
Az energiaitalok veszélyei 

Bár energiaitalnak nevezik őket, valójában nem adnak energiát olyan értelemben, mint például a 

szénhidrátok. Az energiaitalok élénkítő szert, koffeint tartalmaznak. Egy-egy energiaitalban kb. 

öt-tízszer annyi koffein van, mint a hagyományosan pörkölt kávéban. Egy doboz elfogyasztása 

tehát annyit jelent, mintha 5-10 csésze kávét innánk meg. Ráadásul az energiaitalokban található 

koffein nem természetes, mint a kávéban, hanem Kínában, gyógyszergyárakban fehér por 

formájában gyártják. 

A koffein egy drog. Az energiaitallal hirtelen nagy mennyiségben juttatjuk a szervezetbe, ahol 

erős izgatószerként hat. És ahogy a szervezet hozzászokik, egyre több kell belőle, hogy elérjük a 

kívánt élénkítő hatást. A túl sok koffein okozhat álmatlanságot, nyugtalanságot, szorongást, 

gyomorproblémákat és izomrángásokat. Megemeli a vérnyomást és a pulzusszámot, 

szívdobogásérzést, szívritmuszavart is előidézhet. Akinek veleszületett szívrendellenessége van, 

annál egyetlen doboznyi energiaital is végzetes ritmuszavart okozhat. Ha már kialakult a 

függőség és elvonjuk a koffeint, megvonási tünetek jelentkeznek. Ilyen tünetek a fejfájás, a 

fáradtság, az idegesség, a depressziós hangulat és a koncentrálási nehézségek. 

A koffein mellett az energiaitalokban rengeteg cukor van, néhányukban akár 10 teáskanálnyi is. 

A folyékony cukor a szilárdnál sokkal károsabb, mert gyorsabban felszívódik. Elhízáshoz, 

fogszuvasodáshoz, a cukorbetegség kockázatának növekedéséhez vezet. Ezen felül a cukor 

önmagában is képes függőséget okozni. Ha cukormentes energiaitalt választunk, akkor sem 

járunk jobban, mert ezek mesterséges édesítőt tartalmaznak, ami szintén egészségtelen. az 

energiaitalok különböző savakat is tartalmaznak, melyek felborítják a test sav-lúg egyensúlyát, 

károsítják a fogakat, veszélyeztetik a gyomrot, gyomorfekélyt, csontritkulást okozhatnak. 

Óriási a veszélye, ha az energiaitalt alkohollal együtt fogyasztjuk, hiszen mindkettő vízhajtó 

hatású, ezért ilyenkor az alkohol mérgező hatása is sokkal erőteljesebben jelentkezik, ami akár 

halálos kimenetelű is lehet. Veszélyes sportolás előtt vagy közben inni, hiszen a testmozgás is 

folyadékvesztéssel jár, ugyanígy napozáskor is kerülendő, mert a nap is szárít, így a hatások 

együttvéve rövid idő alatt eszméletvesztést okozhatnak. 

Az energiaitalok fogyasztása nem váltja ki az alvást, mindössze pár óra plusz energiát ad, ám 

ezt követően még intenzívebb kimerültség jelentkezik. A koncentráció fokozása érdekében 



helyesebb, ha eleget alszunk, változatosan étkezünk, napközben pedig a jó minőségű tea járulhat 

hozzá az agy frissességéhez.  

A hozzászokás elkerülése vagy a kialakult függőség kezelése érdekében szakemberek várják 

hívását, akik fogadóórát is tartanak Bordány településen előre megbeszélt időpontban. 

Elérhetőségek: alacsonykuszob.orsolya@hoszkp.hu, időpont egyeztetés céljából a 06 (20) 269 

3864 normál díjas szám hívható.  
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