
START
De dag dat je bloedingen beginnen
(dag 1 van je cyclus).

DUURT
3 tot 7 dagen.

WAT?
Als er geen sprake is van een zwanger-
schap,neemt de baarmoeder in omvang
af.Je hormonen staan op een nulpeil
nu.Duizenden jaren geleden werden
menstruerende vrouwen in een tent apart
gezet,zodat ze elkaar konden bijstaan
in deze ‘reinigende’ periode.Weinig kans
dat je je in dezelfde harem-achtige situatie
kunt terugtrekken,maar bedenk wel je
eigen rituelen,die het je deze periode zo
comfortabel mogelijk maken (lees een
goed boek,kruip weg onder een dekentje
om naar een leuke film te kijken).

GENIET
Voor veel vrouwen zijn hun maand-
stonden een echte opluchting,het einde
van alle grote emotionele golven waarop
ze in de voorafgaande cyclus gesurft
hebben.Ze voelen zich nu stabieler en
ook niet meer zo makkelijk afgeleid.
Dit is de ideale periode om je vooral met
mentale activiteiten bezig te houden:

je belastingbrief invullen,een belangrijke
mail schrijven...

LET OP
Lichamelijke symptomen zoals
hevige bloedingen en krampen
kunnen heel vervelend en zelfs
deprimerend zijn.Wie zich wat
verloren en depri voelt in deze
periode,weet dan dat dit vlug
weer zal veranderen:vanaf
de derde dag begint het
oestrogeenpeil weer te stijgen.

EET
•Vooral voeding vol fyto-
oestrogenen zoals blauwe bessen en
frambozen,evenals bonen en noten,
zijn nu uitstekend! Ze zorgen voor een
comfortabel gevoel gedurende deze
periode van rust.
• Als je ineens veel zin krijgt in zoet,
beantwoord die aanval dan met een
gezonde optie,zoals zwarte chocolade
(met minimaal 70% cacao).

BEWEEG
In actie?Toch maar niet! Het is nu niet de
bedoeling dat je in het rond gaat springen
of zware gewichten gaat heffen,dat
kan je lichaam nu even niet aan.Maar ga

bijvoorbeeld wel tuinieren nu,of doe wat
lichte yogaoefeningen.

HULPMIDDELTJES
Omega 3-capsules helpen
uitstekend als je tijdens
je maandstonden last hebt
van krampen en humeur-
schommelingen.Het werkt
ook ontstekingen tegen en
geeft een boost aan energie.
Goede keuze:WHC Uno-
Cardio 1000 +Vita-
min D 1000.
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Klassiek geschooldehuisarts, gezonde interesse innatuurlijke
alternatieven en gespecialiseerd in beschavingsziekten zoals
burn-out:met dokter Jutta zit je safe. Zelfs op een schraal eiland
trekt deze ex-winnares van ‘Expeditie Robinson’ haar plan.

Jutta
Borms

BESTE HUMEUR,
BESTE SEKS

TIJDVOOR JE
BELASTINGBRIEF

Dames:wétenwaarom je je nuverleidelijk voelt en even

later huilerig sentimenteel, het kanhelpen jezelfwat beter

te begrijpen.Heren: als jullie snappen
waarom je vrouwhet enemoment
seksueel geprikkeld isenhetvolgende
alleennogprikkelbáár, stimuleert dat
omhaar nog liever te zien.Want vrouwelijke

hormonen zijn regelrechte emotionele rollercoasters.

Met de juiste voeding enbeweging breng je ze in balans.

Menstruatie

Oestrogeen

FASE

FASE

START
Bij de eisprong,normaal rond dag 14.

DUURT
Ongeveer twee weken.

WAT?
Je lichaam gaat zichzelf in bescherming
nemen,om bij een eventuele zwanger-
schap alle risico’s uit te sluiten.Met de
eisprong laat je lichaam een eitje los uit zijn
beschermende omhulsel (follikel).Terwijl
het eitje wacht op bevruchting,begeeft de
follikel zich naar het corpus luteum,een klier
die het hormoon progesteron in je systeem
gaat pompen,en dat twee weken lang.Je
lichaam gaat ervan uit dat er een bevruch-
ting volgt,dus begint het al z’n troepen
op te stellen met de bedoeling het embryo
te beschermen.Je insulineresistentie
verhoogt ook.

GENIET
Progesteron kalmeert en brengt rust.Je
bent trager en luier.Je trekt je vaker terug

om na te denken over allerlei dingen.Ideaal
dus om aan wat zelfonderzoek te doen.

LET OP
•Tegen het einde van deze fase daalt het
progesteronpeil zo drastisch dat het rust-
gevende effect ervan helemaal wegvalt.Je
bent nu voor het minste geïrriteerd en op-
vliegend.PMS komt eraan! (Zie kader rechts.)
• Je gaat ook vlugger huilen of boze uit-
vallen hebben.Als je een conflict met
iemand wil oplossen,doe dat liever niet nu.

EET
•Vermits het progesteron ook de insuline-
resistentie doet toenemen (waardoor
het bloedsuikergehalte te hoog wordt),
eet je nu best zoveel mogelijk volle granen
en meer eiwitten.Vermijd suiker en let op
de calorieën.
• Als je vaak last hebt van een opgeblazen
gevoel,gebruik dan weinig zout en eet
vooral kaliumrijke voeding als bananen,
aardappelen,pompoen en met
vitaminen verrijkte granen.

START
De week na de maandstonden,
dicht bij dag 7.

DUURT
7 tot 11 dagen,eindigt met
de eisprong rond dag 14.

WAT?
Oestrogeen zorgt ervoor dat de ei-
cel gaat rijpen.Tussen dag 3 en 6 van
de maandstonden is het oestrogeen-
gehalte al beginnen toe te nemen:
het lichaam maakt zich klaar om
zwanger te worden.De natuur helpt
je een maatje te vinden om samen
baby’s te maken.Je voelt je super-
energiek,romantisch,gloeiend
van seksuele aantrekkingskracht
en bovenal:mooi.Je hebt meer
aandacht voor je partner en wil hem
dicht bij jou houden om zoveel
mogelijk te kunnen vrijen.Aardig
cadeau van Moeder Natuur:je ziet er
in deze fase ook veel aantrekkelijker
uit.Je huid is helder en je haar glanst,
je hebt minder honger en je voelt je
minder opgeblazen.

GENIET
• Je humeur is nu op zijn best.
• Je denkt scherp en helder.Je hebt
het gevoel dat je de hele wereld
aankan.

• Je voelt je heel sociaal.Je praat
met een gemak waarvan je soms
zelf schrikt.
• Je bent seksueel heel aantrekkelijk.
Je voelt je ongeremd en bent
flirterig — maar tegelijk ben je
op je kwetsbaarst.

LET OP
Je zou de hele wereld in je armen
sluiten.Veel grenzen vallen weg.
Daar zou je later wel eens spijt van
kunnen krijgen...

EET
• Al langer van plan om nieuwe
eetgewoonten toe te passen?
Dit is het moment:omdat je je
goed voelt,is het makkelijker de
juiste motivatie te vinden om
gezond te eten.
• Om je lichaam te helpen z’n
juiste oestrogeenbalans te vinden,
is het verstandig wat vlaszaadjes
en pompoenpitjes te mengen
in je gerechten.Die brengen
het oestrogeengehalte weer
op een harmonieus peil.
• Als je in deze periode toch zin
krijgt om jezelf culinair te buiten
te gaan,laat je maar eens gaan.
Je verbrandt nu meer calorieën
en ook je insulinepeil wordt
beter geregeld.

BEWEEG
Wie nu krachtoefeningen doet,
zoals (hard)lopen,haalt daar een
maximaal resultaat uit:je voelt je
sterker en je bouwt je spieren nu
ook efficiënter op.

HULPMIDDELTJES
Probeer je hele cyclus door een
multivitaminepreparaat te nemen.
Zo loop je het minste
risico op energietekort.
Goede keuze:Multi-
genics Femina van
Metagenics,Supravit
van Deba Pharma
of Multibalance
forWomen van
Nutri-West.
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NU NIET HET MOM
DAT CONFLICT OP

Progesteron

FASE

Sorry schat,
dehormone
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