
42  | 23  lipca  2020  |  Nº 853 || Zdrowie

Beata Wdowczyk-Murfitt 
Dip ION, terapeutka żywieniowa 

U
trzymanie nawodnienia jest 
ważne dla równowagi elek-
trolitowej, wspomaga tra-
wienie i pomaga utrzymać 
prawidłowe funkcjonowa-

nie naszego układu sercowo-naczynio-
wego i odpornościowego. w rzeczywi-
stości funkcjonowanie każdego narządu 
i układu w naszym ciele zależy od wody.

Korzyści z wody pitnej
Co dzieje się z twoim ciałem, kiedy pijesz 
dużo wody? Ciało ludzkie składa się z 55 
do 75 proc. wody, w zależności od wieku. 
U niemowląt woda stanowi większy pro-
cent masy ciała w porównaniu do star-
szych osób.

woda jest potrzebna do następują-
cych podstawowych funkcji:
l  Bilans elektrolitowy
l  Transport składników pokarmowych 

i tlenu
l  regulacja temperatury
l  Normalizacja ciśnienia krwi i stabiliza-

cja bicia serca
l  Usuwanie odpadów i bakterii z orga-

nizmu
l  Procesy trawienne, w tym tworzenie 

stolca i ruch jelit
l  Naprawa mięśni i amortyzujących sta-

wów

zapobiega odwodnieniu
woda pitna jest najlepszym sposobem 
zapobiegania i zmniejszania objawów 
odwodnienia – które mogą obejmować 
słabą koncentrację, zmęczenie, niską 
energię podczas treningów, bóle głowy, 
osłabienie, niskie ciśnienie krwi i zawroty 
głowy.

Z badań wynika, że spożywanie 
wystarczającej ilości płynów pomaga zapo-
biegać wahaniom nastroju, brakowi kon-
centracji, a nawet problemom z zapamię-
tywaniem nowych informacji. 

osoby starsze muszą zachować szcze-
gólną ostrożność, aby uniknąć odwodnie-
nia, ponieważ ich pragnienie jest słabsze, 
dodatkowo liczne osoby przyjmują leki 
zwiększające utratę płynów.

wspiera trawienie 
i detoKsyKację
Twoje nerki i wątroba potrzebują wody 
do oczyszczenia krwi, produkcji moczu 
i pomocy ciału w pozbyciu się odpadów. 
Zwiększone spożycie wody może również 
pomóc w zapobieganiu rozwoju kamieni 
nerkowych. Kiedy pijesz wodę i jesz błon-

nik, rzadziej masz do czynienia z zapar-
ciami i biegunkami.

utrzymuje Kontrolę 
spożycia Kalorii
Jedną z zalet picia wody zamiast słodkich 
napojów gazowanych i przetworzonych 
soków jest to, że unikamy nadmiernego 
spożycia kalorii. Napoje słodzone mogą 
zwiększać ryzyko otyłości, cukrzycy typu 
2, chorób serca, a nawet niektórych rodza-
jów raka, więc ich unikanie powinno być 
jednym z pierwszych kroków, które należy 
podjąć, aby poprawić swoje zdrowie.

pomaga w Kontroli głodu 
i wspiera odchudzanie
Badania udowadniają, że „zwiększone 
nawodnienie prowadzi do utraty masy ciała, 
efektywniej przy zmniejszonym spożyciu 
kalorii, i utraty tłuszczu poprzez zwiększe-
nie lipolizy”. innymi słowy, twoje ciało może 
spalać więcej kalorii, gdy pijesz dużo wody.

woda z napojów i żywności zajmuje 
również sporo miejsca w żołądku i może 
powodować uczucie sytości. Żywność 
o wysokiej zawartości wody ma zwy-
kle niską kaloryczność, a często wysoką 
zawartość błonnika.

Woda zdrowia 
i urody doda!
Lato jest w pełni i wiemy, że powinniśmy pić „wystarczającą ilość wody” – ale jakie dokładnie 
są zalety jej picia?

poprawia wygląd twojej 
sKóry, oczu i włosów
Aby rozjaśnić skórę, oczy oraz by włosy 
były lśniące, pij wodę! odwodnienie może 
prowadzić do przekrwionych oczu, wysu-
szonej i pozbawionej blasku skóry oraz 
łamliwych i słabych włosów.

ile powinniśmy pić dziennie? osiem 
szklanek dziennie jest standardową reko-
mendacją dla dorosłych. Jednak faktyczna 
potrzebna ilość zależy od czynników 
takich jak masa ciała, poziom aktywności, 
wiek, dieta oraz ilość spożywanego alko-
holu, kawy i innych napojów.

jaK przyzwyczaić się 
do picia więKszej ilości 
wody?
Zacznij dzień od dużej szklanki wody. 
Przed spożyciem posiłku, wypij szklankę 
wody. Nabierz nawyk noszenia butelki 
z wodą za każdym razem, gdy wychodzisz 
z domu, gdy jesteś w samochodzie, w pracy 
czy na siłowni. Pijąc alkohol, spożywaj go 
bardzo powoli i wypijaj szklankę wody 
między napojami alkoholowymi. Najle-
piej jednak poprzestać na jednym drinku 
alkoholowym. Jeśli jesteś chory, docho-
dzisz do siebie po chorobie, jesteś w ciąży 

lub karmisz piersią, pamiętaj, aby spoży-
wać jeszcze więcej wody, ponieważ twoje 
potrzeby są większe.

woda w KilKu odsłonach
woda cytrynowa: dodaj plaster lub dwie 
cytryny lub limonki do wody, aby zwięk-
szyć jej smak i uczynić ją bardziej alka-
liczną.

woda gazowana – woda połączona 
z dwutlenkiem węgla, daje poczucie sytości

woda z owocami – ma dodatkowy 
smak, ale przy minimalnej ilości kalorii. 
Spróbuj wody z owocami, takimi jak arbuz, 
jagody, pomarańcze, a nawet zioła, takie 
jak mięta lub lawenda.

inne napoje nawadniające, które ofe-
rują pewne korzyści, to tłoczone na zimno 
soki (wytwarzane bez dodatku cukru), 
herbaty ziołowe, niesłodzona woda koko-
sowa, bulion kostny i niesłodzone mleko 
migdałowe/kokosowe/orzechowe.

istnieją również inne rodzaje wody, 
o których należy pamiętać:

woda surowa jest formą wody, 
która nie została w żaden sposób prze-
filtrowana, przetworzona i oczyszczona. 
Nieprzetworzona woda zachowuje wiele 
korzystnych minerałów i związków zna-
lezionych w H2o pozyskiwanych z natu-
ralnych strumieni.

woda alkaliczna jest wytwarzana 
w procesie zwanym elektrolizą, który 
dzieli wodę na wodór i tlen w celu zwięk-
szenia pH produktu końcowego. Zwykle 
osiąga wartość pH około 8 lub 9, podczas 
gdy zwykłe pH wody jest zwykle bliższe 
7,0 lub poniżej. Ponieważ jest bardziej 
alkaliczna niż zwykła woda z kranu, może 
pomóc zrównoważyć efekty spożywania 
bardzo kwaśnej współczesnej, przetwo-
rzonej diety.

wniosKi
Pozytywne efekty działania wody pitnej 
obejmują regulację temperatury ciała, tra-
wienia, równowagi elektrolitowej, ciśnie-
nia krwi, bicia serca i funkcji mięśni.

inne zalety wody pitnej to zdrowsze 
trawienie, detoksykacja, krążenie, koncen-
tracja, energia i kontrola apetytu.

ile wody należy pić dziennie, by mak-
symalnie skorzystać z zalet wody? Zależy 
to od masy ciała, poziomu aktywności, 
wieku, diety oraz ilości spożywanego alko-
holu, kawy i innych napojów. Potrzeby 
mogą się znacznie różnić, ale dla więk-
szości dorosłych zwykle wynoszą od 6 
do 11 filiżanek.
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