
Könnyebb, mint hinnéd!
Tedd meg magadért! 

Az  Európai Dietetikusok Szövetsége (EFAD) diabetes munkacsoportjának szakmai  támogatásával.
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Támogatta: 

És ne feledd:

Minél jobban szabályozod a cukorbetegséged, annál jobban fogod magad érezni és
annál több mindent megengedhetsz magadnak az élet minden területén. 

Lehet teljes életet élni cukorbetegséggel is!
Semmiben nem akadályoz,

amíg képes vagy kontrollálni. 

Nőként kulcsszereped van családod általános jól-létének megteremtésében. 

Tervezd meg a napodat…

Az egészséges étkezés és életmód ragadós! 

Szánj időt a sétára…
esetleg úszásra… vagy 

biciklizésre

Szánj rá időt, hogy átgondold,
mit, mennyit és milyen

gyakran eszel.

Az alacsony kalóriatartalmú 
édesítőszerek megédesítik
az életet – kevesebb, vagy
nulla kalória bevitelével

a főzésre és az étrende
 megtervezésére.

Szabályozd a cukorbeviteled 

Ellenőrizd a vércukor szintedet, hogy kordában tudd
tartani gyógyszeres úton vagy életmód váltással.

Azért ne légy magaddal
túl szigorú!  A mértékletességen

van a hangsúly! 

Nem vagy egyedül a diabétesz
elleni küzdelemben. 

A családod és a barátaid bevonása megkönnyítheti
a diabétesz elleni küzdelmedet és mindannyian
egészségesebben élhettek!

 7-ből 1 várandós nőt érint a terhességi cukorbetegség

és

A világon minden 10. nő él cukorbetegséggel

A cukorbetegség kezdetben talán kicsit ijesztően hangzik,
de kezelése könnyebb, mint gondolnád! És még csak az életedet
sem kell felforgatni! 

Fontossági sorrend:

Csak kerüljön fel a listádra
a többifontos teendő közé! 

Légy kiegyensúlyozott
és élvezd az életet!

Tölts elég időt a családoddal
és a barátaiddal

Munka és a napi
teendők ellátása 

Egyéb fontos dolog,
amit hozzáadnál a listádhoz

Tartsd kordában
a cukorbetegséged

Törődj a szeretteiddel

“Tégy magadért” és egy 
egészségesebb jövőért 

Idén a Cukorbetegek Világnapján


