
Nem beteg vagy, hanem szomjas! 
 
Jó, ha tudod... Hogyan száradunk ki? 
A mindennapos tevékenységei során egy átlagember kb. 3-4 liter (10-15 pohár) vizet veszít vizelettel, 
széklettel, izzadással, légzéssel. Az elvesztett mennyiséget vízzel, illetve folyadékkal és étellel kell 
pótolni. 1-2 liter vizet csak a légzés során veszítünk. A bőrlégzés a hőszabályozó képességünk 
fenntartásáért 90%-ban felelős. Mozgás, izzadás, láz, hasmenés, betegség jelentősen meg tudja növelni az 
elvesztett víz mennyiségét. 
A megnövekedett vízveszteség két legáltalánosabb oka az intenzív testmozgás és az izzadás. Habár 
mindannyian ki vagyunk téve a kiszáradás veszélyének, mégis a legveszélyeztetettebbek a csecsemők, 
fiatal felnőttek és a sportolók. Ők vagy nem képesek még megfelelően kifejezni a szomjúság érzetüket 
vagy képesek észlelni azt, de nem tudnak időben tenni ellene. 
Honnan tudom, hogy kiszáradtam? 
Ha szomjas vagy, akkor az azt jelenti, hogy a sejtjeid már kiszáradtak. A száraz száj a kiszáradás 
legutolsó jele. Azért van így, mert a szomjúságérzet addig nem alakul ki, míg a testnedvek károsodása 
jóval a normális működéshez szükséges szint alá nem esik. 
Az enyhe kiszáradás jelei: fáradtság, csökkent koordinációs képesség, száraz bőr, kevés vizelet, száraz 
nyálkahártya a szájban és orrban, ingadozó vérnyomás és gyenge ítélő képesség. A stressz, az asztma,  
fejfájás, az allergia, a magas vérnyomás és még sok más súlyos betegség a  krónikus kiszáradás 
eredménye. 
Mit kellene innunk? Mit nem szabad inni? 
A tiszta, természetes vizet ajánljuk. 
Kerüld a szénsavas vagy cukros italokat. Magas cukortartalmuk és mesterséges alkotórészeik veszélyesek 
az egészségedre. A szóda kiszárít. 
A tea, a kávé, az üdítő, az alkohol - vizet tartalmaz ugyan -, de vízhajtó tartalma kiöblíti a testedből a vi- 
zet. Ne számolj velük, ha a folyadékpótlást számolod! Teljesen rendben van, ha alkalmanként ilyeneket 
iszol, de ha rendszeressé teszed és nem iszol hozzá elég tiszta vizet, akkor hosszú távon komolyan 
kockáztatod az egészséged. 
A tiszta víz a legjobb választás. Ha az egészséges életmód mellett kötelezed el magad, tedd szokássá és 
elsődleges fontosságúvá a rendszeres vízivást. 
Tippek 
 legyen az első dolgod, hogy egy nagy pohár vízért nyúlsz – még a kávé előtt. Ez a reggeli víz fogja 
igazán beindítani a véráramot. 
- Igyál egy pohár vizet, miután felkeltél, és mielőtt lefekszel. 
- Iktass be rendszeres vízivási időket. 
- Ne gondolj arra, hogy szódával pótolod a vízveszteséget. 
- Igyál egy pohár vizet étkezés előtt és után. Ideálisan fél órával az étkezés előtt és fél órával az étkezés 
után. Ihatsz vizet étkezés közben is, és bármikor, mikor úgy érzed. 
- Nagyon fontos, hogy legyen egyensúly a nátrium szint és a vízfogyasztás között. Tégy fél teáskanál sót 
minden 4-5 pohár vízbe. Használj tengeri sót.- 
- Minden étkezés előtt és után innod kellene vizet, így segíted az emésztési folyamatot. A gyomornak 
vízre van szüksége, hogy szétválassza az ételt, és a vízhiány nagyban nehezíti a tápanyagok lebontását és 
energiává alakítását. A májnak szintén vízre van szüksége, hogy az elraktározott zsírt felhasználható 
energiává alakítsa. A máj határozza meg, hogy merre menjenek a tápanyagok. Ha ki vagy száradva, akkor 
a veséid háttérbe szorítják a májat, és lecsökkentik a máj működését, vagyis az elraktározott zsírt nem 
tudja elhasználni. Csökken a vérmennyiség és a lecsökkent vérmennyiség nem képes a méreganyagokat 
eltávolítani és a sejteket megfelelő tápanyagokkal ellátni 
.- Mindig legyen kézközelben vized. Igyál palackozott vizet, vagy csapvizet, vidd mindenhova magaddal, 
a kondiba, a kocsidba, a munkahelyedre. Az első héten tedd szokássá a vízivást, majd fokozatosan növeld 
a mennyiségét a szükséges mértékig. Lényeg az, hogy ne várj addig, amíg szomjas leszel. 



- Folyamatosan igyál mozgás közben. Ne feledkezz meg a sóbevitel egyensúlyáról sem. Edzés alatt 
óránként igyál legalább 1 litert. 
 
Minden nap körülbelül egy liter vizet veszítünk légzés útján. A légzés tulajdonképp nem más, mint a tü- 
dőhólyagocskák mozgása, amelyeknek az összehúzódásakor a levegő kilökődik. Ebben a folyamatban víz 
is távozik a szervezetből, amit pótolni kell. Ha nem pótoljuk, a test megfeszíti a hörgőket és betömi a lyu- 
kakat és mi ezt a csökkentett levegőáramlást, - mely a tüdő kiszáradása révén jön létre -, hívjuk 
asztmának. 
Ma több millió gyerek szenved asztmában és a számuk egyre növekszik. Az ok mindenhol ugyanaz: 
egyre több szódát és szénsavas italt isznak. A három-öt éves gyerekek az utóbbi 10 évben háromszor 
annyit, mint tíz évvel ezelőtt. Ezek a gyerekek szép lassan kiszáradnak, mert szódát isznak, ami nem 
úgy működik, mint a sima víz. Adj ezeknek a gyerekeknek sima vizet és az asztma nagyon gyorsan 
eltűnik, lehet, hogy néhány órán belül, és a légzésük normalizálódik. Az inhalátorra nem lesz többé 
szükségük.  
 Ha a testben nincs elég víz vagy ha a test kezd kiszáradni, akkor a vízveszteség 66%-a a sejtek belsejéből 
jön ki, 26% a sejtek környezetéből és csak 8% az érrendszerből.   
A kiszáradásnak vannak egyéb feltűnő jelei is a bőrön. Ha a bőr szép, laza és sima, akkor elegendő 
vízmennyiség van a testben. Ha ráncos és gyűrött, akkor az a kiszáradás jele. A szarkalábak a kiszáradás 
tünetei és sima vizzel, megfelelő tápanyagutánpótlással megszüntethető. 
 
 
 
Forrás: 
http://antalvali.com/hirek/nem-beteg-vagy-hanem-szomjas.html 


