ich bać. W tej części cyklu
zwykle jest trochę mniejsza masa ciała. Dlatego do zielonych warzyw trzeba dodać
dobry tłuszcz, najlepiej roślinny. Chociaż dobry  tłuszcz zwierzęcy nie jest
niedopuszczalny. Ważne, żeby kontrolować ilość i jakość.

    No i białko, które jest budulcem naszego ciała. W tej fazie należy zadbać o
poziom witaminy D, B12, B9. Z kolei na prawidłowe działanie ciałka żółtego, a tym
samym prawidłowy poziom progesteronu duży wpływ mają witaminy B6 i C. 

     Ta faza wymaga więcej koloru czerwonego. Dlatego ważne są w niej czerwone i
pomarańczowe owoce i warzywa . Dostarczają one witaminy A i C, które zadbają o
zmniejszenie stresu oksydacyjnego, poprawę nastroju, zmniejszenie
nadchodzącego PMS (syndromu napięcia przedmiesiączkowego). 

    W tej fazie masa ciała się zwiększa. Mogą pojawiać się opuchlizny czy wypryski
na twarzy. Dlatego zmniejszamy w niej ilość białka i węglowodanów. Najlepiej
zrezygnować z tłuszczów zwierzęcych. No i z cukru! 

    Pod koniec fazy lutealnej trzeba się przygotować na ponowne krwawienie. Czyli
zadbać o dostarczenie zwiększonej porcji żelaza, cynku, magnesu, potasu, selenu.
Do tego wszystkiego oczywiście konieczny jest codzienny ruch na świeżym
powietrzu. I picie dostatecznej ilości wody.



C O  W A R T O  J E Ś Ć ,  A B Y  W S P I E R A Ć  S W Ó J

C Y K L
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     Co jeść, a czego unikać w kolejnych fazach cyklu? 

    Oczywiście wiele zależy od ogólnej kondycji. Od tego czy kobieta jest zdrowa,
czy może boryka się z jakimiś problemami czy chorobami długotrwałymi. Wtedy
zalecania muszą być dostosowane do konkretnej sytuacji. Jednak powinny się
mieścić w tym ogólnym zarysie. 

   Jeżeli trzeba unikać pewnych potraw, to konieczne jest znalezienie
zamienników. Jeżeli są niedobory, to konieczna może się okazać dodatkowa
suplementacja. Warto wtedy zwrócić się do dobrego dietetyka, który ułoży
właściwy jadłospis. 

    Najważniejsza jest własna świadoma dbałość o organizm. Dlatego warto mieć
ogólny plan, który może ulegać koniecznym modyfikacjom. 

      Przykładowy plan. 

    W I fazie cyklu trzeba uzupełnić niedobory po miesiączce. Zapewnić
prawidłowy wzrost śluzówki i komórki jajowej. 

   Dlatego należy uwzględnić w diecie: zielone warzywa, sałaty, brokuły,
brukselkę, szpinak, sok z buraka, kwas buraczany, czy sałatki z burakiem, chudą
wołowinę czy wątróbkę, drób ze sprawdzonych hodowli. 

     Do zielonych warzyw warto dodawać migdały, pestki dyni, siemię lniane.
Dobre tłuszcze to przede wszystkim oleje takie jak olej lniany, oliwa z oliwek, olej
z pestek winogron czy olej z wiesiołka, awokado. Te oleje nie tylko dostarczają
kwasów tłuszczowych omega 3 i 6, ale także poprawiają jakość śluzówek. Mają
korzystny wpływ na produkcję śluzu szyjkowego. Prawdziwe masło dobrej jakości
dostarcza witaminy D i kwasu CLA. Wartościowe białko zawarte jest w chudym
mięsie, jajkach, rybach, roślinach strączkowych. 

    W II fazie pogarsza się cera. Wzrasta waga. Mogą pojawić się wahania nastroju
czy napięcia emocjonalne. Zakończeniem tej fazy bywa PMS (napięcie
przedmiesiączkowe). Dlatego ta faza wymaga większej dbałości o dietę
lekkostrawną. 

    Ograniczamy białko zwierzęce na rzecz roślinnego. Dostarczamy więcej
witaminy B6 zawartej w kaszach, orzechach, grzybach shitake, komosie ryżowej
czy pomidorach. Wspomniałam, że to faza czerwona. To znaczy, że bardzo
korzystne są dla niej pomidory, papryki, marchewka, buraki czy pomarańcze. Ale
to nie znaczy, że rezygnujemy z zielonych warzyw. 
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    W tej fazie zmniejszamy też ilość tłuszczy. Najlepiej zamienić tłuszcze zwierzęce na
roślinne. 

     Pestki dyni dostarczą większej ilości cynku. Ale w tej fazie bardziej polecane są pestki
słonecznika i sezam. Zamiast przekąsek, zwłaszcza słodkich lepiej jeść suszone owoce,
zwłaszcza morele oraz orzechy. Warto jeść 2-3 orzechy brazylijskie dziennie. 

    Oleje roślinne, pestki, suszone owoce czy zielone warzywa dostarczają witaminy E,
która zmniejsza PMS. W każdej fazie unikamy fast foodów, tłuszczy trans (utwardzanych
margaryn czy oleju palmowego), smażonych potraw. Warto wykluczyć lub ograniczyć do
minimum ilość cukru. Jeśli to możliwe, zmieniamy białe pieczywo na pełnoziarniste. 

    Bardzo ważne jest też prawidłowe nawodnienie organizmu, utrzymujące wysoką
mineralizację. Ale wcześniej sprawdź poziomy mineralizacji. Woda powinna zawierać
niskie poziomy sodu, a wysokie wapnia i magnesu. Minimum 1,5 litra wody dzienne. 

     Więcej szczegółów na temat diety propłodnościowej dowiesz się na moim kursie online
lub konsultacji indywidualnej.

Kursy

https://nprdlakazdego.pl/kursy/


Z D R O W A  D I E T A ,  Z D R O W Y  C Y K L .
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     Mówi się "jesteś tym co jesz". 

     I to prawda. W Twoim ciele zachodzą nieustanne procesy odżywiania komórkowego
i wykorzystywania dostarczanych składników. Właściwa dieta jest kluczowa dla
właściwej gospodarki hormonalnej. 

     Jasne, że przygotowując posiłek nie myślimy o tym, jak on wpłynie na estrogeny
czy progesteron. 

      Ale, to co można robić każdego dnia, to przyglądać się swojemu talerzowi. Jaki ma
kolor to co na nim leży? Nie powinien to być kolor brązowy, czy beżowy. 

     Kolorowe i chrupiące. To najważniejsze kryteria. 

    A między posiłkami woda, której regularne picie zmniejsza ochotę na podjadanie
między posiłkami. A jak już podjadanie to pestki, orzechy, suszone owoce. Jeden
zestaw na fazę zieloną, drugi na czerwoną. 

   Podchodź do diety bez stresu i przymusu. Najlepszą drogą do zmiany jest
pomniejszanie tego co było niekorzystne i dodawanie tego co dobre dla Twojego ciała.
Nagrodą będzie Twój prawidłowy cykl i zdrowa Ty. Efekt może Cię zaskoczyć. 

      Możesz liczyć na moje wsparcie podczas kursu czy konsultacji. 

      Powodzenia. 

      Dorota Hołubecka 

      www.nprdlakazdego.pl
 



DOROTA HOŁUBECKA

NPRDLAKAZDEGO.PL

  Instruktorka Metod Rozpoznawania Płodności:
metody objawowo-termicznej podwójnego
sprawdzenia (tzw. angielska) oraz doradca życia
rodzinnego, członek Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny
(psnnpr.com). W 1995 roku uzyskała dyplom
nauczyciela metody, a w 2011 dyplom instruktora.
Wspólnie z zespołem instruktorów prowadzi
szkolenia dla nauczycieli oraz kursy na nauczyciela
metody. Prowadzi kursy metody objawowo-
termicznej podwójnego sprawdzenia online i
stacjonarne oraz własną witrynę internetową
www.nprdlakazdego.pl.
  Sama systematycznie się dokształca korzystając z
różnego typu szkoleń i literatury. Nauczanie
Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności jest
jej życiową pasją. 
    Prywatnie żona, mamą trójki dorosłych dzieci,
teściowa i babcia trojga wnucząt. 
Życiowe motto: każdy dzień otwiera nowe
możliwości!

 


