
WODA DLA ZDROWIA  

 

 

WODA  jest największym ilościowo składnikiem ciała człowieka. U dorosłych stanowi ona ok. 
70% ogólnej masy ciała, a u niemowląt nawet ok.85%. Woda w życiu człowieka pełni 
następujące funkcje:                                                                                

- jest idealnym rozpuszczalnikiem, dzięki czemu stanowi środowisko dla wszystkich procesów 
życiowych, które przebiegają w organizmie,                                                                                    
- jest niezbędna do procesów przemiany materii, bierze udział jako substrat lub katalizator,                                   
- reguluje ciepłotę ciała,                                                                                                                    
- usuwa z organizmu produkty toksyczne,                                                                                        
- zwilża błony śluzowe, gałkę oczną, zapewnia ruchomość stawów,                                                 
- pełni rolę środka transportu, rozprowadza składniki organiczne i nieorganiczne po całym 
organizmie,                                                                                                                                       
- przez układ krwionośny przepływa w ciągu doby od 5 do 8 tys. litrów wody Zapotrzebowanie 
na wodę jest na drugim miejscu po zapotrzebowaniu na powietrze. 

NIEDOBÓR WODY doprowadza do szybkiego odwodnienia organizmu. Niedobór wody 
wielkości 10% masy ciała powoduje niewydolność fizyczną i psychiczną. Niedobór wody 
wielkości 20% masy ciała może spowodować śmierć. Dzienne zapotrzebowanie to 2 litry wody 
na dobę. W czasie umiarkowanego wysiłku fizycznego to 3 litry wody na dobę. W czasie 
intensywnego sportu lub ciężkiej pracy fizycznej zapotrzebowanie to wzrasta do 4-5 litrów 
wody na dobę. Ponieważ nie istnieje możliwość magazynowania w ustroju większej ilości 
wody, zachodzi konieczność stałego jej uzupełniania. Sygnałem odwodnienia jest sucha skóra, 
która po uszczypnięciu pozostaje zmarszczona i nie wygładza się. Bardziej niepokojące objawy 
to:  senność,  osłabienie,  spadek ciśnienia tętniczego krwi, bóle mięśni. Suchość w ustach to 
„dzwonek alarmowy” wysyłany od mózgu. To sygnał, że organizm pracuje na rezerwie wody.  



CO DAJE PICIE WODY?  

1. Powstrzymuje apetyt 

2. Poprawia trawienie 

3. Pobudza metabolizm 

4. Pomaga w odróżnieniu głodu od pragnienia 

5. Redukuje cholesterol 

6. Poprawia funkcjonowanie wątroby 

7. Wypłukuje z organizmu toksyny 

8. Pomaga w pozbyciu się problemów jelitowych 

9. Redukuje cellulit 

10. Pomaga w rzeźbieniu mięśni 

11. Nawilża skórę, przez co poprawia jej wygląd i elastyczność 

12. Dotlenia organizm 

13. Pomaga w dostarczaniu składników odżywczych do wszystkich narządów 

14. Reguluje temperaturę organizmu 

15. Zwalcza zmęczenie i dodaje energii 

16. Pomaga w wzroście czerwonych krwinek 

17. Poprawia „nasmarowanie” stawów 

18. Poprawia wydolność organizmu w czasie ćwiczeń 

19. Poprawia funkcjonowanie serca i minimalizuje ryzyko zawału o 41% 

20. Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka okrężnicy o 45%, raka pęcherza 50%  

21. Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi 

22. Redukuje bóle głowy 

23. Redukuje bóle pleców 

24. Poprawia pamięć oraz koncentrację 

25. Utrzymuje w dobrym nastroju 

26. Zwalcza skurcze 

27. Pomaga zwalczyć gorączkę 

28. Poprawia wzrok 

29. Niweluje nieświeży oddech oraz dyskomfort spowodowany spierzchnięciem ust, suchością 
gardła oraz opuchnięcie języka 

30. Poprawia funkcjonowanie nerek, zmniejsza infekcje dróg moczowych oraz kamicy nerkowej. 

 
 


