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Problemy z pamięcią, czy to normalne zjawisko?
Zaniki pamięci mogą przejawiać się na wiele sposobów. Czasami wynikają z naturalnego procesu starzenia się, a czasami mogą być spowodowane złą dietą i nadmiernym stresem.
Tymczasowa i sporadyczna utrata pamięci występuje naturalnie, choć powodują niepokój u osób, które ich doświadczają.
Ze zjawiskiem tym spotykamy się np. gdy pewnego popołudnia nie możesz przypomnieć sobie tytułu ﬁlmu, ale robisz to
dnia następnego.
W większości przypadków nie ma obaw do zmartwień. Utrata pamięci jest często zjawiskiem możliwym do opanowania i
odwracalnym.

Zapobieganie utracie pamięci
Mózg działa jak mięsień, im częściej go
używamy tym jest silniejszy. Aby wspomóc
jego pracę należy zadbać o zdrowy styl
życia, wysypiać się, unikać stresu i prawidłowo się odżywiać.
Magnez usprawnia pracę szarych komórek, dzięki czemu mamy lepszą pamięć i
koncentrację.
Dodatkowo
poprawia
komunikację między neuronami i zwiększa
gęstość synaps w mózgu, które są odpowiedzialne za zapamiętywanie i kojarzenie. By dostarczyć sobie tego niezbędnego
pierwiastka sięgnij po Muszyniankę, która
zawiera 131,7 mg magnezu/l.
Dieta powinna być bogata w witaminy z grupy B, C, E. Zaleca się
spożywanie kasz, migdałów, orzechów, rodzynek, produktów pełnoziarnistych, świeżych warzyw i
owoców. Oprócz wody mineralnej
bogatej w elektrolity warto pić
zielone herbaty i świeże soki.
W trakcie całego swojego życia
każdy z nas jest w stanie wykorzystać
maksymalnie 6% możliwości swojej
pamięci. Dlatego warto wspomagać pracę
mózgu i go trenować.
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Bardzo dużo mówi się o elektrolitach w kontekście diety, picia wody oraz prawidłowej równowagi organizmu. Ich
niedobór może doprowadzić do omdleń, drżenia ciała, zaburzeń rytmu serca. Elektrolity umożliwiają przewodzenie
impulsów nerwowych niezbędnych do funkcjonowania układu nerwowego i mózgu, bardzo ważną funkcję pełnią
również w skurczach i rozkurczach mięśni, w tym serca.
Czym są elektrolity?
Elektrolity niezbędne w organizmie to jony soli: magnez, sód, potas i wapń. Dostarczamy je wraz z wodą oraz
pożywieniem.
Do najważniejszych elektrolitów zaliczamy:
magnez- stabilizuje pracę układu nerwowego, usprawnia pracę szarych komórek, ma działanie uspokajające
sód- reguluje ciśnienie krwi, bierze udział w przewodzeniu impulsów nerwowych, chroni organizm przed
nadmierną utratą płynów
wapń- stanowi główny budulec kości i zębów, wpływa korzystnie na przemianę materii, jest niezbędny do
utrzymania prawidłowej pracy serca
potas- obniża ciśnienie krwi, pomaga w leczeniu alergii, bierze udział w regulacji pracy serca i innych mięśni
Jak uzupełniać elektrolity?
Aby zachować prawidłowy poziom elektrolitów w organizmie trzeba pamiętać o regularnym nawadnianiu,
najlepiej pijąc wysokomineralizowaną wodę taką jak Muszynianka. Stosuj dietę bogatą w sód i potas (np.
banany, pomidory, ryby, orzechy) oraz magnez (np. kakao, migdały, płatki owsiane, jabłka, pomarańcze).
Jak nie dopuścić do utraty elektrolitów w organizmie?
• podczas upałów ogranicz wysiłek ﬁzyczny
• stosuj zbilansowaną dietę bogatą w warzywa i owoce
• nawadniaj się
Prawidłowe wartości elektrolitów w organizmie
potas: 156 mg/L; 4 mmol/L
sód: 3250 mg/L; 142 mmol/L
magnez: 24 mg/L; 1 mmol/L
wapń: 100 mg/L; 2,5 mmol/L
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Zdrowa wątroba jest gwarancją prawidłowego
przebiegu wszystkich procesów, które zachodzą z jej
udziałem. Pełni bardzo wiele ważnych funkcji m.in.
odpowiada za trawienie, wytwarzanie glukozy, rozkład
węglowodanów, ﬁltrowanie krwi, oczyszczanie organizmu. Na szczęście wątroba posiada niezwykłe zdolności regeneracyjne, jednak zbyt duże uszkodzenia mogą
prowadzić do wielu poważnych chorób. Sprawdź jak
dbać o wątrobę.
Pamiętaj, że podstawą radzenia sobie z problemami z wątrobą jest właściwe odżywianie i unikanie
toksycznych substancji. Niektóre produkty wspierają pracę wątroby i pozwalają na szybszą jej regenerację. Zadbaj, by w Twojej diecie znalazły się
potrawy bogate w witaminę E, D, a także tłuszcze
omega-3. Zwiększ spożycie produktów bogatych w
potas. Miej przy sobie zawsze butelkę Muszynianki, która zawiera 6.4 mg/l potasu.
Czego lepiej unikać dla dobra wątroby?
By zapewnić prawidłową pracę wątrobie zrzuć
zbędne kilogramy. Prowadź aktywny tryb życia,
zmniejsz spożycie węglowodanów i tłuszczów
nasyconych.
Szczególnie unikaj:
•
•
•
•

tłustych potraw
soli
produktów bogatych w skrobię
produktów zawierających cukier

Zbilansowana dieta, odpowiednie nawodnienie i
aktywny tryb życia to kluczowy element proﬁlaktyki chorób cywilizacyjnych.
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Sprawdzone sposoby na stres
Długotrwały stres może mieć bardzo niekorzystny wpływa na nasze zdrowie. Może być przyczyną nadwagi, bezsenności, depresji i nadciśnienia. Stres powoduje bóle głowy oraz mięśni, jak sobie z nim poradzić?

Dieta na stres

Aktywność ﬁzyczna

Dzięki odpowiedniej diecie łatwo poradzić
sobie ze stresem. Jadłospis bogaty w wapń,
cynk, magnez i witaminę B złagodzi objawy
stresu, poprawi pamięć i myślenie. Sięgnij po
Muszyniankę, która dostarczy Ci niezbędnych minerałów.

Uprawianie sportu to jeden z
najlepszych sposobów na odstresowanie. Podczas wysiłku ﬁzycznego wyzwalane są endorﬁny,
które poprawiają nastrój i obniżają poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu.
Muzyka
Wysypianie się
7-8 godzin snu pozwala na zregenerowanie
organizmu. Na 2-3 godziny przed snem nie
powinno się już jeść. Warto również zadbać o
optymalne warunki snu, odpowiednia temperatura, wygodne łóżko i przewietrzoną sypialnię.
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Muzyka i muzykoterapia od dawna stosowane są na łagodzenie napięcia. Odpowiednio
dobrana muzyka obniża ciśnienie tętnicze,
obniża poziom kortyzolu we krwi, uspokaja.
Masaż
Stres może być przyczyną napięcia mięśni, bólów kręgosłupa i migren. Masaż relaksacyjny jest sposobem na przywrócenie wewnętrznego spokoju i równowagi. Przywraca
energię, dzięki której lepiej radzimy sobie z natłokiem
problemów.
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Co warto wiedzieć o wapniu?
Nie wszyscy zdają sobie sprawę jak ważną rolę w organizmie pełni wapń, zwłaszcza
w przypadku kobiet w ciąży oraz dzieci. Około 99% wapnia znajduje się w kościach
i zębach, w których jest podstawowym materiałem budulcowym. Pozostała ilość
pierwiastka znajduje się w płynach ustrojowych oraz tkankach miękkich, gdzie
spełnia inne niż budulcowe funkcje.
Rola wapnia w organizmie
Wapń poza udziałem w budowie kości i zębów pełni wiele
bardzo ważnych funkcji. Pierwiastek ten zapobiega gorączce, zwiększa koncentrację uwagi i wytrzymałość, uspokaja
nerwy. Odgrywa rolę w prawidłowym funkcjonowaniu
układu naczyniowego i wzmacnia serce. Bierze udział w
procesie skurczu mięśni szkieletowych. Wapń jest niezbędny przy procesie gojenia ran i krzepnięciu krwi.
Zapotrzebowanie na wapń
Zapotrzebowanie na wapń jest zróżnicowane w zależności
od płci, wieku i stanu ﬁzjologicznego. Zgodnie z zaleceniami
zapotrzebowanie dla niemowląt do 6 miesiąca życia wynosi
200 mg/dzień, dzieci w wieku 1-3 lat 700 mg/dzień. Najwięcej potrzebują dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat oraz
kobiety w ciąży 1300 mg/dzień.
Źródła wapnia w diecie
Woda mineralna Muszynianka dostarczy Ci 220 mg wapnia/l, a także innych niezbędnych do życia pierwiastków.
Duża zawartość wapnia znajduje się również w mleku.
Osobom nietolerującym laktozę zaleca się spożywanie
przetworów mlecznych zamiast mleka, w których część
laktozy została rozłożona. Należą do nich sery, jogurty,
keﬁry. Dobrym źródłem wapnia są również ryby, orzechy
laskowe, pistacje, suszone ﬁgi i morele, nasiona słonecznika,
sezam, migdały, płatki owsiane, otręby, szczypior, natka
pietruszki, jarmuż, kapusta włoska.
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Jak ważny jest
posiłek po
treningu?
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Posiłek po treningu jest zazwyczaj pomijany i niedoceniany. Jednak należy sobie uzmysłowić, że ma
on tak samo ważne znaczenie jak śniadanie. Jego pomijanie sprawia, że organizm ma problemy z
regeneracją, co przekłada się na jakość następnych treningów.
Posiłek spożywany po treningu powinien zawierać dwa podstawowe składniki białka i węglowodany. Białka
pełnią kluczową rolę w posiłku spożywanym po wysiłku siłowym, ponieważ umożliwiają odbudowę mięśni.
Prawidłowo skomponowany posiłek będzie miał wpływ na regenerację organizmu, budowanie sylwetki oraz
hamowanie katabolizmu mięśniowego spowodowanego treningiem.
Dostarcz organizmowi posiłków z dobrym białkiem. To właśnie ono będzie miało największe znaczenie przy
stymulacji syntezy włókien mięśniowych. Ilość białka powinna wahać się w granicach 0,25 – 0,4 g/kg masy
ciała. Kolejnym ważnym składnikiem posiłku są węglowodany. Ich optymalne zapotrzebowanie wynosi około
1-1,2 g/kg masy ciała. Ilość ta uzupełni zapasy glikogenu.
To posiłku potrenningowego zaleca się dodawanie małej ilości tłuszczu. W szczególności jeśli zależy nam na
spożyciu łatwostrawnego i szybko przyswajalnego posiłku.
Podczas wysiłku fizycznego nie zapomnij o nawodnieniu, miej przy sobie zawsze butelkę Muszynianki, która
dostarczy Ci niezbędnych minerałów.

Poradnik o zdrowym stylu życia. Nr 09 / Wrzesień 2020

