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Molekulinė biologija. Katabolizmo ir anabolinių procesų reguliavimas per 
mTOR signalinius baltymus. 
Ji LL. and Yeo D. (2019). Mitochondrial dysregulation and muscle disuse 
atrophy. F1000Res. doi: 10.12688/f1000research.19139.1. 

Poilsio optimizavimo tyrimai. 
Simpson et al. Optimizing sleep to maximize 
performance: implications and recommendations 
for elite athletes. Scand J Med Sci Sports. (2017)

Treniravimo atradimai. 
Windt and Gabbett. How do training and competition 
workloads relate to injury? The workload-injury aetiology
model. Br J Sports Med. (2017)

Maisto papildų bei farmacinių preparatų tyrimai ir atradimai.
Lewis et al. (2019) Post-exercise Supplementation of Sodium 

Bicarbonate Improves Acid Base Balance Recovery and Subsequent 
High-Intensity Boxing Specific Performance
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Mūsų greitis VS informacijos „greitis“





Pirminė treniruočių programos užduotis yra
sumažinti sportinių traumų tikimybę. Antrinė
užduotis pagerinti sportinį darbingumą.
Mitybos strategijos padeda gyvendinti šiuos
abu tikslus.



Kerksick et al. (2018) ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. 
J Int Soc Sports Nutr. 1;15(1):38

KALORIJŲ POREIKIS

1800-2400 kcal/d
30-40 min/3 k. sav. 

50-80 kg.

2000-7000 kcal/d
2-3 val./5-6 k. sav. 

50-100 kg.

100-150 kg.

6000-12000 kcal/d
2-3 val./5-6 k. sav. 



Kalorijų poreikis per dieną krepšininkėms yra apie 
3,500kcal/d., vyrams 4,600 kcal/d.



O kiek kalorijų sudeginu per plaukimo treniruotę? 

400-600 kcal.
60 min.

600-1200 kcal.
60 min.



Kerksick et al.(2018) ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. 
J Int Soc Sports Nutr. 1;15(1):38

ANGLIAVANDENIŲ POREIKIS

3-5g/kg
30-40 min/3 k. sav. 

50-80 kg.

5-8g/kg (250-1200g)
2-3 val./5-6 k. sav. 

50-150 kg.

50-150 kg.

8-10g/kg (400-1500g)
2-3 val./5-6 k. sav. 







1. Jei esi profesionalas:
> 8 g angliavandenių/kg/d. ar bent 1.2 g angliavandenių/kg/val. –
pirmąją atsistatymo valandą! 

2. Gliukozės, sacharozės, maltodekstrino ir fruktozės deriniai 
skatina didesnį ergogeninį poveikį, palyginti su vartojamais 
vieno tipo angliavandeniais

3. Maltodekstrino santykis iki 1-1,2 ir  0,8-1,0 fruktozės palaiko 
didžiausią angliavandenių oksidacijos greitį pratimų metu.

4. Kalbant apie ergogeninio angliavandenių poveikio laiką – daugiausiai 
naudos po 90 krūvio minutės!

1. Hawley JA, Leckey JJ. Carbohydrate dependence during prolonged, intense endurance exercise. Sports Med. 2015;45(Suppl 1):S5–12.
2. Pochmuller M, Schwingshackl L, Colombani PC, Hoffmann G. A systematic review and meta-analysis of carbohydrate benefits associated with 

randomized controlled competition-based performance trials. J Int Soc Sports Nutr. 2016;13:27.
3. Colombani PC, Mannhart C, Mettler S. Carbohydrates and exercise performance in non-fasted athletes: a systematic review of studies 

mimicking real-life. Nutr J. 2013;12:16.



Prieš TRENIRUOTĘ

Vidutinio ir žemo intensyvumo treniruotės: 5-7 g CHO/d/kg bendrai kūno masei.
Vidutinis ir aukštas intensyvumas: 7-12 g CHO/d/kg bendrai kūno masei.
Kelios treniruotės per dieną vidutinis-sunkus, lengvas krūvis ir kt:
10-12+ g CHO/d/kg. 

2-4 val. iki varžybų/treniruočių valgomas maistas praturtintas angliavandeniais. 
Mažesnė porcija, užkandis likus 1-2 val. iki sportinio krūvio (~30 g CHO/val. iki 
krūvio).

* Raumenų ir kepenų gliukogeno koncentracijos palaikymas



Per TRENIRUOTĘ

Vartojamas ~6% angliavandenių tirpalas:
PVZ.: 500—1000 ml/val sportinis gėrimas (30-60 g CHO/val).
Alternatyva ~2%—3% angliavandenių tirpalas + sportiniai gėliukai. 

*Burke, L. (2007). Court and indoor team sports. In: Practical Sports Nutrition. Champaign, IL: Human Kinetics, pp. 
221-239.



Kerksick et al.(2018) ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. 
J Int Soc Sports Nutr. 1;15(1):38

BALTYMŲ POREIKIS

1,4-2g/kg
30-40 min/3 k. sav. 

50-80 kg.

2-3g/kg
2-3 val./5-6 k. sav. 

50-150 kg.

50-150 kg.

> 3g/kg
2-3 val./5-6 k. sav. 



1. Jei esi profesionalas:
Maksimalios jėgos, jėgos ištvermės krūvis ir baltymų vartojimas – abu 
stimuliuoja baltymų sintezę! Baltymų vartojimas prieš krūvį ir po 
krūvio veikia sinerginiu principu.  

2. Daugeliui sportuojančių žmonių baltymų kiekis per dieną 
1,4-2 g./kg. yra pakankamas raumenų masės palaikymui ir 
didinimui.

3. Baltymų kiekis per dieną 2.3-3,1 g./kg. yra reikalingas 
jėgos sportininkams esant kalorijų deficitui. > 3.0 g kiekis gali 
turėti teigiamą poveikį mažinant riebalinę masę.

4. Optimalios baltymų dozės (0.25–0.55 g/kg. arba 20-40g + 
700-3000g. leucino) paskirstytos 3-4 valandų intervalais yra 
efektyviausias būdas stimuliuoti anabolizmą (24val. Po krūvio). 

1,7g/kg



Nepakeičiamos amino 
rūgštys:

1. Lizinas

2. Valinas

3. Leucinas

4. Izoleucinas

5. Treoninas

6. Metioninas

7. Fenilalaninas

8. Triptofanas

9. Histidinas



Optimalios baltymų dozės:

• 0.25–0.55 g/kg. 

• 20-40 g  

• 700-3000 mg leucino

*paskirstytos 3-4 valandų 
intervalais yra efektyviausias 
būdas stimuliuoti anabolizmą
(24val. Po krūvio).



Kerksick et al.(2018) ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. 
J Int Soc Sports Nutr. 1;15(1):38

RIEBALŲ POREIKIS

0,5-1g/kg
30-40 min/3 k. sav. 

50-80 kg.

0,5-1g/kg
2-3 val./5-6 k. sav. 

50-150 kg.

50-150 kg.

0,5-1g/kg
2-3 val./5-6 k. sav. 



Kai kurių mikro- maisto medžiagų poreikis:

• Vitaminas A – 900 mcg/d (vyrai), 700 mcg/d. (moterys):
*Galimas geresnis sportinis „matymas“ – darbingumo pokyčių nenustatyta.

• Vitaminas D – 5 mcg/d (iki 51 m.):
*Vartojamas kartu su kalciu – kaulų tankio retėjimo prevencija.

• Vitaminas E – 15 mg/d: (Goldfarb et al. 1997)

*727mg/800 IU – stiprus antioksidacinis poveikis, oksidacinio streso patiriamo 
krūvio metu mažinimas. 

Kerksick et al.(2018) ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. 
J Int Soc Sports Nutr. 1;15(1):38



Kerksick et al.(2018) ISSN exercise & sports nutrition review update: research & recommendations. 
J Int Soc Sports Nutr. 1;15(1):38

• Vitaminas K – 120 mcg/d (vyrai) 90 mcg/d (moterys):
*Dozės (10 mg/d) elito klasės sportininkėms = veiksminga osteoporozės prevencija 
(Craciun et al. 1998)

• Vitaminas B6 – 1,2 mg/d (vyrai) 1,1 mg/d (moterys):
*Kartu su vitaminais B1 ir B12, jis gali padidinti serotonino kiekį ir pagerinti 
smulkius motorinius įgūdžius, kurie gali būti reikalingi sporto šakose ar rungtyse 
(šaudymas, šaudymas iš lanko) (Bonke et al. 1985).



• HMB (beta-hidroksi beta-metilbutiratas)

• Kreatino monohidratas
• Esminė aminorūgštys (EAA)
• Baltymai 

Kerksick et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 
(2018)



• β-alaninas
• Kofeinas 
• Angliavandeniai 
• Kreatino monohidratas
• Natrio bikarbonatas
• Natrio fosfatas
• Vanduo ir sportiniai gėrimai

Kerksick et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 
(2018)



Fritzen AM, et al. (2019) Dietary Fuels in Athletic Performance. Annu. Rev. Nutr. 39:10.1–10.29
https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-082018-124337

• Sportininkų mitybos programa turi atitikti treniruotės tikslus. Tinkamas
aukšto ar vidutinio GI angliavandenių vartojimas optimizuoja raumenų
glikogeno sintezę tarp treniruočių.

• Daugeliui atletų baltymų poreikis per dieną sudaro apie 1,6g/kg. Su tinkama
leucino koncentracija didėja atsparumas treniruotės krūviui sukeldamas
raumenų masės hipertrofiją.

• Atsigavimo po treniruotės metu maksimaliai stimuliuojama glikogeno sintezė
vartojant 1,2 g angl./kg./val. Raumenų baltymų sintezė suvartojant 0,25-0,30
g/kg valgio metu.



Lim SY, and Kwak YS. (2019) Effect of nutrients and exhaustive exercise on brain function. J Exerc Rehabil. 
doi: 10.12965/jer.1938102.051. 



• Esant žemam ir vidutiniam treniruotės krūviui taikant ketogeninę ar daug
riebalų turinčia dietą trumpalaikiu periodu darbingumo skirtumų
nepastebėta. Aukštesnio intensyvumo treniruotės metu ilgesnio pasiruošimo
laikotarpiu KETO dietos labiau pablogina rezultatus nei juos pagerina.

• Reikia gana daug laiko, kad ketonai (acetonas, acetoacetatas ir βOHB (β-
Hidroksibutiratas) būtų naudojami kaip energijos šaltinis. Trūksta tyrimų
nagrinėjančių ketonų poveikį kaip alternatyvios energijos šaltinių. Tačiau
ketonų naudojimas CNS darbingumui gali būti potencialiai efektyvus.

Fritzen AM, et al. (2019) Dietary Fuels in Athletic Performance. Annu. Rev. Nutr. 39:10.1–10.29
https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-082018-124337



Outram S, Stewart B. Should nutritional supplements and sports drinks companies 
sponsor sport? A short review of the ethical concerns. Journal of Medical Ethics. (2014).

"Sport may have found itself lending 
unwarranted credibility to products which 
would otherwise not necessarily be seen as 
beneficial for participation in sports and 
exercise or as inherently healthy products,” 



Menkas poveikis Pastebimas poveikis Stiprus poveikis

Veikimo pagrįstumas.

(I) Studijų kiekis.

(II) Studijų rūšis.

Maisto papildas 

Vartojimo trukmė Vartojimo dozė
Aplinkos 
veiksniai

Foniniai 
pokyčiai

Placebo

Individualios 
organizmo 

savybės



Apie saldiklius...  



Dažniausiai naudojami saldikliai – juos vartojame beveik kasdien:

Acesulfamas K (kodas E 950) – ~ 200 kartų saldesnis už cukrų.

Aspartamas (kodas E 951) – ~200 kartų saldesnis už cukrų. Daugiausiai naudojamas limonadų gamybai.

Ciklamatas (kodas E 952) – ~30 kartų saldesnis už cukrų. Nerekomenduojama duoti vaikams ir 

nėščioms moterims, nors etiketėse šis perspėjimas dažnai nerašomas.

Sacharinas (kodas E 954) – ~300 kartų saldesnis už cukrų.

Taumatinas (kodas E 957) – ~2000–3000 kartų saldesnis už cukrų. *Toksikologiniai tyrimai šio saldiklio 

kenksmingumo nenurodo.

Stevia, neotamas, kalio acesulfamas ir kt...



„Nemaistingas saldiklis neturintis kalorijų žinomas kaip steviozidas 250–
300 kartų saldesnis už cukrų yra saugus vartoti, galima sakyti, kad 
turintiems hipertenzija žmonėms stevia vartojimas vietoje cukraus gali 
sumažinti kraujo spaudimą ir šis skirtumas bus reikšmingas.“

*Chan et al. (2000) A double-blind placebo-controlled study of the effectiveness and 
tolerability of oral stevioside in human hypertension. Br J Clin Pharmacol. 
**Hsieh et al (2003) Efficacy and tolerability of oral stevioside in patients with mild essential 
hypertension: a two-year, randomized, placebo-controlled study. Clin Ther.
***Maki et al. (2008) The hemodynamic effects of rebaudioside A in healthy adults with 
normal and low-normal blood pressure. Food Chem Toxicol.



Hunter SR et al. Low Calorie Sweeteners Differ in Their Physiological Effects in Humans.
Nutrients. 2019 Nov 9;11(11). pii: E2717. doi: 10.3390/nu11112717.

„there is preliminary evidence that 
LCS do have an impact on the gut 
microbiota. There is a need for more 
long term, randomized controlled 
trials in humans with controlled diets 
to assess the effect of LCS on the gut 
microbiota and how they influence 
appetite, energy intake and BW. Due 
to their different biological fates...“



Maisto papildo efektyvumas gali būti grindžiamas tik aklais, placebo
kontroliuojamais, nepriklausomais moksliniais, klinikiniais tyrimais.
Maisto papildų vartojimo tikslai sportuojant yra susieti su fizinio pajėgumo
(greičio, jėgos, ištvermės) bei funkcinio pajėgumo (kraujotakos, centrinės
nervų sistemos stimuliavimo ir t.t.) didinimu.

Jei papildas yra pagrįstai veiksmingas ir leidžiamas vartoti, labai svarbi
individuali vienkartinė veikliosios medžiagos dozė bei bendra vartojimo
trukmė, per kurią maisto papildas gali reikšmingai pagerinti sportinį
darbingumą.
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Stoffel, N. U., et al. (2017). Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single
morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. The Lancet
Haematology, 4(11), e524–e533. doi:10.1016/s2352-3026(17)30182-5



Stoffel, N. U., Cercamondi, C. I., Brittenham, G., Zeder, C., Geurts-Moespot, A. J., Swinkels, D. W., … Zimmermann, M. B. (2017). 
Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus 
twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials. The Lancet Haematology, 4(11), 
e524–e533. doi:10.1016/s2352-3026(17)30182-5

2017 metais „The Lancet Haematology“ atskleidė, kad baltymo hepcidinas
padidėjimas kraujo serume po pastovaus geležies maisto papildų vartojimo 
oraliniu būdų stabdo šios maistinės medžiagos pasisavinimą. Kitaip tariant, 
maisto papildo dozės nuo vienkartinės 120 mg iki padalintos ir dvi dalis po 60 
mg tampa menkai efektyvios vartojant geležį 14 dienų. Tačiau vartojant ne 
kasdien, o kas antrą dieną vienkartinę geležies 60 mg dozę ryte po nakties 
miego ir pavalgius po 3 valandų, efektyvumas reikšmingai padidėja. 



BETA alaninas
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Effects of beta-alanine supplementation on the onset of neuromuscular fatigue and ventilatory threshold in women. Amino 
Acids. 2007, 32(3):381-6.
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Gualano et al. Branched-chain amino acids supplementation enhances exercise capacity and lipid oxidation during endurance
exercise after muscle glycogen depletion. J Sports Med Phys Fitness. 2011, 51 (1): 82-8.



Spirulina

Khan et al. Protective effect of Spirulina against doxorubicin-induced cardiotoxicity. Phytother Res. 2005 Dec;19(12):1030-7
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KREATINAS
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J Strength Cond Res. 2011 Dec;25(12):3448-55. doi: 10.1519/JSC.0b013e3182162f2b.
Creatine supplementation decreases oxidative DNA damage and lipid peroxidation induced by a single bout of resistance exercise.



CINKAS (maistinis)

V
ar

to
ja

m
a 

d
o

zė
 (

m
g)

Vartojimo laikas (mėn.)1 6

1
0

3
0

Poveikis funkciniam 
pajėgumui 

10

25

6

Solati et al. Zinc monotherapy increases serum brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels and decreases depressive symptoms in 
overweight or obese subjects: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutr Neurosci. 2015 May;18(4):162-8.



Kalogenas
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Poveikis funkciniam pajėgumui, 
biofizikinėms organizmo savybėms 

2

10

6

2.Qurratul-Ain et al. Daily oral consumption of hydrolyzed type 1 collagen is chondroprotective and anti-inflammatory in murine posttraumatic
osteoarthritis. PLoS One. 2017; 12(4): e0174705.
3.Liu  et al. Collagen and gelatin. Annu Rev Food Sci Technol. 2015;6:527-57.

4



Kalcis:
Maksimali vienkartinė dozė – 500 mg. 
Rekomenduojama dozė suaugusiam žmonui – 1000-1300mg
Sinerginis poveikis kartu su vitaminais D, K ir Mg 

D vitaminas (1000-2000 IU, 50 µg): 
Mikroelementų patekimas į ilguosius 
kaulus, depresinių reiškinių mažinimas

K vitaminas (1500mcg – 4500mcg 45mg ): 
Kraujo krešumo reguliavimas, svarbus 
kaulų tankio palaikymui

Magnis (200-400mg): 
Kraujo spaudimo reguliavimas, 
CNS veikla, gliukozės tolerancija.

Ferland GThe discovery of vitamin K and 
its clinical applications . Ann Nutr Metab. 
(2012)

Booth A, Camacho P. A Closer look at 
calcium absorption and the benefits 
and risks of dietary versus 
supplemental calcium . Postgrad 
Med. (2013)

Zhang R, Naughton DP. Vitamin D in 
health and disease: current 
perspectives . Nutr J. (2010)

Jacka FN, et al. Association between magnesium intake and 
depression and anxiety in community-dwelling adults: the 
Hordaland Health Study . Aust N Z J Psychiatry. (2009)



Maisto papildai turintys ergogeninį poveikį imunitetui:

Omega 3 riebiosios rūgštys;

Skirtingų tipų polifenoliai.





Žinodami savo: 
Svorį, ūgį ir amžių. 

Įvertinę savo: 
Dienos fizinį aktyvumą (1 treniruotė 30-45min.)

Ir įvedę savo lyti galime lengvai apskaičiuoti savo dienos ar savaitės kalorijų 
poreikį naudodami https://www.mayoclinic.org/ kalorijų skaičiuokles.

Optimalus kalorijų deficitas nuo dienos suvartojimo normos yra -500 kcal!

Pvz. Per dieną suvartojate 3500 kcal. Ir sveriate 90 kg? Vadinasi suvartodami 
maždaug 3000 kcal./d. po savaitės sverti turėtumėte 89,500 kg.  

https://www.mayoclinic.org/


Mifflin-St Jeor Equation:
For men:

BMR = 10W + 6.25H - 5A + 5
For women:

BMR = 10W + 6.25H - 5A - 161

Revised Harris-Benedict Equation:
For men:

BMR = 13.397W + 4.799H - 5.677A + 88.362
For women:

BMR = 9.247W + 3.098H - 4.330A + 447.593

Katch-McArdle Formula:
BMR = 370 + (21.6 x Lean Body Mass(kg) )

Lean Body Mass = (Weight(kg) x (100-(Body Fat)))/100
where:
W is body weight in kg
H is body height in cm
A is age / F is body fat in percentage



RAUMENINIO AUDINIO 
DIDINIMO STRATEGIJOS



✓ Kalorijų suvartojimas +10-20%. 
✓ Svorio prieaugis ~0.25–0.5% sav.
✓ Baltymų poreikis 1.6–2.2 g/kg/d.
✓ Valgymų skaičius 3-6 k./d.
✓ Porcijoje baltymų 0.40–0.55 g/kg.
✓ Maistas 1-2 valandos iki ir po 

treniruotės. 
✓ Riebalų poreikis 0.5–1.5 g/kg/d.
✓ Angliavandenių poreikis ≥3–5 g/kg/d.

Dažniausiai vartojami papildai –
kreatinas, kofeinas, beta-alaninas, 
citrulinas. 

Iraki et al. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review. Sports (Basel). 2019 Jun 
26;7(7). pii: E154. doi: 10.3390/sports7070154.



RIEBALINIO AUDINIO 
MAŽINIMO STRATEGIJOS



✓ Kalorijų suvartojimas -500 kcal. 
✓ Svorio pokytis -0.5–1% sav.
✓ Baltymų poreikis 32.0-40.0% bendros 

kalorijų normos arba 2–3.1 g/kg/d.
✓ Valgymų skaičius 3-6 k./d.
✓ Porcijoje baltymų 0.40–0.55 g/kg.
✓ Maistas 1-2 valandos iki ir po 

treniruotės. 
✓ Riebalų poreikis 0.8–1.18 g/kg/d.
✓ Angliavandenių poreikis 3,8–4,6 

g/kg/d. (rekomenduojamos papildomos 15 g 

dozės prieš krūvį).

Dažniausiai vartojami papildai (5-7) –
kreatinas, baltymai, bcaa, multivitaminai, 
HMB, kofeinas, angliavandeniai. 

Chappell, A. J., Simper, T., & Barker, M. E. (2018). Nutritional strategies of high level natural bodybuilders during competition 
preparation. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 15(1). doi:10.1186/s12970-018-0209-z

https://www.calculator.net/calorie-calculator.html


Užpildome pagrindines 
dienos meniu dalis

Įrašome bendrą dienos 
kalorijų vertę (+- 300 

kcal)

Jei sportuojate ir 
vartojate maisto 
papildus įrašome

Tarpai tarp valgymų, 
tikslas, bendros 

rekomendacijos –
maisto papildų 

dozavimas

Užpildome užkandžių 
sritis, akcentuojame 

pirmos ir antros dienos 
pusės užkandžius

Padaliname kalorijas 
adekvačiai kiekvienam 

valgymui 

https://www.calculator.net/calorie-calculator.html?ctype=metric&cage=25&csex=m&cheightfeet=5&cheightinch=10&cpound=165&cheightmeter=180&ckg=65&cactivity=1.465&cmop=0&coutunit=c&cformula=m&cfatpct=20&printit=0
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Geresnis kognityvinis ir 
motorinis darbingumas

Žemesnis kraujo  
spaudimas

Nėra streso ? = 
adaptacija

Padidėjęs stresas 

Aukštesnis simpatinis 
aktyvumas, nukentėjęs 

kognityvinis 
darbingumas

Nėra adaptacijos 
adaptacijos



KCAL

H2O

+1,5 l



KCAL H2O
Per ~6 minutes pasisaviname apie 
100 ml skysčių. Daugiau skysčių 
sportuojant apsunkina skrandžio 
darbą, o tai neigiamai veikia protines 
ir fizines savybes. 
Sportuodami vienu metu turėtume 
gerti apie 300 ml skysčių, daugiau 
gerti nerekomenduojama.

Armstrong, L., & Johnson, E. (2018). Water Intake, Water Balance, and the Elusive Daily Water Requirement. Nutrients, 10(12), 
1928. doi:10.3390/nu10121928



KCAL H2O

Kokia mano H2O
strategija bėgant?



KCAL H2O 500 ml. arba 5-7ml/kg 3-4 val. 

150 ml. 20-10 min. 

Šaltas gėrimas?

2% skysčio netekimas! 

McKenzie, A. L., Muñoz, C. X., & Armstrong, L. E. (2015). Accuracy of Urine Color to Detect Equal to or Greater Than 2% Body 
Mass Loss in Men. Journal of Athletic Training, 50(12), 1306–1309. doi:10.4085/1062-6050-51.1.03



KCAL

H2O

Domínguez, R. (2017). Nutritional needs in the professional practice of swimming: a review. Journal of exercise 
nutrition & biochemistry, 21(4), 1.

Po treniruotės rekomenduojama 
suvartoti 150% daugiau vandens, 
nei buvo prarasta fizinio krūvio 
metu (kūno svorio netekimas).
+ Natris
+ Angliavandeniai 







SEK MANE:

FB Artūras Sujeta

IG sujeta_nutrition

MITYBOS IR SPORTO MOKSLAS – SUŽINOK PIRMAS!



El. paštas – info@sujeta.lt

Ačiū už dėmesį...

Dr. A. Sujeta

mailto:info@sujeta.lt

