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Какво представлява енергийна напитка? (1)

Енергийната напитка е вид напитка, съдържаща захар и

стимулиращо вещество (обикновено кофеин).

Акцентът е върху осигуряването на психическо и

физическо стимулиране (рекламирано като „енергия“,

но различно от енергийна стойност).



Какво представлява енергийна напитка? (1)

Енергийната напитка може да е газирана или не и може

да съдържа други подсладители, таурин и

аминокиселини.

Енертигийните напитки са различни от спортните

напитки, които се рекламират като подобряващи

спортното представяне.



Какво представлява енергийна напитка? (1)
Кафето, чаят и други естествени напитки с

кофеин по принцип не се считат за енергийни

напитки. Други безалкохолни напитки като

колата могат да съдържат кофеин, но също не

се считат за енергийни напитки.



Какво представлява енергийна напитка? (1)
Според Европейския орган за безопасност на

храните, приемът на до 400 mg. кофеин на ден

не представлява риск за здравето на възрастен

човек. Това се равнява на около 4 чаши кафе

или 5 стандартни кена енергийна напитка.



Какво представлява енергийна напитка? (1)
Енергийните напитки притежават въздействието на

кофеина и захарта, но не съществуват доказателства, че

широкият им набор от други съставки има някакъв ефект.

Като цяло, енергийните напитки въздействат върху

когнитивността,, повишавайки вниманието и времето за

реакция, което се дължи главно на наличието на кофеин.



Какво представлява енергийна напитка? (1)

Други проучвания приписват тези подобрения

на ефективността на комбинираните съставки.

Нямат въздействие върху мускулната сила или

издръжливостта.



Какво съдържа една енергийна 
напитка? (2)

Тя съдържа обичайно различни комбинации

и количества от кофеин, витамини от В

групата, растителни екстракти (гуарана,

мате, акация, женшен, гинко билоба), таурин,

глюкоронолактон, инозитол, карнитин,

креатин и др.



Какво съдържа енергийната напитка? (2)
Тези напитки са разработени за подкрепа на умствената

и физическа активност, за намаляване признаците на

умора.

Установено е например, че приемът на 250 мл

дневно на енергийна напитка, съдържаща кофеин,

женшен и гуарана, стимулира мозъчната активност,

запаметяването и вниманието, а консумацията на

напитка с комбинация от захари, таурин и

глюкоронолактон оказва въздействие върху скоростта

на реакциите при умора.



Какво съдържа енергийната напитка? (2)

Една енергийна напитка съдържа

14 супени лъжици захар.
Това е доста голямо количество, което организма не

може преработи твърде бързо. Това количество захар е

много вредно за човешкия организъм, особено за

подрастващите млади хора.



Вредата върху човешкия организъм 

от енергийните напитки (3)
Енергийните напитки често се свързват с риск за

здравето, като например повишена степен на

самонараняване при комбинация с алкохол, а

прекомерната или редовна консумация може да доведе

до сърдечни или психиатрични проблеми.



Вредата върху човешкия организъм от 

енергийните напитки (3)

Сред чувствителните хора към енергийните напитки се

нареждат децата, бременните, състезателните атлети и

хората със сърдечни проблеми.



Вредата върху човешкия организъм от 

енергийните напитки (3)
Сърдечно-съдови усложнения - учестен пулс,

повишено артериално налягане, сърцебиене;

Психически нарушения – депресия, тревожност,

необяснима паника, безсъние или съвсем малко

сън, лабилност;

Постепенно и неусетно затлъстяване на организма.



Регулиране приема на енергийни напитки (4)

При консумация на две и повече напитки дневно,
поради повишен прием чрез тях на кофеин в
съчетание с други съставки със стимулиращ
ефект, са възможни неблагоприятни въздействия
върху организма: повишена нервност,
тревожност, тремор, безсъние, главоболие,
сърцебиене, дихателни нарушения, ерозивни
промени на лигавицата на стомашно-чревния
тракт, дехидратация, вследствие на загуба на
вода и соли от организма.



Регулиране приема на енергийни напитки (4)

Децата са по-рискова група, поради появата

на неблагоприятните ефекти на кофеина при

много по-ниски дози, в сравнение с

възрастните хора.



Регулиране приема на енергийни напитки (4)

Комбинираният прием на енергийни напитки с алкохол и/

или наркотични вещества, крие значителен здравен риск,

особено при млади хора, тъй като стимулиращия ефект

на енергийните напитки маскира токсичното действие на

алкохола и наркотичните вещества.



Производство и предлагане на енергийни 

напитки (5)
.

Значителното нарастване на консумацията на енергийни
напитки, особено от деца и млади хора, през последните
години инициира предприемането на действия за
регулиране предлагането и етикетирането на
енергийните напитки в много страни от Европейския
съюз, САЩ, Канада и др.
Популярната напитка „Red Bull” е била забранена за
употреба във Франция за период от 12 години след
смъртен инцидент със спортист, консумирал 4 бутилки от
напитката по време на състезание.



Съюзът на Европейските асоциации по
безалкохолни напитки разработи и прие през
декември 2010 г. “Код за етикетиране и маркетинг
на енергийни напитки”. Документът включва
специфични препоръки към производителите при
етикетиране на енергийните напитки, свързани със
следните изисквания:
➢ да не се промотира консумирането на енергийни

напитки с алкохол и да не се твърди, че съвместният им

прием може да противодейства на неблагоприятните

ефекти на алкохола;

Съюз на европейските асоциации по безалкохолни 

напитки (6)



➢ изискване енергийните напитки да се консумират

умерено;

➢ предупреждение да не се препоръчват за деца,

бременни жени и лица чувствителни към кофеин.

Съюз на европейските асоциации по безалкохолни 

напитки (6)



Кодът включва и препоръки за продажба и маркетинг на

енергийните напитки; представяне на изчерпателна и

точна информация на потребителите; ограничения на

маркетинг и реклама на енергийни напитки при деца до

12-годишна възраст и в близост да училища.

Съюз на европейските асоциации по безалкохолни 

напитки (6)



В Англия съществуват препоръки за ограничаване

приема на енергийни напитки от деца и бременни жени,

както и забрана за продажба на енергийни напитки в

някои училища на местно ниво. В Германия се обсъжда

включването на предупредителен текст при етикетиране

на енергийни напитки.

Мерки в отделните страни по отношение на 

продажбата на енергийните напитки (7)



През 2010 г. Дания предложи на Европейската

комисия да регламентира специфични

изисквания при етикетиране на енергийните

напитки за ограничение количеството на дневен

прием при възрастни и деца до 18 г. и забрана

на консумацията от деца до 10-годишна възраст

и бременни жени, но все още няма предприети

специфични регулаторни мерки.

Мерки в отделните страни по отношение на 

продажбата на енергийните напитки (7)



Към момента в САЩ също няма законодателно

регламентиране на енергийните напитки, но се

води широк обществен и научен дебат за

специфични изисквания при етикетирането им.

Мерки в отделните страни по отношение на 

продажбата на енергийните напитки (7)



Енергийните напитки са вредни за

човешкия организъм, независимо от

възрастовата група.

Енергийните напитки не са решение, за

да се стимулира преодоляване на

умората и приливът на енергия в

организма.

ИЗВОД



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


