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EDITORIAL

Στο ταξίδι για
την ευεξία,
είμαστε
δίπλα σου!

Όλοι γνωρίζουμε πως το σώμα και το
πνεύμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και πως
βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ
τους. Γι’ αυτό και όταν φροντίζουμε το σώμα μας
προσφέροντάς του το καλύτερο, επιδρούμε θετικά και
στο πνεύμα και την ψυχολογία μας. Εξάλλου, το αίσθημα
της ευεξίας που νιώθουμε όταν ισορροπεί το σώμα και το
πνεύμα είναι κάτι που όλοι αναζητούμε, καθημερινά. Γιατί
θέλουμε να νιώθουμε καλά σε κάθε στάδιο της ζωής μας και
να χαιρόμαστε με ζωντάνια κάθε στιγμή, έτσι δεν είναι;

Στη Solgar γνωρίζουμε καλά αυτή την ανάγκη μας να διατηρούμε
τον οργανισμό μας υγιή και γεμάτο ευεξία. Άλλωστε, εστιάζουμε
αποκλειστικά σε αυτό εδώ και πάνω από 65 χρόνια!
Και πάντα δουλεύουμε για να δημιουργούμε προϊόντα φυσικά,
χρησιμοποιώντας μόνο τις πιο αγνές πρώτες ύλες. Εσωκλείοντας όλη τη
γνώση, την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας στο γυάλινο χρυσό μπουκάλι.
Για να δημιουργούμε για εσάς συμπληρώματα διατροφής κορυφαίας
διατροφικής αξίας και ποιότητας, που απαντούν αποτελεσματικά σε όλες στις
σύγχρονες προκλήσεις που δέχεται ο οργανισμός μας.
Στο ταξίδι αυτό, λοιπόν, για την ευεξία η Solgar είναι δίπλα σου!
Και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο
από το 1947, γι’ αυτό και εμπιστεύονται την ποιότητα Solgar.
Ευχαριστούμε όλους εσάς, που μας φέρατε στην κορυφή!

κη
Ηρώ Κουμά
Εμπορική Διευθύντρια
ISOPLUS
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της Νεκταρίας Καρακώστα

ΥγιΕινΗ διΑΤΡΟΦΗ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ,
ΔΥΟ ΠΙΣΩ;
Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας σχετικά με τις
διατροφικές συνήθειες της τελευταίας εικοσαετίας, η οποία έδειξε πως
μπορεί μεν να πειθόμεθα σταδιακά να καταναλώνουμε πιο υγιεινές τροφές, την ίδια ώρα όμως, η μεγάλη διαθεσιμότητα των ανθυγιεινών τροφίμων αυξάνει την κατανάλωσή τους. Έτσι, ενώ μπορεί κάποιος να τρώει
υγιεινά, τα ανθυγιεινά τρόφιμα έρχονται να «κλέψουν» τα οφέλη αυτής
της συμπεριφοράς και να τον φέρουν και πάλι στο σημείο μηδέν.
Η επικεφαλής του τμήματος Κανονιστικών Ζητημάτων της ISOPLUS,
κ. Μαγδαληνή Σελανικλή σχολιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας και περιγράφει τα βήματα που πρέπει να γίνουν για μια αληθινή στροφή στην
υγιεινή διατροφή.
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Το ευρωπαϊκό Action Plan
για την παχυσαρκία

Θ

ετικά βήματα προς την υγιεινή διατροφή
έχουν κάνει τις τελευταίες δύο δεκαετίες
οι λαοί σε ολόκληρο τον κόσμο (καταναλώνοντας για παράδειγμα περισσότερα φρούτα και
λαχανικά, πιο πολλά δημητριακά ολικής άλεσης και
περισσότερο ψάρι), την ίδια ώρα όμως έχουν αυξήσει και την κατανάλωση ανθυγιεινών ειδών (π.χ.
επεξεργασμένου κρέατος, ζαχαρούχων αναψυκτικών, τρανς λιπαρών, αλατιού). Πρόκειται για το κύριο
συμπέρασμα της μελέτης «Dietary quality among
men and women in 187 countries in 1990 and 2010:
Α systematic assessment»1, που δημοσιεύθηκε τον
περασμένο Μάρτιο στην επιθεώρηση Lancet Global
Health, κάνοντας τους συγγραφείς να μιλούν για μια
ανησυχητική τάση που θα πρέπει να αναστραφεί.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη του είδους, που αξιολόγησε τα διαιτητικά μοτίβα του παγκόσμιου πληθυσμού.
Σύγχρονες επιδημίες
Σε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας τρόπος καταπολέμησης των μη μεταδοτικών «επιδημιών» της σύγχρονης εποχής (NCDs), που είναι η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο σακχαρώδης διαβήτης,
η ομάδα των ερευνητών, με επικεφαλής το Fumiaki
Imamura από το Πανεπιστήμιο του Cambridge έβαλε στο «μικροσκόπιο» τις διατροφικές συνήθειες των
κατοίκων 187 χωρών, δηλαδή περίπου 4,5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, αναλύοντας 325 μελέτες διατροφικών συνηθειών που πραγματοποιήθηκαν την
τελευταία 20ετία.
Από τα αποτελέσματά τους προέκυψε ότι οι γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες φαίνεται να συμμορφώνονται περισσότερο με τους κανόνες της
υγιεινής διατροφής, καθώς φάνηκε ότι καταναλώ-

Η παχυσαρκία και η παρακολούθηση
και επιτήρηση των μη μεταδοτικών
ασθενειών (NCDs) που σχετίζονται με
τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα αποτελούν κάποιους από τους
βασικούς στόχους δράσης της ατζέντας
2020 της Ε.Ε. Οι προερχόμενες εκ της
διατροφής ασθένειες όλο και αυξάνονται, επιβαρύνοντας και σε επίπεδο
υγείας αλλά και σε επίπεδο προϋπολογισμών την Ε.Ε. Ποιο είναι το πλάνο
δράσης της Ε.Ε.; Όπως μας ενημερώνει η κ. Σελανικλή, η Ε.Ε. προωθεί
δράσεις:
• Για την αντιμετώπιση των κυριότερων
παραγόντων κινδύνου (κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, ανθυγιεινή διατροφή
και έλλειψη σωματικής δραστηριότητας)
• Για την προαγωγή της συστηματικής
ενσωμάτωσης της πολιτικής και της
δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων
στον τομέα της υγείας
• Για τη βελτίωση της υγείας και της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων και της αποτελεσματικότητας των
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης
• Εθνικές στατιστικές που να παράγουν
αξιόπιστα και συγκρίσιμα όσο το δυνατόν δεδομένα για τους πληθυσμούς της
Ε.Ε., ώστε να μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής
• Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για
την πρόληψη των ασθενειών που
στοχεύουν ενεργά σε ομάδες υψηλού
κινδύνου.
Μάθετε περισσότερα
ec.europa.eu/health/major_chronic_
diseases/policy/index_en.htm
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Οι χώρες με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις
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Τα κράτη με την
πιο υγιεινή διατροφή
Τσαντ
Μαλί
Καμερούν
Γουιάνα
Τυνησία
Σιέρρα Λεόνε
Λάος
Νιγηρία
Γουατεμάλα
Γαλλική Γουιάνα
Παραγουάη
Τα κράτη με τις χειρότερες επιδόσεις
Αρμενία
Ουγκάντα
Βιετνάμ
Ουγγαρία
Βέλγιο
ΗΠΑ
Ρωσία
Ισλανδία
Τσεχία
Λετονία
Βραζιλία
Κολομβία
Αυστραλία
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Οι γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες
φαίνεται να συμμορφώνονται περισσότερο
με τους κανόνες της υγιεινής διατροφής,
καθώς φάνηκε ότι καταναλώνουν με
μεγαλύτερη συχνότητα υγιεινά προϊόντα.

νουν με μεγαλύτερη συχνότητα υγιεινά προϊόντα. Η θετική αυτή
αλλαγή φαίνεται ότι σχετίζεται με τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στην αποθήκευση, τη μεταφορά και στη
διαθεσιμότητα των υγιεινών τροφίμων όλες τις εποχές του χρόνου.
Οφείλεται, επίσης, στη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και
στο γεγονός ότι πλέον, αναγνωρίζεται η αξία των υγιεινών τροφών
στην πρόληψη των μη μεταδοτικών νοσημάτων. To ίδιο φάνηκε να
ισχύει και για τις χώρες με τα μεγαλύτερα εισοδήματα, αν και εκεί
η αύξηση της κατανάλωσης υγιεινών προϊόντων βαδίζει χέρι - χέρι
με την αυξημένη κατανάλωση και ανθυγιεινών προϊόντων. Αυτό
ισχύει για χώρες όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ και η δυτική Ευρώπη.
Αρκετά καλές διατροφικές συνήθειες σε σχέση με τις υπόλοιπες
χώρες εμφανίζουν κάποιες χώρες με χαμηλά εισοδήματα, όπως
π.χ. το Τσαντ και το Μάλι, αλλά και οι μεσογειακοί λαοί, όπως η
Τουρκία και η Ελλάδα. Αντίθετα, πολύ κακές είναι οι επιδόσεις
κάποιων χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (π.χ. Τσεχία) και των
δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (π.χ. Ουζμπεκιστάν,
Τουρκμενιστάν, Κιργιστάν).

who
is who

ΥΓΕΙΑ
υγεία

Έτσι, ενώ άλλοτε το ενδιαφέρον στρεφόταν στα τροφιμογενή
νοσήματα (δηλαδή τα νοσήματα που προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου, π.χ. από νοροϊό, ροταϊό, τοξίνες ή
ηπατίτιδα Α), όλα τα διεθνή προγράμματα σήμερα επικεντρώνονται
στα νοσήματα που έχουν σχέση με τις λάθος διατροφικές συνήθειες. Και φαίνεται πως αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, αφού η παραπάνω μελέτη δείχνει ότι έως το 2020 οι μη μεταδοτικές ασθένειες
θα ευθύνονται για το 75% όλων των θανάτων στον πλανήτη. «Πρέπει να δώσουμε βάση στη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής
μεταξύ των φτωχότερων πληθυσμών. Αν δεν κάνουμε κάτι, τον
υποσιτισμό σύντομα θα διαδεχθούν η παχυσαρκία και οι ασθένειες
που σχετίζονται με τη διατροφή, όπως συμβαίνει ήδη στην Κίνα και
στην Ινδία», τόνισε ο κοσμήτορας της Σχολής της Διατροφικής Επιστήμης και Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Tufts που συμμετείχε
στην ερευνητική ομάδα, Δρ Ντάριους Μοφαζάριαν.
Η χάραξη πολιτικών και στρατηγικών για τη βελτίωση της διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται ότι αποτελεί πλέον, την
πρώτη προτεραιότητα.
Τι μπορούμε να κάνουμε;
«Δεδομένου ότι η κακή ποιότητα της διατροφής, αποτελεί βασικό
παράγοντα θνησιμότητας παγκοσμίως, ο μέσος άνθρωπος θα μπορούσε να ενισχύσει την ποιότητα της διατροφής του με την προσθήκη ενός συμπληρώματος διατροφής. Η λήψη τουλάχιστον μιας
πολυβιταμίνης την ημέρα μπορεί να προσφέρει στον οργανισμό
βιταμίνες, μέταλλα, συμπυκνώματα φυτών και άλλων διατροφικών
ουσιών, που θα ενισχύσουν τη διατροφή, αλλά και τον τρόπο απορρόφησης των συστατικών από τις τροφές. Με αυτόν τον τρόπο, ο
άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη παροχή σε μικροδιατροφικά στοιχεία που δύσκολα θα λάμβανε στις απαραίτητες ποσότητες
καθημερινά», σημειώνει η επικεφαλής του τμήματος Κανονιστικών Ζητημάτων (Regulatory Affairs) της εταιρίας ISOPLUS στην
Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κ. Μαγδαληνή Σελανικλή.
Σύμφωνα με την ίδια, δεν είναι μόνο οι κακές διατροφικές μας
συνήθειες που επιδρούν στην ποιότητα της διατροφής μας και δεν
καλύπτουν τις ανάγκες μας σε μικροθρεπτικά του οργανισμού.
Είναι και τα ίδια τα τρόφιμα που υπολείπονται σε θρεπτική αξία.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «η έκθεση που προέκυψε από
τη Σύνοδο του ΟΗΕ για τη Γη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε
Τζανέιρο το 1992, εντόπισε δραματικές αλλαγές στην περιεκτικότητα του εδάφους σε μεταλλικά στοιχεία σε σχέση με 100 χρόνια
πριν».
Πηγή: 1. Fumiaki Imamura, Renata Micha, Shahab Khatibzadeh, Saman Fahimi, Peilin Shi, John Powles,
Dariush Mozaffarian. Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic
assessment. The Lancet Global Health, 2015; 3 (3): e132 DOI: 10.1016/S2214-109X(14)70381-X

Μαγδαληνή
Γ. Σελανικλή
Επικεφαλής του
τμήματος Κανονιστικών
Ζητημάτων της
ISOPLUS
Η Μαγδαληνή Γ. Σελανικλή,
είναι επικεφαλής του τμήματος
Κανονιστικών Ζητημάτων (Regulatory Affairs) της εταιρίας ISOPLUS στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία
και τη Ρουμανία. Γεννήθηκε
στην Θεσσαλονίκη το 1984,
πόλη στην οποία μεγάλωσε και
σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών της Σχολής Νομικών,
Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό
τίτλο από το πανεπιστήμιο
του Leiden και του Κρατικού
Ιδρύματος Διεθνών Σχέσεων
& Διπλωματίας Clingendael
της Ολλανδίας με τομέα
εξειδίκευσης διαπραγματεύσεις
& ζητήματα εναρμόνισης
νομοθεσίας του κλάδου των
τροφίμων σε επίπεδο Ε.Ε.
Από το 2008 έχει αναλάβει
επικεφαλής του τμήματος
Regulatory Affairs της ISOPLUS, ενώ ταυτόχρονα
συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς
επιστημονικές ημερίδες,
συνέδρια και ευρωπαϊκά lobby
groups του κλάδου. Διατελεί
επίσης υπεύθυνη επικοινωνίας
του Ελληνικού Συνδέσμου
Εισαγωγέων & Παραγωγών
Προϊόντων Φυσικής Διαβίωσης.
Τηλ. 2109579707
e-mail: mselanikli@iso-plus.gr
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γΟνιΜΟΤΗΤΑ
ΤΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ,
ΜΑΣ ΞΕΧΝΑΕΙ…

της της Νεκταρίας Καρακώστα

ΥΓΕΙΑ

Οι νέοι σήμερα
αποφασίζουν ή
υποχρεώνονται
γίνουν γονείς
σε μεγαλύτερη
ηλικία. Σπουδές,
σταδιοδρομία
ή και εργασία,
οικονομικές δυσκολίες, στρες,
ρύπανση του περιβάλλοντος και
έκθεση σε πολλές
χημικές ουσίες,
τελικά μπορεί να
δυσκολέψουν το
όνειρο πολλών
ανθρώπων να
γίνουν γονείς. Για
τις αιτίες του φαινομένου και τις
λύσεις που διαθέτει η επιστήμη,
μας μιλά ο
ουρολόγος,
κ. Γεώργιος
Καρύδας.

ΥΓΕΙΑ

«Π

ερίπου ένα στα τρία ζευγάρια στις μέρες μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα
υπογονιμότητας είτε ως πρωτογενές
περιστατικό, όταν δηλαδή δεν έχουν άλλο παιδί, είτε
ως δευτερογενές περιστατικό, όταν έχοντας ήδη ένα
παιδί, προσπαθούν για το δεύτερο», σημειώνει ο ουρολόγος κ. Γεώργιος Καρύδας.
Πότε όμως ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο;
«Όταν μετά από έναν χρόνο συστηματικών προσπαθειών, δηλαδή όταν το ζευγάρι υπολογίζει τις γόνιμες
ημέρες της γυναίκας και έχει σεξουαλικές επαφές
στη διάρκεια αυτών των ημερών (και άρα περισσότερες πιθανότητες σύλληψης), το ζευγάρι εξακολουθεί
να μην έχει πετύχει εγκυμοσύνη», εξηγεί ο ειδικός.
Πού οφείλεται;
Στις γυναίκες η γονιμότητα μειώνεται σημαντικά με
την ηλικία, πολύ ταχύτερα απ’ ό,τι στους άνδρες. Καθώς οι γυναίκες μεγαλώνουν, μειώνεται το απόθεμα
των ωοθηκών τους, δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των
λειτουργικών ωοθυλακίων που έχουν απομείνει στις
ωοθήκες. Επίσης, το ενδομήτριο μπορεί, όσο περνούν
τα χρόνια, να γίνει λεπτότερο και λιγότερο φιλόξενο
για ένα γονιμοποιημένο ωάριο. Το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα μπορεί να επηρεαστεί επίσης από
διάφορες ασθένειες. Συχνές αιτίες υπογονιμότητας
είναι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η ενδομητρίωση και η ανωμαλία στην έκκριση των ορμονών
FSH και LH, λόγω σωματικού ή συναισθηματικού
στρες ή λόγω απότομης μεταβολής του βάρους της
γυναίκας.
Ο ανδρικός παράγοντας
Παλαιότερα, ο έλεγχος της γονιμότητας ενός άνδρα ξεκινούσε όταν πια η γυναίκα είχε ολοκληρώσει όλες τις
εξετάσεις και αποδεικνυόταν ότι δεν έχει κάποιο εμφανές οργανικό πρόβλημα. Ωστόσο, ο έλεγχος του άνδρα
είναι σημαντικό να ξεκινάει ταυτόχρονα με τον έλεγχο
της γυναίκας, με τη συνεργασία γυναικολόγου και ουρολόγου, γιατί η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται εξίσου
στον ανδρικό παράγοντα ή να οφείλεται και στους δύο.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό ευθύνης μοιράζεται μεταξύ των δύο πλευρών. Όπως διευκρινίζει
ο ειδικός, «για το 30% των περιπτώσεων υπογονιμότητας ευθύνεται η γυναίκα, για το 30% ο άνδρας,
και υπάρχει και ένα 40% που οφείλεται και στους
δύο». Ο κ. Καρύδας απαριθμεί τους λόγους για τους
οποίους ένας άνδρας μπορεί να εμφανίσει υπογονιμότητα:
• περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η περιβαλλοντική ρύπανση. Μελέτες1 έχουν δείξει ότι άνδρες
που εκτίθενται περισσότερο σε καυσαέρια, έχουν
χειρότερη ποιότητα σπέρματος και λιγότερα σπερματοζωάρια.
• οι διατροφικές συνήθειες. Ο μεγαλύτερος
εχθρός του ανδρικού σπέρματος είναι οι ελεύθερες
ρίζες, οι οποίες παράγονται από το ίδιο το σώμα,
από την «κακή» διατροφή και τις καταχρήσεις. Μια
διατροφή φτωχή σε θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη γονιμότητα. Ως εκ τούτου καλό είναι να αποφεύγονται οι
στερητικές δίαιτες και το fast food και η διατροφή
του άνδρα να περιλαμβάνει συστατικά όπως ψευδάργυρο (λειτουργεί σαν προωθητικό για να φτάσει
το σπερματοζωάριο στο ωάριο και να επιτευχθεί
σύλληψη) και βιταμίνες C και Ε (βελτιώνουν την
ποιότητα του σπέρματος). Η σόγια που περιέχεται
σε πολλά προϊόντα έχει ενοχοποιηθεί από κάποιους
ειδικούς για την ανδρική υπογονιμότητα λόγω των
ισχυρών φυτοοιστρογόνων που περιέχει. Ακόμη, ορισμένα μεγάλα ψάρια όπως π.χ. ο ξιφίας, ενδέχεται να
είναι βεβαρυμμένα με υδράργυρο, ένα από τα βαρέα
μέταλλα που βλάπτουν την γονιμότητα και όχι μόνο.
• το κάπνισμα που προκαλεί βλάβη στη βιοσύνθεση της τεστοστερόνης, στη σπερματογένεση, στην
ωρίμανση των σπερματοζωαρίων, ενώ συμβάλλει
και στην ελάττωση της γονιμοποιητικής ικανότητας.
• το laptop και το κινητό τηλέφωνο. Όταν βρίσκονται κοντά στο γεννητικό σύστημα του άνδρα,
αυξάνουν τη θερμοκρασία του όσχεου πάνω από τα
επίπεδα που θεωρούνται ασφαλή και επιδρούν στην
ποιότητα του σπέρματος και στη γονιμότητα.
μάιος - ιούνιος 2015 | 11
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• διάφορες παθήσεις και νοσήματα (συγγενείς,
γονιδιακές ή ενδοκρινολογικές), όπως: φλεγμονές
των όρχεων, με πιο γνωστή την προκαλούμενη από
παρωτίτιδα, καθώς και σοβαρές φλεγμονές του προστάτη. Ο σακχαρώδης διαβήτης παίζει επίσης ση-

η

Solgar
Male multiple
Η ανδρική
πολυβιταμίνη
Mια προηγμένη φόρμουλα, αποκλειστικά
σχεδιασμένη για τις
ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Περιέχει
βιταμίνες, μέταλλα και
ιχνοστοιχεία για βέλτιστα
επίπεδα υγείας και
ζωτικότητας, ειδικά για
τις ανάγκες του ανδρικού οργανισμού. Η Μale
Multiple προμηθεύει τον
ανδρικό οργανισμό με
ψευδάργυρο και λυκοπένιο, θρεπτικές ουσίες
που συμβάλλουν στην
καλή υγεία του προστάτη,
Β6, Β12 και φολικό οξύ,
βιταμίνες που μπορούν
να μειώσουν τα επίπεδα
της ομοκυστεϊνης στο
αίμα (που σχετίζεται με
την καρδιαγγειακή υγεία)
και τις βιταμίνες Α, C,
φυσικά καροτενοειδή και
σελήνιο για αντιοξειδωτική προστασία.
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Solgar
Female multiple
Για τις ανάγκες
της σύγχρονης
γυναίκας
Η πολυβιταμίνη Female
Multiple είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις
εξειδικευμένες ανάγκες
της σύγχρονης γυναίκας.
Παρέχει τις ποσότητες
βιταμινών, μεταλλικών
στοιχείων, αντιοξειδωτικών και φυτοστοιχείων
που έχει καθημερινά
ανάγκη το γυναικείο
φύλο. Ειδικότερα,
περιέχει Βιταμίνες Ε, C,
D, σύμπλεγμα βιταμινών
Β, ασβέστιο, μαγνήσιο,
φολικό οξύ, σίδηρο,
σελήνιο, ψευδάργυρο. Η
Solgar Female Multiple
περιλαμβάνει επίσης
βιταμίνη Κ και βόριο,
στοιχεία που συμβάλλουν
στη διατήρηση υγιών
οστών και βοηθούν στη
στήριξη της γενικότερης
υγείας της γυναίκας.

μαντικό ρόλο, καθώς επηρεάζει τόσο τη στυτική
λειτουργία του πέους όσο και στην ποιότητα της
σπερματογένεσης. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια,
επιπλέον, αποτελεί μία σημαντική αιτία υπογονιμότητας στον άντρα.

προτείνει...

Solgar
L-arginine
Τονώνει τον...
ανδρισμό
Για τους άντρες που
αναζητούν φυσική τόνωση
της σεξουαλικής τους
επιθυμίας και απόδοσης, η
Solgar προτείνει Αργινίνη
υψηλής συγκέντρωσης.
Πρόκειται για ένα σημαντικό για τον οργανισμό
αμινοξύ, που βοηθά στην
αύξηση της ποσότητας
και της κινητικότητας
του σπέρματος, προάγει
την ομαλή κυκλοφορία
του αίματος και επιδρά
ευεργετικά στην ανδρική
στύση. Επίσης, αυξάνει
τη σύνθεση του κολλαγόνου –έτσι, συμβάλλει
στην ταχύτερη επούλωση
των τραυμάτων και την
αποκατάσταση του μυϊκού
συστήματος. Τέλος, η
Αργινίνη βοηθά στην
αποβολή των υποπροϊόντων του μεταβολισμού,
συντελώντας έτσι στην
προστασία του ήπατος και
στην αποτοξίνωση του
οργανισμού.

Solgar
Folacin (Folic)
Acid 400/800 μg
Απαραίτητο στην
εγκυμοσύνη
Το συμπλήρωμα διατροφής Folacin (Folic Acid)
της Solgar λειτουργεί
μαζί με τη βιταμίνη Β12
και τη βιταμίνη C στην
αξιοποίηση των πρωτεϊνών και είναι απαραίτητο
για την αιμοποίηση.
Το Folacin (Folic Acid)
βοηθάει στη μείωση των
επιπέδων της βλαπτικής
ομοκυστεΐνης και είναι
χρήσιμο σε περιπτώσεις
αναιμίας, λόγω ελλείψεως φολικού οξέος.
Επίσης, συνιστάται κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πάντα σε
συνεννόηση με το γιατρό
που παρακολουθεί την
κύηση, καθώς μπορεί
να συνεισφέρει στην
ανάπτυξη των ιστών του
εμβρύου.
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• Παλαιότερες χειρουργικές επεμβάσεις
στα γεννητικά όργανα.
• Πολλές φορές όμως, η υπογονιμότητα είναι
ιδιοπαθής, δεν μπορούμε δηλαδή να βρούμε
μια σαφή αιτία της στο ιστορικό του ασθενούς.
Σύμφωνα με μελέτες2, η ποιότητα και η ποσότητα του σπέρματος των ανδρών τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. «Γενικά
υπάρχει μια πτωτική πορεία της ποιότητας του
σπέρματος τα τελευταία 50 χρόνια. Σε αυτό
συνηγορούν όλοι οι παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω. Επίσης, το στρες και το άγχος
ανήκει στους παράγοντες που επηρεάζουν το
μικροπεριβάλλον του σπέρματος. Έχει βρεθεί
ότι οι προσωπικότητες τύπου άλφα, εκείνοι
δηλαδή που ζουν με μεγαλύτερη ένταση, άγχος, φιλοδοξία και ανταγωνιστικότητα, έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν
υπογονιμότητα. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι
οι υπέρβαροι και οι παχύσαρκοι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά υπογονιμότητας», εξηγεί ο κ.
Καρύδας. Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις για
τη σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και της υπογονιμότητας, οι βασικότερες από τις οποίες είναι
οι εξής:
• Τα διαφορετικά επίπεδα ορμονών στους
παχύσαρκους άνδρες
• Η υπερθέρμανση των όρχεων, λόγω του
υπερβολικού λίπους που συγκεντρώνεται στην
περιοχή. Είναι γνωστό ότι έστω και μικρή αύξηση της θερμότητας, πέραν του φυσιολογικού
στην περιοχή των όρχεων, συνοδεύεται από
ανωμαλίες της σπερματογένεσης.
• Ο τρόπος ζωής και η διατροφή των παχύσαρκων, που μπορεί να οδηγεί σε αλλοιώσεις
της ποιότητας του σπέρματος.
Πώς μπορεί να διαπιστώσει ένας
άνδρας αν είναι ή όχι υπογόνιμος;
Όσον αφορά στον ανδρικό παράγοντα, ο
έλεγχος περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς
ιστορικού, την καταγραφή των συνηθειών
του άνδρα (κάπνισμα, αλκοόλ, διατροφή),
κλινική εξέταση, η οποία περιλαμβάνει
εξέταση των γεννητικών οργάνων, έλεγχο
ενδοκρινολογικών ανωμαλιών και σπερμοδιάγραμμα.

Έλεγχος γονιμότητας
Οι εξετάσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο
της γονιμότητας της γυναίκας είναι άμεσα
εξαρτώμενες από την πολυπλοκότητα του προβλήματος. Κάποιες από αυτές είναι οι:
• Αιματολογικές εξετάσεις, για να ελεγχθούν τα
επίπεδα των ορμονών στο αίμα της γυναίκας.
• Υπερηχογράφημα, ώστε να εξετασθεί η υγεία
των ωοθηκών, το μέγεθος και το σχήμα της
μήτρας και η ανάπτυξη των ωοθυλακίων.
• Υστερο-σαλπιγγογραφία. Η υστερο-σαλπιγγογραφία είναι στην ουσία μια ακτινογραφία της
μήτρας και των σαλπίγγων. Πραγματοποιείται
προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι σάλπιγγες
μιας γυναίκας είναι διαβατές (αν επιτρέπουν
δηλαδή την άνοδο των σπερματοζωαρίων και
την κάθοδο του εμβρύου) και αν η κοιλότητα
της μήτρας είναι φυσιολογική.
• Λαπαροσκόπηση. Πρόκειται για μία εξέταση
που επιτρέπει την άμεση παρατήρηση και τον
έλεγχο των εσωτερικών γεννητικών οργάνων
της γυναίκας (ωοθήκες, μήτρα, σάλπιγγες),
αλλά και άλλων ενδοκοιλιακών οργάνων (έντερο, ήπαρ, χοληδόχος κύστη κ.λπ.) προκειμένου
να ανιχνευθεί και να αντιμετωπισθεί κάποιο
πιθανό πρόβλημα.
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καρυδας γεώργιΟς
Χειρουργός Ουρολόγος, MD,
PhD, FEBU
Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη
το 1966 και σπούδασε στην Ιατρική
Σχολή του ΑΠΘ. Το 1997 απέκτησε το
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ουρολογίας F.E.B.U.
μετά από προφορικές και γραπτές
εξετάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
όπου και πρώτευσε, με σκορ 93% μεταξύ
130 Ευρωπαίων Ουρολόγων. Έλαβε τίτλο
ειδικότητας το 1998 και εν συνεχεία
μετεκπαιδεύτηκε στην Ενδοουρολογία
και στην Ουρολογική Ογκολογία στην
Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με
υποτροφία της Ελληνικής Ουρολογικής
Εταιρείας. Είναι Διδάκτωρ του ΔΠΘ, ενώ
από τον Μάρτιο του 2000 έως τον Απρίλιο
του 2001 εργάστηκε ως επιμελητής στην
Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική
του ΔΠΘ.
Έχει εξειδικευθεί στη Λαπαροσκοπική
και την Ογκολογική Ουρολογία και
την Ενδοουρολογία και από το 2001
εργάζεται ως χειρουργός -ουρολόγος
στην κλινική «Αγ. Λουκάς» στη
Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας κατά
μέσο όρο περίπου 250 επεμβάσεις κατ’
έτος, με κύριο γνωστικό ενδιαφέρον την
Ενδοουρολογία και τη Λαπαροσκοπική
Ουρολογία.
Είναι μέλος σε 5 Ελληνικές και 3
Διεθνείς Ιατρικές Εταιρείες, και έχει
42 επιστημονικές ανακοινώσεις
και 28 δημοσιευμένες εργασίες σε
επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδος και
του εξωτερικού.

Πηγές: 1. Scott, Macpherson, Yates, Hussain and Dixon,
The effect of oral selenium supplementation on human
sperm motility, British Journal of Urology, Volume 82, Issue
1, pages 76–80, July 1998. 2. Hawkes W.C., Turek P., Effects
of Dietary Selenium on Sperm Motility in Healthy Men,
Journal of Andrology, Volume 22, Issue 5, pages 764–772,
September-October 2001
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Ο ρόλος της διατροφής
«Υπάρχουν διάφορες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, που έχουν μελετηθεί και
έχει βρεθεί ότι βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος. Άρα, η αλλαγή των
διατροφικών συνηθειών μας ή η συμπλήρωση της διατροφής με αυτά τα
στοιχεία, με τη βοήθεια συμπληρωμάτων, θα μπορούσαν να ωφελήσουν»,
υπογραμμίζει ο κ. Καρύδας. Παραδείγματα τέτοιων στοιχείων είναι τα αντιοξειδωτικά, η καρνιτίνη, το συνένζυμο Q10, το σελήνιο, το λυκοπένιο, η αργινίνη και πολλά άλλα.
Το λυκοπένιο βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στο σπέρμα. Όσο πιο
αυξημένη είναι η πρόσληψη λυκοπενίου από τη διατροφή, τόσο αυξάνονται
τα ποσοστά του λυκοπενίου στο σπέρμα. Πλούσιες πηγές λυκοπένιου είναι
οι σάλτσες ντομάτας, η κέτσαπ και οι φρέσκιες ντομάτες.
Το σελήνιο είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που λαμβάνει μέρος σε πλήθος αλυσιδωτών αντιδράσεων, ενώ επηρεάζει τα κύτταρα του Leydig που
παράγουν τεστοστερόνη στον άνδρα. Έρευνες1,2 έδειξαν ότι η χορήγηση
σεληνίου σε μορφή συμπληρώματος αύξησε την κινητικότητα του σπέρματος καθώς και τις πιθανότητες γονιμοποίησης στους περισσότερους άνδρες.
Ψευδάργυρος και φυλλικό οξύ παίζουν ρόλο στη σύνθεση του DNA και
του RNA. Ανεπάρκεια ψευδαργύρου έχει σαν κλινικό σύμπτωμα τη μειωμένη σπερματογένεση και τη μειωμένη γονιμότητα. Ο ψευδάργυρος βρίσκεται στα οστρακοειδή και το ψαχνό κρέας, ενώ το φυλλικό οξύ σε σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά και σε εμπλουτισμένα δημητριακά.
Η αργινίνη είναι ένα αμινοξύ που αποτελεί σημαντικό συστατικό του
σπερματικού υγρού και εξασφαλίζει την καλή ροή του αίματος στη γεννητική περιοχή.
Τέλος, το συνένζυμο Q10 είναι ένα από τα πιο ισχυρά αντιοξειδωτικά,
που σταθεροποιεί τις μεμβράνες των κυττάρων, με θετική επίδραση στην
κινητικότητα του σπέρματος.
Τι λύσεις υπάρχουν;
Στον άνδρα, υπάρχουν ορισμένες σαφείς διορθώσιμες αιτίες. «Ένας κλασικός τέτοιος παράγοντας είναι η κιρσοκίλη, που σημαίνει κιρσοί των φλεβών του συμπλέγματος του όρχι, που διορθώνεται χειρουργικά. Επίσης,
αν υπάρχει πρόβλημα της εκφορτικής οδού του σπέρματος δηλαδή της
διαδικασίας της μεταφοράς του σπέρματος από τους όρχεις στην ουρήθρα,
επεμβαίνουμε με διάφορες τεχνικές.
Ωστόσο, επειδή πλέον έχει γίνει πολύ απλή η διαδικασία της τεχνητής
γονιμοποίησης, αντί να προσπαθούμε με διάφορες επεμβατικές τεχνικές
να επιδιορθώσουμε τον ανδρικό παράγοντα, μπορούμε να επιλέξουμε κάποια τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως την ομόλογη σπερματέγχυση, την IVF και τις τεχνικές της μικρογονιμοποίησης», σημειώνει
ο κ. Καρύδας.
Τα ποσοστά επιτυχίας με μια εξωσωματική γονιμοποίηση είναι περίπου
25%. Το βέβαιο είναι πως οι κατακτήσεις της επιστήμης, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε οποιοδήποτε πρόβλημα και έχουν πλέον κάνει το
όνειρο της απόκτησης παιδιού πιο προσιτό για τα περισσότερα ζευγάρια.
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ΑΡΕΤΗ κΑΦΑνΤΑΡΗ

Μετά τη yoga του
σώματος, τον τελευταίο καιρό
αποκτά ολοένα
και περισσότερους οπαδούς η
yoga του... προσώπου, μια εξαιρετική μέθοδος
αντιγήρανσης, που
ανταγωνίζεται σε
αποτελεσματικότητα ακόμη και μη
επεμβατικές μεθόδους! Πανεύκολη
στην εφαρμογή της,
έχει αποτελέσματα
που διαρκούν! Η
Face Yoga & Pilates
Instuctor κ. Αρετή
Καφαντάρη γίνεται
η ξεναγός μας σε
ένα ταξίδι στον κόσμο της face yoga!

της Νεκταρίας Καρακώστα

ΝΕΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
ΜΕ 5 ΛΕΠΤΑ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Π

ώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας
με τη face yoga;
Δούλευα στο τμήμα marketing διαφόρων
εταρειών καλλυντικών για 18 χρόνια, και με ενδιέφερε πάντα ό,τι είχε σχέση με το πρόσωπο. Είχα προβληματιστεί πολλές φορές σκεπτόμενη ότι δεν είναι
δυνατόν για το πρόσωπό μας οι μόνες λύσεις να είναι
οι κρέμες ή τo lifting, από τη στιγμή που και στο πρόσωπο και στον λαιμό μας έχουμε μύες, όπως και στο
υπόλοιπο σώμα.
Παράλληλα, ήμουν μεγάλος οπαδός της yoga,
γι΄αυτό και αγόρασα το Flow Center, έναν δικό μου
χώρο, όπου ασχολούμαστε με τη Yoga, το Pilates και
την ολιστική διατροφή. Kάποια στιγμή, στη διάρκεια
ενός ταξιδιού μου στο Λονδίνο έπεσε στα χέρια μου
ένα χαρτάκι που έλεγε «κάντε σήμερα δωρεάν ένα
μάθημα face yoga». Αυτό ήταν! Ήταν ό,τι ακριβώς
είχα στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή. Λένε ορισμένοι,
«βρίσκεις εσύ την τύχη σου ή σε βρίσκει εκείνη»; Ε,
εμένα με βρήκε!
Εκπαιδεύτηκα λοιπόν στη face yoga στο Λονδίνο
και από πέρσι τον Ιανουάριο που επέστρεψα στην Ελλάδα, προσπαθώ να κάνω γνωστή τη face yoga και
στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής η face yoga έχει κερδίσει το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και δειλά δειλά
αρχίζει να τη μαθαίνει και ο κόσμος.
Τι είναι η face yoga;
Είναι μια φυσική και επαναστατική μέθοδος αντιγήρανσης και πρόληψης για το πρόσωπο και τον λαιμό. Λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί η yoga στο
σώμα μας. Αρκεί να σκεφθούμε ότι στο πρόσωπο και
στον λαιμό μας έχουμε 57 μύες, ενώ σε όλο μας το
σώμα 600. Η παραμικρή έκφραση του προσώπου μας
εμπλέκει κατά προσέγγιση 14-17 μύες!
Όσο περισσότερο λοιπόν γυμνάζουμε αυτούς τους
μύες, τόσο θα βελτιώνουμε την όψη του προσώπου μας.

Το θετικό με αυτούς τους μύες είναι ότι είναι πολύ
μικροί, γυμνάζονται πάρα πολύ εύκολα και τα αποτελέσματα της άσκησης γίνονται πολύ γρήγορα ορατά
– δεν έχει καμία σχέση δηλαδή από πλευράς χρόνου
και κόπου με το να προσπαθείς να γραμμώσεις έναν
κοιλιακό μυ. Έχουν όμως και ένα μειονέκτημα: ότι
πρέπει να τους γυμνάζουμε πιο συχνά.
Ποιες περιοχές είναι οι πιο
«προβληματικές», εκείνες που οι
περισσότερες γυναίκες θέλουν να
γυμνάσουν;
Τα κλασικά σημεία: το πόδι της χήνας, ο λαιμός, οι
γραμμές γύρω από τη μύτη και το στόμα και πάνω
από τα φρύδια. Βέβαια, υπάρχουν και νεαρές κοπέλες που κάνουν face yoga για πρόληψη.
Πόσα μαθήματα πρέπει να κάνει κανείς
για να έχει βέλτιστα αποτελέσματα;
Όταν μια γυναίκα θέλει να ξεκινήσει face yoga γίνεται
πρώτα μία ατομική συνεδρία, στη διάρκεια της οποίας προσπαθώ να χαρτογραφήσω το πρόσωπο, να δω
πώς λειτουργεί και τι θέλει να αλλάξει η ενδιαφερόμενη.
Αν συνεχίσει με personal μαθήματα, 4-6 μαθήματα αρκούν για να μάθει η γυναίκα το face yoga. Στα
ομαδικά μαθήματα, επειδή υπάρχουν διάφορες ηλικίες δείχνουμε κάθε άσκηση με παραλλαγές, ώστε
να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των γυναικών που
το παρακολουθούν- σε αυτήν περίπτωση, χρειάζονται
λίγα μαθήματα παραπάνω.
Στo τέλος του κύκλου μαθημάτων, κάθε συμμετέχουσα παίρνει το δικό της, εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων, το οποίο θα πρέπει να κάνει μόνη της
κάθε μέρα, για 5 λεπτά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να
κάνει συνέχεια μαθήματα. Αυτό κάνει την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη αλλά και πολύ πιο προσιτή.
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Aρετή Καφαντάρη
BSc Marketing, MBA,
Σύμβουλος
Διατροφολόγος,
Raw Food Chef,
Face Yoga instructor,
Pilates Instructor
Η ιστορία μου ξεκίνησε
από τα παιδικά μου χρόνια,
λατρεύοντας τον χορό και
το υγιεινό φαγητό. Όταν
έφτασε η ώρα να επιλέξω
το μέλλον, άφησα πίσω μου
τους μικρούς μου μαθητές
μπαλέτου και τα πειράματά
μου στη μαγειρική για
να σπουδάσω Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Marketing
και Ανθρώπινο Δυναμικό.
Εργάστηκα στο marketing για μεγάλες εταιρείες
καλλυντικών, και μετά από
18 χρόνια γεμάτα εμπειρία
αποφάσισα να ακολουθήσω
το όνειρό μου και να κάνω
την δική μου δουλειά. Τα
τελευταία 2 χρόνια είμαι
ιδιοκτήτρια του κέντρου
ευεξίας yoga, pilates,
nutrition FLOW CENTER,
καθώς και σύμβουλος
Διατροφολόγος με ειδίκευση
στη Μεσoγειακή Διατροφή,
Raw Food Chef,
Pilates Instructor αλλά και
Face Yoga Instructor.
Όλα αυτά, γιατί «αν
ονειρευτείς θα κάνεις κάτι
και αν κάνεις κάτι, θα ξανάονειρευτείς».
Για skype meeting
επικοινωνήστε στο
info@flowcenter.gr
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Πόσο αποτελεσματική είναι η face yoga; Στην Αμερική,
θεωρείται η εναλλακτική του botox.
Είναι εξίσου αποτελεσματική με το botox, όμως η φιλοσοφία της είναι
τελείως διαφορετική. Στο botox «κοιμίζουν τον μυ και φτιάχνουν την
επιδερμίδα», ενώ στη face yoga παίρνουμε τον μυ και τον κινητοποιούμε
για να χαρίσουμε ελαστικότητα στην επιδερμίδα.
Σιγά σιγά μάλιστα, στο εξωτερικό, η face yoga αρχίζει να κερδίζει
ολοένα και περισσότερο έδαφος, καθώς είναι αρκετά πιο εύκολη, εντελώς φυσική, τα αποτελέσματά της γίνονται γρήγορα ορατά και έχουν
μεγάλη διάρκεια.
Πόσο άμεσα είναι τα αποτελέσματα της face yoga;
To εντυπωσιακό που συμβαίνει -συμβαίνει όμως, γι' αυτό και το αναφέρω- είναι όταν κάποιος βγαίνει από το πρώτο μάθημα face yoga αισθάνεται σαν να έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό του. Αυτό έχει να κάνει με την
μικροκυκλοφορία και είναι κάτι πλασματικό.
Τα πραγματικά αποτελέσματα της face yoga αρχίζουν να φαίνονται
στις 2-4 εβδομάδες μαθημάτων, στη χροιά του δέρματος. Το δέρμα γίνεται πολύ πιο λαμπερό και πολύ πιο νεανικό.
Στις 4-6 εβδομάδες φεύγουν οι πρώτες ρυτίδες, ενώ ακόμη και οι
γραμμές έκφρασης αρχίζουν να υποχωρούν. Στους 6 μήνες ενασχόλησης με τη face yoga έχεις αποκτήσει ένα τελείως άλλο πρόσωπο- αρκεί
να είσαι συνεπής και τυπικός στην εκτέλεση του προγράμματός σου.
Γυμνάζουμε ολόκληρο το πρόσωπο, δεν δουλεύουμε μόνο σε 2-3 περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Αν για παράδειγμα μια γυναίκα έχει θέμα
στον λαιμό, δεν είναι δυνατόν να δουλέψουμε μόνο αυτήν την περιοχή
και καθόλου την από πάνω γιατί το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό. Πρέπει να γυμναστούν εξίσου τα μάγουλα, τα μάτια και το μέτωπο, γιατί αν
«καταρρεύσουν» θα ρίξουν το βάρος τους πάνω στον λαιμό.
Πόσο εύκολο είναι;
Είναι πολύ εύκολο να μάθει κανείς τις ασκήσεις του και να τις κάνει καθημερινά, όπως πλένει και τα δόντια του. Στην αρχή θα πρέπει κανείς να
κάνει τις ασκήσεις μπροστά σε έναν καθρέφτη και να είναι συγκεντρωμένος και βέβαιος ότι τις κάνει σωστά. Ένα μήνα αργότερα όμως, που
τις έχει μάθει, μπορεί να τις κάνει οπουδήποτε: ακόμη κι όταν βλέπει
τηλεόραση.
Τι περιλαμβάνει ένα μάθημα face yoga;
Στη face yoga ξεκινάμε με αναπνοές και τεχνικές ροής ενέργειας, γιατί
είναι πολύ σημαντικό να χαλαρώσουμε το πρόσωπο. Αν σκεφθούμε ότι
οι 4 από τις 5 αισθήσεις μας είναι στο πρόσωπο, αντιλαμβανόμαστε πόση
ένταση βρίσκεται συσσωρευμένη εκεί.
Ακολουθούν οι ασκήσεις και πιέσεις για την αιμάτωση του προσώπου
και στη συνέχεια κάποιες τεχνικές μασάζ που τονώνουν τη μικροκυκλοφορία και ξεμπλοκάρουν κάποιους μύες που ίσως είναι μπλοκαρισμένοι. Το μάθημα ολοκληρώνεται με ασκήσεις χαλάρωσης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η face yoga ενεργοποιεί την παραγωγή
κολλαγόνου και ελαστίνης;
Ναι. Ενεργοποιεί την παραγωγή τους και τη στοχευμένη αποδέσμευσή τους. Με τις πιέσεις και το μασάζ,
κατευθύνουμε το κολλαγόνο σε όλο το πρόσωπο.
Τι ρόλο παίζει η διατροφή στην υγεία
του προσώπου;
Πολύ μεγάλη. Ας ξεκινήσουμε με το νερό, που είναι
πολύ βασικό, τόσο για το πρόσωπο όσο και για το
σώμα μας. Χωρίς νερό το σώμα μας δεν μπορεί να
λειτουργήσει. Το νερό καθαρίζει όλο το σώμα και φιλτράρει ό,τι έχουμε μέσα μας. Είναι καλύτερο μάλιστα
το νερό που πίνουμε, να είναι χλιαρό και όχι κρύο.
Προτείνω ένα ποτήρι χλιαρό νερό με λεμόνι το πρωί
και ένα το βράδυ - γιατί ο οργανισμός μας κάνει αποτοξίνωση το βράδυ.

Το πλυντήριο πιάτων δεν πλένει τα πιάτα με κρύο
νερό. Το ίδιο συμβαίνει και στο σώμα μας- το σώμα
μας είναι μια μηχανή που πρέπει να καθαρίσει –και
δεν θα καθαρίσει με κρύο νερό. Το κρύο νερό, αντίθετα, δημιουργεί σοκ στο σώμα.
Πέρα από το νερό, είναι σημαντικό να καταναλώνουμε πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών καθημερινά, που να έχουν διαφορετικά χρώματα – η φύση
δεν έχει δώσει τυχαία τα διαφορετικά χρώματα, κάθε
χρώμα περιέχει διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Είναι μάλιστα προτιμότερο να τα καταναλώνουμε ωμά,
γιατί αποτελούν πολύ καλές πηγές ενζύμων -και το
σώμα μας ζει με ένζυμα. Θα ήταν ιδανικό το 60% των
προϊόντων που καταναλώνουμε καθημερινά να είναι
ωμά- ωμοφαγικό θεωρείται κάτι που δεν έχει υποστεί επεξεργασία ή έχει υποστεί θερμική επεξεργασία όχι πάνω από 47οC.

Ασκήσεις Face Yoga
Η Αρετή Καφαντάρη μας «μυεί» στον χώρο της face yoga, με ένα ενδεικτικό πρόγραμμα 4 ασκήσεων.
Δοκιμάστε τις!
1 Κουκουβάγια

Δημιούργησε με τα
δάχτυλά σου ένα
σχήμα μισοφέγγαρου
και τοποθέτησε τους
αντίχειρες κάτω από
τα μάτια και τους δείκτες
στο μέσο του μετώπου στην
ευθεία με τα φρύδια. Κατέβασε
προς τα κάτω τους δείκτες, άνοιξε έντονα τα
μάτια και κοίτα ψηλά! Κράτα για 4’’
και επανάλαβε 4 φορές.

2 Τοποθέτησε τα
δάχτυλά σου στο κέντρο του μετώπου σου
και «κύλισέ» τα προς τα
μαλλιά οριζόντια. Επανάλαβε 4 φορές.

3 Μάγουλα

Φούσκωσε τα μάγουλα με
αέρα και φρόντισε να μεταφέρεις τον αέρα από το ένα
μάγουλο στο άλλο για 30’’.
4 Στόμα

Κάλυψε τα δόντια με τα χείλια
σου, δημιούργησε ένα σχήμα «Ο»
και ενάλλασσέ το με χαμόγελα – πάντα κρατώντας τα δόντια καλυμμένα
με τα χείλια. Αφού επαναλάβεις
την εναλλαγή σχημάτων 4
φορές, κρατώντας το σχήμα
«Ο» και ανοιγοκλείνοντας
στο στόμα, πήγαινε πίσω
το κεφάλι σου και μετά
πάλι ξαναφέρ’ το μπροστά.
Επανάλαβε 3 φορές.
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Γενικά, οι διατροφικές συμβουλές για το πρόσωπό
μας δεν είναι διαφορετικές από εκείνες που ισχύουν
και για το υπόλοιπο σώμα. Από τροφές που βοηθούν
συγκεκριμένα το πρόσωπο, ξεχωρίζω το αβοκάντο, που περιέχει μεγάλη ποσότητα λιπαρών οξέων,
άρα βοηθά σημαντικά την όψη του δέρματος, όλα τα
berries (cranberries, blueberries κ.λπ.), λόγω της
υψηλής αντιοξειδωτικής τους δράσης, και τον λιναρόσπορο.
Επίσης, είναι σημαντικό να τρώμε τα φρούτα και τα
λαχανικά στην εποχή τους και στον τόπο τους. Προτιμήστε π.χ. μπανάνα Κρήτης και όχι τη μπανάνα που
την αγοράζουμε πράσινη από το σούπερ μάρκετ και
μέσα σε δύο μέρες έχει γίνει μαύρη. Αυτή η μπανάνα
έχει ταξιδέψει 4 μήνες και παραμένει πράσινη επειδή

"

Από τροφές που βοηθούν το
πρόσωπο, ξεχωρίζω το αβοκάντο,
που περιέχει μεγάλη ποσότητα
λιπαρών οξέων, άρα βοηθά
σημαντικά την όψη του δέρματος

ψεκάζεται. Όταν σταματήσει να ψεκάζεται (τη στιγμή
δηλαδή που θα την αγοράσουμε), μαυρίζει αμέσως.
Πόσο σημαντικό είναι το κολλαγόνο για
την επιδερμίδα;
Κατά την άποψή μου, το κολλαγόνο είναι απαραίτητο.
Είναι μια πρωτεΐνη. Για πολλούς λόγους, η καθημερινή μας διατροφή στερείται πρωτεΐνης. Άρα το πόσιμο
κολλαγόνο, ίσως είναι η καλύτερη λύση που έχουμε
για να βοηθήσουμε το σώμα μας. Την πρωτεΐνη τη
χρειαζόμαστε για να συγκρατήσουμε τη μυική μάζα
όλου του σώματος, άρα τη χρειαζόμαστε και για τους
μύες του προσώπου.
Το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνει το δέρμα, τα μαλλιά, τα νύχια, τις
αρθρώσεις, χαρίζει και ευεξία.
Βλέπω πολλούς ανθρώπους να είναι φοβισμένοι με
το κολλαγόνο, επειδή είναι κάτι καινούριο. Θα πρέπει
να καταλάβουν ότι είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας.
Σε ποια ηλικία θα συστήνατε σε μία
γυναίκα να ξεκινήσει face yoga για
πρόληψη;
Για πρόληψη στα 30-35. Στις ηλικίες 35-45, οι ασκήσεις είναι λίγο πιο εστιασμένες γιατί έχουν εμφανιστεί τα πρώτα σημάδια της γήρανσης, ενώ από τα 45
και μετά χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μέθοδος
αντιγήρανσης.
Πόσο συχνά πρέπει να γίνονται τα
μαθήματα της face yoga;
Ένας κύκλος 4 μαθημάτων θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε έναν μήνα το πολύ. Στο σημείο αυτό
θα ήθελα να τονίσω ότι παραδίδονται μαθήματα και
μέσω Skype.
Όταν ξεκινάμε μάθημα, ξεκινάμε και την
καθημερινή άσκηση;
Ναι, παρόλο που οι ασκήσεις που γίνονται στην αρχή
δεν είναι οι ίδιες με εκείνες που θα δοθούν στο τέλος.
Mπορούν και οι άνδρες να
κάνουν face yoga;
Δεν έχω πολλούς άνδρες, όμως ναι,
η face yoga είναι και για άνδρες και
για γυναίκες.
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Π

οια είναι τα αίτια της αφυδάτωσης, ποια τα
συμπτώματά της και πώς αντιμετωπίζεται;
Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα απαντά
ο φαρμακοποιός κ. Νίκος Μαραγκουδάκης.
Το 70% του σώματος μας είναι νερό ενώ στο αίμα το
ποσοστό είναι 90%. Οι καταπληκτικές διαλυτικές ιδιότητες του νερού αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης
της ζωής στον πλανήτη όπου σχεδόν τα πάντα είναι
νερό ή βρίσκονται σε νερό! Δεν εκπλήσσει, λοιπόν,
καθόλου ότι για να λειτουργήσει σωστά το σώμα μας,
κάθε κύτταρό μας - χρειάζεται νερό. Ούτε το γεγονός
ότι το σώμα έχει μια σειρά από πολύπλοκους μηχανι-
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Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών
- οι πρώτες αλλαγές στον καιρό
προαναγγέλλουν την άφιξή του!
Ο υδράργυρος ανεβαίνει, ο ήλιος
αρχίζει να είναι πιο λαμπερός
και εμείς μπαίνουμε σε μια πιο
ανεβασμένη διάθεση! Ωστόσο,
το καλοκαίρι, όσο και να μας
συναρπάζει, δεν είναι πάντα
τόσο αθώο. Ένας κίνδυνος που
παραμονεύει τους θερινούς μήνες
είναι αυτός της αφυδάτωσης!

της Βιβέττας Λαϊνιώτη

Προσοχή στην
αφυδάτωση

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

σμούς για τη ρύθμιση του νερού, που εμείς τους
ονομάζουμε «δίψα».
Τι είναι η δίψα; Στα λεξικά θα διαβάσουμε ότι
είναι η «συνειδητή επιθυμία για λήψη νερού».
Το φαινόμενο της δίψας είναι εγκεφαλικό. Έχει
εντοπιστεί περιοχή του εγκεφάλου, στον υποθάλαμο, που συνιστά το «κέντρο της δίψας». Μέσω
της δίψας ο ανθρώπινος εγκέφαλος προσπαθεί
πάντα να διατηρεί το ισοζύγιο νερού σταθερό.
Επειδή η αποβολή νερού από το σώμα μας είναι
συνεχής (ούρα, ιδρώτας, άδηλη αναπνοή) πρέπει
κάθε τόσο η λήψη νερού να αποκαθιστά την ισορροπία.
Το πρώτο ερώτημα, σχετικά με το φαινόμενο
της δίψας, είναι πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ανάγκη λήψης νερού. Η απάντηση είναι ότι μετρά τη συγκέντρωση των ιόντων
νατρίου στο αίμα! Όταν το νερό στον οργανισμό
μας μειώνεται, η πυκνότητα του αίματος σε ιόντα
αυξάνεται κι όταν ο εγκέφαλος αντιληφθεί αυτήν
την αύξηση, κινητοποιεί τον μηχανισμό πρόκλησης δίψας. Αυτός είναι και ο λόγος που το αλάτι
(χλωριούχο νάτριο) μας κάνει και διψάμε: αυξάνει την περιεκτικότητα του αίματος σε νάτριο. Το
καταπληκτικό είναι ότι το εγκεφαλικό κέντρο της
δίψας προκαλεί ακριβέστατη λήψη νερού: πίνουμε τόσο όσο χρειαζόμαστε για την αποκατάσταση
των συγκεντρώσεων νατρίου στα φυσιολογικά
επίπεδα στο αίμα, όχι περισσότερο. Το ίδιο ισχύει
και στα ζώα.
Όμως, οι θαυμαστές πτυχές του φαινομένου
της δίψας δεν σταματούν εδώ. Θεωρητικά, όταν
ένα άτομο που διψάει πίνει νερό, αυτό θα χρειαστεί μισή έως μια ώρα μέχρι να κατανεμηθεί στο
σώμα και να αποκαταστήσει την ισορροπία νατρίου, ώστε να σταματήσει η διέγερση του κέντρου
δίψας. Αν λοιπόν ο διψασμένος πίνει συνεχώς
νερό επί μισή ή μία ώρα, θα οδηγήσει το σώμα
του σε πλήρη αποδιοργάνωση: Όταν απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος του νερού, θα αραιώσει
πάλι το νάτριο και θα δημιουργήσει πάλι έντονο
αίσθημα δίψας! Κι όμως αυτό δεν συμβαίνει! Με
κάποιον μηχανισμό, ο οποίος μας είναι εντελώς
άγνωστος, το αίσθημα τη δίψας καταστέλλεται
αμέσως μόλις ο διψασμένος πιει νερό, πριν καν
το νερό απορροφηθεί από το γαστρεντερικό του
σύστημα...

Αφυδάτωση είναι...
«Η αφυδάτωση είναι μια σοβαρή και απειλητική για τη
ζωή κατάσταση, στην οποία το σώμα περιέχει έναν ανεπαρκή όγκο του ύδατος για την κανονική λειτουργία».
Πού μπορεί όμως να οφείλεται;
Σε μειωμένη πρόσληψη νερού. Αφυδάτωση από μειωμένη πρόσληψη νερού παρατηρείται σε πολυάσχολους
επαγγελματίες που δεν πίνουν νερό είτε γιατί δεν προλαβαίνουν, είτε γιατί φοβούνται πως η πρόσληψη νερού θα
τους προκαλέσει ενούρηση, σε ηλικιωμένους, σε πάσχοντες από ορισμένα οργανικά νοσήματα (π.χ. εγκεφαλικά,
ψυχιατρικά σύνδρομα).
Σε αυξημένες απώλειες νερού. Αυξημένες απώλειες
παρατηρούνται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος

Τροφές - πηγές νερού
Eκτός όμως από το νερό, σχεδόν ό,τι τρώμε
περιέχει νερό σε κάποιο ποσοστό, συμβάλλοντας
στην καθημερινή ενυδάτωση του οργανισμού.
Ποσοστό νερού στα διάφορα Φαγητά
Τρόφιμα
Μερίδα % Νερού ανά
Βάρος
Μαρούλι
½ φλ.
95
Τομάτα
1 μέτρια
93
Καρπούζι
½ φλ.
92
Μπρόκολο
½ φλ.
91
Γκρέιπφρουτ
½ φλ.
91
Γάλα
1 φλ.
89
Χυμός Πορτοκάλι
¾ φλ.
88
Καρότο
½ φλ.
87
Μήλο
1 μέτριο
84
Cottage cheeseχαμηλό σε λιπαρά
½ φλ.
79
Γιαούρτι
1 φλ.
75
Πατάτα βραστή
1 μέτρια
71
Τόνος στραγγισμένος
90γρ.
70
Ρύζι μαγειρεμένο
½ φλ.
69
Μακαρόνια μαγειρεμένα
½ φλ.
66
Κοτόπουλο σχάρας
χωρίς λίπος
90γρ.
65
Παγωτό
½ φλ.
65
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ΔΙΑΤΡΟΦΗυγεία
από τον καυτό ήλιο. Πολλές φορές
και κάποιες δικές μας συμπεριφορές μπορούν να συμβάλουν στην –
ήπια- αφυδάτωση του οργανισμού.
H κατανάλωση πολλών καφέδων
και αλκοολούχων ποτών στην παραλία, είναι το σημαντικότερο από
αυτά τα λάθη.

Γεννήθηκε το 1978 και μεγάλωσε στην
ΑΘήνα. Σπούδασε Φαρμακευτική
στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η επαγγελματική
του δραστηριότητα ξεκίνησε το 2006
στο φαρμακείο που λειτουργούσε
επί 35 συνεχή έτη, υπό τη διεύθυνση
της μητέρας του, Βικτωρίας ΡήγαΜαραγκουδάκη, το οποίο βρίσκεται
επί της οδού 25ης Μαρτίου 50, στην
Πετρούπολη. Στη συνέχεια του
φαρμακείου τούτου, ανέλαβε τη
διεύθυνση υπό την επωνυμία
Νίκος Στ. Μαραγκουδάκης & Σία Ο.Ε.

Συμπτώματα
«Η αφυδάτωση, δηλαδή η διαταραχή του ισοζυγίου νερού του
οργανισμού μας, εκδηλώνεται με
διάφορα συμπτώματα, όπως μείωση της αντοχής και αδικαιολόγητη
κόπωση, μέχρι λιποθυμικά επεισόδια και ολική κατάρρευση. Επίσης,
η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά την πνευματική και φυσική μας απόδοση, αφού ακόμη και
η παραμικρή απώλεια νερού επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των
μυών και προκαλεί κούραση. Άλλα
συμπτώματα της αφυδάτωσης είναι
η μείωση της όρεξης για φαγητό, το
ξηρό δέρμα, ο πόνος στο στομάχι,
η ζαλάδα, ο πονοκέφαλος, το ξηρό
στόμα, ο ξηρός βήχας και τα κίτρινα
ούρα» τονίζει ο κ. Μαραγκουδάκης.

είναι υψηλή, στους ηλικιωμένους
(γιατί συνήθως δεν πίνουν πολύ
νερό, λαμβάνουν πολλά φάρμακα
που μπορεί να έχουν διουρητική
δράση ή μπορεί να ιδρώνουν πολύ),
σε περίπτωση έκθεσης σε τοξικές
ουσίες, στους πάσχοντες από ορισμένα νοσήματα (π.χ. νεφρικά νοσήματα, διαβήτης, διάρροια) κ.λπ. Στα
υγιή άτομα, ο κίνδυνος αφυδάτωσης
είναι αυξημένος μόνο σε περιόδους
καύσωνα.
Όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο, τα περιστατικά αφυδάτωσης
πολλαπλασιάζονται σημαντικά, ειδικά μεταξύ των ατόμων που καλούνται να εκτελέσουν εργασίες κάτω

Το νερό είναι υγεία
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει
να καταναλώνουμε νερό καθ’ όλη
τη διάρκεια της μέρας και να μη
βασιζόμαστε στο αίσθημα της δίψας. Σύμφωνα με την άποψη αυτή,
το αίσθημα της δίψας δημιουργείται όταν πια έχουμε μπει στο στάδιο
της αφυδάτωσης.
O κ. Μαραγκουδάκης συστήνει,
ωστόσο, να καταναλώνουμε 8-10 ποτήρια νερό τη μέρα ή 4 ποτήρια νερό
για κάθε 1000 θερμίδες τροφής που
προσλαμβάνουμε. Αν απέχουμε αρκετά από αυτή την κατανάλωση τότε
σίγουρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο νερό!

Νίκος
Μαραγκουδάκης
Φαρμακοποιός
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Πώς θα αποφύγουμε την
αφυδάτωση στην παραλία;
• Αυξάνοντας τα υγρά που καταναλώνουμε (4-6 φλ νερό/1000
θερμίδες ή 30-45ml / κιλό βάρους
ή 8-10 ποτήρια/μέρα). Όσο βρισκόμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο, η
καλύτερη επιλογή για ενυδάτωση
είναι το νερό.
• Μειώνοντας την κατανάλωση
τροφής (Προσοχή όμως! Αυτό δεν
σημαίνει πλήρη αποχή από το φαγητό). Φρούτα, γάλα, γαλακτοκομικά ή δημητριακά είναι καλές επιλογές όσο βρισκόμαστε στην παραλία.
• Αποφεύγοντας την κατανάλωση
πολύ λιπαρών τροφών, γλυκών, αλκοολούχων ποτών.
• Αποφεύγοντας τα σακχαρούχα
ποτά.
• Αποφεύγοντας την υπερβολική
κατανάλωση καφεΐνης.
• Φορώντας ανοιχτόχρωμα, ελαφριά ρούχα που επιτρέπουν στο
σώμα μας να παραμείνει δροσερό,
αλλά και καπέλο.
• Φορώντας αντηλιακό! Μπορεί να
φαίνεται περίεργο, όμως το ηλιακό
έγκαυμα εμποδίζει τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας του σώματος στα
σωστά επίπεδα.

! Το καλοκαίρι θα πρέπει να
δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή
στους ηλικιωμένους και στα
παιδιά που έχουν αυξημένες
ανάγκες σε υγρά. Τα βρέφη
και τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη επιφάνεια σώματος
σε σχέση με το βάρος τους
και πιο γρήγορο μεταβολισμό, γι’ αυτό και χρειάζονται
περισσότερα υγρά ανά κιλό
βάρους.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άσκηση και νερό!
Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο χάνουμε υγρά
το καλοκαίρι, είναι η εφίδρωση, η οποία είναι ακόμη
μεγαλύτερη όταν ασκούμαστε -είτε επιλέξουμε κολύμπι, είτε ρακέτες ή οτιδήποτε άλλο. Πέρα όμως από τις
απώλειες νερού, αυτό για το οποίο οι περισσότεροι ανησυχούν όταν ιδρώνουν πολύ, είναι η απώλεια ηλεκτρολυτών- ωστόσο σε μια μέτρια σωματική δραστηριότητα
οι απώλειες που συντελούνται δεν είναι τόσο μεγάλες.
Ως εκ τούτου:
1 Αν ασκείστε περίπου 50-60 λεπτά, έστω και κάθε
μέρα, το μόνο ποτό που χρειάζεστε είναι το κρύο νερό.
Τίποτα άλλο.
2 Σε ασκήσεις αρκετά μεγαλύτερης διάρκειας χρειάζεστε, εκτός από νερό, και υδατάνθρακες, προκειμένου να εφοδιάσετε με γρήγορο «καύσιμο» τα αναερόβια
συστήματα παραγωγής ενέργειας του σώματος. Καλό
είναι το πόσιμο διάλυμα που θα χρησιμοποιήσετε να
περιέχει, εκτός από υδατάνθρακες, μικρές ποσότητες
ηλεκτρολυτών και, ειδικότερα και περιοριστικά, νατρίου
και καλίου. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν έτοιμα διαλύματα, όπως ισοτονικά ποτά, που περιέχουν υδατάνθρακες (φρουκτόζη, γλυκόζη, σακχαρόζη, μαλτοδεξτρίνη
κ.ο.κ.) και ηλεκτρολύτες.
3 Μην πίνετε φυσικούς χυμούς κατά τη διάρκεια
της άσκησης (κάντε το, όμως, μετά την άσκηση). Οι φυσικοί χυμοί έχουν μεγάλη πυκνότητα υδατανθράκων, με
αποτέλεσμα να επιβραδύνουν τη γαστρική απορρόφηση του νερού-κι αυτό είναι που πρωτίστως ενδιαφέρει! Αν, ωστόσο, προτιμάτε π.χ. τη φυσική
πορτοκαλάδα, αραιώστε την, προσθέτοντας άλλο
τόσο νερό.
4 Σε όλη τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης είναι καλό να ενυδατώνεστε με περίπου
ένα ποτήρι νερό ή διάλυμα όπως τα παραπάνω, ανά τέταρτο της ώρας. Μην περιμένετε
να διψάσετε γιατί, ενδεχομένως,
αυτό θα συμβεί όταν
ήδη έχετε χάσει
1-2% του νερού
σας και η αντοχή
σας έχει αρχίσει
να μειώνεται
σημαντικά.

5 Αν από τη φύση σας ιδρώνετε πολύ, καλό είναι να
γνωρίζετε ότι ακόμα κι αν ακολουθείτε γραμμή εντατικής ενυδάτωσης δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγετε τη
μέτρια αφυδάτωση. Γιατί; Με την πολύ έντονη εφίδρωση
χάνουμε έως 3 λίτρα νερού την ώρα, όταν το γαστρεντερικό σύστημα δεν μπορεί να απορροφήσει περισσότερο
1.8 λίτρα νερού την ώρα. Επομένως είναι δύσκολο να
καλυφθούν οι απώλειες.

Καφές και αλκοόλ
Παρά τη διουρητική δράση της καφεΐνης, οι ερευνητές
δηλώνουν πως ο καφές δεν προκαλεί αφυδάτωση, όταν
καταναλώνεται σε μέτρια ποσότητα. Έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Επιστημονικών Δεδομένων για τον Καφέ (ISIC) και δημοσιεύεται στο κορυφαίο
επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE δείχνει ότι ο καφές
δε στερεί από τον οργανισμό την ενυδάτωση.
Το αλκοόλ, αντίθετα, «αυξάνει την παραγωγή ούρων
και έχει διουρητική δράση. Εκτός από την απώλεια νερού, προκαλεί και απώλεια χρήσιμων ηλεκτρολυτών,
όπως καλίου και μαγνησίου. Η αφυδάτωση είναι η κύρια
αιτία του πονοκεφάλου, της κούρασης, της δίψας και του
λήθαργου που προκαλεί το αλκοόλ. Επίσης, η δράση του
στο στομάχι ευθύνεται για τη σιελόρροια, τη ναυτία ή τον
έμετο, που επιδεινώνουν την αφυδάτωση», συμπληρώνει ο κ. Μαραγκουδάκης.

Aπώλειες νερού
Τα ούρα είναι η βασική οδός απώλειας νερού. Η
ποσότητά τους μπορεί να αυξηθεί με αυξημένη
κατανάλωση υγρών. Μικρή ποσότητα νερού αποβάλλεται με τα κόπρανα και μέσω του εμπνεόμενου αέρα. Η άδηλος αναπνοή του δέρματος, μη
ορατή διαδικασία, είναι σχεδόν καθαρό νερό και
αντιστοιχεί περίπου στο 30% του αποβαλλόμενου
καθημερινού νερού. Οι απώλειες νερού μέσω
της άδηλου αναπνοής ή εφίδρωσης μπορεί να
αυξηθούν σημαντικά στην άσκηση ή σε θερμό
περιβάλλον. Καθημερινά απαιτούνται δύο λίτρα
νερού για την αναπλήρωση της απώλειας που
προκαλείται από την αναπνοή, την εφίδρωση και
την αποβολή υγρών και στερεών.
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κΑΦΕσ
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΕΡΑ
ΣΑΣ, ΩΦΕΛΩΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ
Aποτελεί την πιο σταθερή, καθημερινή μας
συνήθεια, την πρώτη μας κίνηση το πρωί, ένα
αγαπημένο ρόφημα που συνοδεύει σχεδόν
κάθε μας δραστηριότητα. Ο λόγος φυσικά
για τον καφέ, που έχουμε πολλούς λόγους
να τον αγαπάμε. Μας ξυπνάει, μας τονώνει
και μας βοηθά να τα βγάλουμε πέρα στη δύσκολη καθημερινότητα, ενώ με τις νέες μελέτες που αποδεικνύουν τα οφέλη του για
την υγεία, αποκτάμε έναν ακόμη!

K

αφές, ελληνικός ή στιγμιαίος, ζεστός ή κρύος, είναι
ένα ρόφημα άμεσα συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των περισσότερων.
Bέβαια, όπως και για κάθε απόλαυση, έτσι και για τον καφέ
υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις, που συχνά μας δημιουργούν τύψεις και ενοχές για την κατανάλωσή του. Όλοι οι ειδικοί
συμφωνούν ωστόσο ότι, απολαμβάνοντας 1-2 φλιτζάνια καφέ
την ημέρα επωφελούμαστε από τα πολλαπλά οφέλη του . Ας
δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα από αυτά:
• Προσφέρει εγρήγορση και μας βοηθά να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Επίσης, μας βοηθά να ανταπεξέλθουμε πιο ικανοποιητικά σε μια εργασία ή και στις υποχρεώσεις
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η κατανάλωση δυο φλιτζανιών καφέ την μέρα, έχει συσχετιστεί με βελτίωση στη μνήμη και στους χρόνους αντίδρασης του ατόμου. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Nutrition έδειξε ότι ο καφές μπορεί
να ενισχύσει όχι μόνο την προσωρινή πνευματική ευεξία, αλλά
να βελτιώσει και τη μακροπρόθεσμη γνωσιακή λειτουργία.

26 | μάιος - ιούνιος 2015

Το καλύτερο μάλιστα, όπως υποστηρίζει επιστημονική μελέτη από το Πανεπιστήμιο του
Σικάγο, είναι να κατανέμουμε τη δόση της καφεΐνης μέσα στην ημέρα και να μην πίνουμε
μια ευμεγέθη κούπα καφέ το πρωί. Περίπου
δηλαδή όπως κάνουν οι Ιταλοί, οι οποίοι σε
κάποιο διάλειμμά τους, θα μπουν στα bar (ιταλικές καφετέριες) για ένα γρήγορο εσπρεσάκι.
• Είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, άρα μας
προστατεύει από την επιβλαβή δράση των
ελεύθερων ριζών.
• Ενισχύει τον μεταβολισμό. Έτσι, μας βοηθά
όχι μόνο να διατηρήσουμε τη σιλουέτα μας,
αλλά και να χάσουμε βάρος. Είναι σημαντικό
ωστόσο να μην το παρακάνουμε, καθώς οι
πολλοί καφέδες προκαλούν ταχυκαρδία και
στρες το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε υπερφαγία και να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

του ζωτικού στρώματος των κυττάρων στην
εσωτερική επιφάνεια των αιμοφόρων αγγείων
και διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση ελληνικού
καφέ σχετιζόταν με καλύτερη κατάσταση του
ενδοθηλίου των αρτηριών, ακόμη και στους
ηλικιωμένους που είχαν υψηλή αρτηριακή πίεση!
Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη ήταν η κατανάλωση
καφέ, τόσο καλύτερος ήταν ο δείκτης της ενδοθηλιακής λειτουργίας.
• Μεταβολικό σύνδρομο: Χαρακτηρίζεται από
τον συνδυασμό σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης, αυξημένης περιφέρειας μέσης και
δυσλιπιδαιμίας. Έρευνα2 του 2009 έδειξε ότι
άτομα που καταναλώνουν συστηματικά καφέ
έχουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου.
• Μειώνει την απελευθέρωση της ισταμίνης,
με αποτέλεσμα να ανακουφίζει από τις αλλεργίες, όπως την αλλεργία στη γύρη και τη σκόνη και το αλλεργικό άσθμα. Πιο συγκεκριμένα,
ο καφές φαίνεται να αποτρέπει την εμφάνιση
έντονων αλλεργικών αντιδράσεων, όπως για
παράδειγμα, το αναφυλακτικό σοκ.

• Βοηθά στη δυσκοιλιότητα.
• Προλαμβάνει τα καρδιαγγειακά. Το χλωρογενικό οξύ,
μία από τις φαινολικές ενώσεις στον καφέ, έχει βρεθεί
ότι επιδρά θετικά στην αρτηριακή πίεση, στη φλεγμονή
αλλά και στη θρόμβωση. Καταστάσεις που πυροδοτούν,
καθεμία με διαφορετικό τρόπο την εκδήλωση καρδιακών επεισοδίων.
• Χαρίζει μακροζωία. Ο ελληνικός καφές συμβάλλει
στη μακροζωία και στην καλή υγεία, σύμφωνα με
ελληνική μελέτη που έγινε στην Ικαρία1, εστιάζοντας
στα μυστικά της καλής ζωής των κατοίκων του νησιού.
Το ακριτικό νησί συγκαταλέγεται στον κατάλογο με τα
υψηλότερα ποσοστά υπερηλίκων του κόσμου. Οι ερευνητές, από την Α’ Καρδιολογική Κλινική του νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» και του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
εστίασαν την προσοχή τους στην επίπτωση που έχει η
τακτική κατανάλωση καφέ στην υγεία του ενδοθηλίου,

Εθιστικός ή όχι;
Η θεωρία περί εθισμού στην καφεΐνη, στηρίζεται στο γεγονός ότι η καφεΐνη δρα στους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς στον εγκέφαλο. Παρά
τις ομοιότητες που υπάρχουν με μηχανισμούς
εξάρτησης άλλων ουσιών ωστόσο, η καφεΐνη
δεν δρα κατά τον ίδιο τρόπο και δεν προκαλεί
εξάρτηση.
Το βασικό είναι η τήρηση του μέτρου στις ποσότητες που καταναλώνουμε, καθώς η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καφέ μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, άγχος, ταραχή, εμβοές και
καρδιακές αρρυθμίες.
Δεν προκαλεί αφυδάτωση
Για πολλά χρόνια, στην επιστημονική κοινότητα επικρατούσε η άποψη ότι η καφεΐνη δρα
ως ισχυρό διουρητικό και ότι όσοι πίνουν πολλά ροφήματα που την περιέχουν ενδέχεται να
οδηγηθούν τελικά στην αφυδάτωση. Εντούτοις,
οι σύγχρονες μελέτες δεν επιβεβαιώνουν αυτή
την άποψη.
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Solgar
Thermogenic Complex
Με τη δύναμη της
θερμογένεσης
Το Thermogenic Complex, είναι μια
ολοκληρωμένη φόρμουλα που περιέχει 8 φυσικά συστατικά με θερμογόνο
δράση και βοηθά στην αποτελεσματικότερη μείωση του λίπους.
Το Svetol, η βασικότερη ουσία του
Thermogenic Complex αποτελεί
προϊόν πατέντας με ενεργό συστατικό
του το Chlorogenic Acid (πολυφαινόλη)
που προέρχεται από πράσινο καφέ
ειδικής ποικιλίας χωρίς καφεΐνη.
Η μοναδική αυτή φόρμουλα περιέχει
επίσης μεθειονίνη, χολίνη και ινοσιτόλη,
συστατικά, που βοηθούν στην καλύτερη
λειτουργία του ήπατος, πράσινο τσάι και
πιπέρι καγιέν. Τη φόρμουλα συμπληρώνουν το χρώμιο, που συμβάλλει στη
ρύθμιση των φυσιολογικών επιπέδων
της γλυκόζης στο αίμα και το μαύρο
πιπέρι, που αυξάνει τις καύσεις του
οργανισμού.

Πηγές: 1. Siasos G., Oikonomou E., Chrysohoou C., Tousoulis
D., Panagiotakos D., Zaromitidou M., Zisimos K., Kokkou
E., Marinos G., Papavassiliou A., Pitsavos C., Stefanadis C.,
Consumption of a boiled Greek type of coffee is associated
with improved endothelial function: The Ikaria Study, Vascular
Medicine (Impact Factor: 1.73). 03/2013; 18(2) 2. Balk L,
Hoekstra T, Twisk J., Relationship between long-term coffee
consumption and components of the metabolic syndrome:
the Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study, Eur J
Epidemiol. 2009;24(4):203-9. doi: 10.1007/s10654-009-93231. Epub 2009 Mar 10. 3. Hwang SJ, Kim YW, Park Y, Lee HJ,
Kim KW., Anti-inflammatory effects of chlorogenic acid in
lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 cells, Ιnflamm Res.
2014 Jan;63(1):81-90. doi: 10.1007/s00011-013-0674-4. Epub
2013 Oct 15.
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Πράσινος καφές
Γιατί θεωρείται καλύτερος; Γιατί οι κόκκοι του δεν έχουν ψηθεί, άρα
πολλά πολύτιμα θρεπτικά συστατικά του, με αποδεδειγμένη θετική
επίδραση στην υγεία, όπως π.χ. το χλωρογενικό οξύ παραμένουν
ανέπαφα! Το χλωρογενικό οξύ είναι μια αντιοξειδωτική πολυφαινόλη που οι ερευνητές πιστεύουν ότι προωθεί την απώλεια βάρους
με τη μείωση της απορρόφησης των λιπαρών και της γλυκόζης στο
έντερο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που τα τελευταία χρόνια, ο πράσινος
καφές θεωρείται σύμμαχος στην απώλεια βάρους.
Επίσης, ο πράσινος καφές φαίνεται ότι βοηθάει στα καρδιαγγειακά,
στον διαβήτη και σε άλλες παθήσεις, ενώ έχει και ισχυρή αντιοξειδωτική δράση.
Έρευνες3 έχουν δείξει ότι το χλωρογενικό οξύ έχει αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθά στην ταχύτερη ανάρρωση. Δρα επίσης κατά
ορισμένων ιών και μικροβίων, λειτουργώντας σαν ασπίδα κατά των
κρυολογημάτων και των ιώσεων, ενώ φαίνεται να βοηθά και στη
μείωση της υπέρτασης.
Το μειονέκτημα του πράσινου καφέ είναι πως δεν έχει το χαρακτηριστικό εξαίσιο άρωμα και γεύση που έχει ο καβουρδισμένος,
ψημένος καφές.
Μη χάνετε το μέτρο
Παρά τις πολλαπλές ευεργετικές επιδράσεις του καφέ για την
υγεία, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε το μέτρο στην κατανάλωσή του. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα της υπερκατανάλωσης του καφέ είναι οι διαταραχές στον ύπνο, αν και οι επιδράσεις
ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Υπάρχουν δηλαδή άτομα που αν
πιουν καφέ, μετά μετράνε προβατάκια για ώρες και άλλοι, που μπορούν να πίνουν καφέ μέχρι αργά το βράδυ χωρίς να διαταράσσεται
ο ύπνος τους.
Φαίνεται επίσης, ότι η αυξημένη κατανάλωση καφέ ενισχύει το
άγχος, ενώ η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους σε νέους και παιδιά. Τηρώντας το μέτρο, μπορούμε
να απολαύσουμε όλα τα ευεργετικά οφέλη αυτού του μοναδικού
ροφήματος, που τονώνει σώμα και πνεύμα και διεγείρει μοναδικά
όσφρηση και γεύση!
Τελικά, πάντα υπάρχει ένας καλός λόγος για να πιούμε έναν καφέ!
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διΑΤΡΟΦικΟ...
LIFTING

Όλοι επιθυμούμε να σβήσουμε όσο το δυνατόν τα σημάδια του χρόνου αλλά και να γυρίσουμε έστω και λίγο πίσω το βιολογικό μας
ρολόι. Για να τα καταφέρουμε, θα πρέπει η
προσπάθεια να ξεκινήσει από το... πιάτο μας,
καθώς η διατροφή είναι το Α και το Ω και για
την εσωτερική και την εξωτερική μας υγεία.

ΟΜΟΡΦΙΑ

Τ

ο ανθρώπινο δέρμα είναι διαρκώς εκτεθειμένο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που το επηρεάζουν, με κυριότερους
την υπεριώδη ακτινοβολία και τις ελεύθερες ρίζες.
Οι ελεύθερες ρίζες είναι υψηλής δραστικότητας μόρια, που παράγονται από το εισπνεόμενο
οξυγόνο και επιτίθενται στα κύτταρα του οργανισμού, οξειδώνοντάς τα.
Το λεγόμενο «οξειδωτικό στρες» μπορεί να
επηρεάσει μεμονωμένα συστήματα και ιστούς,
αλλά και συνολικά τον οργανισμό. Μια από τις
επιπτώσεις του είναι και η γήρανση, που εμφανίζεται τόσο εξωτερικά (π.χ. στο δέρμα), όσο και
εσωτερικά (στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας, αλλά και στα όργανα). Τα αντιοξειδωτικά
φαίνεται πως κρατούν το «κλειδί» για την αντιμετώπιση του οξειδωτικού στρες, του μηχανισμού
δηλαδή πάνω στον οποίο στηρίζεται η διαδικασία
της γήρανσης.
Η φύση, για να προστατέψει τα φυτά από περιβαλλοντικούς επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως
η ζέστη, η ηλιοφάνεια, η ξηρασία κ.λπ. τα έχει
προικίσει με σημαντικά αντιοξειδωτικά, τα οποία
μπορούμε κι εμείς να προσλάβουμε μέσω της διατροφής μας.
Συνεπώς, για να διατηρηθεί ένα δέρμα όμορφο, θα πρέπει μεταξύ άλλων να φροντίσουμε
τη... διατροφή μας. Μία σωστή, ισορροπημένη
διατροφή, πλούσια σε αντιοξειδωτικά θα δράσει
εκκαθαριστικά απέναντι στις ελεύθερες ρίζες,
εξασφαλίζοντας την υγεία και την ομορφιά του
δέρματος.
Ας δούμε όμως αναλυτικά τις διατροφικές επιλογές και συμπεριφορές που μπορούν να μας
εξασφαλίσουν υγιές και αψεγάδιαστο δέρμα.
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Διατροφικό... lifting - τα συστατικά:
• Μεσογειακή διατροφή: Όχι άδικα, έχει χαρακτηριστεί ως «ελιξίριο νεότητας». Αποτελεί ένα διατροφικό σχήμα πλούσιο σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια,
ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής άλεσης, πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και αντιοξειδωτικά, που έχει τη
δυνατότητα να ενισχύει τους μηχανισμούς επανόρθωσης κατά των ελευθέρων ριζών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις φλεγμονώδεις διαδικασίες στο
δέρμα.
• Νερό: Είναι ένα σημαντικό «όπλο» που προστατεύει την υγεία και επιβραδύνει τη γήρανση -όχι
μόνο του δέρματος, αλλά και ολόκληρου του οργανισμού. Εκτός από το νερό, στην ενυδάτωση του
οργανισμού συμβάλλουν όλα σχεδόν τα τρόφιμα,
αφού περιέχουν νερό, αλλά περισσότερο τα φρέσκα
φρούτα, τα βρασμένα ή ωμά λαχανικά, οι φυσικοί
χυμοί, το γάλα, το γιαούρτι, το κεφίρ και οι σούπες.
• Φρούτα & λαχανικά: Είναι γνωστά για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες, πολλές από
τις οποίες έχουν και αντιοξειδωτική δράση, όπως
π.χ. η βιταμίνη C, η βιταμίνη A και το β-καροτένιο,
αλλά και φλαβονοειδή, τα οποία επίσης δρουν ενάντια στην οξείδωση. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη
για την καλή σύνθεση και δομή του κολλαγόνου, το
οποίο είναι υπεύθυνο για τη συνοχή, την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος. Επίσης, η
βιταμίνη C βοηθά στην καλύτερη και γρηγορότερη
επούλωση των τραυμάτων του δέρματος και στην
επιδιόρθωση των βλαβών από πολύωρη έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι πιο σημαντικές πηγές
βιταμίνης C είναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα
λεμόνια, οι φράουλες, οι πιπεριές, το μπρόκολο και
το σπανάκι. Η βιταμίνη Α από την άλλη πλευρά, αυξάνει την ελαστικότητα του δέρματος, ενώ μειώνει
την ξηροδερμία και την ευερεθιστότητα. Διεγείρει
τους ινοβλάστες, που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή κολλαγόνου και βοηθάει στη διατήρηση της
σφριγηλότητας του δέρματος. Επίσης, προστατεύει
το δέρμα από εξωτερικές περιβαλλοντικές επιδράσεις. Βιταμίνη Α θα βρείτε στο καρότο, στο σπανάκι,
την ντομάτα, την πατάτα, το μπρόκολο και το πεπόνι.
• Σοκολάτα: Και αυτή περιέχει φλαβονοειδή. Όσο
μεγαλύτερη είναι μάλιστα η περιεκτικότητα μιας σοκολάτας σε κακάο, τόσο περισσότερα αντιοξειδωτικά περιέχει.
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Οι εχθροί της
ομορφιάς μας

• Η έκθεση μας στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην
υπεριώδη ακτινοβολία θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για τη δημιουργία περισσότερων ελευθέρων
ριζών.
• Τόσο το ενεργητικό, όσο και το παθητικό κάπνισμα
αυξάνουν το ρυθμό δημιουργίας ελευθέρων ριζών
στον ανθρώπινο οργανισμό.
• Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από πολύ
άγχος, καθιστική ζωή και λίγο ύπνο, καταστάσεις
που αποδεδειγμένα μειώνουν την αντιοξειδωτική
ικανότητα του οργανισμού.
• Το γρήγορο φαγητό, οι ακραίες διατροφικές επιλογές -ποιοτικά και ποσοτικά- η μείωση πρόσληψης
φρέσκων φρούτων και λαχανικών και οι καταχρήσεις κάθε είδους, φαίνεται ότι επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό τους μηχανισμούς γήρανσης.

ΟΜΟΡΦΙΑ

• Ελαιόλαδο & ξηροί καρποί: Χάρη στη βιταμίνη Ε και τις
πολυφαινόλες που περιέχουν,
ενισχύουν τις αντιοξειδωτικές
άμυνες του οργανισμού. Η βιταμίνη Ε είναι μία ισχυρή αντιοξειδωτική λιποδιαλυτή βιταμίνη,
που προστατεύει τις κυτταρικές
μεμβράνες και άρα και την επιδερμίδα από την οξείδωση. Έχει
φωτοπροστατευτική δράση και
προλαμβάνει τη γήρανση του
δέρματος, ενώ παράλληλα, είναι
μια υπέροχη μαλακτική και καταπραϋντική ουσία, που εμποδίζει
την απώλεια νερού μέσω της επιδερμίδας, καταπολεμώντας την
ξηρότητα.
• Θαλασσινά, κοτόπουλο, ρύζι
και ξηροί καρποί: Περιέχουν
ψευδάργυρο και σελήνιο, που
ευνοούν την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, ενώ παράλληλα περιορίζουν την καταστροφική επίδραση της υπεριώδους
ακτινοβολίας.
• Τσάι: Κατέχει ρόλο-«κλειδί»
στην αντιγηραντική διατροφή.
Περιέχει καφεΐνη, πολυφαινόλες
και τανίνες, δηλαδή ουσίες που
ενισχύουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του δέρματος.
• Κρόκος Κοζάνης: Ένα πολύτιμο καρύκευμα, με ισχυρές
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που
προσδίδει ιδιαίτερη πικάντικη
γεύση και χαρακτηριστικό κίτρινο
χρώμα σε ροφήματα και φαγητά.
• Η έρευνα στον τομέα της
ομορφιάς του δέρματος επεκτείνεται και σε άλλα φυτά, όπως το
δενδρολίβανο, τη ντομάτα, το
εκχύλισμα των σταφυλιών και τη
σόγια. Τα παραπάνω φυτά ερευνώνται επισταμένα για τις αντιοξειδωτικές και άρα τις αντιγηραντικές τους ιδιότητες.

• Συμπληρώματα διατροφής: Η εξέλιξη στην επιστήμη της διατροφής και της ομορφιάς έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη συμπληρωμάτων
διατροφής που αποτελούν πολύτιμους συμμάχους για την ομορφιά μας,
ενισχύοντάς την από... μέσα! Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν
το κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ.
Τρόφιμα με καλλυντικές ιδιότητες
«Μη βάζεις ποτέ στο πρόσωπό σου κάτι που δεν μπορείς να φας», λέει
μια διαχρονική συμβουλή, η οποία περιέχει μια μεγάλη δόση αλήθειας.
Πολλά από τα τρόφιμα που συναντάμε στο ψυγείο και το ντουλάπι της
κουζίνας μας, μπορούν να επιστρατευτούν για την ενίσχυση της ομορφιάς μας- ας μην ξεχνάμε ότι είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και
αντιοξειδωτικά, που περιέχουν τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά.
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myelements
BEAUTIN™
COLLAGEN
Φυσική ομορφιά με
μια γουλιά την ημέρα

Optima
Organic Raw Virgin
Coconut Oill
Η γευστική θρεπτική
εναλλακτική στο μαγείρεμα!

Το υγρό πόσιμο κολλαγόνο
BEAUTIN™ COLLAGEN της
myelements αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο σύμπλεγμα
ομορφιάς σε συμπλήρωμα διατροφής με κύρια
συστατικά του το υδρολυμένο κολλαγόνο Peptan™,
ενισχυμένο με υαλουρονικό
οξύ, βιταμίνες A, B Complex,
C και ψευδάργυρο. Όλα τα
συστατικά δρουν συνεργειακά και συμβάλλουν στη
διατήρηση της υγείας και
ομορφιάς του δέρματος,
των μαλλιών και των νυχιών.
Σε δύο υπέροχες γεύσεις,
φράουλα-βανίλια & μάνγκοπεπόνι.

Το βιολογικό λάδι καρύδας, ένα λάδι
υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς αποτελεί μία εξαιρετικά καλή πηγή λιπαρών
οξέων, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα
από τον οργανισμό ως πηγή ενέργειας,
βοηθώντας παράλληλα στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού.
Σε υγρή μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, χαρίζοντας υπέροχο άρωμα
και γεύση στα φαγητά και στα γλυκά. Σε
στέρεη μορφή, μπορεί να αντικαταστήσει
το βούτυρο.
Εκτός από την μαγειρική του χρήση,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξωτερικά στο
δέρμα, προσφέροντας προστασία, ενυδάτωση και ήπια αντιγηραντική δράση.
Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ενυδατική κρέμα για τα μαλλιά, χαρίζοντάς τους θρέψη και τόνωση.
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Πολλά από τα τρόφιμα
που συναντάμε
στο ψυγείο και το
ντουλάπι της κουζίνας
μας, μπορούν να
επιστρατευτούν για την
ενίσχυση της ομορφιάς
μας- ας μην ξεχνάμε
ότι είναι πλούσια σε
βιταμίνες, μέταλλα και
αντιοξειδωτικά.

Κι όλα αυτά, με το πλεονέκτημα
ότι οι τροφές που τρώμε έχουν
πολύ μικρές πιθανότητες να δημιουργήσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν εφαρμοστούν στο
δέρμα. Ας δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα από αυτά:
Αγγούρι: Προσφέρει τόνωση
στην κουρασμένη και αφυδατωμένη επιδερμίδα. Δοκιμάστε να
χρησιμοποιήσετε τις φλούδες
από το αγγούρι που αφαιρέσατε
όταν φτιάξατε σαλάτα. Χαλαρώστε και βάλτε μία φλούδα στο
μέτωπο, μία στο πηγούνι και από
δύο στα μάγουλα. Θα δροσίσουν
και θα ενυδατώσουν άμεσα το
δέρμα.
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Λεμόνι: Καθαρίζει το δέρμα
σε βάθος και συσφίγγει τους πόρους. Βελτιώνει την ακμή και τα
σπυράκια, χάρη στην αντισηπτική
του δράση, ενώ βοηθά και στην
καταπολέμηση της λιπαρότητας.
Χρησιμοποιήστε χυμό λεμονιού,
τοπικά ή σαν μάσκα.
Καρότο: Είναι πλούσιο σε προβιταμίνη Α που προστατεύει την επιδερμίδα και καθυστερεί τη γήρανσή
της. Πολτοποιήστε στο μπλέντερ και
απλώστε στο πρόσωπό σας σαν μάσκα.
Αβοκάντο: Δίνει στο δέρμα
πλούσια ενυδατικά συστατικά.
Εφαρμόζεται όπως και το καρότο.
Γάλα: Δίνει μοναδική λάμψη

στην επιδερμίδα. Απλώστε το στην
επιδερμίδα είτε ανακατεμένο με κάποια από τα παραπάνω υλικά, είτε
μόνο του,
Παγάκια: Κάνοντας μασάζ με ένα
παγάκι στο πρόσωπο μετά τον καθαρισμό και πριν το μακιγιάζ, συρρικνώνετε τους πόρους.
Ζάχαρη: Ανακατεύοντας με μέλι,
με ελαιόλαδο ή -ακόμα καλύτεραμε αιθέρια έλαια, έχετε ένα πρώτης τάξεως αγνό και φυσικό scrub.
Γιαούρτι: Ιδανικό για την αντιμετώπιση των εξανθημάτων και της
ερυθρότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι
το γιαούρτι χρησιμοποιείται παραδοσιακά και στην ανακούφιση των
εγκαυμάτων.

healthy
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της Βιβέττας
Λαϊνιώτη

ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΡΕΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ… ΧΟΜΠΙ!
Έχετε καθημερινά στρες και δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε;
Έχετε ανάγκη να ασχοληθείτε με νέα πράγματα; Οι δημιουργικές
δραστηριότητες μέσω της τέχνης, μπορούν να αποτελέσουν μια
πολύ καλή λύση, καθώς βοηθούν στην ψυχική υγεία και ανοίγουν
τον δρόμο για την καλλιτεχνική -και όχι μόνο- ανάτασή σας!

36 | μάιος - ιούνιος 2015

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

H

ψυχή και η τέχνη είναι έννοιες άρρηκτα
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η μία βοηθάει την άλλη για μια ισορροπημένη ζωή.
Άλλωστε, από πολύ παλιά, ο άνθρωπος, σε κάθε δυσκολία, έβρισκε διέξοδο μέσα από την τέχνη: τη ζωγραφική, την κατασκευή χειροτεχνημάτων, τον χορό
ή το θέατρο.
Τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας, σε οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο,
μάς φορτίζουν ολοένα και περισσότερο, με αποτέλεσμα να αναζητούμε διέξοδο. Το στρες είναι, επί της
ουσίας, ο μηχανισμός προσαρμογής και άμυνας του
οργανισμού και είναι «ωφέλιμο» όταν διαρκεί όσο
χρειάζεται για να αντεπεξέλθουμε σε μια δυσκολία. Το καλό, δημιουργικό στρες μπορεί να είναι ό,τι
χρειαζόμαστε για να φέρουμε σε πέρας μία εργασία.
Όταν όμως η πίεση υπερβαίνει τις αντοχές μας, τότε
το στρες παύει να είναι δημιουργικό και μπορεί να
αποβεί καταστροφικό για την υγεία.
Από πού προέρχεται όμως το καταστροφικό στρες;
Πέρα από την ίδια τη φύση ορισμένων επαγγελμάτων, πολλοί είναι εκείνοι που στα επαγγελματικά
τους αναγκάζονται να συμβιβαστούν με κάτι που δεν
τους αντιπροσωπεύει και δεν τους χαροποιεί, ενώ
από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη
δουλειά τους και βυθίζονται ξαφνικά στην απραξία.
Έτσι, μοιραία, αναζητούν τρόπους για να εκφραστούν
δημιουργικά, να εκτονώσουν την ενέργειά τους και
να ανακουφιστούν από την απογοήτευση που τους
προκαλεί όλη αυτή η κατάσταση.
Την ίδια ώρα, η έλλειψη χρόνου και οι οικονομικές
δυσκολίες δεν δίνουν την πολυτέλεια για ενασχόληση με χόμπι, με αποτέλεσμα να βυθιζόμαστε όλο και
πιο βαθιά στα προβλήματα της καθημερινότητας.
Όμως, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Όσο ζούμε, πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες μπορεί να
γίνει το «εισιτήριό» μας σε αυτήν την προσπάθεια. Σε
τελική ανάλυση, το χρωστάμε στον εαυτό μας!
Δημιουργικός χρόνος
Η ενασχόληση με δημιουργικές δραστηριότητες, κυρίως χειρωνακτικές, έχει αυξηθεί πολύ τον τελευταίο

καιρό, από ανθρώπους που είτε έχουν βρει αυτόν τον
τρόπο για να εκτονώνονται αλλά και από ανθρώπους
που η ανεργία και οι αλλαγές σε επαγγελματικό επίπεδο τους έφεραν από τη μια στιγμή στην άλλη από
μια καθημερινότητα που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σε μια κενή... ατζέντα! .
Μαθήματα φωτογραφίας, σκηνοθεσίας και σκηνογραφίας, μαθήματα κολλάζ, δημιουργικής γραφής,
θεάτρου, κοσμήματος, σχεδίου μόδας, κεραμικής,
πλεξίματος, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής, ψηφιδωτού, μελισσοκομίας μέχρι και χορού της κοιλιάς,
οργανώνονται από ποικίλους φορείς και μπορούν
να δώσουν πολλές εναλλακτικές για να περνάμε τον
ελεύθερο χρόνο μας ή για να ανακαλύψουμε νέες
επαγγελματικές οδούς.
Δεν είναι μάλιστα λίγοι εκείνοι που κατάφεραν
να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα. Στο Διαδίκτυο
θα βρει κανείς δεκάδες ιστορίες ανδρών και γυναικών που ασχολούνται με την κατασκευή χειροποίητων κοσμημάτων, πλεκτών ρούχων, επίπλων και
κάθε λογής χειροποίητων αντικειμένων, τα οποία
πωλούν, εξασφαλίζοντας τα προς το ζην!
Όταν τα χέρια δημιουργούν...
Με τις χειρωνακτικές δραστηριότητες, δεν γεμίζουμε
απλώς τον ελεύθερο χρόνο μας, αλλά εισερχόμαστε
σε μια προσπάθεια αυτογνωσίας, που μόνο η δημιουργική απασχόληση μπορεί να προσφέρει. Τα χέρια απασχολούνται, το μυαλό ανασυγκροτείται και η
ψυχή ηρεμεί.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι μέσα
από τα χόμπι τους, βρίσκουν τον χρόνο να μείνουν
μόνοι και να ηρεμήσουν. Άλλοι πάλι, εκτονώνουν
συναισθήματα όπως ο θυμός, η λύπη και η απόγνωση, υπογραμμίζοντας πόσο τους βοηθάει. Αντί να
ξεσπάνε στους δικούς τους ανθρώπους, βγάζουν τα
συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη τους. Το πιο
σημαντικό όμως, είναι ότι βρίσκουν ξανά ενδιαφέρον
για τα μικρά πράγματα.
Σε πρακτικό επίπεδο, η ενασχόληση με τις χειροτεχνίες, τις κατασκευές, το ράψιμο ή το πλέξιμο, θα
μας επιτρέψει να γεμίσουμε το σπίτι μας με όμορφα
πράγματα, φτιαγμένα από τα χεράκια μας!
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Αναγνωρίστε το στρες
Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
το στρες ωστόσο, το πρώτο βήμα είναι να
το αναγνωρίσουμε. Τα πιο συχνά «σημάδια» του στρες είναι τα ακόλουθα:

Μαγειρική
Πολύς κόσμος, για να χαλαρώσει, έπειτα από μια πολύ
δύσκολη μέρα, μπαίνει στην κουζίνα και ασχολείται με τη
μαγειρική ή τη ζαχαροπλαστική. Πέρα από το ότι έχουμε
τα χέρια μας απασχολημένα και μπορούμε να «εκτονώσουμε» το στρες και την περίσσεια ενέργειας μας σε κάτι
δημιουργικό, η χαρά της επιτυχίας, από τη στιγμή που η
μυρωδιά του φρεσκομαγειρεμένου φαγητού θα αρχίσει
να πλημμυρίζει το σπίτι, μας φτιάχνει τη διάθεση.
Όμως τα οφέλη δεν σταματούν εδώ. Το μαγειρευτό
φαγητό είναι πιο υγιεινό, καθώς έχουμε τον έλεγχο του
τι περιέχει το πιάτο μας και επιλέγουμε τις πρώτες ύλες
που θα βάλουμε μέσα σε αυτό, ενώ μας βοηθά να αποφεύγουμε τις επιλογές γρήγορου φαγητού που συνήθως
είναι πολύ πλούσιες σε λιπαρά και αλάτι.
Ας εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι υπάρχουν δεκάδες εκπομπές μαγειρικής που παρουσιάζουν νέες συνταγές. Τώρα μπορούμε να δοκιμάζουμε ένα νέο πιάτο
κάθε μέρα!
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Ψυχικά
• Ανησυχία
• Εκνευρισμός
• Αγωνία, αίσθημα ακαθόριστου φόβου
• Αδυναμία συγκέντρωσης
• Διαταραχές μνήμης
Σωματικά
• Ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών
• Εφιδρώσεις, τρέμουλο, συσπάσεις των
μυών
• Δύσπνοια- αίσθηση ότι ο αέρας δεν
είναι επαρκής
• Αίσθημα πνιγμού και κόμπου στο λαιμό, δυσκολία στην κατάποση
• Βάρος στο στήθος
• Ζάλη, αστάθεια, τάση για λιποθυμία
• Πόνοι στο στομάχι, γαστρεντερολογικά
προβλήματα
• Ξηροστομία, ναυτία
• Mούδιασμα των άκρων
• Υπέρταση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Θεραπεία μέσω τέχνης
Η ενασχόληση με διάφορες μορφές τέχνης, σε μια
προσπάθεια να ανακουφιστούμε από το στρες, το άγχος και να εκτονώσουμε την ενέργειά μας, δεν είναι
κάτι νέο.
Θεραπείες μέσω τέχνης χρησιμοποιούν εδώ και
πολλά χρόνια και οι ψυχοθεραπευτές, για να βοηθήσουν τους ασθενείς τους στην έκφραση των καταπιεσμένων συναισθημάτων τους. Μέσα από την εργοθεραπεία και την art therapy (εικαστική θεραπεία) οι
ειδικοί επιστήμονες αντιμετωπίζουν έως και σοβαρές
ψυχικές διαταραχές. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια προσπάθεια μετάθεσης του προβλήματος
σε ένα άλλο επίπεδο, μέσα από τον συμβολισμό. Οι

η

συχνότερες θεραπείες μέσω τέχνης είναι η μουσικοθεραπεία, η χοροθεραπεία, η εικαστική και χειρωνακτική θεραπεία.
Μέσα από την αφήγηση, τα παραμύθια, τον χορό,
το δράμα, τον αυτοσχεδιασμό, το παιχνίδι, τη μουσική
ή τη ζωγραφική, το άτομο βλέπει τα προβλήματα και
τις αγωνίες του από... απόσταση, ώστε να μπορέσει να
τα αντιμετωπίσει. Επίσης, μέσω της δημιουργίας, ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.
Δεν έχει σημασία με τι καταπιάνεται ο καθένας, αν
θα ασχοληθεί με την τέχνη, το ψάρεμα ή την κηπουρική. Σημασία έχει να καταφέρουμε μέσα από ό,τι
κάνουμε, να νιώθουμε δημιουργικοί και να διατηρήσουμε το χαμόγελό μας και τη διάθεσή μας για ζωή!

προτείνει...

Solgar
Balanced Rhodiola
Πείτε αντίο στο άγχος!

Solgar
Korean Ginseng
Φυσική τόνωση και ζωτικότητα!

Η Solgar αναγνωρίζοντας τη
σημασία της εξισορρόπησης του
τρόπου ζωής και της επίτευξης
ισορροπίας, δημιούργησε το
Balance Rhodiola Complex, το
κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση του στρες. Συνδυάζοντας
τις κατάλληλες θρεπτικές ουσίες
που βοηθούν τον οργανισμό να
προσαρμόζεται στις αγχωτικές
καταστάσεις, βοηθάει τους έντονα
εργαζόμενους να καταπολεμήσουν το στρες με φυσικό τρόπο,
να τονώσουν τον κουρασμένο
οργανισμό τους και να βελτιώσουν
την ερωτική τους διάθεση.

Το ginseng είναι ένα από τα πιο ευεργετικά βότανα της φύσης. Δεν είναι τυχαίο ότι
αποκαλείται η «ρίζα της ζωής». Αποτελεί
ασπίδα για τον οργανισμό έναντι του
στρεσογόνου ρυθμού ζωής, αφού ενισχύει
τις αντιστάσεις του οργανισμού και τον
βοηθά να προσαρμοστεί ομαλά και να
ανταπεξέλθει στις στρεσογόνες καταστάσεις. Το Korean Ginseng Root Extract
(Panax ginseng) της Solgar θεωρείται η
πιο τονωτική μορφή Ginseng. Έχει προσαρμογενείς ιδιότητες και έτσι βελτιώνει
την αντοχή στο σωματικό, διανοητικό και
περιβαλλοντικό στρες. Χαρίζει σωματική
και διανοητική ευεξία, αφού δρα κατά της
κόπωσης και της αδυναμίας.

Solgar
Ashwagandha Root
Extract
Ένα βότανο με
τονωτικές ιδιότητες!
Η Ashwagandha (Withania
somnifera) είναι ένα βότανο
με τονωτικές και προσαρμογενείς ιδιότητες που κατέχει
σημαντική θέση στην πρακτική της αρχαίας ινδικής ιατρικής. Συμβάλλει στον έλεγχο
του στρες, της ανησυχίας, του
χρόνιου άγχους, στο σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης, στη
βελτίωση των σεξουαλικών
επιδόσεων, και συνεισφέρει
στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
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ΑσκΗσΗ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

FITNESS

Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο και κολύμπι,
είναι οι μορφές άσκησης που σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό μπορούν να υιοθετηθούν από
όλους! Tα τελευταία χρόνια βλέπουμε -ευτυχώςολοένα και περισσότερους ανθρώπους κάθε
ηλικίας να έχουν εντάξει την άσκηση στην
καθημερινότητά τους, κάτι που σύμφωνα με
τον γυμναστή-προπονητή κ. Γρηγόρη Αμβράζη,
σηματοδοτεί μια πραγματική «επανάσταση». Με
τη βοήθειά του, «ακτινογραφούμε» τα οφέλη
της άσκησης σε κάθε ηλικία.

«Ο

κόσμος έχει ανάγκη από γυμναστική και το καλό είναι
ότι στην Ελλάδα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η
γυμναστική είναι υγεία. Βιώνουμε μια επανάσταση. Ο
κόσμος βλέπει το όφελος και πλέον δεν τον αφορά μόνο η εμφάνιση,
αλλά ουσιαστικά η υγεία του», υπογραμμίζει ο κ. Γρηγόρης Αμβράζης.
Όσο για το ποια άσκηση είναι η κατάλληλη; Σε όλες τις ηλικίες ενδείκνυται η αερόβια άσκηση, όπως το τρέξιμο, το περπάτημα, το ποδήλατο και το κολύμπι, με το τελευταίο να αποτελεί ιδανική επιλογή
για άτομα που πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα (όπως πόνους
στη μέση, στα γόνατα και στον αυχένα), καθώς η άνωση του νερού
αποσυμφορεί τις πιέσεις που υφίστανται οι σύνδεσμοι και γενικά το
μυοσκελετικό σύστημα. Πιο αναλυτικά:
Παιδιά: Στα παιδιά θα πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες επιβαρύνσεις και να προτιμώνται οι παιγνιώδεις μορφές άσκησης. «Στόχος
μας είναι να γυμνάσουμε το παιδί, χωρίς να υποφέρει μυϊκά, χωρίς
επιβαρύνσεις. Γι’ αυτό και επιλέγουμε ασκήσεις στο νερό (με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το κολύμπι), όπου δεν υπάρχει βαρύτητα ή ασκήσεις με ελαφρά λάστιχα ή μόνο με το βάρος του σώματος
(π.χ. το παιδί ξαπλώνει μπρούμυτα και με το παράγγελμα του γυμναστή
σηκώνεται και τρέχει γρήγορα εμπρός, συνδυάζοντας νευρομυϊκό συντονισμό, αντανακλαστικά, αλλά και ταχύτητα)», λέει ο ειδικός. Αυτοί οι
τρόποι άσκησης συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού.
Προέφηβοι - Έφηβοι: Ο κ. Αμβράζης μας λέει πως πρόσφατες
έρευνες δείχνουν ότι στην προεφηβεία, σε αντίθεση με όσα λέγονταν
μέχρι σήμερα («τα παιδιά δεν πρέπει να σηκώνουν βάρη»), η άσκηση
με αντιστάσεις παράγει υποτυπώδεις ηλεκτρικούς σπινθήρες στους
οστεοβλάστες, οπότε έχουμε καλύτερη ανάπτυξη του παιδιού και καλύτερη οστική πυκνότητα. Άρα, ανατρέπεται εκείνο που ακούγαμε επί
χρόνια, «δεν κάνω βάρη, γιατί θα μείνω κοντός».
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Αμβράζης Γρηγόρης
Γυμναστής- Προπονητής
O Γρηγόρης Αμβράζης γεννήθηκε
στο Βόλο τον Ιανουάριο του 1979.
Σπούδασε Τ.Ε.Φ.Α.Α. στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
έκτοτε έχει συμμετάσχει σε πολλά
σεμινάρια επιμόρφωσης και
εξειδίκευσης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και έχει πιστοποιηθεί σε
τομείς, όπως Personal Training, TRX
Training, Functional Training, Άσκηση
και Εγκυμοσύνη (κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά),
εσωτερική ποδηλασία (indoor cycling).
Από το 1994, έχει διακριθεί με τη
συμμετοχή του στο Ολυμπιακό
Άθλημα ΚΑΝΟΕ. Έχει υπάρξει
πανελληνιονίκης και μέλος της
Εθνικής Ομάδας σε κατηγορίες
παίδων - εφήβων αλλά και αντρών.
Στη συνέχεια έχει υπάρξει 5 φορές
Μαραθωνοδρόμος, έχει συμμετάσχει
σε 4 αγώνες τριάθλου τύπου half
ironman 70,3, αλλά και IRONMAN FINISHER σε 10 ώρες και 38
λεπτά. Επίσης έχει συμμετάσχει σε
16 ημιμαραθώνιους και πολλούς
λαϊκούς αγώνες 5-10 χμλ! Είναι μέλος
του Συλλόγου Athletes for Animal
rights και έχει πραγματοποιήσει τον
διάπλου του Παγασητικού Κόλπου,
κολυμπώντας τη θαλάσσια διαδρομή
από τη Μήλινα έως το λιμάνι του
Βόλου για τα δικαιώματα των ζώων. Τα
τελευταία 8 χρόνια είναι κάτοχος του
γυμναστηρίου Athleta Sport Club στον
Βόλο και σύντομα ετοιμάζει και νέες
επαγγελματικές δραστηριότητες!
Σπ. Σπυρίδη 30, Βόλος
τηλ. 6946506886
e-mail: canoegreg69@yahoo.gr
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Για τους έφηβους, επιλέγουμε δυναμικές ασκήσεις (π.χ. καθίσματα,
πιέσεις, κάμψεις, προβολές). Χρησιμοποιούμε βάρη, αφού όπως είπαμε
παραπάνω, βοηθούν στην ενίσχυση του σκελετού, αποφεύγοντας όμως
τις υπερβολές.
Ενήλικες-Μεσήλικες: Ο νεαρός ενήλικας, που δεν έχει εντάξει την
άσκηση στην καθημερινότητά του, μπορεί να ξεκινήσει με περπάτημα ή
τρέξιμο ή ποδήλατο. Στόχος στην περίπτωση αυτή είναι η ενεργοποίηση
του αερόβιου συστήματος του οργανισμού, δηλαδή της μηχανής καύσης
του σώματος (κατ΄ αντιστοιχία, το μυοσκελετικό σύστημα είναι το «σασί»
του οργανισμού, διευκρινίζει ο ειδικός). Είναι ωστόσο πολύ σημαντικό,
επειδή οι περισσότεροι από εμάς σε αυτήν την ηλικία αρχίζουμε να
έχουμε προβλήματα με το μυοσκελετικό μας σύστημα, να ενισχύσουμε
τις εν τω βάθει μυϊκές ίνες, τους μύες δηλαδή που βρίσκονται κοντά
στα κόκαλα, που καθορίζουν την ορθοσωμία μας. Για την εκγύμναση
αυτών των ομάδων, κατάλληλες είναι οι ασκήσεις με λάστιχα, το TRX, οι
ασκήσεις που έχουν σχέση με την ισορροπία, με μεγάλες μπάλες pilates
ή με bosu (μισή μπάλα pilates), που ισχυροποιούν το σώμα, χωρίς να
αλλάζουν το σχήμα του. Πρόκειται για άκρως λειτουργικές ασκήσεις,
που βοηθούν πάρα πολύ στα μυοσκελετικά προβλήματα. Γιατί τα βάρη
ναι μεν μας δυναμώνουν, επηρεάζουν όμως μόνο τις επιφανειακές στιβάδες και αλλάζουν το περίγραμμα του σώματός μας «κάνοντάς το να
φαίνεται μυώδες ή "φουσκωμένο"».
Γενικά, τα τελευταία χρόνια, η γυμναστική κινείται προς τις πολυαρθρικές ασκήσεις, το λεγόμενο functional training ή λειτουργική προπόνηση. Η λειτουργική προπόνηση είναι η καινούργια τάση στο training
και βασίζεται στις φυσικές κινήσεις που μπορεί να κάνει το ανθρώπινο
σώμα μέσα στον χώρο και προς όλες τις κατευθύνσεις. Στη λειτουργική
προπόνηση για παράδειγμα δεν θα κάνουμε την κλασική προβολή προς
τα εμπρός, αλλά θα κάνουμε προβολή προς το πλάι, χρησιμοποιώντας
μαζί κάποιο βάρος (π.χ. kettlebell) ή κάποιο λάστιχο.
Με αυτήν τη μέθοδο δεν ισχυροποιούμε απλώς έναν μυ του σώματος,
π.χ. δικέφαλο, τρικέφαλο, όπως κάναμε μέχρι τώρα, αλλά βοηθούμε το
κεντρικό νευρικό σύστημα να ενώσει όλες τις αρθρώσεις. Έχουμε δει
εντυπωσιακές αλλαγές με αυτό, τόσο σε αθλητές, όσο και σε απλούς
αθλούμενους.
Στους ενήλικες, η άσκηση βοηθά στην πρόληψη και στην αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων, δυναμώνει την καρδιά, βελτιώνει
την αναπνοή, αυξάνει την αντοχή, ενώ βελτιώνει και την ψυχολογία. Οι
ενδορφίνες που παράγονται κατά τη διάρκεια της άσκησης και μετά,
βελτιώνουν σημαντικά τη διάθεση.
Mηχανήματα ή ελεύθερα βάρη; Τι είναι πιο ασφαλές;
Τα μηχανήματα είναι η πιο ασφαλής λύση, όταν κάποιος ξεκινάει την
άσκηση. «Ωστόσο, όλοι μας καθόμαστε 8 ώρες την ημέρα στο γραφείο
μας κάθε μέρα. Δεν θέλουμε να πάμε σε ένα γυμναστήριο και να ακούσουμε ξανά τη λέξη “κάτσε” για άλλη μια φορά», παρατηρεί πολύ εύστοχα ο κ. Αμβράζης.

FITNESS
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Solgar
Whey To
Go® Protein
Powder
Δυνατό &
υγιές σώμα
Η Whey To Go®
Protein της Solgar
είναι μια υψηλής
βιολογικής αξίας
πρωτεΐνη από ορό
γάλακτος, για
μέγιστη απόδοση,
αποκατάσταση,
επιδιόρθωση και
ανάπτυξη του μυϊκού ιστού μετά την
άσκηση. Περιέχει
διατροφικά στοιχεία
σημαντικά για τη
σωστή λειτουργία
του ανοσοποιητικού. Ιδανική για
επαγγελματίες
και ερασιτέχνες
αθλητές, τραυματίες,
μετεγχειρητικούς
ασθενείς, ηλικιωμένους, για τον έλεγχο
του βάρους και για
νέους ανθρώπους
που δεν καλύπτουν
τις πρωτεϊνικές
απαιτήσεις τους
μέσω της διατροφής.
Τροφοδοτεί τους
μύες του σώματος
και συντελεί στον
έλεγχο του βάρους
και στη σταθεροποίηση της διάθεσης.

Solgar
Πολυβιταμίνες
MultiPlus™
Δύναμη και
ενέργεια
Η προηγμένη
γενιά πολυβιταμινών
MultiPlus™ περιέχει
εκχυλίσματα από
16 φρούτα και
λαχανικά, τα οποία
αποτελούν μία εξαιρετική φυτική βάση
για τα υπόλοιπα
δραστικά συστατικά
της πολυβιταμίνης,
καθώς ως φυσική
πηγή αναγνωρίζεται
πολύ εύκολα από
τον οργανισμό και
απορροφάται σε
μεγαλύτερο βαθμό.
Παρέχουν τις
βασικές βιταμίνες
και μέταλλα που
χρειάζεται ο οργανισμός για να καλύψει
τις καθημερινές του
ανάγκες σε θρεπτικά
συστατικά. Για τους
ανθρώπους που
ασκούνται, κατάλληλη είναι η βιταμίνη
MultiPlus™ της
σειράς, που συμβάλλει στην αύξηση των
επιπέδων ενέργειας.

προτείνει...

Nature’s
Bounty
Myoleptin
CLA 1500mg
Υψηλής
ισχύος CLA
Το συμπλήρωμα διατροφής Myoleptin
CLA της Nature’s
Bounty περιέχει συζευγμένο λινολεϊκό
οξύ από καρθαμέλαιο, που συμβάλλει
στη μείωση του
λίπους του σώματος,
ενώ ταυτόχρονα
επιδρά θετικά στη
διατήρηση του μυϊκού ιστού. Θεωρείται
κατάλληλο για άτομα
που επιθυμούν
έλεγχο του βάρους
τους, καθώς επίσης
και για αθλητές
και αθλούμενους.
Παρασκευάζεται με
ειδική διαδικασία
παραγωγής, που
διατηρεί ακέραια τα
οφέλη του ελαίου
για τον οργανισμό.

Solgar
L-Carnitine
1500mg
Liquid
Ενέργεια να
την πιεις!
Καρνιτίνη σε υγρή
μορφή για καλύτερη
απορρόφηση και
αφομοίωση, είναι το
μυστικό της Solgar
για τους πρωταθλητές στη ζωή και
το γυμναστήριο. Η
καρνιτίνη είναι ένα
απαραίτητο αμινοξύ
χρήσιμο για την
παραγωγή ενέργειας, που παράλληλα
ελαττώνει τα επίπεδα της χοληστερίνης
και των τριγλυκεριδίων στο αίμα.
Τα οφέλη της
L-καρνιτίνης στην
απόδοση ενέργειας,
στις αθλητικές επιδόσεις, στην αντοχή
και στην άσκηση
έχουν τεκμηριωθεί
σε πολλές κλινικές
μελέτες, καθιστώντας το έτσι απαραίτητο συμπλήρωμα
για αθλητές αλλά και
αθλούμενους.
Με υπέροχη φυσική
γεύση λεμόνι, ενέργεια και ευεξία δεν
συνδυάστηκαν πότε
ξανά τόσο ιδανικά!

Solgar
Kangavites
Multivitamin
Formula
Ενισχύει την
υγεία των
παιδιών
Η πολυβιταμίνη
Kangavites Formula
Chewable Tabs είναι
ειδικά σχεδιασμένη
για juniors, σύμφωνα με τις πλέον
πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και
δεδομένα. Αποτελεί
μία πολυφόρμουλα
βιταμινών, μετάλλων
και ιχνοστοιχείων
εμπλουτισμένη με
λεκιθίνη, σκόνη
καρότου-παντζαριού-φράουλαςμήλου-μπρόκολουβερίκοκου, κιτρικά
βιοφλαβονοειδή,
καροτενοειδή και
καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς.
Ενισχύστε και
τονώστε την υγεία
των παιδιών σας
με την μασώμενη
πολυβιταμίνη της
Solgar, με ευχάριστη γεύση τροπικά
φρούτα, που είναι
ειδικά σχεδιασμένη
για τις ανάγκες τους
με 14 βιταμίνες και
11 μέταλλα.
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«Ξεκινάμε λοιπόν από τα όργανα, αλλά δεν μένουμε εκεί. Ισχυροποιούμε άρθρωση ανά άρθρωση στα
μηχανήματα και στη συνέχεια, περνάμε στα ελεύθερα βάρη. Έχει αλλάξει πια η προσέγγιση. Ακόμη κι
αν αυξήσεις το βάρος σε ένα όργανο, το ερέθισμα
είναι το ίδιο». Σύμφωνα με τον ειδικό, είναι σημαντικό ο αθλούμενος να μην κάνει μηχανικές κινήσεις,
αλλά να προσπαθεί να κάνει μία διαφορετική άσκηση κάθε φορά.
Ηλικιωμένοι: Και εδώ έχει θέση η αερόβια άσκηση (π.χ. περπάτημα, ποδήλατο, κολύμπι), αν όμως
συνδυαστεί και με ελαφριές αντιστάσεις, συμβάλλει
στην ενίσχυση του μυοσκελετικού συστήματος, επισημαίνει ο κ. Αμβράζης.
Πολύ μεγάλο όφελος από αυτό το είδος άσκησης
μπορούν να έχουν οι γυναίκες που βρίσκονται κοντά
στην εμμηνόπαυση, αφού οι ελαφριές αντιστάσεις
αυξάνουν την οστική πυκνότητα. Σε αυτές τις ηλικίες, εκτός από το σώμα, σημαντικά είναι τα οφέλη
και στην ψυχολογία. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο κ.
Αμβράζης σε αυτές τις ηλικίες, συνηθίζουμε να λέμε
«να νιώθεις δυνατός. Γιατί αν νιώθεις δυνατός, θα
είσαι!»
Πόσο σημαντικό είναι να
έχουμε τον κατάλληλο
εξοπλισμό;
«Είναι το πιο σημαντικό. Π.χ. τα
παπούτσια παίζουν καθοριστικό
ρόλο. Στα περισσότερα αθλήματα, η βάση του σώματος
είναι τα πόδια, άρα εκεί δεχόμαστε τις επιβαρύνσεις.
Αν, μάλιστα, ο ασκούμενος
έχει κάποιο βάρος παραπάνω, θα πρέπει να δούμε
πώς πατάει, με ένα πελματογράφημα (εξέταση που αναλύει την κατανομή των πιέσεων
κατά τη στάση και τη βάδιση),
ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο
παπούτσι.
Επίσης, τα ρούχα θα πρέπει
να είναι διαπνέοντα, να μην
είναι πολύ συνθετικά, να είναι ανάλαφρα το καλοκαίρι
κ.ο.κ», σημειώνει ο ειδικός.
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«Κι αν κάποιος δεν έχει χρόνο να ασκείται συστηματικά, τι επιλογές υπάρχουν;», ρωτάμε τον ειδικό, για
να πάρουμε την αφοπλιστική απάντηση: «Όλοι έχουν
χρόνο, το θέμα είναι οι προτεραιότητες». Το περπάτημα είναι η πιο απλή μορφή άσκησης. Ένα ποδήλατο
για να πάει κανείς στη δουλειά του, ένα έντονο βάδην
20-30 λεπτών, το να πάει κάπου με τα πόδια και όχι με
το αυτοκίνητο, το να χρησιμοποιεί τη σκάλα αντί για το
ασανσέρ, είναι πολύ σημαντικά βήματα που θα μπορούσε κανείς να ακολουθεί 2-3 φορές την εβδομάδα
ή/και κάθε μέρα!
«Το παν», καταλήγει ο ειδικός, «είναι να ξεφύγουμε
από τη στατικότητα, που είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου».

Πώς θα αποφύγουμε
τους τραυματισμούς;
Για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς,
σε οποιοδήποτε σπορ ή άθλημα, θα πρέπει
να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την ένταση
και τη διάρκεια της άσκησης. «Υπάρχει
ένας κανόνας που χρησιμοποιούμε εμείς
οι προπονητές, ο κανόνας του 10%: ορίζει
ότι κάθε εβδομάδα ή κάθε προπονητική
μονάδα ή κάθε προπονητικό μεσόκυκλο
(κάθε μεσόκυκλος διαρκεί 3-6 εβδομάδες),
προσθέτουμε 10% σε ένταση και διάρκεια.
Δηλαδή, σε κάποιον αθλούμενο που έκανε
π.χ. 30 λεπτά περπάτημα δεν θα πάμε
κατευθείαν στη μία ώρα, αλλά αυξάνουμε
τη διάρκεια και την ένταση προοδευτικά»,
τονίζει ο κ. Αμβράζης.
Επίσης, η αερόβια άσκηση χωρίς αντιστάσεις, αυξάνει τις πιθανότητες για τραυματισμό. «Κάποιος που τρέχει μόνος του, είναι
πολύ πιθανό κάποια στιγμή να τραυματιστεί. Αν δεν φροντίσουμε να ενισχύσουμε
το μυϊκό σύστημα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους (π.χ. κάνοντας ασκήσεις με
βάρη ή με το βάρος του σώματος), αυτό θα
διαμαρτυρηθεί», εξηγεί ο ειδικός.

healthy

ΥΓΕΙΑ

ΟΡΜΟνΕσ
ΤΟ «ΡΟΛΟΪ» ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
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Η
της Νεκταρίας Καρακώστα

Οι ορμόνες απαρτίζουν
έναν «μαγικό» όσο και
γοητευτικό κόσμο που
υπάρχει, κυκλοφορεί και
δρα μέσα μας, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά
του φύλου μας και την
ποιότητα της ζωής μας.
Πρόκειται για τους χημικούς αγγελιοφόρους του
σώματός μας, η διαταραχή των οποίων μπορεί να
επηρεάσει τη διάθεση,
το βάρος, την κατάσταση
της υγείας, την ίδια την
ύπαρξή μας. Από τι εξαρτάται η ορμονική ισορροπία; Ποιες είναι οι πιο
συχνές ορμονικές διαταραχές και με ποια συμπτώματα εκδηλώνονται
αν συμβούν; Η ενδοκρινολόγος- διαβητολόγος,
κ. Ρωξάνη Τόκου, μας δίνει όλες τις απαντήσεις.

σύλληψη, η καλή έκβαση μιας εγκυμοσύνης, η γέννηση, η ανάπτυξή μας, το ύψος μας, το σωματικό μας
βάρος, η γονιμοποιητική μας ικανότητα, ο θηλασμός, οι
μορφολογικές και ψυχολογικές διαφορές των δύο φύλων, η ποιότητα του δέρματος, των μαλλιών μας καθώς και το φαινόμενο της
γήρανσης, όλα είναι θέμα ορμονών. «Οι ορμόνες είναι οι χημικοί
αγγελιαφόροι του οργανισμού. Παράγονται κατά κύριο λόγο στους
ενδοκρινείς αδένες και, ταξιδεύοντας μέσω της κυκλοφορίας του
αίματος, φτάνουν στα διάφορα όργανα. Εκεί διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη ρύθμιση πολλών και διαφορετικών λειτουργιών
και διαδικασιών, όπως η ανάπτυξη, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγή και πολλές άλλες», τονίζει η ειδικός.
Ορμόνες όπως η θυροξίνη, που ρυθμίζει τον μεταβολισμό μας, η
προλακτίνη (PLR) που είναι απαραίτητη κατά την περίοδο του θηλασμού, η κορτιζόλη, και οι ορμόνες του φύλου, είναι ενδεικτικές
της σημασίας και του ρόλου των ορμονών στην καλή λειτουργία
του οργανισμού. Σε ένα παιδί/ έφηβο, η αυξητική ορμόνη, συνεπικουρούμενη αργότερα από τις ορμόνες του φύλου, θα ρυθμίσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη σε ενήλικο, ενώ οι ορμόνες του
φύλου (οιστρογόνα και προγεστερόνη στις γυναίκες, τεστοστερόνη

ΥΓΕΙΑ

στους άνδρες) θα είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη των
χαρακτηριστικών που διακρίνουν κάθε φύλο, τον εμμηνορρυσιακό κύκλο στις γυναίκες και, βέβαια, την αναπαραγωγή. Οι πιο σημαντικές βιολογικές στιγμές της ζωής
μας είναι επομένως αποτέλεσμα ισορροπημένης παραγωγής και δράσης αυτών των ουσιών.
Όπως σημειώνει η κ. Τόκου, οι ορμόνες είναι «εξειδικευμένα χημικά μηνύματα», μιας και δρουν μόνο σε ορισμένα όργανα, τα οποία ονομάζονται όργανα – στόχοι.
Παρ’ όλα αυτά, κάθε ορμόνη μπορεί να δρα παράλληλα σε
πληθώρα οργάνων. Έτσι, συνήθως, περισσότερες από μια
ορμόνες συνεργάζονται αρμονικά, ώστε να επιτευχθεί η
λεπτή ισορροπία των λειτουργιών του οργανισμού.
«Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, όσον αφορά στη ρύθμιση του μεταβολισμού μας, οι θυρεοειδικές ορμόνες θα
συνεργαστούν με την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, ορμόνες
που ειδικεύονται στη διαχείριση της ενέργειας που προσλαμβάνουμε από τις τροφές. Θα συνεργαστούν επίσης με την
κορτιζόλη και την αδρεναλίνη που εκκρίνονται σε περίπτωση
ανάγκης, αλλά και τη λεπτίνη και η γκρελίνη που ενέχονται
στο μηχανισμό που καθοδηγεί την πρόσληψη τροφής», εξηγεί
η ειδικός.

"

Ο σύγχρονος
τρόπος ζωής, που
χαρακτηρίζεται από
αυξημένο στρες,
κακές διατροφικές
συνήθειες, αύξηση της
καθιστικής ζωής και της
παχυσαρκίας ευθύνεται,
σε μεγάλο βαθμό,
για την αύξηση της
συχνότητας εμφάνισης
ορμονικών
διαταραχών

Ορμονικές διαταραχές
Η ενδοκρινολόγος παρατηρεί πως ο σύγχρονος τρόπος ζωής,
που χαρακτηρίζεται από αυξημένο στρες, κακές διατροφικές
συνήθειες, αύξηση της καθιστικής ζωής και της παχυσαρκίας
ευθύνεται, σε μεγάλο βαθμό, για την αύξηση της συχνότητας
εμφάνισης ορμονικών διαταραχών.
Πιο ευάλωτες στην εμφάνιση ορμονικών διαταραχών
είναι οι γυναίκες, τόσο γιατί ορισμένες παθήσεις, όπως
οι θυρεοειδοπάθειες δείχνουν να προτιμούν το γυναικείο
φύλο, όσο και γιατί, λόγω του έμμηνου κύκλου, οι γυναικείες ορμόνες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στη
διάρκεια ενός μήνα και μπορούν να συμπαρασύρουν στη
διακύμανση αυτή και άλλες ορμόνες. Γι’ αυτό και είναι
πολύ πιο πιθανό να ακούσεις μια γυναίκα να λέει «οι ορμόνες μου τρελάθηκαν».
Στο φάσμα των ορμονικών διαταραχών εντάσσεται, όπως προαναφέραμε, και η εμμηνόπαυση, που παρόλο που δεν αποτελεί
νόσημα, εγείρει προβλήματα ενδοκρινολογικής φύσεως.
«Οι συχνότερες ορμονικές διαταραχές που παρατηρούνται στις μέρες μας είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, που
οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης ή σε αντίσταση του οργανισμού στη δράση της, ο υποθυρεοειδισμός,
κυρίως λόγω θυρεοειδίτιδας, και οι διαταραχές των γυναι-
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κείων φυλετικών ορμονών, συνηθέστερα στο πλαίσιο
του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών», υπογραμμίζει η κ. Τόκου.
Μπορεί οι μεσογειακές χώρες να εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα παθήσεων του θυρεοειδούς, λόγω
έλλειψης ιωδίου στο πόσιμο νερό και, κατά συνέπεια,
στη διατροφική αλυσίδα, στην πραγματικότητα όμως

η

οι θυρεοειδοπαθείς δεν έχουν αυξηθεί. Σε αυτό έχει
συμβάλει σημαντικά και η ιωδίωση του αλατιού.
Ανιχνεύονται όμως περισσότερες παθήσεις του θυρεοειδούς, λόγω της βελτίωσης στις κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις και στις απεικονιστικές μεθόδους.
Δεν μιλάμε δηλαδή για πραγματική αύξηση, αλλά για
καλύτερο εντοπισμό των υπαρχόντων κρουσμάτων.

προτείνει...

Solgar
Flaxseed Oil
(Cold Pressed)
Για ορμονική
ισορροπία

Solgar
Evening
Primrose Oil
Για την υγεία
της γυναίκας

Solgar
Formula
B-Complex 50
Κηρύξτε πόλεμο
στο στρες!

Solgar
Selenium
Για την καλή
λειτουργία του
θυρεοειδούς

To Flaxseed Oil
της Solgar περιέχει λινέλαιο ψυχρής
πίεσης, από σπόρους
καλλιεργημένους
χωρίς φυτοφάρμακα,
λιπάσματα και πρόσθετα. Το Flaxseed Oil
προσφέρει ω-6 λιπαρά
οξέα (λινολεϊκό οξύ)
και ω-9 (ολεϊκό οξύ).
Επίσης, αποτελεί πλούσια πηγή α-λινολενικού
οξέος. To Flaxseed Oil
είναι χρήσιμο για την
προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος και
για την ομαλή ορμονική
ισορροπία.

Το έλαιο νυχτολούλουδου
είναι μία από τις λίγες
φυσικές πηγές του πολυακόρεστου γ-λινολενικού οξέος
(GLA). Το GLA μετατρέπεται
σε προσταγλανδίνη, η οποία
συμμετέχει στη ρύθμιση του
καρδιαγγειακού, του νευρικού και του αναπαραγωγικού
συστήματος.
Το συμπλήρωμα Evening
Primrose Oil, από έλαιο
νυχτολούλουδου, προσφέρει
στη γυναίκα όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που
βελτιώνουν την υγεία και την
ευεξία της. Εξαιρετικά χρήσιμο στην αντιμετώπιση των
προεμμηνορροϊκών συμπτωμάτων και των διαταραχών
που επιφέρει η εμμηνόπαυση, ενώ ενισχύει την έκκριση
των σεξουαλικών ορμονών.

Αυτή η αντιστρές φόρμουλα βιταμινών B, περιλαμβάνει όλες τις βασικές
βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαζί με χολίνη και
ινοσιτόλη, οι οποίες είναι
απαραίτητα διατροφικά
στοιχεία για την απελευθέρωση της ενέργειας
από τις τροφές, την ομαλή
λειτουργία του νευρικού
συστήματος και την καλή
υγεία των μαλλιών, των
ματιών και του δέρματος.
Θεωρούνται πολύ σημαντικές για την ισορροπία των
ορμονών, ενώ βοηθούν τον
οργανισμό να αντεπεξέλθει σε στρεσογόνες
καταστάσεις.

To σελήνιο είναι ένα
απαραίτητο για τον
οργανισμό μας ιχνοστοιχείο με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Λειτουργεί σε συνεργασία με τη
βιταμίνη Ε και προστατεύει τον οργανισμό
από τη βλαβερή δράση
των ελεύθερων ριζών.
Επίσης, συμβάλλει στην
τόνωση του ανοσοποιητικού συστήματος, βοηθά στη διατήρηση της
φυσιολογικής λειτουργίας του θυρεοειδούς
αδένα, ενώ παίζει ρόλο
και στη διαδικασία της
σπερματογένεσης. Το
συμπλήρωμα διατροφής
Selenium της Solgar
παρέχει οργανική μορφή
σεληνίου χωρίς μαγιά.
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Σύμπτωμα

Πιθανή ορμονική αιτία

Πολυουρία, πολυδιψία, απώλεια βάρους
Επίμονη ακμή
Έντονη τριχόπτωση
Συναισθηματικές μεταπτώσεις
Πεσμένη διάθεση
Εξάψεις, αμηνόρροια
Άγχος, εκνευρισμός
Ταχυκαρδίες & εφιδρώσεις
Εφιδρώσεις και εξάψεις
Δυσφορία ή δυσθυμία
Έλλειψη ενέργειας, κόπωση
Αϋπνίες

Διαταραχή παραγωγής ινσουλίνης (διαβήτης)
Υπερπαραγωγή ανδρογόνων
Αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, Υποθυρεοειδισμός
Αυξημένη κορτιζόλη
Υπολειτουργία του θυρεοειδούς
Μειωμένα οιστρογόνα
Υπερθυρεοειδισμός
Υπερθυρεοειδισμός
Εμμηνόπαυση
Υψηλά επίπεδα κορτιζόλης, μείωση οιστρογόνων
Υποθυρεοειδισμός
Εμμηνόπαυση

Μπορούμε να τις προλάβουμε;
Όσοι έχουν ιστορικό κληρονομικότητας σε ορμονικές
παθήσεις καλό είναι να υπόκεινται σε ενδοκρινολογικό
έλεγχο για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους.
Η ισορροπημένη διατροφή, η αποφυγή πρόσληψης
βάρους, η κατανάλωση ιωδιούχου αλατιού που προμηθεύει ιώδιο στο θυρεοειδή, ο καλός ύπνος χωρίς αναμμένα φώτα (ώστε να εκκρίνεται ικανοποιητική ποσότητα
μελατονίνης), η συστηματική αλλά όχι υπερβολική άσκηση και η αποφυγή του στρες (που οδηγεί στην έκκριση
κορτιζόλης) είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες και συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας των ορμονών,
επισημαίνει η κ. Τόκου.
Ακόμη και κάποια συμπληρώματα διατροφής μπορούν
να βοηθήσουν, όπως για παράδειγμα το σελήνιο, που από
επιστημονικές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι βοηθά σημαντικά σε περιπτώσεις θυρεοειδίτιδας. Πιο πρόσφατα, άλλες μελέτες έδειξαν ότι η ινοσιτόλη έχει πολύ καλά αποτελέσματα στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.

INFO

Συμπτώματα
Πώς όμως θα καταλάβουμε ότι
πάσχουμε από τέτοια διαταραχή;
Οι ορμονικές διαταραχές «απεικονίζονται» με ιδιαίτερη «ένταση» στο πρόσωπο, στο σώμα
(τριχοφυΐα, ακμή, αλλαγή στο
σωματικό βάρος), αλλά και
στον ψυχισμό του ατόμου.
«Ανάλογα με τη δράση της κάθε ορμόνης
είναι τα σημεία και τα συμπτώματα που προκαλούνται
όταν αυτή διαταραχθεί. Κοινό
σύμπτωμα στα περισσότερα
ενδοκρινικά νοσήματα αποτελεί
η κακή διάθεση και η εύκολη κόπωση, αλλά και οι διαταραχές της εμμήνου
ρύσης στις γυναίκες. Πιο ειδικά συμπτώματα
μπορεί να αφορούν την καρδιακή λειτουργία
(π.χ. ταχυκαρδία και αρρυθμίες στον υπερθυρεοειδισμό), την εντερική λειτουργία (π.χ.
δυσκοιλιότητα στον υποθυρεοειδισμό), το
δέρμα (π.χ. ακμή στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών)», εξηγεί η ειδικός.

Ρωξάνη Τόκου
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Βασιλέως Παύλου 6, Βούλα
κιν. 6937093318
roxanitokou@gmail.com
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της Νεκταρίας Καρακώστα

Οδοιπορικό στον
Αργοσαρωνικό
Άμεσα συνδεδεμένος με την
ιστορική εξέλιξη του νεότερου
ελληνικού κράτους, αλλά
και με τις σημαντικότερες
πολιτικές στιγμές της
εθνικής παλιγγενεσίας, ο
Αργοσαρωνικός Κόλπος
προσφέρει ποικιλία σε πλήθος
διαφορετικών επισκεπτών,
αποτελώντας ταυτόχρονα τόπο
διακοπών, μία απλή ευκαιρία
εξόρμησης για τον ταξιδιώτη
του Σαββατοκύριακου, αλλά
-γιατί όχι- και μία καλή επιλογή
για μονοήμερη εκδρομή.
Σύμμαχοι σε αυτό, οι μικρές
αποστάσεις από την Αθήνα, τα
πευκόφυτα τοπία και τα καθαρά
νερά του.

Ύδρα
Σαλαμίνα

Αγκίστρι
Πόρος

ΤΑΞΙΔΙ

Αίγινα

Σαλαμίνα

Ε

Σπέτσες

Μέθανα

ίναι το μεγαλύτερο από
τα νησιά του Σαρωνικού,
η θάλασσά του δε απετέλεσε το σκηνικό της θρυλικής
ομώνυμης ναυμαχίας το 480
π.Χ. Έχοντας τεράστια ιστορική σημασία, προσφέρει
αφθονία τόπων επίσκεψης:
Το Σπήλαιο του Ευριπίδη, η
αρχαία πόλη, αλλά και νεώτερα μνημεία, όπως ο τάφος
του ήρωα της επανάστασης
Γεωργίου Καραϊσκάκη αλλά
και αξιοθέατα όπως το σπίτι
του Άγγελου Σικελιανού, ο
πέτρινος φάρος στο ακρωτήρι Λυκόπουλο κ.ά. Αξιόλογοι
προορισμοί επίσης είναι οι
ναοί της Παναγίας της Ελευθερώτριας και του Αγίου
Μηνά αλλά και η Ιερά Μονή
Υπαπαντής, η Μονή του Αγίου Νικολάου Λεμονιών και η
Μονή Φανερωμένης.
Η Σαλαμίνα προσφέρει
ευρύ πεδίο επιλογών διασκέδασης και εστιατορίων,
με σύγχρονα καταλύματα και
τοπία με αρκετές φυσικές
ομορφιές, ενώ βρίσκεται σε
απόσταση αναπνοής από την
Αττική.
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Αίγινα

Μ

ε μία ιστορική πρωτιά, προηγείται των υπολοίπων νησιών του Αργοσαρωνικού, καθώς
εδώ ο Καποδίστριας παρέλαβε την εξουσία το
1828, συνδέοντας άμεσα το όνομά της με τον πρώτο Κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας. Η αίγλη της
εποχής την συνοδεύει και σήμερα, έχοντας όχι
μόνο παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά
αρχοντικά και μέγαρα που έχουν παίξει σημαίνοντα ρόλο στα πρώτα χρόνια του νέου ελληνικού
κράτους.
Σήμερα, εκτός από την ιστορική της αξία, έχει
ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία καθώς ο πολιούχος άγιός της, ο Άγιος Νεκτάριος, αποτελεί έναν
από τους πλέον σύγχρονους αγίους - πολλοί είναι
αυτοί που τάζουν τα παιδιά τους στον Άγιο και τα
βαφτίζουν στα βαφτιστήρια του νησιού, καθιστώντας το νησί ταυτόχρονα και τόπο θρησκευτικού
τουρισμού.
Προσιτή σε μόλις 35 λεπτά από το λιμάνι του
Πειραιά με «δελφίνι» ή σε 1 ώρα και 35 λεπτά με
ferry boat, η ομώνυμη πόλη της Αίγινας αποτελεί
και το λιμάνι της.
Οι τουριστικές υποδομές θα ικανοποιήσουν τον
ταξιδιώτη, με ποικιλία καταστημάτων εστίασης,
αλλά και διαμονής, ενώ υπάρχουν ΜΜΜ αλλά και

αμαξάκια για τις μετακινήσεις. Εκτός από την πόλη
της Αίγινας, δημοφιλείς προορισμοί είναι το Βαθύ,
η Αγία Μαρίνα, ενώ από την Πέρδικα ξεκινούν καραβάκια για αποδράσεις στο νησάκι της Μονής και
για μοναδικές παραλίες.
Για τους πιο «ψαγμένους» ταξιδιώτες, υπάρχει ο
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ναός της Αφαίας, το
Αρχαιολογικό Μουσείο, ο προϊστορικός οικισμός
της Κολώνας, αλλά και το Μοναστήρι του Αγίου
Νεκταρίου, ο Πύργος του Μαρκέλλου και πολλοί
ναοί.

Αγκίστρι

Σ

ε κοντινή απόσταση από την Αίγινα, το Αγκίστρι αποτελεί εξίσου δημοφιλή προορισμό ταχύπλοων, γιοτ και
ιστιοπλοϊκών. Απέχει μόλις 45’ λεπτά από τον Πειραιά με
«δελφίνι», ενώ υπάρχει και σύνδεση με ferry boat. Παρά το
μικρό του μέγεθος, η σύνδεσή του με την Αίγινα αλλά και
οι υποδομές του μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό
τουριστών.
Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μεγαλοχώρι, ενώ
υπάρχει και το παλιό χωριό το Καντούντι. Υπάρχει ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, που μπορεί να οδηγήσει τον
επισκέπτη στις μαγευτικές παραλίες του νησιού, όπου τα
πεύκα φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι τη θάλασσα.
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Πόρος

η
προτείνει...

Α

πέχει μόλις 10 λεπτά από το πελοποννησιακό
χωριό του Γαλατά αλλά έχει πρόσβαση και από
τον Πειραιά με «δελφίνι» ή ferry boat. Νησί με σημαντικές τουριστικές υποδομές, καταπράσινο και
όμορφες παραλίες προσβάσιμες οδικώς με λεωφορείο, μηχανάκι ή και ποδήλατο και διά θαλάσσης με
καΐκι, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για στιγμές χαλάρωσης, προσφέροντας πολλές επιλογές.
Από τα μέρη που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος,
είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, με ευρήματα από το
Ναό του Ποσειδώνος και την αρχαία Τροιζήνα, τον
μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, την Χατζοπούλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Μοναστήρι της
Ζωοδόχου Πηγής.
Το Κέντρο Εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Πόρου,
του Πολεμικού Ναυτικού, στεγάζεται στα παλαιά
ανάκτορα του Όθωνα.

Solgar
Προβιοτικά
Κομμάτι του φαρμακείου
των διακοπών
Τα προβιοτικά της Solgar είναι ο
απαραίτητος σύμμαχός του οργανισμού μας στις περιόδους που γίνεται
λήψη αντιβιοτικών, αντισυλληπτικών
ή κορτικοειδών, σε περιπτώσεις
εμφάνισης δάρροιας ή δυσκοιλιότητας. Συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας, στην
ανακούφιση από τα συμπτώματα του
ευερέθιστου εντέρου, αλλά και στην
καλύτερη λειτουργία ολόκληρου του
οργανισμού!
Τα προβιοτικά είναι φιλικοί μικροοργανισμοί που κατοικούν στην
πεπτική οδό, εξασφαλίζοντας την
απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στα
φιλικά και τα παθογόνα βακτήρια.
Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύουν
το πεπτικό και το γαστρεντερικό
σύστημα, βοηθώντας στην καλύτερη
πέψη και απορρόφηση των τροφών,
στην παρασκευή των βιταμινών, ενώ
ταυτόχρονα ενισχύουν την αποτοξινωτική δράση του οργανισμού από
βλαβερά στοιχεία που εισάγονται
μέσω της διατροφής.
Η Solgar σας προσφέρει τα προβιοτικά σκευάσματα Advanced
Acidophilus Plus (500 εκ. μικροοργανισμοί/ κάψουλα και Advanced
Multi-Billion Dophilus (5 δις μικροοργανισμοί/ κάψουλα). Είναι 100%
απαλλαγμένα από γαλακτοκομικά
προϊόντα και λακτόζη, μη αλλεργιογόνα, με βελτιωμένο περίβλημα για
ακόμα μεγαλύτερη προστασία των
προβιοτικών στο στομάχι.
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Μέθανα

Σ
Ύδρα

Κ

οσμοπολίτισσα και Αρχόντισσα, πρωταγωνίστρια πλαισιώνοντας την Σοφία Λόρεν στο
«Παιδί και το Δελφίνι» η Ύδρα έχει μία άγρια γοητεία,
εφάμιλλη της Ιταλίδας ντίβας.
Η φυσική σκληρότητα του βραχώδους περιβάλλοντος συνδυάζεται αρμονικά με την ομορφιά των
κρυστάλλινων νερών και την απόλυτα αρμονική αρχιτεκτονική, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα
της ανά τους αιώνες. Το νησί προσφέρει πληθώρα
αξιοθέατων, χωρίς να απεμπολεί και τον σύγχρονο
κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της. Μια σειρά από εστιατόρια και (λιγότερα σε αριθμό) μπαράκια ικανοποιούν
και τους πλέον απαιτητικούς, παρασύροντάς τους σε
ρυθμούς έντονης διασκέδασης. Στην Ύδρα ισχύει
πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Τον
πρώτο λόγο για τις μεταφορές τον έχουν τα γαϊδουράκια και τα θαλάσσια ταξί. Οι πιο όμορφες παραλίες
με τα καταγάλανα νερά που μοιάζουν με πισίνα είναι
προσβάσιμες μόνο με καραβάκια. Το εισιτήριο (πήγαινε-έλα) είναι μεν «τσουχτερό» (μπορεί να φτάσει
και τα 15 ευρώ ανά άτομο), αλλά το σκηνικό θα σας
αποζημιώσει. Γραφικότητα, ομορφιά, θάλασσα, ήλιος
και πολλή ιστορία, συνθέτουν την σύγχρονη εικόνα
ενός νησιού που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα
-σε αξία- πετράδια του στέμματος του Αργοσαρωνικού.
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την πραγματικότητα, πρόκειται για χερσόνησο της Πελοποννήσου, η παρουσία
της θάλασσας όμως, και οι εντυπωσιακές
παραλίες κάνουν τα Μέθανα εφάμιλλα των
νησιωτικών προορισμών. Η χερσόνησος των
Μεθάνων ξεχωρίζει για το φυσικό της κάλλος και είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα για
τα ιαματικά της λουτρά. Απέχοντας 180 χλμ.
από την Αθήνα, αλλά και με σύνδεση από το
λιμάνι του Πειραιά, τα Μέθανα αποτελούν
προορισμό με ιστορική σημασία, λόγω των
πολλών αρχαιολογικών ευρημάτων του,
αλλά και μία καλή ευκαιρία για φρέσκο ψάρι
και μια βουτιά στο νησάκι των Αγίων Αναργύρων.

ΤΑΞΙΔΙ

Σπέτσες
ε ευρωπαϊκό αέρα που τους χαρίζει το εμβληματικό Ποσειδώνιο, τα κτίρια της Αναργυρείου – Κοργιαλενείου Σχολής και τα κτίρια στο
παλιό λιμάνι, αλλά και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό της σπετσιώτικης κατοικίας, οι Σπέτσες
υποδέχονται τον ταξιδιώτη από την Κόστα, το Πορτοχέλι ή τον Πειραιά στην παραδοσιακή «ντάπια» με
τις πολεμίστρες και τα κανόνια.
Η σύνδεση με την ξηρά θυμίζει Βενετία με τα θαλάσσια ταξί να πηγαινοέρχονται ακατάπαυστα, ενώ

Μ

της εντυπωσιακής γιορτής που λαμβάνει χώρα στο
λιμάνι των Σπετσών κάθε χρόνο το δεύτερο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, τόπος διακοπών, κάποτε δε και
τόπος διαπαιδαγώγησης ευπόρων και μη, νέων της
χώρας μας, που φοιτούσαν σε ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά σχολεία του 20ού αιώνα, την Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή των Σπετσών.
Το νησί, πέρα από τις ένδοξες μνήμες του παρελθόντος, απωτέρου ή μη, ως τόπος διακοπών έχει
δύο έντονα χαρακτηριστικά: έντονη διασκέδαση και

τα δίτροχα (μηχανάκια και ποδήλατα), οι άμαξες και
τα μετρημένα στα δάκτυλα τους ενός χεριού ταξί, είναι τα μοναδικά μέσα μεταφοράς που επιτρέπονται
στο νησί. Για να φέρει κάποιος αυτοκίνητο στο νησί
χρειάζεται ειδική άδεια, με εξαίρεση την περίοδο
του Ράλι Κλασικού Αυτοκινήτου που διοργανώνεται κάθε Απρίλιο και ελάχιστες εξαιρέσεις για την
εύρυθμη λειτουργία του νησιού (π.χ. μεταφορές,
ανεφοδιασμός κ.λπ.).
Με πληθώρα καταλυμάτων και τουριστικών υπηρεσιών, μπορεί να φιλοξενήσει πολλά βαλάντια. Η
ποιότητα και η ατμόσφαιρα όμως του νησιού της
Μπουμπουλίνας δεν είναι μόνο τουριστική. Οι βαθιές ιστορικές ρίζες και οι παραδόσεις κρύβονται
σε κάθε γωνιά του ιδιόρρυθμου αυτού μέρους. Τόπος συνάντησης κατά τον εορτασμό της Αρμάτας,

ακριβό φαγητό. Η πίσω πλευρά του νησιού και τα
σημεία εκτός της πόλεως των Σπετσών συνθέτουν
ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς, με κρυστάλλινα
νερά και απέραντο πράσινο. Μία εικόνα καθαρά
αντιπροσωπευτική της ομορφιάς του Αργοσαρωνικού, όπου το πεύκο συναντάει τη θάλασσα. Από
την πίσω πλευρά του νησιού άλλωστε, θα δει κανείς
και τα νησάκια που αποτελούν το σύμπλεγμα της
περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του θρυλικού
νησιού του Νιάρχου, της Σπετσοπούλας.
Απέναντι από τις Σπέτσες, οι ακτές της Ερμιόνης
συνθέτουν με τη φυσική τους δαντέλα και τα κρυστάλλινα νερά ένα σκηνικό μοναδικό που προσέλκυσε τις τελευταίες δεκαετίες πλήθος διασήμων και
γαλαζοαίματων στην περιοχή, δίνοντας ακόμα έναν
ξεχωριστό τόνο σε σχέση με τον υπόλοιπο κόλπο.
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ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΠΑΡΚΑ

Ο
της Νεκταρίας Καρακώστα

Η 24η Μαΐου, Ευρωπαϊκή Ημέρα των
Πάρκων, είναι μια
καλή ευκαιρία για
να διαθέσουμε λίγο
από τον χρόνο μας
και να επισκεφθούμε
κάποιο κοντινό μας
πάρκο. Η φύση, με
τα χρώματα, τις μυρωδιές και τα θαυμαστά είδη φυτών
και ζώων, προσφέρει
στους ανθρώπους
που ζουν στην πόλη
στιγμές χαλάρωσης
και ηρεμίας, ενώ
τους κάνει να συνειδητοποιούν την αξία
της φύσης και την
ανάγκη της προστασίας της.

σκοπός της καθιέρωσης της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πάρκων,
εξάλλου, που γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1999 σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η γνωριμία τους με τους εναπομείναντες αστικούς βιότοπους και η
προώθηση της ιδέας των λεγόμενων «εθνικών πάρκων». Τι είναι όμως
τα εθνικά πάρκα;
Τα εθνικά πάρκα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία έχουν σαν σκοπό να διαφυλάξουν τη φυσική κληρονομιά και την οικολογική ισορροπία
ευρύτερων περιοχών της χώρας, παρέχοντας παράλληλα περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη δυνατότητα πραγματοποίησης φυσιολατρικών
δραστηριοτήτων στους επισκέπτες.
Στο θέμα των εθνικών πάρκων, η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα, αριθμώντας 17 τέτοια πάρκα σε ολόκληρη την επικράτεια. Εμείς
επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα από αυτά!

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό θαλάσσιο πάρκο και το πρώτο
στην Ελλάδα. Eίναι Μέλος του MedPAN (Network of Marine
Protected Areas in the Mediterranean). Είναι αφοσιωμένο
στην προστασία της μεσογειακής φώκιας. Οι προσπάθειες για
την ίδρυσή του ξεκίνησαν το 1970, ενώ η πρώτη απόφαση για
την προστασία της μεσογειακής φώκιας εκδόθηκε το 1986. Η
περιοχή ανακηρύχθηκε «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο» το 1992.
Εδώ υπάρχει ένας μοναδικός συνδυασμός χερσαίων και θαλάσσιων Μεσογειακών βιοτόπων με εκατοντάδες είδη φυτών
και ζώων, αλλά και σημαντικά αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία.
Στις περιοχές όπου η πρόσβαση στο ευρύ κοινό είναι ελεύθερη, οι επισκέπτες μπορούν να ενασχοληθούν με τη κολύμβηση,
την ελεύθερη κατάδυση, την παρατήρηση της άγριας ζωής, την
ερασιτεχνική φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, την επίσκεψη
σε πολιτιστικά μνημεία, το περπάτημα κ.λπ.
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Πάρκο
Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης
«Αντώνης Τρίτσης»
Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης” βρίσκεται εντός του Δήμου Ιλίου και γειτνιάζει με τον Δήμο Αγ. Αναργύρων και με τον Δήμο
Καματερού. Αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανωμένο
πνεύμονα πρασίνου της Αθήνας, με συνολική έκταση
περίπου 1.200 στρεμμάτων, στην περιοχή όπου άλλοτε
υπήρχε το τεράστιο βασιλικό αγρόκτημα. Αυτός ήταν
και ο λόγος για τον οποίο, τη δεκαετία 1850-1860 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή πολλές οικογένειες για να
φροντίσουν τα ζώα και τα υποστατικά του αγροκτήματος.
Το πάρκο περιλαμβάνει έξι τεχνητές λίμνες και έχει
πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ωστόσο, αν και αποτελεί «θησαυρό» στην καρδιά της Αθήνας, παρουσιάζει
κάποια δείγματα εγκατάλειψης. Αυτό, βεβαίως, δεν θα
πρέπει να σας αποτρέψει από το να τον επισκεφθείτε.
Στον χώρο του πάρκου διοργανώνονται διάφορες
εκδηλώσεις, με πολλούς επισκέπτες καθημερινά.
Προσφέρεται για τρέξιμο, για περπάτημα, για ποδηλασία, για βόλτα με τον σκύλο και για πικ νικ. Τα
παιδιά μπορούν να κάνουν ποδήλατο μακριά από τους
κινδύνους που εγκυμονούν οι δρόμοι της πόλης ή να
παίξουν στην παιδική χαρά που βρίσκεται κοντά στην

κεντρική καφετέρια. Επίσης, μια καλή δραστηριότητα
για τα παιδιά είναι και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιεί
στο πάρκο η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί γραφείο στο πάρκο για οργάνωση των
επισκέψεων, κυρίως από σχολεία, ενώ πολλά σαββατοκύριακα πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις για
το κοινό. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να βοηθήσει τα
παιδιά να γνωρίσουν τα πουλιά που ζουν κοντά μας.
Επιπλέον, στο ιππικό κέντρο που βρίσκεται σε έναν
ειδικά διαμορφωμένο χώρο κοντά στις λίμνες του
πάρκου, μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με το άθλημα της ιππασίας.
Τα παλιά υποστατικά του Όθωνα και της Αμαλίας
στέκουν ακόμη αγέρωχα, καθώς έχουν ανακαινιστεί,
στεγάζοντας τη βιολογική αγορά, ένα καφενείο, μια
ταβέρνα και το οικολογικό βιβλιοπωλείο του πάρκου.
Τέλος, εντός του πάρκου υπάρχουν επίσης έκθεση
ερπετών, υπαίθρια θέατρα, εκκλησίες, δανειστική βιβλιοθήκη και ένα πλήρες αθλητικό κέντρο.
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και οπτική τέρψη. Το καταπράσινο τοπίο συμπληρώνει η
λίμνη στο κάτω μέρος του πάρκου, που προσφέρει στέγη
και προστασία σε πάπιες, χήνες και άλλα υδρόβια πουλιά
(και σπάνια είδη) ενώ ακόμη και γεράκια πετούν στην περιοχή. Επίσης, το πάρκο διαθέτει ένα υπαίθριο, πέτρινο και
ατμοσφαιρικό αμφιθέατρο που προσφέρεται για μικρές
εκδηλώσεις.
Απ’ όποια πλευρά και αν δει κανείς την επίσκεψή του
εδώ, είτε σαν γραφική πεζοπορία, είτε σαν μια ενδιαφέρουσα περιπλάνηση στα μονοπάτια της φύσης, το Βοτανικό
Πάρκο αποτελεί την ιδανική, εναλλακτική πρόταση για μια
ημερήσια απόδραση μακριά από τον θόρυβο της πόλης και
τις κοσμικές παραλίες.

Tα εθνικά πάρκα της Ελλάδας

Βοτανικό Πάρκο
Κρήτης
Μια έκταση 200 περίπου στρεμμάτων σας περιμένει να γνωρίσετε φρουτόδεντρα από όλο
τον κόσμο, βότανα, φαρμακευτικά και καλλωπιστικά φυτά σε ένα αλλιώτικο πάρκο. Η διαμόρφωση του εδάφους και το μικροκλίμα της
περιοχής το καθιστούν παράδεισο για εκατοντάδες φυτά και ζώα!
Το νεότερο και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
αξιοθέατα του Νομού Χανίων βρίσκεται μόλις
18 χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων και απευθύνεται σε
επισκέπτες όλων των ηλικιών!
Αντικρίζοντας κανείς το πάρκο και τις εγκαταστάσεις του, είναι αδύνατο να φανταστεί
πως είναι αυτή η ίδια έκταση των 150-200
στρεμμάτων που κάηκε ολοσχερώς στην πυρκαγιά του 2003. Καταμεσής του πολύχρωμου,
ζωντανού τοπίου στέκει μια καμένη αιωνόβια
ελιά, ως δείγμα μνήμης και σημείο αναφοράς
στο θλιβερό περιστατικό, που διδάσκει στα
παιδιά τη σημασία της φροντίδας της φύσης
και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Εκτός του ότι μαθαίνει κανείς τα φυτά και
τη χρησιμότητά τους, ο περίπατος στο Βοτανικό Πάρκο προσφέρει πνευματική ξεκούραση
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Πάρκο
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Εθνικό Πάρκο του Σχινιά-Μαραθώνα
Πάρκο Υγροτόπων των λιμνών
Κορώνειας- Βόλβης και των
Μακεδονικών Τεμπών
Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών
Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και
εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου
και νήσων Εχινάδων
Εθνικό Πάρκο δάσους ΔαδιάςΛευκίμμης-Σουφλίου
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης
Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού
Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων Περιστερίου
και Χαράδρας Αράχθου
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΣτροφυλιάς
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, Λουδία,
Αλιάκμονα
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης
Εθνικό Πάρκο Χελμού, Βουραïκού

Έτος ανακήρυξης
σε εθνικό πάρκο
1992
1999
2000
2004
2005
2006

2006
2006
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
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Εθνικό Πάρκο
Σχινιά – Μαραθώνα

Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά στο Μαραθώνα αποτελεί το σημαντικότερο παράκτιο οικοσύστημα
της Αττικής. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό
τμήμα της Αττικής περίπου 40 χιλιόμετρα από
την Αθήνα. Αποτελεί ένα εξαιρετικό φυσικό
τοπίο έκτασης 13.840 στρεμμάτων. Ο χώρος
ταυτίζεται ιστορικά με το πεδίο της Μάχης του
Μαραθώνα που διεξήχθη τον Αύγουστο ή τον
Σεπτέμβριο του 490 π.Χ., μεταξύ των Ελλήνων
(Αθηναίοι και Πλαταιείς) και των Περσών όπου
στέφθηκε με επιτυχία κατά την πρώτη εισβολή
των Περσών στην Ελλάδα.
Κάθε χρόνο προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες,
με σκοπό την αναψυχή (ακτές, κολύμπι, θαλάσσια σπορ), την παρατήρηση των πτηνών και την
απόλαυση του τοπίου.

Εθνικό Πάρκο Αξιού
Το Εθνικό Πάρκο Αξιού είναι ένα από τα πιο σημαντικά υγροτοπικά συστήματα της Ελλάδας! Ξεκινά
μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλης της Θεσσαλονίκης, από το Καλοχώρι και τις εκβολές του ποταμού
Γαλλικού, και απλώνεται έως τις Αλυκές Κίτρους
στην Πιερία.
Πρόκειτα για μια μεγάλη έκταση 388.000 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει μια ποικιλία οικοτόπων από αγροτικές καλλιέργειες και λιβάδια ως
αλατώδη εδάφη και ελώδεις εκτάσεις. Χάρη στη
γεωγραφική της θέση και τη μεγάλη εναλλαγή των
οικοτόπων, η περιοχή αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο για πολλά είδη άγριων ζώων και πουλιών.
Περιλαμβάνει το Δέλτα του Αλιάκμονα, το Δέλτα
και την κοίτη του ποταμού Αξιού ως και τα βόρεια
σύνορα, τις εκβολές του Λουδία και του Γαλλικού,
τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου, καθώς και τις Αλυκές Κίτρους.
Ξεκινήστε την εκδρομή σας από τα γραφεία του
Φορέα Διαχείρισης στη Χαλάστρα, από όπου μπορείτε να πάρετε ενημερωτικό υλικό και χάρτες και να
ενημερωθείτε για τον υγρότοπο (ώρες λειτουργίας:
9:00-18:00).
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Η περιποίηση δεν αφορά μόνο
τις γυναίκες, αλλά είναι και μια
σοβαρή ανδρική υπόθεση. Από
τα μαλλιά και το πρόσωπο, μέχρι
ολόκληρο το σώμα, τα προϊόντα
για τη φροντίδα του άνδρα γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι του
νεσεσέρ του και αδιαμφισβήτητο συστατικό της γοητείας του.

Ε

ίναι ωραίο ένας άνδρας να προσέχει
τον εαυτό του! Να του προσφέρει τα
καλύτερα και να τον περιποιείται σωστά.
Ενώ παλαιότερα κάτι τέτοιο θεωρείτο ταμπού,
πλέον αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια που
τον βοηθάει να ξεχωρίζει και να ακτινοβολεί. Οι
επιλογές του είναι πολλές: μπορεί να καθαρίζει
την επιδερμίδα του, να την προστατεύει από τον
ήλιο, να τη φροντίζει μετά το ξύρισμα, καθώς και
να περιποιείται τα μαλλιά του και να προσέχει το
σώμα του. Η ομορφιά και η υγεία είναι ξεκάθαρα
πλέον, και ανδρικός στόχος!
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BEAUTY NEWS

Υπέροχο πρόσωπο με Organic Tea
Tree Face Wash της dr.organic
Το πρόσωπο είναι το επίκεντρο της ανδρικής γοητείας για τον άνδρα. Η επιδερμίδα
οφείλει να είναι άψογη και λαμπερή, γι’
αυτό και ο σωστός καθαρισμός είναι σημαντική καθημερινή συνήθεια. Το Organic
Tea Tree Face Wash της dr.organic είναι
ένα μοναδικό προϊόν καθαρισμού με βιολογικό τεϊόδεντρο, αλόη, κόκκινο μανταρίνι, αλλά και αιθέρια έλαια
λεμονιού, περγαμόντου, γκρέιπφρουτ και κέδρου, που
φροντίζει το λιπαρό και μικρό δέρμα, προσφέροντας πολύτιμη αντισηπτική και καταπραϋντική δράση.
Όμορφα μαλλιά με Dead

Sea

Mineral Shampoo της dr.organic
Τα μαλλιά είναι ψηλά στη λίστα της ανδρικής περιποίησης, γι’ αυτό και το ιδανικό
σαμπουάν είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Το Dead Sea Mineral Shampoo
είναι ένα αναζωογονητικό σαμπουάν και
μαλακτικό διπλής δράσης, 2 σε 1, με βιολογικά μεταλλικά στοιχεία από τη Νεκρά
Θάλασσα που προσφέρει μαλλιά πλούσια,
ζωντανά και ορατά υγιή, όπως ακριβώς τα
ονειρεύεται κάθε άνδρας!
Απαλό σώμα με Organic

Dead Sea
Mineral Bodywash της dr.organic

Το μπάνιο είναι μια στιγμή πολυτέλειας και
χαλάρωσης. Οι άνδρες θα αγαπήσουν το ενυδατικό αφρόλουτρο με βιολογικά μεταλλικά
στοιχεία και φύκια από τη Νεκρά Θάλασσα
και όχι άδικα, αφού προσφέρει θρεπτικές και
επανορθωτικές ιδιότητες, καθαρίζοντας βαθιά την επιδερμίδα.
Διαρκής φρεσκάδα με Ice Guard
Natural Crystal Deodorant
Twist-Up της Optima
Δουλειά, οικογένεια, γυμναστήριο, απαιτήσεις. Όλα αυτά δρουν ενάντια στην αίσθηση φρεσκάδας που ο άνδρας θέλει να
αισθάνεται όλη την ημέρα. Γι’ αυτό, ένα
100% φυσικό και υποαλλεργικό αποσμη-

τικό, χωρίς αρώματα και χωρίς οινόπνευμα είναι το
ιδανικό προϊόν για να προσφέρει την προστασία που
χρειάζεται όλο το 24ωρο.
Χαμόγελο που ακτινοβολεί, με AloeDent
Whitening Toothpaste της Optima
Το πιο αφοπλιστικό αξεσουάρ του άνδρα είναι το
χαμόγελό του. Οφείλει,
λοιπόν, να το φροντίζει
σωστά ώστε να είναι άψογο! H Optima δημιουργεί μια οδοντόκρεμα με αλόη,
έλαιο τεϊόδεντρου και συνένζυμο Q10, που προστατεύει από παθήσεις και βακτήρια. Η φυσική γεύση μέντας
έρχεται να ολοκληρώσει το απαραίτητο πακέτο δροσιάς και υγιεινής!
Προστασία από τον ήλιο,
με Aloe Vera Sun

Protection της Optima

Ο ήλιος μας βρίσκει παντού! Ένας άνδρας χρειάζεται
αντηλιακή προστασία όσο και μια γυναίκα: είτε κάνει
τις δουλειές του στην πόλη, είναι πάνω στη μηχανή
του, πραγματοποιεί τα επαγγελματικά
του ραντεβού υπό τον ήλιο είτε βρίσκεται στις διακοπές του, απολαμβάνοντας
τα μπάνια του σε μια παραλία. Η οργανική αλόη της αντηλιακής σειράς Optima
σε συνδυασμό με το χαμομήλι, το αβοκάντο, το έλαιο Jojoba, προστατεύει
αποτελεσματικά την επιδερμίδα, κρατώντας τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου
μακριά από την επιδερμίδα.
Φροντίδα με Aloe

Vera Gel της Optima

Η έκθεση στον ήλιο προκαλεί ξηρότητα στην επιδερμίδα, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητο
ένα καταπραϋντικό προϊόν για επανόρθωση και ενυδάτωση. Το Aloe Vera Gel
της Optima χρησιμοποιεί τις μοναδικές
ιδιότητες της αλόης για να επαναφέρει
τα επίπεδα υγρασίας και να καταπραΰνει, ενώ χαρίζει δροσιά που κάνει τους
άνδρες να νιώθουν την επιδερμίδα τους
ανανεωμένη και απαλή. Ιδανικό για μετά
το ξύρισμα αλλά και μετά την έκθεση
στον ήλιο.
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agenda
20 Ιουνίου

...να
θαυμάσω
από κοντά
τον Robbie
Williams

Ο Robbie Williams, ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής,
προσγειώνεται στη σκηνή του TerraVibe Park για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Σάββατο
20 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Rockwave Festival. Τον προηγούμενο Φεβρουάριο ο Robbie
Williams έγινε σαράντα ετών, γιορτάζοντας παράλληλα 23 χρόνια μουσικής και δισκογραφικής παρουσίας. Εμπνευσμένος frontman, performer, rock, pop, swing, entertainer star
ο Robbie Williams έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους στη σόλο καριέρα
του και έχει κερδίσει τα περισσότερα Brit Awards από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη στην
ιστορία. Feel, Angels, Come Undone, Let me Entertain You, Μe and My Monkey, She’s
the One είναι μερικά από τα τραγούδια του που έχουν τραγουδήσει εκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως.

Πού; Terra Vibe Park, Μαλακάσα,
37ο χλμ Αθηνών-Λαμίας,
τηλ. 2108820426,
Πότε; Σάββατο 20 Ιουνίου
Πόσο; 48 - 98 ευρώ

Πού; Μουσείο Φρυσίρα, Μονής Αστερίου 3 & 7, Πλάκα, Αθήνα (πλησίον της οδού Κυδαθηναίων),
τηλ. 2103234678, 2103316027
Πότε; Tετάρτη – Παρασκευή: 10.00 π.μ. – 17.00 μ.μ., Σάββατο, Κυριακή: 11.00 π.μ. – 17.00 μ.μ.
Πόσο; 3 - 6 ευρώ

21 Ιουνίου

...να πάω στη
γιορτή της
Μουσικής

Πού; Στον Κήπο του Μεγάρου,
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας
& Κόκκαλη, Αθήνα
Πότε; 21 Ιουνίου 2015, 20:00 μ.μ.
Πόσο; Είσοδος ελεύθερη

έως 31 Μαΐου

Αν και εκ πρώτης όψεως το εικαστικό σύμπαν του Simon Pasieka χαρακτηρίζεται
από έναν άκρατο ρεαλισμό, μια προσεκτικότερη ανάλυση των συνθέσεών του, μάς
μεταφέρει σ’ έναν κόσμο ονείρου και ψευδαίσθησης, όπου τίποτα δεν είναι αυτό
που φαίνεται.
Αντιθέτως, ο μακάριος χαρακτήρας των εικόνων του μετατρέπεται ξαφνικά σε μια
σουρεαλιστική παραίσθηση, όπου κυριαρχεί ένα υπόκωφο αίσθημα ανησυχίας και
η απροσδιόριστη αίσθηση μιας επικείμενης απειλής.
Συνδυάζει την ψυχρότητα του γερμανικού ρασιοναλισμού με τα χρώματα των
Fauves, δημιουργώντας ένα έργο σχεδόν λυρικής επικαιρότητας.

..να δω την
έκθεση ζωγραφικής
του Simon Pasieka

Συμμετέχοντας για μία ακόμη χρονιά στις εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής, το Mέγαρο Mουσικής
Αθηνών προσκαλεί στον
Κήπο του τους μικρούς και
τους μεγάλους του φίλους,
να απολαύσουν μία βραδιά πλημμυρισμένη από
μουσική, στον δροσερό,
καταπράσινο Κήπο. Συμμετέχουν η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και η Παιδική Χορωδία Polyphonica. H βραδιά
θα κλείσει με ένα πάρτι-έκπληξη με live μουσική.

Μάιος-Ιούνιος
Μια νέα, μόνιμη διαδραστική έκθεση επιστήμης, τέχνης και μαθηματικών, παρουσιάζεται στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Ηρακλειδών.
Η πρωτοτυπία της έγκειται στο γεγονός ότι ο επισκέπτης βιώνει τη διασύνδεση επιστήμης, τέχνης, μαθηματικών και φιλοσοφίας, παίζοντας κι αλληλεπιδρώντας με
ειδικές κατασκευές. Στον πρώτο όροφο της έκθεσης γίνεται μια εισαγωγή στις πρωταρχικές μαθηματικές έννοιες με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος, ενώ στον
δεύτερο, πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της
επιστημονικής και μαθηματικής σκέψης αλλά και της τέχνης. Έτσι, συνειδητοποιεί τη
διττή ανάγκη του ανθρώπινου πνεύματος για έκφραση (τέχνη) και κατανόηση (λογική
και μαθηματικά).

14-18 Ιουνίου
...να δω την Τόσκα

...να επισκεφθώ
την έκθεση
«Παίζω και
καταλαβαίνω»

Πού; Μουσείο Ηρακλειδών, Ηρακλειδών
16, Θησείο, τηλ. 2103461981
Πότε; Σάββατο & Κυριακή,
από τις 11:00 π.μ. έως τις 19:00 μ.μ.
Πόσο; 6 ευρώ– δωρεάν για τους γονείς
που συνοδεύουν τα παιδιά τους

Μια μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), ένα από τα πιο
γνωστά θρίλερ της όπερας, η Τόσκα του Πουτσίνι, που πρωτοπαρουσιάστηκε το καλοκαίρι του 2012 στο Ηρώδειο σε σκηνοθεσία του Ούγκο ντε
Άνα, επιστρέφει για να ανοίξει τις φετινές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών στο ρωμαϊκό ωδείο.
Μία από τις δημοφιλέστερες όπερες, αντιπροσωπευτικό δείγμα του βερισμού, ανεβαίνει σε μια μεγαλειώδη παραγωγή με εντυπωσιακά σκηνικά
και κοστούμια επίσης του Ντε Άνα και με διεθνώς αναγνωρισμένους μονωδούς. Την Ορχήστρα της ΕΛΣ θα διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός.

Πότε; 14, 16, 17, 18 Ιουνίου 2015, 21.00 μ.μ.
Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού

30 Iουνίου

Η Beth Hart, τραγουδίστρια/συνθέτρια, υποψήφια
για Grammy, έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως μια
από τiς μεγαλύτερες ερμηνεύτριες της εποχή μας,
ειδικά στις ζωντανές της εμφανίσεις. Για 20 χρόνια
καθηλώνει το κοινό της με την απίστευτη δύναμή
της, το εύρος της φωνής και των καλλιτεχνικών της
δυνατοτήτων και την ψυχή της. Η φωνή της Beth
είναι που παρακίνησε τους κιθαρίστες-θρύλους
Jeff Beck, Slash, Joe Bonamassa και Buddy Guy
να παίξουν μαζί της, τόσο δισκογραφικά, όσο και
ζωντανά. Οι εμφανίσεις της σε πόλεις όπως η Νέα
Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Λονδίνο, το Παρίσι, το
Βερολίνο, το Μιλάνο, το Άμστερνταμ, η Κοπεγχάγη, το Ελσίνκι, το Σίδνεϋ και τη Μελβούρνη, γίνονται sold out. Φέτος, θα επισκεφθεί και την Ελλάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας για
την προώθηση του νέου της άλμπουμ, «Better Than Home».

...να δω τη
Beth Hart
στην
Τεχνόπολη

Πού; Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων,
Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα (Γκάζι),
τηλ. 210 3460981
Πότε; 30 Ιουνίου
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Εξασφαλίστε ποικιλία
στη διατροφή σας. Τρώτε

καθημερινά τρόφιμα και από τις
έξι βασικές κατηγορίες: δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, κρέας/ ψάρι,
γαλακτοκομικά και λίπος/λάδι.

Μικρά και συχνά γεύματα.

Είναι σημαντικό να καταναλώνετε
3 κύρια γεύματα και 3 υγιεινά
σνακ, σε σταθερές ώρες εντός
της ημέρας.

Μην ξεχνάτε το πρωινό.

Είναι το πιο σημαντικό γεύμα της
ημέρας. Έρευνες έχουν δείξει ότι
οι άνθρωποι που τρώνε πρωινό
γεύμα χάνουν πιο εύκολα κιλά,
διότι όσοι το παραλείπουν έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να φάνε
κάτι παχυντικό μέσα στη μέρα
(π.χ. τυρόπιτα, κρουασάν) ή να
καταναλώσουν πολύ μεγαλύτερη
ποσότητα τροφής το μεσημέρι και
το βράδυ.

Δώστε χρόνο στο φαγητό
σας. Μασάτε αργά και καλά

το φαγητό σας και αφήνετε τα
μαχαιροπίρουνα πάνω στο τραπέζι
μεταξύ κάθε μπουκιάς. Η διάρκεια
του γεύματός σας πρέπει να είναι
τουλάχιστον 20 λεπτά. Αποφύγετε να βλέπετε τηλεόραση όταν
τρώτε.

Μην πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ πεινασμένοι.
Όταν πεινάτε, είστε πιο επιρρεπείς στην αγορά παχυντικών,
λιπαρών τροφίμων.

Προσέξτε τι τρώτε.

Φροντίστε σε κάθε σας γεύμα το 1/2
του πιάτου σας να αποτελείται από
λαχανικά. Από την ομάδα του κρέατος, προτιμήστε το ψάρι ή το κοτόπουλο. Αγοράζετε όσο πιο άπαχο
κρέας μπορείτε και αφαιρείτε από
το κρέας το ορατό λίπος και την
πέτσα από το κοτόπουλο. Καταναλώνετε 2-3 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα, προτιμώντας τα
άπαχα γαλακτοκομικά και αντικαταστήστε τουλάχιστον τα μισά από
τα αμυλούχα τρόφιμα στη διατροφή
σας με αντίστοιχα ολικής άλεσης.

Βάλτε την άσκηση
στη ζωή σας.

Η άσκηση, σε συνδυασμό με την κατάλληλη διατροφή, συμβάλλει όχι μόνο στη μείωση, αλλά και στη
διατήρηση του σωστού βάρους.

Νερό, νερό, νερό.

Προσπαθήστε να πίνετε 1.5 λίτρο
υγρών την ημέρα, κυρίως νερό
που αποδεδειγμένα επιταχύνει
το μεταβολισμό. Αποφύγετε τα
αναψυκτικά, τους χυμούς και
το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι
πλούσιο σε θερμίδες (1 ποτήρι
κρασί=120 θερμίδες) και,
επιπλέον, όταν καταναλώνεται
σε μεγάλες ποσότητες, είναι
επιβαρυντικό για την υγεία.

Μαγείρεμα. Προτιμήστε
το ψήσιμο ή το βράσιμο, αντί
για το τηγάνισμα. Χρησιμοποιείτε ελαιόλαδο στο μαγείρεμα. Μειώστε το αλάτι που
χρησιμοποιείτε και αποφεύγετε
τα τρόφιμα πλούσια σε αλάτι,
όπως οι κονσέρβες, τα τουρσιά,
τα παστά και οι αλατισμένοι
ξηροί καρποί.
«Ακούστε» το σώμα
σας. Τρώτε όταν πραγματικά

πεινάτε και σηκωθείτε από
το τραπέζι πριν αρχίσετε να
νιώθετε «φουσκωμένοι».

info box
Ελευθερία A. Κούνα
με ειδίκευση
Διαιτολόγος – ΔιατροφολόγοςΔιατροφή
νική
Κλι
η
μέν
ρμοσ
Εφα
στην
1, Γαλάτσι
Λ.Βεϊκου 6 & Φιγαλείας 694
4291446
τηλ. 2102130369, κιν.
e-mail: info@kouna.gr
web: www.kouna.gr

