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Zdrowiej z Muszynianką  

SPŁYW KAJAKOWY 
PORADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Poradnik o zdrowym stylu życia. 

Zdrowiej
z Muszynianką Jednym z ciekawszych sposobów na spędzanie wolnego czasu jest udział w spływie kajakowym. Podpowiadamy, jak 

przygotować się na przeżycie takiej przygody, nie narażając swojego zdrowia i zachowując zasady bezpieczeństwa.

SPŁYW KAJAKOWY. 
Porady dla początkujących

Jakie ubrania wybrać?

Spływy kajakowe najczęściej 
odbywają się w ciepłe i słonecz-
ne dni, jednak we wrześniu, gdy 
jesień zbliża się wielkimi kroka-
mi, pogoda może spłatać figla. 
Dlatego na wypadek, gdyby 
zrobiło się chłodno, warto 
zabrać kurtkę przeciwdeszczo-
wą i sweter. Poza tym, wystar-
czy ubrać szorty i koszulkę            
z krótkim rękawem.

Nie należy wsiadać do kajaka 
boso! Lepiej założyć sandały lub 
specjalne buty przeznaczone do 
sportów wodnych. Zabezpieczą 
wrażliwe stopy podczas wcho-
dzenia do wody, ponieważ 
nigdy nie ma pewności, czy na 
dnie rzeki nie znajdują się ostre 
kamienie, albo odłamki szkła lub 
metalu. Należy również pamię-
tać o nakryciu głowy, które 
ochroni przed słońcem.

Co jeszcze będzie potrzebne?

Wybierając się na spływ kajakowy, 
warto zaopatrzyć się w prowiant na 
drogę. Najbardziej praktyczne będą 
kanapki, które bez trudu można 
przekąsić w kajaku. Niezbędna 
będzie też woda do picia. Na takie 
eskapady poleca się naturalna woda 
mineralna Muszynianka, która 
zaspokoi zapotrzebowanie na płyny 
i zabezpieczy przed odwodnieniem.

Sprzęt elektroniczny, taki jak tele-
fon, powerbank i aparat fotograficz-
ny trzeba zabezpieczyć przed 
kontaktem z wodą foliowymi wor-
kami. Nie wolno zapominać też                      
o apteczce pierwszej pomocy, która 
w przypadku skaleczeń i otarć 
pomoże wszystkim uczestnikom 
spływu. W trakcie kajakowej eska-
pady przyda się również krem                       
z filtrem chroniącym przed szkodli-
wymi promieniami UV oraz środek 
odstraszający komary.

Udział w spływie kajakowym                           
z pewnością jest świetną rozrywką               
i może stać się początkiem nowej 
pasji. Ważne jednak, aby nie bać się 
zdobywania nowych doświadczeń, 
które mogą być życiową przygodą.



Zdrowiej z Muszynianką

Poradnik o zdrowym stylu życia. Nr  9 / Wrziesień 2019

URLOP Z BIUREM 
PODRÓŻY CZY BEZ? 
POZNAJ WADY I ZALETY OBU OPCJI

Co jeszcze będzie potrzebne?

Wybierając się na spływ kajakowy, 
warto zaopatrzyć się w prowiant na 
drogę. Najbardziej praktyczne będą 
kanapki, które bez trudu można 
przekąsić w kajaku. Niezbędna 
będzie też woda do picia. Na takie 
eskapady poleca się naturalna woda 
mineralna Muszynianka, która 
zaspokoi zapotrzebowanie na płyny 
i zabezpieczy przed odwodnieniem.

Sprzęt elektroniczny, taki jak tele-
fon, powerbank i aparat fotograficz-
ny trzeba zabezpieczyć przed 
kontaktem z wodą foliowymi wor-
kami. Nie wolno zapominać też                      
o apteczce pierwszej pomocy, która 
w przypadku skaleczeń i otarć 
pomoże wszystkim uczestnikom 
spływu. W trakcie kajakowej eska-
pady przyda się również krem                       
z filtrem chroniącym przed szkodli-
wymi promieniami UV oraz środek 
odstraszający komary.

Udział w spływie kajakowym                           
z pewnością jest świetną rozrywką               
i może stać się początkiem nowej 
pasji. Ważne jednak, aby nie bać się 
zdobywania nowych doświadczeń, 
które mogą być życiową przygodą.
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lanując urlop, wiele osób korzysta z ofert biur podróży. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby zorganizować 
go samodzielnie. Podpowiadamy, jakie są wady i zalety wyjazdu zaplanowanego samodzielnie oraz przez biuro.

Zdrowiej z Muszynianką

Wyjazd zorganizowany samodzielnie 

Zaplanowanie urlopu samemu od podstaw bez wątpienia 

przyniesie mnóstwo satysfakcji. Da też możliwość skorzystania 

z atrakcji dopasowanych tylko do nas i to w takim czasie i tempie, 

które nam odpowiadają. Ograniczenia mogą wynikać jedynie        

z godzin, w jakich są dostępne poszczególne rozrywki.

Wyjazd na własną rękę może okazać się o wiele tańszy od ofert z 

biur podróży, w zależności od sezonu i celu wycieczki. Na koszty 

składają się np. cena paliwa i opłaty drogowe na autostradzie 

oraz koszty zakwaterowania. Wybranie miejsca noclegu  z możli-

wością przygotowania posiłków samodzielnie sprawdzi się                 

w przypadku, gdy ktoś z podróżujących ma alergię pokarmową.

Bez wątpienia, minusem takiej opcji jest konieczność znalezienia 

czasu na stworzenie planu całego wyjazdu. W przypadku wyjaz-

du do popularnych miejsc turystycznych problem może stano-

wić znalezienie wolnych miejsc noclegowych. Dla osób nie mają-

cych wystarczającej ilości czasu, może nie być to najwygodniej-

sza opcja.

Wyjazd zorganizowany przez biuro podróży

Ogromnym plusem wykupienia takiej wycieczki jest asysta biura 

w załatwianiu skomplikowanych formalności. Otrzymasz pomoc 

w rezerwacjach, transporcie, a w przypadku wyjazdu za granicę 

opiekę polskiego rezydenta oraz, co najważniejsze, ubezpiecze-

nie.

Coraz popularniejsze są egzotyczne, niestandardowe kierunki, 

które mogą stanowić wyzwanie dla osób bez większego 

doświadczenia w podróżowaniu. Dla takich urlopowiczów 

wsparcie biura podróży jest nieocenione. Chociaż koszty takie-

go wyjazdu często są wyższe, niż zaplanowanego samodzielnie, 

warto szukać atrakcyjnych cenowo ofert last minute.

Wykupiona wycieczka może jednak rozczarować, gdy hotel jest 

położony z dala od największych atrakcji i do tego skupia                  

w jednym miejscu kilka tysięcy gości. Dla stroniących od zatło-

czonych kurortów, wyjściem z sytuacji jest osobiste wybranie 

miejsca noclegu.

Na każdy wyjazd powinniśmy zaopatrzyć się w wodę. Nawod-

nienie jest niezbędne, bez względu na cel podróży. Zabierając ze 

sobą butelkę naturalnej wody mineralnej Muszynianka 

sprawimy, że urlop będzie przyjemniejszy. Nie wolno też 

zapominać, że przy wyborze sposobu organizacji wycieczki, 

należy kierować się własnymi preferencjami. Nie warto 

podporządkowywać się opinii znajomych, czy panującej obec-

nie modzie, ponieważ tylko trzymanie się własnych upodo-

bań pozwoli na komfortowy wypoczynek.

P
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Turystyka rowerowa. Od czego 
należy zacząć?
Jeśli lubisz spędzać wolny czas w aktywny sposób        
i zwiedzać nowe, interesujące miejsca, wybierz się 
na wycieczkę rowerową. Skorzystaj z ostatnich 
ciepłych dni, zanim nadejdą jesienne deszcze                 
i zrelaksuj się na dwóch kółkach.

Zaplanuj trasę

Zastanów się, jakie są Twoje oczekiwania wobec wycieczki. 

Od nich zależy program całej wyprawy. Jeśli wolisz jeździć po 

mieście, wybierz taką trasę, gdzie jest dużo ścieżek rowero-

wych. To zapewni Ci większe bezpieczeństwo. Jeśli jednak 

zdecydujesz się na jazdę z dala od terenów zabudowanych          

i turystycznych miejsc, możesz mieć problem ze znalezieniem 

miejsca, gdzie można kupić napoje i coś zjeść. Przed wyrusze-

niem w drogę sprawdź, czy na trasie będzie możliwość 

uzupełnienia zapasów, w przeciwnym razie zabierz ze sobą 

więcej jedzenia oraz wodę.

 

Skompletuj sprzęt

Brak własnego roweru nie jest przeszkodą w wyruszeniu na 

wycieczkę na dwóch kółkach. Z pewnością bez trudu 

znajdziesz wypożyczalnię takiego sprzętu. Nie zapominaj             

o kasku! Choć w Polsce nie ma obowiązku noszenia go, 

pamiętaj że w razie wypadku może uratować Ci życie. Załóż 

więc kask i daj innym dobry przykład.

Bardzo praktyczne podczas takich wypadów są sakwy rowe-

rowe. Mają dużą pojemność i dlatego z łatwością zastąpią 

plecak. Kolejnym gadżetem, który przyda się na takiej 

wycieczce są okulary. Nie muszą być drogie, ani zgodne z 

najnowszymi trendami, najważniejsze aby ochraniały oczy 

przed pyłkami, owadami i deszczem. Dlatego modne pilotki 

zostaw w domu, a zamiast nich kup zwykłe okulary ochronne 

dostępne w każdym markecie budowlanym.

Pamiętaj o bezpieczeństwie

Przede wszystkim przypomnij sobie jakie zasady ruchu 

drogowego obowiązują rowerzystów. Przepisy dla samot-

nych kolarzy mogą być inne, niż dla zorganizowanych grup. 

Zadbaj też o widoczność w czasie jazdy, w czym pomoże Ci 

kamizelka odblaskowa. Nie zapomnij o mapie, aby nie stracić 

orientacji i na wszelki wypadek spakuj do sakw apteczkę 

pierwszej pomocy. Podczas wysiłku fizycznego Twój 

organizm będzie potrzebował nawodnienia, dlatego weź ze 

sobą zapas naturalnej wody mineralnej, takiej jak Muszynian-

ka, która ugasi pragnienie.

Z naszymi poradami Twoja wycieczka na pewno będzie 

udana. Spędź swój czas wolny aktywnie, korzystając z ostat-

nich dni letniej pogody i ciesz się wspomnieniami z rowerowej 

eskapady.
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Czy jest coś przyjemniejszego, niż wieczór w ogrodzie w gronie przyjaciół? Garden party to świetna alterna-
tywa dla tradycyjnego przyjęcia i wcale nie jest trudna do zorganizowania. Zapoznaj się z kilkoma poradami, 
które ułatwią Ci realizację tego zadania.
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Zdrowiej z Muszynianką

Czy jest coś przyjemniejszego, niż wieczór w ogrodzie w gronie przyjaciół? Garden party to świetna alterna-
tywa dla tradycyjnego przyjęcia i wcale nie jest trudna do zorganizowania. Zapoznaj się z kilkoma poradami, 
które ułatwią Ci realizację tego zadania.

Ustal listę gości

Dzięki temu przygotujesz wystarczającą ilość jedzenia            
i nakryć stołowych. Jednak na wypadek niezapowiedzia-
nego gościa przygotuj trochę więcej przekąsek. Jeśli 
zaproszone osoby nie zjedzą wszystkiego, poproś je, aby 
zabrały smakołyki ze sobą. W ten sposób unikniesz marno-
wania żywności, która i tak musiałaby zostać wyrzucona.

Zadbaj o wystrój

Dekoracje powinny współgrać z otoczeniem. Dobierz 
kolory, które najlepiej będą pasować do Twojego ogrodu       
i zaopatrz się w odpowiednie dodatki. Jeśli zdecydujesz się 
na rezygnację z tradycyjnej zastawy stołowej, na rzecz 
papierowych talerzy i kubków, da Ci to większe pole do 
popisu.

Skoro przyjęcie, to musisz wymyślić menu!

Nie ma udanej imprezy bez przemyślanego menu. Na przy-
jęciu w ogrodzie sprawdzi się grill, nie tylko w wersji 
mięsnej, ale też wegetariańskiej. Do tego świetnymi dodat-

kami będą małe przekąski, których przyrządzenie nie 
zabiera dużo czasu, a mimo to na stole wyglądają wyjątko-
wo efektownie. Mogą to być np. warzywa pokrojone w 
słupki idealnie pasujące do dipów i hummusów, albo małe 
tartinki. Całość jadłospisu urozmaicą sałatki, tarty i deska 
serów z oliwkami.

Coś dla orzeźwienia

Żadne przyjęcie nie może obejść się bez napojów. Przygo-
tuj kolorowe lemoniady, na które z pewnością wszyscy się 
skuszą. Nie zapomnij też o wodzie. Postaw na stole kilka 
szklanych butelek Muszynianki, które będą pasowały do 
każdego rodzaju dekoracji. Zadbaj o gości zapewniając im 
również gorące napoje, takie jak kawa i herbata, na wypa-
dek gdyby wieczorem powiał chłodny, wrześniowy wiatr. 
Możesz też położyć na krzesłach koce, którymi okryją się, 
gdy nadejdzie wieczór.

Pamiętaj, że grunt to dobra organizacja. Nawet jeśli nie 
masz doświadczenia w wyprawianiu takich przyjęć, nie 
martw się, z naszymi poradami, to prostsze niż myślisz!
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Zdrowiej z Muszynianką

Z pewnością wszyscy słyszeli, że picie wody korzystnie wpływa na zdrowie, jednak nie każdy 
potrafi wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? Podpowiadamy, jakie pozytywne skutki może przy-
nieść nawadnianie organizmu.

Wpływ na samopoczucie

Ciało człowieka składa się w ok. 60% z wody                      

i bardzo ważne jest, aby nie pozwolić na zmniejsze-

nie tych proporcji. Taki stan mógłby doprowadzić do 

odwodnienia, którego skutkiem byłby np. ból głowy. 

Aby temu zapobiec, należy regularnie uzupełniać 

płyny, co wpływa również na koncentrację i pomaga 

w dotlenianiu organizmu regulując jego temperatu-

rę. Picie wody poprawia też trawienie i przyspiesza 

metabolizm, co pozwala uniknąć zaparć i wspomaga 

odchudzanie.

 
Poprawa wyglądu

Woda korzystnie wpływa na stan cery i włosów. 

Sprawia, że skóra promienieje, zyskuje większą 

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z PICIA WODY?

Poradnik o zdrowym stylu życia. 

elastyczność i nawilżenie, co zapobiega jej 

łuszczeniu. Odpowiednie nawodnienie spowo-

duje też, że włosy szybciej odbudują swoją 

strukturę i staną się mocniejsze. Picie wody 

usprawni też funkcjonowanie nerek, które 

odpowiadają za oczyszczanie organizmu                        

z toksyn, a ponadto zaprocentuje polepsze-

niem stanu mięśni, nie pozwalając na powsta-

nie zakwasów.

Systematyczne uzupełnianie płynów realnie 

wpływa na zdrowie człowieka. Aby o nim nie 

zapomnieć, zawsze warto mieć przy sobie 

butelkę naturalnej wody mineralnej, takiej jak 

Muszynianka, a wtedy regularne nawadnianie 

stanie się nawykiem.
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Jak pić więcej 
wody?
Uważa się, że zdrowy, dorosły człowiek powinien pić 
2,5 litra płynów dziennie. Z pewnością każdy z nas         
o tym słyszał. Jeśli sądzisz, że to dużo, przeczytaj poniż-
szy tekst, w którym podpowiemy Ci, jak w prosty 
sposób zwiększyć ilość wypijanej wody.

Metoda małych kroków

Aby zacząć dbać o nawadnianie organizmu, ilość spożywa-
nych płynów należy zwiększać stopniowo. Najlepiej zaczy-
nać od  jednego litra dziennie w pierwszym tygodniu,                       
a przez kolejne tygodnie pić coraz więcej, aż 2 litry nie 
będą stanowiły problemu. Metoda małych kroków 
pomaga wyrobić sobie nawyk picia wody, który staje się 
regularną czynnością.
 
Lepiej ze szklanki

Najlepiej pić ze szklanki lub kubka, zamiast prosto z butel-
ki. To sprawi wrażenie, że woda ubywa znacznie szybciej. 
Korzystanie ze szklanki pozwala też na kontrolowanie 
ilości spożywanej wody. Aby nie zmuszać się do osuszenia 
całej zawartośći na raz, powinno się pić ją małymi łyczkami.

Cały czas w pobliżu

Dobrze jest mieć wodę przy sobie przez cały dzień. Dzięki 
temu można sięgnąć po nią w każdej chwili. Przed snem, 
warto postawić przy łóżku butelkę naturalnej wody mine-
ralnej, takiej jak Muszynianka, aby napić się jej zaraz po 
przebudzeniu i zyskać energię na resztę dnia.

Zastąpienie słodkich, niezdrowych napoi wodą pozytyw-
nie wpływa na stan zdrowia człowieka. Podejmując się 
tego wyzwania, z pewnością każdy zauważy zmiany                
w swoim ciele. Trzymamy za Ciebie kciuki!
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POWRÓT DO PRACY PO WAKACJACH. 
Jak złagodzić szok pourlopowy?
Jak mówi znane powiedzenie, wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Niestety także Twój urlop. Po odpo-
czynku musi nadejść czas powrotu do codzienności. Radzimy, jak zaplanować wakacje, aby zmniejszyć 
ryzyko szoku pourlopowego i wrócić do pracy energicznym i gotowym na nowe wyzwania. 

Metoda małych kroków

Aby zacząć dbać o nawadnianie organizmu, ilość spożywa-
nych płynów należy zwiększać stopniowo. Najlepiej zaczy-
nać od  jednego litra dziennie w pierwszym tygodniu,                       
a przez kolejne tygodnie pić coraz więcej, aż 2 litry nie 
będą stanowiły problemu. Metoda małych kroków 
pomaga wyrobić sobie nawyk picia wody, który staje się 
regularną czynnością.
 
Lepiej ze szklanki

Najlepiej pić ze szklanki lub kubka, zamiast prosto z butel-
ki. To sprawi wrażenie, że woda ubywa znacznie szybciej. 
Korzystanie ze szklanki pozwala też na kontrolowanie 
ilości spożywanej wody. Aby nie zmuszać się do osuszenia 
całej zawartośći na raz, powinno się pić ją małymi łyczkami.

Cały czas w pobliżu

Dobrze jest mieć wodę przy sobie przez cały dzień. Dzięki 
temu można sięgnąć po nią w każdej chwili. Przed snem, 
warto postawić przy łóżku butelkę naturalnej wody mine-
ralnej, takiej jak Muszynianka, aby napić się jej zaraz po 
przebudzeniu i zyskać energię na resztę dnia.

Zastąpienie słodkich, niezdrowych napoi wodą pozytyw-
nie wpływa na stan zdrowia człowieka. Podejmując się 
tego wyzwania, z pewnością każdy zauważy zmiany                
w swoim ciele. Trzymamy za Ciebie kciuki!

Powrót do pracy będzie o wiele przyjemniejszy, jeśli 
nie ma konieczności zostawania po godzinach po 
powrocie do biura.

Daj sobie czas

Aby uchronić się przed pourlopowym szokiem, 
dobrze zaplanować dzień lub dwa więcej na pobyt w 
domu. To pozwoli na aklimatyzację i spędzenie czasu 
w domowym zaciszu i rodzinnym gronie oraz przygo-
tować się na wyzwania kolejnych roboczych dni.

Wiele zależy od rodzaju urlopu

Wakacyjne rozrywki powinny być zaplanowane według 
zasady przeciwieństw. Osoby pracujące fizycznie mogą 
oddać się błogiemu lenistwu podczas dni wolnych, ale nie 
powinny przesadzić. Brak ruchu przez kilkanaście dni może 
skutkować zakwasami, jeśli po powrocie do pracy nagle 
zwiększy się aktywność fizyczną.

Dla osób pracujących za biurkiem i poza pracą nie uprawiają-
cych sportu, wypoczynek powinien mieć bardziej dynamiczną 
formę. Być może będzie to dla nich inspiracja do regularnej 
aktywności fizycznej. Jednak jeśli po intensywnym urlopie 
pojawią się zakwasy, warto mieć pod ręką butelkę naturalnej 
wody mineralnej, takiej jak Muszynianka. Zawiera ona 
magnez, który pomoże złagodzić skurcze mięśni, a systema-
tyczne uzupełnianie płynów przyspieszy powrót do formy.

Załatw wszystko przed urlopem

Najlepiej udać się na urlop, kiedy najważniejsze sprawy zawo-
dowe są uporządkowane. Myślenie o zaległych obowiązkach 
dostarcza niepotrzebnego stresu i uniemożliwia relaks. 



Zdrowiej z Muszynianką

Czy myśląc o pikniku widzisz siebie na kwiecistej łące 
obok wiklinowego kosza, w którym jest mnóstwo 
smakołyków? Jeśli ten obraz wydaje Ci się zbyt sielski 
i idealny, postaw na swój własny styl. Kosz piknikowy 
bez trudu kupisz przez internet lub w większych 
sklepach, ale do spontanicznego wyjścia nie jest Ci 
niezbędny.

Aby zjeść posiłek w otoczeniu przyrody, weź koc, a do 
plecaka spakuj niezbędne rzeczy.

Oto czego potrzebujesz:
•   talerze,
•    sztućce,
•    kubki,
•    serwetki,
•  żel antybakteryjny lub nawilżane chusteczki do 
wytarcia rąk.

Piknik – przyjemne chwile na łonie natury
Jeśli masz zbyt dużo wolnego czasu, ale brak Ci pomysłu, jak zabić nudę, wybierz się na piknik! To świetny 
sposób na spędzenie chwil z rodziną lub znajomymi. Podpowiadamy, jak w prosty sposób go zorganizować.
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Oprócz tego, przygotuj kilka pyszności i spakuj je do 
pojemników do przechowywania żywności. Niektóre z 
nich są wyposażone we wkłady chłodzące, które 
pozwolą jedzeniu dłużej zachować świeżość.

Jakie przekąski przygotować na piknik? Postaw na 
owoce i warzywa! Lekkie i zdrowe, będą dobrze sma-
kować w połączeniu z sosem lub hummusem. Możesz 
też zrobić w domu tosty, które na pikniku posmarujesz 
dżemem lub czekoladowym kremem, a do picia 
zabierz butelkę Muszynianki, dzięki której ugasisz 
pragnienie. Dodaj do niej liście mięty lub plastry 
ogórka, aby była jeszcze bardziej orzeźwiająca.

Skorzystaj z naszych rad, a z pewnością spędzisz przy-
jemne chwile wśród bliskich ciesząc się się smacznym 
jedzeniem na łonie natury.


