SENIORZE!
Zapobiegaj odwodnieniu i pij wodę regularnie
w ciągu dnia, nawet jeśli nie odczuwasz pragnienia.
Dokładnie obserwuj swój organizm. Początkowo
odwodnienie przebiega bezobjawowo, ale w miarę
zwiększania się ubytku wody mogą wystąpić liczne
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ZNAKI OSTRZEGAWCZE TO MIĘDZY
INNYMI:
• w
 zmożonepragnienie
• b óleizawrotygłowy
• ogólneosłabienie
• z aburzeniaświadomości

Kranowianka zawiera pierwiastki życia – magnez,
wapń, potas i sód niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu!

• p roblemyzwidzeniem
• z aburzeniarytmuserca
• suchośćwustach/nosie
• suchośćskóry
• s kurczemięśni
Gdy zauważysz u siebie wymienione
objawy niezwłocznie sięgnij po wodę,
a przy ich nasileniu koniecznie
skonsultuj się z lekarzem!

Picie wody z kranu to tanie,
ekologiczne i szybkie rozwiązanie!
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ROLA WODY W ORGANIZMIE:

Osoby w wieku 60+ to grupa szczególnie narażona na ryzyko odwodnienia organizmu. Wraz
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odżywczychitlenu
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Organizm człowieka nie magazynuje wody,
dlatego tak ważne jest jej stałe uzupełnianie.
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utraty wody w organizmie
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Systematycznepiciewodytonaturalnyinajprostszy
sposóbnawodnieniaorganizmu.
Nietylkoskuteczniegasipragnienie,aletakżewpływapozytywnienanaszezdrowieisamopoczucie.
Czy wiesz, że każdego dnia z wydychanym
powietrzem tracimy od 400 do 500 ml
wody, a w trakcie upałów nawet więcej!

Dlatego warto mieć pod ręką szklankę lub bidon
zwodą.Niemusiszwychodzićzdomu.
Po prostu odkręcasz kran i pijesz kranowiankę.
Każdegodnia.

Czy wiesz, że krakowska kranówka zawiera:
MAGNEZ, który ma działanie
przeciwskurczowe,
POTAS niezbędny do właściwego
funkcjonowania systemu nerwowego,
WAPŃ biorący udział w budowaniu
układu kostnego i zapobiegający
osteoporozie.

