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SELÜLİT VE BESLENME

          Selülit oluşumu, genetik ve hormonal yapı ile yaşam tarzından etkilenir. Dolayısıyla kilosu
normal,  hatta  normalin  altında  olan  bireylerde  bile  selülit  oluşma  riski  vardır.  Selülit  obeziteyle
karıştırılmamalıdır. 

         Erkeklerde görülen selülit oranının kadınlardan düşük olmasının sebebi, erkeklerin östrojen
seviyesinin daha az olmasıdır.  Östrojen seviyesi yağ birikimini ve selüliti  artırdığından, kadınlarda
daha fazla görülür.

Selülit Neden Olur? 

         Selülit olan vücut bölgesinde kan dolaşımı yavaşlamış demektir. Kan dolaşımı yavaşlayan
bölgede damardan doku sıvısı sızar. Bu sıvı vücudun savunma mekanizması nedeniyle bağ dokusu ile
sarılır. Bağ dokusunun sardığı kaçak sıvı deri altında kesecikler oluşturur. Bu keseciklerin etrafında
zamanla  yağ  dokusunun  artmasıyla  oluşan  düzensiz  yerleşim  ise  vücutta  portakal  benzeri  bir
görünüme, yani bölgesel selülite neden olur. 

Selülit 3 grupta incelenebilir;

1. Derece; selülit dışarıdan belli olmaz. Ancak parmakla sıkıldığında portakal görünümü oluşur.

2. Derece; dışarıdan hafif bir şekilde görünür ancak fazla belirgin değildir.

3. Derece; selülit görünümü oldukça belirgindir ve bazen ağrı yapabilir. 

Selülit oluşumunu etkileyen faktörler;

         Hormonol nedenler  fizyolojik farklılıklar, düzensiz yaşam şekli ve genetik yatkınlık şeklinde
sıralanabilir.  Fizyolojik  ve  hormonal  farklılıklar  dolaşım  bozukluğu,  östrojen  fazlalığı,  sindirim
sistemi bozukluklarını kapsarken, düzensiz yaşam şekli karbonhidrat ve yağın aşırı tüketimi, yetersiz
su tüketimi, hareketsiz yaşam, stres, dar giysiler, topuklu ayakkabı, alkol ve sigara kullanımını içerir.
Genetik yatkınlık  olarak,  özellikle  Akdeniz  ülkeleri  selülite  genetik yatkınlık  gösterir.  Ayrıca  düz
tabanlığı olan bireylerde görülme olasılığı da daha yüksektir.



Selülit Diyeti

         Bu  faktörlerden  müdahale  edilebilir  olanlarına  karşı  önlem alındığında,  bölgesel  selülit
oluşumundan korunulabilir veya seviyesinin ilerlemesi engellenebilir. Bu önlemlerin bazıları aşağıdaki
gibidir;  Beslenmede  karbonhidrat,  protein  ve  yağ  içeriğini  dengeli  bir  şekilde  dağıtmak.   Tuz
tüketimini en aza indirmek.Bol su tüketmek. Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir. Kahve, çay,
gazlı içecekler gibi kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketimini azaltmak. Alkol ve sigaradan uzak
durmak. Dar kıyafetler giymemek. Sürekli topuklu ayakkabı kullanmamak.

Selülit Oluşumuna Neden Olan Yiyecekler ve İçecekler

       Selülit Oluşumuna Neden Olan Yiyecekler ve İçecekler selülite savaş açanlar için bakılması
gereken ilk noktadır. Selülit bir dolaşım bozukluğudur, bu sebeple her sağlık sorununda olduğu gibi
yediklerimize de dikkat etmemiz gerekir. 

1. Kahve

    Kola,çay ve kahve gibi içecekler içeriğindeki yüksek kafein dolayısıyla vucüt içerisinde diüretik
etkisi yani su atılmasına sebep olduğu için dolaylı olarak selülit oluşuma neden olur. Kahveyi kontrolü
içmek ve yanında mutlaka su da tüketerek su ihtiyacını karşılamak gerekiyor.

2. Çay

Çay da aynı şekilde kahve gibi kafein oranı yüksektir. Günde tüketilen çay miktarına dikkat edilmeli,
aşırıya kaçılmamalıdır.



3. Kola

Kola hem içerisindeki yüksek kafein miktarı hem de şeker miktarı  ile fazlasıyla selülit oluşumuna
katkı sağlar. Selülite neden olan faktörler arasında sayılabilir.

4. Kremalı-Şekerli-Katkılı İçecekler

Şeker vucüttaki yağlanmayı arttırdığı bilinen bir gerçek. Şeker yağlanmayı arttırırken, aynı zamanda
buna hareketsiz bir yaşam, sporsuz masa başı işler, az su tüketimi de etki edince şekerli içecekler de
selülite neden olan içecekler arasında yerini alıyor.

5. Hamburger & Patates Kızartması

İçeriğindeki yoğun ve kalitesiz yağlar sebebiyle kilo alımına neden olan fast food ürünleri, hareketsiz
yaşamla  birleşip  selülit  olumuşuna  neden  olur.  Alınan  kalorilerin  fazlası  doğrudan  yağ  olarak
depolanır. Selülitli bölgede dolaşım çok iyi değildir ve bu bölge susuz ödemli ve oksijensiz kalmıştır.
Fast  Food yiyecekler  ise  bu oluşumu arttırır,  yağı  arttırır  ve  yağ doku da sporsuz kalınca  selülit
oluşumu yapar.

6. Çok Tuzlu Yiyecekler (rafine tuz)

Rafine tuz vucütta ödeme neden olur. Bu da ileri vadede selülit oluşumu tetikler. Bu sebeple mümkün
olduğunca tuz içeriği az olan yiyecekler tercih edilmelidir. Selülite neden olan yiyecekler içerisinde
yer alır.

7. Beyaz Unlu Hamurlu Gıdalar

Beyaz undan yapılmış gıdaların çoğu kan şekerinde ani yükselişe  neden olduğu için vucüdun yağı
depolamasına neden olur. Yine bu tip gıdaları da kararında tüketilmesinde  fayda vardır.




