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Zdrowiej
z Muszynianką

Chyba większość nas doświadczyła kiedyś uczucia, jakim jest opuchnięcie czy uczucie ociężałości, które stanowią 
efekt zatrzymania wody w organizmie. Jakie są tego realne przyczyny i jak sobie z nimi poradzić?

Dlaczego woda zatrzymuje się w 
organizmie? 

O nadmiarze wody w organizmie 
mówimy, gdy gromadzi się w prze-
strzeniach międzykomórkowych. 
Bardzo często pojęcie to słyszymy 
w odniesieniu do kobiet, rzadziej 
względem mężczyzn. Może dlate-
go, że zjawisko to towarzyszy 
wielu paniom w czasie miesiączki. 
Wahania hormonalne mimo, że 
wpływają na nadmiar wody              
w ciele, nie stanowią jednak jedy-
nej przyczyny. Wśród innych 
powodów wymienia się także zbyt 
małą ilość płynów dostarczanych 
do organizmu, złe odżywianie             
i niską aktywność fizyczną. 

Czym to się objawia?

Gromadzenie wody w ciele obja-
wia się opuchlizną w różnych miej-
scach, np. w palcach, kostkach, na 
brzuchu lub twarzy. Wiąże się ono 
też z tymczasowym wzrostem 
masy ciała oraz odczuwaniem 
ciasnoty w butach. Obrzęk może 
pojawić się o dowolnej porze dnia, 
niekiedy towarzyszą mu takie 
objawy, jak ból głowy, problemy          
z koncentracją czy zmęczenie. 

Jak z tym walczyć? 

Po pierwsze zapobiegajmy, czyli 
zadbajmy o aktywność każdego dnia. 
Jeśli pracujemy przy biurku, pamiętaj-
my o regularnym podnoszeniu się 
znad niego i wybierzmy chodzenie po 
schodach zamiast korzystania                 
z windy. Uprawiajmy też sport! Ogra-
niczmy posiłki zawierające dużą ilość 
soli i pijmy przynajmniej 1,5 litra 
wody dziennie (najlepiej bogatej           
w cenne składniki odżywcze, jak            
w przypadku Muszynianki). Miejmy 
na uwadze, że aktywność fizyczna 
zwiększa zapotrzebowanie na cenne 
minerały. Sięgajmy więc po świeże 
warzywa i owoce, które uzupełnią te 
niedobory i dostarczą witamin. 
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JAK 
KOMPAKTOWO SPAKOWAĆ 

PLECAK NA GÓRSKĄ WYCIECZKĘ? 

Jak z tym walczyć? 

Po pierwsze zapobiegajmy, czyli 
zadbajmy o aktywność każdego dnia. 
Jeśli pracujemy przy biurku, pamiętaj-
my o regularnym podnoszeniu się 
znad niego i wybierzmy chodzenie po 
schodach zamiast korzystania                 
z windy. Uprawiajmy też sport! Ogra-
niczmy posiłki zawierające dużą ilość 
soli i pijmy przynajmniej 1,5 litra 
wody dziennie (najlepiej bogatej           
w cenne składniki odżywcze, jak            
w przypadku Muszynianki). Miejmy 
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zwiększa zapotrzebowanie na cenne 
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Wybierając się w góry bardzo często zastanawiamy się, w jaki sposób rozsądnie się spakować, by zabrać 
wszystkie niezbędne rzeczy. I jak to zrobić, żeby przesadnie nie obciążyć bagażu. Oto kilka patentów, 
które nam to ułatwią.
 

Zdrowiej z MuszyniankąZdrowiej z Muszynianką

Wybieramy wielkość plecaka

Pierwszym wyzwaniem, które stoi przed nami, jest 

dobranie właściwego plecaka. Zastanówmy się, jak duży 

powinien być. Zasada mówi, że im większy plecak, tym 

więcej zabierzemy, ale nie warto niepotrzebnie go obcią-

żać. Litraż powinien być więc uzależniony przede 

wszystkim od długości wędrówki. W razie, gdyby nie 

udało nam się zapełnić go w całości, możemy zaopatrzyć 

się w paski kompresyjne. Zmniejszymy w ten sposób 

jego objętość i zapobiegniemy przemieszczaniu się 

zawartości.

Robimy listę rzeczy do zabrania

Przed przystąpieniem do pakowania koniecznie 

sprawdźmy prognozę pogody oraz określmy teren, po 

którym będziemy się poruszać. Te informacje pozwolą 

nam, między innymi ustalić, ile jedzenia należy zabrać 

oraz jakie ubrania powinny znaleźć się w plecaku. Warto 

stworzyć listę rzeczy do zabrania. To pozwoli spojrzeć 

krytycznym okiem na nasze wybory. 

Wśród przedmiotów, które należy zabrać, powinny 

znaleźć się: krem z filtrem, mapa, w pełni naładowany 

telefon wraz z ładowarką, jedzenie na drogę, picie, 

cieplejsza bluza lub polar, wygodne buty i skarpetki oraz 

coś, co uchroni nas przed deszczem. Przydać może się 

także kapelusz oraz okulary.

Pakujemy się rozsądnie

Podczas pakowania pamiętajmy o zasadzie – im mniej, 

tym lepiej. Miejmy na uwadze to, że będziemy dźwigać 

plecak przez wiele godzin, dlatego nie dokładajmy sobie 

niepotrzebnie ciężaru. Zaleca się, by jego waga nie 

przekraczała 25% masy naszego ciała. Jeśli zabieramy 

ze sobą jedzenie i akcesoria biwakowe, które zazwyczaj 

ważą najwięcej, to powinny one powędrować na sam dół. 

Następnie pakujemy buty. Te układamy noskiem                  

w stronę cholewki, dzięki czemu nie marnujemy miejsca, 

a do ich wnętrza śmiało można włożyć zwiniętą bieliznę 

lub skarpetki. Na wierzchu umieszczamy jedzenie oraz 

ubrania. Bluzę i kurtkę przeciwdeszczową dajemy jak 

najwyżej, żeby móc je wyciągnąć w razie potrzeby. Nie 

składajmy ich w kostkę, lepiej zwinąć je w rulon.

 

Zaopatrzmy się w wodoodporny worek, który nałożymy 

na plecak po to, by nie przemókł. W klapie powinny 

znaleźć się rzeczy, z których będziemy korzystać 

podczas marszu, między innymi mapa, telefon, pieniądze 

oraz dokumenty. Dzięki temu będziemy mieli do nich 

łatwy dostęp, ale i pewność, że nie zginą. W bocznych 

kieszonkach możemy umiejscowić przekąski i artykuły 

pierwszej potrzeby. To również dobre miejsce na butel-

kę czegoś do picia. Naturalna woda mineralna, taka jak 

Muszynianka, dostarczy nam niezbędnych składników 

mineralnych w czasie wędrówki.
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Jak ćwiczyć w czasie 
upałów?
Lato nierozerwalnie wiąże się z wysokimi tempera-
turami. Gdy słupek sięga ponad 30°C najchętniej 
położylibyśmy się do łóżka albo rozłożyli nad 
wodą. Co i czy warto ćwiczyć w trakcie upałów?

Zacznijmy od tego, że aktywność podczas wysokich temperatur 

na zewnątrz nie zawsze jest dobrym pomysłem z powodów 

zdrowotnych. Z drugiej strony, wykorzystanie tego argumentu, 

aby wykręcić się od ćwiczeń może prowadzić do długich przerw 

w trenowaniu. Dlatego warto się ruszać, trzeba tylko robić to 

umiejętnie. Gdy żar leje się z nieba, niektóre z naszych nawyków 

muszą ulec zmianie. Jeśli kochamy wysiłek na świeżym powie-

trzu, w gorące dni lepiej postawić na trening             w basenie, 

klimatyzowanej siłowni, czy na zajęcia fitness. W grę wchodzą 

też ćwiczenia w domu. Nie upierajmy się koniecznie przy biega-

niu na świeżym powietrzu. Jeśli mimo temperatury chcemy 

ćwiczyć w terenie, warto wziąć pod uwagę kilka kwestii. 

Wybierzmy właściwą porę najlepiej do godz. 11:00 albo po 

18:00. Wtedy największa duchota i słońce będą dopiero przed 

lub za nami. W samo południe można łatwo nabawić się udaru. 

Jeśli nie mamy czasu trenować rano lub wieczorem, tylko                

w trakcie dnia, to postawmy na lżejszy wysiłek. Bez względu na 

to pamiętajmy o regularnym nawadnianiu, przed, po i w trakcie 

treningu, a także w czasie całego dnia. Nie pijmy jednak 

duszkiem, tylko co jakiś czas i po trochu. Zapewni to lepszą 

przyswajalność płynów i składników mineralnych. Sięgajmy 

regularnie po naturalną wodę mineralną, taką jak Muszynianka. 

Nie należy zapominać też o posiłkach, są niezwykle ważne, gdy 

planujemy treningi.

Podczas aktywności latem wsparciem może okazać się także 

odpowiedni ubiór. Przyda się termoaktywna odzież, która 

odprowadzi pot na zewnątrz i będzie „oddychająca”. Dzięki 

temu nie będziemy biegać w mokrej koszulce i będzie nam 

chłodniej. Jeśli jesteśmy ubrani w krótkie spodenki i top, 

przyda się krem z filtrem. Unikajmy ubrań w czarnych 

kolorach, a na głowę załóżmy czapkę z daszkiem, by chronić 

się przed słońcem (warto, by miała przewiewną siateczkę). 

Możemy też zabrać ze sobą mokry ręcznik, który położymy 

w trakcie treningu na kark. Róbmy to jednak ostrożnie, by 

nie doznać szoku termicznego spowodowanego nagłą 

zmianą temperatur.

 

Ważną częścią treningu jest rozgrzewka, bez niej możemy 

nabawić się kontuzji. Jeśli w trakcie aktywności źle się 

poczujemy, nie katujmy się i nie róbmy nic na siłę. Schowaj-

my się w cieniu, odpocznijmy i napijmy się wody.

Zdrowiej z Muszynianką
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Wielkimi krokami nadchodzi sezon urlopowy. W związku z tym stanie przed nami nie tylko wybór kierunku 
wyjazdu, ale i sposób ochrony przed słońcem. Jak możemy zapobiec jego szkodliwemu działaniu?
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA 
SŁOŃCE?
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Wielkimi krokami nadchodzi sezon urlopowy. W związku z tym stanie przed nami nie tylko wybór kierunku 
wyjazdu, ale i sposób ochrony przed słońcem. Jak możemy zapobiec jego szkodliwemu działaniu?

Chociaż kochamy promienie słoneczne, to zazwyczaj 
każdy z nas zdaje sobie sprawę z ich niekorzystnego 
wpływu na stan skóry. Szkodzą w głównej mierze 
promienie UVA, doprowadzające do fotouszkodzeń 
degradując włókna kolagenowe, które odpowiedzialne są 
za jędrność ciała. Fotostarzenie przyspiesza też powsta-
wanie zmarszczek i przebarwień. Z kolei UVB to promie-
niowanie, które dociera do płytkich warstw naskórka. 
Może powodować ich zaczerwienienie i podrażnienie. 
Wystarczy już 15-20 minut ekspozycji na słońcu, by 
uruchomić te procesy.

Dlatego należy sięgać po kremy z filtrami UV. Znajdujące 
się na opakowaniu oznaczenie SPF  określa stopień 
ochrony skóry przed promieniowaniem. Wyróżnia się 
następujące stopnie SPF: 2-6 (niski), 8-12 (średni), 15-25 
(wysoki), 30-50 (bardzo wysoki), powyżej 50 (ultrawyso-
ki). W preparatach powinny znaleźć się filtry przeciwko 
wcześniej wspomnianym promieniom UVA oraz UVB. 
Zabezpieczą nas przed ich szkodliwym działaniem, prze-
barwieniami, jak również pozwolą uzyskać atrakcyjną 
opaleniznę.

Wybierając krem z filtrem i jego moc musimy wziąć pod 
uwagę czy to nasza pierwsza ekspozycja na słońce w tym 
sezonie, jaka jest nasza karnacja oraz jak bardzo chcemy 
się opalić. Najlepiej zacząć od kosmetyku z wysokim 
filtrem, a z każdym kolejnym dniem zmniejszać jego moc. 
Im wyższe SPF, tym dłużej możemy przebywać na słońcu 
unikając poparzeń słonecznych. 

Kremem smarujemy się około 30 minut przed wyjściem 
na zewnątrz. Pamiętajmy, że jednorazowe nałożenie 
kosmetyku nie ochroni nas przez cały dzień, dlatego 
aplikację należy powtarzać co około 2 godziny i po każdym 
wyjściu z wody. Pot i ciągłe dotykanie sprawiają, że kremy 
z nas spływają, dlatego warto przemyśleć zakup kosmety-
ków wodoodpornych. Nakładajmy je  dużą warstwą, na 
całe ciało, dokładnie. Smarujmy się również wówczas, gdy 
słońce jest za chmurami, bo wbrew pozorom wtedy 
również może nas poparzyć. Jeśli do tego dojdzie, sięgnij-
my po żel z aloesu, który przyniesie ulgę, ukoi i wyleczy 

skórę. Podobne działanie ma balsam po opalaniu,  a skład-
niki zawarte w nim stymulują syntezę melaniny, zapewnia-
jąc trwałą i równomierną opaleniznę.

Niestety kremy z filtrami nie chronią przed udarem ciepl-
nym, dlatego zachowajmy rozsądek. Przed słońcem uchro-
ni nas także przewiewne ubranie, kapelusz w jasnym 
odcieniu oraz okulary przeciwsłoneczne, które zabezpie-
czą delikatną skórę okolicy oczu. Jeśli nie ma takiej 
konieczności, warto wystrzegać się przebywania na 
zewnątrz w momencie jego największej aktywności, czyli 
pomiędzy godz. 11:00 a 15:00.

Latem nie zapomnijmy też o właściwym nawodnieniu. Jeśli 
pijemy zbyt mało, może to prowadzić do odwodnienia, a 
nawet udaru cieplnego oraz zwiększyć ryzyko poparzenia 
słonecznego skóry. Dlatego sięgajmy na bieżąco po 
Muszyniankę, naturalną wodę mineralną, i pijmy ją cały 
dzień małymi łykami. To dobry nawyk, który z pewnością 
przyda nam się latem. 
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Zdrowiej z Muszynianką

Wakacje nadeszły. Lada dzień wyjedziemy na zasłużony urlop. Czas spędzony wspólnie z rodziną na beztroskim 
leniuchowaniu i zabawach z dziećmi może przynieść mnóstwo pięknych wspomnień. Pod warunkiem, że zacho-
wamy bezpieczeństwo. Pomoże nam w tym dobrze wyposażona apteczka. Co powinno się w niej znaleźć?
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Gdy intensywnie ćwiczymy dochodzi do mikrourazów 
powstających w mięśniach, zwłaszcza, gdy robimy to  z 
dużym obciążeniem lub intensywnością. Ból może towarzy-
szyć nam wtedy nawet przez kilka dni. Na szczęście istnieje 
kilka sposobów, które mogą nam pomóc go zmniejszyć.

Wakacje nadeszły. Lada dzień wyjedziemy na zasłużony urlop. Czas spędzony wspólnie z rodziną na beztroskim 
leniuchowaniu i zabawach z dziećmi może przynieść mnóstwo pięknych wspomnień. Pod warunkiem, że zacho-
wamy bezpieczeństwo. Pomoże nam w tym dobrze wyposażona apteczka. Co powinno się w niej znaleźć?

Apteczka to obowiązkowy przedmiot w naszym bagażu. Co prawda możemy kupić gotowe zestawy pierwszej 
pomocy, ale tworząc go samodzielnie wiemy, co się w nim znajduje i kompletujemy jego zawartość według wła-
snych potrzeb. Możemy wykorzystać również ten z ubiegłego roku, pod warunkiem, że sprawdzimy daty waż-
ności wszystkich lekarstw. 

Wyposażając zestaw apteczny, weźmy pod uwagę miejsce, do którego wyjeżdżamy. Jeśli będziemy wędrować 
po górach, koniecznie zabierzmy coś na ewentualne odciski lub obtarcia. W przypadku odpoczynku nad 
morzem – coś na oparzenia. W czasie wakacji nietrudno o skaleczenie czy urazy. Dlatego warto nosić apteczkę 
w bagażu podręcznym tak, by mieć ją zawsze pod ręką. 

Apteczkę lepiej wyposażyć z lekką nadwyżką, zwłaszcza w przypadku środków przyjmowanych stale. Nie 
liczmy na to, że w pobliżu znajdziemy aptekę, bo możemy się rozczarować. W myśl zasady „lepiej zapobiegać 
niż leczyć” miejmy przy sobie nie tylko leki, ale i naturalną wodę mineralną, taką jak Muszynianka. Zadbajmy              
o właściwe nawodnienie organizmu podczas wypoczunku pijąc ją systematycznie.
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W WAKACYJNEJ APTECZCE NIE POWINNO ZABRAKNĄĆ:

- materiałów opatrunkowych: plastrów, bandaży, sterylnych gazików,
- środków dezynfekujących, jak np. woda utleniona,
- leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych,
- preparatów odstraszających owady i łagodzących skutki ukąszenia,
- tabletek przeciw alergii,
- preparatu na biegunkę,
- panthenolu, czyli pianki w aerozolu, która działa na oparzenia słoneczne, skaleczenia i 
otarcia,
- wapna, czyli antyalergenu,
- węgla na biegunkę,
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Jak spędzić wakacje aktywnie?
Planujesz leniwe wakacje, ale nie chcesz całkowicie rezygnować z ruchu? A może w Twoich urlopowych 
planach nie zabraknie sportu, jednak chcesz wykorzystać każdą okazję do tego, by jeszcze więcej się ruszać? 
Podpowiadamy, jak to zrobić. 

Wcale nie musisz się przemęczać, by Twój wypoczynek 
był aktywny. Czasami wystarczy kilka kroków, by coś 
zmienić. Nie musisz spędzać wakacji na bieżni, by szyb-
ciej poprawić zarówno kondycję, jak i wygląd sylwetki.

Licz kroki

W czasie zwiedzania nie pędź od jednego zabytku do 
drugiego, zwłaszcza jeśli są z Tobą dzieci. Dla zwiększe-
nia dynamiki wystarczy, że postawisz sobie za cel 
zrobienie jak największej ilości kroków. Zamiast podró-
żować samochodem lub komunikacją miejską, może 
warto się przespacerować? Zwłaszcza jeśli dana atrak-
cja jest dość niedaleko. Zwiedzanie pieszo pozwoli 
spalić nawet 300 kalorii! Aby się zmobilizować warto 
zainstalować w telefonie licznik kroków, który wskaże 
zarówno przebyty dystans, jak i spalone kalorie. Pobija-
nie kolejnych rekordów przyniesie sporo frajdy. 

Miasto można zwiedzać także na rowerze. Z kolei, jeśli 
w czasie wakacji będziemy spędzać czas w górach, 
wybierzmy trudniejszy lub dłuższy niż dotąd szlak. 
Każdy ruch jest w cenie!

Poznaj miejscowe siłownie

Jeśli nie chcesz zaniedbać wypracowanych w ciągu 
całego roku efektów, warto sprawdzić, czy w okolicy,             
w której wypoczywasz, znajduje się klub fitness. Bardzo 
często pierwsze wejście do takiej placówki jest darmowe.

Zawsze możesz też uwzględnić w swoim planie odpo-
czynku czas  przeznaczony na sport na świeżym 
powietrzu lub wykorzystać siłownię zewnętrzną. 
Obecnie znajdziesz ją w wielu parkach. Najlepiej zrobić 
to rano, kiedy inni jeszcze śpią. W ten sposób nie 
będziesz musiał wybierać: ćwiczenia, czy czas wspól-
nie spędzony z rodziną lub przyjaciółmi? Spokojnie 
poświęcisz też pozostałą część dnia na relaks bez 
żadnych wyrzutów sumienia.

Wakacje to również doskonały czas, by poznać nowe 
formy aktywności, np. jazdę na rolkach, wspinaczkę 
czy sporty wodne. Dobra pogoda sprzyja ruchowi               
i odkryciu kolejnej pasji. Dynamiczny urlop pozwoli na 
wypoczynek i powrót do pracy z większą energią. 
Niezależnie od tego, co wybierzesz, miej na uwadze 
prawidłowe nawodnienie. Z butelką schłodzonej 
Muszynianki każdy wysiłek będzie przyjemniejszy. Na 
dodatek dostarczy ona ciału niezbędnych składników 
mineralnych.



Zdrowiej z Muszynianką
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Obecnie znajdziesz ją w wielu parkach. Najlepiej zrobić 
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poświęcisz też pozostałą część dnia na relaks bez 
żadnych wyrzutów sumienia.

Wakacje to również doskonały czas, by poznać nowe 
formy aktywności, np. jazdę na rolkach, wspinaczkę 
czy sporty wodne. Dobra pogoda sprzyja ruchowi               
i odkryciu kolejnej pasji. Dynamiczny urlop pozwoli na 
wypoczynek i powrót do pracy z większą energią. 
Niezależnie od tego, co wybierzesz, miej na uwadze 
prawidłowe nawodnienie. Z butelką schłodzonej 
Muszynianki każdy wysiłek będzie przyjemniejszy. Na 
dodatek dostarczy ona ciału niezbędnych składników 
mineralnych.

Czym jest trening mobility i dlaczego 
warto go uprawiać?
Trening mobility zyskuje coraz większą popularność w naszym kraju, wciąż jednak wiele osób nie wie, co 
oznacza to pojęcie. Czym więc tak właściwie jest i o czym powinniśmy pamiętać, uprawiając go? 
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