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Zdrowiej z Muszynianką  

które wspierają odporność. 
Kolejne warzywa na zdrowej 
liście to rzodkiewka i rzeżucha 
bogate w witaminy z grupy B,  
                 A, C i składniki mine-   

             ralne, takie jak cynk   
wapń i fosfor. Warto 

też podgryzać pestki dyni                 
i słonecznika, które dostarczą 
organizmowi magnezu. Spoży-
wajmy też czosnek, który 
działa bakteriobójczo i wspo-
maga odporność. Zadbajmy           
o regularne posiłki, pełne 
świeżych i kolorowych skład-
ników. Zaleca się 5 porcji 
owoców i warzyw dziennie. 
Nie zapomnijmy też, że zdrowa 
dieta to odpowiednie nawod-
nienie, dorosły potrzebuje 
około 2 litrów wody dziennie. 
Sięgaj po Muszyniankę regu-
larnie.

Przyroda budzi się do życia,        
a my zaczynamy odczuwać 
przesilenie wiosenne. 

Jak możemy poprawić nasze 
samopoczucie? 
Spadek formy to efekt diety 
ubogiej w witaminy i mikro-
elementy. Skutkuje to 
problemami z koncentracją       
i osłabieniem fizycznym, 
wpływa również na pojawia-
nie się stanu niewrażliwości, 
czyli tzw. apatii lub proble-
mów           z suchą skórą, zaja-
dami i łamliwymi paznokcia-
mi. Dieta powinna nam 
przede wszystkim dostarczyć 
niezbędnych witamin i skład-
ników mineralnych. Wspo-
mogą one nasz organizm oraz 
ochronią przed skutkami 
przesilenia wiosennego. 
Pamiętajmy o zachowaniu 
proporcji pomiędzy poszcze-
gólnymi składnikami poży-
wienia.

Dieta powinna obfitować           
w dania bogate w cynk, czyli 
ryby, chude mięso, nabiał, 
pełnoziarniste pieczywo            
i kasze. Aby ją wzbogacić 
sięgajmy po marchew, szpi-
nak, brokuły, pomidory, 
cytrusy i truskawki, są one 
bogate w witaminy A, C i E, 
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Zdrowiej
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Z tym, jak ważna jest dieta, nikt już nie chce dyskutować. Przekłada się ona 
na nasze zdrowie i samopoczucie. Co możemy zrobić, by czuć się lepiej?

Wiosenna dieta
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Wpływ snu 
na aktywność 
fizyczną
Jesteś zapalonym sportowcem               
i robisz, co możesz, by zadbać o 
coraz lepsze wyniki? A co jeśli 
zaniedbujesz jeden z najważ-
niejszych czynników wpływają-
cych na Twoją kondycję?

Odpoczynek jest kluczowy dla 
prawidłowego funkcjonowania 
naszego organizmu. Ma on rów-
nież niebagatelne znaczenie dla 
uzyskiwanych przez nas wyni-
ków sportowych. Z jednej strony 
bardzo istotna jest długość snu,       
z drugiej jego jakość, która 
wynika między innymi z tempe-
ratury panującej w sypialni czy 
łóżka, na którym śpimy.

Dlaczego sen jest tak ważny dla 
trenujących? W jego trakcie 
wydzielana jest duża ilość 
hormonu wzrostu, który przy-
spiesza regenerację komórek           
i tkanek. Towarzyszy mu rów-
nież spadek wydzielania korty-
zolu. Wielu utytułowanych 
sportowców śpi bardzo długo. 
Zapotrzebowanie na sen uzależ-
nione jest między innymi od 
wysiłku fizycznego, diety, czy 

pogody. Każdy z nas sam musi 
ustalić, ile godzin na niego potrze-
buje, by zregenerować siły. Jedno-
cześnie bardzo często, wraz ze 
wzrostem intensywności ćwiczeń, 
zwiększa się też zapotrzebowanie 
na odpoczynek. W nocy organizm 
skupia się na odbudowie i regene-
racji tkanek mięśniowych. Tworzo-
ne są nowe komórki i usuwane 
toksyny.

Pamiętajmy, że dla sportowca 
aktywność fizyczna wiąże się rów-
nież ze stresem, który towarzyszy 
nam na przykład podczas zawo-
dów. Dlatego sen stanowi rodzaj 
regeneracji nie tylko fizycznej, ale                     
i psychicznej. Jego długotrwały 
brak może wiązać się z negatywny-
mi skutkami dla organizmu. Dla 
zawodników jest równie ważny, jak 
dieta i ćwiczenia. Brak snu sprawia, 
że nasze reakcje ulegają spowol-

nieniu, zmniejsza się też moty-
wacja, osłabieniu ulega nasz 
układ odpornościowy, szybciej 
się też męczymy. Niedobór ten 
można zrekompensować 
częściowo 30-minutową drzem-
ką w ciągu dnia. Sen to najlepsza 
regeneracja naszego ciała!

Zaniedbywanie tej czynności           
w dłuższej perspektywie odbije 
się na naszych wynikach sporto-
wych. Zwolni nam metabolizm 
cukrów, wzrośnie poziom korty-
zol we krwi, organizm stanie się 
mniej wydolny. Pamiętajmy też o 
tym, że w czasie snu pocimy się, 
tracąc wodę, dlatego uzupełniaj-
my płyny, pijąc Muszyniankę.
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Wraz z nadejściem wiosny jesteśmy 
bardziej aktywne, więcej też nam się 
chce. Dlatego to dobry czas na to, by 
popracować nad swoją formą. Co 
prawda każdy sport sprzyja utrzy-
maniu zdrowej sylwetki, jednak 
niektóre z nich robią to szybciej.
   
 

Zdrowiej z Muszynianką

Te sporty pozwalaja 
schudnac najszybciej!

TRAMPOLINY

Pewnie niektórzy sądzą, że to sport tylko dla osób będących w dobrej formie 
i dla tych, które przyzwyczajone są do dużego wysiłku i ćwiczą regularnie. 
Jest w tym nieco prawdy, ale nie do końca. Pierwszy trening rzeczywiście 
może być trudny, ale z czasem będzie coraz lżej. Ćwiczenia na trampolinach 
zapewnią nam nie tylko dawkę endorfin, ale i pomogą zadbać o kondycję.

PŁYWANIE

To dobra propozycja dla wszystkich, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynamy przygodę ze 
sportem. Nie obciąża stawów, unosimy się bowiem w wodzie, łatwiej jest nam więc 
pływać również wtedy, gdy mamy problemy ze stawami. Pracują tu w zasadzie 
wszystkie partie mięśniowe naszego ciała. Pływanie daje efekty porównywalne             
z bieganiem, na przykład stylem motylkowym może spalić ok. 960 kcal przez godzinę, 
a styl klasyczny to ok. 720 kcal. Ponadto wysmukla ramiona i wzmacnia nogi. Wpływa 
też dobrze na kręgosłup, a szansa na wystąpienie kontuzji jest niska.
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JOGA

Być może wiele osób się zdziwi, w końcu jodze daleko do treningu cardio. Nie 
zmienia to jednak faktu, że podczas jogi spalamy kalorie. Pozwala też uspraw-
nić ciało w krótkim czasie, ujędrnić skórę i skutecznie walczyć z cellulitem. Koi 
również nerwy. Efekty ćwiczeń widoczne są już po miesiącu.

BIEGANIE

Podczas biegania aktywne jest wiele partii: nogi, pośladki, ramiona, plecy, ręce, 
brzuch. W ten sposób pracujemy nad wieloma mięśniami naraz. Jeśli postawimy na 
jogging, spalimy nawet do 600 kcal. Bieganie poprawia też ukrwienie skóry, co prze-
kłada na jej młodszy wygląd. W grę wchodzi też szybki chód. Wystarczy półgodzinny 
intensywny marsz, by spalić ok. 137 kcal. 30 minut biegania to ok. 350 kcal. Systema-
tyczny bieg pozwala uzyskać imponujące efekty i osiągnąć wymarzoną wagę. Podczas 
godziny treningu można spalić do 1000 kcal! Niestety ten sport nie jest dla każdego, 
gdyż obciąża stawy, mięśnie i ciało. Dla osób z dużą wagą początki mogą być trudne.

AEROBIK

Kolejny sport, który angażuje mnóstwo partii mięśniowych to aerobik. Godzina inten-
sywnych ćwiczeń to spalone ok. 550 kcal. Na początku problemem może być koordyna-
cja ruchów oraz intensywność, zazwyczaj jednak fitness kluby oferują zajęcia o różnej 
intensywności i natężeniu. Jeśli mamy problemy ze stawami i szukamy czegoś lżejszego, 
możemy zdecydować się na aerobik wodny, dzięki sile wyporu nasze ciało jest lżejsze.

JAZDA NA ROWERZE

To świetny sposób dotleniania organizmu. Godzinna jazda na rowerze z prędkością 10 km/h to 
strata 300 kcal, a dwa razy tyle, jeśli zwiększymy prędkość do 20 km/h. Na początku naszej 
przygody z tym jednośladem nie warto jednak przesadnie szarżować. Na początku postawmy 
na krótkie trasy, wraz ze wzrostem regularnych wysiłków zwiększajmy długość i poziom ich 
trudności. Jazda na rowerze wpływa świetnie na kondycję i wzmacnia różne partie mięśni, takie 
jak uda i łydki, poprawia też pracę serca, funkcjonowanie układu oddechowego i krążenia.

SPORTY WALKI

W zależności od wybranego sportu walki kształtowane są różne partie. Karate koryguje wady posta-
wy, a regularne treningi rozciągają przykurcze mięśni. Boks wzmacnia niemal wszystkie ważne 
mięśnie ciała i rzeźbi sylwetkę. Z kolei zajęcia z kickboxingu nie tylko pozwalają wysmuklić w krótkim 
czasie sylwetkę, ale i nabrać siły i wyrzeźbić mięśnie brzucha i nóg, na dodatek działają oczyszczająco.

TANIEC

To dobry sposób na uporanie się ze stresem i napięciem. Podczas tańca spalamy tyle 
kalorii, co w czasie intensywnego chodu, a nawet w czasie ćwiczeń na siłowni. Na doda-
tek regularne lekcje wzmacniają mięśnie nóg i pośladków oraz kształtują sylwetkę.



Zdrowiej z Muszynianką

Intensywnie trenujesz, w takim razie musisz pamiętać o tym, by zadbać także o poprawność ćwiczeń 
pod względem technicznym. W przeciwnym razie nie osiągniesz oczekiwanych rezultatów. Oto kilka 
kwestii, o których warto pamiętać. 
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Najczęstsze błędy związane z 
treningiem
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Brak rozgrzewki

Rozgrzewka, dla jednych to 
elementarna część treningu, dla 
innych zupełnie zbędna i wolą od 
razu przejść do ćwiczeń. Tymcza-
sem ma ona na celu uelastycznić 
nasze mięśnie i przygotować orga-
nizm do intensywnego wysiłku. 
Dzięki niej jesteśmy mniej podatni 
na kontuzje. Przed każdym trenin-
giem warto poświęcić około 10-15 
minut na wykonanie serii ćwiczeń 
rozgrzewających. Niech staną się 
one nierozerwalną częścią każdego 
treningu. Rozgrzewka pozwala też 
zwiększyć wydolność naszego 
organizmu i osiągać lepsze efekty. 
Postaraj się rozgrzać każdą część 
ciała, nie zapominając o stawach 
skokowych czy kolanowych. 
Pamiętaj też o rozciąganiu po 
zakończonych ćwiczeniach, które 
rozluźni mięśnie sztywne i napięte 
od wysiłku. Wspomożesz tym 
samym ich regenerację i zapobie-
gniesz tworzeniu się zakwasów.

Nie przeciążaj organizmu

Bardzo często, zwłaszcza na 
początku, jesteśmy pełni zapału          
i chcemy też jak najszybciej zoba-
czyć efekty. Ćwiczymy więc każde-
go dnia i nie oszczędzamy się. Tym-
czasem w ten sposób przeciążamy 
swoje ciało, a gdy kumuluje się 
zmęczenie, nie dajemy sobie odpo-

cząć. Dlatego tak ważne jest zapew-
nienie sobie odpowiedniego czasu na 
regenerację. W przeciwnym razie 
dojdzie do obniżenia zdolności wysił-
kowych, pojawi się brak motywacji, 
problemy z koncentracją, uczucie 
niepokoju. Zbyt intensywny trening 
może prowadzić do wyczerpania 
organizmu, skutkować bólem, zakwa-
sami i brakiem siły do kolejnych 
ćwiczeń. Lepiej skupić się na dokład-
ności, zamiast na liczbie powtórzeń. 
Stawiaj na systematyczność.

Właściwy strój

Wpływ na nasze ćwiczenia ma 
również to, w co jesteśmy ubrani. 
Wybierając się w tym celu na zakupy, 
nie stawiaj na krój, o wiele ważniejszy 
jest wybór ubrań wykonanych                  
z określonego materiału. Sprawdzaj 
skład produktu, czytaj metki na 
odzieży. Bawełniane t-shirty nie są 
dobrym pomysłem, bo chłoną pot, 
przez co będą przez długi czas 
mokre. Warto wybrać koszulki wyko-
nane z syntetyków, takich jak polie-
ster czy polipropylen. Są to tkaniny 
syntetyczne, które nie chłoną wody, 
przy czym polipropylen dodatkowo 
nie chłonie zapachu. Ponadto wybra-
na przez nas koszulka może zawierać 
jeszcze nieco elastanu, dzięki czemu 
będzie bardziej rozciągliwa i wygod-
na. Wcale nie musi być od razu droga, 
grunt, by była lekka i oddychała, 
odprowadzając pot.

Odpowiednie nawodnienie

Mówi się, że przeciętna osoba powin-
na wypijać około 2 litrów wody 
dziennie. Jeśli do tego jesteśmy 
aktywni fizycznie, ilość ta zwiększa 
się, bo wraz z potem tracimy dużą 
część płynów, dlatego koniecznie 
uzupełniajmy te straty. W przeciw-
nym razie może dojść do odwodnie-
nia organizmu. Aby temu zapobiec 
najlepiej w trakcie całego treningu 
mieć dostęp do wody i popijać ją, nie 
czekając na pojawienie się pragnienia. 
Wybierając Muszyniankę, dodatko-
wo uzupełnisz niedobory potasu             
i magnezu, które wypacasz w trakcie 
ćwiczeń.

Przesadne skupienie się na 
wybranych partiach mięśnio-
wych

Niektórzy skupiają się tylko na 
ćwiczeniu wybranych grup mięśnio-
wych, zaniedbując inne. W ten 
sposób uzyskujemy nieharmonijny 
rozwój mięśni i nieproporcjonalną 
sylwetkę, a także nieprawidłową 
postawę ciała. Dlatego warto ułożyć 
swój plan treningowy w taki sposób, 
żeby nie zabrakło w nim treningów 
dla żadnej z grup mięśniowych, niech 
będzie on zróżnicowany. Dobrze też 
co jakiś czas dokonywać zmian             
w planie treningowym.
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Zdrowiej z Muszynianką

Początek wiosny to okres, 
w którym nietrudno o prze-
ziębienie, zwłaszcza, że 
coraz śmielej zaczynamy 
ubierać lżejsze ubrania. 
Jak poradzić sobie z jego 
pierwszymi objawami?

Często czujemy, że „coś nas bierze”, kichamy, kaszlemy i czujemy się osłabione. Nie należy tego lekceważyć. Prze-
ziębienie może i nie należy do poważnych chorób, ale może uprzykrzyć nam życie. Jeśli chcemy szybko się go 
pozbyć, jest na to kilka sposobów. 
Możemy na przykład postawić bańki, które pobudzają układ odpornościowy. Aby nawilżyć podrażnioną śluzówkę 
gardła oraz udrożnić nos warto zastosować inhalacje z użyciem olejów eterycznych. Możemy też dodać kilka 
kropli olejku do naszej kąpieli oraz zastosować roztwór soli morskiej, który nawilży śluzówkę i nie obkurcza naczyń 
krwionośnych.

Podczas choroby warto ograniczyć wysiłek fizyczny, dzięki czemu nasz organizm będzie w stanie skupić się na 
zwalczaniu infekcji. Na ile to możliwe spędźmy czas w łóżku, odpoczywając. Pomoże też ciepła herbata z sokiem 
malinowym albo napar lipowy. Działa on napotnie i rozgrzewająco. 
Jeśli męczy nas chrypka, kaszel i ból gardła, to zbawienne może okazać się płukanie gardła naparem z rumianku 
albo roztworem soli. Możemy sięgnąć również po miód, który działa bakteriobójczo. Warto stosować płukanki, 
które zmniejszają przekrwienie śluzówki, podobne działanie ma również imbir. Nie zapomnijmy o regularnym 
oczyszczaniu nosa z zalegającej wydzieliny. Sięgajmy też po rozgrzewające herbatki z lipy, które działają napotnie 
i sprzyjają obniżeniu temperatury ciała. Śmiało możemy pić również Muszyniankę. Postawmy na odpoczynek w 
ciepłym pomieszczeniu pod kocem.

Szkolne egzaminy są dla naszego dziecka dość stresującym czasem. Jak możemy pomóc mu stworzyć 
odpowiednie warunki do nauki?
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Gdy intensywnie ćwiczymy dochodzi do mikrourazów 
powstających w mięśniach, zwłaszcza, gdy robimy to  z 
dużym obciążeniem lub intensywnością. Ból może towarzy-
szyć nam wtedy nawet przez kilka dni. Na szczęście istnieje 
kilka sposobów, które mogą nam pomóc go zmniejszyć.

Pilnuj diety

Przyswajanie kolejnych partii materiału może być bardzo 
męczące. Jeśli dodamy do tego jeszcze stres, wówczas 
zdamy sobie sprawę, jak ważne jest dostarczenie do orga-
nizmu właściwych składników odżywczych. Niektóre            
z produktów wspomagają koncentrację oraz zdolność do 
zapamiętywania. Są to między innymi gorzka czekolada             
i orzechy laskowe. Owoce, takie jak banany i brzoskwinie 
wspierają układ nerwowy, dodają energii i świetnie spraw-
dzą się jako przekąska w trakcie dnia. 
W diecie dziecka nie powinno zabraknąć węglowodanów 
złożonych, które odżywią mózg. Są to zwłaszcza przetwo-
ry zbożowe, pieczywo pełnoziarniste, kasze, ryż, ziemniaki 
i makaron. Kolejne wartościowe składniki to kwasy ome-
ga-3, które są budulcem mózgu i błon komórkowych. Znaj-
dziemy je w rybach morskich czy oleju rzepakowym.              
Z kolei witaminy z grupy B zapobiegają roztargnieniu i koją 
nerwy. Magnez wzmacnia pamięć i koncentrację oraz łago-
dzi napięcie. Możemy znaleźć go w bananach, dyni, migda-
łach i orzechach. Pamiętajmy, aby posiłki były regularne. 
Zwłaszcza w okresie intensywnej nauki dziecku przydadzą 
się dostarczane regularnie składniki odżywcze.

Nie zapominajmy również o odpowiednim uzupełnieniu 
płynów, warto by Muszynianka znajdowała się w zasięgu 
wzroku dziecka podczas nauki. Nawodni ona organizm             
i wspomoże koncentrację. Odwodnienie może skutkować 
bólami głowy i zmęczeniem.

Odpoczynek

Egzaminy stanowią wyzwanie dla układu nerwowego,          
w końcu długa nauka pochłania sporo energii. Dlatego 
dobrze, by dziecko nie zapomniało o przerwach, które 
pozwolą mu na regenerację. Kluczowy jest także sen. 
Materiał do nauki powinien zostać podzielony w miarę 
równomiernie, tak aby był czas na krótkie przerwy, a także 
na sen o odpowiedniej porze. W ramach przerwy w ciągu 
dnia można na przykład pójść na basen, spacer, czy pojeź-
dzić na rowerze. Sport pozwoli odpocząć zarówno ciału, 
jak i umysłowi, zapewni też lepsze wyniki.
Trening często łączy się z występującymi po nim bólami 

Jak wesprzeć dziecko przed egzaminem?
Szkolne egzaminy są dla naszego dziecka dość stresującym czasem. Jak możemy pomóc mu stworzyć 
odpowiednie warunki do nauki?

Zachowaj dystans

Po pierwsze pamiętaj, że to Twoje dziecko zdaje egzamin, 
nie Ty, dlatego zachowaj spokój. W tym czasie powinni-
śmy być wsparciem dla naszej pociechy, a nie dodatko-
wym obciążeniem. Dodajmy jej otuchy, rozmawiajmy            
z nią, wspierajmy dobrym słowem. Możemy też pomóc 
dziecku w nauce, przepytując je i wspólnie porządkując 
materiał. Niech ma świadomość, że bez względu na 
wyniki jesteśmy po jego stronie.
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Nawyki dobre dla 
mozgu!
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Wiosna coraz bliżej, dla niektórych zła pogoda nie była powodem do zaprzestania treningów. 
Jednak Ci, którzy sobie odpuścili będą mieli teraz dobry czas, by wrócić do formy.
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Ruszaj się

Przeciętny dorosły spędza mnóstwo czasu 
siedząc, przebywamy w tej pozycji nawet 
połowę każdej doby. Siedzenie źle wpływa 
na kręgosłup, metabolizm i utrudnia krąże-
nie krwi. Do tego dochodzi garbienie się       
i pochylanie do przodu, co bywa przyczyną 
bólu głowy czy kręgosłupa. Siedząc, oddy-
chamy też płytko, przez co mózg jest mniej 
dotleniony i wolniej myślimy, a co za tym 
idzie, jesteśmy mniej efektywni. Dlatego 
ruszajmy się. Pod wpływem ruchu                
w mózgu powstają nowe neurony. 
Wpływa on również pozytywnie na nasze 
samopoczucie, ale także koncentrację           
i pamięć. Regularne ćwiczenia wzmacniają 
mięśnie, a także zapewniają zdrowie 
psychiczne. Aktywność ruchowa pomaga 
organizmowi w produkcji białka oraz 
hormonów w mózgu, które odpowiedzial-
ne są między innymi za stymulację pamięci 
oraz spostrzegawczość. Trening pozwala 
nam dotlenić organizm i podnieść spraw-
ność umysłową.

Stosuj odpowiednią dietę

Istotą właściwego działania mózgu jest 
również nasza dieta. Powinna być ona 
bogata w owoce i warzywa, które wpływa-
ją pozytywnie na stan naczyń doprowa-
dzających krew do tego organu. Jedz 
produkty z kwasami omega-3, takie jak 
ryby, które wpływają pozytywnie na pracę 
mózgu. Jeśli to możliwe, sprawdzaj jednak 
ich pochodzenie, by nie dostarczały nasze-
mu organizmowi szkodliwych składników.

Walcz ze stresem

Stres wpływa negatywnie na właściwe 
działanie naszego mózgu. Dlatego odre-
agowujmy go, czy to słuchając muzyki, czy 
uprawiając sport. Walczyć ze stresem 
można też spacerując, medytując albo 
racząc się kubkiem ciepłej herbaty. Sięgaj-
my też po przekąski bogate w białko. 
Zadbajmy o odpowiednią organizację 
pracy, porządkując obowiązki. Spotykaj się 
ze znajomymi, spędzaj czas twórczo                 
i różnorodnie, niech Twój mózg się nie 
nudzi.

Nie zapominaj o wodzie

Spożywanie odpowiedniej ilości płynów         
w ciągu dnia dobrze wpływa nie tylko na 
działanie całego organizmu, ale ma też 
niebagatelny wpływ na to, w jaki sposób 
funkcjonuje mózg. W końcu w większości 
składa się z wody! Dlatego sięgaj po 
Muszyniankę regularnie. Wtedy Twoje 
ciało będzie właściwie funkcjonowało.

Znajdź czas na odpoczynek

Sen pozwala odpocząć i zregenerować się 
naszemu organizmowi. Ma to przełożenie 
również na działanie mózgu. Zalecane są 
także krótkie, energetyczne drzemki             
w ciągu dnia. Przed snem nie zapomnij           
o przewietrzeniu pomieszczenia, w którym 
śpisz.
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Każda pora dnia jest dobra na aktywność fizyczną, ale            
i  każda niesie jednak ze sobą inne zalety. Jeśli jesteś 
osobą odchudzającą się, to najlepiej wybrać poranek. 
Rano metabolizm jest dość mocno pobudzony, dzięki 
czemu chronimy organizm przed magazynowaniem 
zbędnego tłuszczu oraz stymulujemy go do szybszego 
spalania kalorii. W ten sposób przyspieszamy proces 
przemiany materii, nie tylko w trakcie trwania treningu, 
ale i kilka godzin po. Pozwala to na spalenie większej 
ilości kalorii. Poranny trening dodatkowo nas pobudzi.
Wykonując ćwiczenia rano, możemy zastanawiać się – 
robić to na czczo czy po śniadaniu? Mówi się, że osoby 
trenujące bez posiłku spalają więcej tkanki tłuszczowej 
niż te, które jedzą wcześniej lekki posiłek. Z drugiej 
strony poranna aktywność powinna być wykonywana       
w umiarkowanym tempie. Ćwiczenia bez śniadania 
budzą pewne kontrowersje, zwłaszcza gdy są intensyw-
ne albo trwają długo. Jeśli mimo to nie zjemy posiłku, 
pamiętajmy o szybkim uzupełnieniu go po treningu. Ćwi-
czenia po lekkim śniadaniu mogą trwać dłużej, ze wzglę-
du na większą ilość energii, a przed zjedzeniem czegoś 
mogą prowadzić do spalania tkanki mięśniowej! Osta-
teczna decyzja należy do nas. Zaleca się jednak unikanie 
aktywności rano w przypadku osób starszych oraz z 

Kiedy jest najlepsza pora na trening?
Zamierzasz rozpocząć treningi, a może wykonujesz je od jakiegoś już czas i zastanawiasz się jaka pora dnia jest 
najlepsza do tego, by ćwiczyć?

astmą. Wybierając którąkolwiek opcję, nie zapomnijmy                
o rozgrzewce.
Jeśli chcemy rozbudować masę mięśniową, to z badań 
wynika, że mięśnie są najsilniejsze we wczesnych godzi-
nach popołudniowych. Właśnie wtedy możemy osią-
gnąć najlepsze wyniki treningowe. Ciało jest rozgrzane, 
więc zmniejsza się ryzyko wystąpienia kontuzji i jakość 
ćwiczeń.
Co, jeśli chcemy ćwiczyć wieczorem? Wówczas mięśnie 
również są rozgrzane, jesteśmy też w stanie ćwiczyć 
ciężej i szybciej. Wieczorna aktywność pozwala na 
pozbycie się stresu nagromadzonego w ciągu całego 
dnia. Niestety trening o tej porze nie czerpie zysku             
z efektywnego spalania, a metabolizm spada po pójściu 
spać. Intensywne ćwiczenia mogą prowadzić też do 
problemów z zasypianiem.
Wszystko to sprawia, że wybranie pory do ćwiczeń jest 
kwestią indywidualną. Jednak bez względu na wybór 
części dnia, warto postawić na regularne treningi. 
Systematyczne ćwiczenia poprawiają stan zdrowia, 
zmniejszają też ryzyko zawału serca i udaru mózgu. 
Podczas ćwiczeń nie zapomnijmy o odpowiednim 
nawodnieniu. Pomoże nam w tym Muszynianka.
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Wesołego Alleluja


