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B
óle głowy są częstym scho-
rzeniem, z którym wiele osób 
boryka się codziennie. Począw-
szy od niewygodnych, po wręcz 
nie do zniesienia, mogą zakłó-

cać codzienne życie. Są naturalne spo-
soby na ich zmniejszenie, oto kilka z nich 
poniżej.

1 Pij wodę
Niewystarczające nawodnienie może pro-
wadzić do bólu głowy. W rzeczywistości 
badania wykazały, że przewlekłe odwod-
nienie jest częstą przyczyną napięcio-
wych bólów głowy i migreny. Na szczę-
ście wykazano, że woda łagodzi objawy 
bólu głowy u większości odwodnionych 
osób w ciągu 30 minut do trzech godzin. 
Co więcej, odwodnienie może powodować 
dekoncentrację i drażliwość. Aby uniknąć 
odwodnieniowych bólów głowy, skon-
centruj się na piciu wystarczającej ilości 
wody w ciągu dnia i spożywaniu pokar-
mów bogatych w wodę.

2 Suplementuj magnez
Magnez jest ważnym minerałem niezbęd-
nym do niezliczonych funkcji organizmu, 
w tym kontroli poziomu cukru we krwi. 
Co ciekawe, magnez okazał się również 
bezpiecznym i skutecznym lekarstwem 
na bóle głowy. Dowody sugerują, że nie-
dobór magnezu występuje częściej u osób, 
które często cierpią na migrenowe bóle 
głowy niż u osób, które go nie mają. Bada-
nia wykazały, że przyjmowanie magnezu 
codziennie pomogło zmniejszyć często-
tliwość i nasilenie migrenowych bólów 
głowy. Jednak przyjmowanie suplemen-
tów magnezu może powodować u nie-
których osób skutki uboczne trawienia, 
takie jak biegunka, więc najlepiej zacząć 
od mniejszej dawki w leczeniu objawów 
bólu głowy.

3 Ogranicz alkOhOl
Chociaż spożywanie napoju alkoholo-
wego może nie powodować bólu głowy 
u wszystkich, badania wykazały, że może 
wywoływać migreny u około jednej trze-
ciej osób borykającymi się z bólami głowy. 
Alkohol rozszerza naczynia krwionośne 
i pozwala na swobodniejszy przepływ 
krwi. Rozszerzenie naczyń może powo-
dować bóle głowy u niektórych osób. 
Ponadto alkohol działa moczopędnie, 
powodując utratę płynów i elektrolitów 
przez częste oddawanie moczu. Ta utrata 
płynów często prowadzi do odwodnie-

nia, co może powodować lub nasilać 
bóle głowy.

4 zapewnij OdpOwiedni Sen
Pozbawienie snu może być szkodliwe dla 
zdrowia i może powodować bóle głowy 
u niektórych osób. Na przykład w jed-
nym badaniu porównywano częstotli-
wość i nasilenie bólu głowy u tych, któ-
rzy spali mniej niż sześć godzin i tych, któ-
rzy spali dłużej. Okazało się, że ci, którzy 
mniej spali, mieli częstsze i silniejsze bóle 
głowy. Wykazano jednak, że zbyt dużo 
snu także wywołuje bóle głowy, przez 
co uzyskanie odpowiedniej ilości odpo-
czynku jest ważne dla osób szukających 
naturalnego zapobiegania bólom głowy. 
Aby uzyskać maksymalne korzyści, pla-
nujmy od siedmiu do dziewięciu godzin 
snu na noc.

5 unikaj pOkarmów 
bogatych w histaminę
Histamina jest substancją chemiczną natu-
ralnie występującą w organizmie, która 
odgrywa rolę w układzie odpornościowym, 
trawiennym i nerwowym. Można ją rów-
nież znaleźć w niektórych produktach spo-
żywczych, takich jak sery, produkty fer-
mentowane, piwo, wino, wędzone ryby 
i wędliny. Badania sugerują, że spożywa-
nie histaminy może powodować migreny 
u osób wrażliwych na nią. Niektóre osoby 
nie są w stanie prawidłowo wydalać hista-
miny, ponieważ mają upośledzoną funk-
cję enzymów odpowiedzialnych za jej roz-

kład. Usunięcie z diety żywności bogatej 
w histaminę może być użyteczną strategią 
dla osób, które często cierpią na bóle głowy.

6 Użyj olejków 
eterycznych
Olejki eteryczne to wysoce skoncentro-
wane płyny, zawierające związki aro-
matyczne z różnych roślin. Mają wiele 
korzyści terapeutycznych i są najczę-
ściej stosowane miejscowo, chociaż nie-
które można spożywać. Olejki eteryczne 
z mięty pieprzowej i lawendy są szczegól-
nie pomocne w przypadku bólu głowy. 
Wykazano, że stosowanie olejków mięto-
wych na skronie zmniejsza objawy bólów 
głowy spowodowanych napięciem. Tym-
czasem olejek lawendowy jest bardzo sku-
teczny w zmniejszaniu bólu migrenowego 
i powiązanych objawów po nałożeniu 
na górną wargę i wdychaniu.

7 wypróbuj witaminy 
z grupy b
Witaminy z grupy B to grupa rozpuszczal-
nych w wodzie mikroelementów, które peł-
nią wiele ważnych funkcji w organizmie. 
Na przykład przyczyniają się do syntezy 
neuroprzekaźników i pomagają zamie-
niać żywność w energię. Niektóre wita-
miny z grupy B mogą działać ochronnie 
na bóle głowy. Kilka badań wykazało, 
że suplementy witaminy B ryboflawina 
(B2), kwas foliowy, B12 i pirydoksyna (B6) 
mogą zmniejszać objawy bólu głowy. Wita-
miny z kompleksem B zawierają wszystkie 

osiem witamin z grupy B i są bezpiecznym, 
opłacalnym sposobem naturalnego leczenia 
objawów bólu głowy. Witaminy z grupy B 
są uważane za bezpieczne do regularnego 
przyjmowania, ponieważ są rozpuszczalne 
w wodzie, a każdy ich nadmiar zostanie 
wypłukany z moczem.

8 Łagodzenie bólU zimnym 
kOmpreSem
Stosowanie zimnego kompresu może 
pomóc zmniejszyć objawy bólu głowy. 
Zastosowanie zimnych lub zamrożonych 
okładów na szyję lub głowę zmniejsza stan 
zapalny, spowalnia przewodzenie ner-
wowe i zwęża naczynia krwionośne, które 
pomagają zmniejszyć ból głowy. Aby zrobić 
zimny kompres, wypełnij wodoodporną 
torbę lodem i zawiń ją w miękki ręcznik. 
Nałóż kompres na kark, głowę lub skro-
nie, aby złagodzić ból głowy.

9 Rozważ zastosowanie 
kOenzymu Q10
Koenzym Q10 (CoQ10) to substancja 
wytwarzana naturalnie przez organizm, 
która pomaga przekształcić żywność 
w energię i działa jako silny przeciwutle-
niacz. Badania wykazały, że przyjmowa-
nie suplementów CoQ10 może być sku-
tecznym i naturalnym sposobem leczenia 
bólów głowy. Na przykład jedno badanie 
na 80 osób wykazało, że przyjmowanie 
100 mg suplementów CoQ10 dziennie 
zmniejsza częstość migren, ich nasilenie 
i długość.

Naturalne sposoby 
na ból głowy
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