
Dbam 
o higienę



Dojrzewanie

Czas dojrzewania jest okresem, w którym trzeba poszerzyć

swoje nawyki higieniczne.



Higiena

Higiena to dział medycyny zajmujący się wpływem

środowiska na zdrowie człowieka. Zasady higieny mają

na celu eliminację czynników niekorzystnych i wprowadzenie

nawyków sprzyjających ochronie zdrowia.

Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem prawidłowego

rozwoju fizycznego i psychicznego.



Higiena okresu dojrzewania

Higiena okresu dojrzewania dotyczy:

• wzmożonej potliwości

• kłopotów z cerą

• szybkiego przetłuszczania się włosów

• pielęgnacji paznokci

• higieny intymnej





Wyrazem dbałości o swój rozwój 
i zdrowie jest przestrzeganie zasad 

higieny osobistej. Dzięki temu 
chronimy swój organizm przed różnymi 

chorobami i czujemy się świeżo.



Pomyśl

Myjemy się przede wszystkim dla siebie, ale również

dla otoczenia. Człowiek zadbany budzi większe zaufanie.

Żyjemy w grupie i musimy to uwzględnić. Warto przywyknąć

do pozytywnych zachowań.

Na następnym slajdzie znajdziesz kilka stwierdzeń. Pomyśl,

z którymi się zgadzasz i je stosujesz, a z którymi nie.



Stwierdzenie Tak Nie

Higiena osobista w okresie dojrzewania w istotny sposób wpływa na moje zdrowie.

Bieliznę osobistą zmieniam codziennie.

Unikam ostrych przypraw i nadmiaru słodyczy, gdyż mogą powodować powstawanie wyprysków.

Odzież zewnętrzną powinno się prać często (przynajmniej raz w tygodniu lub co kilka dni).

Unikam stosowania dezodorantów, kremów i innych kosmetyków na nieumytą skórę.

Codziennie myję całe ciało.

Przetłuszczające się włosy myję często.

Z uwagi na dużą potliwość stóp, skarpetki zmieniam codziennie, a czasem 2 razy dziennie.

Usuwania zaskórniaków („wągrów”) dokonuję tylko w higienicznych warunkach.

Gdy pojawi się więcej wyprysków, pomyślę o wizycie u dermatologa.

Zęby myję minimum dwa razy dziennie, a nawet po każdym posiłku.

Przynajmniej raz-dwa razy w roku chodzę na profilaktyczną wizytę do dentysty.

Po wyjściu z toalety i przed posiłkami zawsze myję ręce.

Ograniczam jedzenie chipsów i fast foodów

Nie piję słodkich napojów, bo są tuczące i szkodzą zębom.



Im większa jest ilość zdań, na które odpowiedziałeś „Tak”, tym

lepiej dbasz o higienę – gratulacje! Jeśli na któreś z nich

odpowiedziałeś „Nie” – potraktuj je jako dobrą poradę

i popracuj nad tym zagadnieniami.
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