
Każdy z nas wie, że woda, jak i tlen, jest niezbędna do życia. Dowodem na to niech będzie 
fakt, iż bez jedzenia, popijając samą wodę, człowiek może przeżyć nawet miesiąc, a bez 
wody jedynie 3-5 dni! Woda stanowi około 70% naszego ciała, choć jej zawartość zmienia 
się w zależności od wieku. Płeć również sprawia, że procentowy udział  wody w ludzkim 
organizmie nieco się różni. U trzymiesięcznego płodu woda to niemal 90 % masy, a u osoby 
w podeszłym wieku to około 55-60%. Rozmieszczenie wody w ciele człowieka jest nierów-
nomierne, to znaczy, że w jednych komórkach jest jej więcej niż w innych. Jest to cząsteczka 
chemiczna zbudowana tylko z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru, a zapewnia 
prawidłowe i podstawowe funkcje naszego organizmu.

WODA – NAPÓJ ŻYCIA
DIETA
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WODA W LUDZKIM CIELE OD-
POWIADA PRZEDE WSZYST-
KIM ZA:
• utrzymywanie stałej temperatury ciała, 

czyli prawidłową termoregulację. Jest 
przenośnikiem ciepła, pochłania je 
w przypadku nadwyżki oraz wydala 
podczas parowania czy wydychania 
powietrza.

• prawidłowy przebieg wszystkich pro-
cesów biochemicznych w ludzkim or-
ganizmie.

• prawidłowe funkcjonowanie mięśnia 
sercowego poprzez zachowanie rów-
nowagi wodno-elektrolitowej.

• rozpuszczanie pokarmów, wchłanianie 
i przyswajanie ich w celu odżywienia 
komórek.

• prawidłowe nawilżenie i funkcjonowa-
nie chrząstek, stawów, gałek ocznych 
czy błon śluzowych.

• detoksykację organizmu, wypłukiwa-
nie szkodliwych związków i substancji.

INNE ZALETY:
• wspiera odchudzanie – jest to kluczo-

wy element każdej kuracji odchudza-
jącej. Picie odpowiedniej ilości wody 
przyspiesza przemianę materii, przy-
spiesza metabolizm. Woda wypita 
przed posiłkiem ogranicza ilość spoży-
wanego pokarmu i daje szybszy efekt 
sytości. Eliminuje wzdęcia i zaparcia 
poprzez lepszą pracę jelit.

• zapewnia lepszą wydolność fizyczną. 
Sportowcy wiedzą, jak ważne jest re-

gularne picie wody i uzupełnianie pły-
nów w trakcie i po wysiłku fizycznym. 
To właśnie regularne dostarczanie od-
powiedniej ilości i jakości wody zapew-
nia im wytrzymałość fizyczną. Dotyczy 
to również osób, które nie uprawiają 
żadnych sportów. Wodę ciągle tracimy 
– z płynami ustrojowymi, z potem, 
poprzez skórę itd., ale regularne uzu-
pełnianie płynów dodaje nam energii, 
korzystnie wpływa na koncentrację, 
poprawia samopoczucie, wzmacnia, 
obniża zmęczenie i redukuje stres.

Stan odwodnienia może być bardzo 
niebezpieczny dla życia czło-
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Stan odwodnienia może być bardzo 
niebezpieczny dla życia człowieka. Już samo 

uczucie pragnienia jest sygnałem, że przyjmujemy 
za mało wody. Najlepiej popijać wodę regularnie, 
małymi łyczkami, nie doprowadzając do sytuacji, 

że odczuwamy wzmożone pragnienie.

Środek spożywczy zawierający w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego. 
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wieka. Już samo uczucie pragnienia 
jest sygnałem, że przyjmujemy za mało 
wody. Najlepiej popijać wodę regular-
nie, małymi łyczkami, nie doprowadzając 
do sytuacji, że odczuwamy wzmożone 
pragnienie. Niedobór wody rzędu 10% 
masy ciała powoduje osłabienie, senność, 
niepokój, problemy z oddychaniem, ci-
śnieniem czy wydzielaniem śliny. Ubytek 
rzędu 20% masy ciała może prowadzić 
do obrzęku języka, utraty przytomno-
ści, a nawet śmierci. Jest to najbardziej 
niebezpieczne w przypadku niemowląt 
i małych dzieci oraz osób w podeszłym 
wieku. Nie tylko dostarczanie zbyt małej 
ilości wody może doprowadzić do stanu 
odwodnienia organizmu. Również silna 
biegunka, wymioty, krwotoki, długotrwa-
ła gorączka, oparzenia, długie przebywa-
nie na słońcu, restrykcyjne diety, cukrzyca 
czy choroba alkoholowa mogą powodo-
wać wystąpienie niebezpiecznego dla 

życia odwodnienia. Ponadto, przedłu-
żający się stan znacznego odwodnienia 
może powodować zatrucia z powodu 
nagromadzenia toksycznych produk-
tów przemiany materii. Przyjmuje się, 
że dorosła osoba powinna przyjmować 
około 30 ml wody na każdy kilogram 
masy ciała na dobę. Daje to wynik około 
2 litrów dziennie. U mężczyzn zapotrze-
bowanie to jest proporcjonalnie większe. 
Oczywiście, w ciągu dnia przyjmujemy 
wodę również w innych postaciach – jest 
w owocach, warzywach, zupach, napo-
jach, ale najcenniejsza dla organizmu jest 
czysta woda w najprostszej postaci.

Chcąc korzystać ze wszystkich dobro-
dziejstw wody, najlepiej wybrać tę pod-
ziemną, ze źródeł głębinowych, charakte-
ryzującą się podwyższoną mineralizacją, 
pierwotnie czystą; woda z kranu to cy-
wilizacyjna konieczność. 

Pod kątem mineralizacji wyróżniamy 
wody:
• wody bardzo niskozmineralizowane 

– mające nie więcej niż 50 mg jonów 
na litr,

• wody niskozmineralizowane –  zawie-
rające do 500 mg jonów na litr,

• wody średniozmineralizowane – o za-
wartości od 500  do 1500 mg jonów 
na litr,

• wody wysokozmineralizowane – ilość 
dobroczynnych pierwiastków powyżej 
1500 mg jonów na litr.

Ponadto wyróżniamy jeszcze:
• wody źródlane – należą do tak zwa-

nych wód miękkich, mających mniej 
niż 500 mg jonów minerałów na litr. Są 
świetnym zamiennikiem wody wodo-
ciągowej, wykorzystywanej w kuchni 
do gotowania.

• wody stołowe – czyli wody powstałe 
w wyniku dodania do nich przynaj-
mniej jednego z pierwiastków, takich 
jak : magnez, wapń, sód czy chlorki.

• wody lecznicze – zawierają od 4000 
do nawet kilkudziesięciu tysięcy mg 
jonów na litr. Niestety charakteryzują 
się one brzydkim zapachem i sma-
kiem, stosowane są leczniczo, głównie 
z zalecenia lekarskiego, w przypadku 
takich chorób jak cukrzyca, choroby 
nerek czy w dolegliwościach żołąd-
kowych.

JAKIE MINERAŁY POWINNY 
ZNALEŹĆ SIĘ W WODZIE MI-
NERALNEJ, ABY PRZYNOSIŁA 
NASZEMU ORGANIZMOWI 
MAKSYMALNE KORZYŚCI?
• Magnez – odgrywa kluczową rolę 

w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu mięśniowego, nerwowego, 
sercowo-naczyniowego oraz immu-
nologicznego. Niweluje skutki stresu, 
działa przeciwnowotworowo.

DIETA
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• Wapń – obok magnezu korzystnie 
wpływa na utrzymanie prawidłowego 
działania układu nerwowego, ponadto 
przeciwdziała osteoporozie.

• Sód – poprawia wydolność organi-
zmu, chroni przed odwodnieniem, 
wpływa na układ sercowo-naczynio-
wy.

• Wodorowęglany – neutralizują kwasy 
żołądkowe.

Warto zwrócić też uwagę na pH wody. 
Niektóre bowiem, tak zwane alkaliczne, 
mają pH nawet powyżej 7,5. Polecane 
są one osobom o zaburzonej równo-
wadze kwasowo-zasadowej. Niestety, 
większość spożywanych przez nas po-
karmów ma charakter kwasotwórczy – 
mięso, jaja, słodycze, wysoko przetwo-
rzona żywność. Mają one niekorzystny 
wpływ na tę równowagę. Wody alka-
liczne polecane są osobom z refluk-
sem, nadkwasotą, zgagą. Zaburzenia 
równowagi kwasowo-zasadowej mogą 
powodować: zaburzenia przemiany 
materii, utratę apetytu, apatie, nerwice, 
zły stan skóry, włosów i paznokci. Wody 
o pH powyżej 7,5 działają zasadowo 
na soki żołądkowe, zmniejszają zgagę, 
znajdują zastosowanie również przy 
leczeniu chorób wrzodowych żołądka 
czy dwunastnicy, w zapaleniach pę-
cherzyka żółciowego, w dnie mocza-
nowej, cukrzycy czy kamicy nerkowej.

Istnieją jeszcze tzw. wody smakowe 
–  co prawda produkowane są na bazie 
wody źródlanej lub mineralnej, jednak 
ze zdrową wodą mają niewiele wspól-
nego. Zawierają bowiem konserwanty, 
aromaty, cukry lub inne substancje sło-
dzące. Tym samym dostarczają sporo 
kalorii, w przeliczeniu na 1,5 litra wody 
jest to mniej więcej tyle, ile zawiera 
mały baton. Regularne picie takiej wody 
może przyczyniać się do powstawania 
nadwagi i otyłości, a także prowadzić 
do rozwoju cukrzycy. Wykonanie wody 
smakowej w domu, która będzie pysz-
na, a przede wszystkim zdrowa i pełno-
wartościowa, jest banalnie proste. Wy-
starczy dodać do niej ulubione dodatki, 
np. plaster cytryny, liść mięty, czy ka-
wałki owoców, takich jak truskawka, po-
marańcza czy ananas. Tak przyrządzona 
woda może być świetnym dodatkiem 
do rodzinnych spotkań, w domu czy na 
świeżym powietrzu. Podana z kostkami 
lodu w upalny dzień nie tylko świetnie 
gasi pragnienie, ale też przynosi orzeź-
wienie i dodaje energii.

Pamiętajmy o tym, że nasz organizm 
to w większości właśnie woda! Tak jak 
powietrze jest niezbędna do życia. Musi 
być czysta i wartościowa. Jej regularne 
picie to najprostszy sposób, aby zara-
dzić wielu dolegliwościom.

DARIA KUCHARSKA 
Pracownik Apteki

Przyjmuje się, że dorosła osoba powinna 
przyjmować około 30 ml wody na każdy 

kilogram masy ciała na dobę. Daje to 
wynik około 2 litrów dziennie. U mężczyzn 
zapotrzebowanie to jest proporcjonalnie 

większe. Oczywiście, w ciągu dnia przyjmujemy 
wodę również w innych postaciach – jest 

w owocach, warzywach, zupach, napojach, ale 
najcenniejsza dla organizmu jest czysta woda 

w najprostszej postaci.
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Przed uży ciem za po znaj się z tre ścią in struk cji uży wa nia 
i ety kie tą bądź skon sul tuj się z le ka rzem, gdyż ten wy rób 
me dycz ny mo że nie być od po wied ni dla Cie bie.
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