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TEST NAPOJÓW IZOTONICZNYCH

Wysi∏ek fizyczny sprawia, ̋ e organizm traci z potem wod´

niezb´dnà do jego pracy. Ale nie tylko wod´ – wypacamy

równie˝ sk∏adniki mineralne, g∏ównie sód, chlor, potas,

magnez i wapƒ (elektrolity) oraz niektóre witaminy.

Tracimy te˝ energi´. Picie p∏ynów podczas wysi∏ku ma

wi´c na celu wyrównanie niedoborów wody, uzupe∏nienie

zasobów elektrolitowych oraz dodatkowo zasilenie uszczu-

plonych rezerw w´glowodanowych.

Idealne do gaszenia pragnienia podczas wysi∏ku sà izo-

toniki – napoje o odpowiednio skomponowanym sk∏adzie,

które oprócz wody zawierajà niezb´dne minera∏y i w´glo-

wodany, a cz´sto tak˝e witaminy. Ale co najwa˝niejsze,

bardzo szybko wch∏aniajà si´ do organizmu, dzi´ki temu,

˝e ich st´˝enie (osmolalnoÊç) jest takie samo, jak st´˝enie

p∏ynów ustrojowych w organizmie cz∏owieka. Czy dost´p-

ne w sklepach izotoniki spe∏niajà swoje zadanie? Test,

który opublikowaliÊmy cztery lata temu („Âwiat Kon-

sumenta”, nr 7/2003), wykaza∏, ˝e spoÊród dziewi´ciu

przebadanych napojów sprzedawanych jako „izotoniczne”

tylko Powerade mia∏ w∏aÊciwà osmolalnoÊç. Teraz po-

stanowiliÊmy ponownie zbadaç izotoniczne w∏aÊciwoÊci

napojów. PrzetestowaliÊmy cztery produkty: Gatorade,

Isostar, Powerade oraz produkt marki w∏asnej Carrefour. 

Co to jest napój izotoniczny?
Jak ju˝ wiemy, napój izotoniczny powinien si´ po wypiciu

bardzo szybko wch∏aniaç. Dzi´ki temu utrzyma organizm

w stanie nawodnienia i zachowa zrównowa˝one st´˝enie

sk∏adników mineralnych i w´glowodanów w naszym ciele.

Podczas du˝ego wysi∏ku fizycznego w ciep∏y dzieƒ tracimy oko∏o
litra potu na godzin´, a w ekstremalnych przypadkach – dwa, 

a nawet trzy litry. JeÊli skutecznie nie uzupe∏nimy p∏ynów, dojdzie
do odwodnienia organizmu, a to mo˝e spowodowaç powa˝ne

zagro˝enie dla zdrowia. Jak nawodniç organizm najskuteczniej?

Napojami izotonicznymi. Niestety jednak z naszego testu wynika, ˝e nie
wszystkie napoje sprzedawane pod takà nazwà 

sà rzeczywiÊcie izotoniczne.
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IzotonicznoÊç napoju oznacza, ˝e jego ciÊnienie osmotyczne,

uzale˝nione od st´˝enia rozpuszczonych sk∏adników, jest

równe ciÊnieniu osmotycznemu osocza krwi. Miarà ciÊnienia

osmotycznego p∏ynów jest osmolalnoÊç wyra˝ana w mOsm/kg

wody. U osób doros∏ych fizjologiczne ciÊnienie osmotyczne

wynosi od 275 do 295 mOsm/kg wody. A wi´c izotonik to

napój o osmolalnoÊci zawierajàcej si´ w tych granicach.

WÊród napojów dla sportowców mo˝na wyró˝niç jeszcze dwa

typy napojów o ró˝nym ciÊnieniu osmotycznym: hipotoniczne

i hipertoniczne. Napoje hipotoniczne, na przyk∏ad woda, cha-

rakteryzujà si´ niewielkim dodatkiem w´glowo-

danów i ciÊnieniem osmotycznym ni˝szym

ni˝ ciÊnienie p∏ynów ustrojowych

(<275 mOsm/kg wody). Ich

zadaniem jest przede

wszystkim bardzo

szybkie nawad-

nianie orga-

nizmu,

handel

Napój izotoniczny to taki, którego st´˝enie (osmolalnoÊç) jest takie samo, jak st´˝enie p∏ynów 
w organizmie cz∏owieka, dzi´ki czemu nie zalega on w ˝o∏àdku i wch∏ania si´ szybko, uzupe∏nia-
jàc tracone w czasie wysi∏ku fizycznego niedobory p∏ynów ustrojowych.

Roztwór o st´˝eniu wy˝szym ni˝ st´˝enie p∏ynów ustrojowych nazywany jest hipertonicznym, 
a roztwór o st´˝eniu ni˝szym – hipotonicznym. 

P∏yny silnie hipotoniczne (<250 mOsm/kg), mimo szybkiego wch∏aniania, nie poprawiajà
równowagi wodnej organizmu. Spo˝ywane w du˝ych iloÊciach nadmiernie rozcieƒczajà p∏yny
ustrojowe, a jednoczeÊnie zwi´kszajà diurez´, czyli wydalanie moczu.

P∏yny silnie hipertoniczne (>400 mOsm/kg) zmniejszajà tempo wch∏aniania, dlatego te˝ nie
powinny byç podawane w sytuacji, gdy istnieje potrzeba szybkiego uzupe∏nienia p∏ynów. Wiele
popularnych napojów orzeêwiajàcych, energetyzujàcych i soków ma osmolalnoÊç wy˝szà ni˝ 
600 mOsm/kg, co opóênia wch∏anianie p∏ynów w organizmie, a przy du˝ym spo˝yciu dzia∏a
odwadniajàco. 

napój krew napój krew napój krew

mniej czàsteczek ni˝ we
krwi – napój hipotoniczny
(np. woda mineralna)

<275 mOsm/kg

wi´cej czàsteczek ni˝ we
krwi – napój hipertoniczny
(np. sok owocowy)

>295 mOsm/kg

taka sama liczba
czàsteczek jak we krwi 
– napój izotoniczny

275-295 mOsm/kg
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a nie uzupe∏nianie niedoborów energii. Napoje umiarko-

wanie hipotoniczne, których osmolalnoÊç jest zbli˝ona lub

niewiele ni˝sza ni˝ osmolalnoÊç osocza krwi, równie˝ szybko

wch∏aniajà si´ z przewodu pokarmowego, ale mogà nasilaç

wydalanie moczu.

Z kolei napoje hipertoniczne, na przyk∏ad soki, zawierajà

wi´cej ni˝ p∏yny ustrojowe rozpuszczonych sk∏adników

sta∏ych, g∏ównie w´glowodanów, a wi´c majà wy˝sze ciÊnie-

nie osmotyczne ni˝ p∏yny ustrojowe (>295 mOsm/kg wo-

dy). Ich zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie ener-

gii, a w mniejszym stop-

niu uzupe∏nianie niedo-

borów p∏ynów. Poniewa˝

majà ciÊnienie osmoty-

czne wi´ksze ni˝ p∏yny

ustrojowe, wch∏aniajà si´

wolniej z przewodu po-

karmowego.

A zatem, aby napój by∏

izotoniczny, musi cha-

rakteryzowaç si´ odpo-

wiednià osmolalnoÊcià,

która zale˝y od za-

wartoÊci sk∏adników mi-

neralnych i zawartoÊci

oraz rodzaju w´glowo-

danów. Odpowiednia os-

molalnoÊç wspó∏decydu-

je o skróceniu czasu

wch∏aniania p∏ynu w or-

ganizmie. Okazuje si´ jednak, ˝e wi´kszoÊç napojów z na-

szego testu, oferowanych jako izotoniczne, wcale nie ma

osmolalnoÊci odpowiadajàcej ciÊnieniu osmotycznemu

osocza. Podobnie jak w naszym teÊcie sprzed czterech lat,

tak i tym razem ba-

dania wykaza∏y, ̋ e takà

osmolalnoÊcià charak-

teryzuje sí  jedynie napój Powerade (286,8 mOsm/kg). Ni̋ sze

ciÊnienie ni̋  ciÊnienie osocza mia∏ napój Carrefour (249,1).

Natomiast do napojów o ciÊnieniu wy˝szym ni̋  ciÊnienie

osocza zaliczyç mo˝na napoje Isostar (322,9) i Gatorade

(331,5). 

Podsumowujàc wyniki badaƒ osmolalnoÊci przeprowadzone

w ramach testu nale˝y stwierdziç, ˝e wÊród napojów

deklarowanych jako izoto-

niczne, jedynie Powerade ce-

chowa∏ si´ izotonicznoÊcià

charakterystycznà dla p∏y-

nów ustrojowych (w grani-

cach 275-295 mOsm/kg) 

i tylko on mo˝e byç nazwa-

ny napojem izotonicznym.

Napój Carrefour jest p∏ynem

hipotonicznym, a pozosta∏e

napoje, ze wzgĺ du na swój

sk∏ad recepturowy i osmolal-

noÊç w granicach 275-330

mOsm/kg równie  ̋wykazujà

dobre w∏aÊciwoÊci nawadniajàce, lecz z formalnego punktu

widzenia nie sà napojami izotonicznymi, poniewa  ̋ich osmo-

lalnoÊç odbiega od fizjologicznej osmolalnoÊci p∏ynów ustro-

jowych cz∏owieka.

Izotonik na zm´czenie
Dlaczego podczas wysi∏ku fizycznego sí  m´czymy, a nasza forma spada?
Powodem jest przede wszystkim odwodnienie, przegrzanie 
i zubo˝enie zasobów w´glowodanowych organizmu. Picie napojów 
izotonicznych, a wí c p∏ynów zawierajàcych w´glowodany i elektrolity,
mo˝e uzupe∏niaç te braki, a dzí ki temu – opóêniaç zm´czenie. Dzí ki spe-
cjalnie skomponowanej recepturze napoje izotoniczne sà szybciej wch∏a-
niane przez organizm ni̋  zwyk∏a woda, napoje orzeêwiajàce czy soki. 

Warto wiedzieç, ˝e izotoniki przeznaczone sà nie tylko dla sportowców.
Mniej wytrenowane osoby pocà si´ intensywniej i do pracy mi´Êni zu˝y-
wajà wi´ksze iloÊci w´glowodanów. A wi´c nawet jeÊli çwiczysz rzadko,
równie˝ uzupe∏niaj ubytki p∏ynów i sk∏adników energetycznych.
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czas wysi∏ku fizycznego umo˝liwia prawid∏owà termoregu-

lacj´ i w efekcie utrzymanie temperatury cia∏a na optymal-

nym poziomie. Niedobór sodu prowadzi do szybkiego

odwodnienia organizmu. Zalecane st´˝enie sodu w napo-

jach dla sportowców wynosi 40-110 mg/100 ml, przy czym

za wartoÊci optymalne uznawane sà st´˝enia powy˝ej 

60 mg/100 ml. 

Wraz z potem, choç w mniejszych iloÊciach ni˝ sód, tracony

jest równie˝ potas. Sk∏adnik ten wspó∏dzia∏a z sodem 

w utrzymaniu w∏aÊciwego ciÊnienia osmotycznego p∏ynów

ustrojowych, regulujàc równowag´ wodno-elektrolitowà

organizmu. Potas bierze równie˝ udzia∏ w wielu procesach

niezb´dnych do prawid∏owego funkcjonowania uk∏adu

mi´Êniowego i nerwowego, m.in. w przewodzeniu impulsów

nerwowych i regulacji pracy serca. 

Do zwiàzków mineralnych obecnych cz´sto w napojach

izotonicznych nale˝à równie˝ magnez i wapƒ. Sà one

niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania uk∏adu

mi´Êniowego i nerwowego, a magnez dodatkowo uczest-

niczy w regulacji temperatury cia∏a.

Co tkwi w izotoniku?
Podstawowym sk∏adnikiem napojów

izotonicznych jest woda. Gdy nie do-

starczamy jej organizmowi wystarczajà-

co du˝o, szybko si´ odwadniamy, nasza

wydolnoÊç spada. Odwodnienie mo˝e

byç niebezpieczne dla zdrowia. Nawet

niedu˝e ubytki wody z organizmu (ok.

2%) wp∏ywajà na jego wydolnoÊç. Strata

wody odpowiadajàca 5% masy cia∏a

powoduje spadek wydolnoÊci a˝ o 30%.

Jest to szczególnie niebezpieczne, je˝eli

weêmiemy pod uwag´ fakt, ˝e zjawisko

odczuwania pragnienia nie informuje

nas w sposób dostateczny o deficycie

wody w organizmie. Oznacza to, ˝e ma-

jàc zapewniony dost´p do wody,

cz∏owiek pije jà w iloÊciach niewystar-

czajàcych do wyrównania zaistnia∏ych

strat. Stwierdzono, ˝e zaspokajajàc

uczucie pragnienia uzupe∏niamy ubytki

wody jedynie w 65-70%. Z drugiej

strony nadmierna iloÊç wypitej zwyk∏ej

wody, zw∏aszcza przy niedoborze soli

(chlorku sodowego), nie mo˝e byç wy-

dalona, co skutkuje zmniejszonym ciÊ-

nieniem osmotycznym krwi i powoduje

przemieszczenie si´ cz´Êci wody do ko-

mórek, a w konsekwencji ich obrz´k.

Mo˝e spowodowaç równie˝ obrz´k

komórek mózgu, co objawia si´ mi´dzy

innymi os∏abieniem i nudnoÊciami. 

Z tego te˝ wzgl´du kolejnym niezb´d-

nym sk∏adnikiem napojów izotonicz-

nych jest sód, który umo˝liwia efektywne wch∏anianie

spo˝ytej wody i odgrywa g∏ównà rol´ w utrzymaniu

równowagi elektrolitów. Uzupe∏nianie niedoborów sodu,

szczególnie w postaci chlorku sodu, jest bardzo istotne,

gdy˝ sól ta jest podstawowym sk∏adnikiem potu. Sód pod-
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Co piç?
IloÊç napoju dostarczajàcego p∏yn, energi´ w postaci w´glowodanów i ele-
ktrolity zale˝y od czasu trwania i intensywnoÊci wysi∏ku organizmu. To, co
powinniÊmy uzupe∏niaç, zale˝y od dyscypliny sportowej, jakà uprawiamy 
i czasu trwania wysi∏ku:

1. Intensywne obcià˝enie organizmu trwajàce do 1 godziny (np. bieg na krótkim
i Êrednim dystansie, p∏ywanie, aerobik): Potrzebne jest tylko uzupe∏nia-
nie p∏ynów wydzielonych wraz z potem, a tak˝e obni˝enie temperatu-
ry cia∏a, która wzrasta wraz z intensywnoÊcià wysi∏ku. Mo˝na sto-
sowaç wod´ mineralnà, herbat´, rozcieƒczony sok, zwyk∏e napoje
orzeêwiajàce. W´glowodany i elektrolity przyspieszajà nawodnienie,
ale nie sà konieczne.

2. Intensywne obcià˝enie organizmu trwajàce od 1 do 3 godzin (np. pi∏ka no˝na,
tenis, badminton): Konieczne jest uzupe∏nianie wody i energii w formie
w´glowodanów, aby wyrównaç deficyt p∏ynów, zmniejszyç prze-
grzanie i zapobiec spadkowi wydajnoÊci organizmu. Spadek formy
powodowany jest wyczerpaniem przez organizm rezerw w´glo-
wodanów (glikogenu). Dodatek w´glowodanów powinien wynosiç 
6-8 g/100 ml. Dostarczanie elektrolitów nie jest jeszcze konieczne,
ale przyspiesza nawodnienie organizmu.

3. Intensywny wysi∏ek trwajàcy ponad 3 godziny (np. maraton, wyÊcig rowe-
rowy): Nale˝y uzupe∏niaç zarówno p∏yny, jak i w´glowodany, a z elek-
trolitów przede wszystkim sód. Po˝àdane jest równie˝ uzupe∏nienie
ubytków potasu. Podawanie p∏ynów bez dodatku w´glowodanów i elek-
trolitów powoduje wyczerpanie rezerw glikogenu oraz spadek koncen-
tracji sodu we krwi. W napoju powinny znaleêç sí  w´glowodany i przy-
najmniej 60 mg/100 ml sodu.
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Koncentracja sk∏adników mineralnych w napojach dla

sportowców powinna byç utrzymana na poziomie

nieprzekraczajàcym strat ponoszonych w wyniku pocenia

si´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e z potem tracony jest g∏ównie

sód, w mniejszych iloÊciach potas, natomiast straty

pozosta∏ych sk∏adników – wapnia i magnezu – nie sà tak

istotne. Rekomendowany maksymalny dodatek potasu 

i wapnia do napojów izotonicznych nie powinien

przekraczaç 22,5 mg/100 ml, natomiast w przypadku

magnezu 10 mg/100 ml.

Wa˝nym sk∏adnikiem recepturowym napojów dla sportow-

ców sà równie˝ w´glowodany, które nie tylko sà êród∏em

energii i poprawiajà mo˝liwoÊci wysi∏kowe organizmu, lecz

równie˝, wraz z sodem, biorà udzia∏ w zwi´kszaniu wch∏a-

niania wody. Jako êród∏a w´glowodanów stosowane sà

Nazwa

Deklarowany przez 
producenta typ napoju

Cena

PojemnoÊç

OsmolalnoÊç
deklarowana na
etykiecie, mOsm/kg

OsmolalnoÊç
oznaczona w badaniach
laboratoryjnych*
mOsm/kg

Klasyfikacja napoju

WartoÊç energet./100 ml

W´glowodany
g/100 ml

sód mg/100 ml

Carrefour 
o smaku

cytrynowym
napój izotoniczny

o smaku
cytrynowym

1,99 z∏

500 ml

brak 

249,1

hipotoniczny 

115,6 kJ
27,2 kcal

6,8

–

Gatorade
Citron

napój izotoniczny
o smaku

cytrynowym, nie-
gazowany, prze-

znaczony dla
sportowców 

i osób aktywnych
fizycznie

2,75 z∏

500 ml

brak

331,5

hipertoniczny

105 kJ
25 kcal

6

52

Isostar 
o smaku grej-

pfrutowym
napój izotoniczny

opracowany
specjalnie w celu
poprawienia wy-
dolnoÊci spor-
towców i osób
aktywnych fizy-
cznie – wzboga-

cony  witaminami
i minera∏ami

4,99 z∏

500 ml

brak

322,9

hipertoniczny

122 kJ
29 kcal

6,7
w tym cukry 6,2

70

Powerade
Lemon

Grapefruit
sportowy napój

izotoniczny niega-
zowany o smaku
cytrynowo-grej-

pfrutowym wzbo-
gacony witami-

nami

2,99 z∏

500 ml

286 

286,8

izotoniczny

102 kJ
24 kcal

5,6
w tym cukry 3,4

52

Dane od producentów (nie oceniane)
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* OsmolalnoÊç (st´˝enie) napoju izotonicznego powinna mieÊciç si´ w granicach 275-295 mOsm/kg, 
czyli byç taka sama, jak st´˝enie p∏ynów w organizmie cz∏owieka.

Oprócz Powerade, który jest napojem izotonicznym, wszystkie produkty w tabeli usta-
wiono w kolejnoÊci alfabetycznej.

Badania na zlecenie miesi´cznika „Âwiat Konsumenta” wykona∏o akredytowane laboratorium w Niemczech
Wykorzystywanie wyników w publikacjach oraz do celów marketingowych tylko za pisemnà zgodà Wydawcy 
Wszelkie prawa zastrze˝one

Wyniki dotyczà badanej partii napojów
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zazwyczaj kompozycje ∏atwo przyswajalnych cukrów jak:

glukoza (dekstroza), fruktoza, maltoza, sacharoza, syropy

cukrowe – syrop glukozowy (skrobiowy) i maltodekstryny.

Przyjmuje si´, ˝e dodatek w´glowodanów do napojów izo-

tonicznych, których g∏ównym zadaniem jest nawadnianie

organizmu, powinien wynosiç 4-8 g/100 ml, przy czym pod-

czas intensywnego wysi∏ku zwiàzanego z du˝ym wydatkiem

energii po˝àdana jest nieco wy˝sza zawartoÊç w´glo-

wodanów – w granicach 6-8 g/100 ml. Nale˝y pami´taç, ˝e

wraz ze wzrastajàcà iloÊcià w´glowodanów w napoju

zmniejsza si´ skutecznoÊç (szybkoÊç) nawadniania organiz-

mu, co zwiàzane jest ze spowolnieniem opuszczania ˝o∏àd-

ka przez p∏yny, a wi´c z ich wolniejszym wch∏anianiem.

Podczas wzmo˝onego wysi∏ku fizycznego stwierdza si´

wzrost zapotrzebowania na witaminy z grupy B oraz wita-

miny antyoksydacyjne – C i E.

Za˝ywanie witamin mo˝e wi´c

wspomagaç wydolnoÊç psychofizy-

cznà osób uprawiajàcych ró˝ne

dyscypliny sportu. Witaminy z gru-

py B zalecane sà g∏ównie w napo-

jach przeznaczonych do uzupe∏nia-

nia p∏ynów podczas d∏ugotrwa∏ego

wysi∏ku fizycznego. Funkcjà napo-

jów izotonicznych nie jest jednak

uzupe∏nianie niedoborów witamin,

stàd te˝ sk∏adniki te pe∏nià w izo-

tonikach jedynie funkcj´ pomoc-

niczà, nie majà zaÊ istotnego wp∏y-

wu na nawadnianie organizmu.

Co wykaza∏y 
badania napojów?
Aby sprawdziç, osmolalnoÊç napo-

jów, która Êwiadczy o ich izotonicz-

nym charakterze, „Âwiat Konsu-

menta” zleci∏ akredytowanemu labo-

ratorium wykonanie pomiaru ciÊ-

nienia osmotycznego. Pomiar ten

pozwala zaklasyfikowaç napoje do grupy napojów izoto-

nicznych, czyli takich, których ciÊnienie osmotyczne równe

jest ciÊnieniu p∏ynów ustrojowych. W ten w∏aÊnie sposób

definiowane jest poj´cie izotonicznoÊci. 

Badania napojów wykaza∏y, ˝e jedynie Powerade jest

napojem izotonicznym. Pozosta∏e badane w teÊcie napoje

sà deklarowane jako izotoniczne, lecz w rzeczywistoÊci ich

osmolalnoÊç odbiega od ciÊnienia p∏ynów ustrojowych

cz∏owieka. Producenci napojów, chcàc zgodnie z rzeczy-

wistoÊcià nazywaç swoje produkty, powinni klasyfikowaç

je nie jako napoje izotoniczne, a jako napoje dla sportow-

ców, przeznaczone g∏ównie do uzupe∏niania p∏ynów i wy-

datków energetycznych w czasie wysi∏ku fizycznego. Nie-

którzy producenci rozszerzajà jednak definicj´ izoto-

nicznoÊci podajàc jej wartoÊç na poziomie +/- 20% w sto-

sunku do ciÊnienia osmotycznego krwi. Powo∏ujà si´ tu na

projekt w regulacji prawnej dotyczàcej napojów dla spor-

towców (Codex Alimentarius). Niemniej jednak regulacja

ta pozosta∏a jedynie w sferze planów. Poza tym ˝adne

przepisy nie sà w stanie zmieniç ciÊnienia p∏ynów ustro-

jowych w naszym organizmie. 

Powerade Lemon Grapefruit jako jedyny spe∏nia∏

kryteria napoju izotonicznego, poniewa˝ jego st´˝enie

(osmolalnoÊç) 286,8 mOsm/kg jest takie samo, jak st´˝e-

nie osocza w ludzkim organizmie.

Napój marki w∏asnej Carrefour o smaku cytrynowym

ma osmolalnoÊç 249,1 mOsm/kg, a wi´c nale˝y do napo-

jów hipotonicznych, których zadaniem jest szybkie nawa-

dnianie organizmu, ale nie uzupe∏nianie niedoborów

energii. Warto zaznaczyç, ˝e produkt ten jest znacznie

taƒszy od swoich konkurentów z testu.

Isostar o smaku grejpfrutowym ma osmolalnoÊç na po-

ziomie 322,9 mOsm/kg, co plasuje go w kategorii napo-

jów lekko hipertonicznych, czyli takich, które majà

przede wszystkim dostarczaç energii, a w mniejszym

stopniu uzupe∏niaç niedobory p∏ynów. Napoje hiperto-

niczne wolniej wch∏aniajà si´ z przewodu pokarmowego

od izotoników.

Gatorade Citron z osmolalnoÊcià 331,5 mOsm/kg zali-

cza si´ do napojów hipertonicznych i dobrze uzupe∏nia

energi´.

Jak i ile piç?
POWOLI. Podczas wysi∏ku fizycznego pijmy powoli, ma∏ymi
∏ykami, a nie „duszkiem” (np. wypicie szklanki napoju, czyli
ok. 200-250 ml nie powinno trwaç krócej ni˝ minut´). 

LEKKO SCH¸ODZONE. Lepiej nie piç p∏ynów bardzo zimnych,
ale lekkie ich sch∏odzenie u∏atwia wch∏anianie, gdy˝ ciep∏e
napoje d∏u˝ej zalegajà w ˝o∏àdku. Ponadto p∏yny ch∏odne
obni˝ajà temperatur´ cia∏a. 

ILE? Przyjmuje si´, ˝e poda˝ p∏ynów powinna wynosiç ok. 
1 ml na 1 kcal zapotrzebowania energetycznego. Niektórzy
zalecajà wypicie ok. 400-500 ml na 15-30 minut przed inten-
sywnym wysi∏kiem, aby stworzyç rezerwy wody w organizmie.
W czasie wysi∏ku pijmy ma∏ymi ∏ykami 100-200 ml co 15-30
minut. Po zakoƒczeniu intensywnego wysi∏ku nale˝y wypiç
dalsze 400-500 ml, nawet w sytuacji, gdy nie odczuwamy
pragnienia, poniewa˝ bodziec wzbudzajàcy pragnienie dociera
z oÊrodkowego uk∏adu nerwowego z opóênieniem. 


