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Draga mea,
Anul trecut te invitam să îți acorzi câteva
minute de liniște și să răsfoiești „Ghidul
femeii active”.
Am încercat, alături de specialiști și experți
Always, să te informăm cât mai corect și
mai complet cu privire la sănătatea și
feminitatea ta, să te ajutăm să te pui în
valoare în fiecare zi.
Anul acesta încercăm ceva nou și venim
încă o dată în întâmpinarea nevoilor tale.
Ți-am pregătit programul Always “5 Zile
Fără Griji”, un ansamblu de activități și
experiențe care să-ți încurajeze starea de
sănătate, frumusețea și buna dispoziție în
zilele delicate.
De la nutriție, la dezvoltare personală, de la
igienă intimă la îngrijirea pielii, am căutat
cele mai potrivite recomandări și cele mai
eficiente strategii pentru ca tu să te simți cu
adevărat bine în zilele delicate.
Alături de Always, îți doresc să ai parte de
„5 zile fără griji”, în fiecare lună!

Cu drag,
Oana Cuzino
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A alege potrivit înseamnă să
conștientizezi că, indiferent ce
s-ar întâmpla în afara ta,
oricare ar fi circumstanțele
vieții tale la un moment dat,
oricât de greu de controlat ar fi
realitatea exterioară, ceea ce
stă mereu în puterea ta este
să-ți gestionezi gândurile și
reacțiile.
Merită să-ți amintești că tu ești
mereu liberă să-ți alegi
atitudinea în orice situație.
Este poate cel mai frumos
cadou pe care l-am primit la
naștere fiecare dintre noi liberul arbitru.
Iată ce strategii îți propun
pentru a avea parte de „5 zile
fără griji”!
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Notează în fiecare zi pentru ce ești recunoscătoare, ce
a fost bun și frumos în ziua respectivă, ce ai învățat în
acea zi.
Creierul nostru are nevoie de
aproximativ o lună pentru a crea un
obicei nou. Obiceiul de a dialoga cu
sine, de a crea momente de introspecție
în fiecare zi, indiferent cât de agitat ar fi
programul tău, poate deveni o sursă
extraordinară de echilibru și reconectare
cu tine.

Alis Anagnostakis
Coach

Amintește-ți
că ești liberă
să-ți alegi
atitudinea în
orice situație

Fă-ți un jurnal

2

Citește

3

Meditează

Fă-ți cadou un gel de duș sau un ulei de
corp parfumat. Aprinde bețișoare sau
lumânări parfumate. Ia-ți un set de
acuarele și joacă-te cu culorile.
Plimbă-te prin parc o jumătate de
oră și dă-ți voie să simți natura.
Oferă-ți câteva minute în care să
asculți muzica preferată.
Gătește, de plăcere, nu de
nevoie. Orice modalitate în
care îți poți alinta simțurile
e un cadou pe care ți-l
faci și care va da
bucurie fiecărei zile.

Știu că timpul e limitat și că, mai ales când ești și
mamă, orice clipă pe care n-o petreci la birou o petreci
având grijă de cei mici. Cu toate astea, și mintea și
sufletul tău au nevoie de atenție. Câteva
pagini înainte de culcare îți pot schimba
complet starea și te pot deconecta după
o zi lungă și obositoare.

Nu este nici pe departe atât de complicat pe cât s-ar
crede. Găsește 5 minute de liniște (fie dimineața, fie
seara, chiar înainte de culcare) în care să stai cu ochii
închiși, într-o poziție comodă. E bine să-ți alegi o
poziție șezând, cu spatele drept și corpul relaxat. Poți
să asculți o melodie liniștitoare în timp de faci acest
exercițiu. Închide ochii și concentrează-ți atenția pe
ritmul respirației. Observă aerul cum intră și iese din
plămâni. Când vine un gând (și vor veni, cu siguranță),
observă-l și lasă-l să treacă. Observă-ți gândurile și
întoarce-te mereu la ritmul respirației.
Poți, în aceeași manieră relaxată, să-ți observi corpul
progresiv - imaginează-ți că o energie relaxantă urcă
din pământ prin tălpi în corpul tău și te străbate de jos
în sus, ieșind apoi prin creștet și ducând cu ea toată
oboseala, tot stresul și orice tensiune ai acumulat în
corp.
Exercițiu este în mod special util în zilele
delicate - te poate ajuta să-ți recuperezi
energia pierdută, să te relaxezi, să
ameliorezi disconfortul fizic și să-ți
îmbunătățești starea de spirit.

Oferă-ți o experiență
senzorială plăcută în
fiecare zi
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Alege să fii bună cu tine însăți.
Acesta nu este un exercițiu, ci mai
degrabă o atitudine care, exersată zilnic,
devine un mod de viață. A fi blândă cu
tine înseamnă a accepta că ești
imperfectă și a te iubi oricum.
A fi bună cu tine însăți înseamnă a nu
mai fugi de propria vulnerabilitate - a fi
dispusă să recunoști când ai greșit și a te
ierta pentru asta. Înseamnă să încetezi să
te mai critici pentru că nu ești suficient
de bună, frumoasă, bogată, de succes, să
încetezi să te mai compari cu alții și să
alegi să te respecți și accepți pentru ceea
ce ești deja - o femeie unică, perfectibilă
și minunată în imperfecțiunea ei.

Există lucruri mici pe care le poți face zilnic
pentru a-ți cultiva atitudinea de
auto-acceptare:
Privește-te în oglindă dimineața și observă ce îți
place la tine în ziua respectivă.
Rezervă-ți câteva minute în fiecare zi - acceptă că
ești la fel de importantă ca cei mai dragi oameni
din vața ta și că meriți să-ți acorzi ție atenție și
timp, făcând lucruri care îți aduc bucurie.
Iartă-te atunci când greșești și întreabă-te ce poți
învăța din acea greșeală.
Acceptă că emoțiile negative sunt firești - fără ele
nu le-ai putea trăi pe cele pozitive.
Alege să găsești motive de recunoștință în fiecare
zi, mai degrabă decât motive de nemulțumire.
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Câteva minute de
sport în fiecare zi!
Cu siguranță te-ai întrebat cât de des ar trebui să
faci mișcare/sport, astfel încât antrenamentul pe
care îl faci să fie într-adevăr un antrenament
eficient pentru tine.
Răspunsul specialiștilor este unul prompt: cel
puțin de 3 ori pe săptămână. Sportul te ajută să
te eliberezi de stres și să ai parte de o mai bună
dispoziție.

Iar dacă ești în zilele delicate, iată doar câteva
beneficii ale sportului: ameliorarea crampelor,
scăderea intoleranței la durere şi eliberarea de
endorfină, hormonul bucuriei. Este bine de știut
că schimbările hormonale nu afectează puterea
sau rezistența. Astfel, deși este posibil să te simți
obosită, mișcarea te va face să te simți mai bine.

ZIUA 2

Alergare ușoară timp de 20-40
de minute, menținând același
ritm și grad de dificultate.
Alergarea la o viteză constantă
va face antrenamentul mai
confortabilși va diminua
crampele abdominale.

Un antrenament cardio ușor
de aerobic alături de alte
persoane o să îți facă plăcere și
o să aibă un efect de
diminuare a durerilor, fiind și
un mod excelent și de a-ți
deturna atenția de la oboseală,
stres sau starea de iritabilitate.

Dacă ești la birou, poți face
exerciții simple: mișcări ale
labei piciorului, exerciții de
stretching, genuflexiuni– vor
diminua tensiunea de la
nivelul mușchilor
paravertebrali, relaxând
musculatura picioarelor.
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Dacă ai o stare generală rea
sau un flux menstrual intens
nu trebuie să te forțezi să
faci mișcare. Atunci când
corpul tău alege
odihna, este pentru
că are realmente
nevoie de asta
pentru a se recupera.

În cazul în care resimți modificările produse în
timpul perioadei de menstruație, iată cum poți
avea parte de 5 zile mai ușoare și mai ... lipsite de
stres!

ZIUA 1

Nu uita să bei apă pe tot
parcursul antrenamentului; un
nivel optim de hidratare te va
ajuta să previi sau să reduci
durerile de cap sau oboseala.

Poți alege orice activitate, sport
sau tip de antrenament care ți
se potrivește și care te face să te
simți bine. Ține cont de starea
ta în zilele delicate și gradul de
intensitate la care poți să te
antrenezi, fără să exagerezi.

Daniela Iliescu
Fitness trainer

ZIUA 3
Participarea la o clasă de
pilates sau de yoga poate fi o
altă alegere bună. Exercițiile
includ respirație profundă,
care ajută la ameliorarea
efectelor privării de oxigen în
țesuturi, una dintre
principalele cauze ale
crampelor.
Anumite posturi de yoga pot
conduce la reducerea
contracțiilor uterine, care sunt
responsabile pentru
declanșarea hormonilor care
cauzează dureri și crampe
abdominale în perioada
menstruației.

ZIUA 4
Optează pentru un
antrenament în care să
folosești greutăți mai mici
decât cele la care apelezi în
mod obișnuit. Încearcă să
eviți ridicarea de greutăți
care pun presiune pe
abdomen sau spate,
acest lucru poate fi
cu atât mai
inconfortabil
în perioada
zilelor
delicate.

ZIUA 5
În ziua a cincea, dacă ai chef să
stai mai degrabă acasă, iată ce
poți face:
Exerciții pentru picioare:
genuflexiuni și fandări pentru
tonifierea musculaturii
coapselor, fesierilor și
gambelor;
Exerciții pentru abdomen;
Exerciții pentru brațe: poți
executa cu greutăți de 1-2 kg,
cât îți este confortabil;
Mers pe loc într-un ritm mai
alert, ridicând alternativ câte
un picior de la sol și mișcând
brațele pe lângă corp, 2-3
minute;
Dansează liber!
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Anticipează și
reacționează din timp!

În fiecare lună, nivelurile hormonilor feminini
(estrogen și progesteron) din sânge fluctuează, în
funcție de etapele ciclului menstrual. Cum pielea este
cel mai mare „organ” al corpului, este de așteptat să
reacționeze și să prezinte modificări.
Înțelegerea modului în care organismul tău
reacționează la ciclul hormonal lunar este primul pas
pentru a anticipa modificările pe care le va suferi
pielea ta, astfel încât să concepi strategiile optime de
îngrijire a pielii pentru a contracara problemele din
zilele delicate.

Alina Cașcaval
Medic dermatolog

Zilele din perioada
pre-menstruală: piele
sensibilă și grasă
Pielea ta resimte schimbările din perioada
premenstruală (cu 2-7 zile înainte de
menstruație).
În acest interval, hormonul feminin estrogen
este în scădere, iar nivelurile relativ înalte ale
hormonilor masculini (androgeni) stimulează
secreția de sebum, crescând probabilitatea
de apariție a coșurilor sau
exacerbându-le pe cele
preexistente.
Și capacitatea de apărare a pielii este
redusă, astfel încât bacteriile au șanse
mai mari să prolifereze. Funcția de barieră a pielii
este din ce în ce mai redusă și, pe măsură ce se apropie
ziua menstruației, ești din ce în ce mai susceptibilă la
iritații de orice tip.

1

Strategia:
Ține sub control
producția de sebum
Folosește produse cosmetice non-uleioase (pe bază de
apă). Acordă o atenție mai mare decât de obicei
igienei personale.

Îți recomand să nu încerci produse dermatocosmetice
noi, pe care nu le-ai folosit anterior, în această
perioadă a ciclului – nu are rost să iriți și mai mult
pielea deja sensibilă.

Strategia:
Ține sub control
inflamația și retenția de apă!
Intensifică hidratarea pielii folosind produse care
restabilesc funcția de barieră a pielii și au rol
anti-inflamator (de exemplu extractul de ceai
verde, mușețelul, alantoina, aloe vera).

În timpul menstruației, pielea ta este
foarte uscată, iar nivelurile tuturor
hormonilor sexuali sunt la valori
minime.

Evită consumul excesiv de sare pentru a
diminua retenția de apă și aspectul
edemațiat al pielii. Opacitatea tenului
poate fi combătută cu ajutorul unui ser
sau al unui fond de ten radiant, cu
particule care reflectă lumina. Este un
moment bun și pentru gomaj, care
va stimula circulația, va exfolia
celulele moarte ale pielii și va reda
aspectul strălucitor al tenului.

Te simți grasă și balonată? Nu este doar
o părere – studiile ultrasonografice au
demonstrat că stratul adipos al pielii este
cel mai subțire imediat după ovulație și
cel mai gros înainte și în timpul
menstruației. Parțial, această fluctuație
este atribuită retenției de apă, indusă
de prostaglandinele secretate în
această etapă a ciclului menstrual.
Tot prostaglandinele sunt vinovate
pentru aspectul tern și palid al tenului tău,
alături de estrogenul aproape absent din
organism la menstruație. În plus, coșurile din
timpul perioadei PMS lasă de cele mai multe
ori în urmă o mică amintire: semne roșiatice
(reacții post-inflamatorii).

În această perioadă este bine să eviți
tratamentele cosmetice agresive, de
tipul epilatului cu ceara,
microdermabraziunii, pensatului,
tratamentelor cu laser, tratamentelor faciale, pentru
că vei simți mult mai multă durere decât de obicei și
pielea ta ar putea să aibă reacții nedorite.

Dacă știi că ești predispusă să faci coșuri,
folosește un produs anti-acneic pe bază de acid
salicilic, pentru a controla excesul de
sebum. Este momentul perfect
pentru a adăuga o mască tratament
(de exemplu, pe bază de sulf – va
reduce secreția de sebum și va curăța
porii în profunzime) la măsurile
obișnuite de îngrijire a tenului.

Protejează-ți tenul împotriva radiațiilor solare și a
factorilor iritanți din mediu cu ajutorul cremelor de
protecție solară (indiferent de anotimp!), al produselor
cosmetice ce conțin vitamina C și al unei diete bogate
în anti-oxidanți (fructe și legume, în special
afine/coacăze, portocale, morcovi, broccoli etc.).
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Zilele din timpul
menstruației: piele
uscată și edemațiată

2
1

Pe toată perioada ciclului menstrual, dar mai ales în
zilele menstruației, îți recomand să folosești produse
cosmetice cu fitoestrogeni (hormoni vegetali extraşi
din soia, seminţe de in, orz sau trifoi roşu).
Fitoestrogenii se leagă de receptorii pentru estrogen
din piele și determină celulele epiteliale să reţină apa
(așadar, să hidrateze pielea) și să crească producţia de
colagen (redând luminozitate tenului).

Zilele de ovulație:
cea mai frumoasă piele!
Pielea ta arată cel mai bine în zilele de maximă
fertilitate. Estrogenii ating valori maxime și suprimă
producția de sebum chiar înainte de ovulație, astfel
încât pielea este mai puțin grasă, iar porii sunt închiși.
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Strategia: profită de
acest moment!
Este cel mai bun moment să îți faci fotografii sau să îți
dai întâlnire. Bucură-te de el!
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Rămâi la fel de
strălucitoare și de
fericită!
Laura Cosoi
Actriţă

Stările ușor neplăcute din zilele delicate pot fi
combătute cu atitudinea potrivită și cu o serie de
alegeri vestimentare care să te ajute să fii puternică,
încrezătoare și feminină.
Cel mai important este să încerci să ai încredere în tine
tot timpul, să „îmbraci” frumos perioada delicată, cu
alegeri cât mai inspirate.
Încearcă să nu îi lași pe cei din jur să-ți descopere
vulnerabilitățile și punctele slabe. Dacă ai atitudinea
potrivită, te vei bucura cu siguranță de 5 zile fără griji!
Iată ce strategii îți propun:

ZIUA 1
În prima zi de menstruație, ne simțim mai puțin
puternice, ușor vulnerabile, poate indispuse, dar cei
din jur nu trebuie să simtă toate astea. Nu alege
să te ascunzi în culorile posomorate pentru
că ele nu îți vor ameliora starea de indispoziție
și îţi vor reaminti întruna că ești într-o stare
delicată.
Știai că specialiștii în cromoterapie recomandă haine
în culori mai calde, în zilele delicate?
Strategia: Pune-te în valoare!
Alege ceva confortabil, ținutele lejere. Poți opta
pentru haine în culori tari și alege neapărat un
element care să îți pună în evidență părțile
bune în această zi, cum ar fi bustul.
Aranjează-ți părul cât mai natural și nu exagera cu
make-up-ul. Chiar dacă nu vrei să se vadă că te simți
vulnerabilă, e bine să nu faci din fața ta o mască. Fii cât
mai naturală!
*Absorbantul Always Ultra te va ajuta să te simți comod
indiferent ce outfit alegi, deci nu-ți face griji.
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ZIUA 2
Lucrurile încep să fie un
pic mai clare, chiar dacă
nu ai încă încredere că
poți purta orice.
Strategia: Alege să fii comodă!
Fii relaxată. Nu-i nevoie să te
ferești de culorile deschise, așa că
poți opta chiar pentru o rochie
albă.
O rochiță flu-flu transmite
mesajul perfect: albul îți dă o
stare de bine, de curat, iar
faptul că rochiţa este largă te va
face să te simți cât se poate de
relaxată.
Poart-o cu atitudinea
potrivită, va arăta mult mai
bine pe tine!

2
4
1 3 5

ZIUA 3

ZIUA 4

ZIUA 5

Deja totul este sub control.
Suntem lipsite de stres, nu ne
temem de surprize.

Nimic mai normal.

Strategia: Bucură-te și fii
sinceră!

Strategia: Colorează-te!

Deja îți poți desfășura activitatea
în parametri normali, îți poți pune
în valoare atuurile, vei vrea să fii
din nou admirată și ești de
neoprit!

Aș alege un outfit cu culori
pastelate. Începi să capeți
încredere în tine și vrei să arăți
asta prin ținuta aleasă și prin
atitudinea pe care ți-o dă
vestimentația. Nu alege doar
culori deschise, ci și un croi mai
strâns pe corp.
Aranjează-ți părul cât mai potrivit
pentru outfit-ul ales și încearcă
mereu ceva nou! Dacă ai părul
lung, îți recomand să fii cât mai
creativă.

Strategia: Fii cât mai sexy!

Un outfit de o culoare stridentă îți
poate da o stare foarte bună. Poți
alege să mergi pe tocuri pentru că
te vor ajuta să îți conturezi
atitudinea puternica și lipsită de
griji și mai bine.

Marcăm acest moment cu un
outfit pe măsură. O rochie scurtă
și mulată pe corp. Ai trecut cu
bine peste zilele care tind să te
streseze, ești iar înfloritoare, bine
dispusă și cu zâmbetul pe buze.
Folosește make-up cu încredere și
redevino femeia puternică și
frumoasă!
P.S: Și parfumul are un rol foarte
important. Folosește, în această
perioadă, un parfum fresh care să
îți dea o stare de bine și care să
intre perfect în armonie cu starea
și outfit-ul ales. Eu am ales un
parfum cu note de: trandafir alb,
piper roz, neroli, bujor, lemn de
santal și mosc.
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Dacă ai întrebări despre
produsele Always și
despre folosirea lor în
mod corect, te așteptăm
pe pagina de Facebook
NoiFetele.

NoiFetele
Acolo te așteaptă experții
Always care o să te ajute
să faci alegerile potrivite
pentru tine și pentru
sănătatea ta.
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Bucură-te în
fiecare zi de
privilegiul că
ești femeie!
Mihaela Bilic
Medic nutriționist

Ciclul menstrual este departe de a
fi un episod care trece neobservat
în viaţa unei femei. Modificările ce
au loc în organismul feminin în
acele zile delicate diferă de la o
persoană la alta, dar şi de la o lună
la alta.
Pentru că lista simptomelor care
însoţesc ciclul menstrual e lungă
îți propun împărţirea lor în cinci
categorii.

Nu uita că fiecare femeie e unică, iar
felul în care trece peste zilele delicate
rămâne ceva intim, personal. E
important, însă, să realizezi că, oricât
am fi diferite, ciclul menstrual este un
element comun tuturor, care ține de
esența feminină. Alege sfaturile și
soluțiile care ți se potrivesc, astfel încât
să te poți bucura în fiecare zi de
privilegiul de a fi femeie.
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Fenomene inflamatorii cu
durere de cap şi de spate,
crampe abdominale şi tensiune
în sâni

Retenţie de lichide, constipaţie,
picioare umflate şi kilograme în
plus pe cântar

Ciclul menstrual se asociază cu o
producţie crescută de
prostaglandine, substanţe
responsabile de accentuarea
fenomenelor inflamatorii şi de
durere. Ele determină
vasoconstricţia şi coagularea
sângelui, limitând sângerarea şi
crescând tensiunea în muşchi.

Scăderea secreţiei de hormoni
eterogeni şi creşterea nivelului de
ADN (hormoni antidiuretici)
determină scăderea diurezei
(cantitatea de urină eliminată
zilnic). În consecinţă, apare
retenţia hidrică, balonarea şi chiar
edemele. Nu te speria dacă în
aceste zile cântarul îți arată cu 2-3
kg mai mult, e vorba e un exces
temporar de apă în organism.

3

4

Modificări de metabolism cu
creşterea apetitului, pofte
neobişnuite sau episoade
bulimice

Tulburări ale dispoziţiei cu
nervozitate, iritabilitate,
anxietate, stări depresive,
insomnie

Ciclul menstrual determină o
accelerare a metabolismului
bazal, adică a consumului de
energie, chiar dacă nu facem
mișcare. Urmarea firească este
creșterea poftei de mâncare și un
apetit crescut pentru produsele
concentrate în calorii, fie ele dulci
sau sărate.
Modificările care au loc în
organism necesită un aport
suplimentar de 100-300cal/zi, dar
asta nu e o scuză pentru a mânca
fără limite.

Variațiile nivelului hormonilor
feminini (estrogenul și
progesteronul) ce preced
menstruația influențează negativ
nivelul serotoninei, substanța
cerebrală responsabilă cu buna
dispoziție. În plus, se suprapune și
o producție scăzută de opiozi
endogeni (dopamină, serotonină,
endorfine) prin care se reglează
natural starea de bine.
Acest dezechilibru chimic cerebral
determină stări de nervozitate și
iritabilitate, neliniște, anxietate
sau melancolie.

5
Scăderea capacităţii de efort şi
de concentrare, oboseală, stres,
imunitate redusă
Perioada ciclului menstrual este
asociată cu o stare specială a
organismului, în care toate
performanțele fizice și
intelectuale sunt reduse. Se
aseamănă cu perioada
premergătoare unei gripe și se
manifestă prin slăbiciune
generalizată. E bine să nu faci
abuz de excitanți - cafea, țigări,
alcool.

Soluţii alimentare:

Soluţii alimentare:

Soluții alimentare:

Soluții alimentare:

Soluții alimentare:

• Creşte consumul de acizi graşi
esenţiali O-3 cu efect
anti-inflamator, vasodilatator, de
decongestionare a ţesuturilor şi a
sânilor, în mod special. Surse:
somon, macrou, hering, sardine,
soia, seminţe de in, fructe
oleaginoase;

• Evită alimentele cu un conţinut
mare de sare; renunţă la produse
afumate, mezeluri şi brânzeturi,
snacks-uri, produse de patiserie şi
semipreparate, conserve, măsline,
murături, fast-food;

• Respectă cele trei mese
principale ale zilei și nu ronțăi tot
felul de gustări supercalorice;

• Crește aportul de triptofan.
Surse: carnea de curcan, vânatul,
brânza. Bananele, prunele,
avocado și ananasul conțin în
mod natural serotonină;

• Consumă vitamine din grupul B
(B5, B6, B9), ele reduc stresul și
oboseala, cresc rezistența
organismului şi buna dispoziție.
Surse: carne, ficat, banane, legume
cu frunze verzi, fasole boabe, ouă;

• Apelează la vitamina E din
avocado, seminţe, nuci, germeni
de grâu;
• Mărește aportul de calciu şi
magneziu, minerale cu rol
esenţial în reglarea contracției
musculare. Produsele lactate
conţin calciu asociat în mod
natural cu vitamina D şi
ameliorează eficient crampele şi
durerea. Surse de magneziu:
legumele de culoare verde, lintea,
bananele, nucile, migdalele,
ciocolata neagră.

• Creşte aportul de potasiu - un
aport mare de potasiu are efect
diuretic şi reduce balonarea.
Surse: banane, ananas, caise,
prune şi smochine, dovleci,
fasolea boabe, roşii;
• Înlocuiește sarea de bucătărie
cu alte condimente sau ierburi
aromate; mărarul este „campion”,
imită gustul sărat, scade retenţia
de lichide şi ameliorează chiar şi
celulita.

• Elimină carbohidrații de la masa
de seară, adică limitează-te la o
porție de proteine slabe (carne,
pește) cu multe legume; fructele
și produsele cu amidon (pâine,
cartofi, paste, orez) mâncate după
ora 18 se transformă ușor în
grăsime;
• Evită excesul de zahăr și
sucurile, glucidele rapide
determină secreție de insulină și
variații mari ale glicemiei, care
accentuează foamea;

• Asociază proteinele cu glucide
pentru a spori eficiența absorbției
de triptofan. Carnea, brânza,
peștele și oul se mănâncă cu
garnitură (pâine, cartofi, pește,
orez) care au rolul de a deschide
căile de acces către creier pentru
triptofan;
• Consumă alimente cremoase,
creierului îi place consistența
onctuoasă, produsele care se
topesc în gură, la limita dintre
solide și lichide – acestea
stimulează o zonă aparte din
creier legată de starea de bine, de
relaxare, încredere și optimism.

• Mănâncă legume și fructe
proaspete – scad reacțiile
oxidative, cresc imunitatea;
• Crește aportul de fosfor și zinc,
sunt minerale care cresc
rezistența la stres.
Surse: pește, icre sau fructe de
mare, produse lactate, germeni de
grâu.
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Zilele delicate
nu sunt o
problemă.

Dana Paraschiv
Medic ginecolog

ZIUA 1
În prima zi de menstruație, datorită scăderii bruște a hormonului
progesteron, stratul intern al cavității uterine se elimină împreună cu o
cantitate de sânge care este în jur de 30-80ml. Cea mai mare parte din
acest strat - numit mucoasă uterină - se va elimina chiar în primele 24-48 de
ore de la declanșarea menstrei.
Datorită schimbărilor hormonale, unele femei se simt excelent, deoarece
sânii lor nu mai sunt tensionați și dureroși, balonarea trece ca prin minune,
iar melancolia și somnolența din zilele trecute sunt înlocuite de o energie
inexplicabilă.
Fă un duș cald dimineața – îți va calma crampele atât de comune la debutul
menstrei. Îți vei asigura și o igienă bună și te vei simți pregătită pentru o zi
de lucru.
Alege un absorbant potrivit fluxului tău menstrual și ești gata! Dacă alegi
Always Ultra, trebuie să știi că absorbantul Always Ultra, folosit fără vată
deasupra asigură o protecție de până la 5 ori mai bună împotriva
scurgerilor. Este demonstrat științific faptul că, punând vată peste
absorbant, acoperi centrul care absoarbe instant lichidul și îl transformă în
gel. Iar din vată, lichidul se poate scurge sub presiune. În plus, absorbantele
mențin sângele în interior și reduc astfel contactul prelungit cu pielea și
riscul de apariție a iritațiilor sau chiar a complicațiilor infecțioase ale
tractului reproductiv.
Nu este o problemă daca ai nevoie să iei un calmant pentru durere; un
antiinflamator, dacă nu ai probleme cu stomacul, sau o tabletă de
Paracetamol sunt acceptate în aceste situații.
Nu uita să schimbi absorbantul în pauza de la prânz! Este important să îti
amintești de asta pentru că sângele este preferat de bacterii și acestea se
înmulțesc cu ușurință în mediul umed și cald.

Te-ai întrebat vreodată ce se
întâmplă cu corpul tău în timpul
menstruației?

*Sângerarea va dura în total aproximativ 3-7 zile. Dacă sângerarea durează o
zi sau, dimpotrivă, mai mult de 8 zile, ar trebui să ceri sfatul unui medic. Multe
probleme de sănătate se pot reflecta în ritmul și durata ciclului menstrual.

O să încerc să te ajut să te
înțelegi mai bine ca să poți
reacționa cât mai prompt.

*Zilele delicate nu ar trebui să fie o problemă pentru tine. Daca respecți câteva
reguli de bună igienă, îți menții un ritm activ și o dietă echilibrată, nu te vei
simți nicicum diferit în aceste zile. Și îți mai dau un sfat pe care eu l-am primit
de la mama mea: nu uita că nu este vorba despre ceilalți, ci despre tine!
Simte-te bine în fiecare moment, fii fără stres și fără griji.

ZIUA 2
În a doua zi te vei simți mai
ușoară, la propriu, pentru că vei fi
eliminat deja mare parte din apa
reținută de corpul tău în cele 1-2
săptămâni de dinaintea perioadei
menstruale.
Ai constatat deja că mergi la
toaletă foarte frecvent, încă de la
primele ore ale zilei de ieri. Azi,
gleznele sunt mai suple, nici urmă
de durere de cap și probabil
crampele abdominale s-au
ameliorat.
O altă schimbare remarcabilă
este faptul că nu mai poftești la
ciocolată și alte prăjituri. Fluxul
menstrual scade ușor și este
important să îți păstrezi atenția la
igienă – dimineața, la prânz și
seara. Iar dacă ai încă un flux
abundent, poți crește frecevența
cu care schimbi absorbantul.

ZIUA 3

ZIUA 4

ZIUA 5

În a treia zi ești deja confortabilă.
Crampele au dispărut aproape
complet. Sânii nu mai sunt deloc
dureroși. Estrogenii, hormonii
produși în această fază de ovarele
tale, te fac să te simți din nou
optimistă și energică.

În a patra zi, fluxul menstrual este
atât de redus încât schimbi
absorbantul din primele zile cu
unul special creat pentru o
sângerare redusă. Nu neglija, însă,
igiena și încearcă să îl schimbi la
intervale de 4-6 ore.

În ziua a cincea te ve trezi cu un
libido crescut. Nu este de mirare,
deoarece aceiași estrogeni
stimulează libidoul și te fac să
răspunzi mult mai rapid la stimulii
sexuali.

Nu uita că Always te protejează
oriunde și oricând, iar tu te poți
bucura de experiențele și
activitățile cu care ești obișnuită.
Exercițiile fizice sunt chiar
recomandate de specialiști în
zilele delicate, asa că nu da înapoi
când e vorba de sport!

Fii vigilentă și vizitează medicul
ginecolog în cazul în care constați
un miros neplăcut, ofensiv, atunci
când schimbi absorbantul.
Uneori, așa poți descoperi infecții
vaginale ce pot fi ușor tratate.

Chiar dacă mai ai încă o ușoară
sângerare este bine să știi că nu
ești protejată pentru o sarcină
nedorită. Protejează-te și
bucură-te în ritmul tău!

Te sfătuiesc să ceri părerea unui
medic în cazul în care simți că
trebuie să faci asta la intervale
mai mici de 2-3 ore.

Dupa o zi plină, vei simți că o baie caldă va fi extraordinar de relaxantă.
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