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Wapń w diecie dziecka jest kluczowym pierwiastkiem. Zapewnia mu 
mocne kości i zdrowe zęby. Mocne kości są niezwykle ważne w okresie 
dorastania, dlatego rodzice powinni zadbać o to, by w jadłospisie 
malucha znalazły się produkty bogate w ten pierwiastek.

Wapń w diecie dziecka

Zapotrzebowanie na wapń

Ilość zalecanego wapnia zależne jest od wieku malu-
cha. Dzieci w przedziale wiekowym 1-3 powinny 
spożywać około 500 mg tego pierwiastka dziennie. 
Dzieci między 4 a 8 rokiem życia powinny dostarczać 
organizmowi około 800 mg wapnia dziennie, nato-
miast starsze dzieci i młodzież powinny spożywać 
1300 mg wapnia dziennie.

Skąd czerpać wapń?

Dobrym źródłem wapnia jest nabiał, zielone warzywa 
i suszone owoce.

Wapń to nie wszystko

Spożywanie odpowiedniej ilości wapnia wcale nie 
gwarantuje nam zdrowych i mocnych kości. To czyn-
nik ważny, ale niewystarczający. Liczy się przede 
wszystkim zbilansowana dieta, odpowiednie nawod-
nienie i aktywność fizyczna.
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Jeśli w pracy ciągle siedzisz za biurkiem i wydaje Ci się, że nie ma to żadnego wpływu na Twoje zdrowie, jesteś 
w błędzie. Nawet jeżeli drogę do biura pokonujesz pieszo lub na rowerze, to nie jest to jeszcze wystarczająca 
dawka ruchu. Sprawdź, jakie mogą być konsekwencje braku aktywności i jak możesz ich uniknąć.
 
Problemy ze zdrowiem

Zbyt długie przebywanie w pozycji siedzącej może doprowadzić do schorzeń kręgosłupa. Jest to częstą 
dolegliwością osób niewykonujących pracy fizycznej, a fizjoterapeuci mają pełne ręce roboty. Do tego 
od niedoboru ruchu można nabawić się żylaków i bólu stawów. Jednak nie są to przypadłości jedynie 
pracowników biurowych, ponieważ narażeni są na to także zawodowi kierowcy. Spędzają oni wiele 
godzin w małej kabinie ciężarówki, która na wiele dni pełni funkcję ich drugiego domu. Taka praca, 
podobnie jak siedzenie za biurkiem, może powodować problemy ze zdrowiem.

Rosnąca waga ciała

Przypadłością osób, które nie dostarczają swojemu organizmowi odpowiedniej dawki ruchu, bywa też 
nadwaga. Częste jedzenie w barach szybkiej obsługi, gdzie pod wpływem zachęcających reklam ludzie 
wybierają zbyt kaloryczne posiłki oraz szybkie przekąski zakupione w osiedlowych sklepikach, powodują 
wzrost wagi.
 
Możesz to zmienić!

Zmiana nawyków wcale nie musi być taka trudna. Wystarczy co jakiś czas wstać zza biurka i wykonać 
kilka prostych ćwiczeń. To pomoże mięśniom się rozluźnić i dotleni organizm. Zrezygnuj z windy na 
rzecz schodów, a będzie to dodatkowa porcja ruchu, która nie zajmie Ci zbyt wiele czasu.
 
Nie zapominaj o regularnym piciu naturalnej wody mineralnej. W staraniach o większą aktywność 
fizyczną wspiera Cię Muszynianka. Oprócz tego zrezygnuj z żywności wysokoprzetworzonej i postaraj 
się jeść 5 posiłków dziennie. Z pewnością po kilku tygodniach nowe, zdrowe zwyczaje wejdą Ci w 
nawyk i poprawisz swój stan zdrowia.
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co robić by chorować
 rzadziej

Jesień sprzyja infekcjom, a każda nawet ta najdrobniejsza może być przeszkodą w 
codziennym życiu. Jak wzmocnić układ odpornościowy w nadchodzących miesiącach? 
Jaki styl życia prowadzić, by chorować rzadziej?

Pierwszym i bardzo ważnym krokiem do wzmocnienia odporności jest poprawienie 
swojego stylu życia. Zdrowa dieta, odpowiednie nawodnienie i aktywność fizyczna to 
podstawa zdrowego układu immunologicznego.

Jesienią sięgajmy po sezonowe owoce i warzywa. Na kuchennym 
stole nie powinno zabraknąć śliwek, jabłek, dyni, gruszek czosnku 
czy marchewki. Pamiętajmy, że dobra dieta to dieta zbilansowa-
na, która dostarczy organizmowi różnorodnych składników. 
Bardzo istotne jest również picie dużej ilości wody. Miej przy 
sobie zawsze butelkę Muszynianki, która dostarczy Ci niezbęd-
nych minerałów.

Odporność wzmocnisz aktywnością fizyczną, w ładną pogodę 
wybierz się na spacer lub przejażdżkę rowerem. Nie bagateli-
zuj snu. Gdy chcemy cieszyć się zdrowiem sen jest równie 
ważny jak zdrowa dieta.

Unikaj cukru, który obniża poziom witaminy C oraz obniża 
ilość białych ciałek krwi. Odporność organizmu osłabia 
również nadmiar stresu. System obronny jest ściśle powią-
zany z systemem nerwowym, a stres zakłóca ich współ-
pracę. Dlatego każdego dnia znajduj chwilę na relaks i 
wypoczynek.

Nie zapomnij o witaminie D. O ile wiosną i latem nie 
brakuje jej w organizmie, tak w okresie zimowo-jesien-
nym należy ją suplementować. Gdy jest jej w organi-
zmie za mało, łatwiej o infekcje i przeziębienie. Dzieje 
się tak dlatego, że wpływa ona bezpośrednio na 
aktywność limfocytów i sprawia, że lepiej radzą sobie 
z różnymi patogenami.

O odporność zadbaj już dziś. Jej wzmocnienie 
wymaga czasu oraz różnorodnych działań. Odpor-
ności nie zbudujemy w przeciągu tygodnia czy 
miesiąca, budujemy ją latami. Dlatego stosuj 
zbilansowaną dietę, nawadniaj organizm, unikaj 
stresu, bądź aktywny fizycznie i ciesz się zdro-
wiem!
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Mózg jest jednym z najbardziej istotnych organów w organizmie człowieka i najważniejszą częścią układu nerwowego. Odpo-
wiada także za naszą zdolność do myślenia. Dlatego jest dla nas tak cenny i należy o niego dbać. Ma również potencjał, który 
możemy wykorzystać dzięki ćwiczeniom i w ten sposób aktywizować działanie tego organu. Ale jak sprawić, aby był on w jak 
najlepszej kondycji i pracował lepiej? Podpowiadamy kilka prostych sposobów.

Nauka

Uczenie się nowych rzeczy ma bardzo korzystny wpływ na nasz mózg. Nie muszą to być wcale skomplikowane rachun-
ki matematyczne. Zacznij rozwiązywać krzyżówki lub grać w szachy. Możesz też wykonywać czynności, do których nie 
przywykłeś, jak na przykład mycie zębów lewą ręką (lub prawą, jeśli jesteś leworęczny). Po kilku dniach zauważysz, że 
ta czynność sprawia Ci coraz mniejszą trudność. Dzieje się tak, ponieważ mózg się uczy, a taka nauka jest dla niego 
najlepszym treningiem.

Nie zapominaj o ćwiczeniu pamięci. Aby coś zapamiętać, musisz to kilka razy powtórzyć, ale pójdzie Ci dużo łatwiej, 
gdy będziesz miał z tym jakieś skojarzenia. Świetnym sposobem na trening mózgu jest też nauka języków obcych. Jeśli 
chciałeś kiedykolwiek nauczyć się nowego języka, teraz masz ku temu argument.

Odpoczynek

Mózg również może być zmęczony. Dopilnuj, aby miał czas na odpoczynek. Najlepszą formą relaksu dla niego jest sen. 
Zadbaj, aby był on spokojny. Wiele osób ma nawyk używania komputera i telefonu tuż przed snem, jeśli należysz do tej 
grupy, postaraj się zmienić przyzwyczajenia. Światło ekranu męczy nie tylko oczy, ale też mózg, któremu wysyła mylącą 
informację, że wciąż jest dzień. To sprawia, że nie jesteś w stanie wejść w najgłębszą fazę snu.

Zdrowy tryb życia

Sposób, w jaki żyjemy, ma wpływ na nasz umysł. Jeśli chcesz 
zadbać o swój pamiętaj, aby zdrowo się odżywiać. Szczegól-
nie pomocne będą w tym kwasy omega-3. Ich podstawo-
wym źródłem są tłuste ryby morskie. Jeśli nie przepadasz 
za rybami, możesz zażywać tran w kapsułkach, który ma 
podobne właściwości.

W parze ze zdrowym jedzeniem idzie też aktywność fizyczna. 
Postaw na sport, który najbardziej lubisz, a podczas wysiłku 
niech towarzyszy Ci naturalna woda mineralna, Muszynianka. 
Picie wody w trakcie ćwiczeń zapobiegnie 
odwodnieniu i ugasi pragnienie.

Czy warto ćwiczyć mózg?

Poradnik o zdrowym stylu życia. 
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Jak dobrze 
biegać?
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Jak biegać, by sport ten stał się przyjemnością? Jakie korzyści uzyskamy biegając? Jak biegać zdrowo? Na te pytania 
postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Gdzie najlepiej biegać?
 
Kiedy zastanawiasz się gdzie zacząć biegać, kieruj się prostą zasadą, zawsze tam gdzie jest bezpiecznie. Trasy tury-
styczne, bieżnia, czy boisko są zawsze bezpieczniejsze niż ulica. W obecnej sytuacji wybieraj miejsca niezatłoczone, 
blisko Twojego domu. Pamiętaj zdrowie jest najważniejsze.

Czego unikać podczas biegania?

Jest kilka rzeczy, których należy unikać, by się nie zniechęcić. Nie staraj się robić długich kroków, kosztują Cię one 
więcej energii, a bieganie jest wtedy mniej przyjemne. Stawiaj pewnie całą stopę na podłożu, w żadnym wypadku 
nie biegaj na palcach, możesz zrobić sobie krzywdę. Bieganie to zdecydowanie intensywny sport, więc pamiętaj o 
prawidłowym oddychaniu. Ubierz się adekwatnie do pogody, nie ubieraj się na cebulkę, nawet gdy chcesz spalić 
więcej kilogramów. Nadmiernie się pocąc wcale nie ubędzie Ci niechcianego tłuszczu, a jedynie możesz złapać 
przeziębienie.

Czy sprzęt ma znaczenie?

Wygodne buty i odpowiednie ubranie są bardzo ważne dla biegacza. Jednak nie muszą być one profesjonalne, 
ważne byś dobrze się w nich czuł. Na pewno brak idealnego sprzętu nie powinien być wymówką od rozpoczęcia 
przygody z treningami!

Dieta

Posiłek przed i po treningu powinien być lekki. O prawidłowe nawodnienie powinieneś dbać cały dzień. Na około 
godzinę przed treningiem warto wypić około 250 ml wody. Wybieraj wysokomineralizowaną taką jak Muszynianka.

Korzyści z biegania

Regularna aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu mięśni i kości w dobrym stanie, a także obniża ryzyko zacho-
rowań na cukrzycę, pomaga w walce z nadciśnieniem i zbyt wysokim cholesterolem. Bieganie to świetny sposób 
na dbanie o zdrowie!

Poradnik o zdrowym stylu życia. 


