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CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ORGANISMUL 
UMAN DUPĂ CONSUMUL UNEI DOZE 

DE SUC/ COLA?



*Primele 10 minute
•După consumul unei doze de Cola – de exemplu, 

organismul dumneavoastră este bombardat cu 
zahăr. Mai concret, doar ce ați consumat 10 
l ingur i țe de zahăr, ad ică doza z i ln ică 
recomandată. Organismul dumneavoastră nu 
poate dizolva acest aport și asta din cauza 
fosfaților pe care îi conține și care sunt 
responsabili cu gustul. 



*După 20 de minute 

•Aportul de glucoza este imens iar organismul 
elimină insulina doar o singura dată. Ficatul 
începe să lucreze imediat și transformă zahărul 
în compuși de sinteză specifici organismului 
uman.  



*După 30-35 de minute

•Acum, cafeina prezentă în Cola a fost 
absorbită total de organism. Ficatul 
elimină și mai mult zahăr în sânge. Nu vă 
mai simțiți extenuați și asta datorită 
blocajului receptorilor adenozinei. 



*După 45 de minute

•Organismul eliberează și mai multa dopamină, 
care stimulează plăcerea din cerebel. Exact 
efectul heroinei, deci efectul unui drog asupra 
organismului.  



*După 60 de minute 

•Fosfatul duce zincul, magneziul și calciul spre 
sistemul digestiv, îngreunând digestia. Acesta este 
efectul dozei crescute de zahăr, blocând eliminarea 
calciului prin urina, acesta din urma depunându-se în 
zone nedorite sub formă da așa zise pietre.  



*Puțin după 60 de minute 

• Ø Își fac simțită prezența proprietățile diuretice ale 
cafeinei. Veți simți nevoia imediată să mergeți la toaletă, 
când veți elimina zincul, calciul și magneziul, care trebuiau 
să vă alimenteze oasele, dar și apa, sodiul și electroliții.  

• Ø Veti simți efectul zahărului. Începeți să deveniți agitat 
și fără putere. Până acum, ați eliminat deja apa din suc/ 
Cola dar și alte suplimente necesare organismului. Aceste 
suplimente erau necesare pentru întărirea dinților, oaselor 
sau pentru funcționarea optimă a sistemului digestiv. În 
cele din urmă, odată cu aceste schimbări, a crescut și riscul 
dezvoltării diabetului.  



Realizat de Comitetul Eco și profesor  
LIVIU GHEORGHE HATNEAN  

Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi, Rădăuți


