
Hogyan élj nőként 
sikeresen és 

egészségesen?



ÜDVÖZÖLLEK!

Guidi-Farkas Lil la 
vagyok, funkcionális 
táplálkozással és 
hormonegyensúly 
tanácsadással 
foglalkozom. 
Korábban marketing 
területen dolgoztam,
és egy szuper csapat 
munkájáért,  valamint 
egy ismert márka 
eredményeiért voltam 
felelős.

Már akkor is  éreztem, hogy nőként 
ugyan lehetsz nagyon s ikeres,  
azonban számos olyan kihívás,  
program, tel jesítmény,  fe ladat ,  
menetrend. . .stb.  adódik az 
életedben,  amelyekre a sajátos női  
egészséged és hormonrendszered 
kapcsán másként reagál  a  
szervezeted,  és ha ezt  nem tartod 
t iszteletben,  akkor bizony könnyen 
kibi l len az egyensúly.  
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NŐI EGÉSZSÉG

Úgy gondolom, hogy ezt az 
egyediséget a Nők sokszor nem 
vallják be maguknak, mert a 
rohanó világunk, az életmódunk 
és bizonyos szinten a társadalmi 
megítélés is azt az elvárást 
támasztja felénk, hogy mi is 
rohanjunk vele és minden áldott 
nap a megfelelő teljesítményt 
produkáljuk.
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A női szervezet azonban nem úgy 
lett kitalálva, hogy ennek az 
elvárásnak folyamatosan 
megfeleljen, hanem ciklikusan, 
valamint egyéni sajátosságiankat 
figyelembe véve kellene 
finomhangolnunk, hogy  Mi 
milyen elvárásoknak szeretnénk 
megfelelni, különben 
egészségünk egy ketyegő 
robbanószerkezetté válhat.  



REJTETT ÉRZÉSEINK

Tudtad, hogy a kutatások 
szerint:

• A Nők legalább 50%-a 
valamilyen hormonális 
egyensúlytalansággal küzd?

• 60%-nál jelen van a 
szexualitással kapcsolatos 
valamilyen probléma?

• Több, mint 50%-uk 
boldogtalannak érzi magát a 
munkahelyén?

• Az Anyák kb. 90%-a olykor 
"bűnösnek" vallja magát, 
amiért folyamatosan 
kimerültséget érez?

• közel 50%-a a Nőknek úgy 
érzi, hogy minden nap szinte 
fut a rohanó élete után?
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KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK
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A hormonális sajátosságok miatt olyan 
nőgyógyászati betegségek leselkednek ránk, 
mint a Policisztás ovárium, az endometriózis 

és miómák.

A Nők jelentős százalékának megoldatlan 
ciklus problémái és menstruációs fájdalmai 

vannak.

Egyre több Nő szenved a meddőség 
valamely formájától.

Számos Nő gyógyszeres vagy műtéti 
megoldást kap a problémájára, azonban ez 

nem hoz tartós segítséget.

Jobban érintenek bennünket a pajzsmirigy, 
valamint az autoimmun betegségek és 

sajnos a depresszió is.

A világon rengeteg Nő szenved krónikus 
fájdalmaktól, kimerültségtől, jelentős 

migréntől.



MÁSKÉNT KELL 
VIGYÁZNUNK MAGUNKRA!
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FOGADJUK EL, hogy a testünk jelez, ha 
megbillent az egyensúly, figyeljünk rá 

módszeresen!

A TÜNETEK NEM CSAK A FEJÜNKBEN 
LÉTEZNEK!

Ezért ne törődjünk bele a következő 
sztereotípiákba és lépjünk túl a 

RAGTAPASZ megoldásokon:

- "biztosan csak nyűgösek vagyunk,
- érzékenyebbek vagyunk,

- jobban szeretünk panaszkodni,
- a menstruációs fájdalom és a migrén 

természetes, majd elmúlik,
- akkor is teljesítenünk, dolgoznunk, 
sportolnuk kell, amikor éppen nem 

érezzük jól magunkat, vagy a ciklusunk épp 
azon időszakában vagyunk, amikor nem 

ideális számunkra,
- a gyógyszeres és műtéti megoldások 

mindenben segítenek és nem kell az okok 
mélyére ásni."
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TE MIBEN MÉRED AZ 
EGÉSZSÉGEDET?

EGÉSZ NAP ENERGIKUS VAGYOK

Gondolkodtál-e már azon, hogy a 
női egészség a következőkből is 

mérhető?

JÓ AZ EMÉSZTÉSEM, NINCSENEK 
EMÉSZTŐRENDSZERI, AKÁR KISEBB 
PANASZAIM SEM (mint pl. puffadás)

ERŐSEK ÉS EGÉSZSÉGESEK A KÖRMEIM ÉS A 
HAJAM

RENDSZERESEN VAN OVULÁCIÓM (korban 
értintettek esetén)

TISZTA ÉS SUGÁRZÓ A BŐRÖM

PIHENTETŐ ÉS ÉBREDÉSEK NÉLKÜLI AZ 
ALVÁSOM

ÉRZELMILEG RENDBEN VAGYOK, NINCSEN 
SZORONGÁSOM VAGY AKÁR DEPRESSZIÓM
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TE MIBEN MÉRED AZ 
EGÉSZSÉGEDET?

Hajlamosak vagyunk  a szőnyeg 
alá söpörni az egészségünkhöz 
kapcsolódó állapotokat és akár 

természetesnek venni, hogy 
valami nem működik, hiszen 
akár gyengeségnek is tűnhet 
velük orovoshoz menni vagy 

segítséget kérni miattuk.

Szeretnélek megerősíteni, hogy a külsődben, 
közérzetedben, energiaszintedben, 

ciklusodban és a testedben érzett bármilyen 
tünet fontos elem lehet az egészséged 
javítása érdekében és mindenképpen 

érdemes velük foglalkozni.

Kívülről ennek ellenére nagyon is 
egészségesnek tűnhetünk, azonban belül 

érezhetjük, hogy valami nincs rendben.
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TE MIBEN MÉRED AZ 
EGÉSZSÉGEDET?

A hozzám forduló Nőknél 
gyakran tapasztaljuk a 

következő diszfunkciókat az 
egészségügyi kihívásaik 

hátterében:

- alvási problémák
- emésztőrendszeri gyulladások, gyenge 

emésztés, ételintoleranciák
- nehezített fogantatás

- inzulin rezisztencia
- rejtett gyulladások

- autoimmun betegségek
-nőgyógyászati betegségek

- mellproblémák
- mellékvese diszfunkció

- premenstruációs szindróma
- bőr és hajtünetek
- parazitafertőzések

A JÓ HÍR, hogy ezeken az 
állapotokon már alapvető 
lépésekkel is segíthetünk, 
a szervezetünk kibillent 

egyensúlyának 
helyreállításával.



9

ALAPLÉPÉSEK

Már néhány alapvető lépéssel is 
támogathatod a hormonegyensúlyodat 

és a szervezeted állapotát.

TÁPLÁLD a testedet a lehető legjobb 
minőségű élelmiszerekkel!

Kerüld el a MÉREGANYAGOKAT, amennyire 
csak tudod (csapvíz, állati tejtermékek, 

nagypiari hústermékek, növényvédőszeres 
zöldségek és gyümölcsök, műanyag és Teflon 

edények, tárolók, nem organikus 
kozmetikumok és tisztítószerek)!

A TÁPLÁLKOZÁSOD NE LEGYEN EGYOLDALÚ! 
Vigyél be az étkezések során minden 

makrotápanyagot (Fehérje - Szénhidrát - 
Zsír)! Naponta többször fogyaszz zöldségeket 
a lehető legváltozatosabban, legszínesebben!

Iktasd ki a gyulladáskeltő vagy a jó 
tápanyagok felszívódását gátló 

ANTITÁPANYAGOKAT: állati tejtermékek, 
glutén tartalmú élelmiszerek, kukorica, szója! 
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Már néhány alapvető lépéssel is 
támogathatod a hormonegyensúlyodat 

és a szervezeted állapotát.

Helyezd előtérbe az ALVÁST, hiszen nélküle 
nincsen hormonegyensúly!

Tartsd kontroll alatt a VÉRCUKOR 
HÁZTARTÁSODAT! Ne éheztesd magad, találd 
el akár szakember segítségével a számodra 

ideális fehérje-zsír-szénhidrát arányokat! 

Építs be az életedbe minden nap valamilyen 
MOZGÁST! Tölts a szabadban sok időt!

A STRESSZ kezelésének fontosságát szinte 
említeni sem kell. Azonban tudd, hogy nem 

csak külső stressz létezik a szervezet 
számára, hanem belső is, amit az 

eddigiekben említett tünetek és állapotok is 
okozhatnak.

Nem utolsósorban pedig BÍZZ A 
TESTEDBEN és FIGYELD a jelzéseit!

ALAPLÉPÉSEK
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HORMONEGYENSÚLY 
CSEKKLISTA

TÁPLÁLKOZÁS: jó minőségű élelmiszerek, antitápanyag 
mentesség, megfelelő időzítés a stabil vércukorszint 
érdekében.

Jó minőségű ALVÁS.

TÁPANYAGOK  bevitele, akár extra kiegészítők 
formájában is.
A MELLÉKVESÉD és PAJZSMIRIGYED támogatása. 
Tesztelj, kérj segítséget a megoldásban!  A krónikus 
fáradtság, energiahiány mögött sokszor ezek az 
állapotok állnak.
MÉREGANYAGOK elkerülése.

VÉRSZEGÉNYSÉG típusának felismerése és táplálkozással, 
emésztőrendszeri támogatással, valamint extra 
tápanyagokkal való pótlás  (sokszor B12 és folát) révén 
történő megoldása.

Meghúzódó fertőzések kezelése. Baktériumok, vírusok 
maradványai, vagy akár Candida.

MÁJMŰKÖDÉS támogatása megfelelő tápanyagokkal, 
fehérjékkel, gyógynövényekkel, annak érdekében, hogy a  
méregtelenítés végbemehessen, valamint a felesleges 
hormonok kiválasztásra kerülhessenek és ne 
alakulhasson ki többek között ösztrogén dominancia.

Az INZULINREZISZTENCIA  kezelése és megelőzése talán 
a legfontosabb a listán.  Itt is szükséges a tesztelés, de a 
tünetek nagyon beszédesek lehetnek. Táplálkozással, 
stresszmenedzsmenttel, megfelelő mozgással és ásványi 
anyag pótlással sokat lehet segíteni rajta.
EMÉSZTŐRENDSZER támogatása: sokféle tünet és állapot 
indul emésztőrendszeri problémákból. Bőrtünetek, 
hangulatzavarok, depresszió, szorongás, alvásproblémák, 
elhízás és bizony a hormonegyensúly kérdései is ide 
vezethetők vissza.
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LEGFONTOSABB TÁPANYAGOK  
és GYÓGYNÖVÉNYEK A 

HORMONEGYENSÚLYHOZ

D-vitamin

B-vitaminok

Omega3

Magnézium

E-vitamin

C-vitamin

Jód & Szelén

Króm & Inozitol

Rhodiola & Ashwagandha

Wild Yam & Barátcserje



Ha támogatást szeretnél

www.egeszsegmaskent.hu

www.babyforyou.hu


