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Grakšti 
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Tituluotas lietuviškas 
ekologiškas produktas 4psl.

Nepakeičiamoji
SODA 5psl.
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Startuojame Panevėžyje gegužės 4 dieną. 
Kada būsime Tavo mieste? 
Sek naujienas         Tau ir Tavo namams 
bei www.ringuva.lt
Sek naujienas         Tau ir Tavo namams 

Tau rūpi kokius švaros produktus renkiesi? 
Esi alergiškas ar turi jautrią odą? 
„Balance“ turas aplankys Tavo miestą!

Nemokamos dermatologo konsultacijos 
Produktų gamybos specialistai

Loterija Ture apsilankiusiems. 
Dalyvauk ir laimėk                      
skalbyklę.
Dalyvauk ir laimėk                      

-20% Nuolaida*
„Balance“ švaros priemonėms 

el. parduotuvėje www.ringuva.lt
įvedus kodą: BalanceECO

* Nuolaidų kodas galioja iki 2014 08 31. 
Akcijinėms prekėms nuolaida negalioja.
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Draugaukime socialinėje erdvėje!            Tau ir Tavo namamsDraugaukime socialinėje erdvėje!            

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai perspėja, kad rankas plauti reikia tinkamai. Rankų pakišimas po šaltu van-
deniu, neduos tinkamo efekto ir didžioji dalis infekcijų sukėlėjų liks tūnoti ant rankų. Net, jeigu laikote save atspariu ligoms, 
prisiminkite, kad plaudami rankas, užkertate kelią plisti mikrobams tarp jautresnių žmonių, tokių kaip vaikai, vyresni asmenys 
arba sergantieji.

Atrodytų, kad apie būtinybę plauti rankas visi puikiai žinome, taip pat puikiai žinome kaip tai tinkamai daryti. Anot Vilniaus visuo-
menės sveikatos biuro specialistų, atsiranda asmenų, kurių nuomone, kalbėti apie rankų higieną nereikia, nes ir taip viskas savaime 
suprantama. Tačiau mūsų ir aplinkinių rankų higiena praktikoje atrodo visiškai kitaip! Kodėl taip galvojame? Sužinoti galite ir jūs, 
egzistuoja labai paprastas būdas – tiesiog objektyviai pažvelkite į savo įpročius ir stebėkite kitų žmonių elgesį savo aplinkoje.

Taip, pasakysite, kad aš ir mano vaikai 
prieš valgį, po lauko ir pasinaudojus tu-
aletu visada nusiplauna rankas... Tačiau 
pamirštame, kad rankos - viena judriau-
sių kūno dalių. Jomis dirbame įvairius 
darbus, gestais išreiškiame emocijas, 
bendraujame su mus supančiu pasauliu. 

Ant kiekvieno piršto, praėjus vos pusva-
landžiui nuo rankų plovimo momento, 
atsiranda tūkstantis mikrobų - infekcijos 
sukėlėjų. Tokiu būdu ir jūs, ir jūsų vaikas 
gali pasigauti įvairias ligas - nuo geltos, iki 
kirmėlinės infekcijos, ar gripo. 

Nesvarbu, kokio amžiaus yra žmogus, ar 
vaikas, ar suaugęs asmuo, nesilaikantis 
paprasčiausių higienos taisyklių, yra in-
fekcijos pavojaus akiratyje. 

Mažieji mėgsta žaisti smėlio dėžėse, liesti 
žaislus, su kuriais žaidė ir kiti vaikai. Vyres-

ni glosto gyvūnus ir, be abejonės, visiems 
tenka naudotis tualetu pvz.: mokykloje 
ar darbovietėje, kur tenka prisiliesti prie 
durų rankenos, atsukti ir užsukti vandens 
čiaupą arba nuspausti klozeto mygtuką, 
o kur dar laiptinių turėklai, mobilieji tele-
fonai, pinigai, bankomatai, pirkinių krep-
šiai ir vežimėliai parduotuvėse. 

Kasdien šimtai žmonių liečia tuos pačius 
paviršius, palikdami ant jų įvairiausius vi-
rusus ir bakterijas. 

Nebūtina liesti kokio nors daikto, jus pats 
galite tapti užkrato platintoju. 

Kaip? 
Nusičiaudėjot, nusikosėjot į delną ir jau 
įteikiat rankos paspaudimu „dovaną“ pa-
žįstamam.

Plaukime rankas net tik dėl savęs, 
bet ir vardan kitų. Pasirūpinkime 
tinkama rankų higiena ne tik 
namuose, bet ir už jų ribų.

KUR BUVO IR KĄ VEIKĖ 

TAVO RANKOS...

Įdomūs faktai apie žmogaus 
gyvenimą tarp mikrobų:

Vyrai 1,5 karto dažniau negu moterys 
pradeda gaminti maistą nenusiplovę 
rankų.

Su vienu delno paspaudimu galima 
pernešti mikrobų 14 asmenų ir 5 pa-
viršiams.

Kas ketvirtas asmuo besinaudojantys 
viešuoju transportu ant savo rankų 
nešioja išmatų bakterijas.

Ant mobiliųjų telefonų gyvena 300 
kartų daugiau mikrobų nei viešajame 
tualete.

Dauguma žmonių rankų plovimui ski-
ria apie 5 sekundes.

Kaip tinkamai 
nusiplauti rankas:

Visada naudokite šiltą, tekantį vandenį 
bei jūsų odai tinkantį muilą. Nebūtina 
naudoti antibakterinio muilo. Dažnas 
antibakterinio muilo vartojimas su-
kelia bakterijų atsparumą dezinfekci-
nėms priemonėms.

Pirmiausia sudrėkinkite rankas vande-
niu ir pamuiluokite delnus taip, kad 
muilas suputotų. 

Rankas muilu plauti reikia mažiausiai 
10–20 sekundžių. 

Muilas po srove nuskalaujamas ne 
trumpiau kaip 10–20 sekundžių. 
Muilu kruopščiai ištrinami krumpliai, 
pirštai, tarpupirščiai, delnai, išvalomos 
panagės. 

Paskui rankos nusausinamos. Geriau-
siai tam tinka popieriniai rankšluosčiai. 
Namuose tiks ir medžiaginiai.

Atminkite, kad užsukti čiaupą po ran-
kų plovimo procedūros reiktų su vien-
kartiniu rankšluosčiu.
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Alergija... Šiandien šis žodis žinomas daugeliui. Alerginė organizmo 
reakcija gali būti įvairi – ūmi sloga, akių ar odos perštėjimas, 
paraudimai, išbėrimai...

Kontaktinis alerginis dermatitas – tai lėtinis paviršinis alerginis odos 
uždegimas, kilęs alergeno kontakto su oda vietoje dėl organizmo 
įsijautrinimo.

Vis dažniau alergiją ar kontaktinį dermatitą sukelia skalbimo ir valymo priemonės dėl jų 
sudėtyje esančių alergenų: kvapiųjų priedų, dažų, chloro junginių, vandenilio peroksido, 
karbonatų, optinių baliklių, audinių minkštiklių.

Kartais nereikia net skalbti ar valyti – staigią alerginę reakciją gali sukelti vien aštrus skalbi-
mo miltelių, valiklio kvapas ar dulkės!

Likusios rūbuose ir neišskalbtos skalbimo priemonės gali dirginti odą ir glei-
vinę, ypač jei gausiai prakaituojama (tuomet jos nusėda ant drėgnos odos ir 
ją stipriai alergizuoja). Velkantis tokius drabužius, mažos dulkelės gali pakliūti į 
kvėpavimo takus ir juos sudirginti.

Norime, kad skalbimo ir valymo priemonės pašalintų visas dėmes, tačiau 
kartu jos pašalina ir apsauginę riebalų plėvelę nuo mūsų odos. Dėl to oda 
sausėja, skeldėja, parausta, peršti. Į mažiausias žaizdeles gali patekti įvairūs 
mikroorganizmai.

Nepatartina skalbiant rankomis naudoti miltelių, skirtų automati-
nėms skalbimo mašinoms, nes jie labiau sausina ir dirgina rankų 
odą. 

Kai kurios skalbikliuose ir valikliuose esančios medžiagos yra 
toksiškos ir gali sukelti vėžinius, reprodukcinius susirgimus ar 
kitaip pakenkti organizmui: EDTA, NTA, alkilfenoletoksilatai, 
chloro junginiai, daugelis kvapų (ypatingai sintetiniai musku-
so), minkštikliai.

Chloro junginiai yra labai žalingi, jie gali dirginti odą, sukelti 
niežulį, paraudimus, dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, 
prarijus pažeidžia kepenis ir inkstus, gali sukelti vėžinius su-
sirgimus. Reaguodami su kitomis medžiagomis gali sudaryti 
nuodingus junginius, pvz., sumaišius su amoniako turinčio-
mis priemonėmis, išsiskiria nuodingos chloramino dujos. 
Maišant įvairius chloro turinčius valiklius, ypač šarminį ir rūgš-
tinį valiklį, išsiskiria chloro dujos, kurios yra labai nuodingos 
(gali tapti mirties priežastimi!).

Naudodami valymo priemones saugokite rankas, odą ir akis! 
Ypač koncentruotos ir agresyvios yra orkaičių ir vamzdynų 
valymo priemonės. Jos gali nudeginti odą ir akių gleivinę.

Pirkite ekoženklu (pvz., Gėlė, Gulbė, Mė-
lynasis angelas, Eco garantie...) pažen-
klintas priemones. Ekoženklas garantuo-
ja atitinkamą produkto kokybę:

• juose nėra žmogui ir aplinkai labai pa-
vojingų kancerogeninių, mutageninių, 
toksiškų reprodukcijai bei patvarių ir or-
ganizmuose besikaupiančių medžiagų;

• jie yra koncentruoti t.y. juose daugiau 
aktyviųjų medžiagų, mažiau priedų; tai-
gi ir mažiau pakuotės;

• pakuotei nenaudojamas plastikas su 
chloro junginiais; kartoninei pakuotei 
naudojamas perdirbtas popierius;

• ribojami fosforo junginiai – fosfatai ir 

KUO VEIKSMINGESNĖ PRIEMONĖ, 
TUO ATSARGIAU REIKIA JĄ NAUDOTI!

Rinkis protingai - rinkis „Balance“!

KAIP PASIRINKTI TEISINGAI?
fosfonatai; langų valikliuose jų išvis ne-
gali būti;

• nenaudojami alkilfenoletoksilatų gru-
pei priklausančios PAM, muskuso tu-
rintys kvapai, EDTA (etilendiamintetra-
acetatas), NTA (nitriloacetatas), visiškai 
nesuyrančios amonio druskos, kitos 
medžiagos, kurios klasifi kuojamos kaip 
pavojingos;

• naudojamos tik lengvai aplinkoje sky-
lančios PAM;

• visuomet nurodomas tikslus dozavi-
mas, įvertinant ir vandens kietumą;

• lakiųjų organinių junginių kiekis – nedi-
desnis kaip 10%;

• naudojami dažikliai negali kelti rizikos 
aplinkai;

• odą ir kvėpavimo takus jautrinančių 
medžiagų negali būti daugiau kaip 
0,1%;

• visi naudojami kvapai turi būti gami-
nami ir naudojami pagal Tarptautinės 
kvapų asociacijos nustatytus principus;

• negalima naudoti nitrintų ir policiklinių 
muskuso junginių kaip kvapiųjų me-
džiagų. Parduotuvėje galite rasti ir kitų 
gerų skalbimo bei valymo priemonių, 
kurios nebūtinai yra pažymėtos eko-
ženklu. Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos 
reikėtų atkreipti dėmesį:

Purškiant langų valiklį, reikia saugoti akis, 
nes šių valiklių sudėtyje esantys actas ir 
amoniakas gali stipriai sudirginti gleivinę, 
sukelti peršėjimą, graužimą, ašarojimą.

Baldų valikliuose esančios stipraus kvapo 
medžiagos (terpentinas, eteriai ir esteriai) 
gali dirginti kvėpavimo takus, sukelti kosulį 
ar bronchų spazmą.

Vamzdžių ir unitazų valikliuose paprastai 
būna ėsdinančių medžiagų. Jos gali stipriai 
pažeisti odą, sukelti vėmimą, alpimą ar sti-
priai pažeisti akis (galima net apakti!).

Lakūs organiniai junginiai, naudoja-
mi metalinių paviršių valikliuose, 
gali sukelti trumpalaikius regos 
sutrikimus, o naudojant ilgesnį 
laiką, pažeisti nervų sistemą, odą, 

inkstus, akis.

• priemonėje neturėtų būti nebūtinų 
cheminių priedų: dažų, kvapiųjų me-
džiagų, optinių baliklių ir kt.

• fosfatų kiekis neturėtų viršyti 5%;

• biologinis skilimas aplinkoje (biodegra-
dacija) – ne mažiau kaip 90-95%; kartais 
tokie gaminiai yra specialiai gamintojo 
ženklinami;

• sudėtyje neturėtų būti chloro junginių;

• koncentruota priemonė;

• skirta jautriems žmonėms arba vai-
kams.

Skalbiklis
baltiems 
audiniams 

Ekologiškas
skalbiklis 
spalvotiems
audiniams

Audinių 
minkštiklis
su medvilnės 
ekstraktu

Ekologiškas
universalus 
skalbiklis

Fenoliai gali sukelti viduriavimą, alpimą, py-
kinimą, pažeisti inkstus ir kepenis.

Nitrobenzenas gali sukelti vėmimą, kvėpa-
vimo sutrikimus (net mirtį), vėžinius susirgi-
mus, apsigimimus.

Formaldehidas stipriai dirgina akis, gerklę, 
odą ir plaučius, manoma, kad sukelia vėži-
nius susirgimus.

Atsargiai – vaikai! Jie smalsūs, susipažįsta su 
pasauliu viską liesdami, uosdami, ragauda-
mi... O skalbimo ir valymo priemonės kve-
pia, pakuotė spalvota, patraukti. Todėl daž-
nai šių priemonių jie paragauja ar teptomis 
rankomis pasitrina akis, burną...

Apsinuodijimų statistika liudija, kad vis 
dažniau apsinuodijama buitinės chemijos 
priemonėmis!

Šaltinis: www.pagalvok.lt
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Dažnai skubant ir lekiant, šeimos susitin-
ka ir daugiausiai laiko praleidžia virtuvėje 
vakarieniaujant ir bendraujant prie vieno 
stalo. Sukinėtis virtuvėje patinka kiekvie-
nam. Ir namų šeimininkei,  mėgstančiai 
improvizuoti ir gaminanti skaniausius pa-
tiekalus, ir vaikams, ir vyrui, mėgstančiam 
tuos patiekalus ragauti, skanauti.  Virtuvė – 
bene dažniausiai valomas ir tvarkomas 
namų kampelis. Tačiau ten slypi ir daug 
nematomų bakterijų. Taigi, kurios vietos 
virtuvėje yra labiausiai užterštos? 

VIRTUVĖ - ŠEIMOS SUSIBŪRIMO OAZĖ
Įdomu

51% moterų kasdien užsiima namų ruo-
šos darbais. Tai daro tik apie 20% vyrų.

47% kartu gyvenančių, bet nesusituo-
kusių porų, ginčijasi dėl namų tvarkymo. 
Dažniausiai ginčai kyla dėl to, kurio eilė 
tvarkytis. 

Namų valymui vis dažniau naudojamos 
ekologiškos priemonės. Siūlome rinktis 
ir mūsų ekologišką produktą – „Balance“ 
indų ploviklį.

1 vieta.  Kriauklės vidus
2 vieta.  Medinis stalviršis
3 vieta.  Indų kempinėlės dėžė
4 vieta.  Indaplovė
5 vieta.  Šiukšlių dėžės dangtis
6 vieta.  Kriauklė
7 vieta.  Viryklės paviršius
8 vieta.  Medinė pjaustymo lentelė
9 vieta.  Medinės virtuvės grindys
10 vieta.  Virtuvės stalas

Valgomoji soda – gerai 
namų šeimininkėms pažįs-
tamas produktas. Ji nepa-
keičiama virtuvėje: sodos 
pilame į tešlą, kad pyragas 
būtų purus, kai kas soda 
pakeičia pirktinius valiklius.

Tačiau ar tik tokie tėra būdai 
valgomajai sodai panaudo-
ti? Tikrai ne. Štai pasiūlymai, 
kaip namuose pasinaudoti 
sodos savybėmis.

NAUJAS PRODUKTAS
Jau greitai!

NEPAKEIČIAMOJI SODA 
KIEKVIENUOSE NAMUOSE

Nemalonaus kvapo šalinimas

Įdėjus indėlį su soda į šaldytuvą, jis vi-
suomet gaiviai kvepės. Į automobilio 
peleninę įberkite sodos, taip panaikinsi-
te nemalonų kvapą. Prastai vėdinamose 
patalpose indelis su soda taip pat padės 
palaikyti gaivų kvapą.

Soda padės apsisaugoti nuo nemalo-
naus kvapo iš kanalizacijos vamzdžių bei 
neleis susidaryti kamščiams. Paprasčiau-
siai kartą per savaitę įpilkite po stiklinę 
sodos į kriauklę.

Norėdami panaikinti į kilimus ar baldų 
apmušalus įsigėrusį nemalonų prakaito, 
gyvūnų, tabako kvapą, užberkite sodos, 
paskirstykite ją šepečiu. Palikite maždaug 
pusvalandžiui, po to išsiurbkite.

Neturite laiko išmaudyti šunį? Pabarstyki-
te jo kailį valgomąja soda, paskirstykite ją 
šepetėliu, o po to iššukuokite ir nemalo-
nus kvapas dings.

Grįžę iš sporto klubo įpilkite šiek tiek so-
dos į prakaituotus sportbačius. Kai vėl at-
eis metas eiti sportuoti – išpilkite ją lauk, 
o sportbačiai gaiviai kvepės.

Kartais būna sunku panaikinti nemalonų 
kvapą, dvelkiantį nuo rankšluosčių, pata-
lynės, kojinių. Pabandykite įpilti šiek tiek 
sodos į skalavimo skysčiui skirtą skalbi-
mo mašinos skyrelį.

Paviršių valymas 

Venkite valyti mikrobangų krosnelės ar 
šaldytuvo vidų cheminiais valikliais, jie 
gali kontaktuoti su Jūsų maistu. Geriau 
naudokite valiklius su soda arba iš sodos 
ir vandens padarytą pastą.

Ypač gerai soda nuvalo chromuotas in-
terjero detales. Tai reikėtų atsiminti valant 
automobilį, jei norite aplinkinius stebinti 
saulėje švytinčiais chromuotais papuoši-
mais. Reguliarus metalinių detalių valy-
mas su sodos tirpalu padės apsisaugoti 
nuo rūdžių.

Su soda nesunkiai išplausite nuo puodu-
ke užsistovėjusios kavos ar arbatos atsira-
dusias dėmes.

Šiek tiek į vandenį įbertos sodos padės 
geriau nuplauti purvą nuo vaisių ir dar-
žovių.

Soda buityje

Patobulinkite savo šampūną žiupsniu 
valgomosios sodos. Išplautus plaukus 
bus lengviau sušukuoti, sugrįš žvilgesys.

Priemonių dantims balinti yra labai daug, 
tačiau soda – pati natūraliausia. Prieš va-
lydamiesi dantis pamirkykite dantų šepe-
tėlio šerelius sodoje.

Sodos ir druskos mišinys iš namų išprašys 
apsigyvenusias skruzdėles. Pabarstykite 
ten, kur jos pasirodo.

Nukabinus paveikslą pasimatė akis ba-
dančios vinių skylės? Užtaisykite jas so-
dos ir dantų pastos mišiniu. Norėdami 
atitaikyti dažų spalvą pažaiskite su mais-
to dažais.

Kai kuriuos augalus rekomenduojama 
sodinti rūgščioje žemėje. Tačiau kaip 
sužinoti, ar žemė jūsų sode, vazonuose 
rūgšti? Išmaišykite ketvirtį puodelio so-
dos dvejuose puodeliuose vandens. Į šį 
tirpalą įpilkite puodelį žemės. Jei maišant 
mišinys putoja – jūsų 
dirva rūgšti.

Virtuvės švarai palaikyti – 
„Balance“ produktai. 

Su soda

geriau nuplauti purvą nuo vaisių ir dar-
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2  1 Pratimas Grakšti talija 2 Pratimas skirtas šlaunims ir sėdmenims
Pratimo atlikimas: Atsiklaupkite ant kelių. Delnais remkitės į grindis. Nugarą laikykite 
tiesią. Ištieskite dešinę koją, pakelkite iki sėdmenų lygio ir mažais judesiais pulsuokite 
tiesia koja aukštyn. Priešingą ranką ištiesti į priekį ir stengtis išlaikyti ją tiesią. Pratimą 
daryti reikia 60-100 sekundžių. Po to pakartoti pratimą su kita koja ir priešinga ranka.

MANKŠTA
ŽVALIAI DIENAI
Mankšta padeda išsaugoti ir palaikyti � zi-
nę bei psichologinę pusiausvyrą. Sportuo-
jantys žmonės yra ne tik sveikesni, bet ir lai-
mingesni. Fizinis krūvis stiprina imunitetą, 
gerina širdies darbą, visų audinių ir organų 
kraujotaką, gerina medžiagų apykaitą, ži-
noma ir nuotaika būna pakilesnė, žmogus 
jaučiasi energingesnis, optimistiškesnis.

Pasak Panevėžyje įsikūrusios treniruočių 
studijos „Stimulus“ trenerės Monikos Da-
gienės, sportuoti turėtų kiekvienas, nepri-
klausomai nuo amžiaus, kūno sudėjimo ar 
fi zinės formos. Kiekvienas, norintis jaustis 
energingu, žvaliu, pakilios nuotaikos ir at-
sikratyti tam tikrų sveikatos problemų turi 
pradėti sportuoti ir ne nuo kitos savaitės, 
kaip kiekvienas žadame, bet jau šiandien.

„Kiekvienas besirūpinantis savimi turi pa-
galvoti apie savo sveikatą. Rytą galime 
pradėti rąžymusi, nereikia pabudus stai-
ga šokti iš lovos. Reikia ištempti raume-
nis ir nepamiršti nusišypsoti, - pasakojo 
„Stimulus“ trenerė M.Dagienė. - Gerai 
savijautai iš ryto patariama išgerti ir sti-
klinę vandens su keliais lašais citrinos 
sulčių. Taip suaktyvinamas organizmas. 
Vanduo, dušas, rytinė mankšta padės 
pasijusti žvaliam. Žinoma, kartais sunku 
prisiversti sportuoti vienam namuose, 

   3 Pratimas Rankų žavesys
Pratimas viršutinei nugaros daliai, pečių juostai, rankoms, krūtinei stiprinti.

Pratimo atlikimas: Atsigulkite ant pilvo, rankas laikykite prie krūtinės, kojos ištiestos. 
Sulenkite ir sukryžiuokite kojas. Ištieskite rankas ir pasikelkite nuo grindų taip, kad 
kūnas būtų tiesus, o sėdmenys neatsikišę. Nuleiskite pečius, alkūnes priglauskite prie 
kūno, tuomet sulenkite rankas ir tokioje padėtyje pulsuokite 30 sekundžių. Neišries-
kite nugaros.

4 Pratimas Pilvuko svajonė
Pratimas skirtas pilvui, nugarai, klubo sąnariui stiprinti.

Pratimo atlikimas: Atsigulkite ant nugaros, kojas sulenkite, dešinę koją ištieskite į viršų, 
uždėkite rankas ant dešinės šlaunies taip, kad alkūnės būtų pasuktos į šonus. Rankomis 
prisitraukite, rankas atitraukite nuo šlaunies ir pirštų galiukais pasitempkite į priekį kuo 
toliau, tarsi bandydamos pasiekti pėdas. Tokioje padėtyje turite išsilaikyti ir pulsuoti nuo 
60 iki 100 sekundžių. Trumpai atsikvėpusios, pratimą atlikite kairę koją pakėlusios į viršų.

Pratimas skirtas nugarai, pilvui, klubo są-
nariams, pečių juostai stiprinti. Laikysenai 
gerinti. Pratimo atlikimas: atsistokite, kojas 
pastatykite pečių plotyje. Keliai gali būti 
šiek tiek sulenkti. Pėdos pakreiptos į išorę. 
Suimkite sėdmenis. Dešinę ranką pakelki-
te į viršų, o kairę padėkite ant kairiojo klu-
bo. Keldamos dešinę ranką, kiek įmano-
ma stipriau ištempkite dešinę kūno pusę 
ir lenkitės į kairę ant sulenktos rankos. 
Pasilenkusios į šoną, pradėkite mažyčiais 
judesiais pulsuoti 1 cm amplitude, tarsi 

tačiau turime galvoti apie žvalią dieną, 
tad net ir atliekant namų ruošos darbus 
galima atlikti keletą paprastų pratimų ir 
taip pasirūpinti savimi“.

Sportuoti reikia ne tik norint atsikratyti ne-
reikalingų kilogramų, mankštintis yra būti-
na ir norint sustiprinti kūną. Grakštus, svei-
kas bei stiprus kūnas yra sveikatos ir laimės 
šaltinis, o jeigu yra ir tam tikrų sveikatos 
problemų mankštintis tiesiog būtina.

Jeigu žmogus ilgą laiką nesimankština, 
silpsta ir elastingumą praranda jo rau-
menys, lėtėja medžiagų apykaita, ma-
žėja sąnarių paslankumas ir organizmas 
funkcionuoja ne taip sklandžiai. „Fizinis 
aktyvumas ne tik gerina viso organizmo 
būseną, tačiau stabdo ir senėjimo pro-
cesą. Būtina mankštintis nuolat ir tik taip 
galima džiaugtis puikia savijauta, gera 
sveikata ir išvaizda“, – tikino „Stimulus“ 
trenerė.

Gera savijauta tai ne tik gražus kūnas, 
bet ir natūralus vaistas širdžiai. Kai žmo-
gus klausosi malonios muzikos, juokiasi, 
mankštinasi ir gerai jaučiasi, visa tai geri-
na širdies bei kraujagyslių darbą. Teigia-
mos emocijos gali pagerinti net ir kraujo 
apytaką. Galima teigti, kad harmonin-

2  1 Pratimas Grakšti talija 2 Pratimas skirtas šlaunims ir sėdmenims

   3 Pratimas Rankų žavesys 4 Pratimas Pilvuko svajonė

spyruokliuotumėte. Pratimą daryti reikia 
100 sekundžių. Atlikusios pratimą, pakeis-
kite rankas ir tą patį darykite į kitą pusę.

TVARKANT NAMUS LIEKNĖJAMA!

gos, teigiamomis emocijomis paremtos 
mankštos yra ir širdies ligų profi laktikos 
priemonė.

„Mankšta turi didelę reikšmę psichinei 
žmogaus sveikatai, ji naudojama ne 
tik įtampai mažinti, bet ir turi teigiamą 
poveikį kenčiantiems nuo nerimo, de-
presijos. Norint nuraminti protą, būtina 
papildoma energija bei vidinė ramybė, 
jų galima įgauti mankštinantis. Harmo-
ningos treniruotės padeda pakeisti emo-
cijas, mankštinantis dingsta pyktis, neri-

mas, juk pilnatvė neįmanoma be fi zinės 
veiklos. Tik nereikia pamiršti, jog treni-
ruotės turi būti harmoningos. Varginanti 
ir per daug didelio intensyvumo mankš-
ta žmogaus imunitetą veikia alinančiai ir 
gali būti net viena iš jo nusilpimo priežas-
čių. Mankštinantis nereikėtų persistengti, 
reikia įsiklausyti į savo kūną ir tada galima 
pasiekti pačių efektyviausių rezultatų, o 
kiekviena diena atrodys kupina energijos 
ir puikios nuotaikos“, – šypsojosi trenerė.

Augalų laistymas  102 kcal
Automobilio valymas  234 kcal
Baldų stumdymas,  340 kcal
Sunkių daiktų nešiojimas  340 kcal
Drabužių lankstymas 88 kcal
Dulkių šluostymas  173 kcal

Grindų plovimas  193 kcal
Indų plovimas  88 kcal
Langų valymas  180 kcal
Lyginimas  180 kcal
Ravėjimas  287 kcal
Siurbimas  193 kcal

Prisipažinkime, tvarka patinka 
visiems, o tvarkytis tik nedau-
geliui. Namų tvarkymąsi ga-
lima paversti gana smagiu ir 

naudingu procesu. Ypatingai 
gera atlikti darbus, kai žinai, jog 
ir kūną lavini, kalorijas degini. 
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Organizmo valymo kokteilis

Jei norite iš esmės išsivalyti visą organiz-
mą, kepenis ar tiesiog numesti keletą ne-
reikalingų kilogramų, šis kokteilis kaip tik 
jums! Taigi į stiklinę įpilkite šilto vandens, 
įberkite žiupsnelį aitriųjų pipirų, įpilkite 
vieną šaukštą klevų sirupo ir du šaukštus 
citrinų sulčių, viską gerai išmaišykite ir 
mėgaukitės, o po kelių savaičių džiaug-
sitės puikiais rezultatais!

BĖGIMAS – ENERGIJOS ŠALTINIS 
IR KŪNUI, IR SIELAI

Pavasaris – švarinimosi laikas ne tik namuose, bet ir žmogaus viduje. Organizmo 
valymui ar toksinų šalinimui įvairiomis priemonėmis ypatingai daug dėmesio ski-
riama pavasarį. 

Organizmą valantys gėrimai yra svarbūs dėl dviejų priežasčių: pirma – jie gali pa-
dėti atsikratyti nereikalingų kilogramų, antra – jie iš organizmo išvalo visus toksi-
nus ir žalingus chemikalus.

Negana to, detoksikuojantys gėrimai mūsų organizmą praturtina būtinųjų mi-
neralų ir vitaminų, kurie yra gyvybiškai svarbūs kiekvienam iš mūsų. Tad kokius 
gėrimus daryti ir gerti kiekvieną rytą, pataria tinklalapio lifespan.com dietologai.

Mangų ir ananasų kokteilis

Nėra geresnio ir sveikesnio būdo pradėti 
dieną, nei stiklinė šviežiai spaustų mangų 
ir ananasų sulčių kokteilio. Šis kokteilis bus 
ne tik skanus, bet ir praturtintas įvairiomis 
maistinėmis medžiagomis ir vitaminais, 
kurie būtini jūsų organizmui. Negana to, 
mangų ir ananasų kokteilis jums suteiks 
energijos visai dienai ir gerokai paskaistins 
jūsų veido odą, mat šiame tropinių vaisių 
kokteilyje gausu antioksidantų. Kas rytą iš-
gerkite po tokį kokteilį ir pokyčius veidro-
dyje pamatysite jau po savaitės!

Arbūzų ir agurkų kokteilis

Šis gėrimas išties nepaprastai skanus ir 
labai greitai pagaminamas. Jums tereikia 
kelių riekelių arbūzų, vieno ar dviejų vi-
dutinio dydžio agurkų, kelių lašų citrinos 
sulčių, šviežių mėtos lapų ir vandens. Vi-
sas sudedamąsias dalis sutrinkite trintu-
vu ir gardžiuokitės puikiai organizmą va-
lančiu gėrimu. Arbūzų ir agurkų kokteilis 
tobulai tinka žmonėms, iš organizmo no-
rintiems pašalinti susikaupusius toksinus, 
arba tiems, kuriuos vargina problemos 
dėl inkstų ar kepenų.

SVEIKI KOKTEILIAI, 
ORGANIZMO
 VALYMUI

Bėgiojantys žmonės yra 
laimingesni

Bėgiojant žmogaus organizme vyksta tam 
tikri procesai, smegenyse išskiriami papil-
domi endorfi nai, dėl kurių po treniruotės 
jaučiame pakylėjimą, geros nuotaikos 
antplūdį. Paprastai tariant, „laimės hormo-
nai“ iš tiesų egzistuoja. 

Šalia biocheminių procesų ne mažiau 
svarbus ir psichologinis aspektas. Didelei 
daliai žmonių bėgiojimas savaime yra ma-
loni veikla, būdas pabūti su savimi, atsipa-
laiduoti po dienos darbų, paįvairinti laisva-
laikį, sustiprinti kūną, o tai irgi teikia laimės.

Pradėti bėgioti sunku, paskui 
– sunku sustoti

Kai žmogus pradeda bėgioti, fi zinis pasi-
rengimas dažnai nėra geras, taigi naujo-
kas greičiau pavargsta. Taip pat nėra susi-
formavusio įpročio, tenka save įkalbinėti, 
motyvuoti. Paskui, kurį laiką pasitrenira-
vus, pradeda tvirtėti kūnas, mažėja nuo-
vargis, didėja įveikiami atstumai, žmogus 
ima matyti progresą, artėjimą savo tikslų 
link ar tiesiog mėgaujasi pačia veikla, jos 
keliamais pojūčiais ir visa tai dar labiau 
„užveda“. 

Bėgant laikui poreikiai didėja, keičiasi tiks-
lai ir svarbiausia – bėgimas tampa įpročiu. 
Tuomet „prasibėgti“ tampa savaime su-
prantamu dalyku, o nepabėgiojus jaučia-
masi prasčiau nei pabėgiojus.

Bėgiojantys žmonės 
labiau pasitiki savimi ne tik 
sportuodami

Kai organizmas gauna krūvį, žmogus ge-
riau jaučiasi, tvirtėja jo kūnas. Mūsų orga-
nizmas – sudėtinga sistema, kurioje viskas 
yra susiję. Kai kūnas tampa tvirtesnis, vidu-
je atsiranda bendras tvirtumo jausmas. Be 
to, bėgiojimas „disciplinuoja“ – reikia pla-

nuoti savo laiką, išsikelti ir įgyvendinti tiks-
lus, nepaisyti nepalankaus oro ir t. t., kitaip 
sakant, ugdomi įgūdžiai, kurie praverčia 
visose gyvenimo srityse.

Bėgant gimsta geriausios 
mintys, problemų sprendimai

Judant gaminasi energija. Šiuo teiginiu 
viskas ir pasakyta. Daugelis dirbame sėdi-
mus darbus, judėjimas vyksta tik iš vieno 
kabineto į kitą ir pan. Mes, žmonių rūšis, 
evoliuciškai esame sukurti judėti, todėl 
nejudėjimas mus slopina. Darydami tai, 
kam mūsų organizmas ir yra sukurtas, 
įjungiame visas sistemas, kurios jį sužadi-
na: geriau veikia kraujotaka, daugėja ener-
gijos.

Taip pat svarbus ir psichologinis momen-
tas. Kai dirbame, susikoncentruojame į 
užduotis, kurias reikia atlikti, todėl save 
tarsi įkaliname rate, kuriame ir sukamės. 
Kai mintys apie darbą paliekamos „fone“, 
neretai įsijungia kūrybingumas, netikėtai 
gimsta naujos įžvalgos. 

Psichologijoje žinomas fenomenas, kai 
stiprus susitelkimas į užduotį pernelyg su-
siaurina dėmesį. Šiek tiek jį nukreipus kitur, 
nevalingai jį praplečiame ir nesąmoningai 
pastebime tai, ko iki tol nematėme ar ne-
supratome.

Finišuodami arba iškart po 
fi nišo žmonės šypsosi

Jeigu po ilgo bėgimo žmogus šypsosi, 
biochemikai tikriausiai kalbėtų apie išsi-
skyrusį hormoną endorfi ną, kuris teikia 
laimės pojūtį. Kitas dalykas, kertant fi nišo 
liniją sąmonėje įsijungia tam tikri mecha-
nizmai, kurie mums patvirtina: „Aš tai pa-
dariau!“. 

Nepaisant to, kad fi zinis nuovargis (tarkim, 
įveikus maratoną) milžiniškas, skauda ko-
jas, sunku judėti, pasididžiavimo savimi 
jausmas, kuris užplūsta įveikus distanciją, 

turi labai stiprų psichologinį poveikį. Tai 
dėl to žmonės ir šypsosi (nors dažniau ne 
kirsdami fi nišo liniją, o po kelių akimirkų).

Rezultatui pasiekti nebūtinas 
didelis krūvis

Pradėjus bėgioti labai svarbu pasirinkti 
sau tinkamą krūvį. Jeigu pačioje pradžio-
je jis yra per didelis, jaučiamas stiprus tiek 
fi zinis, tiek psichologinis nuovargis, pa-
sąmonė ima sakyti: „Daugiau nenoriu, tai 
ne man“. Taigi, pradedant sportuoti, reikia 
atsikratyti įsitikinimo, jog fi zinis aktyvumas 
yra prasmingas tik tuomet, kai po treni-
ruotės vos paeini iš nuovargio. 

Priešingai – nereikia savęs sekinti! Kūnui 
reikia galimybės judėti. Kai klausomės 
savo organizmo, populiariai sakant, nebė-
giojame be galvos, tada norisi dar ir dar, 
krūviai savaime didėja, organizmas prisi-
taiko.

Pradedantiesiems patarčiau apsidairyti 
aplinkui, gal yra žmonių, kurie galėtų pa-
tarti. Naujokai dažnai daro klaidą, kad už-
sibrėžia labai didelius tikslus, kuriuos nori 
pasiekti per labai trumpą laiką, todėl grei-
tai pavargsta ir galiausiai viską meta.

Olimpinis principas gyvas: 
svarbu dalyvauti, o ne laimėti

Gyvename pakankamai konkurencingoje 
visuomenėje, todėl varžybos dažnam yra 
legali proga pasivaržyti. Yra žmonių, ku-
riems gera, kai jie žino, kad padarė tai, ko 
nepadarė kaimynas ar pralenkė jį. Tačiau 
ne visiems to reikia.

Daugeliui bėgimo entuziastų tiesiog ne-
svarbu, kokią vietą jie užims ar per kokį 
laiką įveiks distanciją. Jiems svarbiausia 
– pats procesas, būti grupės nariu, ben-
draminčių būryje. Mes esame socialinės 
būtybės, todėl bėgimo varžybos yra pui-
ki proga pabendrauti su kitais, pasidalinti 
patirtimi ar tiesiog smagiai praleisti laiką.

Tamsialapių daržovių sultys

Galbūt šios sultys jums didelio apetito ir 
nekelia, tačiau žinokite, kad jos yra tikra 
sveikatos bomba! Jei vis tiek nesusiža-
vėjote, pabandykite kokteilį pasiskanin-
ti šviežiomis uogomis ar mėgstamais 
vaisiais. Patikėkite, po poros dienų jūsų 
organizmas jums nuoširdžiai padėkos. 
Įvairios tamsialapės daržovės (špinatai, 
salotos, agurkai) palaiko natūralią mūsų 
organizmo drėgmę, kuri yra būtina de-
toksikacijai.

Atėjo diena, kai sunku surasti nebėgantį 
žmogų. Bėgti tapo mada. Bėga jaunimas, 
kruta senimas, net mamytės vežimėlius 
stumdo bėgdamos. Atrodo, net antys 
prieplaukose lipa į krantą ir bando bėgti! 
Drąsiai konstatuojame, kad TAI YRA LABAI 
GERAI! Prie šios psichozės daugiausiai Lie-
tuvoje prisidėjęs „Danske Bank Vilniaus ma-
ratonas” ir toliau visus ragina bėgti, krutėti, 
sveikai gyventi. 

Bėgimas mažina kraujo spaudimą, tvirti-
na raumenis, gerina savijautą. Bėgiojan-
tys žmonės yra laimingesni. Sportininkai 
moka tiksliau planuoti laiką. Įveikiantys 
maratonus labiau pasitiki savimi ir kitose 
gyvenimo srityse. 

Apie bėgimo poveikį ne tik mūsų � ziniam 
kūnui, bet ir vidiniam AŠ papasakojo Lietu-
vos olimpinio sporto centro psichologė Lina 
Vaisetaitė. 
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1. Nuspalvink šį herojų ir atlik užduotėlę.  

2. Parašyk kuriai prekių linijai jis priklauso.

3. Siųsk iškirptą piešinį ar jo nuotrauką su atsakymu adresu 
konkursas@ringuva.lt iki 2014 m liepos 31 d. 

4. Nurodyk savo vardą, pavardę ir adresą. 

Drabužiai tarnaus gerokai ilgiau, jei tei-
singai juos prižiūrėsite. Tam siuvamos de-
talios priežiūros etiketės. Tačiau vis daž-
niau gamintojai rekomenduoja rinktis 
sausą cheminį valymą. Šis ne tik gerokai 
patuština kišenes, bet ir palieka gausią 
chemikalų puokštę drabužiuose. Patei-
kiame pasiūlymų kaip prižiūrėti audinius, 
kuriuos dažnai gamintojai nurodo valyti 
tik valykloje.

Medvilnė. Tai mažiausiai jautrus audinys 
įvairiam valymui. Jo nešti į valyklą nebūti-
na. Galima skalbti bet kokios temperatū-
ros vandeniu. Tačiau kuo aukštesnė tem-
peratūra, tuo greičiau nubluks spalvos. 

Ar verta 
drabužius 
valyti 
valykloje?

Itin švelnaus skalbimo ciklas.
Skaičius centre nurodo aukščiausią 
rekomenduojamą temperatūrą.

Įprastas skalbimo ciklas.
Skaičius centre nurodo aukščiausią 
rekomenduojamą temperatūrą.

Skalbimas rankomis.
Rekomenduojama 30-40°C
temperatūra.

Skalbti negalima.
Atsargiai elgtis su šlapiu drabužiu.

Džiovinti elektrinėje džiovyklėje 
žemoje temperatūroje.

Džiovinti elektrinėje džiovyklėje 
aukštoje temperatūroje.

Lyginimas vidutine 
temperatūra iki 150°.

Lyginimas aukšta 
temperatūra iki 200°.

Šilkas. Tiek natūralų, tiek dirbtinį šilką 
rekomenduojama valyti sausai. Skalbti 
galima nebent rankomis drungname 
vandenyje naudojant švelnius skalbi-
klius. Netrukus pasirodys skalbiklis šilkui 
ir vilnai! 

Vilna. Šis audinys reikalauja ypatingos 
priežiūros. Skalbti ar valyti jį rekomen-
duojama kuo rečiau. Geriausia skalbti 
rankomis šaltame vandenyje ir naudo-
jant specialų vilnai skirtą skalbiklį. Jei jo 
neturite, tiks ir plaukų šampūnas. Skalbi-
mo mašina ar sausas cheminis valymas 
gali suvelti audinį.

Poliesteris ir akrilas. Tai gana nereiklūs au-
diniai. Juos galima tiek skalbti mašinoje, 
tiek valyti sausai. Todėl į valyklą nešti ne-
būtina. Norint išsaugoti ryškias spalvas 
geriau nesirinkti aukštos vandens tem-
peratūros.

Juodos spalvos drabužiai. Nepriklausomai 
nuo jų sudėties, dažnai skalbiant blunka 
spalvos. Galima pasinaudoti liaudiškais 
patarimais, naudoti actą skalbiant, arba 
nudažyti audinių dažais. Visgi siūlo-
me paprastą, bet ne prastą sprendimo 
būdą – skalbiklį juodiems drabužiams. 

ŽAIDIMAS MAŽIESIEMS

APSKAIČIUOKITE TIKRĄJĄ SKALBIMO KAINĄ

Pavyzdžiui :
1 skalbimo kaina = 20 Lt / (1,5 kg /0,075 kg) = 1 Lt
1 skalbimo kaina = 18 Lt / (3 kg /0,150 kg) = 0,9 Lt

1 skalbimo kaina = Pakuotės kaina /
(Pakuotės kiekis / Dozė 1 skalbimui)

Net penki mažieji, atsiuntę savo darbus, gaus 
dovanų - TINDI plaukų ir kūno priežiūros 
priemonių rinkinį vaikams. 


