
 

 

 

 
 
 
 

 
Glėbiu nepaimsi, 
saujoj neišlaikysi, 

kai bėga – nesuturėsi. 
Kas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Be vandens nėra nieko“. 

 Hipokratas 

Kovo 22  -  
Pasaulinė vandens 

diena. 
 
 
 
 
 

Vanduo – ne tik 
sveikatos, geros 
savijautos, geros 

nuotaikos priežastis, 
bet ir grožio bei 

jaunystės eliksyras. 
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Vandenį gerti naudinga, nes: 

 

 Per dieną išgėrus 8 – 10 

stiklinių vandens gali sumažėti 

nugaros ir sąnarių skausmai. 

 5 stiklinės vandens per 

dieną žarnyno vėžio riziką gali 

sumažinti 45 %, šlapimo pūslės 

vėžio – 50 %, krūties vėžio – 79 %. 

 Sergant gripu ir vartojant daugiau nei 

įprastai vandens, yra galimybė greičiau 

pasveikti. 

 Geriant pakankamai vandens valomas 

organizmas, gražėja oda, geriau funkcionuoja 

smegenys, stiprinama atmintis. 

 Stiklinė vandens nuslopina alkį.  

 

Rekomenduojame: 

 

 Kai norisi gerti – gerti 

vandenį. 

 Visada su savimi turėti 

buteliuką negazuoto vandens.  

 Atsikėlus ryte ir pusvalandį prieš 

kiekvieną valgį išgerti stiklinę vandens.  

 Daryti ne kavos, o vandens 

pertraukėles. 

 

 
 

  RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS  

SVEIKATOS BIURAS 

Muziejaus g 5. LT-60122 Raseiniai 

tel.(8 428) 70 723 
faksas (8 428) 70 723 

el.paštas: sveikatosbiuras@raseiniai.lt 

 
Parengė: Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė 

Rasa Simonavičienė 
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