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Sehat Di Usia 20-an

Artikel : 

Makan Teratur dan BergiziAmbil kesempatan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan gizi.
Kenali makanan yang ada dalam menu sehari-hari Anda. Cintailah jenis makanan yang dapat memelihara
kesehatan, memberi energi, bukan sekadar makanan yang enak dan Anda sukai. Hindari telat makan atau
malas makan,serta melewatkan waktu sarapan.Aktif dan ProduktifDi usia 20-an, aktivitas Anda pun datang
silih berganti menyita energi Anda. Mulailah mengatur jadwal Anda. Berkegiatanlah yang positif.
Manfaatkan kesempatan untuk bereksperimen dan mencari jenis-jenis kegiatan fisik yang Anda nikmati.
Manfaat kardiovaskular dapat dirasakan dengan berjalan di atas treadmill, jogging ringan, jalan cepat,
bersepeda, atau di lapangan futsal. Yang terpenting adalah temukan aktivitas yang Anda sukai namun
 membuat Anda tetap bergerak. Aktivitas fisik secara teratur akan membantu Anda menangkis kelebihan
berat badan, penyakit jantung, diabetes, keropos tulang, stres, dan depresi.No RokokIni adalah fakta
sederhana dan terbukti secara ilmiah bahwa merokok adalah buruk bagi kesehatan. Anda mungkin tidak
merasakan efek negative secara serta merta. Namun, rokok meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti
kanker paru-paru, penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker lain (seperti kanker serviks, kanker ginjal,
dan kanker mulut), dan infeksi paru-paru. Bagi wanita, merokok dapat menyebabkan masalah kesuburan.
Belum lagi mengurangi kepadatan tulang, kulit kering dan keriput, gigi kuning dan membusuk, bengkak,
dan gusi berdarah.Tulang KuatDi akhir usia 20-an, kepadatan tulang hampir mencapai puncaknya. Kini
Anda tinggal menjaganya baik dari segi kebugaran dan makanan. Pada usia ini, Anda memerlukan sekitar
1000 mg kalsium per hari. Makanan sumber kalsium seperti produk susu (keju dan yoghurt), tahu,
berbagai jenis kacang-kacangan, dan beberapa sayuran hijau. Lakukan latihan beban untuk menguatkan
tulang Anda.Lindungi kulitTampilan kulit kita sesuai dengan usia. Tidak ada yang benar-benar bisa lepas
dari kerusakan oksidatif alam dan lingkungan yang akhirnya menyebabkan kerusakan kulit. Pengeriputan
dan pengenduran kulit dapat ditunda dengan kebiasaan yang sehat, diet seimbang, berhenti merokok, dan
perawatan kulit yang bertujuan melindungi, membersihkan, dan mencegah pengelupasan kulit. Gunakan
tabir surya dengan SPF minimal 30 jika berada di luar ruangan. Tidur CukupTidur merupakan komoditas
kesehatan yang berharga. Sulit tidur kronis dapat menyebabkan depresi, diabetes, dan penurunan
kemampuan untuk belajar dan menyimpan informasi. Hal-hal yang berkontribusi terhadap kesulitan tidur
antara lain padatnya aktivitas, depresi dan kecemasan, terlalu banyak kafein, terlalu banyak alkohol, dan
merokok. Tidur yang baik antara 6 sampai 9 jam setiap malam secara konsisten.Praktik Seks
AmanPerlindungan terbaik terhadap infeksi menular seksual (IMS) adalah menggunakan kondom lateks,
meskipun tidak 100% efektif. Kondom tidak selalu melindungi dari beberapa penyakit menular seksual,
seperti HPV yang dapat menyebabkan kanker serviks. Jika Anda aktif dalam aktivitas seks, Anda harus
pergi untuk pemeriksaan panggul untuk mengetahui adanya infeksi dan pemeriksaan pap smear setiap 3
tahun. InfeksiAlat reproduksi wanita rentan terhadap infeksi saluran kemih, infeksi jamur, dan bakteri
vaginosis. Namun, semua itu dapat dihindari dengan menjaga kehigienisan alat reproduksi, sebab seks
dapat menularkan bakteri dari alat kelamin pasangan Anda atau dari gangguan keseimbangan bakteri
yang disebabkan oleh spermisida. Anda dapat menyingkirkannya bakteri dengan buang air kecil tepat
setelah berhubungan seks.Menjaga kesehatan reproduksiKonsultasikan dengan dokter kandungan atau
spesialis reproduksi untuk memilih kontrasepsi terbaik yang sesuai dengan gaya hidup Anda. Optimalkan
kesuburan dengan mendapatkan cukup asam folat.Foto:2.bp.blogspot.comReferensi:Healt Red Orbit
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