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Co to jest cellulit? 
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• Cellulit ( „skórka pomarańczowa”) to  skutek nagromadzenie tłuszczu, 
kumulacji wody oraz toksyn, przede wszystkim na udach, pośladkach i 
brzuchu.  

• Praprzyczyna:   
– słaba mikrocyrkulacja (zaburzony przepływ krwi w naczyniach krwionośnych) 
– zaburzona gospodarka wodna w organizmie 

• To typowo kobiecy problem, wg różnych statystyk dotyczy  nawet  
między 90 a 98%  kbiet (różne źródła podają różne dane) oraz 2 – 7 % 
mężczyzn. 
 



Nie tylko grube… 
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Wbrew pozorom, 
problem dotyczy nie 
tylko grubych kobiet, 
ale także szczupłych, 
wysportowanych. 
 
Z tym problemem 
boryka się wiele 
znanych aktorek. 

Cellulitu bardzo trudno się pozbyć, zwłaszcza – gdy jest w stanie bardzo 
zaawansowanym. 



Dlaczego kobiety? 
Dlaczego problem cellulitu dotyczy kobiet?  
Przyczyny wynikają  z różnic między kobietami i mężczyznami: 
•  fizjologicznych 
• hormonalnych 
 
1. Tkanka łączna u kobiet jest bardziej delikatna i elastyczna (aby mogła się 

rozciągać w okresie ciąży), zwłaszcza w okolicach pośladków, bioder, piersi; 
włókna elastyny i kolagenu układają się równolegle, więc komórki tłuszczowe 
łatwo się przemieszczają. U mężczyzn – tworzą siateczkę. 

2. Zmiana struktury tkanki łącznej zaczyna się w okresie dojrzewania (11-14 lat) 
pod wpływem hormonów kobiecych. Wtedy pojawia się też tendencja do 
gromadzenia tłuszczu w  tych miejscach. 

3. Zaburzenia w spalaniu tłuszczu: efekt – tłuszcz uwięziony w siatce kolagenu, 
potem: zaburzenia w krążeniu krwi i limfy; powstają wypukłości 

4. Komórki tłuszczowe u mężczyzn są płaskie, u kobiet – bardziej sferyczne, 
przemieszczają się, tworząc „pagórki”. 

  
Cellulit może się wiązać z otyłością, lub powstawać w czasie odchudzania 
(cellulit tłuszczowy). Drugi typ – cellulit wodny, wiąże się bardziej z niewłaściwą 

gospodarką wodną, z  czasem może przekształcić się w pierwszy typ. 
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Co  sprzyja cellulitowi? 

Cellulitowi sprzyja: 
•  Chodzenie na wysokich 

obcasach 
• Siedzący tryb życia 
• Niedotlenie organizmu 

(gorsze spalanie tłuszczu). 
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Dlatego potrzebny jest ruch, gimnastyka 
szczególnie ćwiczenia „odwrócone”. 

Rozwojowi cellulitu sprzyja także: 
•złe odżywianie 
•nadwaga 
•stres 



Puchną nogi… 
Obrzęki nóg  związane przede wszystkim z 

chorobami: 
• serca 
• serek 
Są często związane z: 
•  zaburzeniem krążenia krwi, nadciśnieniem. 
• niewydolnością układu żylnego i chorobami 

żył ( zakrzepica żył głębokich, przewlekła 
niewydolność żylna) – wtedy często obrzęki 
niesymetryczne. 

Trzeba udać się do lekarza! 
 
Obrzękom sprzyja także, między innymi:  
- stojąca praca 
- długie siedzenie 
- chodzenie na wysokich obcasach . 
 Możemy sobie pomóc:  
 aktywnością fizyczną,  
 dietą 
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Odżywianie – zalecenia ogólne 

• Ograniczaj alkohol,  mocną kawę i herbatę – ich spożywanie sprzyja rozwojowi 
cellulitu.  

• Pij dużo wody mineralnej, min. 2 l wody dziennie, niezależnie od zup i herbat.  
• Nie popijaj podczas posiłków; rozwadniasz soki trawienne, co utrudnia trawienie.  
• Warto zadbać  o detoksykację i odkwaszenie  organizmu. W zanieczyszczonym 

organizmie  trawienie jest gorsze,  odkłada się tłuszcz. 
• Jedz dużo warzyw, sprzyjają trawieniu, właściwej gospodarce wodnej, odkwaszają.  
• Owoce  też pomagają w odkwaszaniu organizmu, neutralizują wolne rodniki i 

usuwaniu toksyn.  
• Pokochaj zioła i inne przyprawy  - sprawiają, że  potrawy mniej zakwaszają, są  

lepiej trawione. 
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     Unikaj  produktów, a  przynajmniej  ograniczaj:  
sól  zatrzymuje wodę ; nie dosalaj potraw   - w nabiale, 
wędlinach, chlebie jest jej  dużo 
cukier – samego i w produktach, bo zakłóca procesy 
metaboliczne, sprzyja tyciu. 
tłuszcze nasycone, zwłaszcza tłuste mięso - sprzyjają tyciu, czemu 
może towarzyszyć także  tworzeniu się cellulitu  
ograniczaj produkty z białej mąki ( ciasta, ciastka, makarony), 
sprzyjają tyciu.  



Odżywianie – zalecenia szczegółowe 

 Przy każdym cellulicie, ale zwłaszcza  wodnym oraz opuchnięciach nóg  bardzo ważne jest 
zapewnienie dobrej  pracy nerek - utrzymanie  prawidłowej  gospodarki wodnej   oraz 
usuwanie  toksyn. Wskazane:  
–  herbata zielona. 
–  herbaty ziołowe:  z pokrzywy, skrzypu, mniszka lekarskiego. 
Uwaga: aby wykorzystać zawarty w  skrzypie krzem trzeba gotować herbatę przez ok. 20 minut. 
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Dieta pomocna w zwalczaniu cellulitu (zwłaszcza tłuszczowego)  
powinna być bogata w cynk, wapń, chrom, magnez , kwasy Omega-3.  
Wpływa  na gospodarkę tłuszczową w organizmie, usprawnia przemianę 
materii.  Szczególnie polecane:  

wszystkie warzywa, szczególnie zielone warzywa,  ale także  pomidory 
 warzywa strączkowe,  soja,  
z owoców  szczególnie: arbuzy, melony, grejpfruty, 
orzechy, szczególnie  włoskie i ziemne,  migdały,  
 pieczywo razowe, kasza gryczana, jaglana, ryż brązowy, czerwony,   
komosa ryżowa, płatki owsiane, 
 ryby, szczególnie sardynki, łosoś  (z naturalnych akwenów), śledzie ,  
makrela, owoce morza,   
chude mięso,    
 pestki dyni i słonecznika, sezam, 
 kiełki pszenicy, 
jajka, chude mleko. 

 
 



Które produkty 

Duo Life pomogą? 

   Gospodarkę wodną w organizmie poprawia aloes, zwłaszcza,  jeżeli 
mamy także problemy z opuchlizną nóg.   

  Duo Life Aloes zawiera sok z aloesu, miąższ z aloesu, miód 
wielokwiatowy, ekstrakt z oregano. Pomaga w oczyszczeniu 
organizmu z zalegających w nim toksyn, wspiera proces 
odchudzania, regenerację organizmu  a przede wszystkim  - 
usprawnia gospodarkę wodną, dzięki czemu pomaga w walce z 
uporczywym cellulitem. 

   Wzmacnia także odporność organizmu. 
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Duo Life Aloes  



   Jeżeli cellulit, opuchnięcia nóg, wiążą się z otyłością,  to oznacza złą przemianę 
materii (chyba, że otyłość jest spowodowana zażywaniem leków), a  zatem: 
zanieczyszczenie organizmu toksynami, zakwaszenie.  Podobnie, gdy  te problemy 
wiążą się z pracą w stresie,  brakiem aktywności fizycznej. 

Duo Life ProDeacid ma  na celu odkwaszenie organizmu i poprawienie pH, 
oczyszczenie z toksyn. Uzupełnia mikro- i makroelementy, wspomaga regenerację i 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu.  

W skład ProDeacid wchodzą wyciągi z  certyfikowanych upraw:  czerwonego buraka, 
bakłażana, owoców  mango, kiwi, grapefruita, winogron kiełki prosa oraz unikalna, 
opatentowana  formuła antyoksydantów. 
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Duo Life ProDeacid 



   Kolagen to podstawowe  białko w naszym organizmie, obecne we wszystkich 
organach i narządach, we włosach, skórze, paznokciach; tworzy strukturę kości. 
Wchodzi w  skład tkanki łącznej i naczyń krwionośnych. Zażywając  Duo Life 
Collagen wzmocnimy nasze naczynia krwionośne, co wpłynie korzystnie na 
sprawność krążenia krwi. 

Wszystkie składniki suplementu: kolagen morski, kwas hialuronowy, acerola, 
chondroityna, glukozamina, bambus, pokrzywa, skrzyp polny, mango  działając 
synergicznie,  pomogą w  ogólnej regeneracji skóry, zmniejszeniu rozstępów i 
cellulitu. 

 Ponadto pokrzywa oraz  skrzyp polny i bambus ( źródło krzemu) pomogą w 
usprawnieniu pracy nerek, a tym samym – gospodarki wodnej. 
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Duo Life Collagen  
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Przepisy kulinarne do wykorzystania w diecie  
antycellulitowej na blogu: 

 
http://zdrowezycie.edu.pl/ 

 
 

ZDROWE ŻYCIE  
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