
Подбай про регулярн� обстеження! Систематична перев�рка твого
здоров'я дозволить тоб� контролювати результати, а також пом�тити
момент розладу здоров'я. Проф�лактика дуже важлива, заохочуй своїх
близьких проходити обстеження!

Їж регулярно, бажано 5 раз�в на день, не забувай часто пити воду.
Найздоров�ше планувати прийом їж� з �нтервалом в 3-4 години , але без
перекус�в м�ж ними (тод� варто пити воду!). Такий ритм забезпечує
оптимальний обм�н речовин, що сприяє хорош�й розумов�й � ф�зичн�й
працездатност�.

Подбай про ф�зичну активн�сть кожного дня (не менше години),
обмеж перегляд телев�зора, використання комп'ютера та �нших
електронних пристроїв. Щоденна ф�зична активн�сть також покращує
розумову працездатн�сть � допомагає п�дтримати привабливий
зовн�шн�й вигляд.

В�дмовся в�д фастфуду � солодких, а також енергетичних напоїв. 
Їж продукти хорошої якост�, вибирай св�домо, подбай про г�г�єну прийому їж�,
не їж н�чого посп�хом. 
Те, що ти споживаєш, має значення для твого здоров'я � сапомочуття.

Висипайся, щоб тв�й мозок м�г в�дпочити. Нестача сну не т�льки
викликає проблеми з концентрац�єю уваги, але � п�двищує ризик
ожир�ння. 
Подбай про правильну для твого в�ку к�льк�сть годин сну.

Значну частину свого життя ми проводимо на робот� � в школ�. 
Добре плануй св�й щоденний граф�к, роби перерви. Подбай про добре
орган�зоване робоче середовище, особливо коли працюєш або
навчаєшся дистанц�йно. 
Подбай про ергонометр�ю твого робочого м�сця, хороше осв�тлення,
правильну температуру.

Уникай стимулятор�в � не шукай заспокоєння в залежностях! 
Не витрачай свого життя, подбай про св�й розвиток, приймай виклики,
щоб бути кращою верс�єю самого себе, вчися, бери участь у р�зних
сферах життя, ц�кався тим, що навколо!

Подбай про псих�ку. Найб�льш руйн�вним для здоров'я є хрон�чний стрес,
такий, який людина переживає  часто.Якщо у тебе виникли проблеми
- не соромся звернутися за допомогою до спец�ал�ста! Подбай про хорош�
стосунки з �ншими, хороший друг може допомогти!
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Захисти шк�ру в�д сонця, пам'ятай, що УФ-випром�нювання може бути
небезпечним як вл�тку, так � взимку.

Живи у згод� з природою � ц�нуй її красу. Прогуляйся л�сом, в парку,
заспокойся, розслабся, подивись на красив� м�сця, насолоджуйся життям.

WSSE w Lublinie


