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CELULITÍDA A POHYB 
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 Spolu s kolegy�ou organizujeme v škole štvorhodinový aerobikový maratón. 
Pokia� práve nepredcvi�ujem, sledujem a hodnotím pohybový prejav našich 
vysokoškolá�ok. 
 Doma mi to nedalo a spýtala som sa manžela, �i si pamätá, že by za našich 
mladých �ias malo tak ve�a diev�at stehná vyzerajúce zboku a najmä zozadu ako – 
pomaran�ová kôra. Úbohé pomaran�e, tie zato nemôžu, a neš�astné ženy, lebo ono sa 
to dos� na tú kôru podobá. 
 Ke� sme my študovali, v móde viedla prím TWIGGY a neuverite�ne krátke 
minisukne, ale ja som o celulitíde nepo�ula. 
Manžel si so záhadným úsmevom zalistoval v pamäti a priznal, že sem-tam také stehná 
videl, ale bolo ich ove�a, ove�a menej. 
  

�O TO VLASTNE CELULITÍDA JE 
  
 Len stru�ne: v slovníku nájdete, že je to stvrdnutie a zhrubnutie kože 
a podkožného väziva. 
 Tukové bunky ženy majú mimoriadnu schopnos� viaza� na seba odpadové toxíny 
z potravy, ktoré vznikajú ako kone�ný výsledok vnútorného metabolizmu (látkovej 
premeny) a lymfu (tekutinu z tkanivového moku). Takto sa majú schopnos� zvä�ši� 
z ve�kosti špendlíkovej hlavi�ky až do ve�kosti lieskového orecha. Je to vidie� zvonka 
a dajú sa nahmata�. 
 Som telocvikárka, ale s podobným problémom som bojovala i ja. A priznám sa, 
že mi 
nebolo všetko jedno, ke� som si na vnútornej strane stehien nahmatala pod kožou 
nepríjemné hrudky. Ale už tam nie sú! 
 Takéto zvä�šené tukové bunky musia nie�omu zavadza�. A to aj robia. Tla�ia na 
cievy a zhoršujú cirkuláciu krvi, a pretože krvou sa dostávajú do tkanív živiny na ich 
regeneráciu, zhoršuje sa  vyživovanie podkožného tkaniva a kože a spoma�uje sa 
odvod odpadových látok. Koža za�ína by� nevzh�adná, nepružná, nedokrvená, ... 
 Najhoršie na tom je, že celulitída sa neobjaví náhle, ale postupuje zákerne 
pomaly, samozrejme, ak jej to dovolíme. 
    

PRE�O ŽENY ÁNO A MUŽI NIE 
 
 Telo ženy ako matky, ktorá má zaisti� zachovanie druhu, je nastavené na výrobu 
a skladovanie tuku. Hlavný ženský hormón estrogén podporuje tvorbu takých enzýmov 
(ja ich volám vlá�iky), ktoré urých�ujú práve to neš�astné ukladanie tuku na stehnách, 
bokoch a zadku.  
Mužský hormón testosterón, naopak, podporuje tvorbu takých enzýmov, ktoré urých�ujú 
uvo��ovanie a spa�ovanie tuku.  
My ženy vlastníme  aj tzv. receptory typu alfa, ktoré dávajú pozor, aby sa strate tuku 
predišlo. 
Mužské receptory typu beta nachádzajúce sa v ich tukových bunkách, uvo��ujú  tuk 
naopak ve�mi rýchlo. 
 �alšou prí�inou, pre�o majú ženy sklon k celulitíde a muži nie, je rozdiel 
v zložení štruktúry väzivového tkaniva kože žien a mužov. U žien sú väzivové vlákna 
usporiadané rovnobežne, aby sa koža mohla v prípade potreby roztiahnu� 
(tehotenstvo). 
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U mužov tvorí väzivové vlákno akúsi mriežku, ktorá obopína tukové bunky ako 
korzet a umožní im len obmedzene sa zvä�ši�. 

Obrazne by sme to mohli prirovna� k výpletu na tenisovej rakete. Keby mala 
vlákna vystužené len rovnobežne, napr. zhora nadol, rýchlo sa roztiahnu a povolia, ale 
ke� vlákna tvoria mriežku, teda sú vypletené pozd�žne i prie�ne, vydržia v rovnakom 
stave omnoho dlhšie. 

Preto i obézni chlapi majú vä�šinou pevné stehná a zadky a tuk sa im ukladá od 
pása nahor. 
 

VIEME SI MY ŽENY PREDSTAVI�, 	O VŠETKO MUSIA MUŽI PODSTÚPI�, 
ABY ÚSPEŠNE PREKONALI PREKÁŽKY, KTORÉ IM DO CESTY KLADIE PRÍRODA, 
A VYPESTOVALI SI VZH
AD PAVÚKA S VE
KÝM BRUCHOM A TENKÝMI NOHAMI? 
Ale, darí sa im to, pribúda ich, a, samozrejme, vo vä�šine prípadov sú so sebou 
spokojní. A to nehovorím o tých vyše stokilových. A po�uli ste ich, ako sa kriticky 
vyjadrujú práve o našich postavách ?  
 

PRÍ�INY VZNIKU CELULITÍDY 
 
 Aj štíhle ženy, športovkyne, ba dokonca v poslednom �ase vidie� 12-ro�né 
diev�atká, že majú ur�itý stupe� celulitídy. Z toho vyplýva, že celulitída nesúvisí 
bezprostredne s nadváhou.  

Prí�in je nieko�ko: 
 

1. ŽENA  AKO ZACHOVATE
 
UDSKÉHO  POKOLENIA – �ahšie ukladanie tuku 
 
2. GENETICKÁ DISPOZÍCIA – po�as štúdia naVŠ nás u�ili, že to, �o v priebehu 
svojho života získame (deformácie chrbtice, obezita, cukrovka, celulitída, alergie, ...), sa 
nám zapracuje do génov a die�a, ktoré sa nám narodí, má k nim vä�šie dispozície ako 
die�a zdravého jedinca. 
 
3. ZNÍŽENÁ SCHOPNOS� LYMFATICKÉHO A ŽILOVÉHO SYSTÉMU – vychádza 
najmä z genetických dispozícií. Ženy so sklonom ku k��ovým žilám, hemoroidom, 
�erveným žilkám, sú vystavené vä�šiemu riziku výskytu celulitídy. 
 
4. NEVHODNÁ ŽIVOTOSPRÁVA  
– nadmerný príjem cukrov a tukov 
– nízky príjem ovocia, zeleniny, teda potravy  bohatej na vlákninu a vitamíny 
– nedostatok nesladených tekutín 
– nadbytok presladených tekutín 
– nadmerné solenie 
– faj�enie – poškodzuje cievy, oslabuje ú�inok C vitamínu, oberá organizmus o kyslík -  
popolavá tvár. 
 

To všetko spôsobuje, že sa nestrávené alebo nedostato�ne strávené produkty 
látkovej premeny v tele hromadia, viažu na seba vodu (môže vzniknú� i obezita). 
Dôsledkom je tzv. prekyselenie organizmu, �iže narušenie rovnováhy medzi kyselinami 
a zásadami, �o o.i. s�ažuje odbúravanie odpadových látok buniek väzivového tkaniva. 
Preto pokožka i spodné vrstvy kože strácajú pružnos� a tuhnú nám aj k�by. 
Dalo by sa poveda�, že si z vlastného tela robíme odpadový kôš, ale nerobíme ni� 
preto, aby sme ho vy�istili. A tu niekde je kame� úrazu celulitídy mladých diev�at 
v školskom veku. Trend je by� chudou, teda jes� �o najmenej, drža� diéty, ale pi� 
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kokakolu, jes� hranolky, hamburgery, hot dogy, sedie� v kine alebo pri telke a chrúma� 
pritom popkorny, ale nie sa hýba�... 
 
5.  NEDOSTATOK POHYBU – stojí to �as, peniaze, �udia sa pritom potia a mladí �udia 
sa neradi potia. 
 
Ale �o sa vlastne deje s naším telom, ke� športujeme? 

Srdie�ko za�ne prudšie bi�, stúpa pulzová frekvencia. Za�neme rýchlejšie 
dýcha�, potrebujeme viac kyslíka. Krv za�ne rýchlejšie prúdi�, aby ho dovážala 
pracujúcim orgánom. Okrem kyslíka dováža aj živiny, ktoré sú potrebné na prácu 
svalov. Pokožka navonok zružovie a za�ne by� vnímavá na každý dotyk. Svaly, ktoré 
po�as cvi�enia pracujú, sa vyvíjajú, zmenšuje sa množstvo tuku, ktoré ich prerastá. 
Trénované svaly sú lepšie prekrvené, v�aka tomu sa z nich rýchlejšie odstra�ujú 
odpadové produkty látkovej premeny a táto o�ista, spôsobená ich prácou prispieva  ku 
spevneniu väzivového tkaniva a k vyhladeniu pokožky. Zlepšuje sa odvod zadržaných 
nežiadúcich toxínov rozhýbaním spomaleného toku lymfy. A pomaran�ová kôra je na 
ústupe. 
 	o k tomu doda�? Sná�, že po cvi�ení je výborná sprcha alebo kúpe�, 
vymasírovanie celého tela uterákom, natretie telovým mlie�kom alebo anticelulitídovým 
krémom. 	lovek sa cíti ako znovuzrodený a aj pokožka slastne ukazuje svoj prekrvený 
ružový design. Nie je na škodu, pokia� nám to dovolí  zdravotný stav, ob�as navštívi� 
saunu a maséra 

 
ZÁVER 

 
 Celulitída je nie�o ako chronický stav, vyžaduje si pravidelnú pozornos�. 
Neexistuje na �u žiaden zázra�ný liek. Jediné, �o sa osved�ilo, to je komplexný 
program, ktorý pozostáva z pohybu, vhodnej stravy, pitného režimu, kúpe�ov, masáží, 
sauny, krémovania. Môžem potvrdi� aj z vlastnej skúsenosti, aj zo skúseností žien, 
ktoré u nás cvi�ia aerobik, že takýmto spôsobom sa dá celulitída upravi� a udržiava� 
v celkom dobrom stave. A ruku na srdce, ženy! Ke� si zvyknete na takýto spôsob 
života, nau�íte sa váži� si vlastné telo, starostlivos�ou o� relaxova�... Ale o tom je život. 
Nemali by sme sa správa� k svojmu telu tak ako naši politici k nášmu štátu, využi� ho, 
zhump�ova�, nestara� sa o�. Ve� v kone�nom dôsledku na to doplatíme zas len my 
sami.  


