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Poradnik o zdrowym stylu życia. 

Katar, zwany inaczej nieżytem nosa, to stan, który jest związany z infekcjami 
górnych dróg oddechowych. Pojawia się wydzielina z nosa, ponieważ organizm 
próbuje w ten sposób pozbyć się wirusów. Akademia Zdrowia Muszynianki podpo-
wiada, co zrobić, aby zniwelować skutek infekcji i szybciej pozbyć się kataru.

Uporczywy katar- jak sobie 
z nim radzić?

Jazda na rowerze

Wiosna to idealny moment na odkurzenie zapo-
mnianego przez zimę roweru. W Polsce dostęp-
nych jest wiele pięknych i malowniczych tras, gdzie 
możemy udać się na wycieczkę. Godzina jazdy 
pozwala na spalenie około 500 kalorii i to bez więk-
szego wysiłku. Więc nie zastanawiaj się dłużej, 
tylko wskakuj na rower!

Siłownia zewnętrzna

To coś dla miłośników sportów stacjonarnych. Wy-
konamy na niej treningi całego ciała i spalimy 
tkankę tłuszczową. Idealne dla dzieci, młodzieży,      
a także seniorów. Szereg dostępnych urządzeń 
pozwoli na wykonanie takiego samego treningu jak 
na tradycyjnej siłowni.

Nordic walking

Forma aktywności, która polega na marszu ze  spe-
cjalnymi kijkami. Idealnie rozwija mięśnie i pozwala 

na spalanie kalorii, nie obciążając stawów. To świetny 
wybór, zwłaszcza gdy dopiero zaczynamy swoją przy-
godę ze sportem. 

Joga

Istnieje wiele rodzajów jogi, dlatego każdy z pewno-
ścią znajdzie coś dla siebie. To idealny sposób na spę-
dzenie wolnego czasu wiosną, bo jedynie czego 
potrzebujesz to mata i wygodny strój. Joga wycisza, 
wzmacnia mięśnie i poprawia samopoczucie!

Wiosna to świetna pora, by zacząć swoją przygodę ze 
sportem, bieganie, jazda na rowerze, nordic walking, 
joga czy siłownia zewnętrzna, to tylko nieliczne                
z możliwości jakie mamy. Pamiętajmy, że podczas 
aktywności fizycznej należy zadbać o prawidłowe 
nawodnienie, dlatego zawsze miejcie przy sobie 
butelkę Muszynianki, która nie tylko nawodni, ale 
także uzupełni organizm w niezbędne minerały. 

Muszynianka dla wszystkich aktywnych fizycznie!

Sporty, które warto uprawiać wiosną
Wraz z nadejściem wiosny pojawia się wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. Zima dobiega końca,             
a za oknem świeci słońce, to czas, by porzucić domową siłownie i aktywnie spędzać czas na świeżym powie-
trzu. Podpowiadamy jakie sporty warto uprawiać wiosną.
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JAKIE MOGĄ BYĆ 
PRZYCZYNY CIĄGŁEGO 
GŁODU?
Jedną z głównych przyczyn nadmiernego głodu może być niedosypianie.             
U osób, które śpią krótko lub miewają problemy ze snem, zwiększa się poziom 
hormonu odpowiedzialnego za głód.

Wraz z nadejściem wiosny pojawia się wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. Zima dobiega końca,             
a za oknem świeci słońce, to czas, by porzucić domową siłownie i aktywnie spędzać czas na świeżym powie-
trzu. Podpowiadamy jakie sporty warto uprawiać wiosną.

Zbyt mała ilość wypijanej wody

Niejednokrotnie może zdarzyć się tak że burczenie 
w brzuchu może być przyczyną odwodnienia. Takie 
odgłosy z żołądka są wynikiem zamieszania, które 
ma miejsce w podwzgórzu, czyli części mózgu, 
która odpowiedzialna jest zarówno za apetyt, jak          
i uczucie pragnienia. Tym sposobem zamiast 
sięgnąć po szklankę wody, sięgasz po przekąskę. 
Pamiętajmy, że należy wypijać minimum dwa litry 
wody dziennie, Miejcie przy sobie zawsze butelkę 
Muszynianki, która nie tylko w odpowiedni sposób 
Was nawodni, ale także dostarczy niezbędnych 
minerałów. Muszynianka to woda bogata w wapń, 
magnez, żelazo, potas oraz wodorowęglany.

Stres

Za produkcję hormonu głodu odpowiedzialny jest 
również długotrwały stres, który zwiększa produk-
cję kortyzolu, odpowiedzialnego między, innymi za 
uczucie głodu.

Zbyt mała liczba posiłków

Osoby, które spożywają trzy posiłki dziennie, narażo-
ne są na częstsze odczuwanie głodu. Dietetycy zale-
cają spożywanie pięciu posiłków dziennie, składają-
cych się z mniejszych porcji. Ważne jest również, by 
jeść o regularnych porach.

Jak zahamować uczucie ciągłego głodu?

Jadaj regularnie, pięć posiłków dziennie. Pamiętaj, by 
były one bogate w warzywa i owoce.
Pij wodę, miej pod ręką zawsze butelkę Muszynianki.
Sypiaj regularnie i staraj się kłaść spać zawsze o tej 
samej porze
Unikaj sytuacji, które powodują stres.
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Wiosenna 
alergia, jak 
sobie z nią 
radzić?
 
Wielkimi krokami zbliża się wiosna. 
Z utęsknieniem wypatrujemy pierw-
szych promieni słońca, czekamy na 
długie dni i nie możemy doczekać się 
kiedy w końcu będziemy mogli scho-
wać głęboko do szafy czapki i ręka-
wiczki. Jednak dla alergików to nie jest 
najłatwiejszy czas. Uporczywy katar, 
ciągłe odczucie zmęczenia, pieczenie 
oczu – to wszystko potrafi znacznie 
utrudnić funkcjonowanie. Jak radzić 
sobie z wiosenną alergią?

Na alergie cierpi coraz więcej Polaków. Dzieje się tak za sprawą postę-
pu cywilizacyjnego. Coraz częściej z braku czasu izolujemy się od 
natury, prowadzimy niezdrowy tryb życia, przebywamy w zanieczysz-
czonym środowisku, spożywamy przetworzoną żywność. Te czynniki 
osłabiają naszą florę bakteryjną.

Jak złagodzić objawy alergii?

•  Starać się nie przebywać na dworze, gdy występuje wysokie 
     stężenie pyłków.
•  Po powrocie do domu myć dokładnie ręce i twarz.
•  Myć codziennie włosy.
•  Nie otwierać okien podczas jazdy samochodem.
•  Podczas pobytu na świeżym powietrzu chronić oczy okularami, 
    a głowę czapką.
•  Zadbaj o prawidłową dietę

Alergie mogą być nasilane przez nieodpowiednią dietę, która jest 
bogata w cukry, sole i niezdrowe tłuszcze. Ważne jest, by wzbogacić 
dietę w produkty, które wzmacniają układ odpornościowy, działają 
przeciwzapalnie, antyseptycznie i przeciwbakteryjnie. Zadbaj oto, by       
w codziennej diecie nie zabrakło czosnku, jabłek, czarnego kminku. 
Zdrowa dieta to również odpowiednie nawodnienie. Wybierz  natural-
ną wodę mineralną taką jak Muszynianka.
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dostarczać organizmowi komponując prawi-
dłową dietę.
 
Gdzie znajdziemy żelazo?

Kluczem do utrzymania prawidłowego pozio-
mu żelaza jest odpowiednio skomponowana 
dieta. Najwięcej żelaza znajduje się w czerwo-
nym mięsie, a więc baraninie, wołowinie czy 
cielęcinie. Bogatym źródłem tego pierwiastka 
są także przetwory mięsne, takie jak kaszanka, 
wątroba i podroby. Znajdziemy go również               
w rybach taki jak makrele, sardynki i śledzie. 
Żelazo stanowi także składnik produktów 
niemięsnych, Wegetarianie powinni włączyć 
do swojej diety bób, groszek, koper, szpinak                
i pietruszkę. Bogatym źródłem wielu pier-
wiastków jest także mineralna woda Muszy-
nianka. Oprócz żelaza znajdziecie tam również 
inne, cenne pierwiastki tj. magnez, potas czy 
wapń. 

Żelazo stanowi cenny pierwiastek, który jest 
niezbędny w naszym organizmie, jednak samo 
włączenie go do diety może okazać się niewy-
starczające. Ważne jest, by był dobrze wchła-
niany z układu pokarmowego. Dlatego szcze-
gólnie należy zadbać o odpowiednią dietę. 

Jaka jest rola żelaza w organizmie?

•  Jest niezbędne do produkcji czerwonych 
    krwinek.
•  Wspiera układ immunologiczny.
•  Zapobiega anemii.
•  Wchodzi w skład wielu enzymów.
•  Wchodzi w skład krwinek czerwonych 
     i mioglobiny. 
•  Pełni ważną rolę przy transporcie tlenu 
    w tkankach mięśniowych.
•  Warunkuje prawidłowy rozwój płodu.
•  Wspomaga walkę z wolnymi rodnikami.
•  Wspiera pracę mózgu.
• Jest niezbędne w prawidłowej regulacji 
   układu nerwowego.
•  Stanowi składnik wielu enzymów.
•  Dodaje energii.

Odpowiedni poziom żelaza we krwi warunkuje 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jego 
niedobór poważnie wpływa na kondycję nasze-
go zdrowia. Powoduje anemię, a także jest 
przyczyną złego samopoczucia, zmęczenia,                        
a nawet problemów z oddychaniem. Żelazo to 
niezwykle istotny pierwiastek, który należy 
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Żelazo i jego właściwości
Żelazo stanowi jeden z podstawowych minerałów w naszej diecie. Między innymi 
odpowiada za prawidłowy wzrok, regeneracje tkanek, niweluje uczucie zmęczenia. 
Dlaczego jeszcze jest tak ważne?
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Jak w kilku krokach dbać o środowisko?

Segreguj śmieci

Segregacja odpadów to jeden z najprostszych 
kroków, dzięki którym możemy przyczynić się do 
wzmocnienia ochrony naszego środowiska. Znajdź         
w domu trochę miejsca na cztery osobne pojemniki, 
do których osobno wrzucać będziesz papier, szkło, 
plastik i odpady zmieszane.

Oszczędzaj wodę

Ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie środowiska                
i brak rozsądku w korzystaniu z wody sprawiają, że 
jej zasoby zaczynają się wyczerpywać. By tego unik-
nąć, wybieraj prysznic zamiast kąpieli w wannie, 
zakręcaj wodę podczas mycia zębów, zbieraj desz-
czówkę w ogrodzie, uruchamiaj tylko pełną pralkę                 
i zmywarkę oraz napraw cieknący kran.
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Szanuj naturę

Zadbaj oto, by w Twoim otoczeniu było jej jak 
najwięcej. Nie deptaj trawników i nie parkuj na nich 
samochodu. Sadź drzewa, hoduj kwiaty, dzięki 
którym pojawią się pszczoły w twojej okolicy. 
Pszczoły zapewniają żywność nie tylko nam, lecz 
dzięki nim paszę mają również zwierzęta.

Wybieraj eko źródła ciepła

Niekwestionowanym źródłem ciepła w Polsce,                 
w dalszym ciągu, pozostaje węgiel i to on odpowiada 
za zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju. 
Warto rozważyć dostępność innych rozwiązań. 
Zadbać o ekologię, zastanowić się nad efektami 
korzystania ze starych i wadliwych urządzeń grzew-
czych. Sięgając po fachową wiedzę ekspertów,                 
w kwestii wyboru nowych, lepszych i wydajniejszych 
źródeł ciepła. Pamiętajmy, że jutro zaczyna się dziś.
Jak widzisz, wystarczy kilka prostych kroków, aby 
ocalić środowisko naturalne od totalnej dewastacji.

Jak chronić 
środowisko?
Przyroda to niekwestionowane dobro 
ludzkości. Dla wielu z nas stanowi synonim 
piękna i zdrowia. Piesze wędrówki po 
lasach, górskie wycieczki czy kąpiele                     
w jeziorze – natura stwarza nam niezliczo-
ne możliwości oderwania się od codzien-
ności.
Należy jednak pamiętać, że natura to nie 
tylko miejsce naszej egzystencji, to także 
dom dla olbrzymiej ilości zwierząt. A sym-
bioza to najlepszy element wspólny tego 
naturalnego układu.


