42 |

25 marca 2021 | Nº 888 |

| zdrowie

Przesilenie wiosenne:
Jak sobie z tym radzić?
Beata Wdowczyk-Murfitt
Dip ION, terapeutka żywieniowa
www.lasantebybeata.co.uk

Są i takie opinie, że przesilenie
wiosenne to świetna wymówka,
by zwolnić tempo życia.
Jednak przesilenie wiosenne
istnieje i nawet ma medyczną
nazwę – Syndrom Przesilenia
Wiosennego.

P

rofesor James Waterhouse
z Wydziału Fizjologii Manchester University uważa, że jeśli
odczuwamy przesilenie wiosenne, to w dużej mierze sami
jesteśmy sobie winni, gdyż nikt nie zmusza nas by żyć wbrew zegarowi biologicznemu. A ten każe nam odpocząć. Najlepszymi miesiącami na urlop są, prócz listopada, marzec i kwiecień, czyli czas przesilenia wiosennego, czego większość ludzi nie
chce zaakceptować. W sezonie jesienno-zimowym mniej czasu spędzamy na świeżym powietrzu i rzadziej się ruszamy. Zjadamy też więcej kalorycznych potraw,
które nie dostarczają organizmowi wła-

ściwej ilości niezbędnych witamin i minerałów. Brak słońca źle wpływa na nasze
samopoczucie. Wraz z nadejściem wiosny,
organizm musi przestawić się na szybszy
tryb. Nie zawsze przychodzi mu to bez
trudu, a objawy towarzyszące nam w tym
okresie to właśnie przesilenie wiosenne.

Naturalne sposoby
na symptomy związane
z przesileniem wiosennym

Zapomnij o dodatkowych filiżankach
kawy lub niebezpiecznych napojach
„energetyzujących” i wypróbuj te łatwe
i niedrogie metody naturalnego pozyskiwania energii.

Soki warzywne

Picie soku ze świeżych warzyw to pozytywny szok dla organizmu! Utrata błonnika roślinnego podczas wyciskania
soku ułatwia jego wchłanianie i trawienie. A ponieważ organizm wkłada mniej
pracy, aby czerpać z niego korzyści odżywcze, zauważymy szybki wzrost poziomu
energii. Ponadto picie warzyw pomaga
dostarczać ważnych witamin i minerałów,
jednocześnie dostarczając energię komórkom. Jeśli czujesz, że zbliża się choroba, sok
warzywny jest również dobrym sposobem na zatrzymanie choroby i utrzymanie energii. Omiń soki kupowane w sklepie, które często zawierają cukier, kon-

serwanty i inne składniki – sprawią one,
że poczujesz się gorzej i jeszcze bardziej
wyczerpany!

POPRAWA JAKOŚCI SNU

Nie możesz spać? Kiedy śpisz, twoje ciało
odbudowuje i naprawia i leczy. Dodatkowy
sen to dodatkowa energia. Jeśli masz problemy ze snem, wypróbuj poniższe naturalne sposoby.
 Utrzymuj spójny harmonogram snu,
kładąc się spać i budząc się o tej samej
porze każdego dnia, także w weekendy. Pomoże to wyregulować twój
wewnętrzny zegar biologiczny.
 Wyeliminuj kofeinę po godzinie 15:00
ponieważ efekty mogą utrzymywać
się do 12 godzin.
 Spisz, co cię stresuje lub nie pozwala
spać w nocy, zanim pójdziesz do łóżka.

ZIOŁA ADAPTOGENNE

W okresie wyczerpania, zmęczenia lub
stresu, zioła adaptogenne mogą pomóc.
Te lecznicze rośliny równoważą i przywracają naturalną zdolność organizmu
do radzenia sobie ze stresem poprzez
regulację nadnerczy, które są odpowiedzialne za kontrolowanie sposobu, w jaki
hormony reagują na stres. Adaptogeny
nie działają na określoną część ciała;
zamiast tego pomagają całemu organizmowi delikatnie radzić sobie ze stresem,
niepokojem i oczywiście zmęczeniem.
Niektóre z najlepszych ziół adaptogennych, które, jak wykazano, zwiększają
energię to: ashwagandha, święta bazylia i żeń-szeń.

ZMNIEJSZENIE SPOŻYCIA
WĘGLOWODANÓW

Chociaż dostarczają organizmowi energii, pokarmy bogate w węglowodany
mogą powodować osłabienie organizmu.
Główny winowajca? Proste węglowodany,
takie jak te znajdujące się w słodkich napojach, ciastkach i przetworzonej żywności
(np. biały chleb i makaron), które organizm szybko spala. Chociaż zapewniają
szybki zastrzyk energii, szybko następuje
awaria, gdy poziom cukru we krwi gwałtownie rośnie, a następnie spada. Należy
trzymać się pełnoziarnistych węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym,
które są dłużej trawione przez organizm.
Orzechy, rośliny strączkowe, słodkie
ziemniaki, owies i brązowy ryż to węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, które zapewnią organizmowi stały
dopływ energii.

NASIONA CHIA

Te magiczne, małe, naturalne ziarenka
zwiększą poziom energii i zapewnią twojemu organizmowi wiele wartości odżywczych... za grosze. Starożytni Majowie
i Aztekowie spożywali nasiona chia, aby
zachować energię i czujność wśród wojowników podczas wojny. Dla nas, zwykłych
śmiertelników, wykazano, że niezbędne
kwasy tłuszczowe (omega-3 i omega-6)
znajdujące się w nasionach chia poprawiają jakość snu, wspomagają pracę mózgu
i zwalczają stany zapalne, dzięki czemu
organizm czuje się odświeżony.

| 43

ZDROWIE |

| Nº 888 | 25 marca 2021
NAWODNIENIE ORGANIZMU

Czy wiesz, że jedną z pierwszych oznak
odwodnienia jest uczucie zmęczenia lub
wyczerpania? Nasze ciało składa się głównie
z wody i nawet niewielkie spadki nawodnienia wystarczą, aby wpłynąć na metabolizm. National Academy of Medicine
sugeruje około 9 filiżanek płynów dziennie dla kobiet i 13 filiżanek dla mężczyzn.
Wiele produktów spożywczych, takich jak
owoce i warzywa, zawiera również wodę,
więc można również zwiększyć poziom
nawodnienia, zwiększając ich spożycie.

WITAMINY Z GRUPY B

B12, znana również jako „witamina energii”, jest najbardziej złożoną ze wszystkich
witamin i jedną z najlepszych witamin
zwiększających energię. Wspomaga produkcję energii i utrzymuje komórki krwi
w dobrym stanie i zdrowiu. W rzeczywistości, jeśli masz niedobór witaminy B12, jednym z pierwszych objawów może być niższy poziom energii. Ponieważ jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, organizm
nie może przechowywać jej dodatkowych
ilości i polega na pozyskiwaniu tej witaminy z pożywienia lub suplementów. Oto
najlepszy pokarm zawierający witaminę
B12: wątróbka wołowa, sardynki, makrela,
jagnięcina, łosoś, drożdże, ser feta, wołowina, twaróg, jajka.

HERBATY ZIOŁOWE

Popijanie herbaty ziołowej może zapewnić całkowicie naturalny tymczasowy
wzrost poziomu energii bez ryzyka korzystania z niebezpiecznych stymulantów lub
przetworzonych składników. Dwie wspaniałe opcje to zielona herbata i herbata
rooibos. Zielona herbata ma właściwości
przeciwstarzeniowe i zwalczające wolne
rodniki. Zawiera katechinę, przeciwutleniacz, który pomaga zwalczać uszkodzenia w komórkach organizmu. Herbata
rooibos – wytwarzana z południowoafrykańskiego czerwonego krzewu, zawiera
również wiele przeciwutleniaczy.

reklamy.uk

OLEJEK Z MIĘTY PIEPRZOWEJ

LOGO

Jeśli potrzebujesz łatwego sposobu
na pobudzenie umysłu i zwiększenie koncentracji, olejek miętowy może być tym,
czego szukasz. Powszechnie jest stosowany w aromaterapii, a badania na zwierzętach wykazały, że ten odświeżający
olejek eteryczny może działać stymulująco na mózg, a nawet jest wystarczająco
silny, aby leczyć napięciowe bóle głowy.

LOGO

LOGO

BOARDS

CODZIENNA AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA

Włączenie regularnych ćwiczeń do rutyny
faktycznie jest jedną z najlepszych metod
zwiększania energii i motywacji, jednocześnie poprawiając ogólny stan zdrowia.
Podczas aktywności fizycznej wysyłany
jest tlen i składniki odżywcze do komórek, pomagając sercu i płucom pracować
wydajniej, zwiększając poziom energii.
Pamiętajmy, że nie trzeba biegać maratonu, aby odnieść korzyści z ćwiczeń.
Umiarkowany poziom ulubionej aktywności fitness też przyniesie wiele korzyści energetycznych.

Zadbaj o swoją ﬁrmę!

Oklejanie vanów, ubrania robocze z nadrukiem, szyldy i witryny
sklepowe, hoardingi, boardy, banery i wszelkiego rodzaju
naklejki.
Odwiedź nas na Perivale w zachodnim Londynie:
175 Bilton Rd, London UB6 7HQ
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