
Brought to you by & 1

Zdrowie kobiety 
PRZEWODNIK NATURY

Suplementy,  
przepisy i codzienne 
porady dla każdej 
kobiety



Brought to you by & 2

Pierwsze kroki ............................................................. 3

Suplementy dla kobiet – ściągawka ................................. 4

Składniki odżywcze, które pomogą Ci  
rozkwitać w każdym okresie życia .................................... 5

Pokonaj stres, zdynamizuj swoje życie ..................... 7

Odżywiaj się mądrze ........................................................ 8

Dodaj adaptogeny ........................................................... 9

Kontroluj swoją wagę ................................................. 10

Codzienne posiłki dla dobrej figury .......................... 11

Dynia makaronowa Primavera ......................................... 11

Greckie mini-pieczenie z indyka ....................................... 12

Sałatka z komosy ryżowej, fasoli cannellini i szpinaku ....... 12

Granita z jaśminową zieloną herbatą  
i borówką amerykańską ................................................... 13

Dlaczego każda kobieta powinna pokochać  
swoje serce .................................................................. 14

5 Najlepszych sposobów wsparcia zdrowia  
Twojego serca ................................................................. 14

Dieta dla zdrowych piersi .......................................... 15

Piękno pochodzi z wnętrza .............................................. 16

Nawyki żywieniowe dla pięknej skóry .............................. 16

Zdrowy (i szczęśliwy) cykl .......................................... 17

6 Ziół i suplementów dla przyjemniejszego okresu............ 17

Spis treści:

O firmie NOW:
NOW jest liderem w branży naturalnych 
produktów od roku 1968. Z dumą oferujemy 
suplementy diety, odżywki dla sportowców, zdrową 
żywność, produkty do pielęgnacji ciała oraz olejki 
eteryczne. Firma do dziś pozostaje własnością 
rodziny i zawsze byliśmy wierni naszej misji – 
dostarczania wartościowych produktów i usług, 
które pomagają ludziom prowadzić zdrowsze życie.

NOW 
nowfoods.com 
twitter.com/nowfoods 
facebook.com/nowfoodsofficial 

Delicious Living 
deliciousliving.com 
twitter.com/deliciousliving 
facebook.com/deliciouslivingmag
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W jaki sposób możemy więc odnaleźć tę najlepszą drogę do osiągnięcia 
wspaniałej formy fizycznej i znakomitego samopoczucia? Trzeba zrozumieć 
podstawy funkcjonowania naszego organizmu i traktować własne zdrowie 
jak złożony, ale pełen niezwykłego wigoru ekosystem. Dobre zdrowie 
wymaga współdziałania rozmaitych czynników, które w połączeniu wspierają 
rozwój ciała i umysłu. Złożone układy rozrodcze, nieustannie zmieniająca 
się równowaga hormonów oraz żywe umysły kobiet wymagają diety pełnej 
różnorodnych składników odżywczych. A na dodatek, wraz z upływem 
życia nasze potrzeby ulegają zmianom; musimy je obserwować i stopniowo 
dokonywać odpowiednich korekt.

Pierwsze Kroki
Opracowanie jednego planu dbania o zdrowie który byłby 

odpowiedni dla każdej kobiety jest równie realne jak 
uszycie damskich dżinsów w uniwersalnym rozmiarze. 
Jednakże kobiety w rozmaitym wieku próbują wpasować 
się w uniwersalny plan, dzięki któremu mogłyby czuć się 
dobrze. Wendy Bazilian, doktor zdrowia publicznego 
i dietetyk, współautorka książki Eat Clean, Stay Lean 
(wydawnictwo Rodale, 2015), twierdzi iż jest to jedno 
z naszych najbardziej błędnych wyobrażeń na temat 

kobiecego zdrowia. „W coraz większym stopniu zdajemy 
sobie sprawę z tego, że nasze indywidualne cechy wymagają 

indywidualnego podejścia.”
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Uzbrojone w wiedzę o funkcjonowaniu naszych 
organizmów możemy wziąć sprawy naszego zdrowia 
we własne ręce. „W większym stopniu zaczynają nas 
inspirować sprawy zdrowia” – mówi dr Bazilian, która jest 
również specjalistką w dziedzinie zdrowia oraz fitness, 
certyfikowaną przez American College of Sports Medicine. 
„Zdajemy sobie sprawę, że w układance jaką jest zdrowie 
jest więcej elementów. Można dużo powiedzieć na 
temat odżywiania i ćwiczeń, ale oprócz tego jest sen, 
odpoczynek, rekreacja, relaks i są przyjemności.” Poznanie 
tych wszystkich elementów i eksperymentowanie z nimi 
dla sprawdzenia jaki mają na Ciebie wpływ, może pomóc 
Ci stworzyć taki plan dbania o zdrowie, który będzie do 
Ciebie dopasowany jak rękawiczka.

„Suplementy trzeba rozsądnie dobierać” – mówi 
Wendy Bazilian. „W szczególności dla kobiet ważne jest 
odpowiednie dobranie. Trzeba wiedzieć dlaczego przyjmuje 
się suplement i skorzystać z wiedzy osoby, która może 
doradzić.” Poleca rozpoczęcie od preparatu multiwitamino-
wego do codziennego stosowania, który uzupełni brakujące 
w diecie, potrzebne kobietom składniki odżywcze.

Wszystkie kobiety powinny również wziąć  
pod uwagę:

•  Kwasy Omega-3. Przy ćwiczeniach aerobowych  
i dla równowagi nastroju oraz aby wspomóc utrzymanie 
prawidłowej i zrównoważonej odpowiedzi immunologicznej.

•  Witaminę D. Dla wsparcia zdrowia kości oraz dla  
utrzymania na dłuższą metę ogólnego zdrowia i wellness.

•   Białko. Ma krytyczne znaczenie dla utrzymania  
z upływem lat tkanki mięśniowej oraz młodego tempa 
metabolizmu kobiety.

Suplementy dla kobiet – 
ściągawka

„Trzeba wiedzieć dlaczego 
przyjmuje się suplement  
i skorzystać z wiedzy osoby, 
która może doradzić.”
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DORASTANIE
•  Cynk. Ten istotny składnik mineralny sprzyja zdrowym funkcjom 

endokrynologicznym oraz wspiera rozwijający się układ odpornościowy.

•  Wapń, witamina D, witamina A. Te witaminy pomagają młodemu 
organizmowi kobiety zbudować masę kości, która będzie mu potrzebna  
w długim, zdrowym życiu.

•  Żelazo. Gdy dziewczęta zaczynają miesiączkować i tracić krew, istotne staje 
się utrzymanie stabilnego poziomu żelaza.

WCZESNA DOROSŁOŚĆ
•  Witaminy B complex. Wspomagają bardzo istotny w tym okresie życia 

rozwój funkcji poznawczych.

Składniki odżywcze, które pomogą Ci rozkwitać  
w każdym okresie życia
Żyjące w realnym świecie kobiety nie zawsze mają czas na przygotowanie takich posiłków, których 
potrzebują ich organizmy i umysły. Nawet jeśli Twoja dieta jest zrównoważona, często nie uzyskujesz 
wystarczającej ilości składników o kluczowym znaczeniu.
Na szczęście suplementy mogą wypełnić braki składników odżywczych.
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OKRES OKOŁOMENOPAUZALNY 
(okres 10 lat przed menopauzą)

•  Melatonina. Ten składnik odżywczy pomaga 
kobietom zasnąć i spać w latach, kiedy wiele  
z nich ma często kłopoty ze snem.

 •  Niepokalanek. Może być pomocny na 
objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

MENOPAUZA
•  Keratyna i biotyna. Sprzyja zdrowiu 

włosów, ulegających z wiekiem przerzedzeniu.

 •  Pluskwica groniasta. Może pomóc  
złagodzić typowe objawy menopauzy,  
jak uderzenia gorąca.

•  Magnez. Pomaga zrelaksować układ  
nerwowy i poprawia sen.

PO MENOPAUZIE
•  DHA. Może pomóc w utrzymaniu prawidłowych 

funkcji poznawczych.

 •  Kurkumina. Może pomóc w utrzymaniu zdrowej 
i zrównoważonej odpowiedzi immunologicznej przy 
bólach i dolegliwościach związanych z nadmiernym 
wysiłkiem oraz może przyczyniać się do wspierania 
zdrowia mózgu i serca.

•  Witamina D, wapń oraz magnez.  
Te składniki odżywcze wspierają zdrowie kości.

•  Witamina K-2 (MK-7). Pomaga utrzymać 
zawartość wapnia w kościach oraz zachować 
elastyczność naczyń krwionośnych.

Promieniej  
w swoim  
złotym wieku
To jest wspaniały czas, gdy stajemy 
się starsze. „Nigdy nie żyliśmy 
dłużej z większym potencjałem do 
dobrego starzenia się”, mówi Wendy 
Bazilian. Dzięki coraz to nowym 
badaniom dowiadujemy się, że 
nie są nieuniknione pewne rzeczy 
związane z wiekiem i na które nie 
można zaradzić. „Istnieją naukowe 
dowody, że można rozwijać mięśnie 
w latach 80-tych. Zawsze było 
wiadomo, że nie mogą powstać 
nowe komórki mózgu a teraz 
to przekonanie zostało obalone. 
Zdrowy tryb życia, ćwiczenia a nawet 
poczucie szczęścia mogą budować 
komórki mózgu.”Zrozumienie w jaki 
sposób te elementy układanki – jak 
odżywianie, ćwiczenia, styl życia  
i sen – współdziałają dla 
wzmocnienia zdrowia, oraz 
dokonywanie wyborów które w ciągu 
lat pomagają je wzmocnić, mogą 
pomóc kobietom kwitnąć w każdym 
wieku. Wendy Bazilian zwraca 
uwagę na to, że w Azji percepcja 
menopauzy jest zupełnie odmienna 
i podkreśla, że powinno to skłonić 
wszystkie kobiety do przemyślenia 
czym jest starzenie się: „Nazywają 
to drugą wiosną. To jest wspaniała 
przemiana.”

WIEK ROZRODCZY
•  Kwasy Omega-3. Dla wsparcia zdrowia  

układu odpornościowego oraz aby lepiej radzić sobie  
z typowym codziennym stresem, psychicznym  
i fizycznym.

 •  Kwas foliowy. Ta witamina z grupy B  
ma krytyczne znaczenie dla rozwoju mózgu  
oraz kręgosłupa dziecka.

•  DHA. Ważny dla rozwoju poznawczego dziecka.

•  Jod. Wspiera prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

•  Kolagen. Może trudno w to uwierzyć,  
ale produkcja kolagenu w Twoim organizmie  
zaczyna spowalniać w połowie lat 20-tych.
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Ginger Rogers robiła to samo co Fred 
Astaire, ale do tyłu i na wysokich 
obcasach. To widać, że dzisiejszych 
czasach rytm jest szybszy a życiowe kroki 
bardziej skomplikowane. Długotrwały 
stres powoduje, że nadnercza pompują 
nienormalnie wysokie ilości hormonu stresu 
– kortyzolu, podnosząc ciśnienie i poziom 
cukru we krwi, obniżając odpowiedź 
immunologiczną organizmu i czyniąc nas 
bardziej podatnymi na wypalenie, a nawet 
na choroby. Nie zawsze mamy wpływ na 
wymagania jakie stawia nam praca, rodzina 
i życie w XXI wieku, jednakże możemy coś 
zrobić aby przeciwdziałać codziennemu 
zmęczeniu które wszędzie jest udziałem 
kobiet. Poza wszystkim innym: stres 
i zmęczenie to nie tylko nieprzyjemne 
odczucia przed jutrzejszym służbowym 
spotkaniem, bo w przyszłości mogą mieć 
również konsekwencje dla zdrowia.

Pokonaj stres,  
zdynamizuj 
swoje życie

To widać, że dzisiejszych 
czasach rytm jest szybszy 
a życiowe kroki bardziej 
skomplikowane.
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Wzbogać swoją dietę:

Formuła posiłku energetycznego

suplementów dla 
naszej energii

To co jesz i w jaki sposób jesz, może Ci pomóc zwalczyć 
wyczerpanie; ważna rada na początek może Cię 
zaskoczyć: jedz częściej. Ale oznacza to częstsze jedzenie 
pełnowartościowej żywności zawierającej dużo składników 
odżywczych, a nie takich rzeczy jak ciastka, chipsy i inne 
przetworzone i rafinowane pokarmy oraz napoje, które 
dostarczają dużo kalorii ale niewiele składników odżywczych. 
I nie słodkiej, nasyconej kofeiną żywności która powoduje 
gwałtowne wzrosty i spadki poziomu cukru we krwi oraz 
energii. Zamiast tego delektuj się białkiem i świeżymi 
produktami przy każdym posiłku – a dla niektórych z nas 
powinno to być co trzy godziny. Zróżnicowane źródła białka 
– fasole, ryby i masła orzechowe pomagają w utrzymaniu 
zdrowia kości, mięśni i skóry, zaś produkty bogate w błonnik 
dają poczucie napełnienia, stabilizują poziom cukru we krwi 
i dostarczają istotnych składników odżywczych  
– na przykład magnezu. 

Aby organizm miał pożytek ze składników zawartych 
w pożywieniu, nasz układ pokarmowy powinien 
prawidłowo funkcjonować i przyswajać wszystkie cenne 
substancje, by mogły zostać wykorzystane. Jeżeli masz 
przewlekłe problemy trawienne, takie jak nietolerancja 
glutenu, nietolerancja laktozy lub zespół jelita drażliwego, 
może to mieć wpływ na poziom energii. Nawet 
łagodne dolegliwości ze strony układu pokarmowego 
mogą wyczerpywać, spróbuj więc odkryć naturalne 
metody promowania zdrowia przewodu pokarmowego 
i zwiększania wchłaniania składników odżywczych.

Następny punkt – ruszaj się, niezależnie od tego jak bardzo 
czujesz się zmęczona. Choć na samą myśl o ćwiczeniu 
możesz odczuwać się jeszcze większe zmęczenie – 
zmobilizuj się i zakładaj trampki, bowiem ruch wywołuje 
odpowiedzi komórkowe, które generują więcej energii. 
Nie musisz rozpoczynać od intensywnego programu 
treningu siłowego i kondycyjnego w rodzaju CrossFit. Jeżeli 
dotychczas nie ćwiczyłaś regularnie, rozpocznij od wolnych, 
niezbyt intensywnych form aktywności – może to być na 
przykład choćby 15-minutowy spacer w ciągu dnia.  
Nie tylko buduje mięśnie i spala tłuszcz, ale również 
stymuluje mięśnie do tworzenia więcej mitochondriów, 
które z kolei generują więcej energii.

Niektóre wybory żywieniowe i styl życia są 
kluczem do utrzymania szybkiego tempa; 
jednakże suplementy pomagają również 
w długotrwałym zachowaniu stabilnej 
produkcji energii. Oto kilka dobrych pozycji, 
wybranych na podstawie badań.

1. Witaminy B-complex: Mitochondria, 
stanowiące ośrodki energii w każdej komórce naszego ciała, 
przetwarzają białko, glukozę oraz tłuszcz w energię. Niezbędne 
dla tego procesu są witaminy wchodzące w skład B-complex.

2. Koenzym Q10 (CoQ10): Badania wskazują,  
że koenzym Q10 wspomaga funkcjonowanie mitochondriów  
i produkcję energii.

3. L-karnityna: Ten składnik odżywczy pomaga 
transportować tłuszcze w głąb komórek, aby mogły tam zostać 
spalone tworząc energię. Badania wskazują, że może to 
wspierać produkcję energii.

4. Witamina C: Witamina C wspiera gruczoły nadnerczy 
i pomaga organizmowi wytwarzać L-karnitynę. Jednakże 
większość ludzi nie uzyskuje wystarczającej ilości tej 
witaminy, nawet ci którzy jedzą cytrusy Florida. Jedynie 56% 
Amerykanów uzyskuje rekomendowaną ilość witaminy C. 

5. Magnez: Odciążanie mózgu jest równie ważne jak 
utrzymywanie go na wysokich obrotach. Magnez wspomaga 
normalną reakcję na stres i pozwala odprężyć się mięśniom, 
co prowadzi do lepszego snu i w efekcie – do większej 
energii. Wiele kobiet przyjmujących suplementy wapnia 
może nie uzyskiwać wystarczającej ilości magnezu dla jego 
zrównoważenia.

6. Kwas alfa liponowy: Zmiatacz wolnych rodników, 
odgrywa również kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia 
mitochondriów.

6. Ryboza: Ryboza wspomaga tworzenie DNA i RNA oraz 
wspiera produkcję energii w organizmie.

Jedna porcja węglowodanów, białka lub tłuszczu  
= energia na jedną godzinę. Przy każdym posiłku połącz wszystkie 
trzy elementy i zawsze wybieraj składniki odżywcze najwyższej jakości, 
w formie najbliższej postaci w jakiej występują w naturze – na przykład jabłko 
zamiast soku jabłkowego; albo jeszcze lepiej – jabłko (błonnik i węglowodany) 
z garścią migdałów (białko i tłuszcze).

Odżywiaj się mądrze

7
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Dodaj adaptogeny

Olejki eteryczne łagodzące 
stres i wzmagające energię4

Ta klasa suplementów pomaga organizmowi dostosować się do poziomu codziennego 
stresu przez wsparcie dla zdrowego funkcjonowania nadnerczy i, jak sugeruje nazwa, 
pomaga Ci zaadaptować się do życia pełnego nieustannych zmian.

RÓŻENIEC GÓRSKI: W niedawno przeprowadzonym przez szwedzkich naukowców 
badaniu, które trwało cztery tygodnie i obejmowało 60 osób stwierdzono, że suplementy 
zawierające różeniec górski (Rhodiola) wspierają poziom energii oraz ogólną sprawność 
umysłu, a w szczególności koncentrację. Badanie z roku 2014 opublikowane w The Journal 
of Alternative & Complementary Medicine wskazało, że to zioło również poprawia nastrój. 
Dawkowanie: 500-1000 mg na dzień.

ELEUTHERO: Eleuthero, nazywany syberyjskim żeń-szeniem, wykazuje działanie 
wspierające zdrową reakcję immunologiczną. 
Dawkowanie: 200 mg na dzień.

WITANIA OSPAŁA: Ashwagandha czyli witania ospała stanowi kluczowy element 
tradycyjnej medycyny ajurwedyjskiej. Może wspierać poziom energii oraz utrzymanie 
spokojnego, zrelaksowanego nastroju. 
Dawkowanie 500 mg na dzień.

KORZEŃ LUKRECJI: To zioło jest od stuleci tradycyjnie stosowane przez chińskich 
zielarzy. Korzeń lukrecji (Licorice Root) jest znany ze względu na swoje działanie 
wspierające odporność oraz funkcjonowanie nadnerczy. 
Dawkowanie według wskazań na opakowaniu. Nie powinny stosować kobiety ciężarne.

GRZYBY: Maitake, shiitake oraz reishi to trzy najpopularniejsze grzyby o działaniu 
adaptogenicznym, są one bogate w składniki odżywcze. W tradycyjnej chińskiej 
medycynie od dawna są cenione jako środki energizujące. 
Dawkowanie: według wskazań na opakowaniu.

Olejki eteryczne doskonale pomagają wyciszyć się, ożywić, skoncentrować uwagę oraz dają jeszcze inne możliwości.  
Oto parę najlepszych opcji do wypróbowania, do zastosowania w dyfuzorze do aromatoterapii albo do stworzenia  
kosmetyku własnej produkcji.

Olejek 
eteryczny Właściwości Zalecane zastosowania Środki ostrożności

Bergamotowy Ożywczy, inspirujący, 
podnoszący na duchu

Wdychać, stosować w dyfuzorze Zwiększa wrażliwość skóry

Jaśminowy Romantyczny, relaksujący, 
uspokajający

Wdychać, stosować w dyfuzorze lub  
dodać do kąpieli

Może powodować reakcję  
alergiczną; nie stosować w ciąży

Lawendowy Kojący, normalizujący, 
równoważący

Wdychać, stosować w dyfuzorze lub  
dodać do kąpieli albo do olejku do masażu

Nie są znane

Wetiwerowy Uspokajający, stabilizujący Dla przygotowania odmładzającej kąpieli 
zmieszać z lawendą lub ylang ylang

Nie są znane
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Zacznijmy od tego, czego nie należy robić:  
Pomijać posiłków, co dezorganizuje nasz metabolizm. Dr Mark 
Hyman, lekarz i autor książek: Ultrametabolism (wydawnictwo 
Scribner, 2006) oraz Ultrametabolism Cookbook (Scribner, 
2007) mówi, że jest to szczególnie ważne na początku dnia. 
„Pomijanie posiłków wprowadza mini-głodowanie między 
posiłkami, co zaburza metabolizm” mówi dr Hayman. 
Rozpocznij dzień posiłkiem bogatym w białko, aby sprawnie 
uruchomić swój system i aby uzyskać niezbędne aminokwasy, 
które pozwolą dłużej mieć poczucie sytości. 

I dalej: Daj sobie spokój ze sztuczną żywnością, napakowaną 
tłuszczami trans. Bardzo przepraszam, ale lody o niskiej 
zawartości tłuszczu i niskokaloryczne chipsy ziemniaczane  
– to zbyt piękne aby mogło być prawdziwe. Wysoce 
przetworzone i pozbawione właściwości odżywczych składniki 
„udają” żywność, ale mogą również zaburzać metabolizm 
– mówi dr Hyman. Dobrze wiadomo, że tuszcze trans, które 
często czają się w smażonych i w niektórych pieczonych 
daniach „fast food” podwyższają całkowity poziom 
cholesterolu oraz poziom „złego” cholesterolu (LDL), zaś 
obniżają poziom „dobrego” (HDL). „Spowalniają metabolizm 
i spalanie tłuszczu oraz ograniczają wrażliwość na insulinę,  
co może sprzyjać wzrostowi wagi ciała”, mówi dr Hyman. 

Pamiętajmy również, że co prawda ilość kalorii ma 
znaczenie, ale rodzaj spożywanych kalorii może być jeszcze 
ważniejszy. Należy nastawić się na żywność o niskim 
indeksie glikemicznym; indeks glikemiczny to jest wartość 
liczbowa, która przedstawia szybkość z jaką pożywienie 
podnosi poziom cukru we krwi. Żywność o wysokim 
indeksie glikemicznym jak biały ryż, zwykłe bajgle 
i ziemniaki powoduje gwałtowny wzrost poziomu cukru, 
co przyspiesza wydzielanie insuliny i może mieć negatywny 
wpływ na metabolizm. Lepiej jeść produkty o niskim 
indeksie – fasolę, produkty pełnoziarniste i warzywa, które 
nie tylko utrzymują poziom cukru pod kontrolą ale również 
szybko dają poczucie sytości.

Niestety, z wielu przyczyn metabolizm 
kobiety – skomplikowane procesy naszego 
organizmu w których pożywienie zamienia 
się w energię – może ulegać spowolnieniu. 
Lata odchudzania z efektem yoyo mogą 
zdemolować metabolizm. Również upływ 
lat może powodować jego spowolnienie. 
Na szczęście jest dobra wiadomość: przyjęcie 
paru naturalnych strategii może odnowić 
metabolizm. 

Kontroluj  
swoją wagę
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Składniki

3 całe dynie makaronowe (po ok. 0,45 kg każda)
2 łyżki Ellyndale Organics® Olive Oil (dodajemy osobno)
1 cebula (pokrojona w kostkę)
2 cukinie (pokrojone w kostkę)
1 szklanka słodkiej papryki (czerwonej, żółtej lub  
pomarańczowej lub pomieszanej, pokrojonej w kostkę)
1 szklanka różyczek brokuła
3 duże ząbki czosnku (przeciśnięte przez praskę lub 
posiekane)
1 puszka (ok. 0,8 kg) całych pomidorów (w soku)
Grilowany kurczak
1 łyżka płatków czerwonej papryki (lub do smaku)
1 łyżkeczka suszonego oregano
1 łyżka świeżego tymianku, lub 1/2 łyżeczki suszonego
sera asiago (przybranie)

Przygotowanie

1. Rozgrzać piekarnik do temperatury 220°C. Dynie przeciąć 
w połowie długości i usunąć nasiona przy pomocy łyżki. 
Umieścić przeciętą stroną do góry na papierze do pieczenia. 
Skropić 1 łyżką oliwy z oliwek, doprawić solą i pieprzem. 
Obrócić przecięciem w dół i piec przez 25 minut.

2. W międzyczasie rozgrzać pozostałą część oliwy w dużym 
rondlu, na średnim ogniu. Dodać cebulę, cukinię, dynię, słodką 
paprykę i brokuły. Obsmażać ok. 5 minut, aż warzywa zaczną 
mięknąć, często mieszając. Dodać czosnek, wymieszać do 
połączenia. Dodać rozgniecione łyżką pomidory. Przyprawić 
płatkami papryki, oregano, tymiankiem, solą i pieprzem. 
Smażyć jeszcze przez około 5 minut.

3. Kiedy dynia jest już miękka, przy pomocy widelca 
zestrugać z niej włókna przypominające spaghetti. Rozłożyć 
w płaskich miskach. Na „spaghetti” nałożyć sos Primavera 
i plastry grillowanego kurczaka, posypać serem. Podawać 
bezpośrednio po przygotowaniu. 

Osoby stosujące dietę powodującą wystąpienie 
efektu yoyo często tracą mięśnie i odzyskują 
tłuszcz. Wysiłek w czasie ćwiczeń aerobowych z pew-
nością intensyfikuje metabolizm i efekt ten trwa przez 
godziny po zakończeniu ćwiczenia, lecz mięśnie spalają 
więcej kalorii niż tłuszczu – nawet gdy leżysz na kanapie. 
Nadmiar ćwiczeń aerobowych może gwałtownie zwiększyć 
wydzielanie hormonów stresu, jak kortyzol, i ograniczyć 
działanie hormonów tarczycy, co prowadzi do zmęczenia 
oraz spowolnienia metabolizmu (szybkości spalania kalorii 
przy spoczynku) – mówi naturopata dr Natasha Turner. 

Oprócz tego, długotrwałe ćwiczenia aerobowe o umiarko-
wanej intensywności mają skłonność do obniżania pozio-
mu leptyny – hormonu sytości – powodując wystąpienie 
wilczego apetytu po ćwiczeniu. Jak uważają obie ekspertki, 
zupełnie inna jest sytuacja w przypadku ćwiczeń 
siłowych połączonych z krótkimi, intensywnymi 
sesjami aerobowymi: następuje stymulacja  
hormonów spalających tłuszcz jak testosteron  
i ludzki hormon wzrostu, co intensyfikuje  
metabolizm. Wypróbuj 30- do 45-minutowe  
ćwiczenia trzy razy w tygodniu, łączące okresy aero- 
bowe (przerywane krótkimi wypoczynkami) i ćwiczenia 
siłowe. W dni bez ćwiczeń spaceruj 30 do 60 minut.

Te pyszne, proste posiłki utrzymują kalorie pod kontrolą, bez utraty smaku 
i składników odżywczych.

Posiłki na co dzień dla 
dobrej figury

Kobieca siła

Dynia makaronowa Primavera
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Składniki
3/4 szklanki Living Now® Organic Quinoa  
(komosy ryżowej – dobrze wypłukanej)
1/4 łyżeczki soli
1 1/2 szklanki wody
1 łyżka Ellyndale Organics® Olive Oil
1/2 dużej, słodkiej cebuli (pokrojonej w kostkę)
5 1/2 szklanek słodkiej papryki pokrojonej w kostkę  
(czerwonej, żółtej lub pomarańczowej)
0,45 kg świeżych liści szpinaku
1 puszka (415 ml) fasoli cannellini (wypłukanej i odsączonej)
2 duże ząbki czosnku (przeciśnięte przez praskę lub posiekane)
1 łyżeczka płatków z czerwonej papryki

Przygotowanie

1. W małym rondelku zmieszać komosę z solą i wodą. 
Doprowadzić do wrzenia. Zmniejszyć ogień i gotować pod 
przykryciem jeszcze przez 10 minut. Zdjąć z ognia, odstawić na 
5 minut, spulchnić widelcem.

2. W międzyczasie w dużej patelni rozgrzać oliwę na dosyć 
dużym ogniu. Dodać cebulę i paprykę, obsmażać ok. 5 minut 
do zmięknięcia. Dodać szpinak i fasolę, ogrzewać jeszcze 
około 5 minut do zmięknięcia szpinaku. Dodać czosnek, płatki 
czerwonej papryki, sól i pieprz do smaku. Wymieszać.

3. W dużej misce połączyć ugotowaną komosę z mieszanką 
szpinakową. Podawać bezpośrednio po przygotowaniu.Składniki

1/2 dużej cebuli
3 duże ząbki czosnku
1/2 szklanki greckich oliwek bez pestek
1/2 szklanki sera typu greckiego feta
0,7 kg chudej piersi indyka, mielonej
1 łyżka suszonego oregano
1 łyżka sosu Worcester
1 łyżka octu z czerwonego wina
1/2 szklanki bułki tartej (świeżej lub suszonej) 
1 jajko
1 łyżka Ellyndale Organics® Olive Oil

Przygotowanie

1. Rozgrzać piekarnik do temperatury 220°C. W mikserze 
połączyć cebulę, czosnek, oliwki i ser feta, miksować impulsowo 
do zgrubnego pocięcia składników (nie rozdrabniać do stanu 
puree). W dużej misce wymieszać masę cebulową z indykiem, 
oregano, sosem Worcester, octem, bułką tartą i jajkiem. Dobrze 
wymieszać ręcznie, bez ugniatania. 

2. Mięso podzielić na 4 równe części. Z każdej z nich uformować 
mini pieczeń, umieścić na papierze do pieczenia. Skropić oliwą, 
przyprawić do smaku solą i pieprzem. Piec przez 20-25 minut, aż 
termometr mierzący temperaturę mięsa pokaże 75 °C.

Sałatka z komosy ryżowej,  
fasoli cannellini i szpinaku 

Greckie mini-pieczenie z indyka
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Zielona herbata ma, co prawda, mniej kofeiny niż 
kawa, ale zawiera więcej składników odżywczych 
intensyfikujących metabolizm. Jak wykazują badania, 
zawarty w zielonej herbacie polifenol będący pochodną katechiny: 
galusan epigallokatechiny (EGCG) współdziała z kofeiną 
w optymalizacji metabolizmu – jest to magiczny efekt trwający 
dłużej niż w przypadku samej kofeiny. 
Zaparzone zielone herbaty zawierają różne ilości kofeiny 
i polifenoli, więc jeśli poważnie podchodzisz do kontroli wagi, to 
przyjmuj standaryzowany ekstrakt, zawierający w dawce 50 mg 
kofeiny i 90 g EGCG – trzy razy dziennie, przed posiłkami.  
A oprócz tego przemyć do swojej diety więcej 
kreatywnych przepisów kulinarnych na pyszne rzeczy.

Granita z jaśminową zieloną  
herbatą i borówką amerykańską
Składniki 
1 1/2 łyżki liści zielonej herbaty jaśminowej
1 1/2 szklanki gorącej wody (60 °C)
1/4 szklanki plus 2 łyżeczki miodu 
3/4 szklanki świeżych lub mrożonych borówek amerykańskich lub 
czarnych jagód amerykańskich
2 łyżki świeżego soku pomarańczowego
2 łyżki świeżego soku z cytryny

Przygotowanie

1. W czajniczku zalać zieloną herbatę gorącą wodą i pozostawić na 
3 – 4 minuty. Napar zlać do dużej miski, liście wyrzucić.  
Dodać miód, wymieszać do rozpuszczenia. Dodać pozostałe składniki. 
Wstawić do zamrażalnika, mieszać co godzinę aż do zestalenia; po 
zestaleniu pozostawić w zamrażalniku jeszcze na około 3 godzin. 
Zeskrobać do mniejszych miseczek – granita jest gotowa.

Zielona herbata

Dwa elementy  
kontrolowania wagi
Tran
Badania wykazują, że tłuste ryby oraz tran mogą 
być dla osób z nadwagą pomocne w kontrolowaniu 
wagi, zwłaszcza w połączeniu z ćwiczeniami. Kwasy 
tłuszczowe Omega-3 zawarte w rybach utrzymują 
normalny poziom insuliny, co pomaga zapobiec 
utracie masy mięśniowej. „Tran ma działanie 
odwrotne do tłuszczów trans”, mówi dr Hayman. 
„Intensyfikuje metabolizm i wspomaga 
zrównoważoną odpowiedź immunologiczną”. 
Spróbuj przyjmować 1 do 2 gramów tranu dziennie.

Śpij aby stracić  
(kilogramy)
Spróbuj mieć przynajmniej 8 godzin snu 
każdej nocy. Pozbawienie snu zwiększa wydzielanie 
greliny, hormonu który mówi Twojemu organizmowi 
że jesteś głodna oraz zmniejsza ilość leptyny, hormonu 
który daje poczucie sytości. W rezultacie nie jesteś 
w stanie oprzeć się pokusie śmieciowego jedzenia, 
które czeka w kuchni.
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Choroby serca to zabójca kobiet numer 
jeden. Jest numerem trzecim jako zabójca 
kobiet w wieku poniżej 45 lat. Do sześciu 
razy więcej kobiet umiera na serce niż na 
raka piersi.  
„To jest ważne i zawsze musimy o tym 
pamiętać”, mówi Wendy Bazilian. Właśnie 
wybór żywności, suplementów i nawyków 
związanych ze stylem życia które wspierają 
serce, ma krytyczne znaczenie dla każdej 
kobiety. Oto od czego należy zacząć.

Ogranicz spożycie mięsa. Jedz mniej mięsa, a jeżeli już jesz mięso, to ze zwierząt 
karmionych trawą. Jak wykazało pewne badanie, ludzie mający wysoki poziom CLA, 
znajdującego się w wołowinie i wyrobach mlecznych pochodzących od krów karmionych 
trawą, mają ryzyko zawału serca niższe o więcej niż jedną trzecią.

Wybieraj oliwę z oliwek Extra Virgin. Zawiera ona jednonienasycony tłuszcz, 
w którym jest mnóstwo zmiataczych wolnych rodników – polifenoli, zaś najnowsze badania 
sugerują, że może on oddziaływać na geny wpływające na zdrowie serca.

Nie ignoruj stresu. Jak wskazują badania, kobiety które stwierdzają, że stres jaki 
wywołuje u nich praca jest „zdecydowanie zbyt wysoki” mają o prawie 50 procent większe 
ryzyko wystąpienia choroby serca. Często stres w większym stopniu wpływa na kobiety niż 
na mężczyzn, stwierdza lekarz, dr Patrick Fratellone. „Kobiety muszą łączyć role: matki, żony 
i pracownika”. Dla złagodzenia stresu zaleca swoim pacjentkom 15-minutową medytację 
dwa razy w tygodniu, 30 minut ćwiczeń trzy razy w tygodniu i zajmowanie się swoim hobby 
dwa razy w tygodniu, po 30 minut.

Dokładnie szczotkuj. Dokładne mycie zębów i dziąseł dwa razy dziennie zmniejsza 
ryzyko choroby serca aż o 70%.

Wyłącz telewizję. Obszerne badanie przeprowadzone w Australii wykazało, że u ludzi 
oglądających telewizję przez 4 godziny dziennie lub dłużej ryzyko śmierci spowodowanej 
chorobą serca było 80 procent wyższe niż u ludzi, którzy oglądali telewizję przez 2 godziny 
dziennie lub krócej. Podobne badanie przeprowadzono w Kanadzie i wykazało ono, że 
prawdopodobieństwo śmierci w wyniku choroby serca u osób które większą część dnia 
spędzały siedząc było o 54 procent większe niż u ludzi, którzy stali lub chodzili przez połowę 
dnia lub dłużej.

5 Najlepszych sposobów wsparcia zdrowia Twojego serca

Dlaczego  
każda kobieta 
powinna  
pokochać  
swoje serce
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U jednej Amerykanki na osiem, w ciągu życia 
rozwinie się inwazyjny rak piersi. Eksperci 
twierdzą, że to co jesz i jak dużo uzyskujesz 
pewnych składników odżywczych może 
odgrywać ogromną rolę we wspieraniu zdrowia 
piersi. Oprócz uwzględnienia w diecie dużych 
ilości owoców i warzyw oraz pełnych ziaren 
zbóż w chlebie i w płatkach, zastosuj się do 
następujących rad dla zdrowia piersi:

Dieta dla 
zdrowych piersi

Picie alkoholu w każdej postaci – tak, nawet 
czerwonego wina – podnosi ryzyko zachorowania 
na raka piersi. Tylko jeden drink codziennie podwyższa 
ryzyko zachorowania w ciągu życia o 5 procent, zaś przy 
sześciu drinkach ryzyko wzrasta aż o 40 procent – mówi 
dr Leena Hilakivi – Clarke. Faktem jest, że alkohol jest 
winny w prawie 11 procentach przypadków raka piersi, 
jak stwierdzają brytyjscy badacze którzy prześledzili losy 
ponad miliona kobiet w okresie 7 lat. Co prawda wyniki 
badań nie pozostawiają wątpliwości co do istnienia 
ryzyka powodowanego przez alkohol, jednakże brak jest 
jasnego wytłumaczenia tego zjawiska.

Toast za zdrowie 
piersi: wodą  
gazowaną

• Postaw na orzechy włoskie. Zawierają zarówno 
korzystne dla zdrowia kwasy Omega-3, jak i antyoksydanty 
oraz fitosterole (inny rodzaj roślinnych tłuszczów) – 
wykazano, że wszystkie one wspierają zdrowie piersi. 
Ponieważ orzechy włoskie zawierają mnóstwo tłuszczu 
(zdrowego typu, ale jednak tłuszczu) i skoncentrowanych 
kalorii, zwróć uwagę aby zastąpić nimi inne przekąski, a nie 
jeść ich oprócz codziennej porcji przekąsek, bowiem wzrost 
wagi ciała podwyższa ryzyko raka piersi.

• Zamień kawę na herbatę. Badacze stwierdzili, że 
wśród tysięcy kobiet te które regularnie piły zieloną herbatę 
miały niższe ryzyko zachorowania na raka piersi. Przez im 
więcej lat i im częściej kobiety piły herbatę, tym silniejsza 
była ochrona piersi. Herbata zawiera silne zmiatacze 
wolnych rodników; supergwiazdą wśród nich jest galusan 
epigallokatechiny (EGCG). Zielone i białe herbaty zawierają 
szczególnie dużo EGCG, lecz pewną ilość zawierają również 
herbaty czarne oraz ulung. EGCG dezaktywuje szkodliwe 
wolne rodniki i pomaga regulować szlaki sygnałowe 
związane ze zmianami rakowymi.

• Spożywaj dużo błonnika. Błonnik wspiera zdrowie 
piersi, lecz wielu kobietom go brakuje. Kobiety powinny 
starać się uzyskać 25 g dziennie. Nasiona chia, jagody, 
fasole, jicama oraz owies są doskonałymi źródłami błonnika.

Inne bogate źródła błonnika w pożywieniu:
• Gruszka, ze skórką, 1 średnia 5,5 g
• Spaghetti z pełnoziarnistej pszenicy, ugotowane,  
 1 szklanka 6,2 g
• Groch łuskany ugotowany, 1 szklanka 16,3 g
• Soczewica ugotowana, 1 szklanka 15,6 g
• Karczoch ugotowany,1 średni 10,3 g
• Groszek gotowany, 1 szklanka 8,8 g
• Łuskane nasiona słonecznika, 1/4 szklanki 3,9 g

• Zasil kwasem foliowym. Kwas foliowy ma 
kluczowe znaczenie dla prawidłowego podziału i wzrostu 
komórek. Ta witamina z grupy B jest potrzebna do tworzenia 
DNA i RNA, w których zawarty jest przepis na tworzenie 
wszystkich komórek organizmu. Ostatnio badacze z Fred 
Hutchinson Cancer Research Center poinformowali, że 
uzyskiwanie przez kobiety dużych ilości kwasu foliowego 
z diety i suplementów wspiera zdrowie piersi, w porównaniu 
z kobietami o bardzo małym spożyciu.
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Piękno pochodzi  
z wnętrza

Jeszcze coś dla skóry
Upływ lat nie tylko zmniejsza zapał do katowania się chodzeniem na wysokich obcasach – na 
naszej skórze z wiekiem mogą się pojawić przebarwienia. Chociaż uszkodzenia pod wpływem lat 
ekspozycji na słońce już nastąpiły, coraz więcej kosmetyków do pielęgnacji skóry zapewnia jej roz-
jaśnienie dzięki zastosowaniu takich składników jak czerwone algi, kwas kojowy oraz witamina C.

WSKAZÓWKA – JAK UNIKNĄĆ TRĄDZIKU: utrzymuj w czystości swój telefon komórkowy! 
Telefon zbiera bakterie, które przenosi na Twoją twarz.

„Procesy naprawy i odbudowy organizmu postępują od 
środka na zewnątrz”, mówi dr Logan. „Odżywianie ma 
duży wpływ na ogólny wygląd skóry”.

•  Zrezygnuj z rafinowanego cukru, który sprzyja stanom 
zapalnym i stresowi oksydacyjnemu. W zamian zastosuj 
naturalne substytuty, takie jak ksylitol, erytrytol lub stewia. 

• Ogranicz stosowanie i spożycie oleju roślinnego.

•  Gotuj w wodzie, na parze, duś. Żywność przygotowy-
wana w wysokiej temperaturze, w suchym środowisku 
(grilowana, smażona lub pieczona) może mieć 
wpływ na starzenie się organizmu, ponieważ zawiera 
uformowane końcowe produkty zaawansowanej glikacji 
(AGEs), które zniekształcają kolagen.

Skóra jest największym organem Twojego 
ciała, a organizm wymienia co miesiąc 
wszystkie 19 milionów komórek skóry.  
To wielka praca, więc rób to co możliwe aby 
mu w tym pomóc. Potrzebujesz większej 
zachęty? Twój wysiłek nie tylko uczyni Cię 
piękniejszą – mówi doktor naturopata 
Alan Logan, współautor książki Your Skin, 
Younger (wydawnictwo Cumberland House, 
2010).”Badania wykazują, że uszkodzenia 
skóry często stanowią odbicie zdrowia 
i żywotności danej osoby”, stwierdza 
doktor. Spójrzmy na prowadzone ostatnio 
badania dotyczące bliźniąt: okazało się, 
że wyglądające młodziej mają zdrowsze 
nawyki, mniej stresu, mniej problemów ze 
zdrowiem – i żyją dłużej.

3 Nawyki żywieniowe  
dla pięknej skóry
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Zdrowy  
(i szczęśliwy) cykl

(według Surya Little of Prajna Yoga w Santa Fe, NM)

•   Rumian rzymski (Chamaemelum nobile). Zioło 
kojące, łagodzi lekkie skurcze towarzyszące menstruacji. 
Spróbuj wypić 3 filiżanki herbatki dziennie podczas 
bolesnych dni.

•   Olejek z wiesiołka dwuletniego (Oenothera 
biennis). Może zmniejszyć łagodny dyskomfort 
piersi towarzyszący menstruacji. Spróbuj suplementu 
zawierającego 2000-3000 mg tego olejku dziennie.

•  Magnez. Sprzyja odprężeniu mięśni. Znajdziesz go 
w fasoli lima, tofu, malinach oraz w migdałach lub 
możesz spróbować suplementacji – kobiety w wieku 
powyżej 30 lat, 320 mg dziennie.

•  Kwasy tłuszczowe Omega-3. Mogą pomóc 
zmniejszając ból towarzyszący skurczom. Znajdziesz je 
w rybach zimnowodnych, siemieniu lnianym, zielonych 
liściastych warzywach oraz w orzechach włoskich lub 
możesz spróbować suplementacji, 1000 mg EPA oraz 
700 mg DHA.

•  Potas. Pomaga utrzymać równowagę elektrolitową 
organizmu. Znajdziesz w morelach, czarnej fasoli, 
wiśniach i w soczewicy lub możesz spróbować 
suplementacji 100 mg dziennie.

•  Tyrozyna. Jest to aminokwas sprzyjający pozytywnemu 
nastrojowi. Znajdziesz go w serze cheddar, mleku 
sojowym i fasoli lub możesz spróbować suplementacji 
750 mg dziennie.

• Pozycja półksiężyca

• Pozycja mostu

• Pozycja nieboszczyka

• Pozycja kąta na siedząco

• Pozycja leżąca z nogami pod kątem

• Rozciąganie nóg w leżeniu

• Pozycja psa z głową w dół

• Pozycja pługa

Czy co miesiąc walczysz z atakami trądziku, 
skurczami i wahaniami nastroju? Nie jesteś 
jedyna. Według American College of 
Obstetricians and Gynecologists, 82 procent 
Amerykanek doświadcza przynajmniej 
jednego z tych symptomów. Możesz przeklinać 
dziedzictwo Ewy, ale możesz również coś 
zrobić, aby okres stał się przyjemniejszy.

Wiele najpopularniejszych wskazówek 
zdrowego życia zyskuje jeszcze na 
prawdziwości gdy rozpoczyna się okres, na 
przykład: ogranicz spożycie cukru, jedz więcej 
warzyw i produktów bogatych w wapń i ćwicz 
więcej. Bowiem mogą one wspomagać zdrową 
odpowiedź zapalną i wpływać na skurcze, 
stabilizując przy tym nastrój.

6 Ziół i suplementów dla  
przyjemniejszego okresu

8 pozycji jogi dla spokojniejszego okresu
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Ashwagandha Extract 
450 mg Veg Capsules 
90 kapsułek wegetariańskich 

● Standaryzowany ekstrakt
● Zmiatacz wolnych rodników
● Wspiera system immunologiczny

CurcuBrain™ 
400 mg Veg 50 Capsules 
50 kapsułek wegetariańskich 

●  Zoptymalizowana kurkumina  
Longvida®

● Przenika barierę krew-mózg
●  Kurkumina w wolnej postaci  

o lepszej biodostępności

4603

2395

Zioła  
i rośliny

Ashwagandha czyli witania ospała (Withania somnifera) to 
zioło, szeroko stosowane w ajurwedzie, systemie tradycyjnego 
ziołolecznictwa indyjskiego. Ashwagandha jest stosowana jako 
tonik o ogólnym działaniu oraz “adaptogen”, środek pomagający 
organizmowi zaadaptować się do przejściowego, normalnego stresu. 
Ponadto wstępne dane sugerują, że Ashwagandha wspiera zdrowie 
systemu immunologicznego.

Kurkumina jest silnym neutralizatorem wolnych rodników znanym 
ze wspomagania zrównoważonego systemu immunologicznego, ale 
także ze słabej biodostępności. CurcuBrain™ marki NOW® zawiera 
Longvida® OptimizedCurcumin, która wykazuje w badaniach do 65 
razy większą biodostępność wolnych kurkuminoidów w porównaniu 
do kurkuminy generycznej. Longvida® jest wchłaniana w przewodzie 
pokarmowym i rozprowadzana po całym organizmie w postaci 
aktywnej, wolnej kurkuminy. Longvida® wykazuje zdolności przenikania 
bariery krew-mózg i wspomagania zdrowia tkanek nerwowych. 
Ashwagandha wspiera zdrowie systemu immunologicznego.
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Chaste Berry Vitex 
Extract  
300 mg Veg Capsules 
90 kapsułek wegetariańskich 

● Standaryzowany ekstrakt
● Zawiera dzięgiel chiński
● Wspomaga funkcje endokrynologiczne

Curcumin  
Veg 60 Capsules 
60 kapsułek wegetariańskich 

● Z ekstraktu z kłączy ostryża długiego
● Standaryzowany ekstrakt
● 95% kurkuminoidów

Menopause Support  
Veg Capsules 
90 kapsułek wegetariańskich

●  Mieszanka ziołowa łagodząca  
objawy menopauzy

● Standaryzowane ekstrakty

Libido Fem™  
Veg Capsules 
60 kapsułek wegetariańskich

●  wzmacnia pociąg ku intymności
●  zawiera klinicznie testowaną, 

opatentowaną formułę Libifem®

4773 4638

3325

3374

Female Balance™  
Formuła wsparcia dla kobiet 
90 kapsułek wegetariańskich

●  Zawiera dziki pochrzyn, niepokalanek, 
dzięgiel chiński oraz GLA

3295

Kelp  
325 mcg Veg Capsules 
250 kapsułek wegetariańskich

●  325 μg naturalnego jodu
●  Wspomaga zdrowe funkcjonowanie 

tarczycy

2675

Chaste Berry czyli niepokalanek jest tradycyjnie, od stuleci używany 
przez zielarzy; pozyskuje się go z owoców drzewa Vitex agnus-castus. 
Nowsze badania naukowe wykazały, że niepokalanek może wspierać 
prawidłowe funkcje endokrynologiczne. Ekstrakt z niepokalanka zawarty 
w tym suplemencie jest standaryzowany na zawartość agnuzydów, 
aktywnych składników niepokalanka. Dzięgiel chiński dopełnia formułę 
wspierającą zdrowie kobiety.

Female Balance™ marki NOW® to unikalna, ziołowa formuła przeznaczona 
dla kobiet. Dla wsparcia zdrowej równowagi kobiecego organizmu 
połączyliśmy w niej standaryzowane, ziołowe ekstrakty z dzikiego pochrzynu 
i niepokalanka z odżywczym wsparciem dzięgielu chińskiego, GLA, witaminy 
B-6 oraz kwasu foliowego.

Kurkumina jest głównym składnikiem bioaktywnym znajdującym się  
w kłączach ostryżu długiego (kurkumy) (Curcuma longa), rośliny należącej 
do rodziny imbirowatych. Kurkuma jest od wieków stosowana jako środek 
barwiący i aromatyzujący w kuchni Azji Południowej, a także jest od tysięcy 
lat zalecana przez tradycyjnych ajurwedyjskich zielarzy. Szeroko zakrojone 
badania kurkuminy prowadzą współcześni naukowcy, ze względu 
aktywność jaką wykazuje w rozmaitych biologicznych procesach.

Menopause Support marki NOW® zawiera zalecane dawki kluczowych 
składników, o udowodnionym działaniu wspierającym zdrową reakcję na 
naturalne zmiany zachodzące w trakcie menopauzy. Mieszanka zawiera 
standaryzowane ekstrakty ziołowe oraz dodatkowe składniki odżywcze, 
które w połączeniu tworzą dobrze zbilansowany produkt dla kobiet.

Libido Fem™ to preparat ziołowy przeznaczony dla kobiet zawierający  
w sobie opatentowaną formułę Libifem®, unikatowy ekstrakt z kozieradki, 
używanej od wieków w celu zwiększenia seksualnego pragnienia kobiety. 
Ostatnio przeprowadzne badania klinicznie na grupie kobietę w wieku  
20-49 lat wykazały, że Libifem® wspiera uczucie intymności oraz  
pobudzenie seksualne i witalność u zdrowych kobiet. Wykazano również,  
że preparat Libifem® podtrzymuje prawidłową funkcję endokrynną u kobiet.
które w połączeniu tworzą dobrze zbilansowany produkt dla kobiet.

Kelp (listownicowce) to duże, liściaste wodorosty należące do 
klasy brunatnic (alg brunatnych) rosnących w formie „lasów” 
w chłodniejszych wodach oceanów. Listownicowce od wieków 
stanowią istotny, pożywny składnik potraw kuchni chińskiej, japońskiej 
i koreańskiej. Są także doskonałym źródłem jodu, który jest istotny dla 
zdrowego funkcjonowania tarczycy.
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Cal-Mag Caps 
120 kapsułek 

●  Zawiera pierwiastki śladowe 
oraz witaminę D

Calcium & Magnesium 
Softgels Capsules 
120 kapsułek softgel 

● Zawiera witaminę D i Cynk

Cal-Mag DK Caps 
180 kapsułek 

● Kompletna formuła dla kości
● Z witaminą D-3 i witaminą K-2

Magnesium Malate 
1000 mg Vegetarian 180 Tablets  
180 tabletek wegetariańskich 

● Ochrona układu nerwowego

Magnesium & 
Potassium Aspartate 
with Taurine 
120 Veg Capsules 
120 kapsułek wegetariańskich

●  Ochrona serca, mięśni  
i układu nerwowego

● Z tauryną

12651251

1267
1300

1267

Minerały

Kapsułki softgel NOW Calcium & Magnesium zawierają witaminę D oraz 
Cynk i oferują doskonale zrównoważony, synergiczny zestaw niezbędnych 
składników mineralnych. Ten preparat stworzony po to, aby kości i zęby 
były mocne, wspomaga również prawidłowe funkcjonowanie enzymów 
i zapewnia wsparcie antyoksydacyjne. Forma miękkich kapsułek softgel 
zapewnia lepsze wchłanianie i przyswajanie składników niż gdyby były 
podane w postaci zwykłych kapsułek czy tabletek.

Kapsułki Cal-Mag Caps marki NOW® zawierają składniki mineralne 
o kluczowym znaczeniu dla zdrowia kości. Oprócz wapnia i magnezu 
kapsułki Cal-Mag Caps dostarczają cynk, miedź oraz mangan – trzy 
pierwiastki śladowe wspomagające prawidłowy metabolizm kostny,  
w postaci wysoce przyswajalnych chelatów. Dla wsparcia metabolizmu 
wapnia preparat zawiera dodatkowo witaminę D.

Wapń oraz magnez to pierwiastki o istotnym znaczeniu dla zdrowia kości. 
Oprócz tych dwóch ważnych minerałów kapsułki Cal-Mag DK Caps marki 
NOW® dostarczają witaminy: D oraz K. Wykazano, że rozpuszczalna 
w tłuszczu witamina D-3 odgrywa kluczową rolę w metabolizmie 
kostnym oraz we wchłanianiu wapnia i magnezu w jelicie. Witamina K-2 
jest składnikiem odżywczym, który dodatkowo wspiera zdrowie kości, 
uczestnicząc w prawidłowym procesie wapnienia kości.

Ta specjalna formuła składa się z kompleksów magnezu i potasu 
utworzonych z kwasu L-asparaginowego. Chelaty tych pierwiastków 
zostały połączone z tauryną dla wsparcia prawidłowego funkcjonowania 
serca, mięśni oraz nerwów. Tauryna jest aminokwasem, który może 
działać jako neuroprzekaźnik i neuromodulator. Spełnia rolę składnika  
o silnym działaniu synergicznym z tymi istotnymi pierwiastkami.

Magnez to składnik mineralny o kluczowym znaczeniu dla produkcji 
energii i związanych z tym procesow metabolicznych, dla skurczow 
miesni, przewodzenia impulsow nerwowych oraz mineralizacji kości. 
Szacuje się, że jest koniecznym kofaktorem dla ok 300 enzymow.  
Do reakcji katalizowanych przez te enzymy naleza miedzy innymi syntezy 
kwasow tluszowych i bialek oraz metabolizm glukozy. Kwas jabłkowy 
stanowi ważny produkt przejściowy cyklu Krebsa, co wskazuje iż jest 
istotna cząsteczka w produkcji energii komórkowej z węglowodanów.
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Iron 
36 mg Double Strength Veg Capsules 
120 kapsułek 

● Ferrochel® Iron Bisglycinate
● Łagodne działanie, nie powoduje zaparć

Iron Complex 
100 Veg Capsules 
100 tabletek

UC-II® Type II Collagen  
Veg Capsules 
60 kapsułek wegetariańskich 

●  Zawiera niezdenaturowany  
kolagen typu II

●  Korzystnie wpływa na zdrowy  
komfort i funkcjonowanie stawów

L-OptiZinc®  
30 mg – 100 Veg Capsules 
100 kapsułek wegetariańskich 

●  Wysoce biodostępna forma
●  Wsparcie funkcji enzymatycznej
● Zawiera miedź

●  Wspiera zdrowie prostaty
●  30 mg cynku Albion® TRAACS®

●  Zawiera 250 mg oleju z pestek dyni 
●  W postaci chylatu podanego w kapsułkach 

– doskonała biodostępność

Zinc Picolinate 
50 mg – 120 Veg Capsules  
120 kapsułek wegetariańskich

Zinc 
50 mg – 250 Veg Capsules  
250 kapsułek wegetariańskich

1440

3134

1550

1522

1510

Cynk stanowi mineralny ko faktor w setkach enzymatycznych reakcji 
związanych z metabolizmem białek i węglowodanów, syntezie DNA/
RNA oraz przekazywaniu sygnałów pomiędzy komórkami. Cynk jest 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wielu narządów i układów 
w organizmie, wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, 
szkieletowego, nerwowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego,  
a także zdrowie prostaty. Biodostępność cynku zawartego w pożywieniu 
jest względnie niedobra, więc dla poprawienia wchłaniania i biodostępności 
w preparacie NOW® Zinc Glycinate cynk został przygotowany w postaci 
chelatu. NOW oferuje glicynian cynku w unikalnej formie kapsułki softgel  
i z dodatkiem oleju z pestek dyni, substancji dającej efekt synergii.

Cynk ma istotne znaczenie dla normalnego funkcjonowania 
wielu organów i systemów organizmu, włączając kościec, system 
odpornościowy, układ nerwowy oraz hormonalny. Jest niezbędnym 
mineralnym kofaktorem w setkach reakcji enzymatycznych związanych 
z metabolizmem białek i węglowodanów, synteza RNA/DNA oraz 
sygnalizacja międzykomórkową. Wiadomo tez, ze cynk odgrywa kluczowa 
role w ochronie organizmu przeciw procesom oksydacyjnym i ze jest 
szczególnie pomocny w utrzymaniu zdrowego starzenia się.

Preparat L-OptiZinc® jest formą cynku z kompleksem zawierającym 
aminokwas metionina. Badania wykazały, że produkt ten jest lepiej 
wchłaniany i zatrzymywany w porównaniu z kilkoma innymi postaciami 
testowymi cynku. Cynk jest makroelementem, bez którego organizm nie 
mógłby prawidłowo pracować. Jest tarczą chroniącą przed infekcjami  
i nowotworami. Jest składową lub kofaktorem (czyli substancją niezbędną 
do przeprowadzenia konkretnej reakcji) ok. 300 enzymów. Bierze udział 
m.in. w metabolizmie węglowodanów, białek, tłuszczów, przemianach 
energetycznych oraz syntezie DNA i protein.

Żelazo jest istotnym składnikiem mineralnym, odgrywającym centralną 
rolę w produkcji energii, funkcjonowaniu układu odpornościowego 
oraz zdrowiu układu nerwowego. Żelazo stanowi kluczowy składnik 
hemoglobiny, cząsteczki która transportuje tlen do komórek organizmu, 
a także mioglobiny, która wiąże tlen wykorzystywany w tkance 
mięśniowej. Firma NOW wykorzystuje diglicynian żelaza Ferrochel®, 
którego doskonała przyswajalność została wykazana klinicznie i który 
jest dobrze tolerowany, ponieważ działa łagodnie i nie powoduje zaparć.

Zelazo jest bardzo istotnym dla zdrowia człowieka składnikiem mineralnym. 
Jest kluczowym składnikiem licznych enzymów, potrzebnym dla zachowania 
energii i prawidłowego funkcjonowania systemu immunologicznego. 
W preparacie Iron Complex wykorzystano doskonały chelat aminokwasowy 
zelazacFerrochelTM opatentowany przez firmę Albion Labs, USA, który – jak 
pokazują badania – w zalecanych dawkach jest bardzo dobrze przyswajalny, 
dobrze tolerowany i nie powoduje zaparć. Dodatkowo kapsułka została 
wzbogacona w witaminę C, B12 oraz: korzeń DonQ Quai (Angelica sinensis) 
liść maliny, oraz dawkę dzienną kwasu foliowego.

Chrząstka jest jedną z głównych tkanek łącznych organizmu, zapewniającą 
elastyczność i wsparcie w stawach. Niezdenaturowany kolagen typu II jest 
głównym białkiem strukturalnym chrząstki, które jest odpowiedzialne za 
wytrzymałość na rozerwanie oraz mechaniczną odporność. Uzyskiwany 
z mostków kurcząt UC-II® to opatentowana forma niezdenaturowanego 
(natywnego) kolagenu typu II, która wraz z systemem immunologicznym 
wspiera zdrowie stawów. Z badań klinicznych przeprowadzonych na 
ludziach wynika, że już jedna kapsułka zawierająca 40 mg UC-II® podana 
dziennie może korzystnie wpłynąć zarówno na komfort stawów jak i na ich  
funkcjonowanie oraz zakres ruchów.
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Witaminy
Vitamin B-50  
100 tabletek

●  Kompleks witamin z grupy B  
dla maksymalnej skuteczności

●  Wspiera produkcję energii
●  Formuła wegetariańska

Eve™  
Women’s Multiple Vitamin Softgels
90 kapsułek softgel

●  Zawiera wiesiołek, żurawinę, zieloną 
herbatę, krzemionkę ze skrzypu  
i koenzym Q10

●  Łagodniejsze i łatwiejsze do 
przełknięcia i przyswojenia

Vitamin D-3  
2,000 IU Softgels
120 kapsułek softgel,  
240 kapsułek softgel

● Duża dawka
● Pomaga w utrzymaniu mocnych kości
● Wspiera zdrowie zębów

Vitamin E-1000  
IU Mixed Tocopherols Softgels
120 kapsułek softgel, 240 kapsułek softgel

● Zawiera mieszankę tokoferoli

0426

3802

0377

0900

Vitamin D-3  
1,000 IU Softgels
180 kapsułek softgel

● 1000 j.m. – duża dawka
● Pomaga w utrzymaniu mocnych kości
● Wspiera zdrowie zębów

0365

Tabletki B-50 stanowią mieszankę kluczowych witamin z grupy B, dla 
uzyskania synergii połączonych z innymi substancjami odżywczymi.  
Zastosowana formuła dostarcza zalecane dawki najważniejszych 
witamin grupy B i została zaprojektowana tak aby jednym, kompletnym 
suplementem zaspokoić dzienne zapotrzebowanie organizmu.

Preparat Vitamin D-1000 softgels marki NOW® dostarcza zalecaną dawkę 
tej witaminy o kluczowym znaczeniu, w wysoce przyswajalnej, płynnej 
postaci w kapsułkach softgel. Organizm normalnie uzyskuje witaminę  
D z pożywienia lub produkuje ją w skórze pod wpływem ultrafioletu  
zawartego w promieniowaniu słoneczym. Jednakże zawartość witaminy  
w pożywieniu jest niewielka. A ponieważ coraz więcej ludzi unika promieni 
słonecznych, suplementacja staje się niezbędna dla zapewnienia organizmo-
wi odpowiedniej ilości witaminy D.

Witamina E jest ważnym przeciwutleniaczem i stanowi pierwszą linię 
obrony przeciwko peroksydacji lipidów. Ma szczególnie znaczenie 
w ochronie komórek organizmu przed uszkodzeniom przez wolne rodniki 
/ oksydacyjnym. Ochronę komórek przeciw uszkodzeniom oksydacyjnym 
można uzyskać przez suplementowanie, gdy organizm dostaje więcej 
witaminy niż normalnie uzyskuje w przeciętnej diecie.

Kapsułki witaminy D marki NOW® w dostarczają tę witaminę o kluczowym 
znaczeniu w wysoce przyswajalnej, płynnej postaci w kapsułkach softgel. 
Organizm normalnie uzyskuje witaminę D z pożywienia lub produkuje 
ją w skórze pod wpływem ultrafioletu zawartego w promieniowaniu 
słoneczym. Jednakże zawartość witaminy w pożywieniu jest niewielka. 
A ponieważ coraz więcej ludzi unika promieni słonecznych, suplementacja 
staje się niezbędna dla zapewnienia organizmowi odpowiedniej ilości 
witaminy D.

Te miękkie, żelowe kapsułki multiwitaminowe Eve™ są łatwiejsze do 
przełknięcia a ich receptura została opracowana tak, aby układ pokarmowy 
lepiej je tolerował.
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InneAminokwasy

MK-7 Vitamin K-2  
100 mcg – 60 Veg Capsules
60 kapsułek

Vitamin K-2  
100 mcg – 100 Veg Capsules
100 kapsułek

● 100 μg w kapsułce
● Naturalne pochodzenie – z natto
● Wsparcie zdrowia tętnic

Melatonin  
3 mg Capsules
60 kapsułek

● Wymiatacz wolnych rodników
● Wsparcie układu pokarmowego

L-Arginine  
500 mg – 100 Capsules
100 kapsułek

Omega 3  
500 mg – 100 Capsules
100 kapsułek softgel 

Special Two  
Veg Capsules
120 kapsułek wegetariańskich

●  Zawiera Green Superfoods  
oraz ekstrakty ziołowe

0992

0990

3255

0030 1650

3868

Melatonina jest silnym wymiataczem wolnych rodników, naturalnie 
wytwarzanym w szyszynce i obecnym w znacznych ilościach w przewodzie 
pokarmowym. Uczestniczy w wielu biologicznych funkcjach ciała, mózgu 
i gruczołów, między innymi w regulacji normalnego cyklu snu/czuwania, 
regulacji układu odpornościowego i utrzymaniu zdrowia wyściółki przewodu 
pokarmowego.

Formuła multiwitaminowa pozwala uzupełnić braki substancji odżywczych 
w naszej codziennej diecie. W dzisiejszym świecie przetworzonej żywności 
i szybkiego tempa życia wielu z nas nie otrzymuje zalecanej dziennej dawki 
witamin, minerałów oraz innych składników odżywczych. Multiwitamina 
może pomóc uzupełnić braki w obszarach, których nie pokrywa nasza 
codzienna dieta. Skład suplementu został dobrany pod kątem dostarczenia 
szerokiego wachlarza składników odżywczych.

Witamina K odgrywa dobrze znaną rolę w syntezie pewnych czynników 
krzepnięcia krwi. Jednakże w ostatnich latach odkryto zasadnicze znaczenie 
witaminy K2 i białek zależnych od witaminy K2 dla zdrowia kości i naczyń 
krwionośnych. Wiadomo już, że białka zależne od witaminy K2 odgrywają 
kluczową role w fizjologii mineralizacji kości, a także w utrzymywaniu 
elastyczności naczyń krwionośnych. Witamina K2 MK-7 firmy NOW® 
zawiera silnie aktywną biologicznie formę witaminy K2 uzyskaną z Natto, 
tradycyjnej potrawy japońskiej produkowanej z fermentowanych ziaren soi. 

L-Arginina to podstawowy aminokwas biorący udział w metabolizmie 
i wydalaniu mocznika oraz w syntezie DNA. L-Arginina jest aminokwasem 
glikogenicznym, może być przekształcana w D-glukozę i glikogen 
w przypadku gdy organizm ich potrzebuje lub tez może być katabolizowana 
w celu produkowania energii biologicznej.

Naturalny koncentrat tranu zawarty w tych kapsułkach softgel jest 
produkowany w oparciu o ścisłe standardy kontroli jakości. Jest testowany 
na brak obecności potencjalnie szkodliwych poziomów zanieczyszczeń 
(tj. rtęci, metali ciężkich, PCB-polichlorowanych bifenyli, dioksyn oraz 
innych zanieczyszczeń). Osoby, u których inny tran wywołuje nudności lub 
zgagę powinny lepiej tolerować kapsułki tego produktu chroniące przed 
nieprzyjemnym zapachem, powlekane do wchłonięcia w jelicie.

Witamina K odgrywa dobrze znaną rolę w syntezie pewnych czynnikow 
krzepnięcia krwi. Jedakże w ostatnich latach odkryto zasadnicze znaczenie 
witaminy K2 i białek zależnych od witaminy K2 dla zdrowia kości i naczyń 
kwionosnych. Wiadomo już, ze bialka zależne od witaminy K2 odgrywają 
kluczową rolę w fizjologii mineralizacji kości, a także w utrzymaniu 
elastyczności naczyń krwionośnych. Witamina K2 MK-7 firmy NOW 
zawiera silnie aktywna biologicznie forme witaminy K2 uzyskaną z NATTO, 
tradycyjnej potrawy japońskiej produkowanej z fermentowanych ziaren soi. 
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