ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

نوشابههای انرژیزا

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﻧﺮژیزا ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیزا ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺮژی را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻮان ﺑﺪﻧﯽ را
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن در ﺷﺐﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﴫف آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل
اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺷﺐﻫﺎی آزﻣﻮن و ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ روی ﻣﯽآورﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﻧﺮژیزا
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺷﻔﺎف اﻋﻼم ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻗﻮﻃﯽ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﺎده ﻣﺤﺮک وﺟﻮد دارد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آن دارد و ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیزا ﻗﻨﺪ و ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻋﻮارض اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﻨﺪ .۱ :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺗﺼﻮر ،ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺮژی ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ منﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﻗﻨﺪ
ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻓﺮد را دﭼﺎر ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ و ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻗﻨﺪ وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺪن
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻨﺪ اﺿﺎﻓﯽ واردﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای دﻓﺎع
در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺷﺢ ﯾﮏﺑﺎره اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻨﺪ و
اﻧﺮژی ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﻓﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻗﻨﺪ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺴﺘﯽ
ﺑﺪن و ﮐﺎﻫﺶ متﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی اﻧﺘﻈﺎری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ.
 .۲ﻣﴫف زﯾﺎد متﺎم ﻣﻮاد ﺣﺎوی ﻗﻨﺪ زﯾﺎد ،ﺑﺪن را ﻣﺴﺘﻌﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻮر
ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﺑﯿامری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد ﺳﺎﳌﻨﺪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ
ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽروﯾﻢ ﺳﻦ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ .۱ .ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺤﺮک اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺘﻌﺎدل
از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫامن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬای ﺧﻮد ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ آن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻮن در ﺣﺠﻢ ﮐﻢ از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﻧﺮژیزا ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ وﺟﻮد دارد ،ﻣﴫف
آن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻼمئﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ،ﺗﻌﺮﯾﻖ و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨنت ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

 .۲ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ
رﯾﻔﻼﮐﺲ )ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮی ﯾﺎ ﺗﺮش ﮐﺮدن( ،ﺳﻮزش ﴎ دل و زﺧﻢ ﻣﻌﺪه
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 .۳ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﺤﺮک ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و ﻣﴫف زﯾﺎد آن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ،
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﴫف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﻧﯿﺰ
آﺳﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
 .۴اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد اﯾﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﴫف آن ﻓﺮد دﭼﺎر ﴎدردﻫﺎی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ،ﴎﮔﯿﺠﻪ،
ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﱰس و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﴫف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺧﻮد ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺪﺗﺮی را
در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیزا و ورزﺷﯽ
اﻣﺮوزه ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیزا
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ورزﺷﮑﺎران در ﺣﯿﻦ ورزش ﻋﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی آب ﺑﺪن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﺑﺪن ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﺪن
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺪن آنﻫﺎ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ورزﺷﯽ در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب ،ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻌﺎدل ﻗﻨﺪ
و ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ورزﺷﮑﺎر در ﺣﯿﻦ ورزش ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن
ﻧﯿﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی اﻧﺮژیزا را ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻋﻮارض آن آﺷﻨﺎ
ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ آن را ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺪن
را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ اﻧﺮژیزا
را ﻧﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ.
آب ﻃﻌﻢ دار ﺧﺎﻧﮕﯽ :ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮐﻤﯽ ﻟﯿﻤﻮی ﺗﺎزه ،ﻋﺴﻞ ،ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻼب ،زﻋﻔﺮان ،دارﭼﯿﻦ و ...ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮشﻃﻌﻢ و ﻣﻔﯿﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
آبﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﻣﻨﻈﻮر از آب ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﴎﺷﺎر از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺮژی
ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷامر ﻣﯽرود.
ﻗﻬﻮه .ﻗﻬﻮه دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﴫف ﺷﻮد
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺑﺪن دارد؛ اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﴫف زﯾﺎد ﻗﻬﻮه ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎً ﻫامن
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻧﮕﺎرش :ﻧﺪا ﮐﻠﮑﺘﻪﭼﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ

