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Poznaj przyczynę
Przede wszystkim należy zastanowić się, co może być
przyczyną. Jeśli ból jest wyjątkowo silny i towarzyszą
mu nudności oraz nadwrażliwość na dźwięk i światło,
może to oznaczać migreny. Najlepiej udać się do lekarza, który przepisze odpowiednie leki pomocne w
przypadku ataków bólów migrenowych.
Jeśli jednak jest on słabszy, ale pojawia się często,
może to być przyczyna niezdrowego trybu życia.
Powinno się wtedy przeanalizować swoją codzienną
dietę i spróbować pozbyć się złych nawyków.

Zdrowie na co dzień
Bóle głowy mogą powodować zbyt duże ilości alkoholu, palenie papierosów, niezdrowa żywność, ale także
stres i brak aktywności ﬁzycznej. Dlatego każdego
dnia warto wprowadzać nowe, zdrowe przyzwyczajenia i wyeliminować te, które szkodzą. Lepiej będzie
wykluczyć z jadłospisu żywność wysokoprzetworzoną
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i ograniczyć używki, a zamiast tego zadbać o dobre
nawodnienie organizmu - najlepsza do tego będzie
naturalna woda mineralna.

Co jeszcze pomaga?
Kiedy rozboli głowa, dobrze jest się dotlenić. Aby to
zrobić, można otworzyć okno w pomieszczeniu,
w którym się przebywa lub wybrać się na krótki
spacer. Innym sposobem jest zrobienie zimnego
okładu na czoło i skronie, co powinno częściowo
złagodzić objawy. Dodatkowo pomóc może masaż
głowy, a także szyi, który zmniejszy napięcie w mięśniach.
Powyższe rady powinny pomóc w walce z bólem
głowy, jednak kiedy pojawiają się zbyt często, najlepiej
jest zasięgnąć opinii lekarza.
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JAK UTRZYMAĆ
PRAWIDŁOWĄ MASĘ
CIAŁA?
Aby utrzymać prawidłową masę ciała istotne jest podtrzymywanie motywacji,
czyli zadawanie sobie pytania po co to robię, czytanie listy korzyści.
Należy być ze sobą szczerym i przestrzegać ustalonych wcześniej zasad, regularnie wzmacniać swoją motywację, wytrzymywać głód, nauczyć się odróżniać
głód od zachcianki, wyrobić w sobie nawyk nie ulegania zachciankom.
Nie należy ulegać namowom osób częstujących, nie jeść pod wpływem emocji
oraz stresu. Motywację należy cały czas wzmacniać oraz podtrzymywać, mając
świadomość, że wprowadzone zmiany w naszym życiu musimy utrzymać do
końca naszego życia.
Jeśli zdarzy się nam złamać ustalone wcześniej zasady, nie należy się od razu
całkowicie poddawać, należy wówczas powrócić do ustalonych zasad.
Aby schudnąć oraz utrzymać prawidłową masę ciała należy wybierać odpowiednie pokarmy, oraz wprowadzić na stałe do naszego życia zdrowe nawyki
żywieniowe, konieczne jest właściwe nastawienie do odchudzania, odpowiedni
sposób myślenia, jako o procesie wprowadzania zmian, które przyniosą korzyści
do naszego życia oraz zdrowia.
Odpowiednie nastawienie psychologiczne jest kluczem odchudzania. Musimy
ustalić cel. Należy działać skutecznie, radzić sobie ze zniechęceniem, konieczna
jest cierpliwość.

ETAPY:
• nie okłamywać samego siebie, bilansu energetycznego nie da się oszukać,
• obliczyć ile powinna wynosić nasza prawidłowa masa ciała według wzoru BMI = masa ciała /
wzrost² ( można skorzystać z kalkulatora BMI online ), podstawić do wzoru wartość BMI między
18,5 a 24,9
• założyć osobny segregator z wpinanymi kartkami a4 bądź zeszyt o nazwie „dziennik masy ciała”każdego dnia rano na czczo, najlepiej o tej samej porze, nago ważyć się i zapisywać masę ciała
• zmierzyć miarą krawiecką obwód talii, bioder, ud, ramion, zapisać w zeszycie lub segregatorze
„wymiary ciała”
• założenie osobnego segregatora bądź zeszytu o nazwie „dziennik jadłospisu”- każdego dnia zapiPoradnik o zdrowym stylu życia. Nr 02 / Styczeń 2021
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sywać: dzień, datę, godziny posiłków, dokładny skład posiłków, wagę posiłków, można zainstalować
darmową aplikacje na smartfon do liczenia kalorii, przykładowo „Fitatu”
• założyć osobny segregator lub zeszyt o nazwie „zasady zdrowego stylu życia”, należy być szczerym
samym ze sobą i mieć świadomość, iż te zasady powinniśmy stosować do końca naszego życia,
nauczymy się w ten sposób zdrowych nawyków, przykładowo zapisać w segregatorze zasady:
codziennie spać 8 godzin dziennie; pokrywać odpowiednie zapotrzebowanie na wodę mineralną;
być aktywnym ﬁzycznie; wychodzić jak najczęściej na spacer; po zakupy iść pieszo; zwiększać
swoją aktywność ﬁzyczną, wyrobić sobie nawyk aktywnego wypoczynku; zamiast odpoczywać
przed telewizorem, w przerwie od pracy czy też nauki iść na spacer przykładowo do lasu,
• co sześć miesięcy robić morfologie krwi, badanie ogólne moczu,
• mierzyć ciśnienie krwi 1-2 razy w tygodniu, wykonać pomiar samodzielnie i odnotować jego wartość w dzienniczku, zgodnie z zasadą iż lepiej jest zapobiegać niż leczyć,
• warto wzmacniać swoją motywację poprzez zainstalowanie aplikacji ułatwiających wprowadzenie
zdrowych nawyków w stylu życia np. „CanCellCancer”
• pomocne jest zainstalowanie aplikacji przypominającej o nawadnianiu organizmu, ponieważ należy
doceniać najprostsze zasady zdrowego stylu życia. Do podstawowych potrzeb ﬁzjologicznych każdego człowieka należy zaspokojenie potrzeby odpowiedniej ilości snu, pokrycie dobowego zapotrzebowania na wodę mineralną, odpowiednia dieta, jeśli nie będziemy spełniać tych podstawowych potrzeb, nasz organizm będzie nam wysyłać sygnały w postaci napięcia, nerwowości, aby te
potrzeby zostały spełnione, warto aby każdego dnia dbać o jakościowe zaspokojenie podstawwych potrzeb ﬁzjologicznych zgodnych z piramidą potrzeb Maslowa tzn. 8 godzin snu, pokrycie
zapotrzebowania na odpowiednią ilość wody mineralnej, dostarczenie zbilansowanych posiłków o
wysokiej wartości odżywczej.
Ważne aby stworzyć zdrowy sposób odżywiania się – nie na chwilę a na całe życie!
Karolina Chojnacka
Dietetyk
Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu
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Jak pić wodę,
aby się nawodnić?
Nasze ciało składa się w około 70 % z
wody. Dzieci posiadają jej więcej niż
dorośli, a mężczyźni więcej niż kobiety. Woda jest kluczowa do przeprowadzenia większości reakcji, które
zachodzą w organizmie, a dodatkowo
sprawia, że nasze ciało jest odpowiednio jędrne, a to głównie dlatego, że jej
dużą ilość zawierają mięśnie.
Występuje we wszystkich tkankach
organizmu, bierze udział w transporcie tlenu, umożliwia pozbywanie
się toksyn, jest niezbędna w procesie wchłaniania w jelitach – po
prostu jest niezbędna do życia.

Jak rozpoznać odwodnienie?
Do odwodnienia może dojść z dwóch przyczyn. Albo spożywamy zbyt
mało płynów, albo zbyt dużo ich wydalamy, taka sytuacja ma miejsce
głównie podczas infekcji lub gorączki. Odwodnienie powoduje osłabienie organizmu oraz kumulacje toksyn w organizmie.
Pierwszym z symptomów odwodnienia jest uczucie pragnienia, które
należy szybko zaspokoić. Suchość w ustach, to oznaka zmniejszonej
produkcji śliny, na skutek zbyt małej ilości wody w organizmie, dlatego
bez zastanowienia powinniśmy w takiej sytuacji sięgnąć po coś do
picia.
Wybieraj wodę!
Woda jest kluczowa jeśli chodzi o nasze zdrowie ﬁzyczne oraz psychiczne, dlatego pij ją regularnie przez cały dzień, od momentu przebudzenia się. Wybieraj bogatą w minerały tj. Muszynianka!

Występują pewne zasady picia
wody, które pozwolą na lepsze
nawodnienie, poprawią cerę oraz
samopoczucie.
Wypijaj minimum 2 litry wody
dziennie (np. takiej jak Muszynianka, która uzupełni Twój organizm
w niezbędne minerały).
Pij wodę systematycznie przez
cały dzień.
Wodę pij 30 minut przed posiłkiem
oraz 2 godziny po nim.
Pij wodę zaraz po przebudzeniu.
Do wody dodaj swoje ulubione
dodatki, Muszynianka smakuje
równie pysznie z lodem i cytryną
Woda jest na tyle ważna w naszym
organizmie, że jesteśmy w stanie
wytrzymać bez niej tylko 7 dni.
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Recykling – dlaczego
jest ważny?
Każdego dnia generujemy olbrzymie ilości odpadów. Często nie
zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest ich segregacja. Planeta jest
naszym domem, o który powinniśmy dbać nie tylko od święta. Recykling niesie za sobą wiele korzyści. Podpowiadamy dlaczego warto
segregować śmieci.
Środowisko naturalne jest w dużej mierze zdegradowane przez ingerencję człowieka. Statystyczny
Polak w swoim domu co roku wytwarza nawet 315 kg śmieci. Dlatego każdy, któremu choć trochę
zależy na naszej planecie powinien w swoich domu segregować odpady.
Po co segregować śmieci?
Sortowanie śmieci wcale nie jest takie trudne i wbrew pozorom nie potrzebujemy do tego dużej
przestrzeni. Wystarczy, że wygospodarujemy w naszym domu miejsce na dwa pojemniki. Jeden na
odpady zmieszane, a drugi na te, które można poddać recyklingowi.
Recykling tworzyw sztucznych chroni wody gruntowe oraz gleby. Proces ich rozkładu trwa często
nawet kilka tysięcy lat, a porzucone odpady mogą uwalniać trujące i niebezpieczne dla zdrowia substancje.
Poza tym rozdzielanie śmieci w gospodarstwie domowym po prostu się opłaca. Osoby, które nie
segregują śmieci, ponoszą wyższe koszty za ich wywóz. Dlatego warto być świadomym i odpowiedzialnym, wyrabiać nawyki i dbać o otoczenie.
Segregacja odpadów to przede wszystkim poprawa jakości wody, powietrza oraz gleby. Dzięki recyklingowi nie tylko dbamy o naszą planetę tu i teraz, ale także chronimy zasoby naturalne, z których
będą korzystały kolejne pokolenia.
wiednie nawodnienie. Dlatego warto stosować dietę bogatą w owoce i warzywa i mieć w pobliży
butelkę Muszynianki.
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Zaskakujące
korzyści spacerowania!
Pierwsze kroki stawiamy już w 9 miesiącu
życia, a często w pierwsze urodziny już
całkiem nieźle sobie radzimy. Chodzenie
to naturalna czynność, dlatego często nie
postrzegamy ją jako aktywność ﬁzyczną, co
jest sporym błędem, bo spacerowanie
korzystnie wpływa na nasze zdrowie,
niezależnie od tego ile mamy lat!
Spacerowanie poprawia nastrój
Badania wykazują, że spacerowanie korzystnie wpływa na nasz układ nerwowy, odczuwamy zmniejszenie
gniewu i wrogości. Nasz nastrój poprawia się zwłaszcza gdy spacerujemy po zielonej okolicy w słoneczne dni.
Jednak chodzić warto niezależnie czy świeci słońce czy pada deszcz!
Zrzucisz zbędne kilogramy
Spacer jest zdecydowanie jedną z najłatwiejszych i najprzyjemniejszych aktywności ﬁzycznej. Jeżeli prowadzisz
siedzący tryb życia i nie uprawiasz żadnych dodatkowych sportów – spaceruj jak najwięcej! Aby zacząć odczuwać korzyści, wykonuj minimum 15 000 kroków dziennie. Chodzenie nie jest skomplikowaną czynnością, która
wymaga sprecyzowanego planu treningowego. Wystarczy, że założysz wygodne buty, weźmiesz ze sobą Muszyniankę i ruszysz w trasę!
Spacerowanie przedłuża życie
Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Cambridge codzienny, 20-minutowy spacer wystarcza,
by zredukować ryzyko przedwczesnej śmierci o jedną trzecią. Badania dowodzą również, że ludzie, którzy prowadzą aktywny tryb życia, dostrzegli poprawę zdrowia.
Spacerowanie niesie za sobą wiele korzyści. Dzięki tak niewielkiemu wysiłkowi ﬁzycznemu możemy poprawić
nie tylko swoje zdrowie, ale także samopoczucie. Spacerując nie zapominajmy o prawidłowym nawodnieniu. Na
spacer weź ze sobą butelkę Muszynianki, by uzupełnić płyny, gdy tylko się zmęczysz!
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