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Beata Wdowczyk-Murfitt 
Dip ION, terapeutka żywieniowa  
www.lasantebybeata.co.uk

Bezpłatne webinary
Zapraszamy na prowadzone przez 
Beatę Wdowczyk-Murfitt webinaria, 
z których dowiecie się więcej o zdro-
wym odżywianiu i wzmacnianiu 
odporności organizmu.
Szczegóły na stronie 

 www.londonspark.org.uk

|  ZdroWie

Tekst powstał w ramach projektu 
‘Strengthening Polish families – strengthening 
Brent community’, dofinansowanego przez 
London Borough of Brent.

Napoje energetyzujące 
definiuje się jako „napoje, 
które zawierają duże ilości 
składników pobudzających, 
zwykle kofeiny, a także cukru 
i często suplementów, takich jak 
witaminy lub karnityna, które 
są promowane jako produkty 
zdolne do zwiększenia czujności 
umysłowej i sprawności 
fizycznej”.

Napoje 
energetyzujące –  
nie najlepszy pomysł 
na zastrzyk energii
N

iektóre napoje energetyzu-
jące są sprzedawane jako 
napoje, podczas gdy inne 
są uważane za suplementy 
diety. Przykłady popular-

nych rodzajów napojów energetycznych 
to red Bull, Monster, rockstar... oprócz 
napojów dostępne są również „przekąski 
energetyczne”, takie jak shoty czy żelki.

często występujące 
składniki w tych napojach
Cukier – typowy napój energetyczny 
zawiera od 54 do 62 gramów dodatku 
cukru, co przekracza maksymalną ilość 
spożycia cukrów zalecaną przez więk-
szość instytucji zajmujących się zdrowiem. 
Poza tym w ich skład wchodzą: kofeina, 
witamina B6 i B12, aminokwasy, w tym 
tauryna, guarana/brazylijskie kakao, 
żeń-szeń, glukuronolakton, l-karnityna, 

gorzka pomarańcza, yerba mate, ginkgo 
i dziurawiec.

Podczas gdy wiele wymienionych 
powyżej witamin, minerałów i ziół może 
być korzystnych, gdy są stosowane 
w odpowiednich ilościach, dodanie dużych 
ilości cukru i kofeiny sprawia, że więk-
szość napojów energetyzujących jest złym 
wyborem.

nieBezpieczeństwa 
związane z komercyjnymi 
napojami energetycznymi
Większość ludzi spożywa napoje energety-
zujące, aby zwiększyć czujność umysłową 
i wydolność fizyczną. To czy napoje energe-
tyczne są złe ostatecznie zależy to od kon-
kretnego rodzaju – jednak większość bute-
lek i puszek sprzedawanych w sklepach 
ogólnospożywczych jest daleka od zdro-
wych wyborów.

oto kilka potencjalnych zagrożeń 
i skutków ubocznych związanych z napo-
jami energetycznymi.
l  Przedawkowanie kofeiny, gdyż 

większość napojów zawiera od 70 
do 240 miligramów kofeiny na napój, 
w porównaniu do około 35 mg kofe-
iny w napoju gazowanym i 100 mg 
w filiżance kawy. Picie wielu napo-
jów energetyzujących każdego dnia 
może naprawdę spowodować gwał-
towny wzrost spożycia kofeiny, 
co może prowadzić do wielu obja-
wów takich jak: lęk, drżenie i ner-
wowość, kołatanie serca, zaburze-
nia rytmu serca oraz przyspieszenie 
akcji serca i ciśnienia krwi, problemy 
ze snem i bezsenność, zaburzenia tra-
wienia, w tym nudności, biegunka 
i utrata apetytu, odwodnienie, bóle 
w klatce piersiowej, zawroty głowy, 

uzależnienie od kofeiny i cukru, 
a w rezultacie zmęczenie i bóle głowy.

l  Przyrost masy ciała – spowodo-
wany wysokim spożyciem cukru 
i kalorii. Typowy napój energetyzu-
jący ma podobną ilość kalorii i cukru 
jak napój gazowany, co wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem proble-
mów, takich jak otyłość i cukrzyca 
oraz problemy stomatologiczne.

zdrowe naturalne 
alternatywy
Poniżej podaję przykłady naturalnych 
napojów energetycznych, które oferują 
rzeczywiste korzyści zdrowotne i są mniej 
ryzykowne niż większość komercyjnych 
napojów energetycznych, obejmują:
l  Zielona herbata, napój energetyzu-

jący, który prawdopodobnie wiąże 
się z najbardziej poprawiającymi 
metabolizm efektami, takimi jak 
zwiększenie energii, spalanie tłusz-
czu i zmniejszenie jego magazyno-
wania. Zielona herbata naturalnie 
zawiera trochę kofeiny, ale mniej niż 
kawa. Jest również bogata w prze-
ciwutleniacze, takie jak katechiny, 
które zwalczają wolne rodniki.

l  Zielona herbata Matcha jest 
wyjątkowo bogata w związek 
o nazwie eGCG, który ma dzia-
łanie podnoszące na duchu.

l  Zwykła kawa, która zawiera prze-
ciwutleniacze i kofeinę, ale zwy-
kle można ją bezpiecznie spożywać 
w umiarkowanych ilościach. Aby 
uzyskać jak najwięcej korzyści, spo-
żywaj niesłodzoną, organiczną kawę.
l  Czarna herbata, która jest rów-

nież bogata w garbniki i przeci-
wutleniacze oraz zawiera tro-
chę kofeiny (mniej niż kawa).

l  Yerba mate, rodzaj herbaty z Ame-
ryki Południowej o zielonkawym 
kolorze i ziemistym, ziołowym aro-
macie. Zawiera polifenole i inne prze-
ciwutleniacze oraz działa przeciwza-
palnie i przeciwnowotworowo.

inne sposoBy 
na zwiększenie poziomu 
energii
oprócz wyboru zdrowych napojów 

energetyzujących zamiast tych słodkich 
i przetworzonych, oto inne wskazówki, 
jak zwiększyć poziom energii:
l  Wysypiaj się. dorośli powinni sta-

rać się o średnio siedem do dziewięciu 
godzin, aby uniknąć deprywacji snu.

l  Ćwiczenia. regularna aktywność 
fizyczna może poprawić nastrój 
i motywację, a także pomóc lepiej spać.

l  Wypróbuj zioła, takie jak żeń-szeń. 
Niektóre zioła, w tym żeń-szeń 
i miłorząb dwuklapowy, powodują, 
że ludzie czują się bardziej obudzeni, 
nie powoduje zwykle bez poważnych 
skutków ubocznych, gdy jest przyj-
mowany w zalecanych dawkach.

l  Kontroluj stres – chroniczny stres 
może zniszczyć twoją energię i zepsuć 
sen. Wypróbuj zajęcia odprężające, 
które pomogą Ci się zrelaksować, takie 
jak medytacja, czytanie, prowadze-
nie dziennika, aromaterapia, joga itp.

l  Jedz pokarmy wspierające pracę 
mózgu – przeciwzapalne, bogate 
w składniki odżywcze pokarmy 
dostarczają składników odżywczych, 
których potrzebujesz, aby czuć się 
najlepiej. Zwróć uwagę na żywność, 
taką jak liściaste warzywa, wyso-
kiej jakości mięso i białko, jajka, dziko 
złowione ryby, orzechy, nasiona, 
jagody, kakao, zioła i przyprawy.
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Największa wytwórnia 
oraz hurtownia 

sztukaterii gipsowej w Londynie

Zapraszamy do naszej hurtowni 

Nasza � rma oferuje szeroką game produktów: 
 Listwy su� towe (cornices & covings)
 Rozety ozdobne (Ceiling roses)
 Panele ścienne (Panels & Dado rails)
 Łuki drzwiowe (Corbels)
 oraz inne gipsowe ozdoby do domu
Ponad to, oferujemy: 
 Dorabianie oraz odwzorowanie wszystkich 
    gipsowych elementów
 Montaż wszystkich naszych produktów
 Dostawa do domu lub budowy
 Darmowa wycena oraz pomiary z placu budowy
 Darmowa wycena online oraz przez telefon
 Darmowa wysyłka katalogu

Radio PRL London Polish Radio London
Kawa, która (bez "zwykła")


