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Természetes termékenységfokozó étrend 

 
Szerzői jogok: 

Kérlek, ne másold le ezt az E-bookot és ne add át harmadik félnek a szerzői jogok védelmében. 

Inkább add át a honlap elérhetőségét annak, akinek szüksége van rá.  

 

Jogi nyilatkozat 

Az e-book letöltésével a felhasználó elismeri és elfogadja az alábbi együttműködési feltételeket. 

Az itt található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem szolgálnak arra, hogy 

diagnosztizáljanak vagy kezeljenek bármilyen betegséget vagy állapotot. 

A feltüntetett információkat mindenki a saját felelősségére használja. Az átadott információk 

pusztán tájékoztatásra szolgálnak és a szerző egyéni tapasztalatainak megosztására szolgálnak, 

információs jelleggel. A szerző semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az átadott 

ismeretek egyéni gyakorlati alkalmazását illetően.  

A szerző orvosilag nem képzett és nem végez egészségügyi tevékenységet. Az átadott információ 

nem hoz létre szakképzett egészségügyi szakemberrel való kapcsolatot, és nem szándéka ilyen 

kapcsolatot helyettesíteni sem. 

Az információk egyéni alkalmazása semmilyen esetben sem helyettesítik az orvosi diagnózist, és az 

orvosi, illetőleg dietetikus által előírt tanácsokat! 

Mindig kérd ki háziorvosod vagy más szakképzett egészségügyi szakember tanácsát valamely 

egészségügyi állapotra vagy az egészségére vonatkozó bármilyen kérdéssel, valamint bármilyen 

étrendi- és életmódbeli változtatással kapcsolatban, vagy mielőtt táplálék-kiegészítő szedését 

kezdenéd meg. 
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Üdvözöllek! Nagyon örülök Neked! Fantasztikus, hogy 

itt vagy és olvasol!  

 

Én Eperjesi Kati vagyok. Nőknek segítek menstruációs 

problémáik és más hormonális egyensúlyzavaraik 

megoldásában természetes megközelítéssel, egyéni 

tanácsadásokon vagy tanfolyamon tanítom meg. 

 

A Hormonharmónia, szakmai oldal tulajdonosa vagyok. Ez az 

oldal a természetes hormon egyensúly terápiával foglalkozik. 

 

A Harmóniabolt webshopomban kínálom a hormonális egyensúlyzavarok természetes terápiáját, a 

családtervezést és a menstruációs ciklust segítő termékeket és oktatási anyagokat. Illetve egyelőre itt 

olvashatod a blogomat is. 

 

Kiemelt szakterületem a természetes endokrinológia. A természetes hormon egyensúly terápia 

elsősorban a nőgyógyászati problémáknál segít, valamint a krónikus fáradtság (mellékvese 

fáradtság), a pajzsmirigy betegségek és az inzulin-rezisztencia kezelésében nyújt segítséget. A 

munkámban kiemelt szerepe van a meddőséggel vagy termékenységi nehezítettséggel küzdő párok 

és gyermekvállalásra felkészülni vágyók segítésének. Valamint tanítom a tudatos cikluskövetést. 

 

A megelőzésre helyezve a hangsúlyt a menstruációs ciklus és az életünk összehangolására, azaz a 

ciklusszinkronizálásra tanítom a nőket az általam kidolgozott Ciklusharmonizáló módszer 

segítségével. Ez a módszer megoldást nyúlt a hormonális problémákra, valamint a menstruációs 

ciklus különféle szakaszait segíti (egészség)-tudatosan megélni és támogatni, életmódbeli és étrendi 

útmutatásokkal. 

 

Tanulmányaim: 

Fitoterapeuta (Holisz, 2010. ETI természetgyógyász vizsga) 

Hormon egyensúly tanácsadó - itthon elsőként végeztem (Nora Igloi Syversen, 2010 és 

továbbképzések) 

Perinatális tanácsadó (ELTE PPK, 2018) 

 

Egyéb tanulmányaim:  

Reflexológia (Természetes Gyógymódok, 2006), Nemeskőgyógyászati alapok (Dr. Csomai Zita, 

2010), Természetes kozmetikumok készítése (Cosmio, 2014), Haptonómia alapok (Juhász 

Krisztina, 2018), Labordiagnosztikai ismeretek a természetgyógyászat praxisában (Dr. Csomai Zita, 

2018), Termékenységtudat (Hormonmentes.hu, 2018), Autoimmun protokoll funkcionális 

megközelítéssel (Medközpont, 2019) 

 

https://tanfolyamok.hormonharmonia.hu/
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Hogyan étkezz az optimális termékenység 
érdekében 

A termékenységfokozó étrend követése a terhesség előkészítése és a termékenység fokozása 

érdekében az egyik leghatékonyabb egészségügyi változtatás, amit csak megtehetsz, és ez csak rajtad 

múlik! Számos tanulmány kimutatta, hogy az étrend speciális változásai javíthatják a 

termékenységet, megakadályozzák a visszatérő vetélést és támogathatják az egészséges terhességet. 

 

Általában engem már konkrét problémákkal és célokkal keresnek fel a klienseim, így az a gyakorlat, 

hogy az egészséges terhesség felé vezető utat egy egyénre szabott állapotfelméréssel és a kapott 

eredmények alapján célzott hatóanyagokkal kezdd. Mégis a táplálkozás az, ami döntő szerepet 

játszik az egészséges test és a kiegyensúlyozott hormonrendszer kialakításában, és amit bárki 

bármikor el tudd kezdeni, függetlenül attól, hogy kér-e további egyéni útmutatást vagy szüksége 

van rá, mert tud valamilyen termékenységet akadályozó állapotról. 

 

A hormonok építőkövei megtalálhatók az ételekben. Az antioxidánsok, amelyek megvédik a 

petesejtet és a spermiumokat a szabad gyököktől, megtalálhatók az ételeinkben. Csakúgy, mint az 

élelmiszerek tápanyagai hasznosak lehetnek a termékenység szempontjából, vannak olyan 

élelmiszerek és vegyi anyagok, melyeket az élelmiszerekhez adnak, és melyek ártalmasak lehetnek az 

egészségedre és a termékenységedre. 

 

A klienseimmel való együttműködés során az első beszélgetés témája - függetlenül attól, hogy miért 

jött el a hormon egyensúly konzultációra - az, hogy milyen az étrendjük. Sokuk válaszolják erre a 

kérdésre azt, hogy „egészséges”, majd kérésemre megosztják velem, mit is takar ez a számukra. 

Gyakran amit hallok, az egyáltalán nem a legegészségesebb a termékenység szempontjából. 

 

Függetlenül attól, hogy mi az egészséges kategória a számodra, ebben az e-Bookban megosztom 

veled azt, hogy mi az egészséges a termékenységre nézve, és hogy néz ki ez a való életben. A 

termékenységfokozó étrend másképp fog kinézni, mint egy normál egészséges ember étrendje. Ez 

valószínűleg különbözik attól, hogy mit eszel most, és magában foglalja azokat az ételeket, amelyek 

újak vagy még furcsák neked, mint például a maca gyökér. Ne aggódj! Több olyan eszközt adok ott 

a kezedbe, ami megkönnyíti majd a dolgodat! 
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Mi az a termékenységfokozó étrend? 

Olyan élelmiszereket fogsz enni, melyek támogatják a tested szaporodásban résztvevő összes 

mechanizmusát. Ide tartoznak olyan élelmiszerek, amelyek a hormonális működéshez, a hormonok 

termelődéséhez és a hormonális egyensúly fenntartásához, a magzati fejlődéséhez, a petesejt 

egészségéhez, a sperma egészségéhez, a bélflórád egyensúlyához és a vér egészségéhez, illetve 

ezeken túl még sok máshoz szükséges speciális tápanyagokat tartalmazzák.  

Ez egy olyan étrend, amelynek célja, hogy segítse a testedet az esetleg fennálló termékenységi 

nehézségek megszüntetésében, másik célja az, hogy a tápanyag-raktáraidat feltöltse és az összes 

építőelemet biztosítsa egy egészséges gyermek világrahozata érdekében. Ugyanakkor ez az étrend 

biztosítja számodra szülőként és a gyermeked számára is a legjobb kezdés. 

Miért kövesd a természetes termékenységfokozó étrendet? 

 Tudtad, hogy vannak bizonyos tápanyagok, amelyekre a magzatnak már akkor szüksége van, 

mielőtt még a terhességedről tudomást szereznél, és hogy ezeknek a tápanyagoknak a hiánya 

súlyos születési rendellenességeket okozhat? 

 Tudtad, hogy azok az ételek, amelyeket ma megeszel, 90 nappal később befolyásolják a 

petesejtek és a spermiumok egészségét? 

 Tudtad, hogy a hormonok az étrend során biztosított összetevőkből épülnek fel? 

 Tudtad, hogy a hormonális problémák (mint pl. a PCOS) kezelésének és a várandósság 

elérésének első számú gyógymódja az étrend? 

 Tudtad, hogy az, amit nem eszel, ugyanolyan fontos, mint az, amit megeszel? 

 Tudtad, hogy a meddőség első számú oka az anovuláció (ovuláció hiánya), és hogy ezt 

gyakran meg lehet oldani az étrend megváltoztatásával? 

 

A természetes termékenységfokozó étrendet bárki követheti, termékenységi problémájától, korától, 

idejétől és pénzétől függetlenül. Mindannyian eszünk, én is, te is. Akkor miért ne ehetnél úgy, hogy 

támogasd a termékenységedet? 

A természetes termékenységfokozó étrend mögött húzódó tudomány 

A természetes termékenységfokozó étrend javaslatai a történelem legtermékenyebb törzseinek és 

népeinek étkezéséről szóló tudományos kutatások, táplálkozási adatokat és étkezési gyakorlatok 

gyűjteménye, valamint olyan étkezési gyakorlatokat is tartalmaznak, amelyekről ismert, hogy 

csökkentik a terhesség alatt fellépő komplikációkat. 
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Harvardi kutatás – A Harvardon nemrégiben végzett tanulmány azt mutatta ki, hogy a meddőség 

80% -al csökkent akkor, ha a vizsgálatban részt vevő nők az életmódjukban valamilyen 

változástfoganatosítottak, és itt egész pontosan a termékenységfokozó étrendre való váltást 

vizsgálták. Azoknál a nőknél, akik öt vagy annál több ponton hoztak életmódbeli változtatásokat, 

beleértve az étrend megváltoztatását, több mint 80% -kal kisebb kockázati tényezőt jegyeztek fel a 

meddőséggel kapcsolatban, elsősorban az ovulációs problémákkal kapcsolatban, mint azoknál, akik 

egyetlen életmódbeli változást sem tettek meg – az Obstetrics & Gynecology (Szülészet és 

Nőgyógyászat.) szaklapban publikált cikk szerint. 

A termékenységfokozó étrendre a legmagasabb pontszámot kapott nők kevesebb transzzsírt és 

cukrot, több növényi fehérjét fogyasztottak, mint állatit, több rostot és vasat fogyasztottak, és több 

multivitamint szedtek (Fertility and Sterility, azaz Termékenység és Sterilitás, 2008. március). 

Alacsonyabb testtömeg-indexük volt (BMI), naponta hosszabb ideig mozogtak, és meglepő módon 

több magas zsírtartalmú és kevesebb alacsony zsírtartalmú terméket fogyasztottak. A 

termékenységfokozó étrend magasabb pontszámai és a meddőség alacsonyabb kockázata közötti 

kapcsolat hasonló volt a vizsgált nők különböző csoportjainál, azaz függetlenül attól, hogy hány 

évesek voltak vagy hogy voltak-e már várandósok korábban vagy sem. 

 

Dr. Weston Price és Dr. Brewer - A természetes termékenységfokozó étrend Dr. Weston Price 

és Dr. Brewer kutatási eredményein alapszik. Dr. Weston Price ajánlásainak alapja a hagyományos 

étrend, amelyet akkor követtek még, amikor az emberek a legtermékenyebbek voltak, az 

élelmiszerek nagyipari termelése előtt. Dr. Brewer diétájáról kimutatták, hogy csökkenti a terhesség 

szövődményeinek kockázatát, különösen a preeklampsziáét. Olyan étrendet javasol, mely rengeteg 

fehérjével, ásványi anyaggal, kalciummal és egészséges zsíradékkal látja el a szervezetet. 

 

Természetes táplálkozási gyakorlatok a gyógyításhoz 

A természet olyan ételeket hozott létre, amelyek táplálóak a testünk számára. Amikor a testet az 

optimális táplálékkal látod el és az egészségtelen ételeket kerülüd, akkor az képes önmagát kijavítani 

és újjáépíteni. Ez nagyon hasznos a termékenység szempontjából, különösen akkor, ha fennáll 

valamilyen hormon egyensúlyhiány vagy termékenységi probléma is. A test sejtjei folyamatosan 

cserélődnek: elpusztulnak, és folyamatosan új sejtek jönnek létre a régi sejtek helyett. Ez a test 

minden szervében, izmában és szövetében így történik. Ezeknek az új sejteknek az építőkövei az 

elfogyasztott ételekből származnak. A természetes termékenységfokozó étrend célja a test 

támogatása, amely így egészséges lesz, valamint így válik képes az öngyógyító folyamatok 

lefuttatására és egészségesebb sejtek létrehozására. 

  

https://harmoniabolt.hu/shop/gal-babavaro-vegan-kapszulaolajos-cseppek-csak-termeszetes-osszetevokkel/
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A természetes termékenységfokozó étrend előnyei 

 Antioxidánsokat, vitaminokat és ásványi anyagokat biztosít, amelyek megvédik a petesejt és a 

sperma egészségét a szabad gyökök által okozott károsodásoktól. 

 Segít a testnek a hormonális egyensúly fenntartásában azáltal, hogy biztosítja a hormonok 

előállításához és működéséhez szükséges zsírokat. 

 Bőséges vitaminokat, ásványi anyagokat, antioxidánsokat és egyéb tápanyagokat biztosít a 

test számára, amelyek az optimális egészséghez szükségesek. 

 Csökkentheti az inzulinrezisztencia miatt fenyegető vetélés kockázatát, valamint a szabad 

gyökök által okozott károsodásokat a petesejtekben, spermiumokban és a DNS-ben. 

 Segít feltölteni a tápanyagraktárakat, melyek létfontosságúak a várandósságnál. 

 Támogatja az egészséges reproduktív rendszert. 

 Elősegíti a vitalitást és a megfelelő energiát. 
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A természetes termékenységfokozó étrend 
táplálkozási iránymutatásai 

Egyél sok bio zöldséget és gyümölcsöt - A hagyományos termékek káros növényvédőszereket 

és gombaölő vegyszereket tartalmazhatnak, melyekről kimutatták, hogy negatívan befolyásolják 

mind a férfiak, mind a nők termékenységét. A tanulmányok azt is kimutatták, hogy a bio 

termesztésből származó zöldségek és gyümölcsök tápanyag-értéke nagyobb. 

A British Journal of Nutrition 2014-ben több mint 300 tanulmány kiterjedt metaanalízisét tette 

közzé, amely bizonyítékkal szolgál arra, hogy „az organikus növények - a sárgarépától és a 

brokkolitól kezdve az almáig és az áfonyaig - lényegesen magasabb antioxidáns- és más 

potenciálisan előnyös vegyület- koncentrációival rendelkeznek” és alacsonyabb mértékben 

tartalmaznak növényvédőszer-maradványokat. 

 

Ha egyáltalán eszel tejterméket, az csak bio, szabadon legeltetett, teljes zsírtartalmú, nyers 

tejből készüljön - Szerves, legeltetett állattól származó, teljes zsírtartalmú, nyers tejtermék a 

legjobb választás tejtermékek esetén, ha nem vagy kazeinérzékeny. Vedd figyelembe, hogy a 

tejtermékek, például a tej és a sajt nagyobb mennyiségben szó szerint eláraszthatják a tested 

(nyálkásítanak, gyulladáskeltőek). A termékenységi problémák - például a PCOS és az 

endometriózis - elterjedése esetén a tejtermékek súlyosbíthatják a hormonális egyensúlyzavart. 

Figyeld meg, hogy a tested hogyan működik velük, illetve nélkülük. Kerülni kell a nem 

biogazdaságú tejtermékeket, mivel hozzáadott hormonokat és antibiotikumokat tartalmazhatnak, 

amelyek hozzájárulhatnak a szervezet ösztrogénszintjének terheléséhez, a saját hormonokat 

kiszorítva a sejtekből. Számos egészséges alternatíva létezik a tejtermékek helyett, például a friss 

mandula- vagy kendertej. 

 

Próbálj többnyire hidegvizi tengeri halakat enni - A hal fontos esszenciális zsírsavakat 

(Omega-3-at) szolgáltat. Ezek a zsírsavak hozzájárulnak a hormonok előállításához, csökkentik a 

gyulladást és segítik a menstruációs ciklus szabályozását. A halak ezen túl remek fehérje- és A-

vitamin forrást is jelentenek. Kerüld a nagytestű mélytengeri halakat, mert minél hosszabb 

életciklusú egy állat és minél magasabban van a táplálékláncban, annál szennyezettebb lesz, mert 

potenciálisan magas lehet a higany- és ólomkoncentrációjuk, mint például az ahi tonhalnak (a 

konzerveket általában a kisebbekből készítik), a kardhalnak és a chilei tengeri sügérnek.  

Keresd a hidegvízi halakat, a bőrős, minél zsírosabb fajtákat (edd is meg a bőrét is), mint például a 

vad alaszkai lazacot, a tőkehalat, az alaszkai laposhalat, a makrélát, a szardellát és a szardíniát, 

melyek a legtisztábbak és a legmagasabb omega-3 tartalmúak. A lazac kiválasztásakor kerüld el az 

észak-atlanti tenyésztett lazacot, és inkább a vadon élő, halászott lazacot válaszd. A tenyésztett 

lazac ugyanis antibiotikumokat és mérgező élelmiszer-színezékeket tartalmazhat.  

Fogyassz tehát tengeri halakat lehetőleg hetente 2-szer. Ha csak mélyfagyasztott halhoz jutsz, 

semmi gond, a minősége ugyanolyan jó, minden értékes anyagát megőrzi! 
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Megfelelőek még a fentieken túl a harcsa, a ponty, a sügér, a hering és a pisztráng is, valamint a 

rombuszhal és az ördöghal. A tengeri herkentyűk, mint a polip, a rák, a kagyló is tartalmaz Omega-

3-at, ám jóval kevesebbet, viszont nem szennyezettek és jelentős a taurin tartalmuk. 

Ha nem fogyasztasz tengeri halat, mert vegetáiránus vagy, mindenképpen pótold a halolajat 

kiegészítőben, semmilyen növényi mag vagy olaj nem képes helyettesíteni hatékonyan! 

 

Válassz olyan húst, amely szabadon tartott és organikus (bio) gazdálkodásból való - A 

hagyományosan nevelt szarvasmarhák nagy mennyiségben tartalmaznak hozzáadott hormonokat és 

antibiotikumokat, amelyek hozzájárulhatnak az ösztrogén-dominanciás állapotok kialakulásához 

vagy fokozhatják azt. A szabadtartású állatok húsa viszont az esszenciális zsírsavak nagyszerű 

forrásai, alacsony telített zsírtartalmúak, és kiváló fehérjeforrások.  

Ha endometriózisod van, a vörös hús mennyiségét érdemes csökkentened, mivel (Human 

Reproduction tanulmánya, 2004. augusztus) régóta tudunk a kapcsolatról a magas vörös 

húsfogyasztás és az endometriózis között. 

 

Csak szabadon tartott / bio csirkét válassz - A hagyományosan neveltet csirkéket tisztátalan, 

zsúfolt tartási körülmények között tartják, és nem ökológiai hanem gyakran genetikailag módosított 

takarmányokkal táplálják. Csirkevásárláskor keresse meg a címkén a „szabad tartású” vagy „bio” 

szavakat. A legjobb, ha a csirkét egy helyi gazdaságból vásárolja meg, ahol szabadon tartják őket. 

 

Csak teljes értékű ételeket fogyassz - A teljes gabonák tartalmaznak elég sok rostot, fontos 

vitaminokkal és immuntámogató tulajdonságokkal rendelkeznek. A rost azért fontos, hogy segítse a 

testet a felesleges hormonok megszabadulásától, és segítse a vércukorszinted kiegyensúlyozását. 

Kerüld a feldolgozott és finomított fehér ételeket és gabonaféléket, mint például a fehér kenyér, 

vagy a búzadara. Ehelyett jobbak, de nem a legideálisabbak a teljes kiőrlésű vagy csíráztatott 

kenyerek, vagy teljes kiőrlésű tészták. A legideálisabbak a teljes gabonák, ami azt jelenti, hogy 

semmilyen feldolgozási folyamaton nem estek át, tehát nem készült belőlük liszt: azaz a teljes 

gabonaszem a legideálisabb megfőzve, mint a quinoa, a rizs (a fehér is jó, főleg a basmati és a 

jázmin, visszahűtve pdig egyenesen gyógytáplálék a beleidnek), a köles és a hajdina. Tehát főzd meg 

ezeket, de a belőlök készült lisztet szintén kerüld el. A gluténtartalmú gabonákat minimalizáld (mert 

minden ember bélfalát bontják és kb. 5 óra, míg a bélfal regenerálja magát), és ha érzékeny vagy 

rájuk, vagy bélpanaszod van, akkor teljesen iktasd is ki őket. 

 

Minden étkezéskor egyél rostban gazdag ételeket - A rost hozzájárul a vércukorszint 

szabályozásához, ami segít csökkenteni a termékenységi problémákat, például a PCOS-t, csökkenti 

az immunológiai problémákat, és elősegíti az egészséges hormonális egyensúlyt. Magas rosttartalmú 

ételek például a gyümölcsök, a zöldségek, a sötét leveles zöldek és a babfélék. Fogyassz belülök 

minden nap 6, ha lehet 9 maréknyit. 

 

https://harmoniabolt.hu/?s=nor-oil&post_type=product
https://harmoniabolt.hu/?s=nor-oil&post_type=product
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Semmilyen formában nem szabad szóját fogyasztanod, kivéve, ha erjesztett, mint a miso és 

a tempeh. - Bebizonyosodott, hogy a szójaételek ösztrogénhatást váltanak ki a szervezetben, 

kiszorítva a sejtekből a saját ösztrogénedet. A hormonális egyensúlyra gyakorolt negatív hatás 

elkerülése érdekében ezért a legjobb, ha elkerülöd a feldolgozott szójaételeket, mint például a 

szójatejet, a szója burgereket, a szójafehérje port, a szója chipset, szójahúst és -sajtokat. Ha 

pajzsmirigy-túlműködésed van, akkor feltétlenül messze kerüld el a szóját. 

 

Kerüld a finomított cukrokat vagy gyümölcsleveket (kivéve a frissen préselt leveket, de 

azokat is csak mértékkel) - A pasztőrözött gyümölcslevek, például palackozott almalé, narancslé 

és más palackozott gyümölcslevek koncentrált cukrot tartalmaznak, amelyek a vércukorszinted 

ingadozásához vezetnek és negatívan befolyásolhatják az immunrendszeredet. Kerüld a 

feldolgozott / finomított és mesterséges cukrokat is. Nagyszerű alternatívák a méz és a szárított 

datolya, vagy a glicin. 

 

Igyál sok tiszta vizet - Ügyelj arra, hogy testsúlykilogrammonként 30 dl tisztított vagy szűrt vizet 

megigyál naponta. A palackozott vizet a legjobb elkerülni, mivel a palackban található egyes 

műanyagok hozzájárulhatnak a hormon egyensúly zavarhoz az ösztrogént utánozó vegyi anyagok 

miatt (a ftalátok és a BPA ezek a xeno-ösztrogének).  

 

  

https://harmoniabolt.hu/shop/glicin-500g-gal-optimalis-vercukor-fiatal-bor-pihenteto-alvas-termeszetes-edesitoszer/
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Fontos tápanyagok a termékenységhez 

Noha az összes tápanyag fontos az egészség szempontjából, vannak olyanok, amelyekről 

kutatásokból tudjuk, hogy közvetlen hatással vannak a termékenységre. Az alábbiakban felsorolom 

ezeket a tápanyagokat és azokat az ételeket, amelyekben megtalálhatók. 

Mikrotápanyagok 

Ezek az antioxidánsok, vitaminok és ásványi anyagok. Lássuk azokat, amelyek fontosak a 

termékenység érdekében. 

 

D-vitamin: A D-vitaminra van szükség ahhoz, hogy a test nemi hormonokat hozzon létre, 

amelyek befolyásolják az ovulációt és a hormonális egyensúlyt. Egyre több kutatási eredmény azt 

igazolja, hogy a kóros D-vitamin hiány kapcsolatban áll az anovulációval (ovuláció hiányával és 

PCOS-al) és így a meddőséggel. A Yale Egyetemi Orvostudományi Egyetem 67 terméketlen nő 

vizsgálatát végezte, ahol kiderült, hogy csupán 7% -uk rendelkezik normális D-vitamin szinttel. 

Hiányában gyulladások (akár autoimmun betegségek, ekcéma, pikkelysömör) jelentkezhetnek és az 

immunrendszeri védelem is gyengül, depresszív tünetek jöhetnek (téli depresszió is). Hozzájárul a 

megfelelő csontképzéshez, segíti a sejt differenciálódást, a megfelelő D-vitamin szint csökkenti a 

terhesség alatt kialakuló inzulinrezisztenciát és a koraszülés esélyét is. 

A várandós nőknek különösen vigyázniuk kell, mert az alacsony D-vitamin szint a terhesség alatt 

nemcsak a magzat csontozatának fejlődésére van egy életre szóló rossz hatással, és megnöveli 

annak esélyét is, hogy a gyermek később cukorbeteg lesz (1-es számú cukorbetegséggel), de 

megnöveli a terhesség alatti vaginális fertőzés esélyét, és a császármetszés, a preeklampszia 

előfordulását is.  

 

Élelmi forrásai: Tojás, zsíros halak (hering, lazac, tonhal), tejtermékek tartalmaznak valamennyit, 

bár nem eleget, a tőkehalmájolaj, azaz csukamájolaj viszont bőségesen tartalmazza. Úgy is 

hozzájuthatsz a D-vitaminhoz, ha naponta 15-20 percig tartózkodsz a napfényben, ám ez a téli 

hónapokban hosszú hetekig aligha kivitelezhető az ország fekvéséből és éghajlatából adódóan. A 

felszívódást befolyásolja a bőr sötétsége, így a sötétebb bőrűek hátrányban vannak. 

 

Étrendkiegészítő esetén: A javasolt mennyiség: 4000 NE (akár 8-10000 NE-et is érdemes még a 

fogantatás előtt szedni), melyet transzdermális formában, azaz bőrön keresztül krémben tudsz a 

szervezetedbe juttatni (a napon legeltetett birkák frissen nyírt gyapjából nyerik ki, a gyapjúzsírból, 

ami az állatok számára teljesen fájdalommentes), vagy szájon át olaj formájában K1 és K2 

vitaminnal (bár így a máj 2/3 részét lebontja). Régebben csukamájolajat adtak a gyerekeknek olyan 

helyeken, ahol a halfogyasztás és az elegendő napfény nem voltak elérhetőek. 

Ezt ajánlom: D3 krém vagy D3 olaj  

 

https://harmoniabolt.hu/shop/d3-krem/
https://harmoniabolt.hu/shop/k2d3-forte-vitamin-60-adag-1000-mcg-k-komplex-4000-ne-d3-gal/
https://harmoniabolt.hu/shop/k2d3-forte-vitamin-60-adag-1000-mcg-k-komplex-4000-ne-d3-gal/
https://harmoniabolt.hu/shop/d3-krem/
https://harmoniabolt.hu/shop/k2d3-forte-vitamin-60-adag-1000-mcg-k-komplex-4000-ne-d3-gal/
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E-vitamin: Az E-vitaminról ismert, hogy javítja a sperma egészségét és mozgékonyságát a 

férfiakban. Az Andrology Archívum folyóiratban közzétett egyik tunéziai tanulmány megállapította, 

hogy a sperma motilitása, az élő spermák százaléka és a normál spermatozoidok százaléka 

növekedett az E-vitamin és a szelén kiegészítésével. Más vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az E-

vitamin hiányos étrend a patkányok meddőségének oka. Az E-vitamin elnevezésének „a tokoferol” 

jelentése szó szerint azt jelenti, hogy fiatalnak kell lennie. Az E-vitamin fontos antioxidáns is, amely 

segíti a sperma és a petesejt DNS integritásának védelmét. 

 

Élelmi forrásai: Napraforgómag, mandula (mindkettőt áztasd be 8 órára, mielőtt elfogyasztod 

őket, hogy kioldódjanak belőle az anti-tápanyagok), olajbogyó, spenót, papaya, sötét leveles zöldek. 

 

Étrendkiegészítő esetén: olyan készítményt válassz, ami nem csak alfa-tokoferolt tartalmaz E-

vitaminként (hanem gamma-tokoferolt és másokat is), mivel a természetes élelmiszerekben a 

különféle tokoferolok mindig együtt találhatóak meg, így az E-vitamint egyoldalúan csak-alfa-

tokoferolként szedni még akkor is káros, ha az természetes forrásból van, ugyanis a szöveti 

tokoferol arányt eltolja. A magas olajsavas napraforgóolajban oldott E-vitamin előnye az, hogy az 

Omega-6 zsírsavakból jóval kevesebbet tartalmaz, mint más olajok, melyekben a vitamint oldják és 

ez így kedvező az omega zsírsav arányok ideálisan tartásához (cél: minél kevesebb Omega-6, több 

Omega-9, ami az olajsav). 

Ezt ajánlom: E-vitamin 

 

CoQ10: A test minden sejtjének szüksége van rá az energiatermeléshez. A Fertilitás és Sterilitás 

folyóirat számos tanulmányt publikált, amely bizonyítja a CoQ10 fontosságát a petesejtek és a 

sperma egészségének javítása érdekében. Szükséges a sperma motilitásához. Fontos antioxidáns, 

amely megvédi a sejteket a szabad gyökök káros hatásaitól, védi a DNS-t. 

 

Élelmi forrásai: A tenger gyümölcseiben, a lazacban és a színhúsban található, bár az étrend révén 

nagyon nehéz hozzájutni. A legjobb megoldás a CoQ10 pótlása kiegészítőből, főleg, hogy az 

életkorral csökken a mennyisége a testedben. 

 

Étrendkiegészítő esetén az ajánlott napi használat 35 év alattiak számára: 30 mg naponta, 35 év 

felettieknek napi 100 mg napi CoQ10, más antioxidánsok mellett. Ám ennek legalább 

háromszorosára van szükség, ha az AMH szinted alacsony (az AMH a petefészek rezervjéről ad 

képet, azaz a petesejtek mennyiségéről és minőségéről).  

Ezt ajánlom: Q10 

 

  

https://harmoniabolt.hu/shop/gal-e-vitamin-komplex-cseppek-gal-vital-90-adag-95-ml/
https://harmoniabolt.hu/shop/gal-e-vitamin-komplex-cseppek-gal-vital-90-adag-95-ml/
https://harmoniabolt.hu/shop/selenoq10-szelen-es-q10-30-db-pharmanord-antioxidans-a-petesejtert-es-a-spermaert/
https://harmoniabolt.hu/?s=Q10&post_type=product
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C-vitamin: Javítja a hormonszinteket és növeli a luteális fázisban szenvedő nők 

termékenységét a Fertilitás és Sterilitásban publikált egyik tanulmány szerint. A férfiaknak abban 

segít, hogy javítja a sperma minőségét és megvédi a spermákat a DNS károsodástól; így hozzájárul a 

vetélés és a kromoszómaproblémák esélyének csökkentéséhez. Úgy tűnik, hogy a C-vitamin 

megakadályozza, hogy a spermiumok összetapadjanak, és mozgékonyabbá teszi őket. 

 

Élelmi forrásai: Bőségesen tartalmazzák a növények és a gyümölcsök, beleértve a paprikát, a 

brokkolit, az áfonyát, a káposztát, a burgonyát, a paradicsomot és a citrusféléket. 

 

Étrendkiegészítő esetén, ha vashiányod vagy pajzsmirigy, illetve mellékvese (krónikus stressz 

vagy gyulladás esetén) problémád van, akkor fogyassz 2000 mg-ot, eloszlatva a nap folyamán, de ne 

vedd be este túl későn, mert felpörget.  

Ezt ajánlom: C-vitamin 

 

Liponsav: Az alfa-liponsav (ALA) nagyon fontos antioxidáns, mely nemcsak a női reproduktív 

szervek védelmét segíti elő, hanem azt is kimutatták, hogy javítja a sperma minőségét és a 

motilitást. Fő előnye az, hogy segít a testnek az antioxidánsok folyamatos újrafelhasználásában. 

Kutatási eredmények sokasága igazolja, hogy az alfa-liponsav hatékony összetevő az optimális 

vércukorszint fenntartásában, a metabolikus szindróma, az inzulin-érzékenység és az érrendszeri 

betegségeket jellemző állapotok javításában. 

 

Élelmi forrásai: Kis mennyiségben megtalálható a burgonyában, a spenótban és a vörös 

húsokban. Tegyél a napi turmixodba spenótot a rendszeres bevitel biztosítása érdekében. 

 

B6-vitamin: A B6-vitaminra hormonszabályozóként gondolj. Segít a vércukorszint 

szabályozásában, enyhíti a PMS-t, és hasznos lehet a terhesség alatti reggeli rosszullétek tüneteinek 

enyhítésében. Azt is kimutatták, hogy a B6 segít a luteális fázis elégtelenségben, azaz segíti a sejtbe 

jutni és megtartani a progeszteront. Valamint hasznos lehet a terhesség alatti reggeli hányinger 

enyhítésében. A B6-ot felemészti a stressz, a túlzott testmozgás, az alkohol, valamint ha nem 

megfelelő a bélflórád és emésztési gondjaid vannak, akkor nem termelődik elég belőle a beleidben 

sem. 

 

Élelmi forrásai: vadon halászott tonhal, lazac, tőkehal, banán, pulyka, máj, spenót, paprika, 

fehérrépa, zöldborsó, fokhagyma, karfiol, mustárzöldje, zeller, káposzta, spárga, brokkoli, 

kelkáposzta, kelbimbó, mángold. Fontos a jó bélrendszer is, mert a bélbaktériumaid is termelik 

(segíthet ebben a fermentált ételek bevitele és a szelektív, jó bacikat tápláló rostpótlás). 

 

Étrendkiegészítő esetén a metilált formát válaszd, amit a tested maradéktalanul felismer. 

Ezt ajánlom: metilált B-vitaminok. 

https://harmoniabolt.hu/shop/magne-c-por-gal-termek-magnezium-aszkorbat-200%e2%80%89g-100-adag-adagonkent-120-mg-magnezium-es-1800-mg-c-vitaminnal/
https://harmoniabolt.hu/b6-vitamin-kapcsolata-a-progeszteron-hiannyal/
https://harmoniabolt.hu/shop/bimuno-flora-rost-komplex-gal-150-g-60-adag/
https://harmoniabolt.hu/shop/dr-best-fully-active-b-complex-30-db/
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B12-vitamin: A B12-vitaminról kimutatták, hogy javítja a sperma minőségét és termelődését. 

Nőknél támogatja a megfelelő méhnyálkahártyát a megtermékenyített petesejt megtapadásához, 

csökkentve a vetélés esélyeit. Egyes tanulmányok kimutatták, hogy hiánya növeli a szabálytalan 

ovuláció esélyét, súlyos esetekben az ovulációt teljesen leállíthatja, és meddőségi kezeléseknél 

megzavarhatja az embrió sikeres beültetését is. 

 

Élelmi forrásai: tengeri herkentyűk, mint kagyló, kaviár, rák, homár, halak, legjobb forrásai a 

belsőségek, mint máj és a vörös húsok, mint marhahús, bárány, étkezési élesztő, tartalmazza még a 

sajtok és a tojás (mind állati forrás!). Mivel a növényi forrásokból származó B-vitaminok nem jól 

hasznosulnak, ezért ez esetben az étkezési élesztő fogyasztása és a kiegészítés elkerülhetetlen. 

 

Étrendkiegészítő esetén: Már a fogantatás előtt fontos szedned, mivel időbe telik, amíg a 

szervezeted feltölti a raktárait annyira, hogy mire a gyermek megfogan, addigra te már elegendő 

mennyiséggel rendelkezz belőle. A metilált formáját válaszd: a metilkobalamin, vagy 

hidroxokobalamin formája megfelelő, ezt fogja a tested maradéktalanul felismerni és felhasználni, a 

cianokobalamin formáját kerüld el. Javasolt mennyiség: 100 mikrogramm/nap 

Ezt ajánlom: metilált B-vitaminok. 

A szervezetnek a B-vitaminok termeléséhez, hasznosításához szükség van az intriznik faktorra, 

amit a gyomor termel. Ez csak az állati forrásból származó kobalaminokhoz kötődik jól. (a B-

vitaminok előanyagai a kobalaminok)…nem véletlen, hogy ennek a vitaminnak a legjobb forrásai a 

belsőségek és vöröshúsok. Ha valaki hosszú ideig kihagyja az állati eredetű élelmiszereket az 

étkezéséből, akkor alacsony gyomorsavszint alakul ki nála, ami miatt az sványi anyagok mellett a 

B12 (intriznik faktor miatt) is kevésbé fog tudni felszívódni a bélből. A nyelv alól felszívódó 

változatok ez esetben még jobbak, mert így nincs szükség az intriznik faktorra. 

 

Folsav, azaz természetes formában folát: Talán az egyik legismertebb terhességhez 

szükséges vitamin a folsav, mindenki ezen a néven ismeri, pedig ez olyan formája a B9-vitaminnak, 

ami a természetben nem fordul elő, mégis ezt a formáját használják a különböző étrend-

kiegészítőkben, gyógyszerekben, élelmiszerek dúsításához, müzlikben stb., mert a folát instabil, 

tehát csak friss élelmiszerben tud benne lenni. A természetben előforduló formája a B9-vitaminnak 

a folát tehát, amely sok ételben megtalálható. Az elfogyasztott élelmi folát az emberi és állati 

szervezetedben pedig metil-foláttá alakul, így ha állati élelmiszerből veszed magadhoz ezt a 

vitamint, már a „kész” metil-folát is rendelkezésedre állhat, ami az aktív forma, így csak az számít, 

hogy mennyi metil-folát van a szervezetedben. Ez a vitamin segíti megakadályozni a magzatok 

fejlődése során az idegcsőzáródás defektusát, valamint a veleszületett szívhibákat, az ajakhasadékot, 

a végtagok hibáit és a húgyúti rendellenességeket. A folsav hiánya növeli a koraszülés, a késleltetett 

magzati növekedés és az alacsony születési súly kockázatát.  

A folát hiánya a vér homocisztein szintjét is növelheti, ami spontán vetéléshez és terhességi 

szövődményekhez vezethet, mint pl. a placenta leválása és preeclampsia. 

https://harmoniabolt.hu/shop/dr-best-fully-active-b-complex-30-db/
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A kolin (B4-vitamin) elégtelen bevitele csökkenti a folsavszintet, veszélyeztetve nemcsak a meglévő 
terhességet, de a terhesség létrejöttét is. 
 

Élelmi forrásai: máj, lencse, pinto bab, garbanzo bab, spárga, spenót, fekete bab, vesebab, zöld 

levelesek 

 

Étrendkiegészítő esetén: Már a fogantatás előtt 3 hónappal kezdd el szedni a B9 vitamint 

természetes, azaz metilfolát formában. Fontos, hogy ne folsav formájában, mert az egy 

természetidegen anyag, ami halmozódni is képes és káros, mert elveszi a helyet a természetes folát 

elől. Javasolt mennyiség: 200-400 mcg/nap.  

Ezt ajánlom: metilált B-vitaminok. vagy a Babaváró vitaminban is megtalálod. 

 

Folsav vagy. folát vagy. metilfolát??? Tisztázzuk végre! 

Az ún. MTHFR-génmódosulattal rendelkező embereknek gondot okoz a folsav hasznosítása (lakosság 60/-a). A folsavat amúgy is 

az emberek csupán mintegy10%-a tudja 100%-osan átalakítani foláttá, majd a folátot metilfoláttá. A génmutációval rendelkező 

emberek pedig egyltaán vagy alig-alig tudják átalakítani. Ők hogyha sok foláthoz jutnak (pl. esznek sok zöldséget), még akkor is lehet 

hiányuk, hiszen az aktív formájává, a metilfoláttá keveset képesek csak átalakítani. Étrendkiegészítőkben a folát bevitel nem tud 

ártani, csak maximum nem használ, ha nem alakul belőle át elég az aktív metil-foláttá. Ellenben, ha folsavat tartalmazó készítményt 

szedsz vagy azzal dúsított élelmiszert fogyasztasz, akkor az káros is lehet, ugyanis akkor már a folsav egy jelentős része sem alakul át 

foláttá, és a nem átalakult folsav elkezd halmozódni a szöveteidben és a véredben. A folsav ebben a formában egy természetidegen 

anyag, amit már egyes kutatások összefüggésbe hozták több betegséggel, pl. a vastagbélrákkal. Ezért kerülj minden olyan terméket, ami 

a B9-vitamint folsav formájában tartalmazza.A leghatásosabb, aktív és természetes formája a metil-folát. 

Mit tud a folát? Folát, a várandósok vitaminja  

A folsav a terhesség alatt részt vesz az anyai szövetek növekedésben,. a méhlepény, és maga az embrió növekedésében. 

Megemelt mennyiségű folsavra a tervezési időszakban és a várandósság első 12 hetében van szükség.  

Mivel a terhesség során a magzat fejlődését leginkább a sejtosztódás határozza meg, ezért a megfelelő mennyiségű folát bevitele a DNS 

előállításában betöltött szerepe miatt rendkívül fontos. A terhesség korai szakaszában a fejlődő embrió gerincét, a velőcsövet lezáró 

folyamat csak a folát megfelelő mennyiségű jelenlétében megy végbe hibátlanul. Ezért a velőcső-záródási rendellenességek megelőzése 

miatti szerepe miatt tudja minden nő, hogy fontos a folsavat (azaz folátot) szednie.  

Mik is azok a velőcsőzáródási rendellenességek? - A velőcsőzáródási rendellenességek (agy- és koponyahiány, nyitott gerinc) a 

leggyakoribb fejlődési rendellenességek közé tartoznak. A magzati idegrendszer fejlődése során az agy és a gerincvelő az ún. velőlemezből 

alakul ki, amely normális esetben velőcsővé záródik. Ha ez a záródás elmarad vagy nem teljes, akkor beszélünk velőcső záródási 

rendellenességről. A velőcső záródására a terhesség 28. napjára fejeződik be. 

A folát bevitel ezen túl még a következő hatások miatt is javasolt a kismamáknak: 

 Hozzájárul a normál vérképződéshez. 

 Hozzájárul a normál homocisztein-anyagcseréhez. 

 Hozzájárul a normál pszichológiai funkciók fenntartásához. 

 Hozzájárul az immunrendszer megfelelő működéséhez. 

 Hozzájárul a fáradtság és a kifáradás csökkentéséhez. 

 Részt vesz a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban. 

 A terhesség alatt részt vesz az anyai szövetek növekedésében. 

 Részt vesz a normál aminosav-szintézisben. 

 Hozzájárul - a B6 vitaminnal - a terhességi hányinger megszüntetéséhez. 

https://harmoniabolt.hu/shop/dr-best-fully-active-b-complex-30-db/
https://harmoniabolt.hu/?s=babav%C3%A1r%C3%B3&post_type=product
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Kolin - Minden sejtünk megfelelő működéséhez szükséges, fontos a májnak és a vesének, a 

méregtelenítéshez, a DNS-képződéshez, vagyis replikációhoz (melynek különösen nagy a 

jelentősége várandósságra készülve), fontos szerepe van a zsírok szállításában, a termékenység 

támogatásában és várandósság alatt fontos a fejlődő magzat érdekében. Elegendő mennyiségű kolin 

fogyasztása különösen fontos volna terhesség és szoptatás alatt (vagy gyermek és idős korban) az 

agy és az idegrendszer megfelelő működése és egészsége érdekében. Támogatja a koncentrációt, a 

memóriát és a mentális agilitást, mivel részt vesz a neurotranszmitterek szintézisében, vagyis a 

sejtek közötti kommunikációban és az ingerületátvitelben. A fejlődő magzat neuro-endokrin 

rendszere képtelen e tápanyag nélkül megfelelően fejlődni.  

 

Élelmi forrásai: Jó növényalapú forrásai a tahini, a csicseriborsó, a quinoa, a karfiol és a kelbimbó, 

de közel sem tartalmaznak annyit, mint az állati forrásai, a máj és a tojás (illetve a velő, de azt ritkán 

és kevesen esznek). Heti 1 adag máj (csirkemáj 100 grammjában 3-400 mg kolin, marhamáj 420 

mg/ 100 g) és napi 2 tojás (1 tojássárgájában 150 mg van) biztosítja az elegendő kolint, a 

várandósság idején ennek duplájára van szükség. További magas kolin tartalmú ételek (teljesség 

igénye nélkül): lazac (78 mg kolin/100 grammjában), quinoa (94 mg/100 g), csirkehús (75 mg/100 

g sütve), karfiol (45 mg/100g), bacon (47mg/100 g), champion gomba (60 mg/100g), kelbimbó (40 

mg/100 gr). 

Az erős hőkezelés árt neki, így lehetőség szerint inkább főzve és párolva készítsd el ezeket az 

ételeket. 

 

Étrendkiegészítőben javasolt fogyasztani, ha nem eszel állati termékeket, főleg ha várandósságra 

készülsz, 500 milligrammnyit, várandósoknak fontos a napi 900 mg javasolt, főleg a 3. 

trimeszterben. Weston Price megfigyelései szerint a természeti népek a terhesség és szoptatás alatt 

magasabb kolin tartalmú ételeket biztosítanak a kismamáknak (a fenti mennyiség napi 6 

tojássárgájának felel meg). 

Ha a szervezet kolin-készlete nem megfelelő, akkor megemelkedik a homocisztein szintje a 

plazmában. Az emelkedett homocisztein pedig összefüggésben van számos szív- és érrendszeri 

betegséggyel, daganatos megbetegedésekkel, kognitív képességek hanyatlásával és a csonttörések 

számának növekedésével. Alacsony kolin bevitel esetén a gyulladásos folyamatok is fokozódnak és 

emelkednek a gyulladásos markerek (pl. a CRP szint). 

Ezt ajánlom: Babaváró vitamin 

Mit tud a kolin? 

1998-ban az amerikai Orvostudományi Intézet az esszenciális tápanyagok közé sorolta, mivel nélkülözhetetlen a szervezet normál 

működéséhez. Mégis a felnőttek mintegy 90%-a azonban nem éri el a kolinra vonatkozó javasolt minimális beviteli mennyiséget sem 

(az USA-ban végzett kutatások szerint). Ez különösen fontos a várandós nőknél, akiknek ennél a mennyiségnél nagyobb az igényük.  

A prenatális időszakban (a magzati életben) számos fiziológiai folyamat szempontjából kritikus jelentőségű szerepe van, pl. a 

sejtmembránok felépítésében, az agy fejlődésében, és a metilációs folyamatokban, azaz a gének expressziójában, amit a velőcsőzáródási 

problémák megelőzése kapcsán szoktunk emlegetni a foláttal összefüggésben. Azt azonban még kevesebben tudják, hogy a kolinhiány 

ugyanúgy okozhat velőcsőzáródási problémát, mint a foláthiány. Mindkét vitamin részt vesz tehát a magzat normális fejlődéséhez 

kulcsfontosságú ún. metilációs folyamatokban, így segít megelőzni a születési- és magzatfejlődési-rendellenességeket.  

https://harmoniabolt.hu/?s=babav%C3%A1r%C3%B3&post_type=product
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Jelentősége több mint gondolnánk: kolin-hiány esetében még a folsav/folát sem akadályozza meg a velőcsőzáródási rendellenességeket. A 

vizsgálatok kimutatták, hogy az anyai étrend kolinnal való kiegészítése javítja a terhesség kimenetelét, és védő hatású a magzat 

idegrendszerének, valamint neuro-endokrin rendszerének fejlődése szempontjából is. (A neuro-endokrin rendszer az idegrendszer és a 

hormonrendszer szoros együttműködéséből adódva a stressz-szabályozás mechanizmusáért felel.) 

A táplálékkal fogyasztjuk el a legtöbb kolint, amit a bélrendszerből a kolin-transzporter veszi fel. Kisebb mennyiségben a szervezet is 

előállítja, de ez nem elég a normál működéshez. A kolin nagyobb része foszfatidilkolinná alakul, amely minden sejtmaggal rendelkező 

sejtnek fontos építőeleme, a sejtfal 50%-át alkotja. 

Terhesség alatt a kolinszükséglet különösen nagy; a magzatvízben és a magzatban is a kolinszint 10-szer, illetve 6-7-szer magasabb, 

mint az anya vérében, ugyanakkor a várandós nők vérében jóval magasabb a kolinszint, mint normálisan. 

Terhesség során megnő a szervezet kolinszintézise …igen, itt is rácsodálkozhatunk az anyatermészet csodájára, hiszen a szervezet által 

előállított kis mennyiség ilyenkor megnövekszik, mégis mind terhesség, mind szoptatás alatt jóval nagyobb az igény a kolinra, így a 

táplálékból is nagyon fontos többet bevinned! Sok múlik rajta: a kolin a sejtek építőköveként, a sejtfal 50%-át fogja alkotni. 

A kolin és a stresz-szabályozás (kutatás) 

Egy 2012-es vizsgálatban azt találták, hogy azon anyukák, akik a terhesség során napi 930 mg kolint kaptak , mind a 

placenta, mind a magzat stressz szintje csökkent (CRH, kortizol), majd megszületésük után is pár hónaposan mérve jobb 

stressz-szabályzó rendszerrel(HPA, magyarul HAM tengely) rendelkeztek, szemben a másik csoportban szintén azért 

jelentős mennyiséget, 480 mg kolint kapó anyákkal.  

A jobb stressz-szabályzó rendszerrel rendelkező csecsemők felnőtt korban védettek maradnak számos betegséggel szemben, 

mint az inzulin-rezisztencia, magas vérnyomás és stressz okozta betegségek, ugyanis a stresszre való fogékonyságunkat 

erősen a születésünkkor kialakult HPA-tengely milyensége határozza meg (ismert koraszülöttek esetében számos 

kutatásból, hogy felnőttként sokkal fogékonyabbak a stresszre  és az inzulin-rezisztenciára). 

 

Vas: „Azok a nők, akik nem jutnak elegendő mennyiségű vashoz, anovulációt (ovuláció hiányát) 

tapasztalhatnak és valószínűleg nem lesz kielégítő minőségű a petesejtjük sem, ami 60% -kal 

nagyobb mértékben képes gátolni a terhességet, mint azoknál a nőknél, akiknek a vérében elegendő 

mennyiségű vas tározódik” egy indiai tanulmány szerint a Nemzetközi Journal of Current Research 

and Academic Review 2014-es jelentéséből idézve. 

A vas döntő fontosságú az energia, a haj egészsége, az immunitás, az agyi funkciók és a pajzsmirigy 

egészsége szempontjából (elegendő vas híján a pajzsmirigy gyógyszer sem lesz hatékony). A tested 

vastartalmának mintegy 70%-a a vörösvérsejtekben található, ahol oxigént szállít, ami az energiát 

biztosítja. Ha a szint csökken, akkor alacsony energia, kimerültség, sápadtság, szédülés jelentkezhet, 

vagy nehézség a koncentrálásban.  

 

Élelmi forrásai: Lencse, spenót, szezámmag, vesebab, tökmag (nyers), vadhús, garbanzo bab, 

csicseriborsó, marhahús. Jó növényi vasforrások a fodros kel, a mángold, a spirulina alga, a quinoa, 

a cékla, a brokkoli, a zöldbors, a szezámmag és a tahini, a napraforgómag, a kesudió, a mandula, 

valamint a datolya és a mazsola.  

A vas felszívódásához C-vitamin szükséges, ezért a gyümölcsök és zöldségek gabonafélék és 

diófélék mellett történő fogyasztása javasolt. A tea és a kávé viszont csökkentheti a vas 

felszívódását, ezért kerüld el ezeket étkezés közben vagy után. Ne félj a főzéstől! Mivel a 

hőkezeléstől a vasban gazdag zöldségek összezsugorodnak (mint például a spenót, a kelkáposzta 

esetében), többet is lehet enni belőlük, ami rögtön több vasat jelent! A hő pedig nem árt a vasnak. 
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Étrendkiegészítő??? - Nagyon fontos az, hogy étrendkiegészítőben vasat NE szedj, még akkor 

sem, ha vashiányos vagy – márpedig ez elég gyakori a várandós nőknél, és nem ritka előtte sem. A 

vas akkor is káros a magzatra, hogyha te vagy vashiányos, ami a terhesség során könnyen 

kialakulhat. Kutatás van arról, ami biznyítja, hogy a vas szedése fokozza a születési komplikációkat, 

és a fejlődési rendellenességek előfordulását, míg hogyha laktoferrinből szedtek a nők napi 2x100 

milligrammot, ami egy kis dózis, az jobban növelte a várandós nő vas mutatóit és rendezte a vas 

szintjét, miközben nullára csökkentette a születési problémák számát. A laktoferrin a patogén 

baktériumokat megfosztja a vastól, míg hagyományos vaspótlással etetnéd őket.  

Ezt ajánlom: Laktoferrin (mást ne!!!) 

 

Vashiányra ne szedjek vasat??? Vas-kisokos 

A vasnak a szervezeted számos funkciójában van nélkülözhetetlen szerepe, így hiánya probléma. Azonban a vas a kórokozók többsége 

számára is fontos tápanyag, így a vaspótlás is és eleve a nem alacsony vas szint is fokozza a kórokozók szaporodását, és így bármilyen 

krónikus vagy akut fertőzést súlyosbít. Éppen ezért sejtjeink ideális esetben a vasat ferritinhez kötve tárolják, főleg fertőzés esetén, mert 

a kórokozók többsége számára ferritinhez kötve a vas nem hozzáférhető.  

A vas szállításában is lényeges szerepe van a ferritinnek. Ha pedig több vasra van szüksége szervezetünk egy részének (pl. 

immunsejtekneknek a rossz sejtek vagy kórokozók ellen), akkor a ferritin oda szállítja a vasat, míg ha megnő a vas szintje a 

vérünkben, akkor a ferritin elraktározza a felesleget és ezzel lecsökken a vas az ideálisan alacsony szintre. 

A ferritinhez kötött vas =vas-tartalék) tehát fontos, ám a szabad vasnak erősen oxidatív, roncsoló hatása van a szervezet minden 

sejtjére nézve. 

Mit tegyél, ha vashiányos vagy? Méred meg a ferritin szintedet is. (A B-12-t is, főleg, ha nem eszel húst). 

Az alacsony ferritin szint minden esetben alacsony vas státuszt jelent, és/vagy azt, hogy a vas a szervezetünkben kis részben van csak 

az ideális „tároló helyén”, a ferritinben, azaz fokozottan ártalmas ilyen esetben a magas vagy normális vas szint.  

Alacsony ferritinszintnél laktoferrin és C-vitamin szedését javaslom, valamint a vas/ferritin szintet csökkentők kerülésével próbáld meg 

rendezni ferritin szintedet: ezek a kávé, csoki, tea, magvak, hüvelyesek, teljes kiőrlésű termékek. 

A laktoferrin az az anyag, ami többnyire gyorsan megnöveli a vas szintet, és csökkenti a vas káros hatásait (megfosztja a kórokozókat 

a vastól, segíti a vasat az egészséges sejtekhez szállítani, fokozza a vas felvételét a sejteknek, miközben vas fölösleget biztonságos ferritin 

formában tárolni segíti). 

Ha ez nem rendezte volna a ferritin szintedet (és így a vas státuszodat), akkor a legjobb, ha elkezdesz több májat (pl. heti 3x) 

fogyasztani és/vagy több vöröshúst vagy más (lehetőleg állati eredetű) vas tartalmú élelmiszert is. Ne feledd, a C-vitamint érdemes a vas 

tartalmú ételekkel együtt beszedni, főleg ha növényi eredetű a vas forrás).  

 

Szelén: A szelén egy fontos antioxidáns, mely megvédi a petesejtet és a spermákat a szabad 

gyököktől. A szabad gyökök kromoszómakárosodást okozhatnak, amelyről ismert, hogy vetéléshez 

és születési rendellenességekhez vezethet. A sperma létrehozásához szintén szelén szükséges. A 

vizsgálatok során az alacsony spermiumszámmal rendelkező férfiak esetében rendre alacsony 

szelénszintet mértek. Illetve van olyan vizsgálat is, ami a hímivarsejtek motilitását, az élő 

hímivarsejtek százalékos arányát és a normál spermatozoidok megnövekedett százalékát 

eredményezte E-vitamin és szelén pótlásának köszönhetően.  

Ezen túl a szelén elengedhetetlen a megfelelő pajzsmirigy működéshez is (várandósság előtt ezt 

muszáj rendezni, de legalábbis kordában tartani (gyógyszerrel, illetve a TSH rendezésével), 

különben veszélyben lesz a lassú anyagcseréd miatt a baba tápanyagokkal való ellátása). 

https://harmoniabolt.hu/shop/gal-laktoferrin-plus-120%e2%80%89g-60-adag-vaspotlas-okosan-kismamaknak-is/
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Élelmi forrásai: Máj, sós vízi halak és tengeri herkentyűk, mint sügér, tőkehal, laposhal, tonhal, 

lazac, szardínia, garnélarák, mustár, pulyka, brazil dió (csak egy szem dió a szelén RDA közel 100% 

-át tartalmazza, egyél 2-3 szemet, de mindenképpen áztatás után). 

 

Étrendkiegészítőben 100 mcg-nyit fogyassz szelénes élesztő formájában akkor, ha nem eszel 

gyakran ilyen ételeket és pajzsmirigy problémád van. A szelénben nem dús táplálkozásból is be 

szokott jutni 50-100 mcg, ám ha nem eszel állati termékeket, akkor ellenőriztesd a szelénszintedet. 

Vigyázz, ne szedj többet 120 mcg-nyi szelénnél, mert az már káros! 

Ezt ajánlom: Szelén cinkkel, vagy szelén az antioxidáns („petesejt-fiatalító”) Q10-el, vagy a 

Babaváróban is benne van 

 

Cink: Kritikus fontosságú tápanyag a hormonális egyensúly szempontjából, és kiemelten fontos 

szintén a pajzsmirigy optimális működéséhez. A cink a testben több mint 300 különböző 

enzimfolyamatban vesz részt azért, melyek az immunitást, a hangulatot, az energiát, a hormonokat, 

a bőrt és a memóriát támogatva biztosítják, hogy a tested megfelelően működjön: Elegendő cink 

nélkül a sejtek nem tudnak megfelelően osztódni, az ösztrogén- és a progeszteronszintek 

kiegyensúlyozatlanok lehetnek, és előfordulhat, hogy reproduktív rendszered nem képes 

megfelelően működni. Az alacsony cinkszint közvetlenül kapcsolódik a vetéléshez a terhesség korai 

szakaszában – a The Centers for Disease Control’s Assisted Reproductive Technology jelentése 

szerint. 

A cink az immunrendszer normál működéséhez is szükséges, és bizonyos mértékig védelmet nyújt 

a bakteriális és virális fertőzések ellen. Erre kell gondolnunk várandósság ideje alatt is, mert a 

hüvely és annak flórája ki van téve a fertőzésveszélynek. A kezeletlen bakteriális és vírusfertőzések 

következményei lehetnek a korai vetélés, valamint az idő előtti burokrepedés és koraszülés! 

A férfiak esetében a cinket a termékenységük egyik legfontosabb ásványi anyagának tekintik. A 

terméketlen férfiak cink-pótlása bizonyítottan fokozza a sperma mennyiségét, javítja a spermiumok 

formáját, működését és minőségét, és csökkenti a férfiak meddőségét. 

Ez a mikrotápanyag könnyen kiürül a stressz, az alkohol, a dohányzás vagy a gyakori hosszú 

repülőutakon résztvevőknél. Érdemes ellenőríztetni laborban az alkalikus foszfatáz szintjét, mert ha 

alacsony, az cink hiányra utalhat. 

 

Élelmi forrásai: elsősorban a máj (borjúmáj) és a tenger gyümölcseiben van, mint osztriga, 

garnélarák, továbbá még ezekben az ételekben is megtalálható: marhahús, bárány, szezámmag, 

tökmag, joghurt, pulyka, zöldborsó. A főzés során a cink károsodhat, ezért fontos, hogy bizonyos 

magas cinktartalmú ételeket nyers formájukban fogyassz. Jó forrásai lennének a tahini, a 

napraforgómag, a kesudió, a tökmag, a csicseriborsó, a lencse és a nyers kakaó, ám csak az 

antitápanyagoktól megfosztott állapotban, azaz áztatás után fogyaszva őket, különben nincs sok 

értelme.A kendermagból napi 3 evőkanállal a napi ajánlott cinkbevitel közel 40%-át fedezheted, bár 

túl magas omega-6 tartalma miatt ez rendszeresen nem ajánlott! 

https://harmoniabolt.hu/?s=cink&post_type=product
https://harmoniabolt.hu/shop/selenoq10-szelen-es-q10-30-db-pharmanord-antioxidans-a-petesejtert-es-a-spermaert/
https://harmoniabolt.hu/?s=babav%C3%A1r%C3%B3&post_type=product
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Az már látható, hogy a növényi alapú élelmiszerek jelentősen alacsonyabb cinktartalmúak, ezért ha 

nem eszel húst, fontos ügyelni arra, hogy különös figyelmet fordíts a cinkforrásokra, már csak azért 

is, mert segít a növényi eredetű omega-3 feldolgozásában.  

Étrendkiegészítőben ezt ajánlom: Cink vagy Babaváróban is benne van 

 

Jód 
 

 

 

 

 

Esszenciális zsírsavak: Kimutatták, hogy az Omega-3 zsírsavak a szervezetben részt 

vesznek a hormonok szabályozásában, a méhnyak váladékának megfelelő mennyiségű 

termelődésében, az ovuláció elősegítésében. A reproduktív szervek véráramának növelésével 

hozzájárulnak a termékenységhez, illetve növelik a méhnyak váladékot. 

A magzat és a gyermek fejlődéséhez az Omega-3 zsírsavak nélkülözhetetlenek. A várandósság alatt 

kiemelkedően pozitív hatással vannak a magzat agyi és idegrendszeri folyamatainak a kialakulására, 

mivel a magzati korban, kiemelten az utolsó trimeszterben ezeknek az esszenciális zsírsavaknak a 

szerepe meghatározó az agyi fejlődésben és a retina kialakulásánál. Kimutathatóan segíti a tanulási 

folyamatokat, es fejleszti az intelligenciát, növeli az agytömeget, fejleszti az agyat, különösen, ha 

már terhesség alatt es gyermekkorban is megfelelő a bevitel.  

Jótékony hatással van a gyermekek bélfalának kialakulására, aminek létfontosságú szerepe van az 

immunrendszer megfelelő működésében, így rendszeres fogyasztásukkal csökkenhet az allergiák 

előfordulása. 

Az Omega-3 zsírsavak kétféle zsírsavat is tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek az egészség 

szempontjából: ezek a DHA és az EPA. Kimutatták, hogy ez a két zsírsav segít számos betegség 

leküzdésében: terhesség alatt a DHA hiánya koraszüléshez, alacsony születési súlyhoz és később 

hiperaktivitáshoz vezethet a gyermekeknél, az alacsony DHA-szint pedig minden életkorbn a 

depresszióhoz és más mentális problémákhoz kapcsolódik.. Fontos!!!!: a növények nem DHA-t és 

EPA-t tartalmaznak, hanem azok előanyagait, amiből a szervezeted nem elég hatékonyan és elég 

mennyiségben lesz képes előállítani ezeket a zsírsavakat. 

 

Élelmi forrásai: lazac, szardínia, laposhal, garnélarák, sügér, fésűkagyló, chia mag, lenmag, dió. 

Elsősorban a zsírosabb, bőrös halakból tudod tehát biztosítani elég mennyiségben, hetente 1-2-szer 

fogyasztva.  

Fontos tudni, hogy a növényi források nem azokat az Omega-3 zsírsavakat tartalmazzák, amire a 

szervezetnek szüksége van, hanem azok előanyagait, amit a szervezetnek még át kell konvertálnia 

DHA és EPA zsírsavakká, m ennek hatékonysága nagyon alacsony (azaz nagyon sokat kellene 

hozzá fogyasztani). Azonban a növényi források túl nagymértékben tartalmaznak Omega-6 

zsírsavakat is, megbontva így az ideális arányt a két fontos zsírsav között és ezzel gyulladásokat 

https://harmoniabolt.hu/shop/bio-szelenium-100cinkvitaminok-szerves-elesztos-szelennel-120-db/
https://harmoniabolt.hu/?s=babav%C3%A1r%C3%B3&post_type=product
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generálva. E két okból elsősorban az állati élelmi forrásokból javaslom fedezni az Omega-3 

szükségletedet, tehát ne a növényi forrásokra hagyatkozz a fenti listából, csak tudj róluk, hogy ilyen 

jó hatással is rendelkeznek (és válaszd őket bátran egy süteménybe vagy turmixba). 

 

Étrendkiegészítő: Ha már várandós vagy és nem fogyasztasz zsírsavakban gazdag halat, akkor azt 

pótolnod kell jó minőségű halolaj formájában! A várandósság tervezésénél is hasznos, tekintve a 

termékenységhez hozzájáruló számos előnyét és szükségességét. 

Ezt ajánlom: magas tisztaságú norvég lazacolaj 

 

Magnézium – Nem csak az anya szervezetének fontos, hanem a fejlődő magzatnak is: hiánya, 

vagy alacsony szintje esetében a fejlődés is lelassul. A várandósság ideje alatt ötven százalékkal 

is megemelkedhet a napi magnéziumszükséglet. 

Szerepe van a megfelelő vércukorszint szabályozásban, mivel segíti az inzulin kiválasztás 

szabályozását és csökkenti a cukor iránti vágyat, így megakadályozza a vércukorszint növekedését. 

Hiányában a terhességi cukorbetegség esélye megnövekszik. 

Segíti a nyugodt alvást, és hogy végig aludjuk az éjszakát, tehát javítja az alvási időt és az alvás 

hatékonyságát is. Ezen kívül megakadályozza a krónikus pisilni járást, amely kellemetlenül 

megszakíthatja a nyugodt pihenést. Magnézium hiányában koncentrációzavar, fáradtság, rossz alvás 

és az ezekből következő ingerültség és depresszió is felléphet. 

Segít a stressz leküzdésében és a várandósság alatti kortizol-szint szabályozásban (mely egyben a 

magzat alapbeállításainál is jelentőséggel bírnak), mivel megnyugtatja az idegrendszert és 

megakadályozza a túlzott kortizol (anti-stressz hormon) kiáramlását. 

A magnézium az izmok görcsein is segít: elkerülhető az éjszakai ébredés a lábikragörcsökre, és 

megakadályozza a korai méhösszehúzódásokat is, így elejét veheti a koraszülésnek, vagy a 

vetélésnek. A várandósság alatti megfelelő mennyiségű magnézium fogyasztásának előnye, hogy az 

izmokból, a nyakból és a hátból távozik a feszültség, nem tapasztalható a kellemetlen székrekedés , 

elmúlhat az ödéma és a puffadás, enyhülhet a fejfájás, a szorító érzés a fejben, csökkenhet a 

vérnyomás. 

Tanulmányok bizonyítják, hogy hiánya oka lehet a spontán vetélésnek, fenyegető koraszülésnek és a 

születési rendellenességeknek, valamint a hirtelen csecsemőhalálnak. Ezért kiemelkedően fontos, 

hogy biztosítsuk a várandós szervezet számára a megfelelő magnézium-ellátottságot. 

Támogatja a pajzsmirigy funkciót, melynek rendezése fontos még a várandósság előtt. 

Élelmi forrásai: A klorofilban gazdag, sötétzöld színű növények, mint az avokádó, spenót, sóska, 

vagy a búzafűlé, káposztafélék párolva. Banán, alma, körte és a citrusfélék. Vadhúsok, tengeri 

herkentyűk, sütőtök és quinoa tartalmazza jelentősebb mennysiégben, ám ezek vagy kevésbé 

elérhetők, vagy szezonális termékek. Mandula, dió, földimogyoró, pisztácia, a kesu-és makadámdió, 

a napraforgómag, tökmag, lenmag, fenyőmag, de az antitápanyagoktól megfosztott állapotban, azaz 

áztatás után fogyaszd csak őket, különben nincs sok értelme. Ugyanígy járj el a hüvelyesekkel, mint 

bab, lencse és borsófélék. Az Omega 3-ban és vitaminokban gazdag tengeri halak, mint a makréla, 

https://harmoniabolt.hu/?s=nor-oil&post_type=product
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a tonhal és a lazac szinte már szuperélelmiszereknek számítanak, annyira gazdagok tápanyagokban, 

emésztésük mégis könnyű. A magnéziumban dús vízi lények közé tartoznak a különböző rákfélék 

is, fogyasztásuk hetente 2 alkalommal javasolt.  

+1 bónusz extra magnézium forrás: a nyers kakaópor!!! és a jó minőségű étcsokoládék 

 

Étrendkiegészítőben használhatod bőrön át a magnézium-oxidot és többféle magnézium kapható 

jól felszívódó formában szájon át is (de nem mindegyik megfelelő). 

Ezt ajánlom: nyers kakaó, magnézium krém vagy gél, vagy hagyományos magnézium 

Makrotápanyagok 

Tudtad azt, hogy a tested az új sejteket az aminosavak (fehérjék építőelemei) 

felhasználásával építi? No lássuk a makrotápanyagokat! 
 

A mikrotápanyagok mellett a makrotápanyagok is elengedhetetlenek, ezért beszélni kell róluk is. 

Nagyon fontos a megfelelő mennyiségű fehérje, rost, zsír, szénhidrát. A várandósságra készülődve 

fontos a test táplálása és építőelemeinek biztosítása. Azok az élelmiszerek, amelyekre a természetes 

termékenységfokozó étrend során figyelmet kell fordítani, magas tápanyagsűrűségű ételek, melyek 

nemcsak mikrotápanyagokban gazdagok, de elősegítik a következő makrotápanyagok biztosítását is: 

 

Zsírok 

A sokféle zsír nagyon fontos a termékenységhez és a magzat fejlődéséhez. Nemcsak az esszenciális 

zsírsavak a fontosak (mint az Omega-3), de a telített zsírok és a koleszterin is fontosak. A 

koleszterin a testben termelt összes hormon előfutára, beleértve a terhességi hormont, a 

progeszteront. Csak ellenőrizd, hogy a megfelelő ételekből származik-e a zsír vagy olaj, mint 

például a kókuszdióolaj, a fűben táplált húsok, a hal, a diófélék és a magvak, és kerüld a 

hidrogénezett olajokat és a magas hőmérsékleten hevített növényi olajokat. 

Ezeket fogyaszd: tengeri hal vagy ha nem tudod megoldani hetente 2.szer, akkor kiegészítőben 

halolaj, olivaolaj, hidegen sajtolt növényi olajok, avokádó, olajbogyó, kókuszolaj vagy -zsír, magvak, 

diófélék. 

Két oldallal korábban olvashattál az esszenciális zsírsavakról, olvasd át újra! 

 

Fehérjék 

Az egészséges fehérjemennyiség sokféle forrásból történő fogyasztása az egészséges termékenységi 

étrend fontos része, mivel az aminosavak a test sejtjeinek építőkövei. Figyelj arra, hogy naponta 

fogyassz mind állati eredetű, mind növényi fehérjeforrásokat, ezek a hüvelyesek, diófélék, magvak, 

halak, húsok. 

 

Rost 

https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-kakaopor-150g-criollo-kakaobabbol-organiqa/
https://harmoniabolt.hu/?s=%C5%90si+magn%C3%A9zium&post_type=product
https://harmoniabolt.hu/?s=magn%C3%A9zium+Gal&post_type=product
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A rost segít a testnek megszabadulni a rendszerben lévő felesleges ösztrogéntől és 

xenohormonoktól (azaz idegen hormonoktól, melyek a környezetből kerülhetnek a szervezetedbe 

például a takarítószereidben található vegyszerekből), és megőrzi az emésztőrendszer megfelelő 

működését. Rostot tartalmaznak a hüvelyesek, a gabonák (nem hántolt és finomított, hanem inkább 

a teljes gabonaszemet megfőzve készítsd el), zöldségek, gyümölcsök, diófélék, magvak. 

Különösen fontos élelmiszerek a termékenység 
szempontjából 

Ezt a listát azért készítettem, hogy a praktikus oldalról megközelítve lásd, azaz a piacon vagy 

boltban válogatva tudd, hogy melyik élelmiszerrel milyen előnyhöz juttathatod magad.  

Vess egy pillantást az alább említett élelmiszerekre, és észre fogod venni, hogy ezek az ételek igen 

tápanyagsűrűek, azaz adagonként sok tápanyagot tartalmaznak. Ezen kívül ezek az ételek 

tartalmazzák a legszélesebb spektrumban azokat a tápanyagokat, melyeket a Fontos tápanyagok a 

termékenységhez c. részben néztünk át részletesen. 

Tojás 

Mit ad? D-vitamint, B12-vitamint, kolint, fehérjét 

Győződj meg róla, hogy olyan tojásokat vásárolsz, amelyek kapirgáló tyúkoktól származnak, 

ezeknek mély narancssárga a tojássárgájuk is egyébként. Megérik a többletköltségeket, mivel sokkal 

több tápanyagot szolgáltatnak és tisztábbak, mint az általános szó szerint gyárban termelt tojások. 

Keresd őket a termelői piacokon, vidéki rokonaidnál, ismerőseidnél, vagy a biotojást árusító 

élelmiszerboltokban vagy bioboltokban. Tipp: YouTyúk 

Diófélék és magvak 

Mit adnak? Omega-3 zsírsavakat, cinket, E-vitamint, fehérjét 

A dióféléket és a magokat nyers formában fogyaszd, mivel a bennük található esszenciális zsírsavak 

és a cink érzékenyek a hőre, és főzéskor elpusztulhatnak. Mindenképp áztasd be őket egy éjszakára, 

hogy a bennük található antitápanyagok kioldódjanak, majd szobahőmérsékleten szárítsd meg őket 

(az antitápanyagok megakadályozzák az ásványi anyagok felszívódását a testedben és miattuk a 

magvak emésztése is nehéz lesz a szervezeted számára).  

Ebben a listában megtalálsz jónéhány magot és diófélét: láthatod, mennyire tele vannak 

tápanyagokkal: 

 A legjobb omega-3 források a magvak és diófélék közül: (a napi 2300-3500 mg bevitelhez 

ennyit fogyassz): (1/4 csésze) dió, (2 evőkanál) lenmag, (3 evőkanál) kendermag, (1 

evőkanál) chia mag  

 A legjobb cink-források a magvak és diófélék közül: (a napi közel 3 mg bevitelhez ennyit 

fogyassz): (1/4 csésze ) tökmag, (1/4 csésze ) szezámmag 



 
Harmóniabolt és Hormonharmónia– Minden jog fenntartva! -  Eperjesi Katalin 
 
 https://harmoniabolt.hu       https://hormonharmonia.hu 

 A legjobb E-vitamin források a magvak és diófélék közül: (1/4 csésze 18 mg ) 

napraforgómag , (1/4 csésze 9 mg) mandula 

 A legjobb vas-források a magvak és diófélék közül (5 mg-nyi napi bevitelhez): (1/4 csésze ) 

tökmag, (1/4 csésze ) szezámmag 

Szabadon tartott, legeltetett állatok húsa 

Mit adnak? Omega-3 zsírsavakat, vasat, B12-vitamint, fehérjét 

A szabadon tartott, legeltetett állatok húsa olyan állatból származik, ami élete legnagyobb részében 

füves legelőn legelt és friss füvet fogyasztott. Ez a hús kevesebb zsírt tartalmaz és kissé erősebb ízű, 

mint a kukoricával táplált állatok húsa, de sokkal több tápanyagot szolgáltat, mivel az állatok 

természetes táplálékul szolgáló élelemhez jutottak. Ezek a húsok magasabb omega-3-tartalommal 

bírnak, de antibiotikumokat és hozzáadott hormonokat nem tartalmaznak. A szokásos 

élelmiszerboltokban kapható, nagyipari termelésből származó húsoknak magasabb az Omega-6 

tartalmuk (melyből túl sokhoz jut az ember amúgy is), és az is lehet, hogy génmódosított (GMO) 

kukoricatápot kaptak, amelyek jobban hízlalják őket, és ugye a kukorica nem a természetes 

étrendjük (a GMO élelmiszerek és a meddőség közötti összefüggés immár bizonyított tény). Ezeket 

az állatokat rendszeresen hormonokkal és antibiotikumokkal kezelik, amelyek hatással lehetnek az 

őket fogasztó emberek hormonális egyensúlyára és immunrendszerére. 

Sötét leveles zöldségek 

Mit adnak? Vasat, folsavat, B6- és E-vitamint 

A sötét leveles zöldségek ásványi anyagok, antioxidánsok és vitaminok sorát tartalmazzák, melyek 

nélkülözhetetlenek az egészséges termékenységhez. Sötét leveles zöld zöldségek például a spenót, a 

kelkáposzta és a mángold. 

Gyümölcsök 

Mit adnak?  C-vitamint, flavonoidokat, különféle antioxidánsokat 

A gyümölcsök rendelkeznek adagonként a legmagasabb antioxidáns tartalommal. Az 

antioxidánsokban leggazdagabb gyümölcsük az aszalt szilva, a gránátalma, a mazsola, a fekete 

áfonya és az eper. Ne felejtsd, hogy az antioxidánsok hőérzékenyek, így hasznos tulajdonságaik 

megőrzése érdekében mindig friss, érett és nyers gyümölcsöt fogyassz. 

Színes zöldségek 

Mit adnak? B6- és C-vitamint 

A zöldségek színe mindig megmutatja, milyen tápanyagokat és előnyöket nyújt a testednek. Például 

a vörös vagy zöld színű zöldségekben magas a C-vitamin tartalom. A narancssárga zöldségben 

magas az A-vitamin tartalom. A fehér zöldségek általában kéntartalmúak. A tényleg nagy 
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mennyiségű tápanyag megszerzésének legegyszerűbb módja az, ha sokféle zöldséget fogyasztasz. 

Ügyelj arra, hogy mindenféle színűt egyél. Ennek legegyszerűbb módja az, ha napi szinten eszel 

salátát, vegyes sült zöldségeket vagy naponta friss zöldséglevet iszol (nem boltit persze). 

 

Halak és tengeri herkentyűk  

Mit adnak? D-vitamint, Omega-3 zsírsavat, cinket, szelént, B12- és CoQ10-vitamint 

A halak és a kagylók a legtápanyag-sűrűbb ételek. A hal számos esszenciális zsírsav, D-vitamin, 

cink, B12, szelén és CoQ10 forrása. Megalapozott tény, hogy ezeknek a tápanyagoknak a többsége 

hőérzékeny; ezt ne feledd, miközben ezeket az ételeket készíted. Ha aggódsz a halak élőhelye miatt, 

akkor kövesd azt az elvet, hogy a hideg vizekből származó halakat rlszesíted előnyben, vagy 

kereshetsz és beépíthetsz az étrendedbe egy tisztított tőkehalmájolaj-kiegészítőt is. Próbáld meg 

elkerülni a tenyésztett halakat, mivel azok nem tartalmazzák nagy mennyiségben az omega-3-at, 

ráadásul antibiotikumokkal kezeltek. 

Máj 

Mit ad? D-vitamint, cinket, szelént, vasat, folsavat, B12- és CoQ10-vitamint 

Igen, tudom. Hallom, hogy azt mondod, hogy „Máj !?” Igen! Ha a májra gondolok, mindig az jut 

eszembe, ahogy a szüleim arról áradoztak, hogy milyen egészséges vacsoránk lesz, amikor májat 

sütöttek ki, majd utána napokig reggelire is a zsíros kenyeret kértem májjal, úgy szerettem. A máj az 

egyik legértékesebb és leginkább tápanyag-sűrű étel. Nagyon magas a D-vitamin, a cink, a vas, a 

folsav és a B12 tartalma. Például csak             . a napi folsavigény több mint 200% -át kielégíti. Az 

egyik legjobb módja a máj elkészítésének az, ha a csirkemájból patét készítünk, és ezt heti 1-2-szer 

fogyasztjuk. Ügyelj arra, hogy csak szabadtartású, legeltetett állatok máját fogyaszd. Van egy olyan 

tévhit, miszerint a májban halmozódnak fel a méreganyagok…ez nem így van; a máj méregtelentő 

szerv, de az állat testéből el nem távolított méreganyagok végül annak zsírjában landolnak. 

Lencse és babfélék 

Mit adnak? Vasat és folsavat. 

Mielőtt elkezdtem a táplálkozást tanulmányozni, fogalmam sem volt arról, hogy mennyire tápláló 

étel a lencse és a bab. A lencse az összes élelmiszer közül a második leggazdagabb vasforrás és a 

második legmagasabb folsavforrás (közvetlenül a borjúmáj mögött). Mindössze 1 csésze főtt lencse 

biztosítja a napi folsavigény 90%-át. Nem csoda, hogy a gazdagsághoz és jóléthez kötjük és Újév 

napján feltétlenül fogyasztunk belőle! És mielőtt ráunnál a lencsére, csak semmi vész: a garbanzo és 

a pinto bab szorosan követik őt ebben a listában. Használd őket kreatívan! Beleteheted levesekbe, 

használhatod hummusz készítéséhez, köretként, egytálételben és tojáásal összesütve, sőt, már 

süteményekben is láttam, mint alapanyag (bár ez nem az én világom). 
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Nyers vagy fermentált tejtermékek 

Mit adnak? D-vitamint, B12-vitamint, cinket 

A nyers tej olyan tejtermék, amelyeket nem pasztőröztek, tehát fontos enzimjei és finom tápanyagai 

érintetlenek. A táplálkozástan szampontjából megfelelő nyers tejtermék olyan állattól származik, 

melyet szabadon tartottak, aki tudott legelni, füvet kapott, viszont hormonokat vagy 

antibiotikumokat nem! Nincs elég hely itt most arra, hogy megvizsgáljam a nyerstej és tejtermékek 

összes előnyeit és azt, hogy miért SOKKAL biztonságosabb fogyasztani; csak tudd, hogy egészen 

más élelmiszer, mint az, amit az élelmiszerboltokban vásárolhatsz, még ha az biotej is. Nem könnyű 

hozzájutnod nyers tejhez, tudom. Közvetlenül a gazdáktól vagy egyes piacokon szerezheted be. 

Pótmegoldásképp pedig magad fermentálhatod a boltban vásárolt bio-, és pasztőrözött tejet, így 

javítva annak táplálkozási profilját és emészthetőségét.  

A tejtermékek hasznos táplálékot jelenthetnek a termékenységfokozás szempontjából, de NEM 

MINDENKI számára:  

 Hasznos lehet azoknak, akiknek könnyű fehérjeforrásra van szükségük, akiknek hízásra van 

szükségük és tolerálják a tejet (sokan nem tolerálják a pasztőrözött tejet, de nyers tejet 

problémák nélkül tudnak inni). 

 Vannak olyan esetek, amikor kerülni kell a tejet: amikor a testben stagnálás fordul elő (az 

ayurvédában ezt kapha túlsúlynak hívják), vagy gyulladás, például endometriózis esetén, vagy 

ha allergiád van rá. 

Mi a helyzet a gabonafélékkel? 

A gabonafélék a természetes termékenységfokozó étrend részei, de azt javasolom, hogy kísérletezd 

ki, hogy mi működik a Te számodra. Kimutattak kapcsolatot a meddőséggel azoknál, akik glutén 

intoleranciábanszenvednek, valamint van egy lehetséges kapcsolat az immunológiai eredetű 

meddőség és a gabonák között. Egyes emberek számára a gabonafélék nem jelentenek problémát, 

de ha sok változtatást hajtottál végre az étrendedben, de még nem látsz eredményeket, akkor 

érdemes megfontolnod, hogy milyen gabonát eszel és milyen formában. A gluténmentes 

gabonafélék és az ún. álgabonák (amarant, rizs, quinoa, hajdina, köles) a legjobb választások, és 

általában tápanyag-sűrűbbek, mint az általánosan használt gabonák (búza, rozs). Fogyaszd őket 

feldolgozatlan formában (teljes gabonák), azaz kerüld a lissztté őrölt formájukat és mindig az egész 

gabonaszemet vagy rizst főzd meg. 
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Tippek és trükkök… 

Zöldségek - A tuti tipp egy csomó zöldségféle és zöld leveles étrendedbe csempészésére a levek 

kinyerése. A levek készítésével bőséges mennyiségű zöldséghez (többet, mint amennyit meg tudnál 

enni) juthatsz könnyű, gyors és ízletes formában.  

Ha naponta egy nagy zöldturmixot elfogyasztasz, akkor könnyedén gondoskodhatsz a kielégítő 

zöldség adagodról. Ha naponta elfogyasztasz 6-9 adag (azaz női maroknyi) zöldséget, akkor szintén 

kielégítő zöldséghez juttatod a szervezetedet: elég rosthoz és elég mikrotápanyaghoz, illetve elég 

szénhidráthoz. Ahhoz, hogy ez valóban megvalósuljon, figyelj arra, hogy a különféle jelegű és 

tulajdonságú zöldségek mind helyet kapanak az étrendedben: 

 Zöld leveles zöldségek (salátafélék, spenót) – máj munkáját segítik, kloroffilban gazdagok 

 Színes zöldségek, vagyis a gyökérzöldségek, gumós zöldségek (sütőtök, cékla, zeller, 
édesburgonya) – összetett szénhidrátforrások, mikrotápanyagokban gazdagok 

 Kénes zöldségek (karalábé, hagyma, káposztafélék, brokkoli, kel) – szintén a 
májméregtelenítést segítik és az ösztrogén lebontást támogatják 

 

Sötét leveles zöldek - A sötét leveles zöldek étrendbe történő bejutásának két legjobb módja – 

főleg akkor, ha még nem szeretted meg őket, vagy még egyáltalán nem is fogyasztasz ilyet - az, ha 

hozzáadod őket a turmixodhoz vagy más levekhez. Ha hozzáadsz egy kis spenótot vagy 

kelkáposztát a turmixodhoz, akkor még nem fogod elrontani az ízét, sőt! Egy másik tippem a vaj 

vagy kókuszolaj használata a sötét leveles zöldek megfonnyasztására vagy párolására: mindent 

megváltoztat a világon, próbáld ki! Ha pajzsmirigy-megbetegedésed van, mindenképpen csak a 

párolt zöldeket egyed, ne a nyerseket. 

 

Gyümölcsök - Nagyon szeretem a gyümölcsöket önmagukban enni (bár ez nem mindenkinek 

javasolt, főleg ha a vércukorszabályozásod nincs rendben), de a gyümölcs adagolásának egyik 

kedvenc módja számomra a nap elején és gyakran délután is a turmixok. Kedvenc antioxidánsban 

gazdag gyümölcsét más összetevőkkel és termékenységi szuper ételekkel dobhatja el, és a nap 

folyamán könnyedén gondoskodott a gyümölcséről, diójáról / olajáról és valamilyen fehérjéről. 

 

Diófélék - Készíts magadnak előre egy keveréket a magvakból és diófélékből és vidd magaddal 

tízóraira vagy uzsonnára. Diót is hozzáadhatsz a turmixjaidhoz, vagy készíthetsz magtejeket, és 

hozzáadhatod őket a sütikhez. 

 

Tojás- Légy kreatív, és adj friss tojásokat a turmixodhoz, készíts pudingokat, rántottát, sült rizst 

omlettel, egyszóval használd sokféleképpen a tojást, úgyis szükség van rá minden nap. 

 

Máj - Készíts egy ízletes májpástétomért, és hetente egyszer fogyassz belőle.  

 

Lencse és babfélék - Kísérletezz humusz készítésével különféle babokkal, különösen a lencsék 

alkalmasak rá.  
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Menü 

Az alábbiakban összeállítottam neked egy napi és heti élelmiszer-ellenőrző listát az induláshoz. 

Nem akarom, hogy túlterheld magadat. Ezért azt tanácsolom, hogy szükség esetén egyszere csak 

egy változtatást iktass be és haladj a számodra megfelelő ütemben. 2020-ban tervezek egy21 napos 

termékenységfokozó étrend kihívást is elindítani, ahová be tudsz majd csatlakozni te is. 

Naponta fogyaszd ezeket: 

 1-2 adag (maréknyi) zöld leveles zöldség 

 2-4 adag zöldség (gondolj a színesre, a gyökérzöldségekre és külön a kresztesvirágúakra-

kénesekre) 

 1 adag olyan zöldpor, mint például a Pure Green Power zöld szuperélelmiszer keverék 

akkor, ha nem állnak rendelkezésre friss bio zöldségek a közeledben, vagy ha nincs időd 

zöldséget is tartalmazó turmix készítésére 

 1 omega-3-ban gazdag étel (tengeri halak és herkentyűk, alga – sushi) – ha ez nem sikerül 

naponta, akkor tedd a spirulina port a napi turmixodba (vagy zabpelyhedbe) 

 1-2 tojás (igen, naponta: a kolin miatt olyan fontos) 

 1 maréknyi a diófélékből (dió, tökmag, napraforgómag), szigorúan egy éjszakányi áztatás 

után (majd szárítsd meg)  

 1-3 adag kvésbé édes gyümölcs (pl. bogyós gyümölcsök, ribizli, málna, télen fagyasztva is 

hozzájuthatsz) 

 1 a TOP18 termékenységet fokozó élelmiszerből – a listát a következő részben látod 

 Naponta válassz legalább egyet a termékenységfokozó szuperélelmiszerekből (és a napi 

turmixodba tedd bele) 

 Használj kókuszolajat vagy vajat/ghít, illetve olívaolajat 

 1 adag teljes gabona (köles, hajdina, rizs) 

 Víz 

Hetente fogyaszd ezeket: 

 2-3-szor hetente omega-3-ban gazdag tengeri halak és herkentyűk (bőrös pisztráng, lazac, 

makréla, szardínia) 

 Lencse vagy bab hetente 2x 

 Fűszeres vörös hús / bio csirke hetente 3x 

 Máj (vagy kaviár) hetente 1x (kacsabáj, libamáj, stb, illetve ezen felül ajánlott még havi 2-3-

szor a tőkehalmáj) 
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Példa egy napi menüre 

Ébredés: 0,5 liter víz (langyos citromos víz a legjobb) 

Reggeli: Tojás + zabpehely dióval 

Tízórai: Turmix banánnal, datolyával, kendermag fehérjeporral, zöld porral (spirulina vagy Pure 

Green Power zöld szuperélelmiszer keverékkel), macával  

Ebéd: Vega és csirke keverjük megsütjük rizzsel és szezámmaggal a tetején 

Uzsonna: Zöldlé: zeller, spenót, alma, gyömbér, uborka 

Vacsora: Legeltetett marha húsa lencsével és brokkolival 

Desszert: Ez már csak rajtad múlik! Kerüld a cukrosakat és válaszd meg okosan a természetes 

édesítődet. Ebben segítégedre lesz ez a cikk: https://harmoniabolt.hu/a-cukor-hozzajarulhat-a-

termeketlenseghez/ 

  

https://harmoniabolt.hu/a-cukor-hozzajarulhat-a-termeketlenseghez/
https://harmoniabolt.hu/a-cukor-hozzajarulhat-a-termeketlenseghez/
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A legfontosabb termékenységet fokozó 
élelmiszerek – TOP 18 

Termékenységfokozó élelmiszereknek hívom azokat, amelyek specifikus vitaminokban és ásványi 

anyagokban gazdagok, melyek szükségesek és nagyon sok előnyük van a szaporodási rendszer 

egészségben tartásához és a hormonális egyensúlyhoz.  

Itt nem élelmiszercsoportokat fogsz látni, hanem konkrét élelmiszereket, a TOP18-at!  

A cél az, hogy valamelyik MINDENKÉPPEN legyen a tányérodon, egy napot se hagyj ki 

nélkülük! 

Levélzöldségek (spenót, fodros kel, salátafélék) 

Miért segítenek? -Gazdagok folsavban (és más B-vitaminokban), ami fontos a petefészkek 

egészségéhez (valamint a magzat megfelelő agyi és gerincvelő fejlődéséhez), valamint E-vitaminban, 

magnéziumban és kálciumban gazdagok, melyek mind hozzájárulnak a menstruációs ciklus 

egészségéhez. Antioxidánsként jót tesz a petesejtjeidnek és gyulladáscsökkentő hatása is hasznos. 

A folsavban, vasban, cinkben és antioxidánsokban gazdag spenót minden termékenységet fokozó 

étrendben elengedhetetlen, a termékenységfokozó turmixok egyik főszereplője. Az egyik 

legtáplálóbb étel és nagy kedvencem. Van, hogy egy nap nem telik úgy, hogy nem eszem spenótot, 

amikor a bébispenót szezonja van. Nagyszerű adalék nyersen a turmixokhoz, de párolva is 

elkészítheted, hozzáadhatod levesekhez, vagy lehet a salátád egyik zöldje. 

Mángold 

Miért segít? - Természetes vasforrás. Egy csésze párolt mángold 4 g vasat és annak 

felszívódásához is létfontosságú C-vitamint tartalmaz, valamint fehérjét is tartalmaz. A vas fontos a 

termékenység szempontjából, mivel kimutatták, hogy a vashiány esetén az ovuláció leáll. A 

mángoldot nyersen vagy párolva is fogyaszthatod, de készíthető belőle leves is. 

Hajdina 

Miért segít? - Gazdag inozitolban, ezáltal csökkenti a vér inzulinszintjét (és a vele együtt járó 

magas tesztoszteron szintet), és segíti az ovulációt. 

Méz 

Miért segít? - Tápanyagokban, vitaminokban és ásványi anyagokban rendkívül gazdag, élő, 

bioaktív táplálék (inzulinrezisztenciásoknak nem ajánlott). 
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Csicseriborsó 

Miért segít? - Egy adagja biztosítja a megfelelő B6-vitaminszintet, ami fontos a petesejtek 

egészséges fejlődéséhez, és a progeszteron receptorok érzékenyítéséhez. Ugyanakkor 

fitoösztrogénben gazdag, így hpzzájárul a peteéréshez. A csicseriborsó bevitelének legjobb módja a 

humusz készítése.  

Brokkoli  

Miért segít? – A hormon feleslegek tisztítója. A keresztes virágúak családjába tartozó zöldség, 

melynek vannak olyan vegyületei, amelyek segítenek a testnek megszabadulni az ösztrogén 

feleslegtől. Emlékezz, hogy az a legfontosabb, hogy ne alakuljon ki a testedben ösztrogén-túlsúly 

(ösztrogén-dominancia), mert az egyet jelent a progeszteron hiányával, amire most nagy szükség 

van, hiszen a terhesség előkészítéséért és megtartásáért felel.  

A brokkolihoz hasonló hatású a család többi tagja, a kelbimbó, a káposzta és a kelkáposzta. 

Kéntartalmú zöldségként támogatják a máj méregtelenítő munkáját és segítik a metilációs 

folyamatokat (ezek a folyamatok a gének kifejeződését irányítják, tehát ha van egy genetikailag ún. 

lappangó hajlamod egy betegségre, a metilációtól függ, hogy az aktiválódik-e vagy sem és hogy 

hogyan adod tovább a babádnak, az ugye nem mindegy).  

A brokkolit ne edd nyersen, hanem mindig párold meg vagy főzd meg. Például igen ízletes és 

egyszerűen elkészíthető, ha megpárolod, majd meghinted olívaolajjal, sóval és borssal. 

Tojás 

Miért segít? - A sárgája D-vitaminban gazdag, amely nélkülözhetetlen a megfelelő peteéréshez és 

ovulációhoz. Kolinban (B4) is gazdag, ami a DNS metilációban fontos (mint a folsav). Ez egyik 

legtápanyagdúsabb étel. Nem csoda, hogy a tojás a termékenység jele! 

Napraforgómag 

Miért segít? - Cinkben gazdag, ami serkentőleg hat a DNS-termelésre, ezáltal a petesejtek 

minőségéhez. Cink jelenlétében a nemi hormonokat (ösztrogént és progeszteront) optimálisan 

képes a szervezet hasznosítani. 

Cékla 

Miért segít? - Vasban gazdag, rostban dús - menstruáció alatti segítőnk. 

Datolya 

Miért segít? - Mikrotápanyagokban igen gazdag, napi 1 szem javasolt. 



 
Harmóniabolt és Hormonharmónia– Minden jog fenntartva! -  Eperjesi Katalin 
 
 https://harmoniabolt.hu       https://hormonharmonia.hu 

Tökmag 

Miért segít? - Cink, vas, omega-3 forrás. A cink, a termékenység szempontjából az egyik 

legfontosabb ásványi anyag. A cinkre a testednek számos folyamatában szüksége van, ezen belül is 

kifejezetten több folyamatra a termékenység szempontjából. A cink részt vesz a génszabályozásban. 

Férfiaknak fontos a sperma egészségéhez, a tesztoszteron megfelelő szintjéhez, az 

immunrendszerhez és az egészséges DNS-hez. Ezen kívül megvédi a spermiumot a 

kromoszómakárosodástól. Bár a leggazdagabb cinkforrás az osztriga, ám ennél könnyebben 

hozzáférhető forrása a nyers tökmag és a szezámmag (keresd a tahini - és szezámmag-vajat is). Ne 

feledd, hogy a magvakat egy éjszakára be kell áztatnod, leönteni róla az áztatóvizet és utána 

felhasználni (így oldódnak ki belőle az antitápanyagok, melyek mindenkinél megakadályozzák a 

tápanyagok felszívódását és az arra érzékenyeknél emésztési problémát is okozhatnak). 

Dió  

Miért segít? - Omega-3 esszenciális zsírsavak szükségesek az egészséges hormontermeléshez, 

valamint a növekvő csecsemő egészséges agyi és idegrendszeri fejlődéséhez. A halak a legjobb és 

legbőségesebb forrásai, valamint megtalálható a chia magban, és a talán leghozzáférhetőbb formája 

a nyers dió. Tudtad? 1/4 csésze nyers dió kb. 2270 mg Omega 3 zsírsavat tartalmaz! A diót is 

áztatás után fogyaszd vagy dolgozd fel. Könnyen készíthetsz belőle diótejet, gyümölcshöz 

fogyaszthatod vagy egészséges nasinak. Ne felejtsd, hogy a pirításról le kell mondanod, hiába 

finom, mivel a hő károsítja és roncsolja a dió alapvető zsírsavait, márpedig most épp rájuk van 

szükség! 

Lazac 

Miért segít? - Gazdag Omega-3 zsírsavban, mely fontos a nemi hormonok megfelelő 

hasznosulásához, hiszen azok zsírban oldódnak és tározódnak. Az Omega-3 zsírsavak növelik a 

termékenységet jelző és spermák útját segítő méhnyálkahártya mennyiségét. Fokozzák a 

szaporítószervek vérellátását és szabályozzák az ovulációt. 

Avokádó 

Miért segít? - Gazdag egyszeresen telítetlen zsírsavakban, melyek a zsírban oldódó nemi 

hormonok megfelelő hasznosulásához járulnak hozzá. 

Glutation-forrásként segíti a máj méregtelenítő munkáját is. 

Fahéj 

Miért segít? - Segíti az inzulin hasznosulását és stabilizálja a vércukorszintjed, mivel fogékonyabbá 

teszi a zsírsejteket az inzulinra, így hozzájárul a felesleg leadásához, és támogatja az ovulációt. Segíti 

az emésztést, antibakteriális és melegítő hatású fűszer, mely támogatja a rendszeres ovulációt. 
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Kurkuma 

Miért segít? - Melegítő fűszer. A melegítő fűszerek (a hagyományos kínai gyógyászat szerint) 

segítenek kiűzni a szervekből a felesleges nedvességet. A szárazabb és melegebb belső környezet 

ideális a fogantatás szempontjából, valamint energetikailag támogató a szaporítószervek számára. 

Bogyós gyümölcsök  

Miért segít? – Antioxidánsok!!! A bogyós gyümölcsök fontos részét képezik a 

termékenységfokozó étrendnek, mivel nagy mennyiségű antioxidánst biztosítanak a tested számára. 

Az antioxidánsokat a testben a sejtek a saját védelmükre használják a szabad gyökök káros hatásai 

ellen. Az antioxidánsok azáltal védik meg a termékenységet, hogy megvédik a petesejteket és a 

spermákat a DNS-károsodástól, és hozzájárulnak a reproduktív rendszer szöveteinek egészségesen 

tartásához. A bogyók nagyszerűek turmixokban, önmagukban, joghurttal, kásákban, saláták tetején 

vagy önmagukban. Fontos, hogy vegyszermentes, bio gyümölcsöt vásárolj, mivel a hagyományosan 

termesztett növényeket erősen permetezik rovarirtó szerekkel (melyek erős hatású idegen 

ösztrogéneket tartalmaznak és így felboríthatják a hormon egyensúlyodat). 

Lencse 

Miért segít? -  Folsav-forrás természetesen (azaz folát-forrás). A lencse igen gazdag folsavban 

(pontosan fogalmazva, annak természetes formájában, folátban). Olcsó, könnyen beszerezhető és 

gyorsan elkészíthető. A folsav fontos tápanyag, amelyet mindenképpen vezess be a napi étrendedbe 

a várandósság előtt! Több órás áztatás után alaposan főzd meg (az áztatóvizet öntsd ki, benne 

lesznek az anti-tápanyagok, ahogy a magvaknál is írtam) vagy csíráztasd ki és úgy fogyaszd 

salátákban, levesekben. A lencse gazdag vas, rost és protein-forrás. Egy csésze főtt lencse biztosítja 

a napi folát-szükséglet 90% -át! 
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Kerülendő ételek 

Finomított cukrok vagy gyümölcslevek (kivéve a frissen préselt 

leveket) - A pasztőrözött gyümölcslevek, például a dobozos almalé, narancslé és más 

palackozott gyümölcslevek koncentrált cukrot tartalmaznak, amelyek a vércukorszinted 

ingadozásához vezetnek és negatívan befolyásolhatják az immunrendszeredet. Kerüld a 

feldolgozott / finomított és mesterséges cukrokat is. Nagyszerű alternatívák a méz (napi 2 evőkanál 

max.) és a datolya (nem a datolyaszirup, hanem maga a datolya, napi 2 szem max.). 

 

Koffein - A koffein befolyásolhatja a hormonális egyensúlyt, megzavarhatja vagy 

megakadályozhatja az ovulációt, és növelheti a vetélés esélyét. 

A Kaiser Permanente kutatási osztályának egyik jelentős 2008-as tanulmánya azt találta, hogy azok 

a nők, akik naponta több mint 200 milligramm koffeint fogyasztottak - körülbelül két csésze kávét - 

vagy annál többet a terhességük alatt, valóban növelték a vetélés kockázatát (olyan nőkkel 

összehasonlítva, akik nem fogyasztottak koffeint a terhességük alatt). 

 

Szója ételek - Bebizonyosodott, hogy a szójaételek fitoösztrogénként utánozzák az 

ösztrogént. A hormonális egyensúlyra gyakorolt negatív hatás elkerülése érdekében ezért a legjobb, 

ha elkerülöd a feldolgozott szójaételeket, mint például a szójatejet, a szója burgereket, a szójafehérje 

port, a szója chipset, húst és sajtokat. Mind nők, mind férfiak esetében érvényes a káros hormonális 

hatás. 

 

Génmódosított (GMO) élelmiszerek - A géntechnológiával módosított élelmiszerek 

valódi problémává váltak a termékenység szempontjából, ami nem kis befolyást gyakorol a 

meddőség világméretű arányaira. Egyedül az 1970-es évek óta a spermaszám a férfiak körében 40-

50% -kal csökkent egyes tanulmányok szerint. A GMO-élelmiszerek lehetnek ennek az egyik oka. 

Keresd mindig a nem GMO vagy GMO-mentes (non-GMO, GMO-free)-vel hitelesített címkét a 

vásárolt élelmiszereken, és amikor csak lehetséges, válaszd a bio élelmiszereket. 

 

Zsírmentes ételek - Azok az ételek, amelyeknek csökkentik a zsírtartalmukat, netán teljesen 

zsírtalanítják őket, immár feldolgozottak (módosulnak a sejtjeik szerkezete, mely már nem 

természetes és felismerhető az emberi szervezet számára) és magas cukortartalmúak. Az ételek 

kiválasztásakor az élelmiszereket mindig azok legtermészetesebb formájában válaszd. Ha ránézel az 

adott ételre és a látvány alapján felismered, miből készült, akkor az már nagyobb eséllyel nem 

feldolgozott. A teljes zsírtartalmú tejtermék az egyik példa, amelyről a Human Reproduction által 

publikált tanulmány mutatta ki, hogy növeli a termékenységet a csökkentett zsírtartalmú 

termékekkel szemben. Újra megismétlem: A testünknek a hormonok előállításához szüksége 

van a zsírra. 
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Termékenységfokozó szuperélelmiszerek és 
turmixok 

A szuperélelmiszereknek minden egyes babát tervező pár étrendjének részét kellene képezniük, 

hogy áthidalhassák a hiányos táplálkozásból adódó problémákat, táplálják a petesejtet és a spermát, 

és elősegítsék a hormonok egyensúlyát. A termékenységfokozó szuperélelmiszereket úgy tudod a 

legegyszerűbben a mindennapjaidba építeni, ha turmixokat készítesz velük. Ezek jó része szárított, 

por formában elérhető, én hosszú évek óta fogyasztom őket és a Harmóniaboltban számodra is 

elérhetővé tettem mind, az adott linkre kattintva tudod megvásárolni őket. A legfontosabbak, 

melyekről tudnod kell: 

Maca  

 csodálatos perui szuperétel, amely elősegíti a hormonok egyensúlyát 

 növeli a petesejtek egészségét 

 növeli a spermiumok számát és egészségét 

 kiegyensúlyozza a hormonrendszert 

 fokozza a libidót 

 közvetve segít növelni a progeszteront is, ha a testben alacsony ez a terhességi hormonnak is 

nevezett igen fontos hormon, mert hozzásegít az ovulációhoz 

 energiával látja el a szervezetedet 

Mint látod, a párod is sokat profitálhat belőle! A maca por formában elérhető, a termékenységi 

turmixokban könnyen fogyasztható, és mindennap fogyasztható, illetve kell is fogyasztanod (ha ez 

nem megy, szedj barátcserje kapszulát ovulációserkentésképp). 

Macáról bővebben - Megveszem 

Méhpempő - A méhpempő az az étel, amelyet a méhkirálynak táplálnak, és ez teszi őt a 

méhkirálynővé. 6 évig él, és napi 2000 tojást adhat, míg a legtöbb méh kevesebb, mint két hónapig 

él. 

 javíthatja a petesejtek egészségét és minőségét és az általános termékenységet.  

 gazdag vitaminokban, A-, B-, C- és D-vitaminokban, ásványi anyagokat is tartalmaz, 

beleértve a kalciumot és a vasat 

 ritka módon tartalmazza az összes nélkülözhetetlen aminosavat 

 antibakteriális és immunstimuláló tulajdonságai is vannak 

A méhpempő kapszulákban vagy méz alapban kerül forgalomba, ám a valóban értékes formájához 

szinte csak a méhészektől közvetlenül juthatunk, akik mélyhűtve fogják kiszállítani a számunkra.  

Nagyon fontos, hogy mivel a ciklus follikuláris szakaszát támogatja, így csak ebben a fázisban 

célszerű használni, tehát a menstruáció és az ovuláció között (már elkezdhető akár a menstruáció 

alatt is).  

https://harmoniabolt.hu/maca-a-hormonkiegyensulyozas-nagymestere/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-maca-por-hormonszabalyozo-250-mg-superfood-szuperelelmiszer-szupertaplalek-organiqa/


 
Harmóniabolt és Hormonharmónia– Minden jog fenntartva! -  Eperjesi Katalin 
 
 https://harmoniabolt.hu       https://hormonharmonia.hu 

Ekkor támogató az ösztrogén szintünkre, mely hormon hozzájárul a tüsző és a benne lévő petesejt 

éréséhez és szükség van arra, hogy elérjen egy csúcsértéket (tehát ha túl alacsony a szintje, akkor a 

peteérés veszélyben van). Ha a ciklus második felében alkalmazod a méhpempőt, azzal túlságosan 

megemelkedik az ösztrogén szintet, ami ekkor ösztrogén-dominanciához vezethet vagy 

súlyosbíthatja azt, így ilyenkor már ne fogyaszd! Ha pedig a méhészeti termékekre allergiás vagy, 

semmiképpen ne fogyaszd! Beszerzése elég nehéz, mert a mennyiség is igen korlátozott…Ráadásul 

nagyon nem mindegy, hol szorgoskodnak  améhecskék, ugyanis a vegyszerezett növényekről 

gyűjtött virágpor és így a méhpempő is már komoly szaporodási gondokat okoz a méheknek. Azaz 

a xeno-ösztrogén tartalmú vegyszerek már a méhpempőt is érintik…Ha megbízható forrásra lelsz, 

ezeket a szempontokat is figyelembe véve, hurrá! És oszd meg velem is, kérlek! 

Propolisz és virágpor –  

 gazdag tápanyagokban: a méhek pollenje 50% -kal több fehérjét tartalmaz, mint a marhahús, 

és számos vitaminban és ásványi anyagban gazdag 

 a propolisz erős immunrendszert serkentő és gyulladáscsökkentő (endometriózis esetén 

hasznos) ha a méhészeti termékekre allergiás vagy, semmiképpen ne fogyaszd! 

Nyers kakaó 

 kiemelkedően magas antioxidáns tartalommal rendelkezik, mely természetes sejtvédő hatása 

révén segít az ivarsejtek öregedési folyamatainak lassításában 

 jelentős magnézium tartalma nélkülözhetetlen a megfelelő idegrendszeri egészséghez és 

stressz-szabályozáshoz 

 nagyszerű hangulatjavító és energetizáló hatású úgy, hogy a mellékveséket nem meríti ki a 

koffeines italokkal ellentétben 

Ezt ajánlom: Kakaó 

Spirulina alga  
 60-70 %-a fehérje (vércukorszintet egyensúlyban tartja, energikussá tesz, könnyen 

felhasználja ezt a fehérjét a szervezet) 

 mikrotápanyagokban gazdag: vasban, kálciumban és magnéziumban, E-vitaminban, 

szelénben, cinkben és B-vitaminokban 

 támogatja az egészséges pajzsmirigy funkciót természetes jódtartalmának köszönhetően 

(mint természetes jódforrás veszélytelen, bárki fogyaszthatja) 

 erőteljes és zöld ízű, ám igen hatékony a koncentrált mikrotápanyagai miatt, ezért elegendő 

keveset használni belőle 

Ezt ajánlom: - Spirulina 

  

https://harmoniabolt.hu/kakao/
https://harmoniabolt.hu/?s=kaka%C3%B3&post_type=product
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-spirulina-por-szuperelelmiszer/
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Avokádó - itt olvashatsz többet róla  

 egészséges telítetlen zsírokban gazdag (sok-sok omega-9-et tartalmaz, míg gyulladáskeltő 

omega-6 tartalma elenyésző) 

 jó forrása a B-, C-, és  a zsírban oldódó E- és A-vitaminoknak 

 kiváló antioxidáns 

 jó rostforrás 

 vele készítheted a legselymesebb turmixokat 

Hántolt kendermag  
 kiváló teljes fehérjeforrás (porként vegetáriánusoknak jó fehérjepótló), az összes esszenciális 

aminosavval 

 energiát ad, hozzájárul a jó hangulathoz  

 sok ásványi anyagot és vitamint is tartalmaz 

 krémesebb állagot és selymes ízt ad a turmixnak, a nagyobb mennyiség csak finomabb 

Ezt ajánlom: Kendermag 

Spirulina, búzafű és leveles zöldségek 

 segítik ellátni a testedet tápanyagokkal, ásványi anyagokkal, vitaminokkal, enzimekkel és 

klorofillal 

 a spirulina alga vagy a Pure Green Power zöld szuperélelmiszer keverék megkönnyíti a 

zöldek napi szintű szervezetedbe juttatását, ha a leveles zöldségekhez nem jutsz hozzá; por 

formájában kaphatók 

Turmixok - Így használd fel a szuperélelmiszereket 

A termékenségfokozó turmixok előnyei? 

 koncentrált tápanyagokat szolgáltatnak a testednek: ásványi anyagokat és vitaminokat 

 ellátnak antioxidánsokkal 

 okosan összeállítva a fehérjék és a zsírsavak hozzájárulnak a megfelelő vércukorszint 

fenntartásához, ahogy a rostok is, melyek még azt is szolgálják, hogy maradéktalanul 

távozhassanak a testedből a felesleges (feladatukat elvégzett) hormonok, ami nagyon fontos 

a hormon egyensúly megőrzése szempontjából 

 beleteheted a por formában árult kiegészítőket. Én a Bimuno rostot és a magnéziumot és C-

vitamint szoktam por formában használni épp azért, hogy a turmixokba keverhessem. 

 a legfontosabb: felturbózhatod őket a szuperélelmiszerekkel, köztük a hormon 

kiegyensúlyozó macát és az értékes zsírsavakat tartalmazó avokádót.  

  

https://harmoniabolt.hu/avokado/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-kendermag-feherje-por-szuperelelmiszer-feherje-forras-organiqa/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-maca-por-hormonszabalyozo-250-mg-superfood-szuperelelmiszer-szupertaplalek-organiqa/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-spirulina-por-szuperelelmiszer/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-pure-green-power-szuperelelmiszer-organiqa-superfood-keverek-125g/
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Elkészítésük: 

 

1. Válassz egy folyadékot! 

2. Válaszd meg a turmixod alapját: darabos gyümölcs (banán, esetleg mangó) vagy avokádó. 

3. Adj hozzá gyümölcsöt a mikrotápanyagok érdekében, plusz valamilyen zöld leveles zöldséget 

a rost biztosítására. 

4. Tedd kiadóssá jóféle zsírokkal: mandulavajjal, kesudióvajjal vagy mogyoróvajjal, vagy előre 

kiáztatott diófélével, kendermaggal vagy kendermagfehérjével vagy kókuszjoghurttal, 

kókuszkrémmel. A diófélék fehérjét is szolgáltatnak a számodra. 

5. Turbózd fel szuperélelmiszerrel: mind mikro-, mind makrotápanyagokban gazdagok és 

sokuk hormon kiegyensúlyozó is.  

Receptek: 

 

Hormonharmónia alap zöld turmix 

 ½ -1 banán 

 1 marék zsenge spenótlevél 

 1 alma (piros, jonatán, idared, jonagold, stb) – ha kimarad, az sem baj 

 ¼ avokádó 

 1 teáskanál maca 

 1 teáskanál hántolt kendermag 

 + ½ teáskanál spirulina alga (ha még profibb turmixra vágysz, vagy ha kihagynád a spenótot) 

Könnyű termékenységfokozó turmix 

 1 banán 

 1 teáskanál maca 

 1 teáskanál alga 

 2 teáskanál nyers Pure Green Power 

 1 teáskanál propolisz, méhpempő vagy virágpor  

 1 csésze kókusztej vagy gyümölcslé 

További receptekért töltsd le a Hormonharmonizáló és termékenységfokozó turmixokról 

szóló e-bookomat, ami 19 receptet tartalmaz sok-sok hasznos információval, 35 oldalon. 

Letöltöm! 

  

https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-maca-por-hormonszabalyozo-250-mg-superfood-szuperelelmiszer-szupertaplalek-organiqa/
https://harmoniabolt.hu/?s=kendermag&post_type=product
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-spirulina-por-szuperelelmiszer/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-maca-por-hormonszabalyozo-250-mg-superfood-szuperelelmiszer-szupertaplalek-organiqa/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-spirulina-por-szuperelelmiszer/
https://harmoniabolt.hu/shop/bio-nyers-pure-green-power-szuperelelmiszer-organiqa-superfood-keverek-125g/
https://harmoniabolt.hu/shop/hormonharmonizalo-es-termekenyseg-fokozo-turmixok-e-book/
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Termékenységfokozó étrend - GY.I.K. 

Mennyi időbe telik, míg a termékenységfokozó étrend meghozza a hatását? A testben 

állandóan megújulnak a sejtjeink és ennek van egy sajátos ciklusa. A termékenységi étrend az egész 

testre hatással van, beleértve az emésztést, a hormonális egyensúlyt, a petesejt egészségét, a 

menstruációs ciklus egészségét és az immunrendszer egyensúlyát. Annak érdekében, hogy valóban 

egészséges legyél, és valódi gyógyulás történjen, a testednek szüksége van időre, hogy a váltásokon 

átmenjen és a szervezeted működése megváltozhasson. A termékenységfokozó étrend elkezdése 

után igen hamar nagyon jól fogod érezni magad, de a valódi hosszú távú hatások érdekében a 

termékenységfokozó étrendnek életmódododdá és mindennapi életed új részévé kell válnia. 

 

Teherbe eshetek, ha vegetáriánus vagy vegán vagyok? Természetesen. De ha termékenységi 

problémák merülnek fel, akkor meg kell vizsgálnia a zsírban oldódó vitaminok, valamint a B12, a 

vas és a cink táplálkozási hiányát, amelyek főként az állati eredetű élelmiszerekben találhatók. Ezen 

kívül a legjobb lenne, ha nem ennél feldolgozott szóját, mint hús-helyettesítőt, mivel a szója 

ellentmondásos termékenység-ellenes étel. Ha vegetáriánus vagy és a termékenységed fokozása 

érdekében szeretnél étkezni, ne felejtsd el a lehető legtöbb tételt felvenni az ellenőrző listába, 

különösen fontosak a nyers tejtermékek, a tojás, a kókuszzsír és a sötét leveles zöldek. 

Lesz egy vegetáriánusoknak készült kiegészítő kiadvány a termékenységfokozó étrend 

mellé – még előkészület alatt áll. 

 

Ehetek húst a termékenységfokozó étrendben? Igen tudsz. Kérlek, ellenőrizd a forrásokat és 

csak olyat válassz, ami szabadon legeltetett, és hozzáadott hormonoktól és antibiotikumoktól 

mentesek. Vannak olyan tápanyagok, amelyek a húsokban találhatók, és amelyek rendkívül 

szükségesek az egészséges termékenységhez, például a cink, a vas, a zsírok, a B1-vitamin és a 

fehérje. Ha endometriózisban szenvedsz, akkor inkább kevesebb vörös húst egyél! 

 

A férfiak számára van másik termékenységfokozó étrend? 

A férfiaknak a fogamzásra való felkészülés és a spermaszám növelése érdekében alkalmazott 

étkezés nem különbözik a nőkétől, de vannak olyan tápanyagok, amelyekből tübbre van szükségük, 

mint nekünk, ezért feltétlenül vegye fel azokat az ételeket is az étrendjébe. A férfiak az 

antioxidánsban gazdag gyümölcsök és zöldségek, a rost hormon kiegyensúlyozó tulajdonságai, 

valamint a sötét leveles zöld zöldségek előnyeit is élvezik, akár mi, nők. 

 

Megfelelő ez a termékenységfokozó étrend azoknak a nőknek is, akik PCOS-osak? 

Az étrend nagy hatással lehet a PCOS-ra. Ez az egyik legfontosabb természetes terápia, amely segíti 

a PCOS-ből a gyógyulást és egyben jelentős a termékenységre gyakorolt hatása. Ha többet szeretnél 

tudni arról, hogyan kell étkezned, ha PCOS-d van, olvassd el a PCOS-ok számára íródott 

termékenységfokozó útmutatót. 
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További segítség a termékenységfokozásért 
E-bookok 

A termékenység természetes fokozását, a petesejtek fiatalon tartását, az 

ovuláció támogatását és a hormon egyensúly elérését támogató turmix-

recepteket tartalmazza a letölthető e-book, sok-sok szakmai 

magyarázattal.35 oldalon, 19 recepttel. 

 

Megrendelem 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FÓKUSZBAN A TERMÉKENYSÉG (ÉS A 

HORMONHARMÓNIA)  

A termékenység természetes fokozásáról, a petesejtek fiatalon tartásáról 

és az előkészületekről a várandóssághoz Mikrotápanyagok, 

antioxidánsok, ovuláció serkentés, természetes terhességmegtartó 

progeszteron hormon, szuperélelmiszerek és turmixok, étrenkiegészítők. 

Megrendelem 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Előkészület alatt: ANTIOXIDÁNSOK ÉS TERMÉKENYSÉG 

Az AMH javítása, petesejt fiatalító kúra, lombikprogramra készülés és természetes kiegészítések 

Figyeld a webshopot! 

MEHJELENT!!! Petesejt javító kúra 90 nap alatt – Megrendelem! 

https://hormonharmonia.hu/termek/hormonkiegyensulyozo-es-termekenysegfokozo-turmixok/
https://harmoniabolt.hu/shop/fokuszban-a-termekenyseg-es-a-hormonharmonia-oktatasi-anyag/
https://hormonharmonia.hu/hormonharmonia-e-book-shop/
https://hormonharmonia.hu/termek/petesejt-javito-kura-90-nap-alatt-amh-novelese-termeszetesen/
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AJÁNDÉK KUPON a Ciklusharmonizáló workshopra 

 

Többféle problémára egy megoldás egy helyen: Harmonizáld a ciklusodat! Az 

első nőknek való étrenddel. 

A fent említett diétás étrendekkel a legnagyobb baj az, hogy nem foglalkoznak a te egyedülálló női 

biokémiáddal: nem veszik figyelembe a hangulatra, az energiaszintedre, vitalitásodra és az étvágyra 

gyakorolt hatásokat, melyek a havi ciklus során a hormonszintek természetes mozgásából adódnak. 

 

A Ciklusharmonizáló módszer, és azon belül annak étrendi protokollja az egyetlen „diéta”, 

amely valóban a nők számára készült. Ugyanis bizonyos ételeket fogyasztva a menstruációs 

ciklus egyes szakaszaiban, és hozzáigazítva az ételválasztásunkat a ciklus változásaihoz, a hormon 

egyensúly optimális támogatását teremthetjük meg, beleértve az anyagcsere egyensúlyát is. Az 

egyoldalú és monoton étrendekkel szemben, ez végre valóban tükrözi a női testben zajló fiziológiai 

változásokat, és ezért képes a hormonális működésedet az optimális egyensúly felé segíteni. 

Előnye: biztosítja a különféle mikrotápanyagok 

bevitelét az egész hormonális rendszer egyensúlyát 

támogatandó. Kulcsfontosságú ételeket javasol a 

kritikus időpontokban, hogy segítsen lebontani az 

ösztrogén felesleget, ami pattanásokat és PMS-t 

okozhat. Javítja a menstruációs vérzés minőségét. 

Javítja a termékenységet, a szexuális vágyat, a vitalitást és 

a hangulatot. 

Hátránya: Az a felismerés lesz, hogy mennyi időt 

elvesztegettél, mialatt kövérnek, puffadtnak, fáradtnak 

érezted magad, milyen sok hangulatingadozásod vagy 

görcsös menzeszed volt, amikor ezeket soha nem 

kellett volna érezned. 

Neked való? 

A hormonok egyensúlyra törekszenek. Ha valami megzavarja a működésüket, akkor valamilyen 

tünet fog jelentkezni, és ha nem teszünk ellene, komoly rendellenességekre is szert tehetünk. Az 

örökletes hajlamoktól és életmódunktól függően ezek a rendellenességek igen sokfélék lehetnek. 

Ám ha mindezek forrását keressük meg és kezeljük, akkor maga a hormonrendszered fogja 

önmagát kijavítani. 

Ez egy nagyon logikusan és rendezetten működő rendszer! Így lehetséges az, hogy egy és ugyanaz a 

módszer segíthet ilyen sokféle rendellenesség megelőzésében és kezelésében! A Ciklusharmonizáló 

módszer lényege a megfelelő étrend és életvezetés kialakítása a ciklussal harmonizálva. 
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A Ciklusharmonizáló módszer „az élelmiszer, mint gyógyszer” koncepcióját 

veszi alapul, de mégis több pilléren nyugszik.  
 

Pillants bele a workshop tematikájába: 

 

Első-második modul: 

 A hormonrendszer résztvevői és kapcsolatuk, a kiegyensúlyozott működését befolyásoló 

tényezők  

 A hormonális egészség elérését akadályozó tényezők: ciklusblokkolók: háztartásból és 

élelmiszerekből 

 Ciklusbarát alternatívák (élelmiszerek és háztartási szerek)  

 Térkép a tested jelzéseihez, avagy a testi tünetek azonosítása 

Harmadik modul: 

 Vércukor-háztartás résztvevői és működése, vércukor-szabályozás stabilizálása (+ inzulin-

rezisztencia kezelése) 

Negyedik modul: 

 Mellékvese támogatása, a stressz szabályozás optimalizálása 

Ötödik-hatodik modul:  

 Kiválasztó szervek támogatása ( máj, gyomor és belek, nyirokrendszer, vese, bőr) és 

újrakalibrálása és bevezetés a ciklustámogató étrendbe: 4 napos méregtelenítő étrend 

segítségével 

Hetedik-nyolcadik modul: 

 A női ciklus 4 szakaszának hatásai testileg, hormonálisan, lelkileg és energetikailag 

 Ciklus egyes szakaszainak támogató étrendje, mozgás és életvezetés  

 Alternatív gyógymódok, étrendkiegészítők és mentőövek (túlélő csomagok kivételes 

esetekre, házipatika) 

Magabiztosságot – tudást – önismeretet – termékenységet – egyensúlyt kapsz!!! 

 Megtanulod a tested működését.  

 Megtanítalak azonosítani a tüneteidet és tudatosíthatod, hogy mik azok a testi jelenségek, 

melyek a hormonrendszered nem kielégítő működéséből fakadnak. 

 Megtanítom, hogy miért, azaz mi a kapcsolat a tünetek és a hormonrendszer között. 

 Megismered azokat az étrendi és életmódbeli szokásokat, amik segítik a hormonjaidat 

egyensúlyba hozni, így megszabadulhatsz a menstruációval összefüggő tüneteiddel. 

 Megtanulod a kreatív energiáiddal való kapcsolatot kialakítani a testeddel megkötött új 

barátságnak köszönhetően. 
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Mikor indul, és hogyan jelentkezhetsz? 

 

 A Ciklusharmonizáló workshop kiscsoportban 

zajlik.  

 8 héten át tart: hetente egyszer 3 órában 

találkozunk. 

 További 8 hétig élvezheted a mentorálásomat egy 

zárt facebook csoportban. 

 A következő csoport 2020 februárjában indul.  

 

Ha szoktál kapni tőlem hírleveleket, akkor figyeld őket, mert ott értesítelek az indulásról és 

hamarosan a workshop honlapján is közzé teszem: 

https://tanfolyamok.hormonharmonia.hu/ 

 

 

Köszönöm szépen, hogy végigolvastad ezt az anyagot! 
 

Szívesen fogadom a visszajelzésedet! Ide írhatsz nekem: kati@hormonharmonia.hu 

 

Most már elég sok segítséget kaptál ahhoz, hogy elindulj az úton a vágyad felé, hogy édesanya 

lehessél és/ vagy egyszerűen csak egészséges! Mivel letöltötted ezt az anyagot, szeretném 

megköszönni a figyelmedet és az érdeklődésedet. Ezért kapsz tőlem egy kuponkódot, ami 10.000 

Ft-ot ér, és a Ciklusharmonizáló workshop következő kurzusán tudod felhasználni! 

 

 

 

KUPONKÓD: CHWS10 

 

 

 

Szeretettel a nők harmóniájáért 

 

Eperjesi Kati 

hormon egyensúly és perinatális tanácsadó, fitoterapeuta 

https://tanfolyamok.hormonharmonia.hu/

