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THE FUNCTIONS OF WATER IN THE BODY: 
1. Your brain consists of 90% water 
2. Your blood consists of 86% water 
3. It regulates your body temperature 
4. It detoxifies you 
5. Your bones consist of 22% water 
6. It protects your organs 
7. It transports nutrients and oxygen 

into your cells 
8. It helps with metabolism 
9. It helps our organs to absorb nutrients better 
10. Your muscles consist of 75% of water 
11. It protects and moisturizes your joints 
WHAT ARE THE BENEFITS OF DRINKING WATER? 
• It helps you to lose weight by flushing out the by-products of 

fat breakdown and can also reduce hunger  
• It’s a natural remedy for headaches and back pain caused by 

dehydration 
• It helps you to look younger and have healthier skin – it 

replenishes skin tissues, moisturises skin and increases skin 
elasticity 

• It helps you to be more productive at work. As your brain is 
mostly made up of water, drinking water will help you to 
think better, be more alert and 
more concentrated 

• By regulating your temperature, 
water will make you feel more 
energetic when doing exercises and 
it will help to fuel your muscles 

• It can increase metabolism, aid 
digestion and prevent constipation 

• If you are properly hydrated your 
muscles and joints will be 
lubricated, therefore you are less likely to get strains and 
cramps 

• You are less likely to get sick and you will feel healthy as 
water improves your immune system 

• Water relieves fatigue as your body is better equipped to 
flush out toxins and waste products 

• Water improves your mood: your body feels good which 
makes you happy 

A common approach to avoiding dehydration is 
drinking 8 glasses of water a day but remember… 

KEEP YOURSELF HYDRATED 
 

SWYDDOGAETHAU DŴR YN Y CORFF: 
• Mae’ch ymennydd yn cynnwys 90% o ddŵr  
• Mae’ch gwaed yn cynnwys 86% o ddŵr  
• Mae’n rheoli tymheredd eich corff  
• Mae’n eich dadwenwyno  
• Mae’ch esgyrn yn cynnwys 22% o ddŵr  
• Mae’n amddiffyn ac yn lleithio’ch cymalau 
• Mae’n cludo maeth ac ocsigen i’ch celloedd  
• Mae’n helpu metaboledd  
• Mae’n amddiffyn eich organau  
• Mae’n helpu eich organau i amsugno maetholion yn well 
• Mae’ch cyhyrau’n cynnwys 75% o ddŵr  

BETH YW MANTEISION O YFED DŴR?  
1. Mae’n eich helpu i golli pwysau drwy gael gwared ar sgil-

gynhyrchion ymddatodiad braster  
2. Mae dŵr yn ddull naturiol o drin cur pen a phoen cefn sy’n 

cael ei achosi gan ddiffyg hylif 
3. Mae’n eich helpu i edrych yn iau ac i gael croen iach – mae’n 

atgyflenwi meinwe’r croen, yn lleithio’r croen ac yn cynyddu 
ei elastigedd 

4. Mae’n eich helpu i fod yn fwy cynhyrchiol yn y gwaith. Gan 
fod eich ymennydd yn cynnwys cymaint o ddŵr, bydd yfed 
dŵr yn eich helpu i feddwl yn well, i fod yn fwy effro, ac i 
ganolbwyntio’n well   

5. Drwy reoli eich tymheredd, bydd dŵr yn rhoi mwy o egni i 
chi pan fyddwch chi’n gwneud ymarfer corff a bydd yn eich 
helpu i ystwytho’ch cyhyrau 

6. Drwy gynyddu eich metaboledd, bydd dŵr yn cynorthwyo 
treuliad ac yn atal rhwymedd 

7. Os oes gennych chi ddigon o ddŵr yn eich corff, bydd eich 
cyhyrau a’ch cymalau’n llaith, felly byddwch yn llai tebygol o 
straenio a chael cramp 

8. Byddwch yn llai tebygol o deimlo’n sâl a 
byddwch yn teimlo’ch iachach gan bod dŵr 
yn gwella eich system imiwnedd 

9. Mae dŵr yn lliniaru blinder gan fod eich 
corff mewn sefyllfa well i gael gwared ar y 
tocsinau a chynnyrch gwastraff 

10. Mae dŵr yn gwella eich hwyliau: mae’n 
gwneud i’ch corff deimlo’n dda sy’n gwneud 
i chi deimlo’n hapus   

Yn gyffredinol dylid yfed 8 gwydr o 
ddŵr y diwrnod... 

PEIDIWCH AG ANGHOFIO – YFWCH DDIGON 

HARMFUL EFFECTS FROM DEHYDRATION INCLUDING: 
Tiredness Migraine Constipation 

Muscle Cramps  Irregular Blood Pressure 
Kidney Problems Dry Skin 
20% Dehydration = Risk of Death 

SYMPTOMS OF DEHYDRATION: 
Dark Urine  Dry Skin 

Thirsty  Hunger Fatigue 
 

EFFEITHIAU NIWEIDIOL POSIBL O ACHOS DIFFYG DŴR: 
Blined  Meigrin  Rhwymedd 

Cramp yn y cyhyrau Pwysedd gwaed afreolaidd     
Problemau â’ch arennau  Croen Sych 

Dadhydradiad o 20% – Perygl o farw 

 

 

  

SYMPTOMS OF DEHYDRATION: 
Wrin Tywyll  Croen Sych 

Syched Llwgu  Blinder 
 



DIOGELWCH RHAG YR HAUL - 
Mae’n bwysig i amddiffyn eich 
croen chi a’ch plant yn yr haul i 
osgoi llosg haul a gorludded gwres 
- heat exhaustion.

Pa ffactor amddiffyn rhag yr 
haul (SPF) ddylwn i 
ddefnyddio? - Defnyddiwch eli 
haul gyda ffactor amddiffyn rhag 
yr haul (SPF) o 15 o leiaf. Yr uchaf 
y SPF, y gorau. Ewch am eli haul 
sbectrwm-eang, sydd yn 
amddiffyn rhag pelydrau UVA a 
UVB niweidiol. Gwnewch yn siŵr 
nad yw’r cynnyrch heibio ei 
ddyddiad dod i ben. Mae gan y 
rhan fwyaf o elïau  
haul fywyd silff o 
ddwy i dair blynedd. 

Beth yw 
sbectrwm eang 
a’r marciau sêr? - Mae cynnyrch 
sbectrwm eang yn darparu 
amddiffyniad rhag pelydrau UVB 
ac UVA yr haul. Mae’r ffactor 
amddiffyn rhag yr haul, neu SPF, 
yn fesuriad o faint yr amddiffyniad 
UVB. Po uchaf y rhif, y mwyaf yr 
amddiffyniad.  Yn y DU, mae 
amddiffyniad UVA yn cael ei fesur 
gyda marciau sêr.  Mae gan bob eli 
haul rhwng 0 i 5 seren.  Yr uchaf y 
nifer o sêr, y mwyaf yr 
amddiffyniad.  

Pa mor hir fedrai aros yn yr 
haul? - Peidiwch ag aros yn hirach 
yn yr haul nag y byddech heb eli 
haul.  Ni ddylid defnyddio eli haul 
fel esgus i aros allan yn yr haul. Yn 
lle, mae'n cynnig amddiffyniad pan 
na ellir osgoi amlygiad. Mae haul 
yr haf fwyaf niweidiol i’ch croen 
ynghanol y dydd. Treuliwch amser 
yn y cysgod rhwng 11am a 3pm, o 

dan ymbarél, coed,  canopïau neu 
y tu mewn. 

Ddylwn i ail-roi eli haul ar ôl 
nofio - Mae dŵr yn golchi i ffwrdd 
eli haul a gall effaith oerol y dŵr 
wneud i chi deimlo nad ydych yn 
cael eich llosgi.  Mae dŵr hefyd yn 
adlewyrchu pelydrau UV, gan 
gynyddu eich amlygiad. Dylai hyd 
yn oed eli haul  "gwrth-ddŵr" gael 
ei roi eto wedi bod yn y dŵr. 

Beth ddylwn i wneud os caf 
losg haul? - Bydd tabledi lladd 
poen, megis  paracetamol neu 
ibuprofen, yn lleddfu’r boen drwy 
helpu i leihau’r llid a achosir gan 
losg haul. Dylid rhoi dŵr oer ar 
groen dolurus, yna roi after sun 
neu hufen  calamin. Os nad ydych 
yn teimlo’n dda neu os yw’r croen 
yn chwyddo’n ddrwg neu’n 
pothellu (blisters), ewch i chwilio 
am help meddygol. Arhoswch allan 
o’r haul hyd nes bod pob arwydd o 
gochni wedi diflannu. 

Beth yw symptomau 
gorludded gwres? - Mae 
gorludded gwres yn digwydd pan 
nad yw’r corff yn medru colli 
gwres yn ddigon cyflym.  Os na 
chaiff ei drin yn sydyn, gall arwain 
at drawiad gwres, sydd yn gyflwr 
llawer mwy peryglus.  Mae 
arwyddion gorludded gwres yn 
cynnwys llesgedd, pendro, 
crychguriadau'r galon 
(palpitations), cyfog, cur pen, 

pwysedd 
gwaed isel, 
blinder, 
dryswch, 
colli awydd 
am fwyd a 

rhithwelediadau (hallucinations) 

Beth ddylwn i wneud os oes 
rhywun yn dangos arwyddion 
o orludded gwres? - Rhowch
nhw i orffwys mewn lle oer, yn
ddelfrydol ystafell gyda system
dymheru. Rhowch ddigon o ddŵr
iddynt. Osgowch  alcohol neu
gaffein gan y gall hyn gynyddu
lefelau o ddiffyg hylif. Oerwch eu
croen gyda dŵr oer. Defnyddiwch
gawod neu fath oer i’w hoeri neu,
os nad yw hyn yn bosib,
gwlychwch  wlanenni a chlytiau
‘molchi mewn dŵr a rhowch ar eu
croen. Llaciwch unrhyw ddillad
diangen a gwnewch yn siŵr fod y
person yn cael digon o awyr. Dylid
cadw golwg clos ar eu cyflwr.

Ddylwn i orchuddio fy man 
geni (mole) pan wyf yn yr haul? 
- Os oes gennych lawer o fannau
geni neu frychni, rydych yn fwy
tebyg o ddatblygu canser y croen,
felly rydych angen cymryd  gofal
ychwanegol. Osgowch gael eich
dal gan losg haul. Defnyddiwch

gysgod, dillad ac eli haul gyda SPF 
o o leiaf  15 i amddiffyn eich hun.
Cadwch olwg allan am newidiadau
i’ch croen a rhowch wybod am y
rhain wrth eich meddyg yn ddi-
oed. Mae canser y croen yn llawer
haws i’w drin os deuir o hyd iddo
yn gynnar. Defnyddiwch yr offeryn
hunanasesu man geni i weld prun
ai oes gennych fan geni
canseraidd.
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