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PRIMA
MENSTRUAȚIE

Cum știi că ești 
gata pentru prima 

menstruație

Produsele menstruale refolosibile 
ce sunt și cum le utilizezi pentru 

un plus de confort și libertate

Mituri și adevăruri 
despre corpul tău și 

menstruație

Ce se întâmplă în 
corpul tău când 

menstruezi

Cum să te îngrijești 
la menstruație

Dacă te-ai întrebat asta, nu ești singura. 
Multe adolescente vor să știe cum va fi 
perioada aceea a lunii și la ce să se aștepte. 
Acest ghid a fost creat de Femi.eko, 
companie care produce cupe menstruale, 
absorbante și chiloți pentru îngrijirea 
menstruală. Vrem să găsești în el suport și 
informații lămuritoare.

Poți să discuți despre ghid cu părinții, prietenele 
tale sau un confident, comentând despre 
lucrurile care te îngrijorează.

Dacă simți că îți lipsește persoana de încredere 
căreia să i te poți destăinui, scrie-ne pe 
primamenstruatie@femieko.com. Un consultant 
Femi.eko® îți va răspunde negreșit!

Ghidul din care afli:

Prima menstruație aduce cu ea multe întrebări.
Oare o să doară?              Oare mă voi păta?              Ce se va schimba și cine își va da seama?

SEMNELE CĂ ESTI PREGĂTITĂ Înainte să ai prima menstruație, o să vezi că 
unele lucruri se schimbă la corpul tău.

Sânii cresc și 
devin dureroși

Îți crește păr în 
zona intimă

Ai uneori o scurgere 
albă pe chilot

Toate semnele îti spun că a 

început pubertatea,

o etapă normală în viata 

oamenilor.
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Dacă nu ai făcut-o până acum, studiază acea parte
a corpului tău pe care o numim zona intimă.

Menstruația începe din interior.
Când ea se întâmplă, corpul tău este pregătit să susțină o sarcină.

(poți rămâne însărcinată când faci sex cu un baiat și nu folosiți un mijloc contraceptiv sau protecție).

În exterior vei vedea câteva 
elemente importante.

Lunar, uterul tău se îngroașă, 
pregătind un culcuș pentru 
ovulul pe care trompele 
uterine îl elimină.

Dacă acest ovul întâlnește un 
spermatozoid și este fecundat, 
atunci mucoasa uterină va 
susține sarcina rezultată.

Când ovulul nu este fecundat, 
va fi eliminat odată cu țesutul 
uterului. Acela este sângele 
menstrual.

Ciclul menstrual nu este doar 
menstruația, ci tot procesul prin 
care corpul trece și toate stările 
pe care le ai pregătindu-te să fii 
fertilă, apoi zilele când elimini 
ovulul nefecundat și începe 
menstruația. În medie fetele 
sângerează 5 zile dintr-un ciclu, 

dar pot fi și 7 sau 8. În primele 2 
sau 3 zile de menstră poți avea 
un flux abundent. În cazul acesta 
sângele eliminat va avea culoare 
roșu intens. Apoi în zilele cu flux 
scăzut poate fi roz     , maro
sau negru     – culori complet 
normale.

Cum
calculăm

când vorbim 
despre ciclu 
menstrual? 

În interiorul corpului se află 
organele tale reproducătoare.

În timpul menstruației și înainte de ea, e posibil să experimentezi 
semne de SPM sau sindromul premenstrual. Ele includ:

Balonare Iritabilitate

Cefalee/dureri 
de spate

Accese
de plâns

Greață Oboseală

Crampe 
abdominale

Tristețe 
inexplicabilă

Diaree Anxietate

Slabă 
concentrare

Lipsa
motivației

SEMNE FIZICE SEMNE EMOȚIONALE

clitorisul

uretra

anus

labii

himen

muntele Venus
trompele 
uterine

canalul 
vaginal

himen

uter

vulva

Un ciclu

menstrual 

durează între 21 

de zile și 35. NU 

vei sângera în 

toate aceste zile.
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CE SĂ FACI PENTRU O STARE DE BINE:

Exerciții fizice ușoare
(plimbă-te sau fă yoga)

Aplică o sticlă cu apă caldă 
în zona abdomenului
Ascultă muzica preferată

Consumă cereale integrale și 
evită alimentele procesate
(fast-food, dulciuri)

Folosește analgezice ușoare
(cele fără prescripție medicală)

Menstruația este un 
moment pe care îl privim 
prea des doar fiziologic. 
Corpul tău naște și renaște în 
fiecare lună. Fă echipă cu el, 
celebrează momentele care 
te fac unică și vezi cât de 
puternică ești de fapt!

VIRGINITATEA, HIMENUL
SI MENSTRUATIA

Himenul este fals considerat o membrană. De fapt e 
un strat subțire, suplu, de țesut din interiorul vaginului. 
Este, dacă vrei, exact ca o poartă semi-deschisă, ce 
acoperă intrarea în vagin.

Unele persoane se nasc cu un himen fibros, în timp ce altele se nasc fără himen, o malformație 
congenitală. Iată un motiv care arată cât de greșit e să legăm virginitatea unei fete de prezența 

himenului. Unele fete chiar se nasc fără el!

TIPURI DE HIMEN:

neperforat septatanular cibriform parous introitus

Mit:
Poți “grăbi” 

menstruația. 
Corpul fiecărei fete 

este diferit și are 
propriul ritm. Iar asta 
înseamnă că nu poți 
grăbi menstruația.

Mit:
Nu poți să rămâi 
însărcinată când 

menstruezi. Din contră, se 
poate întâmpla frecvent 
ca ovulul să fie eliberat 

în timpul menstruației și 
tot atunci să fie fecundat, 
dacă faci sex neprotejat.

Adevar:
Genetica te poate ajuta 

să “ghicești” când vei 
menstrua. Menstruația se 
poate întâmpla și pentru 
tine la vârsta la care s-a 

întâmplat pentru mama 
sau bunica ta.

Adevar:
Când te naști, ai deja 
toate ovulele pe care 

trompele le vor elibera 
de-a lungul vieții tale.

Adevar:
Atunci când faci sex 
pentru prima dată, 

himenul se poate întinde 
sau rupe, dar acest lucru 
nu se întâmplă în toate 
cazurile. Himenul poate 

fi deja întins sau rupt, 
chiar dacă nu ai mai 

făcut sex.

Adevar:
Atunci când himenul 

se întinde sau se rupe, 
poate să doară, însă e 

foarte puțin probabil să 
vezi sânge (majoritatea 
femeilor nu sângerează 
când se rupe himenul!)

Mit:
E normal ca durerile 

menstruale înainte de ciclul 
sau în timpul acestuia să 

fie intense și să dureze 
mult. În general, durerile 

menstruale țin între 12 și 72 și 
se atenuează. Dacă asta nu se 
întâmplă, cauza lor ar trebui 

investigată la medic.

Mit:
Mulți oameni cred că 
himenul acoperă cu 

totul intrarea în vagin, 
dar asta nu e adevărat. 
Majoritatea himenelor 
au unul sau mai multe 

orificii pe unde se scurge 
sângele menstrual.
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CUM TE ÎNGRIJESTI LA MENSTRUATIE?

Săptămâna 1 - Menstruația

Săptămâna 3 - Ovulația

Săptămâna 2 - Etapa foliculară

Săptămânile 4 și 5: Etapa luteală

5-7 zile de sângerare (durata medie)

Nivelul hormonilor este scăzut

Pielea poate fi foarte uscată și este mai 
sensibilă la efectele razelor UV

Nivelul de prostaglandine crește și pot 
apărea inflamații ale pielii, pete;
folosește creme cu ingrediente
anti-inflamatorii precum ceai verde,
mușețel, aloe vera

Hidratează-te

Acordă importanță igienei corpului - femeile 
sunt mai vulnerabile la infecții bacteriene în 
timpul menstruației, din cauza modificării 
nivelului pH-ului din vagin 
Folosește produse menstruale cu care ești 
confortabilă, schimbându-le cel puțin o dată 
la 6-8 ore 
Evită hainele strâmte sau materialele 
sintetice mai ales în zona intimă pentru că 
ele întrețin umezeala și căldura și astfel se 
creează mediile propice unde bacteriile se 
înmulțesc

NU folosi deodorante vaginale sau spray 
intim – aceste produse produc dezechilibre 
ale PH-ului și poți face infecții mult mai ușor

Faza Venus, cum o numesc specialiștii, ține în 
jur de 9 zile

Estrogenul, hormonul feminin, crește, pielea 
arată foarte bine

Corpul se regenerează acum, așa că susține-l 
cu alimente ce au Omega 3 și polifenoli: 
ciocolată neagră, pește, alune și nuci, 
semințe de in, năut

E cel mai bun moment pentru sport, fiindcă 
vei pune sângele în mișcare, accelerând 
regenerarea pielii

Momentul când este eliberat ovulul

Dacă faci sex neprotejat, riscul de a rămâne 
însărcinată este foarte mare

Curând se apropie cea mai dificilă perioadă 
a ciclului menstrual, așa că e timpul să acorzi 
atenție mai multă la alimentație și mișcare în 
aer liber

Durează 14 zile

Te confrunți cu scurgeri și cu o temperatură a 
corpului mai ridicată

Este etapa de resetare, organismul realizează 
că nu s-a produs o sarcină și se pregătește 
pentru menstruație și următoarea ovulație

Ține cont de ciclul menstrual când te îngrijești pentru că nevoile corpului sunt 
diferite în funcție de săptămâna prin care treci. 

Poartă produsele 
menstruale de unică 
folosință maximum 
6 ore și produsele 
refolosibile, eco, 

maximum 10 ore.

Spală-te în zona 
genitală ca atunci 

când te ștergi după 
ce ai defecat: din față 
către spate. Astfel nu 

transferi bacterii în 
zona vaginală.

Optează pentru duș zilnic, 
în locul băilor lungi și 

fierbinți care pot provoca 
hemoragii mai abundente.

Nu face duș 
vaginal (nu 

spăla interiorul 
vaginului) și nu 
șterge agresiv 
zona intimă.

Încearcă să nu epilezi 
părul pubian când 

menstruezi. Pielea este 
mai sensibilă acum și 
pot apărea foliculite 

sau iritații.

Nu introduce în vagin obiecte străine 
sau produse neavizate folosirii intime.

Folosește chiloți lejeri 
și evită îmbrăcămintea 

strâmtă (pielea nu respiră 
la fel de bine și crește 

riscul unei infecții).

Spală zona genitală 
regulat cu apă călduță, 

fără geluri de duș, spumă 
de baie sau săpunuri 

parfumate (pot provoca 
uscăciune, schimbând 

PH-ul tău natural și 
făcându-te sensibilă

la infecții)
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ABSORBANTELE 
REUTILIZABILE

CHILOTII
MENSTRUALI

Absorbante create din 
materiale naturale (bumbac 
100%, cânepă sau bambus). 

Proprietatea acestor materiale este de a 
absorbi rapid lichidele, astfel că atunci când 
folosești absorbantele reutilizabile ai confort 
sporit, dar și protecție împotriva petelor. 

Lenjeria leakproof 
combină proprietățile 
unui absorbant cu confortul purtării unei 
perechi normale de chiloți. Se poate 
folosi până la 10 ore și împiedică formarea 
mirosurilor neplăcute, protejând de scurgeri 
ziua sau noaptea, datorită multiplelor straturi, 
dintre care cel exterior este 100% impermeabil.

Absorbante Femi.eko reutilizabile

PRODUSELE MENSTRUALE REFOLOSIBILE
ce sunt și cum le utilizezi pentru un plus de confort și libertate

CUPA
MENSTRUALĂ

Este un dispozitiv pentru
igienă intimă creat din silicon medical 
biocompatibil sau din cauciuc natural. 

Are forma unui clopot, cu o codiță mai 
lungă și se introduce în vagin unde 
colectează sângele menstrual.

Cupa Teen by Femi.eko

Chilotii menstruali Femi.eko
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3 perechi de chiloți = 
387 lei

ABSORBANT 
REUTILIZABIL

CHILOȚI 
MENSTRUALI

Bumbac/bambus/
cânepă. Reutilizare 
externă, peste 2 ani

Bumbac/bambus/
cânepă/poliester/
vâscoză. Reutilizare 
externă, peste 2 ani

Ușor de folosit, 
permite eliminarea 
totală a sângelui din 
vagin, în mod natural, 
economie de bani, 
reducerea mirosurilor 
asociate cu 
absorbantele (datorită 
fibrelor naturale), fără 
parfum

Extra confort și 
protecție, combină 
ușurința în folosire 
a absorbantelor 
cu protecția cupei 
menstruale, somn 
liniștit, fără pete, 
economie de bani, 
respirabilitatea zonei 
intime, fără parfum, 
ftalați sau alte 
substanțe nocive

Necesită spălare după 
fiecare utilizare, mai 
greu de folosit în timpul 
deplasărilor (din cauza 
necesității depozitării 
absorbantului folosit)

Necesită spălare după 
fiecare utilizare, mai 
greu de folosit în timpul 
deplasărilor (din cauza 
necesității depozitării 
absorbantului folosit), 
limitează anumite 
activități fizice (precum 
înotul)

TIP PRODUS MATERIAL DEZAVANTAJEAVANTAJE BANI CHELTUITI ÎN 2 ANI

ABSORBANT 
DE UNICĂ 
FOLOSINȚĂ

TAMPON

CUPĂ 
MENSTRUALĂ 
(PRODUS 
REUTILIZABIL)

Bumbac, pastă de 
hârtie, polipropilenă/
polietilenă poliester/
vâscoză, rășină, 
parfum. Utilizare 
externă, de unică 
folosință

Vâscoză, poliester, 
bumbac, plastic 
reciclabil și coloranți 
(în cazul tampoanelor 
cu aplicator). Utilizare 
internă, de unică 
folosință

Silicon medical 
biocompatibil cu 
corpul uman, cauciuc 
natural. Reutilizare 
internă, între 2-5 ani

Ușor de folosit, 
permite eliminarea 
totală a sângelui din 
vagin, în mod natural

Libertate de mișcare, 
poți face mare 
parte din activitățile 
sportive, nu se vede, 
poți purta ținute 
lejere

Singurul produs cu 
care poți înota în 
siguranță, libertate 
totală de mișcare, 
confort sporit, nu 
introduce substanțe 
dăunătoare în corp, 
nu perturbă somnul 
nocturn, bun pentru 
tine și planetă, 
economie de bani

Disconfort, aspect 
inestetic, transpirație în 
zona intimă, limitarea 
activităților fizice, 
pot provoca iritații, 
miros neplăcut, uneori 
întreruperea somnului 
de noapte pentru 
schimbare, pot produce 
dezechilibre din cauza 
parfumului, costul lunar, 
poluează

Aproximativ
40 lei/lună x 24 luni = 
960 lei

Aproximativ
50 lei/lună x 24 luni = 
1200 lei

O singura achiziție = 
129 lei

6 absorbante = 300 lei

Pot provoca iritații 
vaginale, uscăciune 
vaginală, risc de SST 
(Sindromul Șocului 
Toxic), poluează, costul 
lunar

Poate necesita 
utilizarea la minimum 
2 menstruații pentru 
acomodare, (foarte 
rar) alergie la silicon 
manifestată prin 
iritarea zonei

ATENȚIONARE:

Multe dintre absorbante 

și tampoane de unică 

folosință conțin dioxină 

(o substanță considerată 

cancerigenă). Pot să 

conțină și urme de 

pesticide (rămase din 

tratarea culturilor de 

bumbac), clor.


