Poradnik o zdrowym stylu życia

Z D ROWI E J
z Musz yn ian k ą

Nr 04

Kwiecień 2021

JAKIE SĄ ZALETY
CIEPŁEJ I ZIMNEJ KĄPIELI?
MAGNEZ W
DIECIE OSÓB
AKTYWNYCH
FIZYCZNIE

Jak nawodnić i
nawilżyć skórę?

J a k p o p raw ić
t raw ien ie ?

Zdrowiej z Muszynianką

Jak poprawić
trawienie?
Trawienie to ważny, ale także złożony proces zachodzący w naszym
organizmie. Jednak o jego istotnej
funkcji najczęściej przypominamy
sobie dopiero wtedy, gdy pojawiają
się problemy. Wzdęcia, dyskomfort,
uczucie pełności, ból, to tylko
niektóre z problemów związanych z
trawieniem.

Jakie są przyczyny problemów trawiennych?
Problemy z niestrawnością najczęściej spowodowane są
niedostatecznym wydzielaniem enzymów trawiennych,
odczuwamy wtedy tzw. „ciężkość na żołądku”, zwłaszcza
po jedzeniu. Uczucie może być spowodowane np. nietolerancją laktozy lub innymi problemami. Gdy nie jesteśmy
pewni co nam dolega, warto udać się do lekarza i wykonać
badania. Jednak nieprzyjemne uczucie, które nam towarzyszy tuż po zjedzeniu posiłku, może być spowodowane złą
dietą i nieodpowiednim trybem życia. Wtedy warto podjąć
odpowiednie kroki, by temu zaradzić.
Co poprawia trawienie?
Aby proces trawienia mógł przebiegać prawidłowo, ważne
jest kompleksowe dbanie o organizm. Jedną z kluczowych
kwestii jest zdrowa dieta oraz prawidłowe nawodnienie
(Muszynianka nie tylko nawodni, ale dostarczy także
niezbędnych minerałów), a także aktywność ﬁzyczna. Czasami po posiłku wystarczy krótki spacer, byśmy mogli
poczuć się lepiej.
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Jak poprawić trawienie?
• Pij dużo wody (Muszynianka poleca się
do nawodnienia).
• Potrawy urozmaicaj produktami, które
poprawiają trawienie np. rzodkiewka,
pomidory, oliwki, ananas, cukinia,
suszone śliwki.
• Zastąp zwykłą sól jodowaną.
• Prowadź aktywny tryb życia. Regularne
ćwiczenia poprawiają trawienie
i wspomagają przemianę materii.

Zdrowiej z Muszynianką

JAKIE SĄ ZALETY CIEPŁEJ
I ZIMNEJ KĄPIELI?
Nie zawsze możemy zdecydować o tym czy w mieszkaniu będziemy posiadać wannę czy prysznic. Często wiąże się to z uwarunkowaniami, na które
nie mamy wpływu. Jednak na pewno możemy zdecydować o temperaturze naszej kąpieli. Zarówno zimne, jak i ciepłe mają swoje właściwości –
tylko jakie? Przeczytajcie sami!

Zalety zimnej kąpieli
• pobudza
• polepsza apetyt
• wzmacnia
odporność
• ujędrnia skórę
• zmniejsza ryzyko
infekcji i zachorowań

Zalety ciepłej kąpieli
• zmniejsza bóle
stawów
• oczyszcza zatoki
• usuwa toksyny ze
skóry
• działa uspokajająco
• rozluźnia mięśnie
• mobilizuje układ
sercowo-naczyniowy
• ułatwia zasypianie

Zarówno zimna, jak i ciepła kąpiel wiąże się z wieloma
zdrowotnymi korzyściami. Jednak o kondycję naszego
organizmu powinniśmy dbać kompleksowo. Odpowiednia dieta, wypijanie minimum dwóch litrów wody dziennie (Muszynianka poleca się do codziennego nawodnienia), aktywność ﬁzyczna oraz odpowiednia ilość snu to
podstawa naszego zdrowia i dobrego samopoczucia, o
tym warto pamiętać!
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Magnez w
diecie osób
aktywnych
ﬁzycznie
Magnez to jeden z ważniejszych
pierwiastków w naszym organizmie. O jego odpowiednią ilość
szczególnie powinni zadbać
sportowcy i osoby aktywne
ﬁzycznie. Ma on wpływ na układ
nerwowy, mięśniowy, krwionośny i naczyniowy człowieka.

Działania magnezu
Ten ważny dla życia minerał bierze udział w przemianach tłuszczów i węglowodanów oraz syntezie i rozpadzie ATP. Magnez bierze także udział w procesach syntezy białek mięśniowych, a także ze względu na swój zasadowy
charakter wpływa na stan równowagi kwasowo – zasadowej, często zaburzonej w wysiłku sportowym. Jego niezbędna obecność podczas trawienia
składników odżywczych powoduje, że jest on istotny dla sportowców, u
których główną kwestię odgrywa prędkość oraz efektywność wykorzystywania trawionych węglowodanów i białek do budowy masy mięśniowej.
Zapotrzebowanie na magnez
Zapotrzebowanie na magnez u dorosłej i zdrowej osoby wynosi 310-420 mg
na dobę. W przypadku sportowców jest ono jeszcze wyższe. Dlatego, aby
zapobiec jego niedoborom należy stosować dietę bogatą w ten pierwiastek
oraz wypijać odpowiednią ilość wody. Muszynianka bogata jest nie tylko w
magnez, ale inne niezbędne pierwiastki tj. wapń i żelazo.
Cennymi źródłami magnezu są kakao, soja, orzechy, zielone warzywa liściaste
(brukselka, szpinak), fasola, groch.
Muszynianka – bogata w wapń, magnez, potas, wodorowęglany oraz żelazo.
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Jak nawodnić i nawilżyć skórę?
Skóra stanowi barierę ochronną naszego organizmu. Codziennie narażana jest na działanie
różnych czynników zewnętrznych np. zmian pogodowych. Mimo iż każdy rodzaj skóry jest inny
i kosmetyki dobieramy bardzo indywidualnie, to są uniwersalne sposoby na jej pielęgnację.
Każda cera oraz skóra mają trochę inne
potrzeby, w zależności od rodzaju.
Jednak jest jedna rzecz, która łączy je
wszystkie – odpowiednie nawilżenie.
Chociaż stosowanie kremów nawilżających to podstawowa czynność, to
jednak nie zawsze wystarcza. O skórę
należy dbać kompleksowo, co jest dla
niej najważniejsze?
Picie wody to podstawa nawodnienia
nie tylko skóry, ale całego organizmu.
Woda pomaga oczyścić się z toksyn, a
także wspomaga przemianę materii.
Dzięki niej nawilżamy naszą skórę od
wewnątrz. Nadchodzą ciepłe dni, dlatego zawsze warto mieć ze sobą butelkę
wody mineralnej tj. Muszynianka. Dzięki
niej nie tylko uzupełnimy płyny, ale i
dostarczymy sobie niezbędnych minerałów.
Bardzo ważne dla naszej skóry jest
stosowanie kremów z ﬁltrem, by chronić
ją przed szkodliwymi promieniowaniami
UV. Nadmierna ilość słońca niszczy
naszą cerę, wysuszając ją i powodując
nieodwracalne zmiany.
Stres to kolejny czynnik, który szkodzi
naszemu organizmowi i również skórze.
Głównym jego skutkiem mogą być
podrażnienia, wysuszenia, wypryski na
twarzy i szybsze pojawianie się zmarszczek. By ograniczyć stres do minimum
warto słuchać relaksującej muzyki,
wysypiać się, medytować i uprawiać
jogę.

By mieć gładką i nawilżoną skórę warto również zadbać o
odpowiednią dietę, która będzie bogata w owoce i warzywa.
Należy wyeliminować przetworzoną żywność, która zawiera
konserwanty.
O kondycję skóry należy dbać kompleksowo i nawilżać ja
zarówno od zewnątrz, jak i od wewnątrz. Warto zadbać o
dietę bogatą w kwasy omega 3 oraz witaminy z grupy B, A i
E, wypijać minimum dwa litry wody dziennie (Muszynianka
poleca się do codziennego nawodnienia), prowadzić aktywny tryb życia, wysypiać się i ograniczyć stres.
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Wiosną
zamień
samochód
na rower!
Posiadanie samochodu to duża wygoda.
Jednak ze względu na zanieczyszczenia
jakie generuje, warto znaleźć alternatywny
sposób transportu, dzięki któremu zrobimy coś dobrego dla siebie i naszej planety.

Wskocz na rower
Zdecydowanie trwa rowerowy bum. Duże miasta
stawiają na ścieżki rowerowe, szlaki rowerowe oraz
rowerostrady – wszystko to, by zachęcić społeczeństwo do aktywności i porzucenia samochodów. W
miastach szybkie wypożyczalnie rowerów to już
standard, dzięki nim nawet w obcym mieście bez
problemu wypożyczymy rower np. za pomocą aplikacji na smartfona. Taka forma przemieszczania to
nie tylko zdrowie dla nas i dla planety, ale także spora
oszczędność i lepsze samopoczucie!
W jaki sposób jeszcze możemy się przemieszczać?
Gdy nie mamy dużego dystansu do przebycia,
możemy zrobić to na własnych nogach. Spacer podczas gdy za oknem świeci słońce i ćwierkają ptaki, to
nic bardziej przyjemnego. Dzięki temu możemy
odkryć nowe miejsca w okolicy, zaczerpnąć świeżego powietrza, a nawet zrzucić zbędne kilogramy.
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W ostatnim sezonie rosło zapotrzebowanie na hulajnogi. Taki rodzaj transportu jest bardzo poręczny –
po złożeniu możemy schować go np. pod biurkiem
lub w szaﬁe. Dlatego jest to świetne rozwiązanie,
gdy w domu nie posiadamy miejsca na rower.
Gdy planujemy daleką podróż, zamiast samochodu
warto wybrać pociąg. Podróż nimi jest wygodna,
tania i przyjemna. Wyprawę tym środkiem transportu warto zaplanować wcześniej i dokładnie sprawdzić połączenia.
Dużymi krokami nadchodzą ciepłe dni, dlatego
warto zastanowić się nad wyborem innego środka
transportu niż samochód. Będzie miało to pozytywny wpływ na naszą planetę, zdrowie i samopoczucie.

