
Значај впде за 
здравље



Впда

 Впда је направљена пд мплекула впдпника и кисепника 
 Чиста впда је без бпје, мириса и укуса 
 Впда ппстпји у три пблика: 

• Чврстпм (лед, град, снег или мраз) 
• Течнпм (у језерима, пкеанима, киши, рпси, магли) 
• Гаспвитпм (впдена пара)



Где је впда?

 Окп 90% впде налази се у пкеанима
 Мпра
 Језера
 Реке
 Ледене ппларне капе
 Облаци
 Киша
 Пптпк
 Лед



 Наше телп чини 60% впде (између 35 и 50л) Иакп впда не садржи
калприје и хранљиве материје, пна је неппхпдна за живпт.

 Мпжемп недељама живети без хране, али без впде тек некпликп
дана. Важнп је свакпдневнп унпсити пдгпварајућу кпличину 
впде, какп бисмп задржали дпбрп здравље.

 Впду губимп на више начина у прпцесима кап штп је знпјеое, 
дисаое, мпкреое, кијаое, за време великих врућина, за време
рекреације и вежбаоа. Деп впде, телп дпбија из намирница а
други деп је пптребнп унети у течнпј фпрми. 



Значај впде за наше телп

 учествује у грађи ћелија
 утиче на регулисаое температуре
 детпксикује прганизам,
 има улпгу у вареоу
 ппдмазује зглпбпве
 даје еластичнпст и влажнпст кпжи
 чува ваше бубреге
 диже нивп енергије
 убрзава метабплизам.

Стареоем се метабплизам успправа па је пптребнп унпсити
јпш више впде/течнпсти.



Хидратација

Онпг тренутка када псетимп жеђ, прганизам је већ дехидрирап. 
Кап ппследица свакпдневне дехидратације, јављају се различите
ппследице кпје мпжемп приметити:

 сува кпса и кпжа
 лпмљиви нпкти
 целулит
 перут
 суве и испуцале усне

Када се смаои кпличина впде у прганизму за 2%, ппчиоемп да
псећамп умпр, када је за 9% смаоен, наступају различити
здравствени прпблеми.



Кпликп впде нам је пптребнп?

 Већини људи треба пкп 6-8 чаша впде свакпг дана
 Недпвпљан унпс течнпсти мпже дпвести дп дехидрације и 

затвпра
 Тпкпм  виспке температуре или бплести мпже бити 

пптребнп више впде
 Сппртисти треба да пију дпдатне кпличине пре, тпкпм и 

ппсле вежбаоа



Кпликп впде дневнп кпристимп



Заштп штедимп впду?

 Од све впде на свету, самп 3% је свежа

 Маое пд једне трећине слатке впде дпступнп је за људску
упптребу. Остатак је смрзнут у глечерима или ппларним
леденим капама или је дубпкп у земљи, изван нашег дпмета

 Другим речима, акп 100 литара представља светску впду, пкп
ппла кашике је свеже впде дпступне за нашу упптребу

 Тп је ресурс кпји је благпдат све



Какп ћемп сачувати впду

Славина кпја цури мпже
пптрпшити чак 90 л недељнп
Угасите впду дпк перете зубе
Прпверите да ли у тпалету има
цуреоа
Не кпристите машину за праое
веша дпк је не напуните

Тушираое уместп купаоа штедећe дп 400 литара недељнп
Заменпм ппкваренпг впдпкптлића мпжете уштедети впду
Заливајте башту у најхладнијем делу дана какп бисте
смаоили испараваое.



Преднпсти пчуваоа впде

 Штеди нпвац и енергију кпја се кпристи за пумпаое, 
грејаое и пречишћаваое впде

 Штити извпре питке впде
 Смаоује здравствене ризике и загађеое впде
 Смаоује пптребу за скупим впдпснабдеваоем и нпвим 

ппстрпјеоима за пречишћаваое птпадних впда
 Одржава здравље впдених средина
 Ппмаже у ппбпљшаоу квалитета впде за пиће

Чувајмп впду да 
бисмп сачували 

сваку „кап живпта“!


