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Jak spać, żeby się wysypiać?
Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę jak ważny u człowieka jest sen. Bowiem wpływa on nie tylko na nasze samopoczucie i wygląd, ale także na kreatywność, szybkość działania, pamięć, koncentrację, zdolność przyswajania nowych informacji,
interakcje z otoczeniem, a nawet system odpornościowy. Sen dla człowieka jest tak samo ważny jak zdrowa dieta czy aktywność ﬁzyczna. Dlatego powinniśmy dbać o codzienne wysypianie się.
Zapotrzebowanie na sen jest różne, w zależności w jakim wieku jesteśmy.
Najwięcej snu potrzebują noworodki, jest to około 14-17 godzin na dobę. Mniejszą ilość snu potrzebują dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest to około 10 godzin na dobę. 9 godzin to odpowiednia ilość dla nastolatków. Zaś człowiek dorosły potrzebuje 6 do 8 godzin. Osobom starczym wystarcza 6 do 7 godzin.
Co należy robić, aby spać dobrze?
• Rano wstawaj zawsze o tej samej porze, niezależnie czy jest to weekend czy dzień, w którym idziesz do pracy.
Regularność wpływa pozytywnie na jakość wypoczynku.
• Śpij w przewietrzonym pomieszczeniu, w którym zachowana jest odpowiednia temperatura i wilgoć powietrza.
• Zdrowa, lekkostrawna dieta ma wpływ na jakość naszego snu. Zadbaj również o prawidłowe nawodnienie
organizmu. Wypijaj minimum dwa litry wody dziennie. Muszynianka to woda, która dostarczy Ci niezbędnych
minerałów i wpłynie na kondycję Twojego snu.
• Nigdy nie staraj się zasypiać na siłę. Najbardziej efektywny sen jest wtedy, gdy organizm sam się tego domaga.
Dlatego aktywność ﬁzyczną zaleca się popołudniu.
• Zadbaj o wygodny materac i naturalną pościel.
• Zapewnij sobie odpowiednie zaciemnienie i wyciszenie sypialni. Pozbądź się urządzeń elektrycznych, które mogą
zakłócić Twój prawidłowy sen.
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JAK SCHUDNĄĆ?
Wiele osób chciałoby zmienić coś w sobie, poczuć się lepiej, sprawniej, zdrowiej. Jest takie powiedzenie „Chcieć to móc!”
Na początku warto sobie zadać pytanie jaki jest mój realny cel?
Jeśli postawimy sobie konkretny cel, nasze działania będą
bardziej skuteczne, np. chcę ważyć 60kg; zmieszczę się w
ubrania konkretnego rozmiaru; będę wyglądać jak kiedyś;
lub do września schudnę 10 kg (zalecane tempo utraty
kilogramów to 1-1,5kg tygodniowo).
Następnie warto założyć zeszyt i notować, np. mój cel to
schudnięcie do 60 kg i utrzymanie tej masy ciała do końca
życia, ponieważ musimy być świadomi, iż zrzucenie zbędnych kilogramów to tylko połowa sukcesu, aby schudnąć
należy wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym
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zachowaniu, nawykach. Aby nasza praca nie poszła na
marne warto być świadomym, iż wprowadzone zmiany
powinniśmy utrzymać do końca życia.
Przykładowo przy wzroście 172 cm, osiągniecie masy ciała
60kg to wynik BMI równy 20,28, oznacza to wynik prawidłowy, ponieważ zalecany poziom BMI przez dietetyków
oraz lekarzy to BMI od 18,5 do 24,99. Utrzymanie masy
ciała w prawidłowym zakresie do końca naszego życia
niesie za sobą bardzo wiele korzyści.

Zdrowiej z Muszynianką
Zastosujmy metodę małych kroczków. Zanotujmy w zeszycie, np.
codziennie w przerwie od pracy lub nauki idę na spacer, jak nasza kondycja będzie z każdym spacerem ulegać poprawie, z czasem spacer zamienimy w szybki marsz, później jeśli nasze zdrowie i lekarz na to zezwoli
można wprowadzić jogging. Według badań brak aktywności ﬁzycznej
może powodować utratę ponad 25% masy kostnej w przeciągu kilku
miesięcy.
Ważne, aby wybrać taki rodzaj aktywności ﬁzycznej, który sprawia nam
przyjemność i trenować przykładowo z ulubioną playlistą, którą będziemy regularnie modyﬁkować, dodawać nowe ulubione, energiczne
piosenki.
Odchudzanie to proces, warto być cierpliwym.
Osiągnięcie naszego celu w dużym stopniu zależy od naszej motywacji,
którą należy ciągle wzmacniać. Duże znaczenie ma odpowiednie podejście do odchudzania jako procesu wprowadzania prozdrowotnych nawyków na całe życie.
Duże znaczenie ma konsekwencja, postanówmy sobie, że w każdej wolnej
chwili będziemy spędzać czas aktywnie np. poprzez spacer w lesie lub
odejście od biurka i zrobienie 60 przysiadów. Warto szukać rozwiązań,
nie wymówek.
Musimy być ze sobą szczerzy, zapisać w zeszycie listę korzyści:
- będę zdrowszy,
- zwiększę szanse na dłuższe życie,
- mój organizm nie potrzebuje nadmiaru tkanki tłuszczowej,
- będę mieć więcej energii,
- nie będą mnie bolały nogi, plecy,
- będę mieć siłę aby chodzić na długie, górskie wycieczki,
- obniżę ciśnienie tętnicze,
- zmniejszę poziom cholesterolu.
W kolejnym etapie warto udać się do profesjonalnego dietetyka, który
przeprowadzi wywiad żywieniowy, określi stan zdrowia pacjenta, zleci
odpowiednie badania krwi. Ułoży plan dietetyczny dostosowany indywidualnie. Jeśli nie stać nas na wizytę u dietetyka, warto zacząć od podstawowych zasad racjonalnego odżywiania się, które warto stosować do
końca życia.
Podstawą planowania właściwego sposobu żywienia jest pokrycie ﬁzjologicznych norm zapotrzebowania na składniki odżywcze oraz energetyczne.
Posiłki spożywać na spokojnie, najlepiej w pozycji siedzącej, należy
skupić się na spożywanym posiłku, odstawić rzeczy rozpraszające, takie
jak telefon, komputer, nie oglądać telewizji podczas spożywania posiłku.
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Bardzo dużym usprawnieniem procesu odchudzania jest
planowanie listy zakupów, potraw.
Etap I : określenie celu -> np. chcę ważyć 60kg (należy
pamiętać aby nasza docelowa waga była w zakresie prawidłowego poziomu BMI w zakresie od 18,5 do 24,9)
Etap II : wybranie aktywności ﬁzycznej która sprawia nam
radość, pomaga zredukować stres
Etap III : zapisać w zeszycie lub na komputerze przepisy,
nauczyć się przygotowywać zdrowe, zbilansowane posiłki
Etap IV : wprowadzenie zdrowych nawyków: aby zawsze
mieć surowe warzywa w lodówce (np. marchewkę), nie
kupować śmieciowego jedzenia, planować posiłki
Etap V : metodą małych kroczków, wprowadzać prozdrowotne nawyki, przykładowo można zapisać w zeszycie
swoje postanowienia prozdrowotne aby:
-> jeść zdrowo;
-> spędzać czas wolny aktywnie poprzez rodzinną
wycieczkę na rowerach, spacer z rodziną w lesie, ćwiczenia w domu,
-> dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, warto
sięgnąć po naturalną wodę mineralną Muszyniankę, która
może zapobiegać między innymi chorobom układu nerwowo-mięśniowego, zaburzeniom funkcji układu mięśniowego
i nerwowego dzięki dużej zawartości magnezu, który wchłania się trzydzieści razy lepiej niż magnez dostarczany z pożywieniem, niektóre objawy niedoboru magnezu to problemy
z koncentracją, osłabienie, drganie powiek. Dzienne zapotrzebowanie na magnez dla grup ludności w różnym przedziale wiekowym wynosi między 300 a 450 mg na dzień.
Wraz ze spożyciem naturalnej wody mineralnej Muszynianki,
dostarczymy naszemu organizmowi wapń, który jest aktywatorem i inhibitorem enzymów zaangażowanych w proces
krzepnięcia krwi. Wapń decyduje o przepuszczalności błon
komórkowych.
Objawy niedoboru wapnia to między innymi mrowienie i
drętwienie rąk oraz nóg, skurcze mięśni, problemy z krzepnięciem krwi.
Woda łącząc się z błonnikiem rozpuszczalnym tworzy żele w
jelicie, w konsekwencji zmniejszona jest glikemia poposiłkowa
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oraz zmniejszone jest wydzielanie insuliny. Stosując diety
niskoenergetyczne, ilość wody w posiłkach jest ograniczona, dlatego ważne jest aby dbać o prawidłowe nawodnienie organizmu. Korzystne jest aby nawyk picia słodzonych napojów zamienić w nawyk picia naturalnej wody
mineralnej Muszynianki. Zbilansowany sposób odżywiania zapobiega demineralizacji kości u kobiet w wieku
około menopauzalnym. Aby cieszyć się długim życiem i
dobrym zdrowiem konieczna jest trwała zmiana naszych
nawyków na prozdrowotne i ciągły rozwój, dokształcanie
się w dziecinie proﬁlaktyki zdrowia. Badania naukowe
dowodzą iż nadciśnienie oraz otyłość skutkują przedwczesną umieralnością, dlatego warto zacząć dbać o
swoje zdrowie jak najszybciej. Najlepszy czas jest teraz
„Just do it now”.
Karolina Chojnacka
Dietetyk
Absolwentka Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
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jak wrócić do treningów po przerwie ?
Czasami intensywnie trenujemy, a później jesteśmy zmuszeni zrobić sobie dłuższą przerwę, w jaki sposób
możemy po niej wrócić do regularnej aktywności ﬁzycznej?
Białko
Mięśnie, których nie używamy zanikają, aby powstrzymać ten proces należy spożywać białko, dlatego jeszcze przed rozpoczęciem treningu wzbogaćmy nasze menu o mięso, rośliny strączkowe, ryby oraz jajka. Pomóc może nam tez odżywka proteinowa. Dzięki temu zahamujemy proces zanikania mięśni i wzmocnimy nasze ciało.

Rozgrzewka
O rozgrzewce nie powinniśmy zapominać nigdy, powinna stać się ona elementem każdego treningu. Równie istotna jest
także wtedy, gdy dojdzie do przerwy. Wykonywane ćwiczenia nie powinny prowadzić do zadyszki ani bólu mięśni. Nie zapomnijmy też o rozciąganiu nie przesadzajmy jednak, mięśnie powinny się napinać, ale nie piec. Za sprawą rozgrzewki nasze
ciało szybciej wróci do formy, a my zwiększymy wydolność płuc i ogólną sprawność. Rozciąganie pozwoli nam natomiast
rozluźnić spięte mięśnie.

Bądź cierpliwy
Powinniśmy pamiętać, że po przerwie nie będziemy tak wytrzymali i silni jak przed przerwą. Dlatego niezbędny będzie czas
na rozruszanie się. Podczas przerwy nasze mięśnie się zmniejszyły, a nasz organizm męczy się szybciej. Dlatego weźmy na to
poprawkę mając świadomość, że nasz organizm będzie szybciej niż do tej pory się męczył. Będziemy musieli znowu wprowadzić nieco więcej wysiłku. Cierpliwości, niedługo wrócisz do dawnej formy. Treningi po przerwie powinny opierać się na
zwiększeniu ilości powtórzeń danego ćwiczenia nie na obciążeniach. Najpierw zacznij od ciężarów nieco mniejszych niż
dotychczas. Spróbuj wykonać trening obwodowy na każdą grupę mięśni. Ciężary zwiększaj stopniowo, nie narzucaj sobie za
szybkiego tempa. Nie zapomnij też o odpowiednim nawodnieniu, które wesprze Twój organizm w trakcie wysiłku. Muszynianka naturalna woda mineralna poleca się podczas uprawiania sportu.
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Kręgosłup, to podstawa naszego ciała. Niestety bardzo często zaniedbujemy go, co prowadzi do bólu. W jaki
sposób możemy dbać o niego każdego dnia?
Ruszaj się

Siedzący tryb życia to dla wielu codzienność, jest on szczególnie niebezpieczny dla naszego kręgosłupa, który uwielbia ruch, dlatego nie zapominaj o tym, by co jakiś czas wstać
z krzesła, przejść się i przeciągnąć. Wystarczą proste i szybkie czynności, które sprawią, że kręgosłup będzie miał
okazję do ruchu. Warto raz na jakiś czas wyprostować nogi,
pokręcić głową, nie musimy bardzo się wysilać, po prostu
nie tkwijmy przez cały dzień w jednym miejscu. W codziennym życiu zadbajmy również o to, by nie przeciążać kręgosłupa przesadnie. Ból kręgosłupa zniweluje również masaż,
który rozluźni napięte mięśnie. Warto raz na jakiś czas
skorzystać z profesjonalnego masażu. Rozluźniająco
podziała również ciepła kąpiel. Pamiętajmy o właściwych
nawykach, gdy się schylamy kucajmy, a podczas podnoszenia ciężkich rzeczy pamiętajmy o uginaniu nóg i wyprostowanym kręgosłupie.
Odpowiednia postawa

Na ile to możliwe powinniśmy zadbać o odpowiednie krzesło i ustawienie monitora. Krzesło powinno być dobrze
wyproﬁlowane oraz prawidłowo ustawione. Stopy powinny
swobodnie opierać się o podłogę, a kąt pomiędzy udami a
łydkami powinien wynosić od 90 do 110 stopni. Przedramię powinno znajdować się pod kątem 90 stopni w stosunku do tułowia. Siedzisko powinno być dopasowane do
wzrostu i odpowiednio ustawione, aby jak największa część
pleców, zwłaszcza lędźwiowa miała w nim podparcie.
Zadbajmy też o odpowiednie ustawienie monitora w
stosunku do oczu, górna krawędź monitora powinna
znajdować się na wysokości oczu. W ten sposób powinniśmy czytać bez schylania albo obracania szyi. Pamiętajmy
też o prawidłowej postawie i nie garbmy się.
Dieta i waga

Na stan naszego kręgosłupa wpływa również nasza waga,
dlatego osoby z nadwagą narzekają często na jego ból.
Dbajmy o utrzymanie odpowiedniego poziomu wagi,
właściwą dietę i wcześniej wspomniany ruch. Mięśnie
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grzbietu wspomoże joga, pilates, stretching czy pływanie,
który również je rozluźni. Ćwiczenia na kręgosłup pozwolą
wzmocnić mięśnie grzbietu i zachować odpowiednią postawę oraz przyczynią się do utrzymania prawidłowej wagi.
Zadbajmy też o to, by w naszej diecie znalazły się odpowiednie składniki odżywcze, takie jak wapń czy magnez.
Jedzmy jogurty, sery czy kalaﬁory i brokuły. Przyda nam się
tez witamina D, która przyspiesza wchłanianie wapnia. Nie
zapominajmy też o odpowiednim nawodnieniu w którym
pomoże nam naturalna woda mineralna Muszynianka.

Zdrowiej z Muszynianką

DIETA

DLA MÓZGU- JAK WSPOMÓC JEGO PRACĘ?

Mózg to genialny instrument, który pozwala na przetwarzanie, odbieranie oraz generowanie bodźców. Tak samo
jak płuca czy serce potrzebuje składników odżywczych. Jaka więc dieta jest dla niego najbardziej odpowiednia?
Mózg stanowi około 2% masy ludzkiego ciała i ważny średnio
1300 gram. Mimo niewielkiej wagi jest w stanie zużyć blisko
¼ energii dostarczonej organizmowi wraz z pożywieniem. W
80 % jest zbudowany z wody, jednak mimo to mieści w sobie
około 100 miliardów neuronów. Pozwalają one na odbiór
około 100 megabajtów informacji na sekundę.
Dzięki zbilansowanej diecie mózg może pracować sprawniej i
efektywniej. Poprawi się pamięć i koncentracja. To pokarmy
są odpowiedzialne za setki mechanizmów, które odpowiadają za intelektualne funkcje mózgu.

Szczególnie ważne dla pracy mózgu są minerały:
• Wapń – uczestniczy w prawidłowym procesie
przekazywania informacji międzykomórkowych
• Żelazo – nośnik tlenu, jego niedobór upośledza
zdolność rozumowania i zapamiętywania.
• Potas – poprawia dotlenienie mózgu
• Magnez – pomaga w przewodzeniu impulsów
nerwowo- mięśniowych. Chroni przed metalami
ciężkimi, które uszkadzają mózg

Antyoksydanty czyli przeciwutleniacze są to związki, których
głównym celem jest neutralizacja wolnych rodników. Te w
nadmiarze prowadzą do wielu poważnych konsekwencji.
Zwiększają ryzyko wielu chorób, przyspieszają procesy
starzenia się organizmu, powodują chorobę Alzhaimera.
Antyoksydanty to składniki, które sprawiają, że zachowamy
zdrową i świetną kondycję psychiczną oraz ﬁzyczną.
W owocach i warzywach znajdziemy:
• Witaminę C, która wesprze naszą odporność ( jagody,
truskawki, pietruszka, pomarańcze, cytryny, kapusta)
• Karotenoidy (pomarańcze, marchewki, bataty)
• Betalainy (marchew, burak)
• Flawonoidy (jagody, maliny)
Niezmiernie ważne są również kwasy tłuszczowe omega-3.
To one wspomagają zdolności poznawcze, lepsze zapamiętywanie, a także chronią nas przed procesami starzenia się
mózgu.
Znajdują się m.in. w:
•
•
•
•
•

Rybach (szczególnie łosoś, makrela, śledź, sardynki)
Owocach morza
Produktach sojowych
Olejach
Orzechach
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Właśnie dlatego zaleca się picie Myszynianki, która dostarczy Wam wyżej wymienionych minerałów i wspomoże
pracę mózgu. Pamiętaj, by wypijać minimum dwa litry wody
dziennie.

Zdrowiej z Muszynianką
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Podczas trwającej epidemii wiele ﬁrm, by chronić swoich pracowników zdecydowało się na zmiany w funkcjonowaniu i przejście na pracę zdalną. Home oﬃce jednak dla wielu osób to zupełna nowość. Jak pracować zdalnie i utrzymać prawidłowa wagę?
Jak nie przytyć? Nie podjadać!
Podjadanie jest często efektem znudzenia, które w sytuacji jakiej się znaleźliśmy może dopadać nas nieco
częściej. Kupuj tylko zdrowe i wartościowe przekąski,
po które będziesz mógł sięgnąć robiąc sobie przerwę
podczas domowej pracy przy biurku.

Zadbaj o zdrowe i wartościowe posiłki
Wiele osób postanowiło zrobić zapasy jedzenia, które
jak się często okazuje zostają zjadane szybciej niż się
spodziewaliśmy. Aby nie przytyć podczas pracy zdalnej
zadbaj o zdrowe, pełnowartościowe posiłki bogate w
witaminy. Zadbaj, by były one spożywane codziennie o
tej samej porze. Pozwoli Ci to utrzymać zdrowy bilans
kaloryczny, dzięki czemu zapewnisz sobie energię na
cały dzień.

Pij dużo wody
Odwodniony organizm często daje nam mylne znaki,
wydaje nam się wtedy, że jesteśmy głodni, a czasami by
zapobiec temu uczuciu wystarczy szklanka wody.
Wybieraj bogatą w żelazo, potas i magnez, taką jak
Muszynianka.

Pamiętaj o ruchu
Tycie podczas pracy zdalnej wynika również z małej
ilości ruchu. Często spędzamy pół dnia w jednej pozycji.
Aby zadbać o zdrowy kręgosłup i zachować prawidłową
wagę wykonuj codziennie ćwiczenia. Najlepiej robić
krótkie przerwy w trakcie trwającej pracy, spędź kilka
minut na rozciąganiu się lub przespaceruj się do kuchni
po szklankę wody. Jeżeli planujesz bardziej zaawansowane treningi wypożycz sprzęt z osiedlowej siłowni lub
poćwicz z trenerem personalnym online. Trening w
domu nie tylko wyjdzie Ci na zdrowie, ale też znacząco
poprawi Twoje samopoczucie.
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Jak zadbać o zdrowie psychiczne?
Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie ﬁzyczne. Jeżeli jesteśmy zestresowani, zasmuceni,
przygnębieni lub zmagamy się z jakimiś problemami, czy rozterkami nasze ciało również odmawia posłuszeństwa. Oto kilka sposób jak radzić sobie z problemami i pielęgnować zdrowie psychiczne:
Zdrowy sen

Otoczenie

Prawidłowy sen trwający nie mniej niż 6 i nie więcej
niż 8 godzin w zaciemnionym pomieszczeniu na
wygodnym łóżku ma ogromny wpływ na nasze
samopoczucie i zdrową psychikę. Niedobór snu
powoduje problemy z koncentracją i rozdrażnienie.

Przebywanie wśród ludzi, którzy nas drażnią, są
agresywni i wzbudzają w nas złe emocje powoduje,
że zaburzone staje się nasze poczucie bezpieczeństwa. Dobrym sposobem jest zmiana środowiska i
odcięcia się od takich osób.

Medytacja

Pielęgnacja marzeń

Medytacja poprawia pracę mózgu, zmniejsza niepokój oraz zwiększa zdolność do czerpania radości z
codziennego życia. To dobry sposób na zadbanie o
zdrowie psychiczne w miarę upływu lat.

Ważne jest, by przyjmować stan rzeczywisty, mieć
świadomość co jest tu i teraz. Jednak jednocześnie
nie rezygnować z marzeń i wyznaczonych celów.
Posiadanie ich czyni na szczęśliwszymi i powoduje
uśmiech na naszej twarzy.

Sport
Aktywność ﬁzyczna poprawia nie tylko kondycję, ale
również wpływa na samopoczucie podnosząc
wydzielanie się hormonów szczęścia.
Odżywianie
Pełnowartościowe posiłki spożywane o regularnych
porach dnia, a także sposób w jaki jemy ma ogromny
wpływ na nasze zdrowie. Estetyka podawanych
potraw, fakt, czy jemy w autobusie, samochodzie, na
stojąco, czy na siedząco również odgrywa ważną
rolę.
Nawadnianie organizmu
Zbyt mała ilość spożywanej wody wpływa źle na
nasze zdrowie i samopoczucie. Powoduje odwodnienie i może powodować zaburzenia psychiczne.
Zaleca się spożywanie minimum 2 litrów wody
dziennie. Wybierz bogatą w wapń, magnez, żelazo
taką jak Muszynianka.
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Na co zwrócić uwagę podczas zakupu maty
Zadbać o własną sylwetkę możemy w różny sposób, między innymi ćwicząc w domu. W takim przypadku warto
pomyśleć o zakupie maty, która zdecydowanie ułatwi trening. Na co powinniśmy zwrócić uwagę?
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 w głównej mierze
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 przedziale
od 2,5 do 3,5 mm. Z jednej strony mają zapewnić przyczepność, z
drugiej przeciwdziałają 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 przyrządów
do ćwiczeń: rowerków stacjonarnych, orbitreków, atlasów. W ten
sposób podłoga zyskuje zabezpieczenie od otarć, a sprzęt się nie
ślizga. Taka mata może też pełnić funkcję stabilizacyjną, jeśli
nawierzchnia jest nierówna.
Maty gimnastyczne
Są grubsze niż te przeznaczone do jogi, świetnie nadają się do
treningu gimnastycznego, a ich podstawowym celem jest ochrona przed uderzeniami i kontuzjami. Trudniej utrzymać na nich
równowagę, dlatego ćwiczy się na nich głównie w pozycji leżącej.
Mogą służyć też do celów rehabilitacyjnych i korekcyjnych.
Maty treningowe
Cieszą się największą popularnością i są najbardziej uniwersalne.
Wykorzystuje się je do różnego rodzaju treningów, między
innymi ćwiczeń ﬁtness, aerobowych czy pilatesu. Chronią przed
poślizgiem, otarciami, kontuzjami. Izolują też ciało osoby ćwiczącej od podłogi, za sprawą materiałów, z których są wykonane.
Znając rodzaje mat warto wybrać taką, która będzie przeznaczona specjalnie do wykonywanej przez nas aktywności. Na co
jeszcze zwrócić uwagę? Przede wszystkim na jej wymiary, które
winny odpowiadać rozmiarom użytkownika, zarówno wysokość,
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jak i szerokość powinny posiadać pewien zapas,
zapewniający komfortowe wykonywanie ćwiczeń.
Zastanawiając się nad grubością maty warto pamiętać, że im jest 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, po to, by wygodnie ją przechowywać lub
transportować. Zwróćmy też uwagę na materiały, z
których jest wykonana, zazwyczaj są to tworzywa
sztuczne, na bazie polipropylenu, gumy albo domieszek, przez co będą bardziej wytrzymałe oraz
łatwiejsze w utrzymaniu higieny.

