
 „Фалшивата химия около нас“ 

Есе 

В днешно време фалшивата химия е навсякъде около нас: в храната, напитките, дрехите, 

парфюмите, боите... 

Тя подпомага на компаниите да придобиват повече доходи, но вреди на хората. Преди 

хората са правели всичко сами: отглеждали са си плодове, зеленчуци и зърнени култури. 

Също така са се занимавали с животновъдство, така  те са прибавяли всички благоприятни 

за тях вещества. Сега обществото търси всичко в магазина, където е с различни мазнини, 

консерванти и други. 

Едни от най-неблагоприятните напитки са енергийните. Основната им цел е 

да тонизират тялото и да увеличат трудоспособността, но за жалост се наблюдават и 

нежелани ефекти като раздразнителност, тревожност, сърдечни проблеми, увреждания на 

черния дроб и бъбреците, наднормено тегло, гърчове, припадъци, 

хиперактивност.  Съдържанието им се състои обичайно от различни комбинации и 

количества от кофеин, витамини от група В, растителни екстракти (гуарана, мате, женшен, 

гинко билоба), таурин, инозитол, карнитин и високо количество захар. 

Съдържащият се кофеин действа ободряващо както физически, така и психически. Когато 

се приема кофеин наведнъж, в много голямо количество се повишава кръвното налягане и 

сърдечната честота, което може да доведе до припадък и пристрастяване. Енергийните 

напитки може да причинят хипертонична криза. 

Сред момичетата съществува и опасна мода – отслабване с енергийни напитки. Те 

притъпяват усещането за глад, което се дължи на повишения адреналин. Предвид 

огромните количества захар, съдържаща се в тези напитки обаче, ефектът може да е обратен 

и килограмите вместо надолу, да тръгнат нагоре. 

Случва се децата да използват енергийни напитки вместо вода. Това би могло да бъде 

пагубно за бъбреците. Кофеинът действа обезводняващо и засилва жаждата. 

У нас няма закон, който да забранява продажбата на енергийни напитки на деца, като 

изключим това в районите на училищата. Според експерти, младите хора не осъзнават 

вредите от честата им консумация. 

Отиваш ти да си купиш една енергийна напитка в кварталното магазинче. Тя те ободрява и 

се чувстваш добре. Но всъщност в организма ти не е точно така. 

Енергийните напитки причиняват някои изключително сериозни странични ефекти. Сред 

тях са: превъзбуденост, треперене, стомашно разстройство, болки в гърдите, световъртеж, 

припадъци, безсъние и дори сърдечно-съдови атаки. Само защото са достъпни и изглеждат 

безобидни, не означава, че енергийните напитки не могат да нанесат сериозни здравословни 

вреди. 
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