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Podstawy zdrowego
trybu życia
Nieustannie słyszy się o zdrowym trybie życia i zaletach, jakie ze sobą niesie. Naukowcy podkreślają, że
pozwoli nam on cieszyć się lepszym samopoczuciem, a nawet jest w stanie wydłużyć nasze życie. Poznaj
jego podstawy.
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Dieta

1

Odpowiednio zbilansowana dieta to z całą pewnością podstawa
zdrowego trybu życia. Spożywane przez nas posiłki powinny być
zróżnicowane, tak byśmy codziennie dostarczali organizmowi niezbędne składniki odżywcze, takie
jak białko, węglowodany, tłuszcze
czy składniki mineralne i witaminy. Powinniśmy więc spożywać
produkty zbożowe, mleczne, ryby
oraz warzywa i owoce. Mięso powinniśmy konsumować w rozsądnych ilościach, nie przesadzajmy
również z nadmiarem cukru i soli.
Nie zaleca się także jeść żywności wysoko przetworzonej. Często mówi się o regularnym spożywaniu posiłków, to prawda, sami
powinniśmy jednak znaleźć swój
tryb. Jeśli mamy taką możliwość
lepiej jeść często racjonalne porcje
zamiast rzadko i do przesytu. Regularność oszczędzi nam napadów
głodu oraz pozwoli uregulować
metabolizm. Podstawą zdrowej
diety jest również odpowiednie
nawodnienie organizmu. Dorosły
człowiek powinien przyjmować
około 2 litrów wody dziennie. Zadbajmy o to, by była ona wartościowa. Naturalna woda mineralna
Muszynianka dostarczy naszemu
organizmowi niezbędnych składników mineralnych takich jak potas,
sód czy wapń.
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Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna, to kolejny
element zdrowego trybu życia.
Zaleca się codzienny wysiłek fizyczny, nawet jeśli będzie to tylko
kilkunastominutowy spacer. Najważniejsza jest regularność. Sport
pozwoli nam lepiej kontrolować
wagę ciała i zmniejszy prawdopodobieństwo występowania cukrzycy, chorób serca czy układu
krążenia. Możemy wybrać taki
rodzaj aktywności, który najbardziej będzie nam odpowiadał. Nic
nie stoi na przeszkodzie, by była
to jazda na rowerze, pływanie,
fitness czy ćwiczenia na siłowni.
Sport to doskonały sposób na
dotlenienie mózgu oraz komórek
ciała, a przy tym wytworzenie
hormonów, które odpowiadają za
nasze dobre samopoczucie.

Odpoczynek

3

jednak uzależnione jest to od
naszych osobistych preferencji
i zmian pracy. Sen pozwala zachować nam zdrową równowagę oraz
zregenerować ciało i umysł. Wyspani jesteśmy bardziej wydajni,
skoncentrowani i twórczy oraz
lepiej znosimy stres. Z kolei jeśli
nie dosypiamy, jesteśmy bardziej
podatni na choroby. Poza tym,
nie zapominaj o relaksie w ciągu
dnia - posłuchaj muzyki, poczytaj
książkę albo zrób coś przyjemnego dla siebie!

Pamiętajmy, że
wypracowanie nowych
nawyków zajmuje
nieco czasu, więc
działajmy małymi
krokami.
W przeciwnym
razie tylko się
zniechęcimy.
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Abyśmy mogli cieszyć się dobrym
samopoczuciem nie możemy zapominać również o odpoczynku.
Istotny dla organizm jest także sen! Jako odpowiednią ilość
przyjmuje się zazwyczaj około
8 nieprzerwanych godzin snu,
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Jak walczyć z upałami?
Lato w pełni, a wysokie temperatury dają się we znaki i na dodatek mogą odbić się na naszym samopoczuciu. Co możemy zrobić, by łatwiej je przetrwać?

Jak upały wpływają na
nasze ciało?

Nasze ciało wyposażone zostało w mechanizm termoregulacji.
Dzięki niemu, gdy temperatura
za oknem rośnie, organizm działa tak, by się schłodzić. Naczynia
krwionośne zlokalizowane pod powierzchnią skóry rozszerzają się,
dzięki czemu krew może obniżyć
swoją temperaturę. Jednocześnie
gruczoły potowe wydzielają więcej potu. Ten zaś odparowuje ze
skóry i schładza ją, jednak rozszerzenie naczyń wiąże się również ze
spadkiem ciśnienia. Z tego powodu w czasie upału możemy cierpieć na zawroty głowy, zwłaszcza

jeśli gwałtownie zmienimy pozycję. Możemy również poczuć kołatanie serca.

Nawadniaj się

W czasie upałów najlepiej przesiadywać w cieniu albo w klimatyzowanym pomieszczeniu. Jednak
bez względu na miejsce przebywania zawsze musimy pamiętać
o uzupełnianiu niedoborów wody,
która wraz z potem ucieka z naszego ciała. Odwodnienie wiąże się też
ze zmniejszeniem ilości krwi, w końcu składa się ona również z wody.
Dlatego zaleca się spożywanie
przynajmniej dwóch litrów wody
dziennie. Ilość ta uzależniona jest

Aplikacja
Pij wodę
„Muszynianka
– Pij wodę!” – mobilną
aplikację na smartfona
przygotowała Marka
Muszynianka.
Aplikacja przypomina
o systematycznym piciu
wody.

muszyniankapijwode.pl
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również od wykonywanej przez
nas aktywności fizycznej. Warto
wiedzieć, że uczucie pragnienia jest
pierwszym objawem odwodnienia.
Dlatego nie zwlekajmy aż do tego
momentu. Podczas upałów warto
więc sięgnąć po wodę wysokozmineralizowaną. Muszynianka pomaga uzupełnić zapas potasu i sodu,
trzymajmy ją więc zawsze pod ręką.
Nie zapominajmy również o lekkiej
diecie, chociaż podczas upałów
możemy nie czuć głodu. Świetnie
sprawdzą się warzywa i owoce.

Uważaj na słońce

Jeśli zamierzamy przebywać na
słońcu przez długi czas warto zadbać o odpowiednią ochronę
w postaci kremu z filtrem. Nanieśmy
go na skórę przynajmniej 15 minut
przed wyjściem na słońce. Nie zapomnijmy też o przewiewnym nakryciu głowy. Na ile to możliwe,
w okresie największej aktywności
słońca, czyli pomiędzy 11 a 14, przebywajmy w cieniu. Jeśli jednak musimy być w tym czasie na zewnątrz,
zraszajmy co jakiś czas naszą skórę,
np. zraszaczem do roślin. Ulgę może
przynieść nam także letni prysznic.
Jeśli spędzamy czas nad wodą, to
zanurzmy się w niej cali choć na kilka
minut. Temperatura wody jest zazwyczaj niższa niż powietrza, dzięki
czemu obniżymy na chwilę temperaturę ciała.
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Sposoby
na oparzenia
Lato to okres, w czasie którego łatwo
nabawić się oparzeń słonecznych. Jak
możemy domowymi sposobami przynieść
sobie ulgę, jeśli już nam się przydarzą?

Gdy po powrocie z plaży zauważysz, że Twoja skóra jest czerwona, to pierwszym ratunkiem jest jej
schłodzenie za pomocą chłodnego
prysznica. Nie powinien być on jednak zimny, a letni, by nie spowodować szoku termicznego. Sesja pod
prysznicem powinna przynieść nam
ulgę. Możemy też zrobić sobie kompres z mokrego ręcznika. Podobne
efekty przyniosą okłady z nabiału
na przykład z kefiru. Chłód w styczności ze skórą zadziała na nią sciągająco, a białko i witaminy pomogą
w jej regeneracji. Zimna substancja
złagodzi pieczenie oraz obniży temperaturę ciała.
Kojąco podziałają również okłady z warzyw takich jak ogórki czy
pomidory, które mają właściwości
przeciwzapalne. Posiadają likopen,
który wyciągnie również ciepło
z oparzonego miejsca. Zapobie-

gają one tworzeniu się bolesnych
ran, a zawarte w nich witaminy
i minerały odżywią skórę. Wystarczy pokroić je w plastry i przyłożyć
do skóry. Z kolei wprowadzenie
pomidorów do naszej diety wzmocni naturalną ochronę skóry przed
promieniowaniem UV. Podobnie
zadziała okład z ziemniaka, który
ma w sobie substancje działające
przeciwbólowo i łagodząco. Zawiera substancje, dzięki którym nasze
zniszczone komórki odbudują się,
przyspieszony zostanie również
proces regeneracji. Ulgę naszej
skórze przyniesie również soda
oczyszczona, możemy wymieszać
ją z wodą i przy pomocy gazy utworzyć kompres. Oparzenie złagodzi
też wyciąg z płatków owsianych,
które moczymy w wodzie i nakładamy na poparzone miejsce.
Każdy z opisanych sposobów

sprawdzi się jednak tylko wtedy,
gdy poparzenia nie są zbyt duże.
W przypadku występowania na
przykład bąbli nie uciekniemy od
środków z apteki. Dlatego warto zaopatrzyć się w preparaty, które mają
w swoim składzie pantenol i alatoninę. Składniki te pomogą zregenerować uszkodzony naskórek oraz
nawilżą skórę. Jeśli oprócz zaczerwienienia występują wspomniane
bąble, ropne wycieki oraz gorączka,
to znak, że koniecznie należy skonsultować się z lekarzem. Przepisze
nam on odpowiednie środki łagodzące ból oraz zaleci dalsze postępowanie. Nie zapominajmy jednak, że
lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego
zawsze używajmy kremu z filtrem.
Miejmy też zawsze pod ręką butelkę
wody mineralnej. Muszynianka pomoże Ci zadbać o właściwe nawodnienie również w czasie upałów.
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Wakacyjne
aktywności dziecka
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Tak jak niepostrzeżenie minął kolejny rok szkolny, tak szybko zleciał także miesiąc wakacji. Oto kilka
pomysłów na to, w jaki sposób wraz z naszym dzieckiem możemy spożytkować pozostały wolny czas.

Po okresie rannego wstawania i braku czasu, nasze dziecko
pragnie najpewniej się wyspać
i nadrobić zaległości w grach
komputerowych. Oczywiście o ile
wypoczynek jest niegroźny, o tyle
z tym drugim nie powinno przesadzać, dlatego miejmy oko na naszą
pociechę. W końcu, gdy za oknem
piękne słońce i pogoda, po co siedzieć w domu?

ment, by nasze dziecko nie tylko
kultywowało
zainteresowania,
które kocha, ale i nabyło nowych
umiejętności.

�

�

mi jest bardzo ważne w rozwoju
dziecka i budowaniu więzi.

Pamiętaj, że dziecko powinno również w czasie
Jeśli nie mamy możliwości wyjechać wraz z dzieckiem, może- wakacji odpocząć, dlatego
my zdecydować się wysłać go nie planujmy każdego dnia
na kolonię. Inną możliwością są co do minuty. Jeśli czasarównież półkolonie, czyli codzien- mi zostanie w domu, bęne zajęcia dla dzieci, po których
dzie miało okazję nadrobić
wracają one do domu. Możemy
Zamiast leniuchować na kanapie, poszukać także ciekawych warsz- książkowe zaległości lub
wyciągnijmy całą rodzinę do par- tatów w okolicy.
obejrzeć ciekawy film w teku i zagrajmy wspólnie w badminlewizji. Nie zapomnij rówtona, ten sport może być świetną
nież o odpowiednim nazabawą bez wględu na wiek. A je- Jeśli nasze dziecko lubi zabawy
śli kochamy wspólne aktywności, manualne na świeżym powietrzu, wodnieniu, które jest
może warto wybrać się również śmiało możemy wybrać się z nim szczególnie istotne
na wycieczkę rowerową?
do parku, gdzie wspólnie będzie- latem.
Muszymy w piaskownicy stawiać babki nianka poleca
z piasku. Taka aktywność świetnie
się na upały!

�

�

�

W ciepły dzień nasze dziecko
może spożytkować swoją energię
grając w piłkę wraz z kolegami.

rozwija przede wszystkim małe
dzieci i wpływa pozytywnie na
koordynację wzrokowo-ruchową.

Obóz tematyczny to kolejna
z możliwości. Do wyboru mamy
szeroką gamę różnych zajęć od
jeździectwa, po taniec czy pływanie. Wakacje to też świetny mo-

Jeśli mamy kilka dni wolnego,
warto odwiedzić rodzinę lub
znajomych. Jeżeli mieszkamy
w mieście sporą odmianą będzie
zapewne wycieczka na wieś.
Utrzymywanie relacji z najbliższy-

�

�
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Dieta dla mózgu
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Aby nasz organizm prawidłowo funkcjonował, niezbędna jest właściwa dieta. Nie inaczej jest
w przypadku mózgu, który pochłania 20% dostarczanej do organizmu energii. Właściwe odżywianie
sprawi, że będzie on działał znacznie sprawniej.

Dieta to podstawa

Glukoza i tlen są głównym motorem napędowym mózgu, bez nich
komórki nerwowe obumierają.
Źródło glukozy stanowią węglowodany, sięgajmy jednak po te
najbardziej wartościowe. Zrezygnujmy z cukrów prostych, które
występują w słodyczach i napojach
słodzonych. Korzystajmy z nich
tylko w nagłych przypadkach, gdy
potrzebujemy szybkiego zastrzyku energii. Węglowodany złożone
znajdziemy w kaszach, otrębach,
ziarnach, fasoli i soczewicy.

Po pierwsze - witaminy
Do prawidłowego działania nasz
mózg potrzebuje nie tylko glukozy. Jeśli chcemy wspomóc jego
pracę, powinniśmy dostarczyć
organizmowi odpowiednią ilość
węglowodanów, protein, tłuszczów, a także witaminy A, C, E
oraz witaminy z grupy B. Korzystnie na działanie naszego mózgu
wpływają również kwasy omega-3, które stanowią podstawę
budującą jego tkankę i zwiększają
naszą odporność na stres, a ponadto przyspieszają przewodzenie impulsów nerwowych. Kwasy
te znajdziemy w rybach morskich,
olejach, nasionach lnu, chia i soi.

Po drugie - minerały

Równie istotne dla właściwego
funkcjonowania są składniki mineralne, takie jak żelazo, cynk, wapń,
magnez czy potas. Żelazo stanowi składową hemoglobiny i jest
niezbędnym pierwiastkiem, który
transportuje tlen i pozwala mózgowi na właściwą pracę. Witaminy z grupy B pomagają w syntezie
neuroprzekaźników, a ich niedobory skutkują kłopotami z pamięcią.
Witaminy te znajdziemy w jogurcie
naturalnym, orzechach włoskich,
awokado i pistacjach. Wapń zapewnia z kolei prawidłowe przewodzenie bodźców nerwowych,
dostarczymy go wraz z takimi produktami jak mleko, ser i sardynki.
Ważny jest także cynk poprawiający pamięć, a którego najwięcej jest
w roślinach strączkowych, kaszy
gryczanej, mięsie i serze żółtym.
Natomiast kwas foliowy, który pomoże nam dotlenić mózg, pobudza
również wzrost komórek nerwowych. Znajdziemy go w szpinaku,
grochu, fasoli czy jajach.

Pamiętaj o magnezie
i nawadnianiu

W codziennej diecie nie zapominajmy również o magnezie, który
pomaga nam radzić sobie ze stre-
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sem, a także może opóźnić lub
częściowo powstrzymać rozwój
chorób, takich jak Alzheimer. Co
więcej, jest w stanie zahamować
degenerację komórek mózgowych. Orzechy i migdały dostarczą nam go w największej ilości.
Pamiętajmy też o tym, że mózg
składa się w dużej części z wody,
dlatego codziennie uzupełniajmy
ją, pijąc naturalną wodę mineralną.
Muszynianka, która zawiera cenne
minerały, takie jak magnez, potas
i wapń doskonale sprawdzi się, aby
nawodnić organizm, równocześnie
uzupełniając ich niedobory.

Planuj z głową

Równie istotny co skład posiłków jest czas ich spożywania.
Koniecznie dbajmy o regularność
w odstępach czasu podczas planowania każdego z nich. Zbyt
długa przerwa w dopływie składników odżywczych, a co za tym
idzie energii, może spowodować
znaczne osłabienie koncentracji
i logicznego myślenia. Dlatego
też nie doprowadzajmy się ani do
przegłodzenia, ani sytuacji, w której czujemy się przejedzeni.

Zdrowiej z Muszynianką
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Woda jest czynnikiem od którego
zależy szybkość przewodzenia
impulsów nerwowych, dlatego
zadbajmy o jej odpowiednią ilość
każdego dnia.
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Jak właściwie
nawadniać się
w czasie treningu?
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Aktywność fizyczna sprawia, że nasz organizm
pod postacią potu wydala wodę z organizmu. Dodatkowo poprzez przyspieszony oddech również
tracimy jej znaczne ilości oraz sole mineralne. Dlatego podczas treningu jesteśmy szczególnie narażeni
na odwodnienie oraz hiponatremię, czyli obniżony
poziom sodu we krwi. Jak temu zapobiec?

Jak rozpoznać odwodnienie
organizmu?

O odwodnieniu organizmu mówimy przy utracie 1% masy ciała, poprzez obniżenie zawartości
wody w organizmie. Uczucie pragnienia pojawia się dopiero przy
utracie około 1,5% i stanowi jeden
z objawów odwodnienia. Innymi
symptomami mogą być zmęczenie,
senność i ból głowy. Odwodnienie
może dotknąć każdego, zarówno
biegających, jak i uprawiających fitness czy też profesjonalnych sportowców.

Czym jest hiponatremia

Hiponatremia jest zaburzeniem
gospodarki wodno-elektrolitowej.
Jej istotą jest niedobór sodu, który stanowi obok chloru i potasu
podstawowy elektrolit organizmu.
Odpowiada on między innymi
za utrzymanie równowagi wod-

no-elektrolitowej. Deficyt sodu
we krwi powoduje spadek wydolności oraz obrzęki. Hiponatremia powstaje przede wszystkim
w wyniku odwodnienia organizmu,
w wyniku nadmiernego pocenia
się, ale i wymiotów czy biegunki.
W rezultacie dochodzi do osłabienia, zawrotów głowy oraz nudności. Narażeni są na nią zwłaszcza
sportowcy trenujący ponad dwie
godziny, zwłaszcza treningi wytrzymałościowe, maraton, kolarstwo
lub triathlon.

Właściwe nawodnienie

W prawidłowym nawadnianiu
pomoże nam woda, która dobrze
wchłania się z przewodu pokarmowego. Przyda się również podczas
redukcji masy ciała z powodu niskiej
ilości kalorii. Zaleca się przyjmowanie
przynajmniej dwóch litrów płynów
dziennie. Wodę należy pić przed, po
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i w trakcie treningu. Dlaczego jest to
tak ważne w czasie wysiłku? Woda
bierze udział w transporcie tlenu
w organizmie, jak również stanowi
dużą część składu osocza, mięśni
oraz występuje w kościach. Pamiętajmy, że podczas aktywności, aby
nie doszło do przegrzania organizmu intensywnie się pocimy. Jej
utrata wiąże się ze spadkiem masy
ciała i powoduje osłabienie wydolności fizyczno-psychicznej. Odwodnienie wpływa również na zmniejszenie objętości krwi oraz wzrost
obciążenia serca. Poprzez pot tracimy też składniki mineralne, takie jak
magnez, potas, wapń czy sód, które
mają ogromne znaczenie dla pracy
mięśni. Dlatego pamiętaj, pij wodę
mineralną Muszynianka w małych
dawkach i powoli. Dzięki temu zapewnisz swojemu organizmowi niezbędną dawkę składników mineralnych.

Zdrowiej z Muszynianką
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Na dobre
myślenie
Sierpień, plaża, jezioro – wakacje pełną
parą! Na chwilę odstawiamy stres na bok
i zamieniamy codzienne, szkolne zmagania na regenerowanie sił, pozwalając sobie na zasłużony odpoczynek. Czy jednak
zwykły relaks wystarczy, by po przerwie
wrócić zarówno w świetnej formie fizycznej, jak i z głową pełną pomysłów?

Warto zadbać o prawidłowe funkcjonowanie mięśnia, o którego
pielęgnacji tak często zapominamy… a to przecież nasz mózg!
Jak często troszczymy się o niego świadomie (nie tylko podczas
upałów) dostarczając sobie odpowiedniej ilości wody?

nia nerwów i mięśni, a tym samym
zdolności koncentracji i uczenia
się, konieczny jest właściwy potencjał błony komórkowej. Jak
go utrzymać? To bardzo proste –
pijąc każdego dnia odpowiednią
ilość wody bogatej w składniki
mineralne.

Mózg każdego z nas składa
się w 75-85% z wody.

Zwiększona kreatywność, prędkość reakcji, a także lepsza koncentracja, to tylko niektóre z zalet,
jakie otrzymujemy dzięki dbałości
o odpowiednie nawodnienie. Jeśli
więc jesteśmy na wakacjach, nie
zapominajmy, że oprócz zwykłego
odpoczynku warto przygotować
się na kolejne wyzwania naszego
mózgu – zwłaszcza że tak niewiele to kosztuje. Wystarczy wyciągnąć rękę po butelkę wody z odpowiednią zawartością potasu i
magnezu. Muszynianka dostarczy
je do organizmu we właściwej zbilansowanej ilości.

Naukowcy wskazują, że nawet
niewielki niedobór płynów w organizmie ma znaczący wpływ na
zdolności intelektualne. Dodatkowo narażenie na stres obniża
poziom magnezu w organizmie,
prowadząc do jego szybszego odwodnienia. Z biologicznego punktu widzenia brak wody wpływa
negatywnie na działanie pompy
sodowo-potasowej – odpowiedzialnej za przewodzenie elektryczne impulsów nerwowych.
Do prawidłowego funkcjonowa-

Potas

– Przyspiesza prędkość
przesyłania impulsów elektrycznych i pobudza neurony, przez co myślenie staje
się sprawniejsze i bardziej
efektywne.

Magnez

– Odpowiedzialny jest za
funkcjonowanie układu nerwowego, istotny przy wykonywaniu trudnych zadań
intelektualnych i przyswajaniu wiedzy.
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Niebezpieczne żądło
Okres wakacyjny sprzyja kontaktowi z naturą. Wyjazdy na wieś, nad jezioro czy w góry oprócz
niezapomnianych wrażeń niosą także niedogodności w postaci owadów. Żądlące pszczoły i osy są
szczególnie niepożądane w kontakcie z naszym dzieckiem. Jak możemy się przed nimi bronić?

Radosne spacery, pikniki, spokojne wieczory – niestety udany odpoczynek może się szybko
skończyć za sprawą uciążliwych
owadów takich jak pszczoły czy
osy. Reagują one na słodkie zapachy i fermentujące owoce. Dlatego nie zostawiajmy na wierzchu
jedzenia, najlepiej przechowujmy
je w zamkniętych pojemnikach,
napoje zaś zakręcajmy. Jeśli osa
pojawi się w naszej okolicy wycofajmy się i nie machajmy energicznie rękoma. Owad powinien
sam odlecieć. Pamiętajmy, że osy
po użądleniu nie pozostawiają po
sobie żądła, za to pszczoły już tak.
Jeśli nasze dziecko lub my sami
padniemy ofiarą pszczoły wyciągnijmy najpierw żądło! Chwytamy
je w dwa palce i pociągamy do
siebie. Powstałą rankę smarujemy żelem na ukąszenia. Ukąszone
miejsce możemy obłożyć zimnym
kompresem lub kostkami lodu,
które chłodzimy przez około 10
minut. Z naturalnych sposobów
często polecany jest plasterek cebuli lub wacik nasączony octem,
które szybko zmniejszą obrzęk.
Następnie warto dać dziecku
wapno i zrobić chłodny okład na
ranę. Bacznie obserwujmy, czy
użądlona kończyna nie puchnie.
Opuchlizna może wskazywać na

to, że nasze dziecko jest alergikiem. Wtedy szybko powinniśmy
skontaktować się z pogotowiem.
Po karetkę powinniśmy zadzwonić również wtedy, gdy wiemy,
że nasze dziecko ma uczulenie
i zostało użądlone albo gdy miejscem ataku są szyja, język, okolice
ust lub nosa.
Przy użądleniu osy, która wprawdzie nie gubi żądła, sytuacja wygląda podobnie. W pierwszej ko-

lejności musimy się upewnić, czy
jego fragment nie złamał się i nie
został w skórze. Następnie należy
zastosować kompresy łagodzące
i obserwować, czy nie dochodzi do
reakcji alergicznych. W sklepach
oraz w aptekach możemy dostać
też preparaty, które ograniczają
agresywność owadów oraz je odstraszają. Dlatego warto pryskać
części ciała szczególnie narażone
na ukąszenia.
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