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Rola izoflawonów  
w pielęgnacji skóry 
w okresie meno- i 
andropauzy 
 

O czym dzisiaj w Klubie Zdrowia? 
 

Serdecznie witamy po przerwie wakacyjnej! Podczas dzisiejszego 
spotkania będziemy rozmawiać o naszej skórze pod kątem jej 
pielęgnacji w okresie menopauzy i andropauzy. Ten szczególny 
okres w życiu każdej kobiety i każdego mężczyzny wiąże się ze 
zmianą stężenia hormonów płciowych a w szczególności 
estrogenów, które wpływają na prawidłową syntezę kolagenu  
i elastyny (białek strukturalnych), dzięki którym skóra jest jędrna  
i sprężysta. W tym też czasie pojawiają się zmarszczki, 
przebarwienia, naskórek staje się bardziej suchy, wrażliwy  
i wiotki – to pierwsze oznaki starzenia naszej skóry. Czy można ten 
proces nieco opóźnić, załagodzić? Tak, stosując izoflawony zarówno  
w kosmetykach do pielęgnacji skóry jak i doustnej suplementacji. 
Więcej na ten temat opowie nam dzisiejszy gość – pani Jolanta 
Wesołowska – doktor nauk o zdrowiu, kosmetolog, pracownik 
Zakładu Dermatologii Estetycznej PUM w Szczecinie. Po wykładzie 
zapraszamy na wegetariańską degustację!  
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Pasta z siemienia lnianego 
 
Składniki:  
 
½ szklanki siemienia lnianego, ½ średniej cebuli, ogórek kiszony, ciepła 
przegotowana woda, przyprawy do smaku (sól, pieprz)  

 
Wykonanie:  
 
1. Zmielić siemię lniane. 

2. Dodać ciepłą wodę, tak aby uzyskać konsystencje pasty. 

3. dodać bardzo drobno posiekaną cebulę i ogórka. Dokładnie wymieszać. 

4. Doprawić solą i pieprzem do smaku. 

 

 

Soczewica z gruszką i serem feta 
 
Składniki:  
 
500 g soczewicy czerwonej, 800 ml bulionu warzywnego, 2 awokado, 2-3 gruszki, 
oliwa z oliwek, ½ cytryny, przyprawy do smaku – sól, pieprz, kmin rzymski, 100 g 
sera feta  
 

Wykonanie:  
 
1. Zagotować warzywny bulion.  

2. Soczewicę przepłukać pod bieżącą wodą i gotować w bulionie przez 5 minut pod 
przykryciem.  

3. Połączyć przyprawy, sok z cytryny i oliwę, wymieszać z ugotowaną soczewicą.  

3. Awokado i gruszki obrać, pokroić w kostkę. Wymieszać z 2 łyżkami soku z cytryny, 
wymieszać z ugotowaną soczewicą. W razie potrzeby doprawić do smaku. 

4. Potrawę posypać po wierzchu pokrojoną w drobną kostkę fetą. Dodatkowo można 
dodać posiekaną świeżą miętę. 
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Pasta a’la jajeczna  
 
Składniki:  
 
1 kostka tofu naturalnego, 1 szklanka ugotowanej cieciorki, woda lub mleko sojowe, 
przyprawy do smaku – pieprz, czarna sól (ma smak i zapach jajka), kurkuma 

 
Wykonanie:  
 
1. Wszystkie składniki zmielić na gładką masę. 

2. pastę można udekorować drobno posiekanym szczypiorkiem. 

 

Pasta a’la makrela 
 
Składniki:  
 
1 kostka tofu wędzonego, 1 kostka tofu naturalnego, mleko sojowe, pryprawy do 
smaku – sól, pieprz 

 
Wykonanie:  
 
1. Wszystkie składniki zmielić na gładką masę. 

2. Do pasty można dodać drobno pokrojoną cebulkę. 

 
Pasta z zielonego groszku 
 
Składniki:  
 
1,5 szklanki ugotowanego zielonego groszku, czosnek, szczypiorek, por, szpinak, 
majonez, chrzan, przyprawy do smaku – sól, pieprz. 

 
Wykonanie:  
 
1. Warzywa poszatkować, groszek zmiksować. 

2. Wszystkie składniki wymieszać i doprawić do smaku. 
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Skorzystaj z innych bezpłatnych programów na Placu Mariackim 

RELACJE ZE SPOTKAŃ NA FACEBOOKU – ADWENTYŚCI SZCZECIN 
 

 

 

CZYTELNIA I BIBLIOTEKA KLUBU ZDROWIA 

środa 16:00 – 17:00 

17.00 – 18.00 – gimnastyka ogólna  

 
 

 

NABOŻEŃSTWO 

sobota 10.00 – 11.15 

❖ studium Pisma Świętego dla dorosłych 

❖ zajęcia biblijne w dwóch grupach - dziecięcej i młodzieżowej 

11.30 – 12.00 – wspólny śpiew, dzielenie się doświadczeniami z Bogiem 

12.00 – 12.30 – kazanie Słowa Bożego 

 

 

 

 KLUB ZDROWIA W PAŹDZIERNIKU 

      „Dlaczego styl życia a nie dieta?” 

Prelegent – dietetyk Joanna Śledziona 

13 października (niedziela) godz. 16.00 

Plac Mariacki 4 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!! 


