
APA ESTE VITALĂ PENTRU FIECARE CELULĂ

Sistem cardiovascular: Plasma sangelui este constituita în 
proporție de 90% din apă și reprezintă mai mult de jumătate 
din volumul total al sângelui.

Sistemul tegumentar: Apa reprezinta baza producției de 
sebum, uleiul natural pe care corpul nostru îl produce pentru a 
se lubrifia. Pielea menține umezeala interna adecvata, nu 
permite entităților străine, precum microbii și murdăria, sa 
patrunda, reglează temperatura corpului, oferind în același 
timp o barieră importantă între noi și lumea exterioară.

Sistem respirator: Consumul de apă ajută la subțierea 
mucusului care căptușește căile respiratorii și plămânii. 
Deshidratarea poate face ca acest mucus să se îngroașe și să 
devină lipicios, ceea ce încetinește respirația generală și 
face organismul susceptibili la boli, alergii și alte probleme 
respiratorii.

Sistem digestiv: Apa ajută la descompunerea alimentelor 
consumațe, permițând organismului să absoarbă substanțele 
nutritive. Atât intestinul subțire, cât și cel gros absorb apă, 
care trece în fluxul sanguin și este, de asemenea, utilizată 
pentru a descompunerea si transportul substanțelor nutritive.

Sistem endocrin: Hormonii se deplasează în tot corpul, fie în 
fluxul sanguin, fie în lichidul din jurul celulelor.

Sistem reproducator: Producția de material seminal, substanța 
care livrează sperma, necesită o hidratare corespunzătoare. 
În plus, apa ajută hormonii să rămână în echilibru. Atunci când 
organismul este deshidratat, ficatul întampină probleme cu 
detoxifierea, iar hormonii și nutrienții, pe care corpul le-ar 
putea folosi, vor fi eliminați, iar acest lucru duce la 
dezechilibre hormonale.

Sistem renal: Apa este esențială pentru funcționarea rinichilor, 
deoarece aceștia au nevoie de suficiente lichide pentru a 
purifica deșeurile și pentru a transporta urina către vezica 
urinară. Un aport mai mare de lichide crește volumul de urină 
care trece prin rinichi, ceea ce diluează concentrația de 
minerale, astfel încât pietrele la rinichi au mai puține șanse să 
se cristalizeze și să se formeze

Sistem limfatic: Celulele albe din sânge, numite limfocite, sunt 
produse și stocate în ganglionii limfatici. Corpul nostru conține 
în medie 500-700 de ganglioni limfatici. Celulele limfocite sunt 
distribuite în tot lichidul limfatic și ne îmbăiază intern corpul în 
mod regulat pentru a lupta împotriva infecțiilor și a bolilor.

Sistem muscular: Cu o cantitate adecvată de apă, mușchii se 
energizează, astfel omul este mai alert și performeaza la un 
nivel mai ridicat. Apa este un nutrient cheie în alcătuirea 
lichidului sinovial, care ajută la lubrifierea articulațiilor și, 
astfel faciliteaza mișcările

Sistem nervos: Creșterea aportului de apă ajută la reducerea 
confuziei mentale, crește vigilența, îmbunătățește memoria, 
concentrarea și atenția.

Sistemul osos: o cantitate suficientă de apă poate menține 
oasele sănătoase. Densitatea osoasă și lubrifierea 
articulațiilor sunt factori-cheie în prevenirea leziunilor sportive, 
cum ar fi fracturile, precum și a unor afecțiuni de tipul 
osteoporozei.

Sistem imunitar: Apa ajută la transportul oxigenului către 
celulele corpului, ceea ce duce la buna funcționare a tuturor 
sistemelor. De asemenea, acționează în eliminarea toxinelor 
din organism, astfel încât consumul mai mare de apă ajuta la 
prevenirea acumulării de toxine și a unui impact negativ 
asupra sistemului tău imunitar.
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