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Autor:  Agnieszka Wanat
Jestem czwartym

pokoleniem kobiet, w mojej
rodzinie, zajmujących się

medycyną naturalną.
Wykonuję zawód

naturopaty i
informoterapeuty od kilku

lat pomagając ludziom
poprawić zdrowie.

NOTA PRAWNA
Informacje zawarte w tej publikacji  nie są poradą medyczną i
nie mogą zastąpić profesjonalnej porady, diagnostyki ani
leczenia. Mają charakter ogólny. Zanim podejmiesz terapię
powinnaś skonsultować się ze swoim lekarzem lub
naturopatą.

Autor: Hanna S. Miller  
Na co dzień pracuję w

swoim gabinecie
korzystając z naturalnych
metod terapeutycznych.
Szczególnie cenię sobie
dietoterapię, fitoterapię,
hipnozę terapeutyczną i
metodę biorezonansu

Bicom. 

Proste kroki - Nawodnienie
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Witamy serdecznie  



Proste kroki - Nawodnienie

Nawodnienie organizmu jest szeroko pomijane
w terapiach lub odchudzaniu. W naszej pracy
terapeutycznej olbrzymi nacisk kładziemy na
wywiad dotyczący ilości i jakości wypijanych
płynów.

3 proste pytania

1.  Ile szklanek wody wypijasz w ciągu dnia?

2. Ile filiżanek/kubków kawy i czarnej herbaty
wypijasz w ciągu dnia?

3. Czy dużo pijesz napojów słodzonych i soków  
w kartonach?
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Nie lubię wody
1 - 2 szklanki

Piję gazowaną wodę
O dużo piję - Ile? - 2 szklanki

Piję soki

1.
2.
3.
4.
5.

Odpowiedzi na pytanie NR 2
Ile filiżanek kawy/czarnej herbaty wypijasz

każdego dnia?

2 - 3 dziennie
Piję 3 kubki kawy rozpuszczalnej

Piję 1 kawę rano
Uwielbiam kawę - wypijam cały dzbanek

1.
2.
3.
4.

 

Proste kroki - Nawodnienie

Odpowiedzi na pytanie NR 1
Ile wody pijesz każdego dnia?
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Najczęściej otrzymywane odpowiedzi:



Odpowiedzi na pytanie NR 3
Czy dużo pijesz napojów słodzonych i soków 

 w kartonach?

Uwielbiam colę 
Wypijam 1 litr soku z kartonu

Piję wody smakowe

1.
2.
3.

 

Proste kroki - Nawodnienie
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Woda nawadnia organizm.   Kawa, słodkie
napoje czy czarna herbata mają działanie
odwadniające. Zastanów się jak u Ciebie
wygląda bilans płynów każdego dnia. Jeśli
wyjdzie na + wówczas Twoja terapia czy
odchudzanie będą zdecydowanie bardziej
skuteczne.

Alkohol
Słodzone napoje z gazem lub bez
Słodzone soki w kartonach
Wszystkie napoje z zawartością
chemicznych dodatków
Mocna czarna herbata
Napoje energetyczne
Kawa w nadmiernych ilościach

Produkty odwadniające organizm:

Proste kroki - Nawodnienie
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wodę filtrowaną
wodę w szklanych butelkach
wodę strukturyzowaną (specjalne kubki lub
płytki do jej strukturyzacji)
wodę z plastiku nieprzezroczystego,
niekolorowego
soki warzywne świeżo wyciskane
soki owocowe świeżo wyciskane
herbaty ziołowe 
herbaty owocowe
rosół
wywary warzywne

Proste kroki - Nawodnienie

Co pić dla zdrowia?

Prosty quiz

Policz ze str. 5 i 6:
ilość wypijanych szklanek z sekcji czerwonej
ilość wypijanych szklanek z sekcji zielonej 

Zapisz wyniki na kolejnej stronie.
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Optymalny poziom nawodnienia da wypijanie
30 mililitrów płynów z sekcji zielonej na każdy
kilogram masy ciała, czyli osoba ważąca 50 kg
powinna pić 1,5 litra dobrych płynów na dobę.

Proste kroki - Nawodnienie

Dobre nawodnienie organizmu

Przelicz swój wynik z quiz'u

Jeśli liczba wpisana w sekcji czerwonej jest
wyższa lub równa liczbie zamieszczonej w
sekcji zielonej oznacza to, że czas na zmiany 
i czytanie dalej...

Sekcja czerwona
liczba szklanek

Sekcja zielona
liczba szklanek

8
28 dni do zdrowia



suchość w ustach
sucha skóra
suche pięty (jeśli ciało jest dobrze
nawodnione to pięty    będą bardzo
delikatne)
przesuszone oczy
przedłużająca się infekcja może być
spowodowana brakiem nawodnienia

zmęczenie
bóle głowy
zaparcia
problemy trawienne
starzenie się skóry – szybciej robią się
zmarszczki 
bóle np. stawów, pleców, kręgosłupa
zawroty głowy

organizmu, ponieważ toksyny nie
opuszczają go w odpowiednim czasie

Proste kroki - Nawodnienie

Objawy odwodnienia
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uczucie ciągłego głodu, jeśli organizm jest
słabo nawodniony może manifestować
brak wody burczeniem w brzuchu
podwyższony cholesterol
alergie
depresja
problemy z koncentracją
łatwiejsze irytowanie się
duży kac
nieświeży oddech
permanentnie wyschnięte usta
zmniejszona odporność organizmu
tycie z powietrza oraz trudności w
zrzuceniu kilogramów.

Proste kroki - Nawodnienie
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Odwodnienie jest plagą obecnych czasów.
Człowiek pijąc małe ilości dobrych płynów
ustawia się w długiej kolejce po choroby
każdego typu.

Dlaczego? 
Odpowiednia ilość wody w organizmie
pozwala na oczyszczenie go z toksyn 
i pozostałości przemiany materii np.
zatwardzenia / zaparcia to odpady
metaboliczne, które pozostają za długo w
jelitach, czyli część z tego co miało zostać
wydalone wraca ponownie do krwiobiegu.
Nerki mając za mało płynu, nie filtrują dobrze 
i gorzej pracują. Wiąże się z tym np.
powstawanie kamieni nerkowych. 

Odwodnienie = choroby

Proste kroki - Nawodnienie
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Do toalety w celu oddania moczu powinno się
chodzić kilka razy dziennie, ok. 4-7 razy. Jeśli
rzadziej odwiedzasz toaletę oznacza to, że 
z nawodnieniem organizmu nie jest najlepiej.
Co za tym idzie nerki będą przeciążone, więc
zaczną gorzej pracować i mogą pojawić się
infekcje układu moczowego lub kamienie 
w nerkach. Wiąże się to z dyskomfortem 
w życiu codziennym i długotrwałym leczeniem
w późniejszym okresie. Zbyt częste oddawanie
moczu również świadczy o problemach 
w obrębie układu moczowego. Może być
objawem zakażenia bakteryjnego lub cukrzycy.
Pamiętaj! Łatwiej zapobiegać niż leczyć, więc
pij odpowiednie ilości płynów każdego dnia.

Proste kroki - Nawodnienie

Ile wizyt w toalecie?
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jest źródłem energii dla komórek
jest substancją wiążącą komórki
dzieli i rozpuszcza substancje 

roznosi substancje wraz z tlenem po całym
organizmie
zwiększa ilość tlenu
polepsza wydalanie dwutlenku węgla 

zbiera i wydala z organizmu odpady jego
funkcjonowania oraz substancje toksyczne 
i trujące
Woda koordynuje funkcje mózgu i ciała.

Kluczowe funkcje wody w organizmie:
 

w organizmie

z komórek

 
Wystarczy jedynie 5% ubytku wody znajdującej
się w organizmie, żeby pojawiło się realne
zagrożenie dla zdrowia!

Funkcje wody 

Proste kroki - Nawodnienie
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1,5 litra wody filtrowanej
kilka listków świeżej mięty
kilka kropel stewii
wybrany owoc, warzywo lub mix 

       w plastrach:
cytryna, pomarańcza, truskawki, limonka,

nektarynka, ogórek 

Proste kroki - Nawodnienie

Lemoniada zdrowia

Przepis na smaczną wodę
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Pierwszym płynem wypijanym po wstaniu z
łóżka powinna być woda – 1-2 szklanki w
temperaturze pokojowej lub lekko ciepłej.
Ważne, żeby pić na czczo.
15 -30 minut przed posiłkiem – dzięki temu
wypełnisz częściowo żołądek i zjesz mniej :)
1,5 – 2 godziny po posiłku, co ułatwi
trawienie.
Pomiędzy posiłkami.
Zawsze, gdy czujesz pragnienie.
Gdy boli Cię głowa.
Po treningu lub innym wysiłku fizycznym. 
W lecie szczególnie dbaj o dobre
nawodnienie, ponieważ łatwo o przegrzanie
organizmu. Najlepsze rezultaty uzyskasz
pijąc płyny w temperaturze pokojowej lub
lekko ciepłe. 

Proste kroki - Nawodnienie

Kiedy pić wodę?
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Powoli i z wyczuciem. 
Oznacza to, że dzisiaj możesz wypić 1 lub 2
szklanki więcej niż wczoraj. Po 3 dniach
zwiększasz o kolejną szklankę. I tak do
osiągnięcia upragnionego celu. Wodę należy
pić powoli, małymi porcjami. W taki sposób
najszybciej poprawisz nawodnienie organizmu.
Ta zasada jest szczególnie istotna w lecie, gdy
sporo wody wydalasz z potem. Gdy czujesz, że
masz sucho w ustach lub masz spierzchnięte
wargi, oznacza to, że Twoje ciało przyjmuje za
mało wody. Regularne uzupełnianie płynów
usuwa te objawy. Staraj się dbać o codzienne
nawilżenie. Po zaspokojeniu pragnienia, wypij
jeszcze kilka dodatkowych łyków wody w celu
właściwego nawodnienia.

Proste kroki - Nawodnienie

Jak zwiększać bezpiecznie ilość
wypijanej wody?

28 dni do zdrowia
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1.  Rano na czczo wypij 1 lub 2 szklanki letniej
wody ze szczyptą soli himalajskiej lub
kłodawskiej bez dodatku antyzbrylacza.

2.  Jeśli poranna kawa to świętość, to jest
właśnie moment na pyszną, aromatyczną,
świeżo zmieloną kawę z ekspresu słodzoną
naturalnym zamiennikiem cukru. Bez mleka
krowiego. Jeśli kochasz herbatę użyj
naturalnego słodzika lub pij w wersji
oryginalnej i delektuj się pełnią smaku.

3.  Ok. 15 minut przed śniadaniem wypij
szklankę wody z sokiem z cytryny. Dzięki temu
pobudzisz żołądek do trawienia i odkwasisz
organizm.

4.  2 godziny po śniadaniu to dobry czas na
wodę lub herbatę ziołową. Jeśli masz
stresującą pracę pij melisę lub rumianek. Jeśli
potrzebujesz wypić więcej, pij śmiało.

Proste kroki - Nawodnienie

Przepis na dobre nawodnienie w
ciągu dnia
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5.  Ok. 15 minut przed obiadem dobrze jest
wypić szklankę letniej wody. Jeśli chcesz
schudnąć możesz dodać łyżkę octu
jabłkowego.

6.   2 godziny po obiedzie możesz napić się
kawy jeśli ją bardzo lubisz lub herbaty.
Pamiętaj, że dodatkowa woda przy piciu kawy
jest wskazana.

7.  Ok. 15 minut przed kolacją wypij szklankę
letniej wody. Możesz dodać sok z cytryny.

8. Wypijanie wody przed snem może być
problematyczne. Zależy od stanu układu
moczowego. Gdy Twoim problemem jest zbyt
częste oddawania moczu, zastosuj w pierwszej
kolejności dodawanie niewielkiej szczypty soli
do wody. Gdy masz problem z zasypianiem,
polecamy wypijanie szklanki melisy, dziurawca
lub rumianku przed snem. Gdy masz problemy
z jelitami wypijaj miętę lub czystek.

Proste kroki - Nawodnienie
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Absolutnie nie można pić wody 
z pojemników, bidonów wykonanych 
z aluminium! Metal ten z wodą przenika
do organizmu uszkadzając układ
nerwowy.

Proste kroki - Nawodnienie

Ważne wskazówki

Należy unikać sztucznych słodzików,
konserwantów oraz barwników. W małych
ilościach nie są szkodliwe. Natomiast
spożywane codziennie mogą kumulować
się w organizmie.

Alkohol ma silnie odwadniające
właściwości. Pamiętaj, żeby w trakcie
spożywania alkoholu wypijać również
wodę.

Wypijając odpowiednią ilość płynów
każdego dnia dbasz o swoje zdrowie.
Twoja krew ma lepsze parametry, co
pozwala uniknąć wielu chorób. Woda to
najtańsze, ogólnodostępne lekarstwo.
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Proste kroki - Nawodnienie

Ważne wskazówki

Cukier zastąp naturalnymi zamiennikami
takimi jak stewia, ksylitol lub erytrytol.
Dzięki temu łatwiej zgubisz zbędne
kilogramy i spowolnisz procesy starzenia.

20
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Uzupełniaj płyny przed posiłkiem i
pomiędzy posiłkami. Staraj się unikać picia
w trakcie i bezpośrednio po posiłku.

Woda jest najtańszym, ogólnodostępnym
"lekiem" i jest kluczem do skutecznej
terapii wielu chorób. 

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest
niezbędne do przeprowadzenia
prawidłowego programu oczyszczania
organizmu.

Najlepsza dla Twojego organizmu jest
woda strukturyzowana w temperaturze
ciała lub trochę cieplejsza. Zapewnia
najlepsze nawodnienie.



1.  „Pij wodę” - bezpłatna aplikacja, która
przypomina o piciu wody. W menu znajduje się
prawie 20 różnych napojów. Można powiązać 
z aplikacją zdrowotną.

2. "DrinkingWater" - po wprowadzeniu danych
zostanie zaplanowane całodzienne
zapotrzebowanie organizmu na wodę. Każdą
wypitą ilość wody dodajesz do aplikacji, żeby
na koniec dnia czy miesiąca uzyskać statystyki.

3.  "Water Time Pro" - w tej aplikacji nie
podajesz danych. Jest ona darmowa i także
pozwala na analizę zebranych danych. 

4.  "Waterbalance" - po wprowadzeniu
podstawowych danych dodatkowo zaznaczasz
o której godzinie wstajesz, o której idziesz spać
i kiedy ćwiczysz. Pomoże to ustalić
zapotrzebowanie organizmu na płyny.  

4 aplikacje przypominające 
o piciu wody:

Proste kroki - Nawodnienie
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Proste kroki - Nawodnienie

Wydrukuj i uzupełniaj na bieżąco



Krzem jest bardzo cennym pierwiastkiem,
który kiedyś był obecny w wodzie pitnej 
w Polsce. W obecnych czasach krzemu 
w wodzie są bardzo małe ilości. Duża część
Polaków cierpi na permanentny niedobór
krzemu. Bez krzemu wiele procesów 
w organizmie nie będzie zachodziło
poprawnie. Warto zainteresować się tym
pierwiastkiem dla swojego zdrowia. Krzem ma
jedną niesamowitą właściwość - usuwa
aluminium 
z organizmu!

Proste kroki - Nawodnienie

Jaką wodę wybrać?
 

Woda krzemowa
Wody lecznicze

Woda strukturyzowana

Woda Redox

 
 
 

Woda żywa

Woda plazmowana

Woda filtrowana

23

Woda krzemowa
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JAN – woda o silnym działanie moczopędnym.
Wykorzystywana w leczeniu chorób nerek 
i dróg moczowych, idealna w kamicy nerkowej.
Stosuje się ją także w cukrzycy i miażdżycy.

ZUBER – ma działanie żółciopędne 
i żółciotwórcze. Doskonała w leczeniu schorzeń
wątroby i dróg żółciowych. Warto korzystać z
jej dobrodziejstwa w przypadku nadkwasoty,
choroby wrzodowej żołądka 
i dwunastnicy. Pomocna w odchudzaniu.

SŁOTWINKA  – woda stosowana w leczeniu
schorzeń przewodu pokarmowego. Ma
działanie przeciwalergiczne i bakteriobójcze.
Pomocna w usuwaniu metali ciężkich 
z organizmu. Przydatna w leczeniu
osteoporozy i urazów kostnych, ponieważ
zawiera dużo wapnia. Bogata w magnez, dzięki
czemu pomocna w łagodzeniu stresu, nerwic 
i nadmiernej pobudliwości.

Proste kroki - Nawodnienie
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Wody lecznicze
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FRANCISZEK  – woda pomocna w chorobie
wrzodowej, przewlekłych problemach 
z żołądkiem i dwunastnicą. Polecana jest
osobom odchudzającym się, mającym zaparcia
oraz niedobory jodu.

TADEUSZ  – ma dużą zawartość żelaza.
Stosowana wspomagająco w leczeniu anemii 
i problemach z niedoborem żelaza. Wpływa
łagodząco w stanach zapalnych jelita grubego.

HANNA  - woda o szerokim zakresie
zastosowania. Zauważono jej pozytywny
wpływ u osób z chorobami krwi, anemią
niedobarwliwą, niedoborem jodu,
niedoczynnością tarczycy, problemami 
z wydzielaniem żółci. Wspomaga pracę
wątroby. Ma zastosowanie przy infekcjach dróg
moczowych, dnie moczanowej oraz kamicy
moczowej. Można stosować wspomagająco
przy leczeniu zaburzeń metabolicznych oraz
przy walce z otyłością.

Proste kroki - Nawodnienie
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Żywa woda pobierana może być z naturalnych
zbiorników bądź źródeł, ewentualnie przez
poddanie wody wodociągowej elektrolizie.
Strukturyzowanie wody to nadawanie jej
układu heksagonalnego. Taka woda odkwasza
organizm, wyzwala w organizmie dodatkowe
siły, daje więcej energii, działa pozytywnie na
odbudowę komórek. Jest naturalnym
przeciwutleniaczem, odkwasza organizm,
pomaga w leczeniu wielu chorób, między
innymi dny moczanowej. pomaga w
odchudzaniu, poprawia jakość skóry, poprawia
pracę układu krążenia i serca, przeciwdziała
zaparciom. Strukturyzowanie wody odbywa się 
z zastosowaniem odpowiednich urządzeń.
Zamrażanie wody także poprawia jej strukturę.

Woda żywa / strukturyzowana

26
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Plazmowana woda to inaczej woda
deklastrowana lub też woda
nanocząsteczkowa. Jest to woda oczyszczona
z informacyjnego chaosu, posiadająca
pierwotną uporządkowaną strukturę. Dzięki niej
nawodnienie i oczyszczenie odbywa się na
poziomie komórkowym. Jej malutkie,
uporządkowane cząsteczki wnikając 
w strukturę natleniając komórki i wypierają 
z nich wolne rodniki.  Krew, tlen i składniki
odżywcze zaczynają krążyć efektywniej 
w całym organizmie. Wszystkie organy zostają
odżywione, ukrwione, natlenione i skutecznie
oczyszczone z produktów przemiany materii
oraz zwiększona zostaje przyswajalność np.
witamin i minerałów. Organizm zaczyna
samodzielnie się regenerować. Woda
plazmowana powstaje w ściśle
kontrolowanych warunkach z wykorzystaniem
reaktora zimnej plazmy.

Proste kroki - Nawodnienie
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Woda Redox to prozdrowotny, orzeźwiający 
i smaczny napój powstający z doskonałej wody
głębinowej z własnego ujęcia bez żadnych
dodatków, w tym smakowych lub spożywczych.
Uzyskiwany w wielogodzinnym 
i wielopoziomowym procesie filtracji i jonizacji
alkalizującej. Z jednego litra odpowiedniej
jakości wody wytwarzamy 0,5 litra jonizowanej
alkalicznej wody. Woda do wytwarzania napoju
pochodzi z własnego ujęcia na Kaszubach. Jest
to nowoczesny produkt o pierwotnych
właściwościach, wyprodukowany wg. japońskiej
technologii. Szczególnie polecany dla osób
chcących zredukować zakwaszenie organizmu,
ograniczyć nadmierną ilość wolnych rodników.
Doskonale sprawdza się przy, odwodnieniu, 
w trakcie kuracji odchudzających, przy braku
energii, zmęczeniu fizycznym i psychicznym.
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Woda Redox

28 dni do zdrowia
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Woda filtrowana jest eko i ekonomiczna,
ponieważ używając filtrów zmniejszasz
zanieczyszczenie środowiska, oszczędzasz
pieniądze i swój kręgosłup. Warto zastosować
filtry dobrej jakości i technologii. Daje to korzyść
w postaci krystalicznie czystej wody
pozbawionej zapachu i smaku chloru oraz
oczyszczonej z innych zanieczyszczeń typu
pestycydy, metale ciężkie. Filtry są różne -
węglowe, z odwróconą osmozą, mechaniczne,
odżelaziające czy z wkładami ceramicznymi.

Woda filtrowana

28 dni do zdrowia


