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Naście lat to bardzo burzliwy  

i ważny okres w życiu każdego 

człowieka. Szczególnie wiele 

zmian zachodzi w organizmie 

każdej dziewczynki, która 

powoli staje się kobietą. 

Dziewczęce ciało zaczyna 

przybierać kobiece kształty, 

co często wiąże się ze 

zmianą wagi, występuje 

pierwsza miesiączka, a na 

twarzy pojawia się trądzik. 

Młoda osoba, która po 

raz pierwszy ma z czymś 

takim do czynienia, staje 

przed trudnym zadaniem. 

Musi  z a a k c e p t o w a ć 

zmiany, nauczyć się sobie 

z nimi radzić, nie poddawać 

się oraz mieć świadomość, 

że po kilku latach, gdy 

hormony przestaną już 

szaleć wszystko się unormuje! 

Nasz poradnik wytłumaczy Ci 

najważniejsze problemy, 

wyjaśni Ci dlaczego się 

pojawiają i doradzi jak 

sobie z nimi radzić :)

WSZYSTKIEMU WINNE SĄ 
HORMONY!

Przetłuszczające się włosy, 

trądzik i zaskórniki, szybki 

wzrost, zmiana kształtów 

z dziecinnych na kobiece, 

pojawienie się piersi 

i pierwszej miesiączki, za 

to wszystko odpowiadają 

hormony. W tym okresie 

poziom różnych hormonów 

w każdym organizmie 

bardzo szybko się zmienia. 

Konsekwencją ich wahania 

są właśnie Twoje problemy 

z cerą i ciałem. Tak naprawdę, 

w tym momencie Twoje ciało 

przygotowuje się do tego 

abyś w przyszłości mogła 

wydać na świat swojego 

potomka. Chociaż jeszcze 

o tym nie myślisz, to biologia 

stworzyła nas właśnie w taki 

sposób, że ciało dorasta 

dużo szybciej niż nasz umysł. 

Póki co nic nie jest w stanie 

tego zmienić, więc czas 

na to by nauczyć się sobie 

z tym radzić :) Dlaczego Nasza 

skóra reaguje w taki sposób i 

sprawia nam tyle problemów?

Nadzieja to pa tolo gia ok re su 

doj rze wania, tak sa mo jak

trądzik i bu zujące hormony. „

„
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BUDOWA SKÓRY

Skóra na całym ciele składa się z trzech 

warstw: naskórka, skóry właściwiej i tkanki 

podskórnej. Są miejsca gdzie jest cieńsza 

i wymaga od nas zupełnie innej pielęgnacji, 

np. skóra na twarzy jest dużo cieńsza i bardziej 

narażona na uszkodzenia niż skóra na rękach 

czy nogach. Naskórek jest najcieńszą warstwą. 

W dodatku jako jedyny złuszcza się podczas 

naszego życia i ulega ciągłej regeneracji. Jego 

zadaniem jest ochrona kolejnych warstw przed 

uszkodzeniem. Naskórek posiada barwnik, 

który odpowiada za naturalny kolor Twoich 

włosów oraz kolor Twojej skóry. Właśnie dzięki 

melaninie, bo tak nazywa się ten barwnik, pod 

wpływem światła Twoja skóra brązowieje. 

W warstwie środkowej znajdują się gruczoły 

potowe i łojowe, naczynia krwionośne oraz 

korzenie włosów. Podczas dojrzewania 

zaburzone zostaje funkcjonowanie gruczołów 

dlatego zaczynasz więcej się pocić, a na 

Twojej twarzy pojawiają się krostki.  Gruczoły 

posiadają kanaliki, którymi odprowadzane 

są substancje gromadzące się w nich na 

zewnątrz skóry. Gdy zbyt dużo substancji 

zgromadzi się w tym miejscu, kanalik nie 

nadąża z wyprowadzaniem substancji na 

zewnątrz i ulega zatkaniu. A objawia się to 

właśnie niechcianym przez każdą dziewczynę 

trądzikiem i problemami skórnymi. 

Ostatnią warstwą naszej skóry jest tkanka 

podskórna. Składa się ona głównie z tkanki 

tłuszczowej. Jej zadaniem jest chronienie 

Twoich narządów wewnętrznych. W niej 

gromadzi się także nadmiar tłuszczu. Może 

skutkować to pojawieniem się rozstępów 

oraz „pomarańczowej skórki” czyli cellulitu.

PROBLEMY Z CERĄ
Trądzik pojawia się głównie na twarzy, 

dekolcie i plecach, ponieważ Twoja skóra 

i zawarte w niej gruczoły potowe pod wpływem 

hormonów (głównie nadmiernej stymulacji 

androgenowej) zaczynają wytwarzać więcej 

łoju, a w tych miejscach występuje ich 

największe zagęszczenie. Gruczoły te pełnią 

ważną funkcję, bo ochraniają Twoją skórę 

przed nadmiernym wysuszeniem, niestety 

podczas burzy hormonów przysparzają nam 

wielu problemów. Trądzik może być w stanie 

zapalnym lub niezapalnym. Stan niezapalny 

nie jest groźny. Pod tą postacią mamy do 

czynienia z białymi i czarnymi krotkami. Te 

białe nazywamy zaskórnikami, a te czarne 

to wągry. Niestety jeśli nie usuniemy ich 

odpowiednio szybko, może dojść do stanu 

zapalnego. Zatkane pory są doskonałą 

pożywką dla bakterii, które są obecne na 

naszej skórze. Niegroźne dotąd grudki stają 

się duże, zaczerwienione, ropiejące i bolesne. 

Z takimi pryszczami trzeba już postępować 

bardzo ostrożnie – nie dotykać i nie wyciskać 

– inaczej mogą pozostać po nich blizny.

Czym jest trądzik?
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Jak sobie z nim radzić? 

Najważniejsze jest by nie 

dopuścić do przesuszenia 

skóry, ponieważ wtedy 

gruczoły łojowe zaczynają 

pracować intensywniej 

i wytwarzane zostaje dużo 

więcej łoju, co prowadzi do 

pojawienia się większej ilości 

krostek. Skórę wysuszają 

kosmetyki z alkoholem. 

Do pielęgnacji cery 

trądzikowej należy używać 

specjalnych kosmetyków 

wyprodukowanych w tym 

celu. Jeśli problem nie 

jest duży wystarczy pójść 

do drogerii lub apteki 

i zapytać się o odpowiednie 

produkty. Natomiast jeśli 

Twoja twarz jest pokryta 

dużą ilością trądziku w stanie 

zapalnym należy udać się do 

dermatologa. On przepisze 

Ci odpowiednie maści do 

pielęgnacji Twojej cery, które 

często są dostępne tylko na 

receptę. Być może stworzy 

też dla Ciebie odpowiednią 

mieszankę, którą zrobią 

dla Ciebie w aptece na 

zamówienie. W niektórych 

przypadkach potrzebna jest 

antybiotykoterapia, która 

trwa przez kilka miesięcy. 

Bardzo ważne jest by nie 

zaniedbać swojej cery, 

ponieważ „pryszcze” mogą 

zostawić na Twojej twarzy i 

plecach blizny na całe życie.
W walce z trądzikiem 

dużą rolę odgrywa dieta. 

Są produkty, przez które 

Twój organizm wytwarza 

większą ilość łoju. Niestety 

dieta przeciwtrądzikowa 

jest bardzo rygorystyczna. 

Wymaga wielu wyrzeczeń. 

Trzeba zrezygnować 

ze słodyczy i napojów 

gazowanych, a to co 

spożywamy nie powinno 

być wysoko przetworzone. 

To co jesz powinno 

oczyszczać Twoje ciało i być 

jak najbardziej naturalne. 

Zrezygnuj z chipsów oraz 

słonych paluszków. Słodycze 

warto zastąpić suszonymi 

owocami, a słodkie napoje - 

wodą. Także ostre przyprawy 

takie jak pieprz, papryczki 

chili oraz sól powodują 

powstawanie trądziku.  

Zastąp je ziołami. Na Twoją 

cerę źle wpływa również 

alkohol oraz papierosy. 

Objawy trądziku łagodzą 

witaminy z grupy B i PP, 

dlatego jedz dużo pestek 

słonecznika, ziemniaków, 

pieczywa pełnoziarnistego 

i wątróbki. Wątróbka posiada 

także bardzo dużo żelaza. 

Kobieta traci ten pierwiastek 

podczas menstruacji, 

więc wciąż trzeba go 

uzupełniać. Warto żebyś 

sięgnęła także po kiełki, 

ponieważ posiadają one 

cynk, który pomaga w walce 

z bliznami po trądzikowymi.

Dieta
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PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ WŁOSY 

Przyczyn przetłuszczania się włosów może 

być wiele. W Twoim przypadku jest to 

głównie spowodowane zaburzeniami w 

gospodarce hormonalnej, które w okresie 

dojrzewania jest rzeczą normalną. Także brak 

witamin, osłabienie Twojej bariery ochronnej 

i nieodpowiednie odżywianie mają  wpływ na 

stan Twoich włosów. W tym przypadku także 

musimy uważać by nie przesuszyć skóry głowy, 

ponieważ wtedy nasili się wydzielanie łoju, co 

prowadzi do pogłębienia naszego problemu, 

a nie pozbycia się go. Dlatego należy uważać 

zużywaniem szamponów przeciwłupieżowych 

i do włosów przetłuszczających się.

Dlaczego moje włosy się przetłuszczają?
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Jak dbać o włosy?

Na pewno marzysz 

o pięknych i lśniących 

włosach. To wymaga dużej 

pracy i cierpliwości. Przede 

wszystkim myj je tak często jak 

tego potrzebują. Nie dopuść 

do tego by były nadmiernie 

przetłuszczone, ponieważ 

staną się słabe, a następnie 

zaczną wypadać w dużych 

ilościach. Jeśli Twoje włosy 

potrzebują codziennego 

mycia, to nie wahaj się, 

tylko myj je tak często jak 

tego potrzebują. Nie używaj 

jednak szamponu do włosów 

przetłuszczających się, gdyż 

przy codziennym stosowaniu 

wysuszą one nadmiernie 

Twoją skórę. Zastąp go 

łagodniejszym szamponem, 

którego przeznaczony jest 

do codziennego mycia. Nie 

nakładaj po każdym myciu 

odżywki! Obciąży ona włosy 

i będą wyglądały jakby 

ponownie wymagały mycia. 

Być może Twoje włosy 

przetłuszczają się na skórze 

głowy, a z kolei końce masz 

suche, co sprawia, że nie 

możesz ich rozczesać. 

Wtedy odżywkę nakładaj 

tylko na końce włosów, 

bo to one potrzebują 

regeneracji. W niektórych 

czasopismach można 

spotkać się z zaleceniami 

by najpierw umyć włosy 

szamponem, następnie 

nałożyć na nie regenerującą 

maseczkę, a potem umyć je 

po raz kolejny szamponem. 

Sposób ten pozwala na 

mniejsze obciążenie włosów. 

Wszystkie odzywki, które 

chcesz użyć powinny być 

o lekkie formule i najlepiej 

do spłukiwania. Każdy 

kosmetyk wtarty w Twoje 

włosy i nie zmyty obciąży 

je oraz może powodować 

wrażenie tłustych włosów. 

Woda, której używasz do 

spłukiwania powinna być 

letnia. Zbyt gorąca woda za 

bardzo otwiera pory, a z kolei 

zimna zbyt mocno je zamyka.

Często myj szczotki 

i grzebienie, których 

używasz do czesania 

włosów, ponieważ zostaje 

na nich tłusta warstwa, 

która następnie przenosimy 

na włosy. Staramy się nie 

czesać zbyt często włosów, 

ponieważ czesanie pobudza 

naszą skórę do wydzielania 

sebum. W pielęgnacji 

przetłuszczających się 

włosów pomagają płukanki, 

które możesz sama 

przygotować w domu.

Płukanki – co to 
jest i jak je 

przygotować?

Płukanka to nic innego jak 

najczęściej woda z jakimś 

dodatkowym składnikiem. 

Powiedzmy, że jest to forma 

herbaty w większej ilości, 

którą spłukujemy po umyciu 

włosy. Do wszystkich płuka-

nek najlepiej używać wysu-

szonych liści roślin. Jeśli jed-

nak nie mamy takich w domu 

można użyć ziół w torebkach.
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Płukanka ziołowa 

z rumianku, nagietka,

lawendy i szałwii

Mieszamy w garnku po 

jednej łyżeczce każdego 

z ziół i zalewamy dwoma 

szklankami wrzącej wody. 

Napar parzymy przez 30 

minut. Następnie dodajemy 

łyżkę octu jabłkowego. 

Płukanka szałwiowo –

miętowa

Dwie torebki szałwii i jedną 

mięty zalewamy dwoma 

szklankami gorącej wody. 

Parzymy to przez 5 minut.

Płukanka z kopru

Trzy torebki kopru zalewamy 

dwoma szklankami gorącej 

wody. I parzymy przez 

kilka minut. Dodajemy 

łyżeczkę octu jabłkowego.

Napar dość silnie hamuje 

wydzielanie się łoju. 

Płukanka z soku z cytryny

Wyciskamy sok z cytryny. 

Do czterech szklanek 

wody dodajemy dwie 

łyżki tego soku oraz dwie 

łyżki octu jabłkowego. 

Sok z cytryny sprawi, 

że Twoje włosy staną 

się bardziej lśniące. 

W sklepach zielarskich można 

znaleźć już gotowe płukanki.

Po zastosowaniu płukanki, 

dobrze jest wykonać lekki 

masaż głowy by substancja 

dostała się głębiej w skórę 

i mieszki włosowe. Płukanki 

należy stosować regularnie, 

przynajmniej klika razy 

w tygodniu, ponieważ 

poprawę można zauważyć 

dopiero po dłuższym 

okresie stosowania.
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SYLWETKA

W okresie dojrzewania Twoja sylwetka ulega 

dużym zmianom. Kończyny się wydłużają, 

biodra stają się trochę szersze, pojawia się 

biust. Tak to znak, że stajesz się kobietą! 

Niestety nastolatki często przejmują się swoją 

wagą, a ta w wieku nastoletnim znacznie 

wzrasta. Warto więc, wtedy zastanowić się 

czy aby faktycznie waga jest na tyle duża, że 

trzeba stosować drastyczne diety. Być może 

wcale nie masz do czynienia z nadwagą. 

Zanim podejmiesz jakieś działania, by pozbyć 

się tłuszczyku, który pojawił się w miejscach, 

gdzie wcześniej go nie było, sprawdź swoje 

BMI. Jest to wskaźnik masy ciała, który oblicza 

się względem Twojego wzrostu oraz wagi. Jeśli 

BMI jest w normie, wtedy nie są Ci potrzebne 

żadne diety. Ba, nawet są niewskazane! 

Każda dieta polega na tym, że jedzenie, które 

spożywamy dostarcza nam mniej kalorii oraz 

mniej składników odżywczych i witamin. 

A właśnie ich potrzebujesz bardzo dużo 

gdy rośniesz! Dlatego zanim zdecydujesz 

się na dietę może warto zamienić batoniki, 

chipsy i inne słodycze na owoce lub pestki. 

Suszone banany są słodkie, więc mogą 

zastąpić słodycze, a jednocześnie mają 

bardzo dużo witamin. Dodatkowo pamiętaj, 

że każda dziewczyna dojrzewa w innym 

wieku i tempie, dlatego nie możesz patrzeć 

na swoje rówieśnice. Jedne z nich będą miały 

jeszcze chłopięcy typ figury i nie dotyczą 

ich problemy z którymi Ty już się borykasz.
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Trudno jest Ci zaakceptować 

zmiany, które się pojawiły?

 I naprawdę przeszkadzają Ci 

wizualnie nowe kilogramy? 

Już sprawdziłaś, że nie 

masz nadwagi, ale nadal 

jesteś niezadowolona ze 

swojej sylwetki, to mam 

dla Ciebie propozycję. 

Na pewno pocieszy Cię 

fakt, że każda osoba płci 

żeńskiej, bez względu na 

wiek chętnie zmieniłaby 

coś w swoim wyglądzie! 

Najłatwiejszym sposobem 

by pewne części ciała ukryć, 

a inne wyeksponować, 

głównie właśnie te, z których 

jesteś zadowolona, jest 

odpowiednie dobranie ubrań! 

W internecie można znaleźć 

wiele porad dotyczących 

sposobu ubierania. Są 

kolory, które sprawiają, 

że rzucasz się w oczy np. 

takim kolorem jest czerwony 

i pomarańczowy, oraz takie, 

które sprawiają, że jesteś 

„niewidoczna” czyli szary 

i czarny. Jeśli przykładowo 

chcesz ukryć wystający 

brzuszek, wystarczy, 

że zainwestujesz w luźną 

tunikę o stonowanym 

kolorze, a z kolei chcesz 

pokazać swoje długie 

i szczupłe nogi to idealne 

są do tego rurki lub leginsy! 

Każdej dziewczynie pasują 

inne dodatki. Czas więc 

żebyś w tym momencie 

zalazła coś dla siebie! Ważne 

jest żeby nie podążać ślepo 

za modą, ale w umiejętny 

sposób łączyć to co modne 

Niezadowolenie z wyglądu

Niestety podczas szybkiego 

rozwoju Twojego ciała 

mogą pojawić się na 

skórze rozstępy i cellulit. 

Rozstępy to uszkodzenie 

skóry właściwiej, która 

odpowiada za sprężystość 

Twojego ciała. Rozstępy to 

linie na skórze. Na początku 

są czerwone, natomiast 

z upływem czasu stają się 

białe i wyglądają jak blizny. Nie 

ma niestety na nie żadnego 

skutecznego preparatu by 

się ich pozbyć. Można je 

spłycić, wtedy są prawie 

niewidoczne. Najlepiej 

jednak im zapobiegać 

poprzez odpowiednią dietę 

i ćwiczenia. Ruch jest w tym 

przypadku najważniejszy! Na 

pierwszym etapie pojawienia 

się rozstępów można 

je spłycić jeśli będziesz 

smarowała je specjalnymi 

kremami oraz odpowiednio 

nawilżała, tak, że właściwie 

nie będą widoczne. Zanim 

udasz się do lekarza, 

spróbuj sama je zmniejszyć. 

Możesz stworzyć  w domu 

samodzielnie odpowiednie 

kremy lub płukanki.Szybki wzrost i jego konsekwencje

Krem z masła kakaowego 

Składnik:   

pół szklanki masła 

kakaowego, łyżeczkę oleju 

z pszenicy, łyżeczkę oleju 

z pestek moreli, łyżeczkę 

olejku z kapsułki 

witaminy E i dwie łyżeczki 

wosku pszczelego.

Wykonanie:   

Wosk ogrzewamy tak długo 

aż się roztopi. Dodajemy 

do niego resztę składników. 

Dokładnie mieszamy z resztą 

składników. Nakładamy 

go tylko w miejsca gdzie 

mamy rozstępy. Maść 

trzymamy w lodówce 

w szczelnym opakowaniu.
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Kąpiel miętowa

Trzy lub cztery torebki 

herbaty zalej litrem wrzącej 

wody. Po dwudziestu 

minutach parzenia przelej 

herbatę do wanny z ciepłą 

wodą. W takiej kąpieli zanurz 

się na 20 minut. Zabieg należy 

powtarzać 2 razy w tygodniu 

przez okres miesiąca.

Drugim problemem, 

który może pojawić się na 

Twojej skórze to cellulit, 

potocznie nazywany jest  

pomarańczową skórką. 

Jest to nic innego jak złe 

rozmieszczenie tkanki 

tłuszczowej w warstwie 

tkanki podskórnej. Efektem 

jest nierówna i pofałdowana 

powierzchnia skóry. 

Najczęściej występuje 

na udach i pośladkach. 

Cellulit występuje jedynie 

u kobiet i dziewczyn, 

dlatego, że za pojawienie 

się pomarańczowej skórki 

odpowiada nadmiar 

hormonu żeńskiego, 

jakim jest estrogen. 

W walce z rozstępami oraz 

cellulitem pomaga prysznic 

na przemian wodą ciepłą 

i zimną. Pozwala to na 

ujędrnienie Twojej skóry 

co jest ważnym elementem 

pięknego ciała. Zaopatrz 

się też w peeling i stosuj 

go raz w tygodniu. Peeling 

kawowy możesz zrobić 

sama w domu - wystarczy 

dwie łyżki zmielonej kawy 

i łyżkę soli mieszamy 

z małą ilością oliwy z oliwek. 

NAJWAŻNIEJSZA ODPOWIEDNIA DIETA

Nie wiem czy zwróciłaś uwagę, ale prawie 

w każdym pod temacie tego poradnika jest 

mowa o zdrowym jedzeniu i o witaminach, 

które potrzebuje Twój organizm. Twoje ciało 

jest zbudowane z komórek, które potrzebują 

wielu składników by tworzyć kolejne komórki 

i pozwolić Twojemu organizmowi na wzrost, 

jeśli nie dostarczysz mu odpowiedniej ilości 

witamin i minerałów mogą pojawić się 

poważne zaburzenia. Szybki wzrost = duża 

potrzeba organizmu na składniki! Żelki, 

ciasteczka i chipsy nie mają w swoim składnie 

żadnych witamin, a za to są bardzo kaloryczne 

więcej kalorii = przybieranie na wadze.
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Problemy związane ze złym odżywianiem

Brak witamin może przyczynić się do 

poważnej choroby jaką jest awitaminoza. 

W okresie dojrzewania u nastolatek często 

występuje anemia. Co to jest anemia? 

Najprościej mówiąc jest to za mała ilość 

żelaza w organizmie, co wiąże się z tym, że 

ilość czerwonych krwinek jest zbyt niska. 

Czujesz osłabienie, możesz przespać cały 

dzień i nadal czujesz się zmęczona, a pod 

oczami masz cienie, które rzucają się w oczy? 

Wybierz się na badanie krwi, ponieważ być 

może musisz uzupełnić żelazo. Podczas 

każdej miesiączki tracisz bardzo dużo tego 

pierwiastka i często podczas tych dni trzeba 

uzupełniać go dodatkowymi preparatami. 

Jeśli na własną rękę zaczynasz odchudzanie, to 

rób to z głową! W walce o wymarzoną sylwetkę 

nie możesz zapomnieć o jedzeniu, bo w ten 

sposób łatwo możesz popaść w anoreksję. 

Twój organizm potrzebuje odpowiedniej 

ilości kalorii, przeznaczonej dla dziewczyny 

w okresie dojrzewania. Nie powinnaś stosować 

diet dla dorosłych, ponieważ są rygorystyczne, 

a często nie przynoszą oczekiwanych 

rezultatów. Jeśli zmienisz ilość pochłanianych 

kalorii, to Twój żołądek przyzwyczai się do tego 

i nie będziesz odczuwała głodu, natomiast 

organizm stopniowo ulega wyniszczeniu.

Zdrowo czyli jak?

Każdy produkt, który jesz ma pewne witaminy, mikroelementy oraz kalorie. Zdrowe jedzenie 

to takie, w którym znajduje się jak najwięcej witamin, a jak najmniej kalorii. Dlatego do swojej 

diety powinnaś włączyć dużo warzyw. Jeśli lubisz słodycze, to zastąp je owocami. Także 

suszone owoce są bardzo zdrowe! Suszone banany posiadają dużo magnezu, więc jedz je 

podczas okresu, a gwarantuję Ci, że nie będziesz czuła się taka ospała i zmęczona. Każdego 

batonika zastąp jabłkiem. A w czasie przerwy jedz pestki słonecznika. Najważniejszym 

posiłkiem jest śniadanie! Bez niego nie wychodź z domu. Jak wiesz, chipsy i słodycze nie 

tylko odkładają się w boczkach, ale także sprawiają, że Twoje problemy z trądzikiem się 

nasilają. Ogranicz je jak tylko możesz. Powinnaś wprowadzić do swojej diety produkty, które 

mają dużo żelaza, cynku, magnezu i innych mikroelementów. Pamiętaj o kiełkach! Może 

nie wyglądają zbyt zachęcająco, ale w smaku są pyszne i posiadają bardzo dużo witamin.
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W okresie dojrzewania ważne jest też 

oczyszczanie organizmu i niezaśmiecanie 

go by odpowiednio funkcjonował. Dlatego 

możesz dodatkowo pić np. aloes. Pomaga 

on oczyścić organizm i uzupełnia wiele 

innych składników, których potrzebujesz. 

Aloes ma za zadanie także podnieść 

Twoją odporność. Posiada dużo błonnika, 

więc przy okazji oczyszcza Twoje jelita :)

Nie zapominaj o tym, że ważny jest dla Ciebie 

ruch. Dużo czasu spędzasz w tej samej 

pozycji, co źle wpływa na Twój kręgosłup. 

Nie unikaj więc lekcji wuefu! Stwórz sobie też 

swój ulubiony zestaw ćwiczeń, który będzie 

składał się z kilku ćwiczeń, których wykonanie 

sprawi Ci przyjemność. Możesz go wykonywać 

w przerwie od nauki by się dotlenić. 

Gdy pogoda za oknem dopisuje zaproponuj 

koleżankom wspólną przejażdżkę rowerową 

lub jazdę na rolkach. Na pewno wrócicie 

dużo szczęśliwsze :) Ruch pozwala uwolnić 

się endorfinom, które są odpowiedzialne 

za Twoje pozytywne podejście do życia.
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ZAAKCEPTUJ SIEBIE!

Wiem, że pośród tych wszystkich zmian, które 

dzieją się wokół Ciebie, wydaje Ci się to trudne, 

ale najważniejsze jest żeby zaakceptować 

to co się dzieje z Twoim ciałem. Nie jesteś 

w stanie tego procesu zatrzymać, ale za to jeśli 

go zaakceptujesz to dużo łatwiej będzie Ci się 

oswoić z nową sobą. Tylko od Ciebie zależy 

czy uda Ci się zadbać odpowiednio o swoje 

ciało podczas tego burzliwego okresu czy 

też pozwolisz na to by okres dojrzewania na 

zawsze zostawił ślady na Twoim ciele. Ruch to 

zdrowie, nie stroń więc od niego! A problemy 

z cerą i włosami w dużej mierze możesz 

rozwiązać poprzez odpowiednie odżywianie. 

Już dziś zadbaj o swoje ciało i twarz!


