
5 sposobów na to,
jak zmniejszyć skutki
nieprzespanej nocy.
 Doczytaj do końca i znajdź kod rabatowy!



Niedobór snu zwiększa poziom greliny, hormonu białkowego, 
który m.in. silnie pobudza łaknienie. Źródłem jego uwalniania
jest przede wszystkim żołądek i dwunastnica, ale niewielkie
ilości hormonu głodu wytwarza także przysadka mózgowa,
jelita, podwzgórze oraz nerki. Słyszysz burczenie w brzuchu?

Nieprzespana noc skutecznie burzy spokojny dzień i Twoje
plany – zmęczenie, rozdrażnienie to przecież dopiero początek 
towarzyszącej jej playliście dolegliwości. Znasz to uczucie,
kiedy za wszelką cenę próbujesz pobudzić swoje szare komórki 
do życia hektolitrami kawy, a innym razem toną słodyczy?

Nie tędy droga.

optymalna ilość snu wpływa nie tylko na aktywną regenerację 
ciała i mózgu, ale także bezpośrednio oddziałuje na gospodarkę 
hormonalną? 

Jeżeli śpisz za mało, w organizmie rozregulowuje się poziom 
hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu (greliny)
i sytości (leptyny). 

Czy wiesz, że…



Wiedz, że grelina pobudza właśnie produkcję gastryny oraz 
wydzielanie kwasu solnego w Twoim żołądku. A wszystko
po to, by zwiększyć aktywność przewodu pokarmowego. 

Grelina jest potrzebna do utrzymania optymalnego, a tym 
samym i dodatniego bilansu energetycznego w organizmie. 
Jeśli produkcja i uwalnianie hormonu głodu przebiega 
prawidłowo, to jego poziom sukcesywnie wzrasta przed 
posiłkiem, by obniżyć się po. Utrzymujący się podwyższony 
poziom greliny przyczynia się jednak do ciągłego uczucia
głodu, a w konsekwencji m.in. do nadwagi i rozregulowania 
hormonów stresu (kortyzolu oraz adrenaliny).



SPACER2.
Złoty środek na pobudzenie. Naturalny,
bez konserwantów, dla każdego.
Przepisujemy bez recepty. 

świeże powietrze, witamina D i ruch.

LEKKIE POSIŁKI

Jak zbilansować poziom
hormonu głodu i sytości?

1.
Klucz do sukcesu to:
• małe posiłki za to często − pomogą utrzymać stały 

poziom cukru we krwi w ciągu doby,
• unikanie węglowodanów i przetworzonej żywności,
• dieta bogata w warzywa, owoce i błonnik.

czyli energia płynąca z jedzenia.

PIJ DUŻO WODY,
WODY, WODY!3.

Niepozorny płyn, który redukuje zmęczenie,
dotlenia mózg i wszystkie najmniejsze tkanki
Twojego organizmu.

Przybij szklankę i pij do dna! 



Zejdź na ziemię  i zafunduj
sobie power nap (drzemkę mocy).
Brzmi jak imię superbohatera. Nie bez przyczyny. Przynosi
same dobrodziejstwa: 
• dodaje energii, 
• poprawia nastrój,
• zwiększa sprawność motoryczną,
• zmniejsza poziom stresu w organizmie.

Power nap to rodzaj krótkiej drzemki w najlżejszej fazie snu. 
Optymalny czas jej trwania to ok. 20 minut. Jeżeli jesteś 
miłośnikiem kofeiny, wzmocnij swój odpoczynek filiżanką kawy. 
Będziesz mieć wtedy do czynienia z drzemką kawową, zwaną 
także Coffe nap.

Jak działa Coffee nap?

Kofeina znajdująca się w kawie, 
zanim zacznie oddziaływać na 
organizm, najpierw wchłania się 
przez jelito cienkie do 
krwiobiegu. Proces jej dotarcia 
do centrum dowodzenia 
organizmu, czyli do mózgu,
trwa ok. 20 minut.
A tam… zaczyna się walka
z cząsteczkami adenozyny.  



Coffee Nap łączy w sobie walory płynące z krótkiej drzemki
i picia kawy. Sen jest naturalnym reduktorem adenozyny
z mózgu, a więc dodatkowo potęguje działanie kofeiny. 

Pamiętaj, by przed snem:
• ustawić budzik na 20 minut,
• zrezygnować z funkcji drzemki. 

Tylko tyle? Tak, więcej nie potrzeba. Należy zakończyć drzemkę 
przed wejściem w fazę głębokiego snu, by była ona jak 
najbardziej efektywna.

Takiej drzemki można się nauczyć! Początkowo zasypianie w tak 
krótkim czasie bywa kłopotliwe. Samo leżenie już daje ukojenie 
ciału. Warto jednak wprowadzić Coffee Nap do swojej 
codziennej rutyny w ramach higieny snu. Organizm z czasem 
przyzwyczai się do takiego rodzaju wypoczynku i będzie potrafił 
czerpać z niego jak najwięcej benefitów.

Organiczny związek chemiczny, który uczestniczy w wielu 
procesach biochemicznych. Jego nadmiar w receptorach 
komórek mózgowych wywołuje zmęczenie.

Adenozyna

PS



Wykorzystaj potencjał krótkiej
drzemki z poduszką na oczy.

PODUSZKA NA OCZY,
czyli rozluźnienie zmęczonych mięśni

+
NIWELOWANIE OPUCHLIZNY

=
SZYBSZY RELAKS



Dobre drzemkowanie zapewnia…
przytulanie! I to takie z naturalnego
zdarzenia. 
Kołdra obciążeniowa zwana także kołdrą sensoryczną utuli Cię do 
snu, dzięki czemu ten wzbije się na wyższy level odpoczynkowego 
wtajemniczenia. Kwadrans za dnia i kwadrans wieczorem. Od razu 
poczujesz różnicę. 

Jak zachowuje się organizm pod wpływem kołdry obciążeniowej?

Na symetryczny, równomierny, a jednocześnie delikatny i przyjemny 
nacisk kołdry na receptory ciała, organizm reaguje podobnie jak
na przytulanie. Uwalnia on m.in. oksytocynę i serotoninę
(hormony szczęścia/miłości), które pozytywnie wpływają na cały 
układ somatyczny. 

Dzięki hormonom szczęścia wzrasta poczucie bezpieczeństwa,
co bezpośrednio przekłada się na obniżenie napięcia mięśniowego
i lepszy nastrój. Otulenie kołdrą sensoryczną redukuje stres dzięki 
temu, że wpływa na obniżenie poziomu kortyzolu (hormonu
stresu) we krwi.

Poziom hormonów w organizmie jest zmienny i w dużej mierze 
zależny od pory dnia, czynników zewnętrznych, płci oraz wieku. 
Funkcjonowanie hormonów niejednokrotnie jest ze sobą 
skorelowane, co oznacza, że hormony na siebie oddziałują. Czasem 
sobie pomagają, innym razem zaburzają swoje funkcjonowanie. 



Kortyzol i serotonina są niczym dwa przeciwstawne żywioły. Każdy
z nich ma swój charakterek, przez co ciągle się kłócą. Oba te 
hormony są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu, jednak zła proporcja między nimi wpływa szkodliwie
na kondycję psychiczną i fizyczną ciała.

We wszystkim potrzebna jest równowaga. Serotonina pomaga 
zniwelować podwyższony poziom kortyzolu, zatem… daj się 
przytulić naturze.

WZROST KORTYZOLU = SPADEK SEROTONINY
WZROST SEROTONINY = SPADEK KORTYZOLU

ZOBACZ TUTAJ

https://plantulepillows.com/collections/lniane-koldry-obciazeniowe


Postaw na aromaterapię
i zapachy, które leczą zmysły:

LAWENDA 
uspokaja, pomaga zwalczyć 
bezsenność, regeneruje.

OLEJKI CYTRUSOWE
np. limonkowy, grejpfrutowy, 
cytrynowy w połączeniu z miętą
– działają pobudzająco, poprawiają 
humor i sprzyjają koncentracji.

OLEJEK IMBIROWY
rozgrzewa i orzeźwia.

PS. Na koniec zostawiliśmy dla Ciebie sekretne hasło,
które w mig ożywi niewyspane komórki ciała.

Z kodem DOBRANOCKA otrzymasz
rabat 15% na wszystko na plantulepillows.com.

Plantulowych energii,
Zespół Plantule

ROBIĘ ZAKUPY

https://plantulepillows.com/


plantulepillows.com


