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Macierzyństwo to piękny 
czas dla kobiety. Jesteśmy 
kochane, spełnione i pełne 
nadzieii. W tym czasie 
szczególnie powinnyśmy 
dbać o siebie. Dlatego też 
wprowadzenie zdrowej 
diety to najczęściej podej-
mowany krok przez kobiety 
planujące ciążę. Aż 84% 
ankietowanych Polek zmie-

niło dietę na bardziej zdrową, aby przygotować 
się do ciąży. Optymistyczne jest to, że Polki 
znajdują się w czołówce, jeżeli chodzi o 
spożywanie suplementów diety dla kobiet w 
ciąży: 80% Polek będących po raz pierwszy 
matkami stosuje się do zaleceń w zakresie 
spożywania suplementów diety zawierających 
kwas foliowy. Statystyki są imponujące. Choć 
ciąże są coraz w późniejszym wieku, to 
świadomość jest znacznie wyższa niż młodych 
kobiet. Ale nie tylko należy dbać o dietę, ale 
również o swój wygląd i modę. 
„Bądź mamą piękną i zdrową”
Zainspirowana pytaniami Czytelniczek po-
stanowiłam wydać kwartalnik szczególnie 
poświęcony przyszłym mamom i już mamom. 
Postaram się odpowiedzieć sukcesywnie na 
wszystkie zadane pytania  słowami specjalistów 
i ekspertów.

Dlatego zapraszam do miłej lektury!

                                        Maria Skoczek

W numerze
info

Wydawnictwo:  SKOCZEK
Zdjęcia: redakcja, 
PantherMedia Polska

tel./fax  22 855 47 48
             506 132 022
e-mail: redakcja@swiatzdrowia.info
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Ciąża coraz później

Od 1970 roku aż o 8 razy 

wzrosła liczba kobiet, które U ciężarnych po 35. roku życia, w porównaniu 
urodziły pierwsze dziecko po z kobietami w wieku 20-25 lat, wzrasta ponad- 
35. roku życia. Ciąża taka  dwukrotnie ryzyko pojawienia się nadciśnienia 
wymaga zastosowania śro- tętniczego lub cukrzycy. Nadciśnienie tętnicze jest 
ków ostrożności, ponieważ częstą chorobą ciężarnych powyżej 30. roku życia. 
jest bardziej ryzykowna. Powoduje ono zwężanie się średnicy naczyń 
Jednak rozwój medycyny krwionośnych w łożysku, a w konsekwencji 

i opieka lekarska pozwalają mamom po 30. i 40. roku spowolnienie przepływu krwi i substancji odżywczych 
życia przejść bezpiecznie przez ten okres i urodzić do płodu. Może to opóźnić jego wzrastanie i rozwój. 
zdrowe dziecko. Poza tym zaawansowany wiek nie Nadciśnienie zwiększa też ryzyko przedwczesnego 
musi od razu kwalifikować przyszłej mamy do grupy oddzielania się łożyska. U prawie 10% ciężarnych po 
wysokiego ryzyka, składa się na to wiele indywi- 35. roku życia mogą wystąpić zaburzenia 
dualnych czynników. metabolizmu glukozy głównie pod postacią cukrzycy 
Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie, ciężarnych. Wzrost poziomu cukru we krwi matki, 
w którym przebadano 551 rodzin (kilka pokoleń a w konsekwencji również u płodu prowadzi do wielu 
wstecz). Okazało się, że kobiety, które rodziły dzieci następstw, takich jak: nadmierny wzrost płodu, 
po 30. roku życia dwukrotnie częściej dożywały 95 lat opóźnienie jego dojrzewania, wielowodzie, zwię-
niż kobiety, które rodziły przed 30. rokiem życia. kszone ryzyko urazu okołoporodowego. 

Problemy, na jakie może natknąć się kobieta po 35. 
roku życia, pragnąca urodzić dziecko, to:

Częstość występowania ciąż mnogich wzrasta 

z wiekiem. Można także spodziewać się problemów 

podczas samego porodu. Dotyczy to postępu 
Po 30. roku życia czas oczekiwania na ciążę wydłuża porodu, zwłaszcza rozwierania się szyjki macicy 
się. Jest to spowodowane pojawianiem się cykli i przedłużonego drugiego okresu porodu. Kobiety po 
miesięcznych, podczas których nie dochodzi do 35. roku życia muszą się liczyć z większym 
jajeczkowania, pogarszającej się jakości jajeczek prawdopodobieństwem cięcia cesarskiego, wzrasta 
wytwarzanych przez jajniki i większym ryzykiem ono około dwukrotnie w porównaniu z kobietami      
pojawienia się schorzeń, takich jak np. endometrioza. 20-30-letnimi.
Wiele problemów może nasilać się z wiekiem, 

zmniejszając szansę poczęcia dziecka.

Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości genetycznych 

wzrasta proporcjonalnie do wieku matki. Kobieta 

starsza była bowiem dłużej narażona na działanie 
Istnieją rozbieżne opinie o związku między porodem promieniowania, leków, infekcji itp., choć głównym 
przedwczesnym a zaawansowanym wiekiem mamy. czynnikiem ryzyka pozostaje sam wiek. 90% 
Jedno z badań wykazało czterokrotny wzrost liczby nieprawidłowości chromosomalnych to zespół 
porodów przedwczesnych po 35. roku życia Downa. Ryzyko urodzenia dziecka z tym zespołem  
w porównaniu z liczbą takich porodów u kobiet w wynosi u kobiety 25-letniej 1/1250 urodzeń, u kobiety 
wieku 20-25 lat. Prawdopodobnie z wiekiem częściej 30-letniej 1/952 urodzeń, w przypadku kobiety 35-
dochodzi u ciężarnych do niewydolności hormo- letniej 1/385 urodzeń, u kobiety 40-letniej 1/106 
nalnej i przedwczesnego pęknięcia pęcherza urodzeń, zaś w przypadku kobiety 45-letniej 1/32 
płodowego. Istnieje także zwiększone ryzyko urodzeń. W 25% zagrożenie urodzenia dziecka 
pojawienia się nieprawidłowości łożyska i stąd z zespołem Downa zależy od wieku mężczyzny. 
wynikających krwawień. Ryzyko u mężczyzn wzrasta po 42. roku życia. 

Powikłania medyczne w czasie ciąży 

Problemy związane z porodem

Zaburzenia płodności

Nieprawidłowości genetyczne

Zwiększone ryzyko poronień i porodów 
przedwczesnych

 obecnych czasach coraz więcej kobiet późno decyduje się na 

posiadanie dziecka. W latach osiemdziesiątych liczba dzieci Wurodzonych przez matki powyżej 35. roku życia wzrosła o 39% 

w porównaniu z poprzednią dekadą.
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Zespół Downa nie jest jedyną chorobą płodu Nieprawidłowe wyniki powinny być weryfikowane 

spowodowaną nieprawidłowościami chromo- badaniami bezpośrednimi, takimi jak amniopunkcja 

somalnymi. Zalicza się do nich także trisomię czy biopsja kosmówki.

chromosomu 18 (zespół Edwardsa) i trisomię Aby zagwarantować bezpieczny przebieg ciąży, 

chromosomu 13 (zespół Patau). Są to choroby kobieta po 35. roku życia powinna przede wszystkim:

cięższe od zespołu Downa, ale na szczęście Być pod regularną opieką lekarską, jeszcze przed 

występujące znacznie rzadziej. Testy prenatalne zajściem w ciążę. 

takie jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki, Odżywiać się zdrowo, ważne jest zachowanie 

pozwalają wykryć nieprawidłowości genetyczne we prawidłowej wagi zarówno przed, jak i w trakcie 

wczesnej ciąży. Pomiędzy 12. a 14. tygodniem ciąży ciąży. 

wykonuje się badanie USG i ocenia grubość tzw. Przyjmować kwas foliowy, około 4 mg każdego 

fałdu karkowego u płodu. Nieprawidłowe dnia. Jest to ważne dla kobiet w ciąży niezależnie 

poszerzenie w okolicy karku zarodka może od wieku, ponieważ kwas foliowy pomaga 

świadczyć o zwiększonym ryzyku wady gene-tycznej zapobiegać wadom cewy nerwowej.

i wymaga wykonania dodatkowych badań. Obecnie      Przyjmowanie tego leku ważne jest szczególnie 

coraz bardziej popularne stają się testy hormonalne w okresie na 3 miesiące przed planowaną ciążą 

określające w sposób pośredni ryzyko genetyczne i potem do 12. tygodnia ciąży. 

u ciężarnej. Testy te  przeprowadza się od 9. tygodnia Odrzucić palenie papierosów, nie spożywać 

ciąży w celu określenia ryzyka  zespołu Downa, alkoholu i unikać przyjmowania leków bez 

zespołu Edwardsa, a po 14. tygodniu ryzyka otwartej wcześniejszej konsultacji lekarskiej.

wady cewy nerwowej. Oznacza się stężenie wolnej 

podjednostki beta-HCG, białka ciążowego PAPP-A 

i alfa-fetoproteiny w surowicy krwi matki.

!

!

!

!
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Testy uspokajające

Choroby związane z upośledzeniem fizycznym i umysłowym mogą zdarzyć się także w rodzinach nie- obciążonych 

genetycznie. Jeśli wyniki badań USG są choćby w najmniejszym stopniu niepokojące, pacjentka ma prawo do 

amniopunkcji. Badanie przeprowadza się ok. 16. tyg. ciąży, w znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą USG. Polega 

ono na nakłuciu jamy macicy przez powłoki brzuszne i pobraniu strzykawką 15 ml płynu owodniowego. Są w nim 

komórki płodu, pochodzące ze złuszczającego się naskórka. Na podstawie analizy znajdujących się w ich jądrze 

chromosomów można z dużym prawdopodobieństwem określić, czy dziecko nie urodzi się np. z zespołem Downa. 

Tylko 3% amniopunkcji daje wynik negatywny, czyli świadczący o wadzie genetycznej dziecka. Pozytywny wynik 

uspokaja, wiele kobiet żąda więc tego badania, a nawet wykonuje je sobie prywatnie. Prawdopodobieństwo, że 

amniopunkcja przedstawia stan faktyczny, jest wysokie, jednak jej pozytywny wynik, wbrew temu, co sądzi wiele 

pacjentek, nie gwarantuje, że dziecko urodzi się zdrowe.

Amniopunkcja jest obarczona najmniejszym odsetkiem powikłań spośród badań inwazyjnych i ryzyko utraty ciąży 

wskutek amniopunkcji wynosi ok.. 0,5-1% Na wynik badania cytogenetycznego z amniopunkcji czeka się ok. 10-30 

dni.

Możliwe powikłania amniopunkcji:

4uszkodzenie łożyska lub pępowiny,

4krwawienie matczyne lub płodowe,

4nakłucie narządów płodu,

4śmierć dziecka (0,5-1,0%),

4infekcja wewnątrzmaciczna

4przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego,

4powstanie stopy końsko-szpotawej u płodu,

4odpływanie wód płodowych (0,9%),

4w badaniach na modelu zwierzęcym wykazano możliwość powstawania niedorozwoju płuc u płodów poddanych 

amniopunkcji genetycznej.



matki pobranej jak do standardowego badania 

morfologicznego.
- Wielokrotnie z ust przyszłych rodziców słyszymy,  

„mamy już zdrowe dziecko, więc ryzyko, że kolejne 

będzie miało wadę, jest bardzo niskie” - nic bardziej 

mylnego. Wiele wad jest ściśle powiązanych z 

wiekiem matki, toteż w kolejnej ciąży ryzyko jest 

większe niż w poprzedniej, bo kobieta jest starsza. 

Pacjenci podobnie jak boją się chodzić do lekarzy na 

wizyty profilaktyczne, tak samo boją się poddawać 

badaniom prenatalnym - zarówno inwazyjnym, co 

może wydawać się uzasadnione, jak i nie-

inwazyjnym, jak test NIFTY czy test zintegrowany 

pierwszego trymestru. Boją się po prostu wyniku. 

Pamiętajmy, że po pierwsze, w ogromnej liczbie 

przypadków testy potwierdzą, że dziecko jest 
Nowa, rewolucyjna metoda badań prenatalnych w zdrowe, co zapewni nam spokojny sen do końca 
kierunku zespołu Downa i innych trisomii płodu jest ciąży. Po drugie - w wiedzy nie ma nic złego. Wiedza o 
już dostępna w Polsce. Test NIFTY opracowany tym, że nasze dziecko może być lub jest obarczone 
przez instytut BGI, jedną z największych firm wadą genetyczną, nie zmusza nas do niczego. Nie 
biotechnologicznych na świecie, wyróżnia się musimy, jeśli nie chcemy, przeprowadzać badań 
spośród stosowanych dotychczas metod nie- inwazyjnych. Nie musimy również przerywać ciąży. 
inwazyjnych, takich jak USG, test PAPP-A czy test Świadomość, że urodzimy dziecko z wadą gene-
zintegrowany jako znacznie od nich dokładniejszy (z tyczną, może natomiast sprawić, że damy mu na 
wykrywalnością trisomii ponad 99%). NIFTY nie samym starcie o wiele większe szanse - będziemy 
niesie ryzyka poronienia lub infekcji i wielokrotnie rodzić w zaplanowanym terminie, w klinice lub 
rzadziej, niż powyższe metody, wymaga potwier- szpitalu, który ma III stopień nadzoru położniczego i 
dzenia przy użyciu metod inwazyjnych. szeroki dostęp do wszystkich specjalistów - tłumaczy 

dr n. med. Witold Rogiewicz.
NIFTY (Non-Invasive-Fetal-Trisomy) to nieinwa-

zyjny, prenatalny test przesiewowy określający Test NIFTY to bardzo dokładny, nieinwazyjny 
ryzyko wystąpienia trisomii płodu. Na podstawie genetyczny test w kierunku trisomii płodu. Wykrywa 
opublikowanego w czasopiśmie „Lancet” odkrycia on nieprawidłowości występujące w DNA, a więc 
naukowego wykazującego obecność krótkich leżące u podłoża choroby płodu, w odróżnieniu od 
fragmentów DNA dziecka we krwi obwodowej matki, USG i testów biochemicznych wykrywających 
naukowcy z Instytutu BGI opracowali skuteczną, nieprawidłowości tylko pośrednio związane z 
nieinwazyjną metodę określania ryzyka trisomii chorobą. Tym właśnie można wytłumaczyć znacznie 
jeszcze w życiu płodowym. Na podstawie  zaawan- większą dokładność testu NIFTY, czyli jego wyższą 
sowanej technologii NGS (ang. Next Generation czułość (wykrywalność choroby) i swoistość 
Sequencing - sekwencjonowanie nowej generacji) (mniejszą liczbę wyników fałszywie dodatnich). W 
oraz analizy bioinformatycznej NIFTY umożliwia przypadku badań biochemicznych (bez USG) 
wyselekcjonowanie DNA dziecka oraz wykluczenie z wykrywalność jest na poziomie 60%, a aż 5% 
wysokim prawdopodobieństwem najczęstszych wyników to wyniki fałszywie pozytywne. Oznacza to, 
trisomii płodu, w tym zespołu Downa. Do prze- że tylko 1 na ok. 50 przypadków z wynikiem 
prowadzenia badania wystarcza ok. 10 ml krwi żylnej nieprawidłowym testu PAPP-A czy testu potrójnego 

ewolucyjny, genetyczny test prenatalny określa ryzyko wystąpienia najczęściej 
występujących trisomii, ustala płeć dziecka, wykrywa aneuploidie Rchromosomów płci i mikrodelecje chromosomowe.
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zostaje potwierdzony po przeprowadzeniu diagno- racjami chromosomowymi. Dzięki NIFTY w ogromnej 

styki inwazyjnej. Pozostałe fałszywie dodatnie wyniki większości pacjentki z tej grupy będą mogły uniknąć 

wywołują niepotrzebny lęk przyszłej mamy, związany obarczonych ryzykiem poronienia lub infekcji działań 

z koniecznością wykluczenia lub rzadziej potwier- inwazyjnych, takich jak amniopunkcja, kordocenteza 

dzenia podejrzeń badaniem inwazyjnym oraz czy biopsja trofoblastu - twierdzi dr Rogiewicz.

ryzykiem poronienia w przypadku komplikacji. 
NIFTY jest również dobrym rozwiązaniem dla kobiet, 

Test NIFTY pozwala wyeliminować etap badań które mają przeciwwskazania do inwazyjnych badań 

biochemicznych, a dzięki wysokiemu współczyn- prenatalnych, jak np.: przodujące łożysko, wysokie 

nikowi wykrywalności (powyżej 99%) i znikomej ilości ryzyko poronienia, zakażenie HBV, HIV, a także dla 

wyników fałszywie dodatnich (poniżej 1%) nie naraża kobiet, które korzystały z metod rozrodu wspoma-

przyszłej mamy na niepokój związany z ryzykiem ganego. Test NIFTY można wykonać pomiędzy 12. a 

amniopunkcji oraz pozwala wykluczyć konieczność 24. tygodniem ciąży, równolegle z innymi badaniami 

badań inwazyjnych. Dlatego też w przyszłości test typowymi dla tego okresu ciąży. Test NIFTY nie jest 

NIFTY będzie mógł z powodzeniem zastąpić test odpowiedni dla kobiet, u których na postawie badania 

PAPP-A i test potrójny w diagnostyce trisomii ze USG lub innych metod stwierdzono podwyższone 

względu na większą dokładność oraz swoistość. ryzyko występowania chorób uwarunkowanych 

Należy pamiętać, że aktualnie test NIFTY nie jest genetycznie innych niż trisomie 21, 18 lub 13.

badaniem diagnostycznym, dlatego każdy wynik w 
Galopujący postęp nauki daje możliwość coraz postaci „wysokiego ryzyka” należy potwierdzić 
bezpieczniejszego i skuteczniejszego diagno-inwazyjnym badaniem, na podstawie którego będzie 
zowania chorób, w tym również wad genetycznych. można postawić ostateczną diagnozę kliniczną. 
W dziedzinie badań prenatalnych odkrycia naukowe 

pozwalają na przeprowadzanie skomplikowanych 

- Zacząć trzeba od stwierdzenia, że test NIFTY operacji, leczenie wad serca, a tym samym ratowanie 

można wykonać każdej pacjentce w ciąży pomiędzy życia jeszcze w życiu płodowym. Dla rodziców 

12. a 24. tygodniem, bez żadnych dodatkowych oczekujących dziecka informacja o tym, że jest ono 

wskazań. Może on służyć jako bardzo wiarygodny i całkowicie zdrowe, jest niewątpliwie najcenniejsza, a 

dokładny test na trisomie również u młodych wyeliminowanie niepotrzebnego ryzyka związanego 

przyszłych mam, nieobciążonych złymi wynikami z badaniami prenatalnymi jest w ich przypadku 

innych testów. Jednakże znajduje on szczególne nieocenioną wartością. 
Konsultacja merytoryczna: miejsce u pacjentek po 35. roku życia lub u tych, u 

dr n. med. Lech Dudarewiczktórych inne testy lub badanie USG sugerowały 

podwyższone ryzyko urodzenie dziecka z aber-

Dla kogo NIFTY?
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Złoty brzuszek

Nakładka i podstawka

W kategorii Pielęgnacja i higiena dziecka: Nakładka 

W tej edycji plebiscytu Złoty sedesowa i podest OKT Kids, OKT Polska.

Brzuszek czytelnicy miesię-  

cznika „M jak Mama” 

wybierali spośród 42 pro-

duktów zgłoszonych przez 

producentów i dystry-

butorów w pięciu głównych 

kategoriach. Tytuł i sta-

tuetkę Złoty Brzuszek 2014 zdobyły produkty, które 

otrzymały najliczniejsze głosy w tych kategoriach:

W kategorii Produkty dla kobiety w ciąży: Cebuszka, 

poduszka dla mamy Ceba Baby.

 

W kategorii Opieka nad dzieckiem:

 Elektroniczna niania z kamerą wi-fi, d-link Gerber.

 

W kategorii Produkty dla mamy w połogu i karmiącej 

piersią: Bielizna nocna Dobranocka.

 

W kategorii Żywienie małego dziecka ex aequo: 

Posiłki z linii Gerber Kuchnia Polska oraz Blender 

Bosch Maxomixx.

uż po raz szósty został rozstrzygnięty plebiscyt na najlepsze produkty 

dla kobiet w ciąży, młodych mam i dzieci do 2. roku życia. J
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Dowiedzione jest również, że wraz ze śliną rodzice 
przy pocałunku w usta lub oblizywaniu smoczka 
przekazują bakterie próchnicotwórcze dziecku.

- Można, a nawet powinno robić się znieczulenie 
szczególnie u kobiet, które odczuwają duży strach 
przed wizytą u stomatologa lub mają niski próg bólu. 
Dawki podawanego znieczulenia są minimalne i 
dostosowane do stanu kobiety (ciąży). Znieczulenie 
daje ogromny komfort i niweluje stres.

- W razie konieczności leczenia stomatologicznego w 
trakcie umawiania wizyty trzeba powiadomić lekarza Rozmawiamy z Małgorzatą Kostrzyńską 
stomatologa o ciąży. Należy uwzględnić sytuacje - stomatologiem
stresowe, wcześniejsze poronienia oraz zażywane 
leki, ponieważ czynniki te mogą wpłynąć na sposób i 
rodzaj podjętych przez dentystę działań. Przed 
rozpoczęciem leczenia stomatolog może życzyć 

- Na stan zębów w trakcie ciąży mają wpływ poranne sobie konsultacji z ginekologiem prowadzącym 
wymioty, które powodują odwapnienie twardych ciążę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy 
tkanek zębów. Przyszłe mamy mają apetyt na skonsultować się z ginekologiem przy udziale 
zmienne smaki, jedzą w dużych ilościach pokarmy dentysty.
kwaśne i słodkie, co dają dużą kumulację czynników 
próchnicogennych.
Brodawki dziąsłowe w trakcie ciąży mogą być 
rozpulchnione, łatwo krwawiące (zmiany hormo-
nalne), bolesne przy myciu i dotyku. Aby zmniejszyć 
ryzyko zapalenia dziąseł podczas ciąży, należy dbać 
o czystość zębów, a zwłaszcza obszarów przy samej 
krawędzi dziąseł. Również regularne stosowanie nici 
dentystycznej oraz szczoteczki międzyzębowej, 
zrównoważone żywienie i zabiegi pielęgnacji zębów 
w gabinecie stomatologicznym. Przy prawidłowej 
higienie jamy ustnej stan ten mija po porodzie.

- Stan uzębienia matki ma duży wpływ na zdrowie 
dziecka. Bakterie próchnicotwórcze mogą dopro-
wadzić do przedwczesnego porodu lub urodzenia 
dziecka o niższej wadze. Oczywistym wydaje się fakt, 
że substancje informacyjne układu odporno-
ściowego, wytworzone w dziąsłach jako reakcja na Gabinet Stomatologiczny
zapalenie, atakują macicę i wywołują jej skurcze. Warszawa, ul. ZWM 12
Bakterie te mogą też drogą krwiobiegu dostać się do tel. 501 543 827
organizmu dziecka i spowodować stan zapalny. 

- Czy znieczulenie można robić w czasie 
ciąży?

- Czego w okresie ciąży oczekiwać 
można od lekarza stomatologa?

- W jaki sposób ciąża wpływa na stan 
zębów i dziąseł?

Zalecenia

- Czy zdrowie zębów i dziąseł może mieć 
wpływ na zdrowie dziecka?

Chcąc zachować zdrową jamę ustną w trakcie 

ciąży, należy:

lRegularnie odwiedzać stomatologa w celu 

przeprowadzenia przeglądów zachowaw-

czych i usunięcia złogów nazębnych. 
lSzczotkować zęby przynajmniej dwa razy 

dziennie przez 2-3 minuty, pamiętając 
o właściwej technice szczotkowania. 

lNitkować zęby raz dziennie. Bardzo ważna 
jest właściwa technika nitkowania. Nie 
należy podrażniać brodawek dziąsłowych 
- jeżeli w trakcie nitkowania dziąsła krwawią, 
świadczy to o niewłaściwej technice nitko-
wania, która może doprowadzić do za-
awansowania chorób dziąseł. 

lPłukać jamę ustną płynem do płukania 

Rada stomatologa

igiena jamy ustnej jest niezwykle istotna dla kobiet w ciąży. Ich stan 
zdrowia wpływa bowiem na dziecko. W okresie ciąży wzrasta Hryzyko chorób dziąseł, np. zapalenie dziąseł występuje u ok. 60-

75% kobiet. 



Będziemy rodzicami

Nowość na naszym rynku, Prenatal ProBaby, to 

preparat będący odpowiedzią na współczesne 

problemy par starających się o dziecko. Opra-

cowany w Dziale Badań i Rozwoju przy udziale 

wybitnych ekspertów jest pierwszym tego typu 

produktem, który powstał z myślą o kompleksowym 

podejściu do niepłodności jako problemu pary. Ze 

względu na szczególne i zróżnicowane zapotrze-

bowanie organizmu kobiety i mężczyzny w okresie 

starań o dziecko, Prenatal ProBaby został oparty na 

dwóch formułach opracowanych na podstawie badań 

naukowych. Cenne właściwości witamin, składników 

mineralnych oraz aminokwasów zostały wykorzy-

stane w preparacie tak, aby wspomagać przyszłych 

rodziców w świadomym planowaniu potomstwa. Bo 

płodność to plan dla dwojga!

                                               Anna Machnowska

Sposób użycia:

Należy spożywać 1 saszetkę dziennie podczas 
Życie w stresie, zbyt szybkie tempo, zaniedbywanie posiłku przez okres minimum 3 miesięcy. Zawartość 
elementarnych potrzeb organizmu, takich jak saszetki należy rozpuścić w minimum 120 ml wody. 
odpoczynek i odżywianie, a także wpływ cywilizacji Do smaku można dodać niewielką ilość soku.
na organizm człowieka powodują coraz częstsze Ostrzeżenia:
kłopoty z poczęciem potomstwa. Badania dowodzą, Nie należy stosować produktu z innymi preparatami 
że brak dbałości o racjonalną, różnorodną dietę, zawierającymi cynk oraz żelazo.
stosowanie używek i ciągłe napięcie zubożają Informacje dodatkowe:
organizm kobiety i mężczyzny o mikroelementy, które Cena: około 118 zł za 30 saszetek
są niezbędne dla zajścia w ciążę, a także dla Producent: Puritan's Pride Inc., Bohemia, N.Y. 11716 
zapewnienia płodowi optymalnych warunków USAImporter: Holbex Sp. z o.o., ul. Jedności 10A, 
rozwoju. 05-506 Lesznowola. Miejsce konfekcjonowania: 

Holbex Sp. z o.o.
Mimo wzrostu liczby par zgłaszających się do poradni 

leczenia niepłodności, a więc i coraz powsze-

chniejszej wiedzy na temat przyczyn niepowodzeń w 

staraniach o potomstwo, w naszej świadomości 

nadal pokutuje przekonanie, że odpowiedzialność za 

to leży po stronie kobiety. Jeśli myślimy o 

przygotowaniu do ciąży, pierwszą myślą, jaka się z 

tym kojarzy, jest konieczność zmiany nawyków 

żywieniowych i trybu życia przez przyszłą matkę. 

Pomijana jest tu zupełnie rola przyszłego ojca! 

Tymczasem palenie, brak ruchu, niedbała dieta, 

siedzący tryb pracy u mężczyzny znacząco 

zmniejszają jego szanse na doczekanie potomstwa. 

łodność to plan dla dwojga - jak partnerzy mogą wpływać na 

zwiększenie szans na zapłodnienie.P
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DHA dla mózgu i wzroku 

DHA jest jednym z wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych z grupy omega-3, które są niezbędne 

do prawidłowego rozwoju mózgu oraz narządu 

wzroku. Jest głównym strukturalnym tłuszczem 

mózgu i oczu, stanowiącym do 97% tłuszczów 

omega-3 w mózgu i do 93% w oku. Kwas ten znajduje 

się w każdej komórce naszego ciała. Jedynym 

źródłem DHA dla wzrastającego w łonie, a potem 

karmionego piersią dziecka są zapasy zmaga-

zynowane w organizmie matki dostarczane pierwo-

tnie przez łożysko, a potem wraz z mlekiem.  Jeżeli 

kobieta nie jada ryb, a zapasy DHA w jej organizmie 

są niewielkie, może to być również niewystarczająca 

ilość dla potrzeb rozwoju układu nerwowego u 

dziecka. To z kolei może przyczynić się do obniżenia 

IQ dziecka w latach późniejszych. Z drugiej strony, 

jeśli w organizmie matki dojdzie do niedoborów DHA, 

po porodzie może być ona bardziej  narażona na 

objawy depresji poporodowej.

Eksperci ISSFAL zalecają, aby kobiety ciężarne i 

karmiące spożywały 300 mg DHA na dobę. Z badań 

prowadzonych w Stanach Zjednoczonych wynika 
Okres ciąży i karmienia piersią wymagają od kobiety 

jednak, że kobiety ciężarne i karmiące spożywają 
dbałości o spożywanie odpowiedniej ilości dobrej 

średnio tylko 52 mg DHA na dobę, co pokrywa około 
jakości białka, witamin, wapnia, magnezu i bardzo 

1/5 zalecanej wartości. Tymczasem udowodniono, że 
ważnych dla rozwoju dziecka nie-nasyconych 

suplementacja DHA u matek karmiących przekłada 
kwasów tłuszczowych, w tym niezbędnego dla 

się według badaczy na osiągnięcia rozwojowe ich 
prawidłowego rozwoju mózgu dziecka kwasu DHA 

dzieci. Odpowiedni poziom DHA w organizmie 
(kwas dokozaheksaenowy). W ostatnich tygodniach 

dziecka wspiera bowiem rozwój psychomotoryczny, 
ciąży i w ciągu pierwszych dwóch lat życia mózg 

czyli koordynację wzrokowo-ruchową dziecka w 
dziecka rozwija się najintensywniej. Prawidłowa, 

wieku przedszkolnym, a także przyspiesza nabycie 
dobrze zbilansowana dieta to polisa zdrowotna dla 

umiejętności skupiania uwagi na dłużej w wieku 
mamy i ogromne wsparcie dla prawidłowego rozwoju 

szkolnym.
jej dziecka. Badania potwierdzają, że koncentracja 

DHA w korze mózgowej i siatkówce oka jest dużo 
Suplementacja DHA w okresie ciąży przynosi 

większa u dzieci karmionych naturalnie. Spożywanie 
korzyści zarówno matce, jak i dziecku również dzięki 

DHA przez matki zwiększa zawartość DHA w ich krwi i 
wydłużeniu czasu trwania ciąży. Naukowcy mówią, 

mleku, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom 
że dieta matki wzbogacona o DHA może wydłużać 

tego kwasu tłuszczowego zarówno u płodu, jak i u 
noszenie dziecka w łonie nawet o tydzień, 

noworodków. Zarówno w przypadku niemowląt, jak i 
zapobiegając w ten sposób przedwczesnemu 

w prenatalnym okresie rozwoju, DHA odgrywa istotną 
porodowi i pozwalając dziecku przyjść na świat, kiedy 

rolę w procesie tworzenia silnego systemu 
naprawdę jest na to gotowe. Wykazano też, że 

immunologicznego, a przy okazji wspierania rozwoju 
podawanie DHA matkom odgrywa istotną rolę w 

dziecka, jego inteligencji, zdolności postrzegania. 
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Mama i dziecko pod opieką mórz

 ostatnich latach coraz więcej słyszymy o roli nienasyconych 

kwasów tłuszczowych dla naszego zdrowia. Włączenie ich do Wdiety matek w III trymestrze ciąży i okresie karmienia piersią 

pozwala zadbać o jak najlepszy rozwój maleństwa, zapewnić mu dobry start, 

a także umożliwia otoczenie troską organizmu matki. 
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budowaniu ich dobrego samopoczucia zarówno w Prenatal DHA jest wysoko oczyszczony olej z 

czasie ciąży, jak i laktacji. Nienasycone kwasy tuńczyka, w którym proporcje DHA do EPA są 

tłuszczowe mają bowiem wpływ na zapobieganie najbliższe mleku matki. Ryby, które znalazły się na 

spadkom nastroju, dzięki czemu mogą chronić przed czarnej liście jako niezalecane kobietom w ciąży 

rozwojem depresji, zmniejszać agresję w stanach przez szwedzki Urząd Konsumenta, to: szczupaki, 

stresowych, a także działać perspektywicznie przez sandacze, okonie, miętusy, dorsze (wątróbki),  

ochronę przed rozwojem demencji. węgorze, surowe owoce morza, a także ryby 

zimnowędzone oraz wędzone. Ciężarne dowolnie 

mogą za to komponować swoje menu z uwzglę-

dnieniem świeżych i mrożonych ryb pochodzących z Mimo że ryby są wskazywane jako bogate źródło 
otwartych mórz, oceanów (dorsz, śledzie pocho-nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym DHA, 
dzące z połowów oceanicznych, sielawa, makrela, nie powinno się spożywać ich w ciąży i czasie laktacji 
łosoś morski i oceaniczny).bez ograniczeń. Przede wszystkim ze względu na 

możliwość przekraczającej dozwoloną dla orga-

nizmu ciężarnej dawkę metali ciężkich, takich jak rtęć 

(obecna np. w tuńczyku w puszkach). Jeśli oczeku-

jąca potomstwa lub karmiąca piersią mama 

najbardziej lubi ryby wędzone, najlepiej ograniczyć 

się do spożywania małej porcji maksymalnie dwa 

razy w tygodniu. Wędzone produkty zawierają 

bowiem rakotwórcze nitrozaminy oraz bardzo dużą 

ilość soli, która może powodować nadciśnienie, 

szczególnie niebezpieczne podczas ciąży i porodu. 

Dla kobiet, które myśląc o zdrowiu dziecka i własnym, 

chcą zadbać o prawidłowy poziom kwasów omega-3, 

a w szczególności DHA, zaleca się przyjmować od III 

trymestru ciąży oraz podczas karmienia piersią 

suplementy diety dostarczające odpowiednie dawki 

bezpiecznych nienasyconych kwasów tłuszczowych 

(np. Prenatal DHA - cena ok. 35 zł). Wskazuje się na 

początek III trymestru ciąży jako moment, w którym 

należy zacząć uzupełniać dietę o omega-3, gdyż 

tylko wtedy organizm matki zdąży do czasu 

karmienia piersią zgromadzić odpowiednie zapasy 

tego kwasu. Źródłem kwasów omega-3 w preparacie 

                                                 Anna Machnowska

Cenne kwasy z mórz

Czy wiesz, że….
Aż 70% masy mózgu rozwija się do 40. 
tygodnia ciąży, 15% rośnie w czasie 
pierwszego roku życia. Pozostałe 10% 
rozwija się do wieku przedszkolnego, 
a całkowity wzrost mózgu następuje do  
5.-6. roku życia. 

Prenatal DHA to pierwszy na polskim 
rynku preparat uzupełniający dietę 
kobiet w ciąży i karmiących piersią w 
DHA, zawierający 300 mg DHA - ilość 
rekomendowaną przez ekspertów 
ISSFAL dla kobiet w ciąży i karmiących 
piersią. Dlatego wystarczy tylko 1 kap-
sułka dziennie.

Ilość DHA dostarczana z pożywieniem 
bezpośrednio wpływa na zawartość tego 
związku w mleku. Ale są też produkty 
negatywnie wpływające na wchłanianie 
kwasów omega-3 z diety. Są to alkohol 
i tzw. izomery trans kwasów tłuszczo-
wych znajdujące się w dużych ilościach, 
np. w słodkich przekąskach.



Nudności i wymioty zwykle pojawiają się między 4. a perystaltykę jelit, a wiele młodych mam podkreśla, 

6. tygodniem ciąży, choć niektóre mamy cierpią już że są najlepszym sposobem na poranne mdłości. 

na nie zaledwie parę dni po zapłodnieniu. Nudności Warto zaczynać od nich dzień!
Zwykłe pieczywo przyszła mama powinna zastąpić spowodowane są zmianami hormo-nalnymi, jakie 
pełnoziarnistym. Wielozbożowe ciemne bułeczki nie występują w twoim organizmie. Często towarzyszą 
mają polepszaczy, dają energię na dłużej, pomagają im wymioty. Dolegliwość, choć dokuczliwa, nie jest 
likwidować zaparcia. W porze obiadowej doskonale niebezpieczna dla ciebie i dziecka. Aby zapobiec 
sprawdzi się ryba morska, np. łosoś. To danie konsekwencjom przeciągających się silnych nudno-
lekkostrawne, niegrożące żołądkowymi sensacjami ści, trzeba pić dużo płynów - ok. 3 litrów dziennie. 
czy wzdęciami. Na zgagę najlepsze będą migdały.
Doraźnie można pić herbatkę imbirową (kilka  

Banany to owoce sycące, pełne potasu i witaminy plasterków obranego korzenia świeżego imbiru zalej 

B6, za sprawą której są doskonałym remedium na wrzątkiem i zaczekaj, aż napar naciągnie, dobrze 

poranne nudności. A skoro mowa o bananach, to smakuje z miodem i cytryną). Podobno działa 

najlepiej smakują w towarzystwie czekolady. Ta mistrzowsko w pozbywaniu się porannych 

gorzka, bogata w magnez, zapobiega poronieniom, dolegliwości!
Na dobranoc warto wypić szklankę gorącego mleka przeciwdziała przedwczesnym porodom, wspiera w 
(np. z miodem). Ułatwia ono zasypianie i poprawia walce ze skurczami łydek. Wśród deserowych 
odporność, a dodatkowo wpływa na dobre przekąsek warto także wyróżnić ciasteczka 
samopoczucie. owsiane. Są pełne błonnika, który usprawnia 

Na szczęście są produkty, dzięki którym uda ci 

się je zwalczyć!

Niestrawność w ciąży?

iąża rządzi się innymi swoimi  prawami i niestety często wiąże się z 

fizycznymi dolegliwościami, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy Cporanne nudności.
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Jak prawidłowo odżywiać się
 i ćwiczyć w ciąży

Poniżej w zwarty sposób przedstawiamy główne 

zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej Są źródłem węglowodanów (w tym błonnika), 

kobiety we wszystkich trymestrach ciąży. witamin i składników mineralnych. Dostarczają dużej 

ilości przeciwutleniaczy, folianów.

Kobiety ciężarne często obawiają się utraty Spożywaj ok. 300-400 g owoców i nie mniej niż 

atrakcyjności po urodzeniu dziecka. Ciąża to jednak 400-500 g warzyw dziennie, w zależności od 

nie czas na odchudzanie ani eksperymenty trymestru ciąży.

żywieniowe. Matka jest jedynym źródłem pokarmu 

dla swojego dziecka, dlatego też jej dieta musi Stanowią źródło białka roślinnego, witamin z 

dostarczać wszystkich składników odżywczych, grupy B, błonnika i składników mineralnych (magnez, 

których oboje potrzebują. Zrównoważone, zróżni- wapń, cynk, fosfor, potas). Do roślin strączkowych 

cowane odżywianie i karmienie piersią pozwalają należą: groch, fasola, bób, soczewica, ciecierzyca, 

szybko wrócić do formy i zgrabnej figury. soja.

Spożywaj w tygodniu 2-3 porcje nasion roślin 

strączkowych, zwłaszcza w dni, kiedy nie jesz mięsa. 

Polega ona na umiejętnym komponowaniu posiłków, Jedna porcja to 40-60 g suchych nasion.

które zapewnią odpowiednią ilość energii i 

składników odżywczych. W jadłospisie ciężarnej Ta grupa produktów to źródło pełnowarto-

powinny znaleźć się wszystkie produkty przed- ściowego białka, wapnia, fosforu, witamin z grupy B 

stawione w piramidzie zdrowego żywienia IŻŻ. Warto oraz witamin A i D.

zwrócić uwagę na produkty mające największą W pierwszym trymestrze powinno się spożywać 

wartość odżywczą, a jednocześnie niskokaloryczne. 3 porcje mleka i/lub produktów mlecznych; w 

Różnokolorowe warzywa i owoce podawane w kolejnych trymestrach o jedną porcję więcej.

różnych postaciach to również znakomity pomysł na Jedna porcja to: szklanka mleka/kefiru/jogurtu 

dostarczanie organizmowi witamin i całego lub 100 g sera białego lub 2 plasterki sera żółtego.

wachlarza składników mineralnych. Spożycie 5-6 

posiłków dziennie powinno być rozłożone rówo- Chude mięso czerwone, drób, ryby i jaja to 

miernie według zasady - jedz częściej, ale mniejsze podstawowe źródło białka o wysokiej wartości 

porcje. biologicznej. Mięso to również bogate źródło żelaza 

(hemowego), magnezu, cynku i witamin z grupy B. 

Produkty zbożowe powinny być głównym źródłem Tłuszcz ryb ma dużą zawartość wielonienasyconych 

energii w twojej diecie i składnikiem głównych kwasów tłuszczowych

posiłków (śniadanie - obiad - kolacja). W I trymestrze spożywaj 4-5 razy w tygodniu 

Stanowią źródło węglowodanów złożonych, 1 porcję mięsa (ok. 150 g); w II i III trymestrze zwiększ 

witamin (B1, B2, B6, PP, E), składników mineralnych porcję do ok. 225 g. Tłuste ryby morskie spożywaj 

(magnezu, cynku, miedzi, żelaza niehemowego), 2 razy w tygodniu. Część mięsa możesz zastąpić 

białka roślinnego i błonnika pokarmowego. chudą wędliną, jajami, nasionami roślin strą-

Jedz 8 - 11 porcji poduktów zbożowych dziennie, czkowych.

w zależności od zalecanej kaloryczności diety. 

Przykładowo dla kobiety o przeciętnym zapotrze- Zapewniają energię, witaminy A, D, E, K 

bowaniu energetycznym (spodziewającej się je- i właściwe funkcjonowanie układu nerwowego.

dnego dziecka) zaleca się spożywanie w I i II W czasie ciąży zwiększa się zapotrzebowanie 

trymestrze 8 porcji produktów zbożowych dziennie,  na niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe; są 

natomiast w III trymestrze o 1 porcję więcej. one zawarte w tłuszczach roślinnych (omega-6 i 

Jedna porcja to np. ok. 1 kromki chleba lub 3 łyżki omega-3) i tłustych rybach morskich (omega-3).

kaszy/ryżu/makaronu - przed ugotowaniem 30 g.

Żywienie przyszłej mamy

Warzywa i owoce

Nasiona roślin strączkowych

Najważniejsza zasada to: Jedz dla dwojga - nie za 

dwoje

Mleko i produkty mleczne

Mięso, ryby, jaja

Produkty zbożowe

Tłuszcze
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iąża to piękny i niezapomniany okres w życiu kobiety. Jednak by tak 

właśnie przebiegał, konieczne są systematyczne kontrole lekarskie, Codpowiednie żywienie i adekwatna do stanu zdrowia matki 

aktywność fizyczna - fundamenty zdrowia matki i dziecka.
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Codziennie spożywaj 3 łyżki oleju roślinnego lub lub infekcje dróg moczowych. Ich przebieg można 

miękkiej margaryny/masła. często łagodzić odpowiednimi zmianami w żywieniu. 

Uważaj na izomery trans kwasów tłuszczowych Jeżeli dolegliwości nasilają się lub są bardzo silne, 

(mogą upośledzać rozwój dziecka!). należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem. 

Konsultacja ze specjalistą i uzyskanie indywidu-

alnych zaleceń pozwoli nie tylko zmniejszyć dole-

Woda oczyszcza organizm, pomaga uniknąć gliwości, lecz także zdiagnozować i leczyć możliwe, 

zaparć, zmęczenia, obrzęków i zawrotów głowy; poważniejsze choroby, takie jak: cukrzyca ciężarnych 

odpowiednie nawodnienie organizmu jest podstawą czy nadciśnienie tętnicze. 

dla prawidłowego funkcjonowania organizmu matki i 

dziecka.

Spożywaj 2-2,5 l płynów dziennie. Spożywaj małe posiłki z większą częstotliwością.

Jeśli poczujesz pragnienie, sięgnij po szklankę Pij napoje ze świeżym imbirem lub jedz potrawy 

wody (o niskiej zawartości sodu). nim przyprawione; pomogą także herbatki: miętowa, 

Woda powinna być podstawowym źródłem rumiankowa, imbirowa.

nawodnienia Twojego organizmu. Unikaj intensywnych zapachów i przypraw.

Przebywaj na świeżym powietrzu, wietrz 

Cukier nie dostarcza żadnych niezbędnych pomieszczenia, w których przebywasz.

składników odżywczych i stanowi jedynie źródło Ogranicz spożywanie produktów o dużej 

energii (tzw. puste kalorie). zawartości tłuszczu i cukru.

Słodycze to produkty o wysokiej wartości 

energetycznej, które zawierają (poza cukrem) często Odżywiaj się regularnie.

też i tłuszcz (w tym nasycone kwasy tłuszczowe i Jedz produkty bogate w błonnik (razowe 

izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, pieczywo, płatki owsiane, otręby, warzywa i owoce ze 

które powinny być ograniczone do minimum w czasie skórką).

ciąży). Pij ok. 3 litrów napojów dziennie.

Aby uniknąć zatruć pokarmowych i zagrożenia dla Nie stosuj ziołowych herbatek przeczyszcza-

dziecka, należy z pieczołowitością wybierać jących i ziół w tabletkach (mogą wywołać przed-

żywność, która jest bezpieczna - czyli m.in.: świeżą, wczesny poród!).

nieprzetworzoną, wolną od zanieczyszczeń i Unikaj napojów gazowanych, a także smażonych, 

patogenów (bakterii, pasożytów itd.). Z tego samego pieczonych i grillowanych potraw.

powodu przechowywanie produktów (zgodne z 

informacjami i zaleceniami podawanymi przez Jedz powoli małe posiłki, ale z większą 

producentów na etykietach), higieniczne przygo- częstotliwością.

towywanie i przetwarzanie żywności to bezwzględna Staraj się pić między posiłkami, a nie w ich trakcie.

konieczność.  Śpij z lekko uniesioną głową.

W trosce o bezpieczeństwo kobiety ciężarne powinny Unikaj słodyczy, kawy, napojów gazowanych.

ze swojej diety wyeliminować wiele produktów Unikaj obfitych posiłków przed snem; 

spożywczych, w tym m.in.: niepasteryzowane mleko i Unikaj pokarmów tłustych, smażonych, kwaśnych 

jego przetwory, sery pleśniowe, produkty wędzone i ostrych.

(ryby, mięso, sery), surowe mięso, owoce morza i 

sushi, surowe jajka, kiełki, gotowe produkty Jedz produkty bogate w magnez, wapń i potas 

garmażeryjne, produkty zawierające glutaminian oraz owoce i warzywa zawierające witaminę C.

sodu (zupy instant, kostki rosołowe, słone przekąski) Skonsultuj się z lekarzem, czy nie powinnaś 

oraz alkohol. uzupełnić diety o suplementy wapnia i magnezu.

Niekiedy podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) 

mogą pojawić się tzw. zachcianki pokarmowe. Zasięgnij fachowej porady lekarza.

Zawsze wtedy należy pamiętać o zasadach Jedz produkty bogate w witaminę C (zakwasza 

zdrowego żywienia i produkty niezdrowe zastępować ona mocz).

odżywczymi substytutami. Pij duże ilości płynów.

Pij świeży sok z żurawiny.

Dolegliwości, jakie mogą wystąpić w czasie ciąży, to: 

nudności i wymioty, zaparcia, skurcze łydek, zgaga 

Woda i napoje

Nudności i wymioty

Cukier i słodycze

Zaparcia

Zgaga

Skurcze łydek

Infekcje dróg moczowych

Ciążowe dolegliwości i jak sobie z nimi radzić
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Aktywność fizyczna Bardzo ważne (nie tylko w okresie ciąży) są 

ćwiczenia mięśni Kegla. Napinanie mięśni krocza 

Aktywność fizyczna w trakcie ciąży wiąże się z można wykonywać praktycznie w każdej pozycji. 

wieloma korzyściami zarówno dla ciała, jak i ducha Odpowiadają one za podtrzymywanie macicy i 

przyszłej mamy. To nie tylko świetne przygotowanie kontrolowanie pęcherza. Ważne, aby nie ćwiczyć 

do całej ciąży, porodu i macierzyństwa, lecz także mięśni Kegla w łazience podczas oddawania moczu. 

sposób na utrzymanie dobrej sylwetki, poprawienie Oprócz wymienionych wyżej dozwolonych form 

kondycji, szybszy powrót do formy i figury sprzed aktywności warto poświęcić trochę czasu także na 

ciąży, zwiększenie pewności siebie czy poznanie ćwiczenia oddechowe. Umiejętne oddychanie 

nowych osób. Stanowi również dodatkowe bodźce ułatwia poród i podczas  niego umożliwia dotlenienie 

dla prawidłowego rozwoju dziecka. dziecka. 

Aktywność fizyczna powinna być konsultowana z 

lekarzem prowadzącym, który - znając historię Warto również zadbać o równowagę psychiczną. Po 

pacjentki (ew. schorzenia, dolegliwości) - orzeka, czy każdej aktywności fizycznej znajdż czas na relaks. 

i jak można ćwiczyć. Przeciwskazaniem do ćwiczeń Ulubiona muzyka, chwila wyciszenia, głębokie 

mogą być np.: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, oddechy w swobodnej pozycji - to wszystko pozwala 

choroby tarczycy, anemia, zagrożenie ciąży, przywrócić wewnętrzną harmonię i spokój. 

wcześniejsze poronienia. W okresie ciąży kobieta powinna czuć się wyjątkowo, 

Jeżeli nie występują przeciwwskazania, można pięknie i zdrowo. Warto zadbać o prawidłowe 

ćwiczyć przez całą ciążę. Należy natomiast zawsze odżywianie i odpowiednią aktywność fizyczną - dla 

obserwować reakcje organizmu i dobierać odpo- dobra mamy i dziecka.

wiedni rodzaj wysiłku i jego intensywność.

Jak rozpocząć aktywność fizyczną w ciąży: Źródło: strona internetowa 

Uzyskaj zgodę lekarza prowadzącego na www.ZachowajRownowage.pl 

planowaną aktywność.

Przygotuj sobie odpowiedni, luźny strój, umożli-

wiający swobodne poruszanie się.

Ćwicz w dobrze natlenionym pomieszczeniu, a na 

zewnątrz tylko, gdy sprzyja temu pogoda.

Zjedz drobny posiłek około 1 godziny przed 

aktywnością fizyczną.

Jeżeli poczujesz np. skurcze macicy, ból lub 

zawroty głowy, ból w dole brzucha lub klatce 

piersiowej, nagłą zmianę ruchów płodu lub poczujesz 

się słabo - przerwij ćwiczenia! 

Najlepiej ćwiczyć pod kontrolą instruktora.

Najlepsze formy aktywności w ciąży to: spacery, 

pływanie, joga, jazda na rowerze stacjonarnym, 

zajęcia dla kobiet w ciąży (np. z piłkami).

Jeżeli przed ciążą regularnie ćwiczyłaś, możesz 

wybrać: trucht, dłuższe spacery, jazdę na nartach 

biegowych, łagodne ćwiczenia na siłowni.

ZABRONIONE formy aktywności w ciąży to: 

bieganie, nurkowanie, jazda na nartach, zajęcia „na 

stepie”, jazda konna, jazda na rowerze, skoki, 

aktywność narażająca na wstrząsy i urazy.
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Mleko matki ma skład najlepiej dostosowany do odżywczych.  Do najczęściej uczulających 

potrzeb niemowlęcia i zapewnia ochronę przed produktów należą: mleko krowie, jaja, owoce 

chorobami. Karmienie piersią pomaga też mamie (cytrusy, truskawki), pomidory, ryby i owoce morza, 

odzyskać figurę sprzed ciąży, przyspiesza powrót do orzechy, czekolada i kakao.

stanu zdrowia w okresie połogu, zmniejsza ryzyko 

zachorowania na raka i nie nadwyręża domowego Aktywność fizyczna w okresie karmienia piersią 

budżetu. powoduje lepsze ukrwienie klatki piersiowej, a tym 

samym pobudza laktację. Warto zatem wykonywać 

Eksperci podkreślają, że w okresie karmienia piersią ćwiczenia o umiarkowanej intensywności. Pozwolą 

bardzo ważne  jest zachowanie  przez matkę one na szybki powrót do formy sprzed ciąży.

odpowiedniej, pełnowartościowej i urozmaiconej 

diety służącej zarówno jej samej, jak i maleństwu. Ćwicz mięśnie Kegla. Możesz to robić już w pierwszej 

Podstawowe zalecenia żywieniowe: dobie po porodzie, jeśli rodziłaś siłami natury. 

Jedz regularnie, 5 razy dziennie. Ćwiczenia te zmniejszają ryzyko nietrzymania moczu 

Jedz nieco więcej niż w okresie ciąży. i przyspieszają „powrót brzucha” do stanu sprzed 

Spożywaj płyny w ilości gaszącej pragnienie ciąży. Jeśli jesteś po cesarskim cięciu, powinnaś 

- około 2,5-3 litrów na dobę. poradzić się lekarza, kiedy możesz zacząć ćwiczyć.

Nie stosuj diet odchudzających! Mleko musi Nie przesadzaj z aktywnością; ewentualne 

pozostać pełnowartościowe. zakwasy będą zakwaszać pokarm.

Nie spożywaj żywności nadmiernie przetwo- Wychodź na spacery i dotleniaj się; pozwoli to 

rzonej, konserwowanej chemicznie, sztucznie zniwelować zmęczenie.

aromatyzowanej czy barwionej. Angażuj dzieci do zabawy! Ich noszenie to też 

Staraj się wyeliminować z diety cukier i słodycze - aktywność fizyczna!

to puste kalorie! Po połogu stopniowo do spacerów dokładaj inne 

Unikaj spożywania potraw zmieniających smak ćwiczenia, np. pilates i ćwiczenia wzmacniające 

twojego mleka, np. cebuli, czosnku, brokułów. (przysiady, uniesienia ramion, brzuszki, wypady).

Unikaj potraw ostrych, kwaśnych, ciężkostra- Przez okres 6 tygodni po porodzie nie wykonuj 

wnych i tłustych. klasycznych brzuszków!

Zrezygnuj z picia alkoholu, palenia papierosów i 

unikaj picia kawy i mocnej herbaty.

Niektóre pokarmy przyjmowane przez matkę mogą 

spowodować kolkę u dziecka. Wówczas potrzebna Źródło: strona internetowa 

jest odpowiednia modyfikacja żywieniowa - chwilowe www.ZachowajRownowage.pl  

wykluczenie potencjalnie wywołującego kolkę 

produktu bądź rezygnacja z niego. Do produktów, 

które mogą mieć taki efekt, zaliczamy: czosnek, 

cebulę, kapustę, brokuły, morele, suszone śliwki, 

fasolę, rabarbar, czekoladę, kakao i świeże owoce. 

Podobnie niektóre składniki żywności mogą 

powodować alergię pokarmową 

u dziecka. Niezbędna jest wtedy konsultacja z 

lekarzem i wykluczenie z diety matki tych, na które 

dziecko jest uczulone. W miejsce wyeliminowanych 

uczulających produktów należy wprowadzać 

zamiennik i  o podobnych właściwościach 

Żywienie mamy karmiącej piersią

Pamiętaj! 

Karmisz piersią - twoje żywienie nadal ma 

podwójne znaczenie.

l
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Aktywność fizyczna

Zasady aktywności fizycznej

W czasie karmienia piersią

wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby dziecko przez 

pierwsze 6 miesięcy życia było karmione wyłącznie piersią.Ś
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Wśród chorób wymienić należy zaawansowaną 6. miesiąca życia. Po tym czasie można zacząć 

niewydolność krążenia, ciężką chorobę psychicz- wprowadzać do jego diety mleko następne. Warto 

ną czy zaawansowaną chorobę nowotworową. wtedy sięgnąć po unikalną NOWOŚĆ - mleko 

Karmienie piersią uniemożliwiają również przyj- następne NAN PRO 2 z L.reuteri, wysokiej jakości 

mowane  toksycznych leków. Do leków przeciw- białkiem OPTI PRO® oraz błonnikiem, pomagają-

wskazanych należą środki halucynogenne, leki cym utrzymać równowagę jelitową małego 

przeciwnowotworowe czy preparaty radioaktywne. organizmu.

Dziecko nie może być karmione piersią, gdy cierpi Pokarm naturalny ma wiele zalet, m.in. jest dostę-

na wrodzoną wadę metaboliczną. Taką wadą jest pny w każdej chwili, ma właściwą temperaturę, a 

na przykład galaktozemia. także nie wymaga żadnego przygotowania. 

Takie choroby, jak: żółtaczka zakaźna, wirusowe Wprowadzanie do diety niemowlęcia mleka 

zapalenie wątroby typu B czy cukrzyca - nie modyfikowanego wiąże się z wyborem receptury, 

stanowią przeciwwskazania do karmienia piersią, której składniki odżywcze powinny sprzyjać 

należy jednak w tym względzie zasięgnąć porady prawidłowemu wzrostowi oraz rozwojowi malucha. 

lekarskiej. Niektóre mamy mogą mieć obawy, że ich wybór 

Gdy masz kłopoty z piersiami podczas karmienia: może spowodować problemy z brzuszkiem 

pęknięte, płaskie lub wklęsłe brodawki nie są u maluszka. Z tego względu, kiedy mama posta-

przeszkodą w karmieniu. Podobnie zresztą jak nowi wprowadzić do diety dziecka mleko następne, 

zastój pokarmu, zapalenie piersi czy nawet ropień powinna skonsultować swoją decyzję z lekarzem 

piersi. W każdej z tych sytuacji należy podjąć pediatrą, ponieważ warto wybierać sprawdzone 

pewne kroki, aby umożliwić dziecku ssanie produkty.  

pokarmu. Odpowiedzią na dylematy oraz rozterki mam 

Gdy twoje dziecko jest wcześniakiem - noworodki z związane z zaspokajaniem potrzeb żywieniowych 

niskim ciężarem ciała nie mają dostatecznego maluchów i troską o utrzymanie prawidłowej 

odruchu ssania i połykania. Taki maluszek jest równowagi jelitowej małego organizmu jest mleko 

przeważnie za słaby, aby ssać pokarm bezpośre- następne NAN PRO 2 z L.reuteri oraz błonnikiem. 

dnio z piersi. Mleko podaje się wtedy sondą, a gdy Unikalna kompozycja składników mleka następne-

dziecko potrafi już połykać, można to robić na go NAN PRO 2 zawiera jedyne na rynku połącze-

przykład strzykawką. Gdy cały czas odciągasz nie aktywnych kultur bakterii Lactobacillus reuteri, 

pokarm i utrzymujesz produkcję mleka, już wkrótce wysokiej jakości białka OPTI PRO® oraz błonnika 

będziesz mogła nakarmić maluszka bezpośrednio FOS/GOS wspomagającego utrzymanie równo-

z piersi. wagi jelitowej. NAN PRO 2 z L.reuteri dostarczy 

Gdy twoje dziecko ma rozczep wargi i podniebienia maluchowi wszystkie składniki mineralne niezb-

- dziecko początkowo ma trudności z prawidłowym ędne do jego prawidłowego rozwoju.

uchwyceniem brodawki, ale i w tym przypadku • Mleko NAN Pro 2 z L.reuteri - puszka 800 g

efektywne ssanie jest możliwe. Wiadomo, że dużo • Mleko NAN Pro 3 z L.reuteri - puszka 800 g

bezpieczniejsze i łatwiejsze jest dla dziecka ssanie 

piersi niż smoczka. 

Najlepszym sposobem karmienia dziecka jest 

mleko mamy, które stanowi naturalną ochronę 

i zapewnia mu prawidłowy rozwój. Zgodnie z 

zaleceniami WHO, powinno być wyłącznym 

pokarmem niemowlęcia do ukończenia przez nie  

Co, jak nie mogę karmić piersią?

ą pewne sytuacje, kiedy karmienie piersią jest niewskazane. 

Przeszkody takie mogą być związane ze zdrowiem matki lub ze szdrowiem dziecka.

dieta
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jące blizny itp. Wszystkie one są jednak formą 

pozbywania się rozstępów, w większości dozwo-

loną po porodzie, a nawet zakończeniu karmienia. 

Zdobycze kosmetologii są wybawieniem dla wielu 

z nas, ale warto pamiętać o złotej zasadzie, że 

lepiej zapobiegać, niż leczyć. 

Dieta dla urody

Racjonalne odżywianie na czele z sentencją: „jem 

DLA dwojga, a nie ZA dwoje” to klucz do zadbania 

zarówno o siebie, jak i o dziecko. Typowe dla 

drugiego trymestru zachcianki, np. na słodycze 

warto zaspokoić suszonymi lub świeżymi (zawie-

rają mniej cukru) owocami: ananasami, bananami, 

jabłkami czy rodzynkami lub daktylami. Właśnie w 

tym trymestrze zwiększa się nieznacznie zapo-

trzebowanie na energię - ok. 200-300 kcal na dobę. 

Nie dajmy się jednak zwariować - to raptem jedna 

niewielka przekąska. Rozsądek w folgowaniu 

sobie z jedzeniem ma przełożenie nie tylko na 

Dodatkowe kilogramy, braki witamin i minerałów, sylwetkę, ale również na wygląd cery. Każda 

konieczność rezygnacji z wielu dotychczasowych przesada w spożyciu słodyczy i ostrych dań odbija 

przyzwyczajeń… To wszystko, poza widocznym na się bowiem na skórze. Umiar w jedzeniu słodkości 

twarzy szczęściem, wynikającym z faktu spo- jest również ważnym punktem w profilaktyce 

dziewania się dziecka, odbija się niekorzystnie na cukrzycy. Jeśli czujemy, że brak nam energii, lepiej 

naszym wyglądzie. Ciało w tak wyjątkowym stanie, posilić się musli z owocami, które pozwoli nam 

jakim jest ciąża, wymaga specjalnego traktowania  utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi na 

bynajmniej nie tylko w obrębie brzuszka. wiele dłużej niż czekoladowa przekąska. 

Pomimo że każda z nas jest inna, to skóra wszyst- Obawiając się niedostatków witaminowych, które 

kich ciężarnych kobiet - bez wyjątku - jest narażona towarzyszą okresowi ciąży u większości kobiet, 

na ekstremalny test z elastyczności... W wyniku najlepiej oprócz dbania o jak największą różnor-

szczególnie mocnego rozciągania skóry brzucha odność posiłków włączyć do codziennego menu 

może dojść do utraty sprężystości i uszkodzenia preparat, który kompleksowo pomoże zadbać o 

tkanki łącznej, co powoduje powstawanie rozstę- nasze zdrowie i prawidłowy rozwój płodu, a 

pów. Mogą one pojawić się również na pośladkach, dodatkowo zapewni nam piękny wygląd (np. 

udach, biodrach, biuście i przedramionach, szcze- Prenatal Complex - ok. 37 zł za 60 kapsułek). 

gólnie jeśli u ciężarnej doszło do znacznego lub Ważne, aby taki preparat był bogaty we wszystkie 

szybkiego przyrostu wagi. Na szczęście jest coraz pierwiastki, których niedobory mogą nam grozić w 

więcej sposobów na likwidację rozstępów. W ciąży, np. cynk i żelazo - ważne dla pobudzenia 

gabinetach dermatologicznych oraz salonach syntezy keratyny - niezbędnego białka budulcowe-

piękności mamy do wyboru zabiegi endermologii, go cebulki  włosowej, czy cholina, która wzmacnia 

mikrodermabrazji, eksfoliacji, biostymulacji lasero- mikrokrążenie w obrębie skóry głowy. Żelazo, 

wej, elektrostymulacji czy rozjaśniające i spłyca- oprócz funkcji prourodowej, odgrywa kluczową 

Czy musimy być brzydkie w ciąży?

asze babcie miały zwyczaj mówić, że córka zabiera urodę, a syn jej 

dodaje. Zabobonom dziś już mało kto wierzy, ale niepodważalnym Nfaktem jest to, że ciąża ma wpływ na nasz wygląd. Warto posiąść 

wiedzę, która pozwoli nam na zadbanie o organizm w taki sposób, że piękny 

wygląd będzie dodatkową wisienką na torcie naszego oczekiwania na 

maleństwo. 

dieta
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organizmie. Cynk natomiast jest drugim co do ania skóry, ale także zmniejszymy ryzyko przed-

ważności, tuż po żelazie, mikroelementem obecnym wczesnych skurczów porodowych. Także w kwestii 

w ludzkim organizmie. Nawet najmniejsza komórka stosowanych w ciąży kosmetyków warto jednak 

naszego ciała potrzebuje cynku do prawidłowego skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę. 

podziału, zaś praca około 300 enzymów jest Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do 

regulowana przez ten pierwiastek. Znajduje się on wszelkich preparatów zawierających w swoim 

we wszystkich komórkach ciała, a w szczególności składzie witaminę A.

w komórkach oczu, wątroby, mózgu, mięśni oraz Specjaliści pracujący w salonach SPA są świadomi 

organów rozrodczych. Ważny jest również kwas ograniczeń i odpowiedzialności, jakie wywiera na 

foliowy, który oprócz istotnej ważnej roli w rozwoju nich oferowanie zabiegów kobietom ciężarnym. 

cewy nerwowej u płodu… dba o intensywność Wybierając się do profesjonalnego ośrodka, gdzie 

koloru naszych włosów. Zawarte w preparacie zabiegi wykonywane są z użyciem profesjonalnych 

żelazo i biotyna pozwolą na wzmocnienie i ładny preparatów, możemy skupić się na relaksie z 

wygląd naszych paznokci, a o jędrność i młody przekonaniem, że dbamy o swoje, a więc i dziecka 

wygląd naszej skóry zadbają antyoksydanty takie dobre samopoczucie. 

jak witamina C i E. Działanie antyoksydacyjne tych 

pierwiastków, czyli redukcja ilości wolnych rodników, Prenatal Complex to kompleksowe połączenie aż 

wydłuża nasze życie, zatrzymuje rozwój niektórych 28 witamin, soli mineralnych i składników roślinnych, 

nowotworów i podnosi ogólną odporność. Wysoki które pozwalają zminimalizować tak powszechne i 

poziom wita-miny E w organizmie pomaga zmniej- uciążliwe dolegliwości towarzyszące ciąży jak 

szyć zapadal-ność na choroby infekcyjne i przezi- mdłości. Jest to preparat o najbogatszym składzie i 

ębienia. jako jedyny produkt tego typu występuje w postaci 

Konieczne jest dbanie o prawidłowe nawadnianie kapsułki. Preparat został stworzony zarówno dla 

organizmu, które ma znaczący wpływ na wygląd pań planujących ciążę, jak również kobiet w ciąży i 

skóry i zapobieganie występowaniu obrzęków. Jeśli matek karmiących. Jest szczególnie wskazany, gdy 

mamy ochotę na świeżo wyciskane soki z owoców, chcemy uzupełnić dietę w witaminy i składniki 

najlepiej rozcieńczać je pół na pół z wodą, aby mineralne, wzmocnić organizm i poprawić samo-

uniknąć nadmiernego spożycia cukru. poczucie, wspomóc prawidłowy rozwój cewy 

nerwowej płodu. Po raz pierwszy cenne właściwości 

Jak wiadomo sama dieta w dbałości o urodę nie imbiru zostały wykorzystane w zestawieniu z 

wystarczy - trzeba ją wspomóc odpowiednimi tradycyjnymi witaminami. Pozwalają one zmini-

formami aktywności fizycznej. Po konsultacji z malizować tak powszechne dolegliwości towa-

ginekologiem bądź położnikiem możemy wybrać te rzyszące ciąży jak mdłości. Prenatal Complex 

najlepsze dla siebie. Regularna aktywność fizyczna uzupełnia dietę w witaminy i sole mineralne, wzmac-

nie tylko zapobiega nadmiernemu przyrostowi wagi, nia kości i dba o prawidłowy rozwój zębów (wapń, 

ale i pozwala na dotlenienie organizmu, co owocuje witamina D3), dba o utrzymanie prawidłowego 

pięknym kolorytem skóry, jak i jej jędrnością i ciśnienia, łagodzi kurcze mięśni (wapń, magnez, 

zniwelowaniem istniejącego oraz zapobieganiem potas), wspomaga prawidłowy rozwój układu 

zwiększenia się cellulitu. nerwowego, w tym cewy nerwowej (kwas foliowy, 

jod, cynk), dba o prawidłowe krwiotworzenie (kwas 

Także zabiegi kosmetyczne  zarówno te stosowane foliowy, żelazo, witamina B6), wzmacnia układ 

w domu, jak i w specjalistycznych salonach urody, w immunologiczny (selen, cynk, witamina C).  

tym SPA - muszą być dedykowane skórze kobiet Cena: 35 zł/60 kapsułek

ciężarnych. Zaopatrując się w specyfiki określane 

mianem „ciążowych” bądź „na tych cudownych 40 

tygodni”, mamy pewność, że są tak skomponowane, 

aby nie zawierały one szkodliwych substancji 

mogących przeniknąć do łożyska, ale i chronimy się 

przed alergiami i podrażnieniami, często męczącymi 

panie w odmiennym stanie. Stosując kosmetyki, 

należy unikać mocnych okrężnych ruchów na 

brzuchu - najlepiej ograniczyć się do głaskania go. 

Nie tylko unikniemy w ten sposób zbędnego naciąg-
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Wyjątkowa pielęgnacja

Lirene Będę Mamą to cztery kosmetyki prze- białkowej macierzy podtrzymującej skórę. Gdy już się 

znaczone do pielęgnacji skóry kobiet w ciąży. Ich pojawią, wyglądają jak paski delikatnej, różowej 

receptury zostały oparte na bezpiecznych i skóry, które z czasem bledną, pozostawiając ślady w 

skutecznych składnikach aktywnych, które pomagają postaci nieregularnych linii. Najczęściej umiejsca-

przeciwdziałać utracie jędrności i powstawaniu wiają się na brzuchu, biodrach, piersiach, udach i 

rozstępów. Kosmetyki rekomendowane są przez pośladkach, czyli obszarach, które „poszerzają się” w 

lekarzy ginekologów, a ich zapach został wybrany czasie ciąży. Zmiany o kolorze różowym, we 

przez kobiety w ciąży. wczesnej fazie, można jeszcze z sukcesem usunąć, 

Ciąża to wyjątkowy stan, podczas którego ciało dobierając odpowiednie preparaty pielęgnacyjne.

kobiety ulega przemianom. Zmiany w gospodarce Warto pamiętać, że im wcześniej przyszła mama 

hormonalnej potrafią korzystnie wpłynąć na stan cery zacznie stosować preparaty wzmacniające strukturę 

czy włosów, ale jednocześnie nie pozostają obojętne skóry (zwykle polecane od 4. miesiąca ciąży), tym 

na skórę ciała. Na początku ciąży zmiany te wydają bardziej opóźni lub uniknie powstawania rozstępów. 

się korzystne, ponieważ pod wpływem działania 

hormonów skóra staje się napięta i wygładzona. 

Jednak wraz z zaawansowaniem ciąży i 

zwiększeniem masy ciała, poddawana rozciąganiu, Kobiety w ciąży skupiają się przede wszystkim na 

traci swą elastyczność i nawilżenie. Naczynia silnie rozciągającej się skórze brzucha, ponieważ tę 

krwionośne stają się osłabione i uwidaczniają się w zmianę widać najszybciej i jest najbardziej 

postaci tzw. pajączków. Hormony powodują spektakularna. Trzeba jednak pamiętać, że przez 

dodatkowo rozszczelnianie zarówno naczyń 9 miesięcy osłabieniu ulega skóra innych części 

krwionośnych, jak i limfatycznych, przez co dochodzi ciała. Specjalnego traktowania wymagają piersi, 

do powstawania opuchnięć i obrzęków, a w które należy pielęgnować za pomocą preparatów o 

konsekwencji cellulitu. działaniu nawilżającym i ujędrnia-

U nielicznych kobiet silnie rozciągnięcie jącym. Zmianom ulega też pH skóry 

skóry w czasie ciąży nie pozostawia strefy intymnej, co może stać się przy-

widocznych śladów i w miarę szybko po czyną podrażnień i infekcji, dlatego te 

porodzie odzyskuje ona dawną ela- miejsca intymne wymagają szcze-

styczność. U części wiotkość pozostaje gólnej pielęgnacji odpowiednio do-

na dłużej, ale odpowiednimi kosme- branymi kosmetykami. Ponieważ na 

tykami udaje się po jakimś czasie odzy- skutek zmian hormonalnych skóra 

skać odpowiednie napięcie. Jeszcze u całego ciała staje się bardziej sucha, 

innych - rozciągnięcie pozostawia trwałe wiotka i mniej elastyczna - warto 

pamiątki w postaci rozstępów. Dlatego poświęcić czas na wmasowanie 

tak ważne jest stosowanie specjalnych odpowiednich preparatów nawilża-

kosmetyków dla mam, by dodatkowo jących i antycellulitowych.

wspomóc skórę w ciążowej i popo-

rodowej regeneracji. Nowa linia Lirene Będę Mamą to 

cztery kosmetyki przeznaczone do 

pielęgnacji skóry kobiet w ciąży 

- Intensywne serum zapobiegające 

Rozstępy powstają w wyniku wahania rozstępom, Wygładzający balsam 

masy ciała, wysiłku oraz zmian antycellulitowy, Ujędrniające serum 

hormonalnych skutkujących nadmier- na biust oraz Kremowy płyn do 

nym przeciążeniem osłabionych włókien higieny intymnej. Produkty zawierają 

tkanki łącznej oraz uszkodzeniami składniki aktywne o skutecznym 

Nie tylko brzuch

Problem numer jeden - rozstępy

iele przyszłych mam w ciąży pięknieje, ale jednocześnie obawiają 

się powstania rozstępów czy też utraty elastyczności skóry. O tym, Wczy wróci ona do dawnego wyglądu, decydują hormony, geny, ale 

też odpowiednia pielęgnacja.
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działaniu potwierdzonym w badaniach. Są 

rekomendowane przez lekarzy ginekologów, a ich 

zapach został wybrany przez kobiety w ciąży. 

Intensywne serum na rozstępy Lirene zawiera 

wyciąg z Cucurbita pepo, który chroni i regeneruje 

włókna kolagenu i elastyny, przywracając skórze 

elastyczność i odpowiednie napięcie, a  tym samym 

zabezpieczając ją przed pojawieniem się rozstępów. 

Serum zmniejsza także widoczność tych rozstępów, 

które już się pojawiły. Wosk z oliwek odżywia i nawilża 

skórę, a masło shea, naśladując strukturę naturalnej 

lipidowej osłony skóry, chroni naskórek, wykazując 

jednocześnie dodatkowe działanie odżywcze. Serum 

szybko się wchłania i pozostawia skórę delikatną i 

miękką.   

Pojemność: 200 ml

Rekomendowana cena detaliczna: 24,90 zł

 

Wygładzający balsam antycellulitowy Lirene 

skutecznie zmniejsza widoczność cellulitu, który 

pojawia się podczas ciąży.  Balsam zawiera masło 

kakaowe, dzięki któremu skóra staje się gładka i 

miękka. Poprawa jędrności następuje dzięki 

zawartości witaminy B3 i witaminy PP, które 

umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie skóry oraz 

stymulują syntezę struktur kolagenowych. Olej 

canola, witamina E i gliceryna wpływają na poprawę 

nawilżenia skóry,  wygładzają  i uelastyczniają  

naskórek, czyniąc skórę bardziej napiętą. 

Pojemność: 200 ml

Rekomendowana cena detaliczna: 19,90 zł

Ujędrniające serum do biustu Lirene zawiera wyciąg 

z Cucurbita pepo, który przywraca skórze elasty-

czność i odpowiednie napięcie. Dzięki zawartości 

wosku z oliwek skóra staje się gładka i miękka, a  

hialuronian sodu znacznie poprawia jej nawilżenie i 

jędrność. Dzięki temu delikatna skóra na biuście staje 

się bardziej napięta oraz zabezpieczona przed 

powstawaniem rozstępów. 

Pojemność: 150 ml

Rekomendowana cena detaliczna: 19,90 zł

Kosmetyki Lirene Będę Mamą:

Intensywne serum zapobiegające rozstępom  

Wygładzający balsam antycellulitowy

Ujędrniające serum do biustu 
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Skóra pod pełną ochroną

pieka nad maleństwem to również dbanie o jego skórę. Delikatna i 
wrażliwa wymaga ciągłej kontroli i troski. O
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UTRZYMUJE ODPOWIEDNIĄ 

WILGOTNOŚĆ SKÓRY, POMAGA 

W ZACHOWANIU JĘDRNOŚCI SKÓRY.

DO STOSOWANIA U DOROSŁYCH ORAZ

NIEMOWLĄT I DZIECI W KAŻDYM WIEKU.

KREM OCHRONNO-REGENERUJĄCY 

Z TLENKIEM CYNKU.

DERMOKOSMETYK REKOMENDOWANY 

W: 

POLECANY PRZY:

WYKAZUJE DZIAŁANIE 

PRZECIWZAPALNE, ŁAGODZI 

PODRAŻNIENIA, PRZYSPIESZA 

REGENERACJĘ SKÓRY DZIĘKI 

ZAWARTOŚCI:

l Tlenku cynku

l Ekstraktu z nagietka

l Oleju ze słodkich migdałów

l Witaminy E

l Bisabololu

l Witaminy F

POZBAWIONY BARWNIKÓW, PARABENÓW.

l Trądziku młodzieńczym

l Trądziku różowatym

l Łojotoku

l Oparzeniach słonecznych

l Zadrapaniach i otarciach naskórka

l Pieluszkowym zapaleniu skóry

l Odparzeniach



„Narodziny bez przemocy” Frederick 'a Leboyer 'a to przygaszonym świetle, szeptach, delikatnym dotyku 

niewielkich rozmiarów książka w sam raz do noworodka przekładającym go na brzuch mamy i 

kobiecej torebki lub większej kieszeni. Jednak ani przecięciu pępowiny, kiedy przestanie tętnić. 

okładka ze zdjęciem noworodka o dużym ziarnie i I wreszcie włożeniu noworodka z powrotem do 

niezbyt wysokiej jakości, ani rozmiar niewątpliwie wody, środowiska, z którego przybyło. A to po to, by 

nie zachęcają, a już na pewno nie zdradzają jak najbardziej złagodzić wejście dziecka w nowe 

niezwykle wartościowej treści. Zwłaszcza jeśli leży życie i by móc powiedzieć słowami Leboyer 'a: 

na półkach wśród opasłych i kolorowych porad- „Wszystko zaczęło się tak dobrze, że dziecko na 

ników macierzyńskich pełnych zdjęć słodkich zawsze zyskało zamiłowanie do przygody”.

bobasów i uśmiechniętych mam. To lektura, którą można polecić każdemu bez 

Gdy jeszcze odkryjemy, że autor - francuski położnik względu na poglądy, bo autor w żaden sposób nie 

i pisarz urodził się w 1918 r., a tę książkę napisał w narusza niczyich przekonań. Ta książka to swoiste 

latach 70., to wobec zmieniających się trendów i piękno narodzin. Narodzin, jakich życzę wszystkim 

opinii może pojawić się wątpliwość, czy rzeczywi- mamom i ich jeszcze nienarodzonym dzieciom na 

ście warto po nią sięgnąć. całym świecie, by już od narodzin zyskały wolę 

Treść jest w tej książce bardzo cenna. W sposób odkrywania nieznanego.

poetycki, ale nie infantylny, opisany jest poród z W 1983 roku na seminarium organizowanym przez 

pozycji przychodzącego na świat dziecka. Autor nieżyjącego już prof. Włodzimierza Fijałkowskiego  

zwraca uwagę na istotność i poszanowanie nowo- odbyła się prezentacja filmu „Narodziny bez 

rodka i jego potrzeb, których często nie bierze się przemocy”. Przekaz ten wstrząsnął sumieniami 

pod uwagę bądź mylnie interpretuje. Pochylając się widzów: personelu medycznego, rodziców. 

nad dzieckiem, poświęcając mu czas, odgaduje Walka o godne narodziny, wspomagana przez 

jego oczekiwania i podąża za nimi. Dzięki temu rodziców i położne, zaowocowała w Polsce 

rodzące się dziecko wchodzi w nowe życie bez powstaniem między innymi „Stowarzyszenia na 

zbędnego lęku i strachu. Rze-cz Naturalnego Rodzenia i Karmienia” (Ewa 

Leboyer pokazuje najbardziej optymalne warunki, w Nitecka), seminariów i kongresu „Jakość narodzin - 

których przychodzące na świat dzieci nie płaczą, a jakość życia” (Ewa Smuk), fundacji „Rodzić po 

witają się zdrowym okrzykiem i spokojnym świa- Ludzku” (Anna Otffinowska).

domym wzrokiem badają nowe otoczenie. Kontakty z wiodącymi organizacjami na całym 

To zdecydowanie nie jest poradnik z cyklu, jak świecie (Międzynarodowe Stowarzyszenia Psycho-

właściwie rozpoznać skurcze i kiedy zgłosić się do logii i Medycyny Pre i Perinatalnej i inne), uczestni-

szpitala. To kompendium wiedzy przygotowującej czenie w zagranicznych kongresach - pomogły nam 

nie tylko rodziców, ale wszystkie osoby uczestni- poznać niezwykłych ludzi, poświęcających swoje 

czące w porodzie na powitanie dziecka. By przyjęli życie sprawie należytego przyjścia na świat. Michel 

je z miłością, ale nie miłością wyrażającą się w Odent, Ina May Gaskin, Peter Fedor-Freybergh, 

sterylnym i jasno oświetlonym pokoju, by móc Suzanne Arms, Lewis Mehl, Gayle Peterson, Nico 

wreszcie dokładnie zobaczyć wyczekaną postać Vissel, David Chamberlain - to tylko niektórzy z nich.

dziecka, w ślicznych ubrankach i becikach, przy 

głośnych wiwatujących rozmowach. Chodzi tu o 

miłość okazaną w zaspokojeniu potrzeb maluszka - 
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Narodziny bez przemocy

dy z ciepłego, czułego łona matki wychodzimy na ten "najlepszy ze 

światów", jak jesteśmy przyjmowani? Ostre światło sali porodowej Grani nam oczy, hałas dręczy uszy, a co spotyka naszą delikatną 

skórę? Czy krzyk noworodka oznacza radość, czy wielkie cierpienie?

Frederick'a Leboyer



Doula uczy chustowania

Kim jest doula? Definicja ze strony Stowarzyszenia Doula w Polsce mówi, że, „Doula 

to wykształcona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, 

zapewniająca ciągłe niemedyczne, fizyczne, emocjonalne i informacyjne wsparcie 

dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie.”

Dlatego też zostałam doulą - by towarzyć i wspierać.

Co kocham w doulowaniu? Możliwość uczestniczenia w cudzie narodzin! Wspieranie 

kobiety i jej partnera w tak kluczowym momencie, jakim jest czas oczekiwania na 

dziecko.

Specjalizuję się w opiece okołoporodowej: przygotowanie do ciąży, porodu i połogu 

oraz towarzyszenie w trakcie porodu. Jestem również doradcą noszenia dzieci w 

chustach i nosidłach miękkich oraz instruktorem masażu dziecięcego. Cały czas 

rozwijam się, szkolę i szukam nowych pomysłów na siebie.

Chusta… Kawałek materiału tworzący niesamowitą przestrzeń – przestrzeń pełną 

bliskości, czułości i miłości.

Swoją przygodę z chustonoszeniem zaczęłam jeszcze w ciąży (z rozczuleniem 

spoglądam na zdjęcie brzuszka w 9. miesiącu ciąży i zachustowanej na nim lali na 

wysokości mojego nosa). I dokładnie ten moment polecam na zapoznanie się z 

chustowaniem. Wcześniejszy kontakt z chustą daje czas na naukę i opanowanie 

przestrzeni chusty oraz na opanowanie podstaw chustonoszenia, pozwala nauczyć 

się zasad działania chusty i nabyć pewności ruchów. Dlatego też pierwsze zajęcia 

stworzyłam z myślą o mamach i parach w ciąży. Uczę na nich noszenia brzuszka 

ciążowego w chuście, opowiadam o kangurowaniu, pokazuję pierwsze wiązania. 

Ciąża to jest naprawdę dobry czas na przygotowanie się do nowej roli.

A od kiedy nosimy dziecko w chuście? Przez pierwsze 2 tygodnie dajemy sobie czas 

na przywitanie się, poznanie siebie wzajemnie, na ochłonięcie po trudach porodu - po 

prostu na bycie razem, bliskość fizyczną i 

emocjonalną. Wtedy idealnym rozwiązaniem 

jest kangurowanie - kontakt skóra do skóry. Te 

pierwsze wspólne 2 tygodnie są niezwykle 

cennym czasem i powinny upłynąć w atmo-

sferze bliskości i spokoju. Przecież budujemy 

nową rzeczywistość i powoli uczymy się w niej 

żyć. Na to potrzeba czasu.

Dla kogo chusty? ‘Doktor biologii i badaczka 

rozwoju człowieka Evelin Kirkilionis twierdzi, że 

rodzice są ewolucyjnie wyposażeni w „intuicyjny 

program rodzicielski”, który idealnie współgra z 

biologicznymi potrzebami dziecka. Jego odczy-

tanie zakłócają jednak sprzeczne przekazy, 

dotyczące opieki nad dzieckiem, brak wsparcia 

ze strony otoczenia czy stres. Dr Kirkilionis jest 

zwolenniczką koncepcji „noszeniaka”, czyli 

niemowlęcia, które potrzebuje do przeżycia 

bliskiego kontaktu z opiekunem.’ - fragment z 

obiety kiedyś rodziły w samotności i odosobnieniu. Z czasem 

pojawiły się osoby, które towarzyszyły im w tych niezwykłych Kchwilach. Dziś kobiety już nie rodzą same.
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okładki książki „Więź daje 10.Samopoczucie opiekuna - gotowe narzędzie z 

siłę”, Evelin Kirkilionis. dołączoną instrukcją obsługi, poczucie siły sprawczej 

Jako gatunek nosimy się i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Chusta 

od zawsze i we wszy- doskonale też wpływa na laktację i zmniejsza ryzyko 

stkim. Chusta jest tylko wystąpienia depresji poporodowej.

narzędziem, które może 

nam w tym doskonale Chustowy świat stoi przed wami otworem.

pomóc. Jeżeli macie Pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, by do niego 

odruch, żeby przytulić, wkroczyć. Zapraszam!

wziąć na ręce płaczące 

dziecko, to wasz „intui-

cyjny program rodzi-

cielski” działa!

Co daje chusta? Zalet jest naprawdę cała masa. 

Poznajcie 10 zalet chusty, ale warto pamiętać o tym, 

że każdy w chustonoszeniu znajduje coś dla siebie i 

dobry powód, żeby chustować.

1. Bliskość - ciepło ciała, bliskość i dotyk kochanej 

osoby, znajome dźwięki: oddech, bicie serca, głos 

(pierwsze 3 miesiące w chuście można potraktować 

jak IV trymestr ciąży). 

2. Poczucie bezpieczeństwa - bezpieczny azyl dla 

dziecka. Mniejszy strach i obawa w nowym 

środowisku, szybsze kojenie nerwów i stresu.

3. Bezpieczna pozycja dziecka - prawidłowa 

fizjologiczna pozycja ciała dziecka (symetryczna, w 

osi ciała noszącego), kontrola nad ciałem dziecka.

4. Więź z dzieckiem - możliwość szybkiego Justyna Antonik - doula, doradca noszenia dzieci w 

reagowania na potrzeby dziecka (uczymy się siebie chustach i nosidłach miękkich, doradca rodzicielski, 

nawzajem). instruktor masażu dziecięcego i aktywnej szkoły 

5. Rozwój - wpływ na rozwój fizyczny, psycho- rodzenia. Mama 2 dzieci i entuzjastka Rodzicielstwa 

fizyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka. Bliskości.

Wierzcie mi - chuścioszki są znacznie bardziej Kontakt: 601 343 699, jadoula@chustobaby.pl, 

pogodne i otwarte na świat, bo poznają go od www.jadoula.pl

pierwszych dni swojego życia i aktywnie w nim FB / ChustoBaby / 

uczestniczą (oczywiście w miarę swoich możliwości) www.facebook.com/DoradcaMacierzynski

6. Komfort - wolne 2 ręce, łatwiejsze i sprawniejsze FB / Doula Justyna Antonik / 

podróżowanie i przemieszczanie się. Zyskujemy www.facebook.com/doulajustyna.antonik

większą mobilność, co znacznie poprawia nasz 

komfort psychiczny (nie ma elementu uwiązania się z 

dzieckiem w domu).

7. Aktywność - fitness i taniec w chuście, podróże, 

zakupy, wyjścia z psem, spacery. Dodatkowo 

przecież samo noszenie dziecka zapewnia nam 

aktywność fizyczną.

8. Elastyczność - większa możliwość dostosowania 

dziecka do trybu życia rodziny (przecież każdy może 

nosić w chuście).

9. Samopoczucie dziecka - sposób na problemy z 

brzuszkiem (w tym kolki), ząbkowanie, przeziębienia 

(niezastąpiony pomocnik podczas kataru i kaszlu), 

ulewanie, kłopoty ze snem i wyciszeniem.



Mama wraca do pracy

Od dłuższego czasu toczy się w Polsce dyskusja na temat macierzyństwa. Ma ona 

wiele aspektów i głos w niej zabierają bardzo różni aktorzy. Z jednej strony macie-

rzyństwo ma wymiar demograficzny, jak wszyscy wiemy, mimo odnotowywanego od 

kilku lat wzrostu współczynnika dzietności, Polska wciąż jest znacznie poniżej progu 

prostej zastępowalności pokoleń. Politycy społeczni głowią się więc, jak skłonić 

polskie rodziny - polskie kobiety - do posiadania dzieci, albo w ogóle, albo w liczbie 

większej niż jedno. Z drugiej strony dostrzega się niepokojąco niski odsetek kobiet 

aktywnych zawodowo - jeden z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Politycy 

zastanawiają się więc dodatkowo, jak sprawić, żeby więcej kobiet podejmowało 

pracę. Łatwo zauważyć, że te dwa cele mogą okazać się sprzeczne: jak bowiem 

jednocześnie kobiety mają i wychowywać więcej dzieci i być w większym stopniu 

obecne na rynku pracy?

Pytanie o powrót na rynek pracy kobiet - matek małych dzieci - jest więc absolutnie 

kluczowe i na czasie, tym bardziej, że powszechnie znane są trudności, na jakie 

narażone są młode matki na rynku pracy. Badanie przeprowadzone w ramach akcji 

„Mama wraca do pracy” realizowano metodą on-line, więc choć próba jest naprawdę 

duża (ponad 10 tysięcy respondentek!), to obejmuje ona przede wszystkim kobiety 

(matki małych dzieci) z większych miast i o lepszym niż przeciętnie wykształceniu. 

Najciekawszy wydaje się fakt, że do pracy wróciła większość matek dzieci w wieku 0-3 

lata. Nawet wśród matek dzieci naprawdę małych (od 6. miesięca do roku) pracuje już 

niemal połowa (48%). I choć przeważa motywacja ekonomiczna

- konieczność lub chęć poprawy domowych finansów, pojawiają się też z dużą 

intensywnością motywy związane ze społeczną i psychologiczną wartością pracy. 

Trzeba jednak podkreślić, że w absolutnej większości przypadków powrót na rynek 

pracy młodej matki jest możliwy dzięki opuszczeniu stanowiska przez kobietę z 

pokolenia „babć”. Babcia bowiem okazuje się główną instytucją opiekuńczo-

wychowawczą! Nieliczne tylko kobiety powierzają opiekę nad swoim dzieckiem 

żłobkowi (skądinąd żłobków praktycznie nie ma!) lub niani.  Młode matki ufają swoim 

matkom (lub teściowym) - na drugim miejscu wśród uczuć towarzyszących decyzji o 

powrocie do pracy wskazywana jest radość, że dziecko zostaje pod dobrą opieką. 

Powrót do pracy nie jest więc traumatyczny, tym bardziej że większość badanych 

starannie przygotowuje i siebie, i dziecko do owej zmiany: powszechnie stosowana 

jest strategia wychodzenia z domu najpierw na krótko, a potem na coraz dłużej.

Warto też podkreślić znakomitą wśród badanych świadomość swoich praw: 

dzisiejsze młode matki, przynajmniej te z grupy „miejskiej” i lepiej wykształconej, 

doskonale wiedzą, co może i co powinien pracodawca. 

Wydaje się, że wciąż daleko nam jednak do rozwiązania problemu połączenia 

aktywności zawodowej kobiet i pożądanego współczynnika dzietności. Babcia jest 

przecież wciąż potencjalnym pracownikiem! Szczególnie w kontekście planowanego 

wydłużenia okresu pracy (podniesienie wieku uprawniającego do świadczeń 

emerytalnych) „rodzinna samopomoc” nie wystarczy. Rozwiązanie problemu nie jest 

możliwe bez stworzenia systemu usług i wysokiej jakości instytucji edukacyjnych dla 

małych dzieci. Pamiętajmy też o matkach mieszkających poza wielkimi miastami, 

które wciąż borykają się nie tylko z problemem braku pracy, ale również ze 

stereotypami „lokującymi” je w domu.

olskie mamy, wracając do pracy, mają różne potrzeby oraz wiele 

dylematów i wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć. Aż 10 tys. z nich Popowiedziało szczerze o tym trudnym momencie w ich życiu w 

ankiecie, której patronem jest marka Bebilon. 
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Kobieta na 9 miesięcy przyjmuje funkcję biologicznego „pojemnika na życie”. Mężczyzna 

na ten okres powierza kobiecie to, co ma najcenniejsze - swój garnitur genów. Jest 

wówczas całkowicie zależny od kobiety; czeka cierpliwie, aż ciąża zakończy się 

narodzinami dziecka. W tym czasie nie może zrobić nic bezpośrednio dla ochrony życia 

dziecka.

Kiedy kobieta i mężczyzna kochają się, istnieje między nimi szczególne pole, w 

którym poczęcie i rozwój dziecka przebiega. Badania naukowe potwierdzają, że o 

pomyślnym przebiegu ciąży w dużej mierze decyduje stosunek ojca do poczętego życia. 

Jak kobieta myśli o swoim przyszłym dziecku? Jakie ma wyobrażenie swojego 

dziecka? Czego się spodziewa po dziecku?

Jakie ma wyobrażenie o macierzyństwie? Czy spodziewa się, że macierzyństwo 

będzie przyjemne, lekkie, pasjonujące, czy też raczej oczekuje, że będzie to trudny czas, 

obciążający, ciężki?

Czy dziecko przyjdzie oczekiwane tak jak największy cud i dar, czy też zabierze 

wolność, ograniczy ją? Czy macierzyństwo napełni życie rodziny spokojem, czy też 

rozhuśta lęki, niepokoje, obudzi wrogość do dziecka?

W dużej mierze stosunek do dzieci zależy od tego jakie są przekazy i doświadczenia 

rodzinne w tym zakresie i jakie były rzeczywiste doświadczenia matki jako oseska i 

dziecka. 

O tym, jak kobieta traktuje swoje powstające dziecko, decyduje siła jej wewnętrznego 

spokoju i postawa miłości do siebie całej. Otwiera się duże pytanie, czym jest miłość do 

siebie samej? Co oznacza i czym różni się od egoizmu? Kto uczy nas tej postawy w 

praktyce? Gdzie możemy ją praktykować? W rodzinie, ale czy w każdej?

Doświadczenia osób, które mają dostęp do wspomnień prenatalnych, wskazują, że 

dziecko w łonie mamy jest w miarę odporne na jej emocje. Jest tak jednakże tylko wtedy, 

gdy życie płodu nie jest zagrożone. W momentach zagrożenia życia cały płód skierowuje 

się do ciała matki i wchłania jej emocje, a także toksyny. W tych sytuacjach emocje matki 

oraz toksyny (papierosy, alkohol) mogą zostać zapamiętane przez dziecko jako 

niezbędne do przeżycia i tym samym stać się podłożem do uzależnień fizycznych i 

psychicznych.

Poród, jego przebieg oraz łagodność przyjścia dziecka na świat mogą zdecydować w 

dużej mierze o jego postawie do życia. W tym zakresie dużo się dzieje, ale chyba jeszcze 

więcej jest do zrobienia. Tak, aby moment przyjścia na świat kojarzył się dziecku z 

przyjemnością i z zaufaniem. 

Wychowanie zaczyna się od chwili, kiedy matka spojrzy na swojej nowo narodzone 

dziecko.

Jakie emocje wtedy przeżywa matka?

Jeśli dla rodziców ważne są pytania, jak dziecko wygląda, do kogo jest podobne, to, czy 

dziecko w tej rodzinie może być po prostu sobą, mieć swoją niepowtarzalną pieczęć 

energetyczną, niepowtarzalny wzór osobowości, czy też raczej będzie porównywane do 

kogoś innego lub do wyobrażenia rodziców? 

Szczególnie trudna relacja między dzieckiem a rodzicami jest wówczas, gdy rodzic 

(świadomie lub nieświadomie) oczekuje od dziecka uzupełnienia swoich potrzeb 

emocjonalnych: gdy dzięki dziecku czuje się bardziej kochany, ukojony, ważniejszy, 

bardziej pełny lub gdy oczekuje, że dziecko będzie się nim opiekowało, matkowało mu.

Mama, Matka i ja

acierzyństwo, ciąża, przekazywanie życia, nie ma na ziemi funkcji 

bardziej podstawowej, bardziej ważnej dla życia.M

Teresa Ossowska 
spec. I stopnia w zakresie 
psychoterapii klinicznej, psy-
cholog, psychoterapeutka.

Ośrodek Psychoterapii 
i Rehabilitacji Psychicznej
 "Aditus"
www.aditus.pl
e-mail: aditus@aditus.pl
telefon: +48 608 52 99 68 
ul. Madalińskiego 67/2 
Warszawa



Takim oczekiwaniom dziecko na ogół nie może poznawanie partnera. Codzienne rozwiązywanie 

się sprzeciwić, nie umie odmówić głasku, nagrody konfliktów, codzienne oddziaływanie kobiecości i 

emocjonalnej rodzicowi. męskości rodziców na siebie, codzienne pozna-

Dziecko może i powinna pracować, pomagać w wanie myśli, odczuć partnera jest znakomitym 

domu, opiekować się rodzeństwem, uczestniczyć ćwiczeniem rodzicielstwa.

intensywnie w życiu rodziny, ale jednego nie może na Czy rzeczywiście znam mojego partnera dziś, czy 

pewno: nie może być rodzicem dla swojego rodzica. wiem, co on czuje, a co mi się tylko wydaje? Lepiej 

Jeśli wejdzie w tę rolę - jego rozwój zostanie jest założyć, że raczej się tego potrzebuje codziennie 

zatrzymany lub zniekształcony. dowiadywać. 

Najlepszym, co rodzic może zrobić dla swojego 

dziecka, jest to, żeby nie mieć żadnych oczekiwań co Czy wiem, gdzie przebiega granica między mną a 

do swojego dziecka: wspomagać jego rozwój, ale nie nim dzisiaj? Czy znam siebie dzisiaj? Czego 

mieć żadnych oczekiwań „dla siebie”, dla swojego potrzebuję dzisiaj?

prestiżu i zadowolenia. 

Jedyne oczekiwanie to to, żeby znalazły własną To zadziwiające, jak dzieci instynktownie 

drogę, żeby były sobą. odczytują atmosferę, która jest między rodzicami. 

Jak towarzyszyć dziecku w rozwoju? Gdy jest dobrze, dzieci są zajęte własnymi sprawami, 

Najważniejszym czynnikiem jest autentyczna, „pyskują”, mogą być leniwe, a gdy konflikt iskrzy w 

nielękowa uwaga dla jego potrzeb, dla tego, co robi, powietrzu, potrafią „mieć dyżur w domu”, przyglądać 

czym się interesuje, co czuje, co lubi? Ważne jest się rodzicom. Są w pogotowiu”.

umieć pomóc dziecku rozróżnić potrzeby od Bardzo często, gdy te środki wpływu  dzieci na 

zachcianek. Sztuką jest umieć patrzeć głębiej na to, sytuacje w domu nie wystarczą, pojawiają się kłopoty 

jakie nasze dziecko rzeczywiście jest. wychowawcze z dziećmi, gdyż bardzo skutecznie 

skupiają one uwagę rodziców.

Jak się tego uczyć? Gdy konflikt jest ukryty pod powierzchnią, rozlany 

Dobrym polem ćwiczeń jest związek i rzeczywiste - dzieci mogą chorować.

?
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To książka, którą powinni przeczytać wszyscy rodzice, których dzieci bywają 
nieposłuszne i zbuntowane. Manipulują innymi, domagają się uwagi. Pozwoli 
posiąść wiedzę, jak nauczyć dziecko samodzielnego rozwiązywania problemów i 
radzenia sobie z emocjami. Książka przedstawia metodę rozwiązywania 
problemów poprzez współdziałanie, sprawdzoną w wielu rodzinach i szkołach na 
świecie. Uczy jak współpracując z dzieckiem, nauczyć je umiejętności, których 
najbardziej mu brakuje: dostosowania się, tolerowania frustracji i rozwiązywania 
problemów. Pokazuje, że dziecko nie zachowuje się źle celowo, ono po prostu nie 
zna innego sposobu i potrzebuje pomocy, aby nauczyć się reagować inaczej. 
Książka zawiera przydatny w pracy z dzieckiem formularz analizy trudności i 
nierozwiązanych problemów oraz konkretny plan działania wraz ze 
wskazówkami. Kładzie nacisk na faktyczne przyczyny niepożądanych zachowań 
u dziecka, a nie skupia się tylko na objawach problemów. Pokazuje na 
przykładach wybranych rodzin, jak zastosować metodę działania w praktyce, jak 
przetrwać wybuchy agresji i skutecznie im przeciwdziałać.

Autorem książki jest dr Ross W.Greene. Pracuje on na Wydziale Psychologii Virginia Tech, jest profesorem 
Wydziału Psychiatrii w Harvard Medical School.
Na co dzień pracuje z wieloma rodzinami, szkołami, ośrodkami terapeutycznymi i schroniskami dla 
nieletnich. Prowadzi wykłady na całym świecie. Jest autorem popartej badaniami metody rozwiązywania 
problemów z trudnym dzieckiem poprzez współdziałanie. 

Niecierpliwie wyczekiwane drugie wydanie kontynuacji bestse-
llerowego poradnika ciążowego Ciężarówką przez 9 miesięcy! 
Porady dotyczące zarówno dziecka, jak i sztuki przetrwania dla 
rodziców.
No dobrze, urodziło ci się dziecko, i co teraz? Kaz Cooke w poradniku 
Dzieciozmagania podsunie ci mnóstwo przydatnych i rzetelnych 
wskazówek w charakterystycznym, przezabawnym stylu, który stał 
się już jej znakiem rozpoznawczym. Dzieciozmagania, książka pełna 
fachowych rad ekspertów, do których zaliczają się też oczywiście 
doświadczeni rodzice, to coś więcej niż zwykły poradnik. Książka 
dodaje otuchy, rozśmiesza i nie zawiera ani krzty przemądrzałego 
perorowania o jedynie słusznej metodzie postępowania w tej czy innej 
sytuacji. Szeroki wachlarz porad, informacji i świetnych pomysłów dla 
rodziców to między innymi:
Noworodek i niemowlak (do końca 1. roku)
= jak przetrwać pierwsze tygodnie  biuścik  butelki  smoczki ?  
sen = płacz = jak radzić sobie w trudnych sytuacjach = budowanie 
więzi = zdrowie nowej mamy i jej dzidziusia = depresja poporodowa = ciało mamy po ciążowej 
eksploatacji = pierwsze dania = ząbkowanie
Małe dziecko (1 rok–3 lata) i przedszkolak (3–5 lat)
= pożegnanie z pieluchą = wspólne spożywanie posiłków = savoir-vivre dla malucha ?  najczęstsze 
choroby = gimnastyka = przygotowanie do szkoły

Dodatkowo
= rozwój psychiczny i fizyczny dziecka w wieku 0-5 lat = szczepienia ochronne = bezpieczeństwo ?  o 
czym musi wiedzieć tato = przyjęcia urodzinowe i prezenty = siedzenie w domu = chodzenie do pracy ?  
podróże z dzieckiem = gdzie zasięgnąć pomocy i rady? - najlepszy na świecie zbiór adresów i odsy-
łaczy= gry, zabawy i zabawki = i wiele, wiele innych

Oraz
= dzień z życia mamy idealnej („popraw push-up, zrób peeling stóp, zetrzyj wymioty”)

===

Biblioteczka
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Czy przyszłe mamy mogą korzystać
 z wód termalnych?

Unikać stresu

Wody termalne - mogę?

Co z tym chlorem?

Korzyści dla organizmu

- Korzystałam z basenów termalnych, będąc w ciąży. 
Wcześniej zapytałam mojego lekarza ginekologa, 
powiedział, że nie widzi żadnych przeciwwskazań - 
mówi Katarzyna z Białego-stoku. - Dzięki temu 
miałam okazję się zrelaksować, zregenerować siły. 
Wszystko wyszło na dobre mnie i mojemu synkowi. 

Wody w basenach termalnych, w zależności od 
źródła ich wydobycia, mają różnorodną zawartość 
mineralną. Nie bez znaczenia jest więc miejsce, 
które wybierzemy na leczniczą kąpiel. 

- Woda termalna pozyskiwana z odwiertu w 
Bukowinie Tatrzańskiej jest typu siarczanowo-         -
chlorkowo-wapniowo-sodowego o mineralizacji 1,5 
g/dm3 - komentuje Piotr Kuchta, prezes kompleksu 
BUKOVINA Terma Hotel Spa posiadającego 
największy zespół basenów termalnych w Polsce. - 
Ważne dla zdrowia zawarte w niej składniki to: sód, 
wapń, chlor, potas, siarka, magnez oraz chrom, które 
dobrze wpływają na kondycję kobiety ciężarnej.

Ciąża to szczególny okres dla kobiety. W czasie jej 
trwania przyszła mama dba o siebie ze wzmożoną 
starannością, a wszystko w trosce o dziecko. To, co 

W czasie ciąży szczególnie ważne jest nasze było wcześniej dostępne, w czasie ciąży często jest 
poczucie psychiczne. Kobiety ciężarne powinny zakazane. Pozostają jednak przyjemności, z których 
unikać sytuacji stresowych, gdyż dziecko w łonie przyszłe mamy nie muszą rezygnować… 
matki wyczuwa każde napięcie. Kąpiele za-żywane 
w wodach termalnych poprawiają ogólną kondycję 

 psychofizyczną i pomogą kobiecie w obniżeniu 
Częstym pytaniem zadawanym przez kobiety stresu.
ciężarne jest możliwość korzystania z basenów z 
wodą termalną lub zabiegów kosmetycznych – Kąpiele zażywane w wodach leczniczych 
opartych na leczniczych właściwościach tych wód. szczególnie poprawiają komfort psychiczny, 
Jak potwierdzają lekarze: kobiety będące w ciąży, stabil izują system nerwowy, przywracając 
jeżeli ciąża przebiega prawidłowo, mogą z wewnętrzny spokój  -  wylicza dr Anna Galica.             
powodzeniem korzystać z tego typu przy-jemności.  - Ale to nie wszystko, zmniejszają także otyłość, a 

nawet eliminują bezsenność. Dodatkowo rege-
- Zawsze w takich kwestiach najlepiej poradzić się nerują gospodarkę hormonalną organizmu, zna-
lekarza ginekologa prowadzącego ciążę, który cznie poprawiają przemianę materii, pomagają na 
udzieli nam wszystkich potrzebnych informacji i bóle głowy i stawów oraz zdecydowanie 
określi zdolność ciężarnej do korzystania z wód przyspieszają rekonwalescencję po zabiegach i 
termalnych - mówi dr Anna Galica, lekarz pediatra, przebytych schorzeniach.
specjalista neonatolog. - Pamiętajmy, że ciąża to nie 
choroba. 

Wiele kobiet, chcąc korzystać z kąpieli w basenie, 
czuje obawę przed niekorzystnym wpływem chloru 

Europejscy lekarze docenili właściwości wód na zdrowie swoje i dziecka. Obecnie lekarze starają 
termalnych już kilkaset lat temu. W Polsce lecznicze się obalić ten mit. Najnowsze badania nie wykazały 
źródła przechodzą swój renesans. Są znane głównie związku między chlorowaną wodą a niewłaściwym 
z pozytywnego wpływu na ludzki organizm: przebiegiem ciąży. Warto jednak, przed wizytą na 
polepszają samopoczucie, poprawiają wygląd skóry, basenie, 
a także są doskonałym środkiem leczniczym i 
rehabilitacyjnym. Wszystko dzięki ich specyficznemu 
składowi, który odznacza się unikatowym 
zestawieniem mikroelementów i pierwiastków oraz 
niskiemu charakterowi zasadowemu. Wody termalne 
mają więc wartościowy wpływ zarówno na przyszłą 
mamę, jak i dziecko.

Lecznicza kąpiel w czasie ciąży
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zapytać ginekologa o to, czy w naszym osobistym 
przypadku nie ma takich przeciwwskazań. Z 
pewnością wtedy będziemy spokojniejsze i w pełni Ciąża niekoniecznie musi oznaczać rezygnację z 
skorzystamy z pozytywnych właściwości kąpieli. przyjemności. Teraz przyszłe mamy planując wyjazd 
- Woda w bukowińskich termach zawiera jedynie w miejsca, gdzie będą mieć dostęp do wód 
niewielką ilość chloru konieczną do utrzymania termalnych, mogą w pełni cieszyć się relaksem i ich 
czystości w basenie - komentuje Piotr Kuchta. - dobroczynnym wpływem. 
Jeżeli lekarz ginekolog nie zaleci inaczej, przyszła                                                             Paulina 
mama może jak najbardziej z naszych basenów Świder
korzystać. 

Dla mam pragnących o siebie zadbać w okresie ciąży 
doskonałą formą relaksu, prócz kąpieli w basenach 
termalnych, są także zabiegi w spa. Specjaliści 
zalecają zabiegi, w których skład wchodzą tylko 
naturalne składniki. W trakcie ciąży należy unikać 
kosmetyków mających efekt rozgrzewający, zre-
zygnować z zabiegów laserowych oraz różnego 
rodzaju peelingów. 
- Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie trady-
cyjnych metod leczniczych, zabiegów z użyciem wód 
termalnych, odprężających i przeciwbólowych 
masaży (szczególnie tych w okolicach pleców i 
karku), a także rytuałów kosmetycznych mających 
na celu ujędrnienie oraz zregenerowanie skóry - 
komentuje Marcelina Bazydło, manager Spa 
Bukovina.

Mamy, do dzieła!

Zbiegi spa
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(możesz dodać do niej bardzo delikatnego, 

bezzapachowego płynu do higieny intymnej). Udaj 

się do lekarza, jeśli poczujesz pieczenie, swędzenie 

w okolicach intymnych. Nie stosuj żadnych środków 

na własną rękę, zawsze konsultuj się z lekarzem. 

Kobieta w ciąży poci się intensywniej. Abyś czuła się 

świeżo i komfortowo, bierz prysznic dwa razy 

dziennie. Jeśli lubisz kąpiele w wannie, pamiętaj, 

żeby się nie przegrzewać (temperatura wody do 37 

stopni Celsjusza) i nie kąp się dłużej niż 15 minut. W 

tym czasie  nie używaj zapachowych mydeł i 

drażniących środków. Aby wzmocnić piersi kieruj Bardzo ważna jest podczas ciąży prawidłowa higiena 
mocny strumień wody na biust. intymna. Drogą narządów moczowo-płciowych do 
Dbaj także o higienę jamy ustnej, gdyż w czasie ciąży organizmu kobiety może przedostać się wiele 
zwiększa się ryzyko wystąpienia próchnicy zębów. niebezpiecznych drobnoustrojów. Ciąża jest 
Szczotkuj zęby po każdym posiłku. Jeśli masz okresem, który sprzyja wystąpieniu infekcji, m.in. ze 

problem z krwawiącymi dziąsłami, używaj miękkiej względu na zmianę pH pochwy. Stąd właściwa 

pielęgnacja jest niezwykle istotna. Pamiętaj więc o szczoteczki, płucz jamę ustną naparem z szałwii lub 

codziennej zmianie bielizny (najlepiej jeśli jest ona rumianku. Koniecznie udaj się do dentysty na 
bawełniana i przewiewna). Jeśli używasz wkładek badanie kontrolne. 
higienicznych, często je zmieniaj. Podmywaj krocze 

dwa, trzy razy dziennie, używając czystej wody 

uroda

Higiena intymna

dpowiednia higiena w czasie ciąży jest warunkiem niezbędnym nie 

tylko do zapobiegania wielu infekcjom, ale również do zapewnienia Olepszego samopoczucia. Warto wiedzieć, że przez słowo „higiena” 

rozumiemy pielęgnację ciała, a także higienę psychiczną (dobry sen, 

samopoczucie itd.). 

Kremowy płyn do higieny intymnej 

•
•
•
•
•

W ciąży pH skóry strefy intymnej  ulega zmianom, co może stać się przyczyną 
podrażnień skóry i  infekcji.  Również po porodzie miejsca intymne wymagają 
szczególnej pielęgnacji.  Kremowy płyn do higieny intymnej Lirene stworzony 
został z myślą o codziennej pielęgnacji i higienie delikatnej skóry miejsc intymnych 
kobiet w ciąży i po porodzie. Płyn delikatnie myje i odświeża miejsca intymne, 
dbając jednocześnie o odpowiednią ochronę przeciwgrzybiczą i utrzymanie 
prawidłowego balansu pH (kwasowości). 
Innowacyjne połączenie KWASU MLEKOWEGO i NATURALNEGO 
PREBIOTYKU:

przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH miejsc intymnych,
chroni przed podrażnieniami i zaczerwienieniem,
wzmacnia naturalną barierę ochronną,
łagodzi stany zapalne,
zapewnia poczucie komfortu przez cały dzień. 

Płyn nie zawiera barwników, substancji zapachowych, parabenów i mydła, 
dzięki czemu jest niezwykle łagodny i bezpieczny dla skóry kobiet w ciąży i po 
porodzie.
Pojemność: 300 ml Rekomendowana cena detaliczna: 13,99 zł

reklama
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