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La hidratació en l’esport
La reposició hídrica constant durant i després de la pràctica d’un esport és fonamental i cal fer-la correctament en quant
a volum, temperatura del líquid, temps
d’administració... És així perquè en fer
exercici, tant de forma professional com
amateur, es perd aigua per la sudoració i
també per la respiració.
No obstant això, també és determinant
l’estat d’hidratació amb què es comença
la pràctica esportiva, especialment en
competicions, per això també és molt important una correcta hidratació abans de
l’activitat.

tabòliques que
tenen lloc contínuament dins
l’organisme.
SORTIDES. En perdem per orina,
femta, evaporació, respiració i transpiració (Ull!! aquestes 3 últimes
vies estan augmentades en la
pràctica d’exercici físic).

L’aigua dins el cos

Les funcions de l’aigua corporal són diverses: és el medi dissolvent de nutrients, els
transporta per l’organisme, és mitjà d’expulsió de productes residuals del cos, té
funcions de termorregulació mantenint
la temperatura corporal...
Aproximadament el 60-65% del nostre
cos és aigua (les dones, en tenir més proporció de massa greixosa que magra, tenen menys % d’aigua). Partint d’aquesta
xifra tan significativa, és natural pensar
que cal un aport suficient d’aquest nutrient no calòric per tal de mantenir l’organisme correctament estructurat i funcionant bé.
Ara bé, aquesta quantitat d’aigua està
en moviment constant:
ENTRADES. N’aconseguim de begudes i aliments, i també de les reaccions me-

La deshidratació de l’esportista

Gran part de
l’energia usada en la contracció muscular, aproximadament un 80%, s’allibera
en forma de calor. Per aquest motiu, el
cos ha d’eliminar aquesta gran quantitat
de calor cap al medi que l’envolta mitjançant
radiació, convecció, conducció i evaporació (aquesta última és la forma predominant quan es realitza una activitat física molt intensa). Aquesta evaporació d’aigua a través de la pell (SUDORACIÓ), a
més de refredar el cos, provoca una important pèrdua de líquid corporal. A aquesta pèrdua, a més, se li afegeixen les sals
minerals que l’aigua arrossega, com el sodi, el potassi, el clor...

Amb tot, aquesta manca d’aigua i electròlits fa disminuir el rendiment esportiu
de l’esportista i, fins i tot, pot perjudicar
la seva salut. Per això és essencial la reposició de fluids que reemplaçaran les estómac i intestins per fer-la isotònica,
fet que pot donar problemes intestinals com
pèrdues per suor.
diarrea i/o vòmits. Indicades quan no hi
ha molta sudoració i es necessita enerBegudes per a esportistes
Aquestes begudes han de complir 3 ob- gia, ja que sinó poden afavorir la deshidratació de l’esportista.
jectius fonamentals:
Alguns consells pràctics...
✔ Aportar hidrats de carboni que
mantinguin una concentració adequada ■ Comença a beure una mitja hora abans de començar a fer exercici i continua hidratant-te mende glucosa en sang.
tre el realitzes. En les sis hores posteriors a l’ac✔ Reposició d’electròlits, especialtivitat, ingereix un 150% de la pèrdua de pes.
■
Beu abans que sentis sensació de set. Fes-ho
ment de sodi.
a
xarrups, evita beure en grans quantitats de cop.
✔ Reposició hídrica per tal d’evitar
Per exemple, entre 100 i 150ml cada 15-20 minuts.
la deshidratació.
■ Es recomana que els líquids estiguin a tempeSegons la composició, en podem tro- ratura inferior a l’ambiental (entre uns 15 i
bar de tres tipus:
22ºC), que el gust n’afavoreixi la palatabilitat i que
HIPOTÒNIQUES: concentració de so- el volum de l’envàs on es trobi sigui adequat per
luts (hidrats de carboni simples o com- manejar fàcilment sense interrompre la pràctiplexes, minerals, vitamines, edulcorants...) ca de l’exercici físic.
inferior a la del plasma sanguini. L’aigua ■ La rehidratació amb aigua sola no només no
resol la deshidratació sinó que pot agreujar-lo amb
n’és l’exemple més típic i usat.
hiponatrèmia (poc sodi en sang per un exISOTÒNIQUES: concentració de so- una
cés d’aigua en el cos).
luts igual a la del plasma sanguini, de for- ■ Afegeix carbohidrats i/o electròlits a les bema que s’absorbeix ràpidament a l’estó- gudes ja que poden augmentar el rendiment i no
mac i de seguida passa al torrent sangui- interferiran en la reposició d’aigua a l’organisme.
ni. Especialment ideades per reposar ■ Prova diversos tipus de begudes per saber quifàcilment aigua, sals minerals i altres so- na t’és més eficaç i més agradable.
luts perduts en realitzar exercici físic.
HIPERTÒNIQUES: concentració de
L’ACTE FARMACÈUTIC,
soluts superior a la del plasma sanguini;
GARANTIA DE SALUT
en ingerir-se, l’organisme allibera aigua a
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