10 Curiosidades Sobre O Corpo Feminino
Que Pouca Gente Sabe
Se você acha que já sabe tudo sobre o corpo humano, surpresa!
Ainda existem muitos fatos incríveis que você não sabe.
Principalmente o corpo das mulheres e sua fisiologia, que ainda é um mistério a ser
desvendado.
Aqui estão incríveis segredos femininos que vão lhe ajudar a entender melhor as
mulheres.
Segundo os pesquisadores da clínica australiana SleepGP, além de ter o
superpoder de ouvir enquanto dormem, as mulheres são mais propícias a sofrer distúrbios
de sono que geralmente são associados com a sonolência durante o dia. Isso está ligado
à fadiga crônica, à depressão e aos problemas de memória.
O psicólogo Stuart Ritchie e sua equipe de pesquisadores descobriram que o
cérebro feminino tem um córtex cerebral muito mais grosso do que o masculino.
Esta é a parte do cérebro responsável pelas pontuações altas em diversos testes
cognitivos e de inteligência.
A ‘сelulite’ não é um termo médico, e não é um sinal de obesidade ou de problemas
relacionados ao peso.
Pelo contrário: é apenas um sinal de um corpo feminino maduro!
De acordo com as estatísticas, só uma em cada 40 mulheres não tem este tipo de
acúmulo de gordura nas coxas ou no bumbum.
Segundo os pesquisadores da University School of Medicine em Trieste, na Itália, a
diferença de nível de água nos tecidos significa que as mulheres ficam bêbadas mais
rápido porque o corpo delas não consegue digerir o álcool todo antes que ele chegue à
corrente sanguínea.
A menor quantidade de água nas mulheres explica a tendência que elas têm de
suar menos do que os homens.
Por mais cliché que isso pareça ser, você precisa se alimentar de forma saudável!
Inclua mais bananas e amêndoas na sua dieta, pois elas são ricas em cálcio e fortalecem
os ossos.
Principalmente no caso das mulheres, que tendem a apresentar mais problemas de
saúde, como osteoporose, quando ficam mais velhas.
A prática de exercícios também é uma ótima forma de fortalecer os músculos e
fazer você se manter ativa.

Nº1. O cabelo loiro é mais comum em mulheres caucasianas do que em
homens caucasianos.
Nº2. O cérebro delas tem ligações mais complicadas.
Nº3. O corpo da mulher continua mudando mesmo depois que ela chega aos
20 anos de idade.
Nº4. Elas desenvolvem vínculos mais fortes com as pessoas.
Nº5. Elas ficam bêbadas mais rápido que os homens.
Nº6. As mulheres tendem a ter mais celulite, e isso não é ruim.
Nº7. As mulheres são mais racionais do que os homens.
Nº8. Um dos seios é maior que o outro.
Nº9.

As mulheres têm sensibilidade auditiva mesmo quando estão

dormindo.
Nº10. O pescoço delas é mais flexível.
Bônus: o enigma da linguagem corporal das mulheres.
Resumo:
– Os homens viram o corpo inteiro, enquanto as mulheres só viram a
cabeça.
O motivo disso é que o corpo feminino possui uma estrutura muscular
muito mais elástica.
– Do ponto de vista biológico, o ouvido feminino é hipersensível ao barulho
mesmo durante o sono, de modo que a mamãe possa sempre ouvir o seu bebê chorando.
– Ninguém tem seios absolutamente simétricos, e há diversos motivos pra
isso.
Pode ser por causa de uma diferença no volume de pele do seio, ou
até mesmo devido à elasticidade de cada seio.
– Apesar do que se diz por aí (que as mulheres são mais emocionais e que
os homens são mais racionais), a ciência diz o contrário.
– Os tecidos de gordura são extremamente importantes para a produção de
hormônios, inclusive os estrogênios, e é por isso que a celulite não é uma coisa ruim.
– A maioria das mulheres tem menor tolerância ao álcool do que os homens
porque o corpo feminino tem menos água em seus tecidos do que o masculino.
– As mulheres se relacionam com outras pessoas de forma muito mais
profunda do que os homens e, cientificamente falando, isso ocorre porque elas têm níveis
maiores de oxitocina.
– O corpo da mulher continua a mudar e a crescer, mesmo quando ela já
chegou na casa dos 20.

Isso é uma ótima notícia pra quem comete loucuras na adolescência
e não se preocupa tanto com a saúde.
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