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Zimny prysznic?
Na zdrowie!
Czy zimny prysznic jest dla ciebie lepszy niż ciepły? Czy korzyści płynące z zimnej wody
to po prostu mit?

O

soby, które biorą zimny
prysznic regularnie mówią,
że nawyk ten daje im przewagę, jeśli chodzi o radzenie
sobie ze stresem i poprawę
pewności siebie. Chodzi o to, że dobrowolnie pozwalając sobie na odczuwanie
dyskomfortu przez krótki czas, możesz
nie tylko wzmocnić swój układ odpornościowy, ale także rozwinąć przez ten
proces większą siłę woli i „wytrzymałość
psychiczną”.
Badania mówią, że w rzeczywistości istnieją imponujące korzyści z zimnego prysznica – które mogą obejmować
zwiększenie czujności, produktywności
i regenerację po wysiłku.

a nawet łagodzenie bólu mięśni. Parujący
prysznic to również dobry sposób na uwolnienie śluzu, który może być uwięziony
w drogach oddechowych i przyczyniać
się do zaburzeń układu oddechowego,
takich jak przekrwienie. Biorąc to pod
uwagę, bardzo gorące prysznice nie są zalecane dla osób z wrażliwą skórą lub objawami takimi jak suchość, zaczerwienienie i egzema. Jeśli masz wysokie ciśnienie
krwi lub częste zawroty głowy, powinnaś
unikać nadmiernego przegrzewania się.

Jak długo należy brać
zimny prysznic?

Zimny prysznic – co to?

Za zimny prysznic uważa się prysznic
z wodą o temperaturze około 10-15°C.
Śledząc historię ludzkości, obserwujemy, że ludzie byli narażeni na bardzo
niskie temperatury, niezależnie od tego,
czy chcieli czy nie. Ekstremalne zimno
to jedna z form stresu, która powoduje,
że nasze ciało na krótko reaguje „walcz
lub uciekaj”, a następnie dostosowuje się,
aby w przyszłości móc skuteczniej radzić
sobie z tym samym stresorem. Narażenie
na zimno powoduje, że nasze ciało uwalnia przypływ „hormonów stresu” kortyzolu i adrenaliny. Powoduje to zatrzymanie nieistotnych funkcji organizmu, w tym
między innymi reakcji zapalnych.
Wysokie wydzielanie hormonów
stresu może nie brzmi najlepiej, ale kiedy
następuje to na krótko, a potem dajesz
sobie czas na regenerację, jest to w rzeczywistości bardzo korzystne – podobnie
jak w przypadku ćwiczeń, postu i innych
„dobrych stresorów”.

Lepszy nastrój i większa
pewność siebie

Zanurzenie się w zimnej wodzie wymaga
odwagi, a wielu uważa, że chociaż może
to być nieprzyjemne, w rzeczywistości
wprawia ich później w lepszy nastrój. Przezwyciężając strach przed niewygodą i stawiając czoła ostremu stresowi (w postaci
zimna), możesz nauczyć się lepiej radzić
sobie z fizjologicznymi objawami, których doświadcza twoje ciało, gdy jesteś
zestresowana lub przestraszona (stresujące myśli, płytkie oddychanie i drżenie).
Niektóre badania sugerują, że terapia zimnem może przynieść korzyści
nawet osobom cierpiącym na depresję, lęk i ataki paniki. Uwalniane endor-
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finy i inne związki chemiczne powodują,
że czujesz się bardziej czujny i podekscytowany. Innym mechanizmem, dzięki któremu zimne prysznice mogą poprawić
nastrój, jest zwiększenie impulsów elektrycznych z zakończeń nerwów obwodowych w mózgu, co wydaje się mieć pewne
działanie przeciwdepresyjne.

Poprawiona jasność
umysłu i czujność

Jednym z najbardziej przekonujących
powodów, dla których warto wziąć zimny
prysznic, jest zdolność do natychmiastowego budzenia. Badania wykazały,
że osoby, które stosują zimne prysznice,
doświadczają wzrostu poziomu energii,
skupienia, koncentracji, produktywności i sprawności umysłowej oraz poznawczej. Niektórzy nawet opisują podnoszące
na duchu skutki narażenia na zimno jako
porównywalne z wypiciem filiżanki lub
dwóch filiżanek kawy.

Zmniejszenie stanów
zapalnych i poprawione
krążenie

Narażenie na zimno jest uważane za formę
hormezy – zjawisko, w którym niska ekspozycja na „hormonalne stresory” w rzeczywistości powoduje korzystne zmiany
w funkcjonowaniu organizmu. To samo
dzieje się podczas ćwiczeń – hormeza
powoduje, że organizm uczy się przystosowywać do stresu i regeneruje się na silniejszy. W przypadku zimnych pryszniców organizm reaguje poprawiając funkcje
sercowo-naczyniowe, poznawcze i układu

mięśniowo-szkieletowego. Według niektórych badań, zimnym prysznicom przypisuje się zmniejszenie bólu i stanu zapalnego mięśni, a także poprawę regeneracji
mięśni i układu sercowo-naczyniowego
po wysiłku.
Przeciwzapalne skutki ekspozycji na zimno wynikają z mechanizmów
obejmujących przyspieszenie akcji serca,
przepływ krwi i pobór tlenu. Zdrowe
krążenie jest niezbędne, aby pomóc mięśniom i innym tkankom w prawidłowej
regeneracji.

Możliwość poprawy
zdrowia plemników

Czy słyszałeś kiedyś, że mężczyźni powinni
unikać saun, jacuzzi i nadmiernej jazdy
na rowerze, ponieważ zbytnio rozgrzewa
to jądra? Istnieją dowody sugerujące,
że zanurzenie w zimnie może obniżyć temperaturę moszny, prowadząc do poprawy
produkcji nasienia i testosteronu.

Pomoc w utrzymaniu
zdrowego metabolizmu

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby
zimne prysznice spowodowały znaczną
utratę wagi bez połączenia z innymi zmianami stylu życia, wystawienie się na zimno
pomaga w szybszym spalaniu kalorii.
Badania wykazały, że chłód aktywuje
brązową tkankę tłuszczową, która spala
więcej energii, aby ogrzać ciało.

Ciepły prysznic

Ciepły prysznic z pewnością może być
dobrym sposobem na relaks, zasypianie,

Postaraj się rozpocząć od bardzo krótkiego
okresu ekspozycji na zimno, zwiększając
to stopniowo, w miarę przyzwyczajania
się do zimna. Zacznij od około 30 sekund,
najpierw stój pod ciepłym prysznicem,
a następnie stopniowo obniżaj temperaturę, aż zrobi się bardzo zimno. Kiedy
przyzwyczaisz się do zimna, wydłuż czas
nieprzerwanego przebywania w zimnej
wodzie do 2-3 minut lub nawet dłużej,
jeśli jesteś w stanie.
Inną metodą jest „prysznic kontrastowy”, który polega na naprzemiennym
stosowaniu zimnej i ciepłej wody. Możesz
to zrobić, przechodząc między jedną
minutą bardzo zimnej wody, a następnie
minutą regeneracji w ciepłej temperaturze. Wykonaj cykl około trzech do siedmiu
razy (całkowity czas prysznica wyniesie
około 10 minut). Ta zmiana pomoże otworzyć naczynia krwionośne i przyspieszyć
pompowanie krwi w całym ciele.
Pamiętaj o oddychaniu. Może się
okazać, że łapiesz powietrze w reakcji na zimno, ale staraj się celowo brać
stały, głęboki oddech. Dobrym pomysłem jest zakończenie kąpieli ciepłą wodą,
aby doświadczenie wydawało się przyjemne, co zwiększa prawdopodobieństwo,
że będziesz się tego trzymać.
Świetnym sposobem na wyrobienie sobie nawyku wytrzymywania,
a nawet cieszenia się zimnym prysznicem, jest „30-dniowe wyzwanie pod zimny
prysznic”. Zacznij od krótkich czasów ekspozycji i zwiększaj do pełnej minuty lub
dłużej.

Środki ostrożności

Należy unikać bardzo zimnych pryszniców,
jeśli masz do czynienia z pewnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak: grypa lub
przeziębienie, niedowaga lub zaburzenia
odżywiania, problemy z sercem lub układem oddechowym, ciąża.

