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Każdy kilkulatek powinien mieć możliwość spędzania czasu aktywnie. Sport jest świetnym sposobem, aby zaszczepić      
w malcu pasję oraz sprawia, że młody organizm jest w lepszej kondycji. Pływanie to dyscyplina, którą mogą uprawiać 
zarówno dzieci, jak i dorośli. Sprawdź, dlaczego warto zabrać swoją pociechę na basen.

Zdrowiej z Muszynianką

Kilkulatek na basenie
Pozytywny wpływ na kręgosłup i mięśnie

Pływanie jest jednym z najmniej kontuzyjnych sportów. Oprócz tego ma znaczący wpływ na poprawę postawy 
sylwetki. Dla dzieci to szczególne ważne, ponieważ rozwijają się bardzo szybko. Przebywając w wodzie, ciało jest                 
w stanie lekkiej nieważkości, dzięki czemu krążki międzykręgowe rozciągają się. To może pomóc w korygowaniu 
ewentualnych wad kręgosłupa oraz zapobiegać jego bólom.

Wizyta na basenie niesie też ze sobą duże korzyści dla mięśni. W wodzie pracują one bardzo intensywnie. Ulegają 
rozciąganiu, co powoduje, że są coraz mocniejsze. Maluch, który ma lepszą kondycję fizyczną i wolniej się męczy, 
czerpie więcej radości również z innych aktywności.

Sposób na nadmiar energii

Kilkulatki, które są bardzo aktywne i cały czas potrzebują 
sporej dawki ruchu, powinny spróbować regularnego 
uczęszczania na basen. Utrzymywanie się na powierzch-
ni wody wymaga mocnej pracy całego ciała, dlatego 
każdy smyk z pewnością będzie mógł dać upust 
wysokim pokładom energii.

Inną zaletą uczęszczania na lekcje 
pływania jest to, że dzieci mogą 
zawrzeć nowe znajomości. To też 
sposób na nudę w długie, jesienne 
wieczory i alternatywa dla spędzania 
czasu przed telewizorem i kompute-
rem. Dodatkowo przyczynia się do 
wzmocnienia organizmu, tak więc 
można wyciągnąć z tej aktywności 
same plusy!
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Jesień to pora roku, kiedy nasz organizm jest wystawiony na próbę. Niższe temperatury, mniej słońca                   
i deszczowe dni sprawiają, że jesteśmy bardziej narażeni na infekcje. Aby nie dopuścić do osłabienia 
odporności i uniknąć przeziębienia lub grypy, warto stosować odpowiednie zasady żywieniowe.
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Produkty sezonowe

Jesienią dobrze jest wybierać produkty rozgrzewające,    

a także sezonowe. Ciepłe zupy z pewnością pomogą nam 

w walce z wychłodzeniem. O tej porze roku na stołach 

często gości dynia, marchewka i jabłka, ale popularne są 

też kiszonki. To bardzo zdrowe przetwory mające 

mnóstwo właściwości, które sprzyjają budowaniu 

odporności. Są naturalnymi probiotykami bogatymi          

w witaminy i bakterie kwasu mlekowego. Wspomagają 

chronić nasz organizm przed wieloma chorobami.

Natura przede wszystkim

Zaufajmy naturze i wyeliminujmy z jadłospisu żywność 

wysokoprzetworzoną. W sklepie lepiej wybierać 

produkty zawierające mało konserwantów, ale także          

z niewielką ilością cukru i soli, które osłabiają układ 

odpornościowy.

Warto zwrócić uwagę na skład pożywienia, dlatego 

zakupy powinny być dobrze przemyślane. Zamiast 

niezdrowych ulepszaczy, lepiej postawić na przyprawy. 

Imbir, czosnek, cynamon, chilli i kurkuma to tylko niektó-

re z dodatków, które sprawią, że nasze posiłki będą 

bardziej wyraziste i rozgrzewające. A do tego pyszne!

Nawodnienie organizmu

Nie tylko latem należy pamiętać o odpowiednim nawad-

nianiu organizmu. Jesienią także trzeba systematycznie 

uzupełniać płyny. Mogą to być ziołowe napary lub 

aromatyczne herbaty z dodatkiem cynamonu i goździ-

ków. Nie zapominajmy o regularnym piciu wody mine-

ralnej. Pomoże nawilżyć ciało, dzięki czemu unikniemy 

przesuszania się skóry.

Stosując się do powyższych rad z pewnością będzie nam 

łatwiej uniknąć infekcji. Wzmacnianie odporności 

organizmu jesienią na pewno zaprocentuje również              

w zimie, ponieważ nasz organizm będzie lepiej przygo-

towany na jeszcze niższe temperatury.
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Nosidła dla dzieci - praktyczna alterna-
tywa dla wózka
W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają nosidła. Dla aktywnych rodziców 
jest to dość praktyczne rozwiązanie. Warto przeczytać o zaletach alternatywy dla wózka, 
która może stać się ułatwieniem wspólnych, rodzinnych wyjść lub wycieczek.

Nosidło zamiast wózka?

Wózek nie zawsze się sprawdza. Podczas wyjazdu na wieś i spacerów polnymi drogami, może utrudniać poru-

szanie się po nierównym terenie. Podobnie w mieście, gdzie zwiedzanie starych dzielnic wiąże się z jeżdżeniem 

po nierównych uliczkach. W przeciwieństwie do wózka, nosidło nie utrudnia przemieszczania się po miejskich 

zaułkach, jazdy komunikacją miejską, czy trekkingu w górach.

Noszone dziecko także odczuwa zmęczenie, dlatego dobrze jest zabierać ze sobą przekąski i butel-

kę naturalnej wody mineralnej, takiej jak Muszynianka, która ugasi pragnienie.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Przed zakupem warto 

wiedzieć, jakie cechy posiada 

odpowiednio dobrane nosidło. 

Powinno mieć szeroki panel, który daje 

dziecku podparcie. Dzięki temu nie zaszko-

dzi jego stawom biodrowym, które są szczegól-

nie narażone na dysplazję. Ponadto panel powinien 

być  miękki. W końcu noszenie ma być przyjemnością! 

Jeśli da odpowiednie oparcie maluchowi, zapewni mu stabili-

zację i wygodę. 

Nosidła nadają się dla dzieci, które potrafią samodzielnie siadać, dlatego 

dla młodszych pociech zarezerwowane są chusty. Nosidła z pewnością są najbardziej 

praktycznym zastępstwem dla wózka. Dodatkowym ich atutem jest bliski kontakt rodzica                  

z pociechą, który zapewni dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Porady specjalisty

Na rynku jest bardzo duży wybór nosideł, dlatego decyzja, jakie kupić może nie być najłatwiej-

sza. Najlepiej zapytać o radę fizjoterapeutę, który sprawdzi, czy nie widzi żadnych przeciw-

wskazań. Należy też pamiętać, że zawsze trzeba nosić malucha twarzą do siebie. Choć na 

ulicach można spotkać osoby, które robią to odwrotnie, nie powinno się ich naśladować!

Przede wszystkim nosidło powinno być dobrane do własnych potrzeb. Dlatego warto znaleźć 

rozwiązanie, które będzie odpowiadać indywidualnemu trybowi życia każdej rodziny, a dopiero 

wtedy napłyną wymierne korzyści z używania tego gadżetu.

Zdrowiej z Muszynianką
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SPOSOBY NA 
PIĘKNĄ CERĘ



Poradnik o zdrowym stylu życia. Nr  10 / Październik 2019

Zdrowiej z Muszynianką

Stan naszej cery często jest odzwierciedleniem zdrowia organi-
zmu. Jeżeli pojawiają się na niej problemy z niedoskonałościami, 
warto zastanowić się, jakich metod trzeba używać do walki z 
nimi. Podpowiadamy kilka prostych rad, które mogą pomóc w 
staraniach o lepszą kondycję skóry twarzy.

Kosmetyki mają znaczenie

Należy dokładnie przyjrzeć się swoim kosmetykom. Być może ich 
skład nie jest odpowiedni dla ciała. Aby to stwierdzić, przede wszyst-
kim trzeba dowiedzieć się, jaki ma się typ cery. W rozpoznaniu go 
może pomóc kosmetyczka. Wiedza o tym, czy skóra jest tłusta, sucha 
czy mieszana pomoże dobrać odpowiednie preparaty.

Warto pamiętać, że codzienna pielęgnacja twarzy jest szczególnie 
istotna. Dokładne oczyszczenie to podstawa, ponieważ dzięki niemu 
właściwości kosmetyków będą lepiej przyswajalne. Nigdy nie powin-
no się pomijać tego etapu, zwłaszcza jeśli za dnia nosi się makijaż!

Odpowiednia dieta

Być może przyczyna problemów skórnych leży w niewłaściwej 
diecie. Dobrze jest przeanalizować swój jadłospis i zastanowić się, 
czy to, co na co dzień się spożywa jest zdrowe. Jeśli w codziennym 
jadłospisie niewiele jest warzyw i owoców, a posiłki składają się 
głównie z żywności przetworzonej, to bardzo możliwe, że właśnie 
niezdrowe jedzenie jest przyczyną pojawiania się niedoskonałości 
cery. Najlepiej  wyeliminować produkty zawierające konserwanty i 
cukier, a z pewnością zniweluje to niechciane zmiany na twarzy.

Regularne nawadnianie

Skóra powinna być nawilżana nie tylko od zewnątrz, za pomocą 
kosmetyków, ale przede wszystkim od wewnątrz! Dlatego bardzo 
ważne jest regularne picie wody. Jeśli zapobiegnie się odwodnieniu 
organizmu, cera będzie promienna i bardziej elastyczna. Idealną 
dzienną dawką przyjmowanych płynów są 2 litry, które powinny 
zapobiec przesuszeniu naskórka.

Aby nie zapominać o nawadnianiu, miej zawsze przy sobie butelkę 
naturalnej wody mineralnej, takiej jak Muszynianka. Zawiera ona 
wiele cennych składników odżywczych, takich jak magnez, wapń 
i potas, które korzystnie wpłyną na Twoje zdrowie.
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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.

ordic walking od kilku lat zyskuje coraz większą popularność. Stał się jedną z najprężniej rozwijających 
się aktywności. Zaletą tego sportu jest między innymi to, że można go uprawiać przez cały rok. Dlatego 
jesienne wieczory mogą być okazją, aby zabrać kije w dłoń i zażyć potrzebnej dla zdrowia dawki ruchu.

Od czego zacząć?

Do rozpoczęcia przygody z nordic walking potrzebne 
są kije. Powinny być odpowiedniej długości, którą 
należy obliczyć według wzoru – nasz wzrost x 0,68. 
Marsz z nimi pozwala uruchomić o wiele więcej 
mięśni, niż zwyczajny spacer. Ważne jest jednak to, 
aby przestrzegać odpowiedniej techniki, dlatego 
warto zaczerpnąć rady instruktora.
              
Na początek nie zaszkodzi spytać o opinię lekarza. 
Osoby, które wcześniej nie były aktywne fizycznie, 
mogą nabawić się kontuzji, jeśli nagle zaczną inten-
sywnie ćwiczyć. Chociaż nordic walking jest bezpiecz-
nym sportem, zawsze lepiej dmuchać na zimne.

Korzyści dla zdrowia

Nordic walking to sport, który angażuje bardzo dużo 
mięśni, ale nie jest wymagający pod względem wysił-
ku wydolnościowego organizmu. Dzięki temu to 
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świetny sposób na spalenie kalorii u osób, które nie 
chcą trenować bardziej intensywnie. Nawet krótki, 
kilkunastominutowy spacer każdego dnia sprawi, że 
organizm się dotleni.

Należy przy tym pamiętać o prawidłowym oddycha-
niu i wdychać powietrze nosem, a wydychać ustami. 
Więcej tlenu pomoże zmniejszyć uczucie senności                     
w ciągu dnia i doda energii do działania. Oprócz tego 
sprawi, że obniży się ciśnienie krwi oraz wzmocni 
serce.

Marsz z kijami jest też świetną formą relaksu, właśnie 
dzięki oddechowi, gdyż w ten sposób mięśnie stają się 
bardziej rozluźnione. Jesienną porą, kiedy pogoda 
sprzyja pogorszeniu nastroju, warto korzystać z natu-
ralnych sposobów na poprawę samopoczucia. Nordic 
walking z pewnością może być dobrym startem do 
zdrowszego trybu życia.
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Jesienna chandra – jak sobie z nią radzić?
Razem z jesienią przychodzą ponure, chłodne dni. Zmrok zapada coraz szybciej i rzadziej mamy okazję 
zaczerpnąć promieni słonecznych. To może spowodować znaczny spadek energii i brak dobrego samopoczu-
cia. Na szczęście jest kilka naturalnych sposobów, aby przywrócić organizmowi witalność!
 
Skąd bierze się jesienna chandra?

Niedobór słońca jest główną przyczyną pogorszenia 
samopoczucia w okresie jesiennym. Skutkiem niewy-
starczającej ilości pogodnych, słonecznych dni jest nad-
miar melatoniny. Właśnie to sprawia, że czujemy się 
senni, przemęczeni i brak nam chęci do działania. 
Zmiana poziomu hormonów wpływa na stan naszego 
organizmu, dlatego innymi objawami chandry są też 
bóle głowy i problemy z koncentracją. Z takimi sympto-
mami trudno osiągać sukcesy, być aktywnym zawodo-
wo i towarzysko, a także tryskać energią. Są jednak 
metody, które mogą pomóc nam poczuć się lepiej.

Zdrowe nawyki żywieniowe

Jednym ze sposobów, aby nie dać się złapać jesiennej 
chandrze jest dbanie o prawidłowe odżywianie. Najle-
piej spożywać co najmniej dwa ciepłe posiłki w ciągu 
dnia. To pomoże rozgrzać nasze ciało. 

Tak, jak podczas innych pór roku, należy pamiętać, aby 

w naszej diecie przeważały warzywa. Dla zachowania 
zdrowia będzie korzystniej, jeśli zrezygnujemy z żyw-
ności wysokoprzetworzonej. Konieczne jest też regu-
larne nawadnianie, dlatego warto nosić ze sobą butel-
kę wody mineralnej, aby nie zapominać o jej piciu.

Sport to zdrowie

Jesienią nie powinniśmy rezygnować z aktywności 
fizycznej. Pomaga ona wytwarzać w naszym organi-
zmie endorfiny, które skutecznie pomagają rozprawić 
się ze złym samopoczuciem.

Nowa pora roku to świetny czas, aby rozpocząć regu-
larne uprawianie sportu. Dzięki temu nasze ciało 
będzie w lepszej kondycji, a nastrój poprawi się za 
sprawą hormonów szczęścia. Kiedy tylko to możliwe, 
starajmy się korzystać z pogodnych dni. Nawet krótki 
spacer w jesiennych promieniach słońca zapewni nam 
dawkę ruchu oraz zdecydowanie lepszy nastrój.
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Poznaj przyczynę

Przede wszystkim należy zastanowić się, co może być przyczy-
ną. Jeśli ból jest wyjątkowo silny i towarzyszą mu nudności 
oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło, może to oznaczać 
migreny. Najlepiej udać się do lekarza, który przepisze odpo-
wiednie leki pomocne w przypadku ataków bólów migreno-
wych. 

Jeśli jednak jest on słabszy, ale pojawia się często, może to być 
przyczyna niezdrowego trybu życia. Powinno się wtedy prze-
analizować swoją codzienną dietę i spróbować pozbyć się 
złych nawyków.

Zdrowie na co dzień

Bóle głowy mogą powodować zbyt duże ilości alkoholu, pale-
nie papierosów, niezdrowa żywność, ale także stres i brak 
aktywności fizycznej. Dlatego każdego dnia warto wprowa-
dzać nowe, zdrowe przyzwyczajenia i wyeliminować te, które 
szkodzą. Lepiej będzie wykluczyć z jadłospisu żywność wyso-
koprzetworzoną i ograniczyć używki, a zamiast tego zadbać           
o dobre nawodnienie organizmu - najlepsza do tego będzie 
naturalna woda mineralna.

Co jeszcze pomaga?

Kiedy rozboli głowa, dobrze jest się dotlenić. Aby to zrobić, 
można otworzyć okno w pomieszczeniu, w którym się przeby-
wa lub wybrać się na krótki spacer. Innym sposobem jest 
zrobienie zimnego okładu na czoło i skronie, co powinno 
częściowo złagodzić objawy. Dodatkowo pomóc może masaż 
głowy, a także szyi, który zmniejszy napięcie w mięśniach.

Powyższe rady powinny pomóc w walce z bólem głowy, 
jednak kiedy pojawiają się zbyt często, najlepiej jest zasięgnąć 
opinii lekarza.

Ból głowy – jak sobie z nim poradzić?
Powracający ból głowy bywa niezwykle uciążliwy. Skutecznie zniechęca do działania i rozprasza myśli. Aby 
uniknąć częstego zażywania środków przeciwbólowych, warto zastosować kilka z poniższych rad. Podpo-
wiadamy, jakie naturalne środki będą skuteczne w zwalczaniu niekomfortowego uczucia.
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Zdrowiej z Muszynianką

Początki pilatesu

Pomysłodawcą tych ćwiczeń był Joseph Pilates. Zaczy-
nał swoją przygodę z pilatesem od rehabilitowania 
kontuzjowanych tancerzy. Tworząc ćwiczenia, czerpał           
z jogi, baletu i gimnastyki, ponieważ trening pilatesowy 
polega w dużej mierze na pracy z ciężarem własnego 
ciała. Jest oparty na ćwiczeniach miednicy i kręgosłupa. 
Wzmacnia mięśnie głębokie, które nie są używane na co 
dzień. Jest też pomocny w nauce prawidłowego oddy-
chania oraz poznania własnego ciała.

Wyprostowana sylwetka

Pilates jest bardzo popularny wśród modelek, ponieważ 
regularne treningi uczą odpowiedniej, wyprostowanej 
postawy ciała. Jest to świetny sposób, aby naprawić 
wady spowodowane spędzaniem zbyt dużej ilości czasu 
w pozycji siedzącej czy przed komputerem. Ćwiczenia te 
pomogą też wysmuklić ciało oraz poprawią koordynację 
ruchów.

Zdrowy tryb życia

Aby rozpocząć przygodę z pilatesem nie trzeba mieć 
dużej sprawności fizycznej, ponieważ treningi mogą mieć 
różny stopień zaawansowania. W trosce o zdrowie 
warto jednak zadbać nie tylko o aktywność, ale także            
o zbilansowaną dietę. 

Właściwe odżywianie zapobiegnie niedoborom witamin 
oraz spodkowi nastroju. Nie powinno się też zapominać 
o nawadnianiu. W drodze na zajęcia, a najlepiej przez 
cały dzień, dobrze mieć przy sobie butelkę naturalnej 

Pilates – sposób na zdrowe 
i piękne ciało
Troszcząc się o zdrowe ciało warto zwiększyć aktywność fizyczną. Wzmocnienie mięśni spowoduje nie tylko lepszą 
kondycję, ale także wpłynie na polepszenie stanu emocjonalnego. Jednym ze sposobów na osiągnięcie właśnie 
takich efektów jest pilates. To trening, który angażuje zarówno ciało, jak i umysł.

wody mineralnej, takiej jak Muszynianka. Zawiera ona 
cenne składniki mineralne, czyli magnez, wapń, żelazo i 
potas, które wspomagają funkcjonowanie organizmu.
nawodnieniu. Pomoże nam w tym Muszynianka.


