
figyelem összpontosítási
zavarok, ködös gondolkodás,

memóriazavarok, 
rossz állóképesség testedzésnél, 

nehéz reggeli felkelés,
felkeléskor tapasztalt

másnaposságszerű érzés,
elgyengítő fáradtság, 

 depresszió, szorongás, 
csekély libidó, rossz immunitás,

álmatlanság, 
vékony és/vagy száraz bőr,

májfoltok az arcon, 
alacsony vérnyomás

ANYAGCSERE-ZAVAR
INZULIN-REZISZTENCIA

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, 
 szorongás, álmatlanság,

fejfájás
 

Hormonális jelzések és tünetek kódfejtése

KRÓNIKUS STRESSZ
TÚLHAJSZOLT MELLÉKVESÉK

Anyagcsere és stressz
 - nagyon összefüggő területek, egymást erősítik -



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 hónaljban és
lábfejeken

 
Epe: zsíros vagy fénylő széklet, 

rossz emésztés, epegörcs, gyomor
irritáltság zsíros ételektől

(émelygés), sárga bőrszín, száraz
bőr, viszkető és hámló lábak,

gyakori migrén

GYOMOR
puffadás, felfúvódás, böfögés vagy

szél 1 órán belül az étkezés után,
gyomorfájdalom vagy görcsök,

gyomorégés, reflux, 
rossz szagú lehelet és izzadtság,
húsundor, vegetáriánus étrend,

emésztetlen ételrészecskék a
székletben, 

fáradtság/álmosság étkezés után,
teltségérzet ellenére nem szűnő

éhség, teltségérzés étkezés után,
vérszegénység, tápanyaghiány,

gyenge/vékony/töredezett körmök/haj
gyakori hányinger, krónikus

hasmenés, hasmenés kevéssel
étkezés után

Hormonális jelzések és tünetek kódfejtése

MÁJ ÉS EPE

Kiválasztás
 - kialakulásuk sorrendjében -



– férfi hormonok túlsúlya  - 

 ÖSZTROGÉN-DOMINANCIA:
 PMS, görcsök, fájdalmas, erős 

menstruációs vérzés,
rendszertelen, kimaradó vérzések, nem

szervi eredetű terméketlenség, korai
vetélés, ovuláció hiánya,

pozitív rákszűrés eredmény (P3),
hangulatingadozások, idegeskedés,
aggodalmaskodás, nyugtalanság,
depresszió, indokolatlan hisztériás
rohamok, homályos gondolkodás,

migrén, arc kipirosodása, alvászavar,
miómák, petefészekciszták, PCOS,

mellfeszülés, érzékeny, csomós mellek, 
indokolatlan és/vagy hirtelen
súlygyarapodás, puffadtság,

felfúvódás, epehólyag problémák

Hormonális jelzések és tünetek kódfejtése

ANDROGÉN TÜNETEK

Női nemi hormonok egyensúlya
 - a szaporítószervek és a menstruációs ciklus egészsége -

pattanások, aknék,
férfias szőrnövekedés,
agresszív viselkedés,

enyhe kopaszodás a fejtetőn,
petefészek ciszták, PCOS, 
fájdalom a ciklus közepén,

alacsony vagy ingatag vércukor,
terméketlenség



 PAJZSMIRIGY ALULMŰKÖDÉS:

alacsony ébredési hőmérséklet (<36,2), 
indokolatlan súlygyarapodás, 

lelassulás, lassú beszéd, hízás, túlsúly,
állandó fázás, székrekedés 

krónikus fáradtság, emlékezőtehetség
csökkenése, depresszió, erős

hangulatváltozások, félelemérzet,
étvágytalanság, vízlerakódások,  

állandó gyulladás, megfázás, 
száraz bőr és haj,hajhullás, törékeny

körmök, 
magas koleszterinszint, szívdobogás, 

lecsökkent libidó, ciklusproblémák,
ösztrogénhiány, korai változókor

Hormonális jelzések és tünetek kódfejtése

PAJZSMIRIGY TÚLMŰKÖDÉS

Pajzsmirigy funkció

túl magas alaphőmérséklet,
szívdobogás, idegesség, reszketés,

félelemérzet, érzelmi labilitás,
hangulatváltozások, sírós hangulat,

gyenge koncentrációs képesség,
nyughatatlanság,

megmagyarázhatatlan súlycsökkenés
jó étvágy mellett, gyakori éhségérzet,

hasmenés, gyengeség, remegés, 
meleg intolerancia, 

meleg és nedves bőr és izzadás, 
 szívritmus gyorsulása vagy magas

vérnyomás, hasmenés,
kialvatlanság, alvási zavarok,

ciklusproblémák, emelkedettlibidó


