
TUDTAD?

Víz nélkül nem is lenne élet a Földön, amelyet kék 
bolygónak is hívunk, mert felszínének 71 százalékát 
víz borítja (ennek csupán 2,5 százaléka édesvíz).

Vízre minden élőlénynek szüksége van – az állatok 
közül a csúcstartó a medúza – testének 98-99 
százaléka ebből áll! 

Testünk víztartalma az életkorral változik. A megter-
mékenyített petesejt 96, a csecsemő testének 80, a 
felnőttének 70, míg egy időskorúénak 60 százaléka 
víz.

Szerveink víztartalma szintén más és más, a szem 
üvegteste például 99 százalék vizet tartalmaz, 
májunk 84, vérünk 83, agyunk 78, szívünk 77, izmaink 
75, csontjainknak pedig csupán 22 százaléka víz.

MIÉRT OLYAN FONTOS A VÍZIVÁS? 

Mert a víznek számos élettani szerepe van:
- szállítja a tápanyagokat és az oxigént a sejtjeidhez
- méregtelenít: elviszi a salakanyagokat a májhoz,  
   vesékhez
- feloldja a vitaminokat, segít a felszívódásban
- rugalmassá teszi a bőröd
- védi a nyálkahártyáid
- kenőanyag az ízületeidnek, biztosítja a rugalmasságot
- a fontos szervek védőburkait alkotja
- szabályozza a testhőmérsékleted az izzadás által
- „átmossa” a vesédet,
- támogatja az immunrendszered működését
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Jobb közérzet, szebb kinézet 
– ennek eléréséhez a kiváló 
termékeken kívül bizony saját 
erőfeszítésünkre is szükség 
van. A Forever életmódváltást 
segítő csomagjai sokakat 
inspiráltak már valódi 
változtatásra - magazinunk 
ebben szeretne segíteni.



IZZADNI PEDIG 
ÉRDEMES!
„A legjobb dolgok az 
életben megizzasztják 
az embert” – mondta 
Edgar Allan Poe. Igaza volt: az 
izzadás az egyik legjobb módszer a 
méregtelenítésre, mert a verejtékkel 
számos méreganyag és nehézfém 
távozik. Érdemes tehát mozogni, 
sportolni, szaunázni rendszeresen!

MENNYIT IGYUNK?
Testünk nem tudja tartalékolni, 
raktározni a vizet, így minden nap 
pótolni kell az elvesztett mennyiséget. 
Naponta átlagosan 2-3,5 litert 
veszítünk a vizelettel, széklettel, 
bőrpárolgással, légzéssel. Ehhez 
adódnak hozzá egyéb tényezők, 
például a sírással veszített folyadék. 
Apropó, tudtad, hogy az ember az 
egyetlen szárazföldi emlős, aki sírni 
tud? Örömében, bánatában csak az 
ember sír. De vizet veszíthetünk az 
orrváladékkal, köpettel, hányással, 
hasmenéssel, vérzésekkel is. (Be-
tegség idején szintén megnő a 
folyadékbevitel igénye.) A megfelelő 
folyadékmennyiség kiszámolását a 
testtömeghez igazíthatjuk: felnőtt 
embernél ez átlagosan 35 ml/kg. 
Élelem nélkül kibírhatjuk akár négy-
öt hétig is, de víz nélkül legfeljebb 
három-négy napig!

VÉSZJELZŐ TÜNETEK:
A kevés folyadékbevitelt tested szá-
mos tünettel jelzi: szomjúságérzet, 
fejfájás, romlik a koncentrációképes-
séged, zavartság léphet fel, romlik a 
fizikai teljesítőképességed, szárazzá 
válik a nyelved, a nyálkahártyáid 
kiszáradnak, petyhüdtté, rugalmat-
lanná válik a bőröd, csökken a vizelet 
mennyisége, színe sötétebbé válik, 
romlik az emésztés, székrekedés 
alakulhat ki, felálláskor leeshet a 
vérnyomásod, szédülhetsz. Ez bi-
zony komoly dolog, hiszen a hosszú 
távú kiszáradás eszméletvesztéshez, 
szomjhalálhoz vezethet! Már mind-
össze 2 százalékos folyadékveszteség 
esetén is megbillen 
a vízháztartás, és 
jelentősen csökken 
mind a fizikai, mind 
a szellemi teljesít-
mény. Ha a test a 
folyadéktartalmának 
5%-át elveszíti, már 
életveszélyes állapot 
alakul ki! 
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Most kezdődő sorozatunkban 
gyakorlatias, a mindennapokban 
jól használható tanácsokkal 
igyekszünk hozzájárulni 
egy egészségesebb életmód 
kialakításához. Mivel is 
kezdhetnénk, mint minden élet 
kezdetével, a vízzel – vagyis a 
helyes vízfogyasztással. 
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MIT IGYUNK?
Folyadékbevitelnek 
számít minden 
víztartalmú ital, így a 
gyümölcslevek, üdítők, 
tea, kávé, alkohol is, de a 10 
% feletti alkoholtartalmú italok már 
inkább mínuszként számolandók, 
mert vízhajtó hatásuk révén több 
folyadékot veszítesz, mint amennyit 
megiszol belőlük.

A KÁVÉ EGÉSZSÉGES VAGY 
SEM?
Tény, hogy az egyszerre 
elfogyasztott nagy mennyiségű 

koffein (legalább 250mg = 5-8 
csésze kávé) vízhajtó hatású, 

de ha csak egy csészényit 
iszol meg, az még nem 
okoz folyadékvesztést. Jó 
hír a kávékedvelőknek, 
hogy akik szervezete 
hozzászokik a koffeinhez, 
azoknál már nagyobb 
mennyiségnek sincs ilyen 

következménye. Vizsgálták 
kedvelt frissítőnk hatását a 

vesefunkcióra is, és kiderült, 
hogy kifejezetten vesevédő italról 

van szó!

Komoly probléma, hogy manapság 
túl sok ember elsődleges folyadék-
bevitele a cukrozott üdítőkre épül 
a tiszta víz helyett. Az elhízás és a 
krónikus betegségek megelőzése 
tekintetében az egyik leggyakorla-
tiasabb, és leggazdaságosabb dön-
tés az összes cukrozott ital vízre 
cserélése lenne!

VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ…
Természetesen nagyon fontos 
az elfogyasztott tiszta víz 
minősége is. Leginkább tiszta, 
szennyeződésektől mentes 
forrásvizet kellene innunk, mivel 

a nem elég 
jó minőségű 

vizek csak 
további terhelést 

jelentenek. Ám 
ha te sem hegyi 

források közelében élsz, 
akkor is elengedhetetlenül fontos, 
ha egészséges szeretnél maradni, 
hogy a tiszta víz számodra is 
elérhető legyen. 

MIK A LEHETŐSÉGEID? 
Csapvíz: Sajnos az ipar és a ház-
tartások szennyvízhasználata 
szennyezi a folyókat is. Gondolj 
csak a sok mosószerre, moso-
gatószerre, fertőtlenítő és víz-
kőoldó szerre, ami naponta a 
lefolyóba kerül! Természetesen a 
vízszolgáltatók kezelik az ivóvizet, 
mielőtt az eljut a háztartásokba. Ezt 
klórral oldják meg, ami fertőtlenít, 
ám fertőtlenítő hatásával együtt az 
emberi bélflóra jó baktériumait is 
kiirtja! A klór másik veszélye, hogy 
reakcióba lép a vitaminokkal, így a 
csapvíz fogyasztásával akaratlanul 
is vitaminhiányt okozhatunk 
magunknak. 

Tisztított víz: olyan ital, amelyből 
fizikai eljárásokkal eltávolították a 
szennyeződéseket (pl. desztilláció, 
ionsemlegesítés, fordított ozmózis, 
szénszálas szűrés).

Palackozott víz: ez többnyire 
forrásból származik, vagy fordított 
ozmózisos tisztításon 
átesett. Sajnos 
néhány márka 
szimplán 
csapvíz, 
mely 
esetleg 
még nem 
is szűrt…
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HOGYAN TEDD ÉLETED SZERVES RÉSZÉVÉ 
A VÍZFOGYASZTÁST?

13+1 tanácsom: 
1. Reggel, felkelés után igyál meg egy jó nagy pohár 
vizet! Ilyenkor idd meg az Aloe Gél-adagodat is, így 
energikusabban fog indulni a napod!

2. Tarts otthon nagyobb ivópoharat, 4-5 
deciliteresből több vizet iszol meg!

3. Mielőtt üdítőt innál, előbb igyál két-három pohár vizet. 
Utána már lehet, hogy nem is fogod kívánni a buborékosat!

4. Mindig legyen egy flakon a közeledben! Tedd jól látható helyre! 

5. Válassz szép, vicces, neked kedves poharat, palackot! Még a víznek is jobb 
íze lesz!

6. Minden pisilés után igyál egy pohár vizet! 

7. Mobilozz! Állítsd be a telefonod, hogy óránként csipogjon! 
Amikor csipog, igyál! Vagy tölts le egy ingyenes applikációt hozzá!

8. Nem ízlik a víz? Tedd ízletessé: tehetsz bele citromot, Joostot, 
Pomesteent,  keverj hozzá Fabet vagy Fabx-et, Argit, vagy készíts 
belőle Aloe Blossom Herbal Teát!

9. Figyeld a vizelet színét – az a jó, ha nagyon halványsárga.

10. Ha éhes vagy, igyál! Így hatékonyabb lesz a fogyás is!

11. Használj szívószálat! Azzal többet iszunk, mert nagyobbakat 
kortyolunk.

12. Vigyél magaddal munkába 2 liter vizet! Addig nem indulhatsz haza, amíg el 
nem fogy!

13. Vezess naplót a folyadékbeviteledről! 

1. Adj 2 pohár vizet a bőrápolásodhoz is: igyál, tisztíts, hidratálj és igyál!

Szabóné Dr. Szántó Renáta
belgyógyász, homeopata szakorvos

Eagle Manager


