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HORMONÁLIS JELZÉSEK ÉS TÜNETEK KÓDFEJTÉSE 

JELÖLD BE AZT, AMI JELLEMZŐ RÁD!  

MÁR A  PROGRAM ELEJÉN JÓ, HA VAN EGY KÉPED ARRÓL, HOGY MELYIK TÜNET  HOVÁ TARTOZIK.  AHOGY 

HALADSZ MAJD A PROGRAMMAL, MINDEGYIK TERÜLETTEL FOGSZ TALÁLKOZNI, ÉS MEGTANÍTOM NEKED, 

HOGY MI SEGÍT HOZZÁ AHHOZ, HOGY MEGSZABADULJ TŐLÜK. 

ANYAGCSERE (VÉRCUKOR-SZABÁLYOZÁS) ÉS STRESSZ  (MELLÉKVESE)  -  NAGYON ÖSSZEFÜGGŐ TERÜLETEK, 

EGYMÁST ERŐSÍTIK, ÍGY A TÜNETEKET EZEN A KÁRTYÁN EGYÜTT LÁTHATOD  

szénhidrátok iránti mohó vágy, azok alkalmankénti „falása”, túl sok kávé, energiaital és üdítő fogyasztása, heti 

3-nál több adag alkoholos ital fogyasztása, étkezések kihagyása, éjszakai felébredés, szőrnövekedés az arcon, a 

testen, hízás, ingatag vércukor, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, szorongás, álmatlanság, csekély libidó, 

fejfájás, memóriazavarok, rossz állóképesség (testedzésre való képtelenség), nehéz reggeli felkelés, elgyengítő 

fáradtság, rossz immunitás, vékony és/vagy száraz bőr, májfoltok az arcon, alacsony vérnyomás 

Magas vércukorszint: hiperaktivitás, idegesség, szédülés, szorongás 

Alacsony vércukorszint: fejfájás, remegés, izzadás, ingerlékenység, kimerültség 

 

MENSTRUÁCIÓS CIKLUS – SZAPORÍTÓSZERVEK  HORMONEGYENSÚLYA  

Progeszteron-hiány, azaz ösztrogén-dominancia: PMS, görcsök, rendszertelen menstruáció, erős havi 

vérzések, erős vagy  

fájdalmas menstruáció, kimaradó havi vérzések, nem szervi eredetű terméketlenség, korai vetélés, pozitív 

rákszűrés eredmény (P3), hangulatingadozások, idegeskedés, aggodalmaskodás, nyugtalanság, depresszió, 

indokolatlan hisztériás rohamok, migrén, arc kipirosodása, miómák, petefészekciszták, PCOS, mellfeszülés, 

emlőérzékenység, csomós mellek, indokolatlan és/vagy hirtelen súlygyarapodás, puffadtság, felfúvódás, 

alvászavar, homályos gondolkodás, epehólyag problémák  

Androgén (férfias) tünetek: pattanások, férfias szőrnövekedés az arcon, karokon, enyhe kopaszodás a 

fejtetőn, petefészek ciszták, PCOS, fájdalom a ciklus közepén, alacsony vagy ingatag vércukor és jellemző a 

terméketlenség. 
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KIVÁLASZTÁS  

Nyirokrendszer és bőr: pattanásossá, rosacea, ekcéma, korpásodás, zsíros fejbőr, hajhullás, erős testszag 

Bélrendszer: székrekedés, hasmenés vagy híg széklet, irritábilis bél szindróma (IBS), felfúvódás (és 

vízvisszatartás), hasfájás, étel-intolerancia, bélgázok, evés után teltségérzet, gyomorgörcs 

Gyomor: puffadás, felfúvódás 1 órán belül étkezés után, böfögés vagy szél 1 órán belül étkezés után, 

gyomorfájdalom vagy görcsök, gyomorégés, reflux, rossz szagú lehelet, rossz szagú izzadtság, emésztetlen 

ételrészecskék a székletben, húsundor, fáradtság és álmosság étkezés után, teltségérzet ellenére nem szűnő 

éhség, teltségérzés étkezés után, vérszegénység, tápanyaghiány, gyenge, vékony, töredezett körmök, haj, 

gyakori hányinger, krónikus hasmenés, hasmenés nem sokkal étkezés után, gyulladásos betegség, vegetáriánus 

étrend 

Máj: reggeli hányinger, étel-túlérzékenységek és étel–allergiák, nehéz ételek vagy alkohol fogyasztása után éles 

vagy tompa fájdalom a jobb bordaív alatt, (éjszakai) verejtékezés, kellemetlen testszag főleg a hónaljban és 

lábfejeken, (hepatitis) 

Epe: zsíros vagy fénylő széklet, rossz emésztés, epegörcs, gyomor irritáltság zsíros ételektől (émelygés), sárga 

bőrszín, gyakori migrén, bőrviszketés, száraz bőr, viszkető és hámló lábak (epehólyag eltávolítás) 

 

PAJZSMIRIGY ELÉGTELENSÉG  

Pajzsmirigy alulműködés: alacsony ébredési hőmérséklet (36,2 fok alatt), megmagyarázhatatlan 

testsúlygyarapodás, lelassulás, lassú beszéd, hízás, túlsúly, krónikus fáradtság, emlékezőtehetség csökkenése, 

depresszió, erős hangulatváltozások, félelemérzet, étvágytalanság, vízlerakódások, állandó fázás, állandó 

gyulladás,megfázás, száraz bőr és haj,hajhullás, törékeny körmök, székrekedés/szorulás, magas 

koleszterinszint, szívdobogás, lecsökkent libidó, ciklusproblémák, ösztrogénhiány, korai változókor 

Pajzsmirigy-túlműködés: nagyon magas alaphőmérséklet (cover line 36,8 fok felett), szívdobogás, 

idegesség, reszketés, félelemérzet, érzelmi labilitás (hangulatváltozások, sírós hangulat), megmagyarázhatatlan 

súlycsökkenés jó étvágy mellett, gyakori éhségérzet, hasmenés, gyengeség, remegés, meleg intolerancia, meleg 

és nedves bőr és izzadás, gyenge koncentrációs képesség, nyughatatlanság, szívritmus gyorsulása vagy magas 

vérnyomás, kialvatlanság, alvási zavarok, ciklusproblémák, hasmenés, megnövekedett libidó  

Pajzsmirigy gyulladás: (sokszor tünetmentes) átmeneti pajzsmirigy-érzékenység, hőemelkedés, pajzsmirigy 

megnagyobbodás, a szülést követően észlelt idegesség, fáradékonyság, szapora szívverés, szülés utáni 

depresszió  


