
Pet  priporočil  za
zdravo  staranje

Izbiraj te  zdrava  in  hrani lno

bogata  živi la

Bodite  redno  vsakodnevno

telesno  akt ivni

Pi j te  zadostno  kol ič ino

vode

Opust i te  kajenje

KAKO OSTATI ZDRAV V
ZLATIH LETIH

Vsak  človek  bi  moral  imeti  možnost  živet i  dolgo  in

zdravo  živl jenje  brez  bolezni .  Toda  okol je ,  v  katerem

živimo  močno  vpl iva  na  naše  živl jenje,  lahko  je  zdravju

pri jazno  al i  pa  mu  škoduje.   

Ljudje,  ki  so  izpostavl jeni  zdravju  škodl j iv im  elementom

na  primer  onesnažena  zrak  in  voda,  so  brez  dostopa  do

kakovostne  zdravstvene  in  socialne  oskrbe  in  se  ne

gibajo  dovol j  težko  ohranjajo  zdravje  v  starost i .

Redna  telesna  akt ivnost  v  vseh  živl jenjskih  obdobj ih  je

kl jučnega  pomena  za  vitalnost  in  zdravje  v  starost i .

ZDRAVO

STARANJE

Redna  telesna  akt ivnost  je  kl juč  do  zdravja!
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Družite  se  z  l judmi,  ki  j ih

imate  radi



POMEN PREHRANE IN VADBE V ZLATIH LETIH

Telesna aktivnost in dobra prehrana sta zelo pomemni za zdravo staranje, saj se izboljšujeta

telesno počutje in zdravje ter zmanjšujeta stres. 

Prehranjevalne navade je po petdesetem letu potrebno spremeniti, saj se potrebe po kalorijah s

staranjem zmanjšujejo (odvisno od stopnje aktivnosti), medtem ko se potrebe po hranilih

povečujejo. Kalorijsko revnejša in hranilno bogata izbira živil, telesu zagotavlja hitrejše

obnavljanje celic, odpornost in dolgoročno zdravje. 

Po podatkih WHO Europe odrasli potrebujejo vsaj 30 minut redne telesne aktivnosti zmerne

intenzivnosti dnevno. Telesna aktivnost koristi tako telesnemu kot duševnemu počutju in

zmanjša tveganje za številne motnje in kronične bolezni (kot so bolezni srca in ožilja in diabetes

tipa 2 in povečan krvni pritisk). Redna vadba v skupini zmanjšuje stres, depresije in prepreči

osamljenost.

 

Vadba  v  zrelih  letih  nam

prinese  dobro  počutje,  hitrejše  okrevanje  po

bolezni  in  zmanjšanje

tveganja  za  kronične  bolezni.


