
Zlý spánok je spojený s nadmerným
množstvom telesného tuku, čo môže:

• Narušiť reguláciu chuti do jedla
• Spôsobuje, že sa cítite hladnejší
• Vedie k zvýšenému príjmu kalórií
 
PPrebytočný telesný tuk tiež môže
znížiť kvalitu spánku.

BOJUJETE SO SVOJOU
HMOTNOStOU

Keď spíme, obnovujeme neurotransmitery a
regulujeme produkciu hormónov. 
Narušený spánok spôsobuje:

• Zhoršenú reguláciu emócií
• Zvýšené napätie
• Zlú náladu
• • Možné zvýšenie rizika depresie

CÍTITE SA NEstASTNÝ

Naše telo využíva spánok ako príležitosť
obnoviť hladiny neurotransmiterov a
odstrániť metabolity.
Ak sa tak nestane môžeme pociťovať:

• Zníženú aktivitu centrálneho nervového systému
• Pomalší reakčný čas
• • Nízku energiu a aeróbnu kapacitu
• Depresívnu náladu
• Zníženú chuť cvičiť

VÁs TRÉNING SA VÁM
ZDÁ PRÍLIs tAzKÝ

Keď máme nedostatok spánku
znižuje sa aktivita T-buniek a zároveň
stúpajú zápalové reakcie vyúsťujúce do:

• Zníženej odolnosti voči vírusom a baktériám
• Akútne zvýšenie rizika ochorenia
• Zvýšené riziko srdcových chorôb a iné choroby
   spojené so zápal   spojené so zápalovými reakciami

cASTÉ CHOROBY

To, čo prežívame a učíme sa,
sa ukladá do našej pamäte keď spíme.
Narušenie tohto procesu spôsobuje:

• Zníženú pozornosť a sústredenie
• Zmätok
• Narušené rozhodovanie
• • Zabúdanie

ZAHMLENÁ MYSEl

5 SIGNÁLOV, zE VÁs
SPÁNOK NEFUNGUJE

Ak je vaša a strava a cvičenie v poriadku  a napriek tomu sa stále necítite, alebo nevyzeráte tak,
ako chcete, na vine môže byť zlý spánok. Tu je návod, ako si z odpočinku urobiť dennú prioritu.

PREcO JE TAKÝ DôLEzITÝ A AKO HO MAt VIAC

SILA SPÁNKU

Zdroj: http://www.precisionnutrition.com/hacking-sleep



PRÍPRAVA NA PLNOHODNOTNÝ NOcNÝ SPÁNOK

Vaša cesta k vysokokvalitnému spánku začína už ráno.

Ak sa zobudíte z fázy ľahkého spánku, budete sa cítiť lepšie a sviežo.
Ak sa cítite unavení, zvážte použitie zariadenia alebo aplikácie,
ktorá sníma spánkové cykly a zobudí vás v optimálnom bode.

ZOBUdTE SA V SPRÁVNY cAS

To prirodzene zvyšuje kortizol, hormón ktorý vám ráno pomáha vstať.
Pomalý nárast tohto hormónu vám pomáha cítiť sa bdelo a uvoľnene.

ZOBUdTE SA NA SVETLO

Zdá sa, že pohyb urýchľuje proces bdelosti,
zatiaľ čo vypnutie budíka zvyšuje zotrvačnosť spánku.
Keď je čas sa prebudiť, posaďte sa a položte si chodidlá na zem.

ZAcNITE SA HNEd HýBAt

Svetelná expozícia nastavuje rytmus uvoľňovania vášho
melatonínu (spánkový hormón).
To zvyšuje bdelosť počas dňa a pomáha spomaliť funkcie vášho tela pred spaním.

NÁJDITE SLNKO

Konzumácia kofeínu po 14:00 a/alebo viac ako 1-2 alkoholické nápoje
večer vám môžu narušiť fázu tzv. hlbokého spánku.

DAJTE POZOR NA ALKOHOL A KOFEÍN

Pravidelné cvičenie pomáha normalizovať 24-hodinový rytmus vášho tela,
reguluje váš nervový  systém a optimalizujte úroveň hormónov.
Buďte však opatrní pri veľmi intenzívnom cvičení neskôr večer.
Môžete mať ťažkosti so zaspávaním.

CVIcENIE

Príliš veľa jedla môže sťažiť zaspávanie. Porcia minimálne spracovaných
bielkovín, sacharidov a tukov vám môžu pomôcť udržať vás spokojných
až do rána. Plus, niektoré pomaly stráviteľné sacharidy vám môžu pomôcť
navodiť pocit ospalosti.

JEDZTE lAHKÚ az
STREDNE tAzKÚ VEcERU

Piť príliš veľa tekutín krátko pred spaním môže mať za následok
časté návštevy toalety.

LIMITUJTE TEKUTINY

Zdroj: http://www.precisionnutrition.com/hacking-sleep



dALsIE TIPY PRE LEPsÍ SPÁNOK

PRÍPRAVA NA PLNOHODNOTNÝ NOcNÝ SPÁNOK

Nech už sú vaše myšlienky akékoľvek, vytiahnite ich a zapíšte na papier.
To vám umožní skutočnú relaxáciu.

VYcISTITE SI MYSEl

Keď sa budete držať primeraného času na spanie, vaše telo naučíte,
kedy má uvoľniť upokojujúce hormóny, ktoré vám pomôžu zaspať.
Tip: Nečakajte, kým odbije polnoc. Každá hodina spánku pred 24. hodinou
má hodnotu dvoch po polnoci.

CHOdTE DO POSTELE!

HODÍN

Väčšina ľudí potrebuje 7-9 hodín spánku za noc.
Ak máte teraz spánku omnoho menej, to je v poriadku.
Postupujte pomaly. Aj pridaním 30 minút môžete pocítiť veľký rozdiel.

SPITE ASPOn SEDEM HODÍN

Odstráňte spred vašich očí všetky zariadenia najmenej 30 minút pred spaním.
Umelé svetlo potláča produkciu melatonínu, ktorý zaisťuje hlboký spánok a môže pomôcť
regulovať metabolizmus.

VYPNITE ELEKTRONIKU

Čítanie, meditácia a jemný pohyb (strečing, joga, chôdza, sex) môžu uvoľniť napätie a aktivovať
upokojujúce chemické reakcie vo vašom tele.

ZNÍzTE STRES

Teplá voda vám môže pomôcť oddýchnuť a zbaviť sa stresu. Pridajte kúpeľné soli na báze horčíka
o ktorých je známe, že pomáhajú so spánkom.

TEPLÝ KÚPEl ALEBO SPRCHA

Vaša spálňa by mala byť tichá, pokojná, pomerne organizovaná a bez neporiadku.

VYTVORTE SI RELAXAcNÚ MIESTNOSt
PRE DOBRÝ SPÁNOK

Väčšina ľudí najlepšie spí, keď je chladnejšie (okolo 19 °C), ale niekto má rád teplejšie.
Nájdite, čo pre vás najlepšie funguje.

NASTAVTE SI  OPTIMÁLNU TEPLOTU

Ak chcete maximalizovať produkciu melatonínu, zakryte si okná a otočte telefón lícom nadol.
Používajte tlmené nočné svetlo alebo svetlo citlivé na pohyb.

ZATEMNITE VAsU IZBU AKO NAJVIAC MÔzETE

Zdroj: http://www.precisionnutrition.com/hacking-sleep


