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Wysoka temperatura latem nie powinna nikogo zaskakiwać, a mimo to często bardzo trudno nam znieść tego rodzaju 
warunki atmosferyczne. W jaki sposób możemy się skutecznie ochłodzić?

Jak schłodzić organizm w czasie upałów?

Jak upały wpływają na zdrowie?

Choć organizm próbuje dostosować 
swoją temperaturę do okoliczności 
panujących na zewnątrz, to gdy słupek 
rtęci rośnie, jest to dla ciała coraz trud-
niejsze. Jego możliwości do autoregu-
lacji temperatury są niestety ograni-
czone. Dlatego, gdy żar leje się z nieba 
bądźmy uważni, a jeśli zauważymy 
niepokojące objawy, takie jak zawroty             
i bóle głowy, czy szumy w uszach, 
może to oznaczać, że słońce nam 
zaszkodziło. Szczególnie narażone są 
osoby starsze oraz dzieci. Uważać 
powinny również kobiety w ciąży.

Sposoby na ochłodę

Najważniejsza zasada, którą powinni-
śmy kierować się latem, to pić dużo 
płynów. Wszystko dlatego, że z racji 
panującej temperatury bardziej się 
pocimy i tracimy z organizmu wodę 
niezbędną do jego  właściwego działa-
nia. Wraz z nią pozbywamy się także 
cennych składników mineralnych. 
Dlatego tak ważne jest sięganie po 

naturalną wodę mineralną, w której znajdują się 
mikroelementy, takie jak wapń, potas, żelazo 
czy magnez. Taki skład ma np. Muszynianka, 
dlatego warto zawsze mieć ją przy sobie.

Właściwa dieta latem 

Dobrze zwrócić uwagę na to, co jemy. Latem 
odżywiajmy się lżej, zrezygnujmy z tłustych           
i ciężkich potraw. Postawmy na sezonowe 
warzywa i owoce, zawierające w sobie dużą 
ilość wody, pośród nich znajdują się ogórki 
szklarniowe, cukinie, arbuzy, truskawki, melony 
czy brzoskwinie. 

Co więcej?

Dieta to jednak nie 
wszystko. 

Koniecznie musimy pamiętać o ochronie głowy 
i ciała. Zaopatrzmy się w okulary przeciwsło-
neczne, które ochronią nasz wzrok, przyda się 
też przewiewne nakrycie głowy oraz lekkie 
ubranie. Unikajmy długotrwałego przebywania 
w pełnym słońcu, szczególnie w godzinach 
11:00-15:00. Podczas ekspozycji na słońcu nie 
zapomnijmy o właściwej ochronie w postaci 
kremów z filtrem.
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NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS 
 ZAKUPU MATY?
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adbać o własną sylwetkę możemy w różny sposób, między innymi ćwicząc w domu. W takim przypadku warto 
pomyśleć o zakupie maty, która ułatwi trening. Na co powinniśmy położyć nacisk?

Zdrowiej z Muszynianką

Maty różnią się pomiędzy sobą nie tylko kolorem, ceną czy 
grubością, ale i przeznaczeniem. Istotne jest również to, gdzie i 
jakie ćwiczenia będziemy wykonywać. To od tego  będzie 
zależał wybór modelu, jego budowa, wymiary czy właściwości. 
Poniżej znajduje się krótki opis poszczególnych rodzajów mat, 
ich charakterystyka oraz zastosowanie.

Maty do jogi

Są to akcesoria stosunkowo cienkie, mieszczące się  w prze-
dziale od 2,5 do 3,5 mm. Zapewniają przyczepność, przeciw-
działają ślizganiu się. W przypadku ćwiczeń siłowych nie 
zapewnią jednak odpowiedniego komfortu.

Maty ochronne

Ich główne zadanie to ochrona podłoża przed ewentualnymi 
uszkodzeniami, które spowodowane są używaniem przyrzą-
dów do ćwiczeń: rowerków stacjonarnych, orbitreków, 
atlasów. Taka mata może też pełnić funkcję stabilizacyjną, jeśli 
nawierzchnia jest nierówna.

Maty gimnastyczne

Są grubsze niż te do jogi, świetnie nadają się do treningu 
gimnastycznego, ich podstawowym celem jest ochrona przed 
uderzeniami i kontuzjami. Służą też do celów rehabilitacyjnych.

Maty treningowe

Cieszą się największą popularnością i są najbardziej uniwer-
salne. Wykorzystuje się je do różnego rodzaju treningów, 
między innymi ćwiczeń fitness, aerobowych czy pilatesu. 

 Jak wybrać idealną matę?

Znając rodzaje mat warto wybrać taką, która będzie prze-
znaczona specjalnie do danej aktywności. Na co jeszcze 
zwrócić uwagę? Przede wszystkim na wymiary, które winny 
odpowiadać rozmiarom jej użytkownika. Zarówno wyso-
kość, jak i szerokość powinny posiadać zapas, zapewniający 
komfortowe wykonywanie ćwiczeń.

Zastanawiając się nad matą pamiętaj, że im grubsza, tym 
wygodniej i bardziej miękko będzie się na niej trenować. 
Zwłaszcza, gdy leżymy na brzuchu albo plecach, ale                            
w przypadku ćwiczeń stojących lub takich, które wymagają 
równowagi, nie zapewnią odpowiedniej stabilności.

Liczy się też elastyczność, zwłaszcza jeśli chcemy ją zwijać. 
Zwróćmy też uwagę na materiały,  z których jest wykonana, 
zazwyczaj są to tworzywa sztuczne, na bazie polipropylenu, 
gumy albo domieszek jej pochodnych, przez co będą 
bardziej wytrzymałe oraz łatwiejsze w utrzymaniu higieny.
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Uważaj na słońce! Jak chronić
się przed udarem słonecznym? 
Lato to doskonały czas dla wszystkich miłośników 
słońca. Jednak, aby wyszło nam to na zdrowie, 
trzeba zachować umiar i rozsądek.  W przeciwnym 
razie nadmierne wylegiwanie się na plaży może 
przynieść zgubne skutki, prowadzące nawet do 
udaru słonecznego!

Udar cieplny występuje w efekcie przegrzania organizmu. 
Dochodzi do niego w czasie ekspozycji ciała na silne oraz 
długotrwałe promieniowanie słoneczne, w rezultacie nie 
jesteśmy w stanie wydalić nadmiaru ciepła. Takie przegrza-
nie skutkuje wieloma nieprzyjemnymi dolegliwościami. 
Wbrew pozorom wcale nie jest trudno nabawić się udaru. 
Wystarczy wysoka temperatura, brak nakrycia głowy i 
niedostateczna ilość przyjmowanych płynów. Szczególnie 
narażone na przegrzanie są dzieci oraz osoby starsze, 
których termoregulacja może być zaburzona.

To właśnie woda jest czynnikiem niezbędnym do utrzymania 
odpowiedniej temperatury ciała. Dlatego w czasie upałów 
sięgajmy regularnie po naturalną wodę mineralną, taką jak 
Muszynianka. 

W jaki sposób objawia się udar? 

Udar może dać o sobie znać w różny sposób, nawet  8 
godzin po zejściu ze słońca. Świadczą o nim między innymi: 
osłabienie organizmu, zawroty i bóle głowy, obfite pocenie 
się, przyspieszony puls, wymioty i nudności, dreszcze czy 

omdlenie. Często towarzyszy mu także oparzenie I lub II 
stopnia. Jeśli w porę nie zadziałamy, może prowadzić on do 
uszkodzenia mózgu, a w skrajnych przypadkach nawet 
śmierci.

Jak mu przeciwdziałać?

Co zrobić, jeśli wydaje się nam, że możemy mieć udar 
słoneczny? Koniecznie trzeba schłodzić ciało i odpowiednio 
nawodnić organizm, uzupełniając niedobory elektrolitów. 
Nie ochładzajmy się jednak zbyt gwałtownie. Schowajmy się 
w zacienione, przewiewne miejsce, połóżmy się lub usiądź-
my, a na głowę i kark ułóżmy zimny kompres. Ulgę może 
przynieść też chłodny prysznic.

Jeśli chcemy chronić się przed udarem, unikajmy długotrwa-
łego przesiadywania na słońcu (zaleca się, aby nie wystawiać 
się jednorazowo na mocne promienie na dłużej niż 10-20 
minut). Regularnie sięgajmy również po butelkę z wodą i nie 
zapomnijmy o przewiewnym ubraniu oraz nakryciu głowy. 
Jeśli źle się poczujemy, nie zwlekajmy, uciekajmy do cienia.



Zdrowiej z Muszynianką

Co jakiś czas lekarze alarmują, że coraz więcej dzieci cierpi na nadwagę, co w przyszłości może niekorzystnie 
przełożyć się na ich zdrowie. Jednak możemy temu zapobiec! W jaki sposób zachęcić je do uprawiania 
sportu?
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Co jakiś czas lekarze alarmują, że coraz więcej dzieci cierpi na nadwagę, co w przyszłości może niekorzystnie 
przełożyć się na ich zdrowie. Jednak możemy temu zapobiec! W jaki sposób zachęcić je do uprawiania 
sportu?

Najlepiej zmotywujesz dziecko do ruchu, dając mu dobry przykład. Pokaż, jak fajna jest aktywność fizyczna i ile daje 
radości. Gdy zobaczy, że się ruszamy, istnieje szansa, że będzie chiało nas naśladować. Dlatego czas wolny spędzajmy 
aktywnie, spacerując, jeżdżąc na rowerze, czy rolkach. Próbujmy różnych dyscyplin sportowych. Niech będzie to 
zabawa, a nie przykry obowiązek!

Gdy dziecko jest małe, możemy zaproponować mu rozmaite zabawy i gry tak, by nie kojarzyło ruchu z monotonią. Star-
sze maluchy możemy zapisać na dodatkowe zajęcia. Jeśli któraś z aktywności szczególnie mu się spodoba, warto wów-
czas zatroszczyć się o zajęcia z profesjonalnym trenerem.

Jakie formy ruchu są najpopularniejsze wśród dzieci? Między innymi pływanie, jazda na rolkach, na rowerze, piłka nożna 
czy taniec.

Jazda na rolkach

Sport ten rozwija sprawność motoryczną dziecka, 
wpływa na jego koordynację i kondycję. Już czterola-
tek może podjąć pierwsze próby, testując rolki 
trójkołowe (ułatwią one utrzymanie równowagi). Nie 
zapomnijmy o kasku i ochraniaczach na łokcie i 

Wycieczki rowerowe

Jazda na rowerze pozytywnie wpływa na rozwój dziec-
ka, poprawia też jego odporność i nastrój. Dzięki temu 
oswaja się ono z prędkością i ćwiczy szybkie reagowa-
nie. Wspólne wycieczki wzmacniają też jego więź z 

rodzicami. 

Taniec

To często pierwsza z aktywności naszej pociechy. W końcu kto nie 
lubi od czasu do czasu poruszać się w rytm muzyki? Tę skłonność 
warto pielęgnować. Na zajęcia taneczne mogą uczęszczać już trzylat-
ki, a dzieci w wieku 5 lat z łatwością poradzą sobie z pierwszymi ukła-
dami. Taniec wpływa na koordynację ruchową czy zwinność, ponad-
to rozwija poczucie rytmu.

Piłka nożna

To jeden z najpopularniejszych sportów 
w Polsce. Gra w piłkę nożną kształtuje 
wszystkie partie mięśni, wzmacnia 
stawy i poprawia krążenie. Ma nie tylko 
zdrowotne właściwości, uczy też 
współpracy i pomaga nawiązywać nowe 
znajomości.

Pływanie

Wpływa na harmonijny rozwój wszystkich partii mięśni, eliminuje wady postawy, zwiększa wydolność całego orga-
nizmu i poprawia koordynację ruchową. Z wodą zaznajamiać można już kilkumiesięczne dzieci, ucząc ich swobod-
nego unoszenia się na powierzchni. 

Kibicuj dziecku na każdym etapie jego przygody ze sportem. Chwal za sukcesy lub samo podjęcie się wyzwania, bez 
względu na to, czy ponosi porażkę, czy świętuje kolejne osiągnięcia. Podczas aktywności z naszym maluchem nie zapo-
minajmy o właściwym nawodnieniu, pomoże nam w tym Muszynianka, naturalna woda mineralna, bogata w cenne 
makroelementy.
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Rozgrzewka to obowiązkowy punkt każdego treningu, zapobiega 
kontuzji i wpływa na wydolność podczas ćwiczeń. Na co powinniśmy 
zwrócić uwagę podczas jej wykonywania?

Rozgrzanie organizmu stanowi 
integralną część treningu, zmniej-
sza ryzyko kontuzji i przygotowu-
je do wysiłku. Będzie się różniło,           
w zależności od rodzaju ćwiczeń. 
Zaleca się jednak, by zaangażo-
wać całe ciało. Rozgrzewka 
powinna być dynamiczna tak, by 
rozruszała wszystkie stawy i 
pobudziła mięśnie.  

Dobrym wyborem jest trucht, 
który przygotuje płuca do dostar-
czenia większej ilości tlenu do 
organizmu. Koniecznie musimy 
też rozgrzać stawy, wykonując 
krążenia. Zacznijmy od górnych 
partii ciała, schodząc aż do stóp. 
Rozpocznijmy od obrotów głową, 
następnie ramionami, nadgarstka-
mi i w końcu tułowiem. Nie zapo-
mnijmy też o stawach skokowych 
oraz kolanach. 

Rozgrzewka może wyglądać 
różnie, w zależności od formy 
treningu, ale zazwyczaj jest to 
zestaw ćwiczeń, które obejmują 
pracę całego ciała i trwa ok. 15 
minut. W pierwszej kolejności 

ROZGRZEWKA – WYKONUJ 
JĄ POPRAWNIE!

Poradnik o zdrowym stylu życia. 

zaleca się wykonanie ćwiczeń 
ogólnorozwojowych, by następ-
nie przejść do określonych partii 
ciała.

Jeśli przygotowujemy się do 
ćwiczeń siłowych, warto wyko-
nać kilka pompek. Możemy 
skorzystać także z urządzeń, 
takich jak rowerek, orbitrek albo 
bieżnia. Całość powinna trwać 
nie więcej niż 20 minut, a wysi-
łek winien stopniowo przybierać 
na intensywności. Rozgrzejmy w 
ten sposób wszystkie nasze 
mięśnie. 
Właściwie przeprowadzona 
rozgrzewka może nas uchronić 
przed kontuzją czy bólem. Dzięki 
niej przygotujemy ciało do 
ruchu, rozciągniemy mięśnie, 
zwiększymy zakres ruchu w 
stawach oraz ich elastyczność. 
Pobudzimy nasz układ oddecho-
wy i krwionośny, wpłyniemy 
także na uzyskanie lepszych 
wyników treningowych. Przed 
ćwiczeniami, jak również w ich 
trakcie nie zapomnijmy o właści-
wym nawodnieniu, sięgając po 
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Wybieramy odpo-
wiedni strój do ćwi-
czeń
Wybór stroju sportowego to podstawa. Właściwie 
dobrana odzież pozwoli na większą wygodę podczas 
wysiłku. Czym kierować się podczas jej zakupu, oraz po 
jakim czasie należy ją wymienić?

Odpowiednie buty

Odpowiednio dobrane obuwie zapewni komfort w czasie 
ćwiczeń i zapobiegnie kontuzjom. Powinno dobrze stabi-
lizować stopę i kostkę tak, by zapobiec jej skręceniu. 
Podeszwa niech będzie przyczepna i zapobiega ślizganiu 
się, a materiał z którego jest wykonane jak najbardziej 
oddychający. Przy czym, wybierając buty, zważajmy na 
to, by nie były zbyt małe – podczas ćwiczeń nasza stopa 
może lekko spuchnąć.

Wygodny biustonosz

Intensywne ćwiczenia mogą prowadzić do przedwcze-
snego zwiotczenia skóry, poprzez liczne skoki i uderze-
nia, skutkujące nieustannym napinaniem się więzadeł 
znajdujących się w okolicy biustu.
 
Tkaniny, z których wykonany jest biustonosz, powinny 
być oddychające i wytrzymałe, by utrzymywały biust na 
swoim miejscu podczas intensywnych ćwiczeń. Jedno-
cześnie nie zaleca się, aby stanik uciskał, a ramiączka 
wrzynały się w ciało.

Koszulka i spodnie

Poleca się koszulki i spodnie wykonane ze sztucznych 
materiałów, które zapewniają lepszą wentylację. Zwłasz-
cza, jeśli będziemy ćwiczyć intensywnie. Produkty synte-
tyczne szybciej schną, a niektóre z nich również ogra-
niczją nieprzyjemne zapachy.

W przypadku jogi lub pilatesu możemy postawić na ubiór 
wykonany z bawełny. Będzie on jednak gorzej oddychał,                
a gdy pod wpływem potu stanie się mokry, będzie dłużej 
schnął. 

Cały strój powinien być  nie za luźny, ani przesadnie obci-
sły, pozwoli to na wygodny trening. Zasadą tą należy 
kierować się zarówno przy wyborze spodenek do 
ćwiczeń, jak                 i koszulki czy topu.

Kiedy wymienić strój sportowy na nowy?

Ubranie z czasem ulega zużyciu, przez co traci swoje 
właściwości. W przypadku butów odczujemy to zapewne  
w postaci uczucia braku stabilizacji stopy, czy zniszczenia 
wkładki. Z czasem będą luźniejsze, dlatego będzie trzeba 
je mocniej sznurować. Obserwujmy stan obuwia, jeśli 
pojawiły się liczne przetarcia, często je sklejamy lub pusz-
czają szwy, warto pomyśleć o wymianie. 

Zużywa się również biustonosz sportowy, który z czasem 
nie będzie w stanie spełniać swoich funkcji prawidłowo. 
Stosunkowo najbardziej odporne na zniszczenie są 
koszulki, jednak z czasem tracą one kolor, zbiegają się czy 
rozciągają, a ponadto gorzej odprowadzają pot.

Pamiętajmy, że odpowiednio dobrany strój to jedno, ale 
równie istotne jest też  właściwe nawodnienie. Sięgając 
podczas treningu po naturalną wodę mineralną, taką jak 
Muszynianka, uzupełnimy składniki mineralne oraz braki 
płynów. 
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Jak skutecznie gasić pragnienie?
Latem znacznie częściej odczuwamy pragnienie, to naturalne. Z racji panującej na zewnątrz wysokiej tem-
peratury powinniśmy więcej pić. W jaki sposób prawidłowo się nawadniać? 

Odwodnienie stanowi poważne zagrożenie dla naszego 
zdrowia i życia. Wynika z utraty znacznej ilości wody, która 
prowadzi do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej 
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płynów. Niech światełkiem alarmowym będzie dla nas uczu-
cie pragnienia, które informuje o utracie 1% wody w naszym 
organizmie.

W jaki sposób się nawadniać?
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w końcu znajduje się ona również w pożywieniu m.in. w 
arbuzie czy ogórku.
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udział w termoregulacji. 

W przypadku jogi lub pilatesu możemy postawić na ubiór 
wykonany z bawełny. Będzie on jednak gorzej oddychał,                
a gdy pod wpływem potu stanie się mokry, będzie dłużej 
schnął. 

Cały strój powinien być  nie za luźny, ani przesadnie obci-
sły, pozwoli to na wygodny trening. Zasadą tą należy 
kierować się zarówno przy wyborze spodenek do 
ćwiczeń, jak                 i koszulki czy topu.

Kiedy wymienić strój sportowy na nowy?

Ubranie z czasem ulega zużyciu, przez co traci swoje 
właściwości. W przypadku butów odczujemy to zapewne  
w postaci uczucia braku stabilizacji stopy, czy zniszczenia 
wkładki. Z czasem będą luźniejsze, dlatego będzie trzeba 
je mocniej sznurować. Obserwujmy stan obuwia, jeśli 
pojawiły się liczne przetarcia, często je sklejamy lub pusz-
czają szwy, warto pomyśleć o wymianie. 

Zużywa się również biustonosz sportowy, który z czasem 
nie będzie w stanie spełniać swoich funkcji prawidłowo. 
Stosunkowo najbardziej odporne na zniszczenie są 
koszulki, jednak z czasem tracą one kolor, zbiegają się czy 
rozciągają, a ponadto gorzej odprowadzają pot.

Pamiętajmy, że odpowiednio dobrany strój to jedno, ale 
równie istotne jest też  właściwe nawodnienie. Sięgając 
podczas treningu po naturalną wodę mineralną, taką jak 
Muszynianka, uzupełnimy składniki mineralne oraz braki 
płynów. 
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Podróżując do innego miejsca, będziemy mogli 
wypróbować nowe trasy biegowe czy rowero-
we oraz siłownie na świeżym powietrzu. Jeśli 
jedziemy nad morze, w grę wchodzi również 
joga na plaży. Nowa lokalizacja może stwarzać 
kolejne okazje do ćwiczeń, a na pewno będzie 
stanowić oderwanie od rutyny. Dzięki temu do 
standardowych ćwiczeń powrócimy z nową 
dawką motywacji. 

Za tym, by ruszać się w czasie wakacji, przema-
wia fakt, że na więcej sobie w tym czasie 
pozwalamy, co może odbić się na naszej 
sylwetce. Pamiętajmy jednak, że jeśli do tej 
pory nie ćwiczyliśmy na bieżąco, a w czasie 
urlopu zamierzamy to zmienić, zachowajmy 
równowagę. Nagłe przetrenowanie może dać 
się we znaki. Koniec końców wyjeżdżamy na 
wakacje po to, by się zrelaksować i odpocząć.

Podczas wolnego bardzo często zapominamy, 
że sport to nie tylko treningi. Nie doceniamy 
czasem takich aktywności, jak pływanie, 
spacery, taniec, czy poruszanie się pieszo od 
zabytku do zabytku. Dzięki wędrówkom rów-
nież spalimy tkankę tłuszczową!

Wakacyjna przerwa od ćwiczeń?
Urlop bardzo często wiąże się z chwilową zmianą nawyków. Z jednej strony trudno nam w nich 
wytrwać, gdy wokoło tyle pokus, z drugiej łączy się to zazwyczaj z innym planem dnia. Jeśli inten-
sywnie ćwiczymy w ciągu całego roku, wyjeżdżając na wakacje przyjdzie nam się zmierzyć                       
z pytaniem – odpoczynek w czasie urlopu czy rozsądnie zaplanowana aktywność?
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Zakłada się, że im intensywniejsze życie 
prowadzimy w ciągu roku, tym głębszej rege-
neracji potrzebujemy. Odpuszczenie sobie 
treningów podczas wakacji pozwoli odpocząć 
mięśniom, ale też wpłynie na kształtowanie 
się sylwetki, budowanie wytrzymałości czy 
sprawności. Przemiany biochemiczne zacho-
dzą nie tylko podczas ćwiczeń, ale i w trakcie 
snu czy podczas dni odpoczynku. Tego rodza-
ju przerwa nazywana jest roztrenowaniem. 
Wolne może być doskonałym czasem na taki 
relaks. 

Pamiętajmy, że wyjazd wcale nie musi być 
katastrofą dla kondycji. Jeśli nie chcemy mieć 
wyrzutów sumienia, zawsze możemy zaplano-
wać tylko kilka dni bez treningów, zmniejszyć 
ich ilość albo intensywność. Podczas wakacyj-
nych aktywności nie zapominajmy o właści-
wym nawadnianiu! Pomoże nam w tym 
Muszynianka, naturalna woda mineralna, 
która dostarczy wielu cennych składników do 
naszego organizmu. 


