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EDITORIAL

Νέα χρονιά, νέοι στόχοι και θέληση για 
συνεχή εξέλιξη και πρόοδο!

Ποια μπορεί όμως να είναι η κινητήριος δύναμη, 
η οποία θα μας ωθήσει στο να κάνουμε συνεχώς 

νέα βήματα προς τα εμπρός; Μα φυσικά, 
η δύναμη και η θετική ενέργεια που δίνουμε και 

παίρνουμε από και προς τους δικούς μας ανθρώπους, 
η όρεξη και η ενέργεια που δίνουμε σε αυτό που 

κάνουμε, αλλά και η θέληση για συνεχή εξέλιξη, που μας 
ωθεί στο να αναζητούμε πάντα νέες ιδέες και τρόπους που μας 

βελτιώνουν και μας οδηγούν προς τα εμπρός!

Αυτή είναι η διάθεση με την οποία εμείς στην ISOPLUS 
υποδεχθήκαμε τη νέα χρόνια! Με όρεξη για ακόμα περισσότερες 

νέες ιδέες και ενέργειες και καθ’ όλα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με 
αισιοδοξία και δημιουργικότητα τις προκλήσεις του νέου έτους!

Το περιοδικό healthyme έχει όπως πάντα ως στόχο να φιλοξενεί άρθρα 
που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε τα δικά μας προσωπικά 
βήματα προς τα εμπρός, προς έναν πιο «Υγιή Εαυτό», όπως λέει και το 
όνομά του! Να μας δώσει ιδέες, αλλά και ενημέρωση πάνω στα ζητήματα 
υγείας, διατροφής, άσκησης και ομορφιάς που μας απασχολούν και να μας 
βοηθήσει να κάνουμε τα βήματα που θα μας οδηγήσουν στη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής της δικής μας και των αγαπημένων μας προσώπων.

Σε αυτό το τεύχος, θα βρείτε καθημερινές συνήθειες που μπορούν να γίνουν η 
ασπίδα που θα διαφυλάξει την καλή λειτουργία της καρδιάς, θα μάθετε όλα όσα 
χρειάζεται να γνωρίζετε για τα συμπληρώματα διατροφής και για τα βιολογικά 
προϊόντα, θα διαβάσετε συμβουλές για γερή μνήμη, αλλά και τρόπους για να 

χαλαρώνετε από την απαιτητική καθημερινότητα, φυσικά!

Ακόμη, θα βρείτε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε 
η Μαρία Ηλιάκη, ιδιαίτερα αγαπημένο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, 
η οποία μας μίλησε για τον χορό και για το πώς κατάφερε να την κερδίσει, 
ενώ μοιράστηκε μαζί μας τα δικά της μυστικά ομορφιάς και υγιεινής ζωής!

Εύχομαι, λοιπόν, να απολαύσετε το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 
και να πάρετε πολλές ιδέες για βήματα προς έναν πιο… «Υγιή Εαυτό»!

Καλή Χρονιά σε όλους!

Νέα χρονιά, 
νέοι στόχοι!

Διευθύντρια Marketing & 
Εταιρικής Επικοινωνίας

ISOPLUS 

Ηρώ Κουμάκη
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ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
-ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ! 

Η καρδιά μας θα λέγαμε πως είναι η πιο «πιστή φίλη» 

μας! Δουλεύει ασταμάτητα για εμάς, ακόμα και αν 

εμείς την επιβαρύνουμε άδικα με στρες, θυμό και κα-

κής ποιότητας ζωή, σε ότι αφορά συνήθειες και δια-

τροφή! Αυτή όμως συνεχίζει ακάθεκτη... να μας κρατά 

στη ζωή! Αν δε θέλουμε λοιπόν να μας… προδώσει, 

θα πρέπει να την φροντίζουμε καθημερινά! Η καρδιο-

λόγος Dr Μανουέλα Χάνκε εξηγεί ποιοι είναι οι παρά-

γοντες που επιβαρύνουν την καρδιά και μας προτείνει 

τρόπους να την προστατέψουμε.τη
ς
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ν και στην πιο συχνή πάθηση της καρδιάς, τη στεφανιαία νόσο (στη-

θάγχη, έμφραγμα), η κληρονομικότητα, το φύλο και η ηλικία παίζουν 

σημαντικό ρόλο, πολλές έρευνες έχουν αποδείξει πως η σωστή δια-

τροφή, τα κατάλληλα συμπληρώματα και η συστηματική άσκηση μπορούν να αλ-

λάξουν σημαντικά τα δεδομένα. Ας δούμε με ποιον τρόπο...

Τροφές που αγαπούν την καρδιά

Η κακή διατροφή, το έντονο στρες, το κάπνισμα και η καθιστική ζωή αποτελούν 

βασικές αιτίες εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου. Εν αρχή ην λοιπόν, η βελτίωση 

της διατροφής. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ψάρια και 

δημητριακά ολικής άλεσης, είναι το μυστικό της υγείας της καρδιάς. Πιο αναλυτι-

κά, η κ. Χάνκε προτείνει να βάλουμε στη διατροφή μας: 

A
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H Dr. med. Univ. Μανουέλα 

Χάνκε, είναι Ειδικός 

καρδιολόγος, Ιατρός- 

διατροφολόγος DAEM/DGEM. 

Γεννήθηκε στη Βιέννη και 

σπούδασε στην Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου της Βιέννης. 

Πήρε την ειδικότητα της 

Καρδιολογίας στην Αθήνα και 

είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 

στην Κλινική Διαιτολογία, 

από το Πανεπιστήμιο του 

Μονάχου. ΄Εχει επίσης σπουδές 

Ορθομοριακής Διατροφής και 

Θεραπευτικής. 

Έχει εργαστεί ως επιστημονική 

συνεργάτις στο Ωνάσειο 

Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 

και συνεργάζεται με το Ιατρικό 

Κέντρο Αθηνών και τη Βιοκλινική 

Αθηνών. Είναι η επιστημονικά 

υπεύθυνη Καρδιολόγος του 

Ομίλου Βιοϊατρική και διατηρεί 

ιδιωτικό ιατρείο Προληπτικής 

Καρδιολογίας. 

Είναι μέλος του Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών, της Ελληνικής 

Εταιρείας Κλινικής Διατροφής 

& Μεταβολισμού, της Ελληνικής 

Εταιρείας Ορθομοριακής 

Διατροφικής Ιατρικής και των 

Deutsche Gesellschaft fuer Er-

naehrungsmedizin (D.G.E.M) & 

Bundesverband Deutscher Er-

naehrungsmediziner (B.D.E.M). 

Ιερέως Δούση 23, Μαρούσι, 

τηλ. 2108023200, 

φαξ 2108023023

e-mail: drhanke@otenet.gr 

who
is who 

ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΑΝΚΕ
Ειδικός καρδιολόγος, 
Ιατρός- διατροφολόγος

• Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα, 

όπως κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν γενι-

κότερα την υγεία της καρδιάς. 

• Τροφές πλούσιες σε ωμέγα -3 λιπαρά: Σαρδέλα, ξηροί καρποί, σολομός, 

τόνος, λιναρόσπορος, πράσινο τσάι. Τα ωμέγα-3 μειώνουν τον κίνδυνο εμφά-

νισης αρρυθμιών, προστατεύουν από θρομβώσεις και μειώνουν τα επίπεδα 

των τριγλυκεριδίων.

• Φρέσκα βότανα: Προσφέρουν γεύση και άρωμα και αντικαθιστούν το 

αλάτι και το λίπος στη μαγειρική. Ειδικότερα, το θυμάρι και η ρίγανη είναι 

πλούσια σε αντιοξειδωτικά.

• Κόκκινο κρασί μαζί με το κυρίως γεύμα. Η ρεσβερατρόλη και οι κα-

τεχίνες που περιέχονται στο κόκκινο κρασί προστατεύουν το ενδοθήλιο και 

αυξάνουν την «καλή» χοληστερόλη (HDL). Επίσης, αναστέλλουν τη σύνθεση 

της ενδοθηλίνης– η οποία συντελεί στη δημιουργία αθηρωματικών πλακών 

στα αγγεία. 

• Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο: Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, τοκοφερόλες 

και μονοακόρεστα λίπη, τα οποία προστατεύουν τα αγγεία και μειώνουν την 

«κακή» (LDL) χοληστερόλη.

• Πορτοκάλια: Είναι πλούσια σε πηκτίνη, αντιοξειδωτικά και κάλιο, που μει-

ώνουν την χοληστερόλη, ρυθμίζουν την πίεση και βελτιώνουν τη λειτουργία 

του ενδοθηλίου.

• Όσπρια: Είναι πλούσια σε διαλυτές φυτικές ίνες, που συμβάλλουν στην 

μείωση της χοληστερόλης. 

• Αγκινάρες: Είναι πλούσιες σε βιταμίνες Α και C, ασβέστιο, φώσφορο, κά-

λιο, έχουν διουρητική δράση (αποτοξίνωση και μείωση της αρτηριακής πίε-

σης), μειώνουν τη χοληστερόλη και αντιστρατεύονται στην αρτηριοσκλήρυνση.

• Πράσινα φυλλώδη λαχανικά: Περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε και 

φυλλικό οξύ, το οποίο βοηθά στην μείωση των επιπέδων της ομοκυστεΐνης.

• Σουσάμι/ταχίνι: Είναι πλούσιο σε αμινοξέα, πολυακόρεστα και λιγνάνες, 

με αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Έτσι, μειώνει την LDL-χοληστερόλη, σταματά 

την απορρόφηση της χοληστερόλης από το έντερο και προστατεύει τα αγγεία. 

•  Σκόρδο: Μειώνει την LDL χοληστερόλη και ελαττώνει την αρτηριακή πί-

εση.

• Κόψτε το κάπνισμα

• Ακολουθείτε ισορροπημένη διατροφή

• Φτάστε κοντά στο φυσιολογικό σας βάρος

• Κάντε 3-4 φορές την εβδομάδα γρήγορο βάδισμα για μισή ώρα

• Μειώστε την κατανάλωσης καφεΐνης, αλατιού και αλκοόλ

• Αντιμετωπίστε το στρες, ακόμα και με τη βοήθεια ειδικού

Πώς να προστατέψετε την καρδιά σας



ιανουάριος - φεβρουάριος 2015 | 

ΥΓΕΙΑ

9

Ασκήσεις για την καρδιά μας

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η καρδιά είναι και 

αυτή ένας μυς. Άρα όσο πιο γυμνασμένη είναι, 

τόσο πιο αποδοτικά εργάζεται. Μια αγύμναστη 

καρδιά είναι λιγότερο ικανή να ανταποκριθεί σε 

μια κουραστική δραστηριότητα, σε αντίθεση με 

μια γυμνασμένη, που σε κάθε της χτύπο στέλνει 

περισσότερο αίμα στους ιστούς του σώματος. 

Σύμφωνα με την ειδικό, η καλύτερη άσκηση 

για την καρδιά είναι η αεροβική, καθώς αυξάνει 

τη διάρκεια και την ποιότητα ζωής και μειώνει τη 

θνητότητα έως 43%1. Πιο αναλυτικά: 

• Το βάδισμα, τουλάχιστον 3 φορές/ εβδομάδα 

για 20-45 λεπτά, ήπιο ή γρηγορότερο, είναι ο ευ-

κολότερος και αποδοτικότερος τρόπος άσκησης 

για άτομα με διαγνωσμένη καρδιαγγειακή νόσο. 

•  Κολύμπι: Εναλλακτικός τρόπος άσκησης, 

που ξεκουράζει την καρδιά. Λόγω της άνωσης, 

αποφεύγονται οι κακώσεις των μυών και των αρ-

θρώσεων. Αποφύγετε όμως το μοναχικό κολύμπι 

και το κολύμπι μετά το φαγητό. 

•  Τρέξιμο και ποδηλασία: Ασκήσεις κατάλλη-

λες για άτομα που δεν έχουν εμφανίσει καρδιαγ-

γειακά προβλήματα, ιδανικές για πρόληψη! 

Συμπληρώματα... καρδιάς

«Τα συμπληρώματα διατροφής παίζουν σημαντι-

κό ρόλο στην καλή υγεία της καρδιάς και συμ-

βάλλουν στην πρόληψη των καρδιαγγειακών πα-

θήσεων. Αν η νόσος έχει ήδη εκδηλωθεί, ωστόσο, 

η θεραπεία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και 

μόνο από εξειδικευμένο γιατρό. Μην περιμένετε 

ένας ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια να θερα-

πευτεί με συμπληρώματα διατροφής!», τονίζει η 

κ. Χάνκε. Τι πραγματικά βοηθάει όμως;

•  Ω3, μουρουνέλαιο, Ε-ΕΡΑ, λάδι krill: Σε υψη-

λές δόσεις, μειώνουν ικανοποιητικά τα τριγλυ-

κερίδια, αυξάνουν την HDL και μειώνουν τη 

χοληστερόλη.

•  Μαγιά κόκκινου ρυζιού: Ρυθμίζει τα επίπεδα 

της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

• Βελτιώνει τη φυσική και ψυχική κατάσταση

• Μειώνει το άγχος 

• Μειώνει την αρτηριακή πίεση 

• Αυξάνει την «καλή» (HDL) χοληστερόλη

• Βοηθά στην απώλεια βάρους

• Μειώνει τον κίνδυνο για διαβήτη

• Βελτιώνει τη λειτουργία του τοιχώματος των 

αγγείων

• Βοηθά στην ανάπτυξη παράπλευρης κυκλο-

φορίας. Παράπλευρη κυκλοφορία σημαίνει ότι, 

παράλληλα με την κανονική κυκλοφορία του 

αίματος, αναπτύσσονται μικρές, νέες και υγιείς 

αρτηρίες που μεταφέρουν την απαιτούμενη 

ποσότητα αίματος στην πάσχουσα περιοχή. 

Δημιουργείται, με άλλα λόγια, μια φυσιολογι-

κή παράκαμψη της πάσχουσας αρτηρίας, ένα 

φυσικό bypass (μπαϊπάς).

• Έχει αντιαρρυθμική δράση

• Έχει αντιθρομβωτική δράση

Tα οφέλη της άσκησης

Πηγή: 1. Kujala UM1, Kaprio J, Sarna S, Koskenvuo M., Relationship of leisure-
time physical activity and mortality: the Finnish twin cohort, JAMA. 1998 Feb 
11;279(6):440-4.
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•  Q10: Τονώνει την καρδιά και βελτιώνει την πα-

ραγωγή ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο.

•  L-καρνιτίνη: Μεγιστοποιεί την παραγωγή κυττα-

ρικής ενέργειας. 

• Φυτοστερόλες: Προστατεύουν τα αγγεία.

• Φυλλικό οξύ: Μειώνει την ομοκυστεΐνη.

•  Λεκιθίνη: Εμποδίζει την απορρόφηση της χοληστερόλης από 

το έντερο

• Μαγνήσιο: Μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης αρρυθμιών 

• Superfoods: Ρόδι και μύρτιλλο διαθέτουν αντιοξειδωτική δράση 

όλης από 

υυυυυυυυυυθμιών 

δωδωδδωδωωδδδωδωδδδδωδδδωωτική δράση 

Και μην ξεχνάτε πως...

H καρδιά «αντιπαθεί»

 τα 3 «Κ»:

✓ Κάπνισμα

✓ Κακή διατροφή

✓ Καθιστική

 ζωή

η  προτείνει...

Solgar
Garlic Oil 
softgels 

Αναστέλλει την 
αθηρωμάτωση

Το σκόρδο έχει ήπιες 
αντιβακτηριακές, 

αντιμυκητισιακές και 
αντιβιοτικές ιδιότητες 
και αποτελεί χρήσιμο 

βοήθημα για τη μείωση 
της υψηλής πίεσης, την 
αναστολή του σχηματι-

σμού της αθηρωματικής 
πλάκας και τη μείωση 
της συσσώρευσης των 

αιμοπεταλίων.
Το συμπλήρωμα διατρο-
φής Garlic Oil της Solgar 

παρέχει αγνό, αραφι-
νάριστο σκορδέλαιο 

συμπυκνωμένης μορφής 
που ισοδυναμεί με την 

κατανάλωση 500mg 
φρέσκου σκόρδου.

Solgar
Norwegian Cod 

Liver Oil 

Πολύτιμα λιπαρά 
οξέα

Τα ευεργετικά οφέλη 
του μουρουνέλαιου 

είναι γνωστά εδώ και 
αιώνες. Το Cod Liver 
Oil της Solgar είναι 

ένα εξαιρετικής πηγής 
μουρουνέλαιο, εμπλου-
τισμένο με βιταμίνες Α 
και D και λιπαρά οξέα 
EPA και DHA. Βοηθάει 

στη διατήρηση της καλής 
υγείας του δέρματος, του 

νευρικού συστήματος 
και των αρθρώσεων, ενώ 
οι βιταμίνες Α & D που 
περιέχει συμβάλλουν 
στην καλή υγεία των 

μαλλιών, των δοντιών και 
των ματιών. 

Solgar 
Coenzyme Q10 

Προστασία και 
νεανική ενέργεια!

Άλλοτε δημοφιλές ως 
πολύτιμο συστατικό αντι-
γήρανσης είναι γνωστό 
για τις αντιοξειδωτικές 
του ιδιότητες. Προσφέ-

ρει σημαντικά οφέλη 
στο καρδιαγγειακό μας 

σύστημα, ενώ παράλληλα 
συμβάλλει στην αύξηση 
της παραγωγής κυτταρι-
κής ενέργειας. Μειώνει 
σημαντικά τις συνέπειες 
του χρόνου, της περιβαλ-

λοντικής μόλυνσης και 
του σύγχρονου τρόπου 

ζωής, εξαφανίζει τα 
σημάδια της κόπωσης, 
χαρίζει ενέργεια και 

προάγει τη ζωτικότητα 
και την ευεξία όλου του 

οργανισμού. 

Solgar
Wild Alaskan 
Full Spectrum 

Omega 

Όλα τα ωμέγα σε 
ένα συμπλήρωμα 

Το συμπλήρωμα διατρο-
φής Wild Alaskan Full 

Spectrum OMEGA™, από 
λάδι σολομού Αλάσκας, 
καλύπτει όλο το εύρος 
των ΩΜΕΓΑ ουσιωδών 

λιπαρών οξέων (Ω3, Ω5, 
Ω6, Ω7 & Ω9), και περιέ-
χει επιπλέον ασταξανθί-
νη, ένα ισχυρό αντιοξει-
δωτικό που βοηθά στη 

μέγιστη αφομοίωση των 
λιπαρών οξέων από τον 
οργανισμό και βιταμίνη 
D3, που συμβάλλει την 
υγεία του οστικού, ανο-

σοποιητικού και καρδιαγ-
γειακού συστήματος. 
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Η αξία τους στη σύγχρονη καθημερινότητα, με το άγχος και τους γρήγορους 

ρυθμούς ζωής που δεν μας επιτρέπουν να τρώμε σωστά, ισορροπημένα και 

υγιεινά, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Τα συμπληρώματα δεν μπορούν ασφα-

λώς να υποκαταστήσουν τη σωστή διατροφή, μπορούν όμως να καλύψουν 

τα κενά της ποιοτικά κακής διατροφής! Πολλά συμπληρώματα, εξάλλου, κι 

αυτό εξαρτάται από τη σύνθεσή τους, βοηθούν σημαντικά σε διάφορες λει-

τουργίες του οργανισμού. Για σωστή χρήση των συμπληρωμάτων, ώστε να 

μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη, είναι πολύ σημαντική η συζήτηση με ειδικούς. 

Η Κλινική Διαιτολόγος κ. Ειρήνη Κοντοπίδου, οριοθετεί τον χώρο των συ-

μπληρωμάτων διατροφής για τους αναγνώστες του healthyme.

ια την πλειονότητα των ανθρώπων στις δυ-

τικές χώρες, μια ισορροπημένη διατροφή 

που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών, μπορεί 

να προσφέρει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρει-

άζονται. Πολλοί υποστηρίζουν όμως ότι, πρακτικά, 

υγιεινή διατροφή είναι δύσκολο να επιτευχθεί! Γι’ 

αυτό και θεωρούν τα συμπληρώματα διατροφής 

απαραίτητα. Όπως επισημαίνει και η κ. Ειρήνη Κο-

ντοπίδου, «η καλύτερη πρόληψη για την αποφυγή 

ελλείψεων θρεπτικών συστατικών από τον οργανι-

σμό είναι η ισορροπημένη διατροφή. Η τήρηση μιας 

καθημερινής διατροφής με βάση τη Μεσογειακή 

Πυραμίδα Διατροφής, δηλαδή μίας διατροφής πλού-

σιας σε ποικιλία θρεπτικών συστατικών, μέσω της 

κατανάλωσης όλων των ομάδων τροφών στην απα-

ραίτητη ποσότητα, προσφέρει στον οργανισμό όλες 

τις θρεπτικές ουσίες που έχει ανάγκη». 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, έχοντας και στην 

Ελλάδα υιοθετήσει μια «δυτικού τύπου διατροφή», 

δεν λαμβάνουμε ούτε την ποσότητα ούτε την ποικιλία 

των θρεπτικών συστατικών που χρειαζόμαστε. Έτσι, 

σε πολλές περιπτώσεις είναι σημαντική ή απαραίτη-

τη η χρήση συμπληρωμάτων. 

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούν να 

υποκαταστήσουν τη φυσική διατροφή και καλό είναι 

να τα καταναλώνουμε με τη σύμφωνη γνώμη ειδι-

κού, εφόσον έχει διαπιστωθεί κάποια έλλειψη στον 

οργανισμό μας. Τα συμπληρώματα είναι κυρίως απα-

ραίτητα σε κάποιες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, 

όπως οι αθλητές, οι εγκυμονούσες, οι χορτοφάγοι, 

τα άτομα με κάποιο χειρουργείο στο έντερο ή το στο-

μάχι και τα άτομα που πάσχουν από σύνδρομα δυ-

σαπορρόφησης. 

Επίσης, μεγαλύτερη ανάγκη από κάποιο συμπλή-

ρωμα διατροφής έχουν πιθανότατα: τα άτομα που 

βρίσκονται σε δίαιτα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

τα άτομα που αποφεύγουν συστηματικά συγκεκρι-

μένες κατηγορίες τροφίμων (π.χ. τα γαλακτοκομικά), 

οι καπνιστές, λόγω του οξειδωτικού στρες που προ-

καλεί το κάπνισμα, οι ηλικιωμένοι, αλλά και όσοι δεν 

τρέφονται σωστά λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Τα συμπληρώματα είναι ασφαλή

Τα συμπληρώματα διατροφής, αν και εφόσον χρησι-

μοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι ασφαλή- 

γι’ αυτό και δεν συνταγογραφούνται. Σε υπέρμετρη 

ή αλόγιστη χρήση, ωστόσο, μπορεί να προκαλέσουν 

επιδράσεις στον οργανισμό. Το συμπλήρωμα που 

θα επιλεγεί κάθε φορά εξαρτάται από την ηλικία, 

το φύλο, τη φυσική δραστηριότητα, τη διατροφή και 

το ιστορικό ιατρικών παθήσεων. Η δε λήψη του συ-

μπληρώματος θα πρέπει να γίνεται είτε σύμφωνα με 

τις οδηγίες του ειδικού, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες 

τις συσκευασίας (του παρασκευαστή) και για το διά-

στημα που ο επαγγελματίας υγείας έχει ορίσει. 

Πολύ μεγαλύτερη προσοχή, απαιτείται όταν το άτο-

μο που πρόκειται να ξεκινήσει κάποιο συμπλήρωμα 

λαμβάνει ήδη κάποια φαρμακευτική αγωγή.

«Ορισμένα βότανα ή διατροφικά συμπληρώματα, 

όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα με φάρμακα, μπορεί 

να προκαλέσουν προβλήματα στην απορρόφηση και 

στον μεταβολισμό του φαρμάκου, γαστρεντερικές δι-

Γ
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Τα σκευάσματα βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων, 

επιτρέπουν στον παιδικό οργανισμό να καλύψει πιθανές 

ελλείψεις σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Δεν 

ενέχουν βραχυχρόνιους ή μακροχρόνιους κινδύνους 

για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, υπό την προϋπόθεση 

όμως ότι χορηγούνται στις ενδεικνυόμενες δόσεις. 

Υπενθυμίζοντας την τεράστια σημασία μιας καθημερινά 

πλήρους και ισορροπημένης διατροφής για κάθε παιδί, 

οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς και στους γιατρούς να 

προτιμούν -όταν χρειάζεται- συμπληρώματα με χαμη-

λές δόσεις λιποδιαλυτών βιταμινών (Α, D, Ε, Κ) και μόνο 

σκευάσματα αξιόπιστων εταιρειών που διατίθενται μέσω 

φαρμακείου. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ: 
Είναι κατάλληλα για παιδιά; 

Solgar
Whey To Go® 

Protein Powder 

Δυνατό & υγιές σώμα

Μια υψηλής βιολογικής αξίας πρω-
τεΐνη από ορό γάλακτος, για μέγιστη 
απόδοση, αποκατάσταση, επιδιόρ-

θωση και ανάπτυξη του μυϊκού ιστού 
μετά την άσκηση. Περιέχει επίσης 
διατροφικά στοιχεία σημαντικά για 

τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιη-
τικού συστήματος. 

Ιδανική για επαγγελματίες και ερα-
σιτέχνες αθλητές, τραυματίες, μετεγ-
χειρητικούς ασθενείς, ηλικιωμένους, 

για τον έλεγχο του βάρους.

myelements
Ester C 1000mg 

σε αναβράζοντα δισκία

Aσπίδα στα κρυολογήματα!

Ο χειμώνας είναι πια εδώ και έχει φέρει  
μαζί του τα συνήθη εποχικά κρυολογή-

ματα.  Ένα ποτήρι βιταμίνη C αποτελεί την 
ιδανική ασπίδα απέναντι στις ιώσεις και 

στα κρυολογήματα, αφού τονώνει αποτε-
λεσματικά την άμυνα του οργανισμού.

Η Βιταμίνη C της myelements σε εστερική 
μορφή, απορροφάται γρήγορα και με 

λιγότερες απώλειες από τον οργανισμό, 
παραμένοντας έτσι περισσότερη ώρα στη 
ροή του αίματος. Σε αναβράζουσα μορφή, 

με υπέροχη γεύση πορτοκάλι!

Solgar
Spirulina 

Για τόνωση και προστασία

Η Spirulina της Solgar είναι πλού-
σια σε πρωτεΐνες, βήτα καροτίνη, 

καροτενοειδή, χλωροφύλλη και  ενώ 
προέρχεται από υψηλής ποιότητας 
σπιρουλίνα, η οποία καλλιεργείται 

χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και 
τοξικών στοιχείων.

Προλαβαίνει τη φθορά των μυών 
και προκαλεί κορεσμό και αίσθηση 

πληρότητας, μειώνοντας τα συμπτώ-
ματα βουλιμίας. Επίσης, θεωρείται 

εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης για τους 
φυτοφάγους. 

η  προτείνει...

αταραχές, πονοκέφαλο, ακόμη και καρδιο-

λογικά προβλήματα. Αποφύγετε να παίρνε-

τε συμπλήρωμα διατροφής για την πάθηση 

που ακολουθείτε φαρμακευτική αγωγή», 

εξηγεί η κ. Κοντοπίδου. 

Πώς να διαλέξω; 

Μπροστά στο ράφι, οι επιλογές που υπάρ-

χουν είναι εκατοντάδες. «Τι θα πρέπει λοι-

πόν να προσέξει ένας καταναλωτής κατά 

την αγορά ενός συμπληρώματος;», ρωτάμε 

την ειδικό. «Το πρώτο που θα πρέπει να 

προσέξει ο καταναλωτής στη συσκευασία 

ενός συμπληρώματος διατροφής είναι ο 

αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ και η 

ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Επίσης, 

θα πρέπει να εξετάσει τη σύνθεση, αν δη-
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λαδή τα mg τα οποία περιέχει το κάθε δισκίο ή κάψουλα καλύπτουν τις 

ανάγκες του», εξηγεί η ειδικός. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να το-

νίσουμε πως η αγορά του συμπληρώματος θα πρέπει να γίνεται από το 

φαρμακείο με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του φαρμακοποιού.

Τα συμπληρώματα διατροφής κυκλοφορούν σε αρκετές μορφές. Έτσι, 

ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το σχήμα τους (ταμπλέτα, 

κάψουλα ή αναβράζον δισκίο), το πόσο εύκολη είναι η κατάποσή τους, 

ή αν είναι ανεκτό από το γαστρεντερικό σύστημα (υπάρχουν άτομα που 

αναφέρουν ευαισθησία στο στομάχι με τις κάψουλες, ενώ άλλα με τις 

αναβράζουσες μορφές). Επίσης, η γεύση της κάθε μορφής μπορεί να 

καθορίσει την τελική επιλογή του σκευάσματος.

Λήψη - Πότε και πώς; 

Την απάντηση μας δίνει η κ. Κοντοπίδου: «Η ώρα λήψης ενός σκευά-

σματος εξαρτάται από τις ουσίες που περιέχει. Το ασβέστιο και η βιτα-

μίνη D απορροφώνται καλύτερα τις βραδινές ώρες. Αντίθετα, οι ουσίες 

που τονώνουν το νευρικό σύστημα είναι προτιμότερο να λαμβάνονται το 

πρωί. Ο σίδηρος θα πρέπει να λαμβάνεται με άδειο στομάχι και όχι μαζί 

με γαλακτοκομικά. Όσον αφορά στις πολυβιταμίνες, η πιο καλή ώρα για 

τη λήψη τους θεωρείται το πρωί μαζί με το πρωινό, που είναι και το ση-

μαντικότερο γεύμα της ημέρας, και η απορρόφησή τους είναι αυξημένη. 

Τέλος, οι λιποδιαλυτές βιταμίνες (Α, D, Ε, Κ) χρειάζονται τα λιπαρά 

της τροφής για να απορροφηθούν. Αν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει 

το πρωί, καλό είναι να λαμβάνονται με το μεσημεριανό γεύμα. Τέλος, 

καλό θα ήταν να αποφεύγετε την ταυτόχρονη λήψη των συμπληρωμάτων 

με καφέ ή τσάι, καθώς αυτά τα ροφήματα μπορούν να εμποδίσουν την 

απορρόφηση ορισμένων θρεπτικών συστατικών».

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΦ-Διάθεση Συμπληρωμάτων 

Διατροφής και Τροφίμων Ειδικής Διατροφής (07/12/2004) και 

«Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμοί» (2004) σε 

εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου, «συμπληρώματα διατροφής» ορίζονται τα τρόφιμα με 

σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν 

συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών 

με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε 

συνδυασμό. Κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη μορφή δισκίων, 

αναβραζόντων δισκίων, σταγόνων, σκόνης και υγρών. Δεν είναι 

φάρμακα και δεν χρειάζονται ιατρική συνταγή. 

Tι εννοούμε όταν λέμε 
συμπληρώματα διατροφής; 

ΥΓΕΙΑ

Η κ. Κοντοπίδου Ειρήνη, αποφοίτησε 

το 2005 από το τμήμα Επιστήμης 

Διατροφής-Διαιτολογίας του 

Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Έπειτα, συνέχισε τις 

μεταπτυχιακές σπουδές της 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

συμμετέχοντας στο Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή». 

Από τον Απρίλιο του 2009 διατηρεί 

νόμιμο διαιτολογικό γραφείο στη 

Γρηγορίου Λαμπράκη 232, στην Άνω 

Τούμπα Θεσσαλονίκης. Ακόμα, είναι 

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη (Programme 

Leader) του τομέα Διαιτολογίας 

του Μητροπολιτικού Κολλεγίου 

Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εργάζεται 

ως εκπαιδεύτρια σε δημόσια 

Ι.Ε.Κ. του νομού Θεσσαλονίκης 

και στις επαγγελματικές σχολές 

του Ο.Α.Ε.Δ. (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας). 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και 

συνεδρίων και έχει παρουσιάσει 

μέρος από το ερευνητικό της 

έργο σε επιστημονικά συνέδρια 

με ανακοινώσεις και ανάρτηση 

poster. Επιπλέον, αρθρογραφεί σε 

περιοδικά ποικίλης ύλης καθώς 

και στο διαδίκτυο. Επίσης, είναι 

τακτικό μέλος της επιτροπής 

για θέματα εγκατάστασης και 

λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος 

και διαιτολογικών μονάδων της 

Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 

της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Είναι μέλος του 

Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων 

και της Διεπιστημονικής Εταιρείας 

Διασφάλισης Υγιεινής (Δ.Ε.Δ.Υ.Τ.).

who
is who 

ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ
Κλινικός Διαιτολόγος
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: 
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πέρα από την αδιαμφισβήτητη συνεισφορά τους στην 

καθημερινότητά μας, τα συμπληρώματα διατροφής 

αποτελούν και έναν αποτελεσματικό τρόπο μείωσης 

της υγειονομικής δαπάνης, υποστηρίζει μελέτη που 

πραγματοποίησε το 2007, το Lewin Group, μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών των ΗΠΑ, σε θέματα υγειονομικής φροντίδας. 

Ο συμβουλευτικός κολοσσός επέλεξε να «βάλει στο 

στόχαστρο» 4 πολύ διαδεδομένα συμπληρώματα και 

να αποτιμήσει το πώς αυτά συμβάλλουν στη μείωση 

της δαπάνης υγείας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν: 

το ασβέστιο, σε συνδυασμό με τη βιταμίνη D, που 

χρησιμοποιείται στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, το 

φυλλικό οξύ, που λαμβάνεται από τις εγκύους για την 

πρόληψη ανωμαλιών του νευρικού σωλήνα στο έμ-

βρυο, τα ωμέγα λιπαρά οξέα, πολύτιμος σύμμαχος για 

την πρόληψη των καρδιαγγειακών και τον συνδυασμό 

λουτεΐνης και ζεαξανθίνης, που θεωρείται ότι προστα-

τεύει από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης 

• για τον συνδυασμό ασβεστίου και βιταμίνης D: Δια-

πιστώθηκε ότι μειώνει τα κατάγματα και πιο συγκεκρι-

μένα τα κατάγματα ισχίου, προλαμβάνοντας περίπου 

138.000 νοσηλείες και εξοικονομώντας για το σύστημα 

περί τα 13,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος πενταε-

τίας. 

• για το φυλλικό οξύ: Περίπου 1,3 δισεκατομμύρια 

δολάρια θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν σε μια 

πενταετία, αν 1 στις 4 Αμερικανίδες αναπαραγωγικής 

ηλικίας ξεκινούσαν την καθημερινή λήψη συμπλη-

ρώματος φυλλικού οξέος, καθώς θα προλαμβάνονταν 

ετησίως περίπου 600 γεννήσεις παιδιών με ανωμαλίες 

του νευρικού σωλήνα. 

• για τα Ω-3 λιπαρά οξέα: Περίπου 3,1 δισεκατομμύρια 

δολάρια περισσότερα θα μπορούσαν να κατευθυνθούν 

σε άλλες ανάγκες αντί της υγείας σε διάστημα μιας 

5ετίας, αν οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών λάμβαναν 

καθημερινά 1.800 mg λιπαρών οξέων, αφού έτσι θα 

προλαμβάνονταν τουλάχιστον 384.303 νοσηλείες και 

ιατρικές επισκέψεις σχετιζόμενες με τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα. 

• για τον συνδυασμό λουτεΐνης-ζεαξανθίνης: Σε 

βάθος 5ετίας, περίπου 130.959 θα άτομα θα μπορού-

σαν να αποφύγουν την απώλεια της όρασής τους και 

μαζί με αυτήν, της ανεξάρτητης διαβίωσής τους, αν 

λάμβαναν συμπληρώματα διατροφής για την πρόλη-

ψη της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. 

Όπως φαίνεται παραπάνω λοιπόν, με τη χρήση μόνο 

αυτών των 4 συμπληρωμάτων, και μόνο στις ΗΠΑ, 

θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν πάνω από 20,1 

δισεκατομμύρια δολάρια, μέσα σε μια πενταετία. 

Φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνει σε ολόκληρο 

τον κόσμο! 

Όλα αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

αν σκεφθούμε ότι: 

• ο πληθυσμός σε παγκόσμιο επίπεδο γερνάει. 
Η μεγάλη ηλικία συνδέεται με μειωμένη απορρόφη-

ση θρεπτικών συστατικών από τον οργανισμό και δι-

ατροφικές ελλείψεις. Σήμερα, στις Η.Π.Α. οι άνω των 

65 ετών, αντιστοιχούν περίπου στο 18% του συνολικού 

πληθυσμού, ενώ απορροφούν το 30% της συνολικής 

δαπάνης για την υγεία. Μέχρι το 2030, θα υπάρχουν 

περισσότερα από 70 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας 

άνω των 75, γεγονός που, αν δεν ληφθούν τα κατάλ-

ληλα μέτρα, θα μπορούσε να εκτοξεύσει την υγειονο-

μική δαπάνη (μόνο γι’ αυτήν την ηλικιακή ομάδα) στα 

16 τρισεκατομμύρια δολάρια! 

• η σύγχρονη διατροφή δεν μας παρέχει όλα τα 
θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες/ μέταλλα) που έχου-
με ανάγκη. Ήδη οι επίσημες οδηγίες για τη διατροφή 

που έχουν εκδώσει το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας 

και το Υπουργείο Γεωργίας, αναγνωρίζουν την ανά-

γκη της πρόσληψης κάποιου βιταμινούχου ή άλλου 

διατροφικού συμπληρώματος, από μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού, ώστε να καλύπτονται οι διατροφικές 

του ανάγκες. Γιατί όπως τονίζει και ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας, «η καλή διατροφή συνεπάγεται 

καλύτερο ανοσοποιητικό, λιγότερες ασθένειες και 

καλύτερη υγεία. Τα υγιή παιδιά μαθαίνουν καλύτερα. 

Οι υγιείς άνθρωποι είναι πιο δυνατοί, πιο παραγω-

γικοί και πιο ικανοί να δημιουργήσουν ευκαιρίες, 

ώστε να αποτινάξουν τους ζυγούς της πείνας και της 

φτώχειας».





βιταμίνη Κ ανακαλύφθηκε το 1929 και οι επιστή-

μονες επικεντρώθηκαν κυρίως στο ζωτικό της 

ρόλο στη διαδικασία της πήξης του αίματος. Γι’ 

αυτό είναι ακόμη και σήμερα γνωστή ως «βιταμίνη της πή-

ξης». Η βιταμίνη Κ ανήκει στην ομάδα των λιποδιαλυτών 

βιταμινών. Λιποδιαλυτή βιταμίνη σημαίνει ότι το διαιτητικό 

λίπος είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική της απορρό-

φηση. Έτσι, εάν η διατροφή μας δεν περιέχει επαρκείς πο-

σότητες λιπαρών, η απορρόφησή της θα επηρεαστεί αρνη-

τικά. Διακρίνουμε τρεις βιταμίνες Κ, την Κ1 ή φυλλοκινόνη 

που περιέχεται κυρίως στα πράσινα λαχανικά, τη βιταμίνη 

Κ2 ή μενακινόνη που σχηματίζεται από την εντερική χλωρί-

δα, δηλαδή από τα μικρόβια του εντέρου, και τη βιταμίνη Κ3 

ή μεναδιόνη, που παρασκευάζεται συνθετικά.

Άλλες ιδιότητες 

Εκτός από τον ρόλο της στη λειτουργία των διαφόρων πρω-

τεϊνών που εμπλέκονται στην πήξη του αίματος, έχει ρυθμι-

στικό ρόλο στον μεταβολισμό των οστών και στην αναστολή 
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Μέχρι σήμερα, όταν μιλούσαμε για την υγεία των οστών, δίναμε 

πάντα προτεραιότητα στο ασβέστιο κι έπειτα στη βιταμίνη D. Τα 

τελευταία χρόνια όμως, μία άλλη βιταμίνη μας αποκάλυψε τη ση-

μασία της και έτσι ήλθε να προστεθεί στο οπλοστάσιο της υγείας 

των οστών. Ο λόγος για τη βιταμίνη Κ, που πολλοί πλέον την απο-

καλούν «νέα βιταμίνη D». Ο ορθοπεδικός – χειρουργός κ. Ιωάννης 

Κουλούρης γίνεται ο οδηγός μας σε ένα «ταξίδι γνωριμίας» με τη 

συγκεκριμένη βιταμίνη.

Κ2+ D+D3= γεράγερά οστάοστά
H ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΤΡΟΦΙΜΟ  ΒΙΤ. Κ1 
 σε μgr/100g

Σπανάκι . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Σογιέλαιο. . . . . . . . . . . . . . . 200

Λάχανο  . . . . . . . . . . . . .149-275

Κουνουπίδι . . . . . . . . . . . . . . 191

Μπρόκολο. . . . . . . . . . . . . . .154

Μαρούλι  . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Φλοιός σιταριού . . . . . . . . . . 83

Βρώμη. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Ελαιόλαδο. . . . . . . . . . . . . . . 58

Αυγά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ρεβίθια  . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ντομάτες. . . . . . . . . . . . . . . . 48

Σπαράγγια . . . . . . . . . . . . . . . 39

Φασόλια. . . . . . . . . . . . . . 28-33

Φράουλες  . . . . . . . . . . . . . . . .14

Οι κυριότερες 
πηγές βιταμίνης Κ1
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•  Άτομα με γενετική διαταραχή έλλει-

ψης του ενζύμου G6PD (γλυκόζη-

6-φωσφορική δεϋδρογενάση)

•  Ασθενείς με νεφρική ή ηπατική νόσο

•  Όσοι λαμβάνουν αντιπηκτικά ή αντι-

αιμοεταλιακά φάρμακα

Ποιοι δεν πρέπει να 
παίρνουν βιταμίνη Κ;

της ασβεστοποίησης των αιμοφόρων αγγείων.

Ο ρόλος της βιταμίνης Κ στην προστασία 

των οστών δεν είναι άμεσος, αλλά έμμεσος. 

Η βασική αποστολή της είναι «να πλοηγήσει 

το ασβέστιο που βρίσκεται στην κυκλοφορία 

του αίματος προς τον προορισμό του, που 

είναι τα οστά και τα δόντια», τονίζει ο ορθο-

πεδικός κ. Ιωάννης Κουλούρης.

Πώς το κάνει αυτό; Ενεργοποιώντας την 

οστεοκαλσίνη, «την πρωτεΐνη δέσμευσης 

του ασβεστίου», που παράγεται από τους 

οστεοβλάστες. 

«Η οστεοκαλσίνη είναι μία φυσική πρω-

τεΐνη, η οποία υπάρχει σε δύο μορφές, μία 

αδρανή μορφή που δεν μπορεί να δεσμεύ-

σει το ασβέστιο και μία δραστική μορφή που 

μπορεί να δεσμεύσει το ασβέστιο. Εκτετα-

μένες έρευνες, έχουν δείξει ότι η βιταμίνη Κ 

είναι απαραίτητη ώστε αφενός να παραχθεί 

στον οργανισμό ικανοποιητική ποσότητα της 

πρωτεΐνης και αφετέρου να ενεργοποιηθεί. 

Mέσω αυτού του μηχανισμού, η βιταμίνη Κ 

μειώνει έμμεσα τον κίνδυνο καταγμάτων», 

εξηγεί ο ειδικός. 
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Ποιοι μπορεί να έχουν έλλειψη 

της βιταμίνης; 

«Έλλειψη της βιταμίνης μπορεί να παρατη-

ρηθεί σε καταστάσεις αποφρακτικού ίκτερου, 

δυσαπορρόφησης των λιπών (στεατόρροια) 

ή όταν διαταραχθεί η φυσιολογική χλωρίδα 

του εντέρου (π.χ. κατάχρηση αντιβιοτικών). 

Ορισμένα αντιβιοτικά (κεφαλοσπορίνες) 

μπορεί να σκοτώσουν την μικροβιακή χλω-

ρίδα του εντέρου που παράγουν τη βιταμίνη 

και να παρατηρηθεί έλλειψή της», σημειώνει 

ο κ. Κουλούρης. Ένα βασικό σύμπτωμα, που 

υποδηλώνει έλλειψη της βιταμίνης Κ2 στον 

οργανισμό, είναι η αιμορραγία των ούλων ή 

άλλες αιμορραγίες που διαρκούν περισσότε-

ρο από 4 λεπτά, διευκρινίζει ο ίδιος.

Ο συνδυασμός της Κ 

με τη βιταμίνη D

Χορηγούμενες συνδυαστικά, οι βιταμίνες D 

και Κ συνεργάζονται και παράγουν ένα πολύ 

μεγαλύτερο αποτέλεσμα από εκείνο που θα 

πετύχαιναν αν χορηγούντο μεμονωμένα. Πιο 

συγκεκριμένα, εξηγεί ο ειδικός, η βιταμίνη 

D3, όταν χορηγείται μόνη της, διεγείρει την 

κυκλοφορία του ασβεστίου από το έντε-

ρο στην κυκλοφορία του αίματος, αλλά δεν 

πλοηγεί το ασβέστιο μετά από αυτό το βήμα 

προς τον τελικό στόχο του, που είναι τα κόκ-

καλα. 

Η βιταμίνη Κ2, ενισχύοντας την παραγω-

γή της οστεοκαλσίνης, συμβάλλει στο να 

οδηγείται το ασβέστιο στον προορισμό του. 

Σε διαφορετική περίπτωση, το ασβέστιο 

θα παρέμενε στην κυκλοφορία του αίματος 

και μέρος του θα μπορούσε να καταλήξει 

σε άλλα ζωτικά όργανα, όπως στη καρδιά, 

προκαλώντας ασβεστοποίηση και άλλα 

προβλήματα.

Nature’s 
Bounty

Βιταμίνη D3 
1000IU

Η απαραίτητη 
«βιταμίνη του 

ήλιου»

Ένα φυσικό συμπλή-
ρωμα διατροφής, 

που συμβάλλει στη 
διατήρηση ομαλών 
επιπέδων ασβεστί-
ου στο αίμα, ενώ 
προάγει την υγεία 

των οστών, των μυών 
και των δοντιών. 

Επιπλέον, μπορεί να 
συμβάλει στην ενί-

σχυση της λειτουργί-
ας του ανοσοποιητι-
κού συστήματος του 

οργανισμού. 
Η βιταμίνη D πα-

ρασκευάζεται στον 
οργανισμό μας με 

την έκθεση της επι-
δερμίδας στον ήλιο, 
άρα είναι ένα πολύ 

χρήσιμο συμπλήρω-
μα τους χειμερινούς 
μήνες. Επίσης, είναι 
χρήσιμο για γυναίκες 
στην εμμηνόπαυση, 

αθλούμενους και 
άτομα τρίτης ηλικίας.

Solgar
Vitamin K2 

100μg

«Σύμμαχος» 
των αγγείων 

και των οστών 

Η βιταμίνη Κ είναι 
απαραίτητη στην 
ομαλή πήξη του 
αίματος. Ωστόσο, 

σημαντικό ρόλο δια-
δραματίζει και στην 

υγεία των οστών. Πιο 
συγκεκριμένα, έχει 
θετική δράση στην 

υγεία των αρτηριών, 
αφού παρουσιάζει τη 
δυνατότητα να περιο-
ρίζει τις εναποθέσεις 
ασβεστίου στα τοιχώ-
ματά τους, προάγο-

ντας την ελαστικότητα 
και μειώνοντας τη 
σκλήρυνσή τους. 

Επίσης, συμβάλλει 
στη διατήρηση της 

καρδιαγγειακής 
υγείας και της υγείας 

των οστών.

η προτείνει...

Ιωάννης Χρ. Κουλούρης
Ορθοπεδικός Χειρουργός

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντιπρόεδρος Τμήματος Έρευνας 

Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. IN
F

O
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οια είναι τα μυστικά της 

περιποίησής σας;

Δεν είμαι ο τύπος της γυναίκας που έχει 

πάρα πολλά μπουκαλάκια κρέμες, π.χ. κρέμα νύχτας, 

κρέμα μέρας, κρέμα μεσημεριού κ.ο.κ. Από ό,τι έχω 

καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, το Νο1 μυστικό ομορ-

φιάς είναι ο ύπνος και η σωστή διατροφή. Όταν κοι-

μάμαι καλά και τρέφομαι καλά, αυτό βγαίνει και στο 

πρόσωπό μου.

 

Προσέχετε τη διατροφή σας;

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχω μάθει να τρώω πολύ 

προσεκτικά και αρκετά υγιεινά. Η διατροφή μου απο-

τελείται κυρίως από κοτόπουλο και σαλάτες και βρα-

στά λαχανικά. Δύο φορές την εβδομάδα τρώω κόκκινο 

κρέας και μου αρέσουν πολύ και τα λαδερά- υπάρχουν 

στη διατροφή μου τουλάχιστον μία φορά την εβδομά-

δα. Αλλά όλα αυτά τα καταναλώνω σε μικρές ποσότη-

τες. Επίσης, φροντίζω να τρώω 5 γεύματα την ημέρα.

 

Αυτά προϋποθέτουν και μαγείρεμα! 

Πώς μπορεί μια γυναίκα με τόσες 

πολλές υποχρεώσεις να το κάνει 

αυτό;

Ξέρετε τι κάνω; Μαγειρεύω το Σαββατοκύρια-

κο για όλη την εβδομάδα και τα αποθηκεύω στο 

ψυγείο ή στην κατάψυξη. Τις καθημερινές δεν 

προλαβαίνω να μαγειρέψω. Ωστόσο, επειδή είμαι 

πάρα πολλές ώρες έξω από το σπίτι έχω πέσει κι 

εγώ στην παγίδα του να πάρω κάτι απ’ έξω. Όμως 

ο οργανισμός μου έχει συνηθίσει τόσο πολύ στο 

σωστά μαγειρεμένο φαγητό, που κάθε φορά που 

θα φάω κάτι απ’ έξω με ενοχλεί. Την επόμενη 

μέρα είμαι πρησμένη, δεν αισθάνομαι καλά.

Προσπαθώ λοιπόν να τρώω πιο σωστά, για να 

είμαι και πιο καλά. Πέραν αυτού, το σωστό φαγητό 

μου φτιάχνει και τη διάθεση! Όταν φάω κάτι και 

με ενοχλήσει, χαλάει και η διάθεση μου και μετά 

πάνε όλα στραβά...

ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ

«ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΙΩΣΑ 
ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ 

ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΗΓΑ 
ΣΤΟ DANCING»

Π
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Χιούμορ, αμεσό-

τητα και πηγαία 

ζωντάνια είναι τα 

στοιχεία που χαρα-

κτηρίζουν τη Μα-

ρία Ηλιάκη και την 

έχουν αναδείξει 

σε μια από τις πιο 

αγαπητές τηλεπερ-

σόνες της τελευ-

ταίας δεκαετίας. 

Η δημοσιογράφος, 

παρουσιάστρια

και blogger 

(εδώ και ένα χρό-

νο διατηρεί το 

προσωπικό

της blog mariailiaki.gr)

μοιράζεται με τις 

αναγνώστριες 

του healthyme 

τα μυστικά της 

προσωπικής της 

φροντίδας και 

της διατροφής 

της. Μιλά επίσης 

για την εμπειρία 

της στο show του 

ΑΝΤ1 «Dancing 

with the Stars» και 

μας αποκαλύπτει 

πώς την κέρδισε ο 

χορός!
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Ποιος είναι ο διατροφικός πειρασμός στον 

οποίο δεν μπορείτε να αντισταθείτε;

Στη σοκολάτα, αλλά ευτυχώς στη μαύρη. Μπορώ να φάω 

τόνους...

 

Μιλήστε μας για την εμπειρία σας στο 

Dancing with the Stars…

Δεν μετάνιωσα ούτε για μια στιγμή που πήγα στο DWTS. 

Για εμένα ήταν μεγάλη ψυχοθεραπεία. Γέλασα πάρα 

πολύ, γυμνάστηκα πάρα πολύ και πιάστηκε το σώμα μου 

σε σημεία που δεν είχε πιαστεί ποτέ. Ενώ θεωρούσα ότι 

ήμουν ένας γυμνασμένος άνθρωπος υπήρχαν σημεία 

αγύμναστα στο σώμα μου στα οποία δεν είχα φανταστεί 

ότι θα πιανόμουν. Αυτό σημαίνει ότι γυμνάστηκε όλο μου 

το σώμα!

Επίσης, η ίδια η διαδικασία του διαγωνισμού ήταν μια 

πραγματική πρόκληση. Το γεγονός ότι έπρεπε να μάθω 

έναν καινούριο χορό κάθε εβδομάδα είχε πάρα πολύ με-

γάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλο άγχος. Κάθε Δευτέρα 

ξεκινούσα με νεύρα και κάθε Παρασκευή ήμουν πολύ 

χαρούμενη που η χορογραφία είχε ολοκληρωθεί. Γενικά, 

ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία!

 

Πώς καταφέρατε να αντεπεξέλθετε στο 

πολύ απαιτητικό πρόγραμμα εκείνης της 

περιόδου;

Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο δεν καταλάβαινα πώς τα 

προλάβαινα όλα. Θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ κουρα-

σμένη- περνούσαν οι μέρες χωρίς να το καταλάβω. Και 

γύρω στις 2 τη νύχτα που τέλειωναν οι πρόβες και πήγαι-

να στο κρεβάτι μου, δεν καταλάβαινα πώς είχε περάσει η 

μέρα. Αυτό από τη μια μεριά ήταν πολύ ωραίο, γιατί οι μέ-

ρες περνούσαν όμορφα και δημιουργικά και δεν τις κατα-

λάβαινα, από την άλλη αισθανόμουν ότι έχανα πράγματα ή 

ότι κάτι δεν προλάβαινα να κάνω καλά. Δεν το μετανιώνω 

όμως. Νομίζω πως τελικά τα κατάφερα επειδή μου άρεσε 

πάρα πολύ. Αν δεν μου άρεσε, θα το έκανα με γκρίνια, 

επομένως δεν θα έβγαινε κιόλας.

 

Σωματικά πώς τα βγάλατε πέρα;

Τις μέρες εκείνες που ήμουν στο Dancing πεινούσα πολύ 

περισσότερο. Επομένως έτρωγα λίγο παραπάνω, για να 

μπορέσω να βγάλω τις πρόβες. Και είχα βάλει στη διατρο-

φή μου λίγους περισσότερους υδατάνθρακες, λίγο παρα-

πάνω ρύζι και μακαρόνια, για να μπορώ να έχω ενέργεια. 

Έπαιρνα επίσης κάποιες βιταμίνες, πολυβιταμίνες για να 

αντέχω.

Είχατε δοκιμάσει κολλαγόνο 
πριν το Dancing;
Όχι, δεν είχα δοκιμάσει.

 

Πώς σας φάνηκε το BEAUTIN™ 
COLLAGEN της myelements;
Πρώτα από όλα έχει πάρα πολύ ωραία 

γεύση και το πίνεις πάρα πολύ ευχάρι-

στα- προτιμώ μάλιστα τη γεύση φρά-

ουλα - βανίλια. Τη διαφορά την βλέπεις 

σταδιακά. Μετά την πρώτη εβδομάδα 

αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι κάτι 

όμορφο σου συμβαίνει, εσωτερικά και 

εξωτερικά. Συνεχίζω να το καταναλώνω 

ακόμη και μετά το Dancing και δεν θα 

το αποχωριστώ, σε καμία περίπτωση.

Είχα ακούσει ότι το πόσιμο κολλαγόνο 

κάνει πάρα πολύ καλό στον οργανισμό 

και είχα ακούσει και φίλες μου ότι το 

έπιναν. Όμως δεν είχε τύχει να το δοκι-

μάσω πριν πάω στο Dancing. Τώρα που 

το δοκίμασα και είδα τα αποτελέσματα 

του, νομίζω ότι στο εξής δεν θα λείπει 

από το σπίτι μου.

H Mαρία Ηλιάκη γνωρίζει 
το BEAUTIN™ COLLAGEN 
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ο χορός είναι και λίγο πιο θη-

λυκός, σε κάνει και αισθάνεσαι 

και σέξι. Επίσης, είναι μια τέλεια 

μορφή άσκησης. Τώρα κάνω pole 

dancing και χορό με πανιά. Επει-

δή είχα τον χορό καθημερινά στη 

ζωή μου και όταν σταμάτησα μου 

έλειπε, αποφάσισα να συνεχίσω 

να χορεύω!

 

Ασκείστε γενικά; Ποια 

άσκηση προτιμάτε;

Κατά καιρούς έχω δοκιμάσει πάρα 

πολλά είδη γυμναστικής. Αγαπώ 

περισσότερο την κλασική γυμνα-

στική, δηλαδή τα κλασικά βάρη και 

το τρέξιμο. Μου αρέσει π,χ. να πη-

γαίνω στο Ολυμπιακό Στάδιο και να 

τρέχω. Ωστόσο τα είχα βαρεθεί όλα 

αυτά και ο χορός ήλθε σε μια φάση 

στη ζωή μου που χρειαζόμουν μια 

καινούρια άσκηση. Οπότε τώρα 

κάνω μόνο χορό.

 

Τι συμβουλές θα δίνατε 

στις γυναίκες που θέλουν 

να βελτιώσουν την 

εμφάνισή τους;

Νομίζω πως το πιο σημαντικό εί-

ναι να μην αγχώνονται και να μην 

τους πιάνει πανικός. Είναι πολύ 

ωραίο μια γυναίκα να θέλει να 

βελτιώσει την εμφάνισή της. Εί-

ναι ωραίο να είναι όμορφη και να 

αισθάνεται όμορφη, αλλά όταν το 

αποφασίσει αυτό, δεν είναι καλό 

να καταφεύγει σε ακραίες λύσεις. 

Οι δίαιτες εξπρές και η υπερβο-

λική γυμναστική, μπορεί να μας 

κάνουν να νομίζουμε ότι μέσα σε 

ένα μήνα θα χάσουμε δέκα κιλά, 

είναι όμως λάθος. Πρώτον, γιατί 

είναι τεράστιο σοκ για τον οργανι-

σμό - το έχω κάνει κατά καιρούς 

στο παρελθόν και έχω πληρώ-

σει τις συνέπειες. Αφετέρου, δεν 

έχουν αποτέλεσμα.

Όταν αποφασίσει μια γυναίκα να 

βελτιώσει την εμφάνισή της πρέ-

πει να το κάνει πολύ συνειδητά και 

να έχει και υπομονή. Και να είναι 

καλή με τον εαυτό της, να βλέπει 

τον εαυτό της όμορφο, να μην εστι-

άζει μόνο στα αρνητικά.

Αν βλέπεις μόνο τα αρνητικά 

επάνω σου δεν σε αγαπάς –έτσι 

δεν θα κάνεις σωστά ούτε την 

άσκηση ούτε τη διατροφή.

 

Τι συνέπειες είχατε βιώσει 

από τις εξπρές δίαιτες;

Είχα μπλοκάρει τον μεταβολισμό 

μου. Σταματώντας απότομα να 

τρως κάποια φαγητά, χωρίς να 

έχεις πάρει τη συμβουλή κάποιου 

ειδικού, μπορεί επίσης να σου πέ-

σει ο αιματοκρίτης ή μπορεί να σου 

λείπει σίδηρος και να αρχίσουν να 

πέφτουν τα μαλλιά ή να σου σπάνε 

τα νύχια. Πρέπει να προσέχουμε 

πάρα πολύ τι στερούμε από τον 

εαυτό μας και τι του δίνουμε. Γιατί 

όλο αυτό μπορεί να έχει πολύ σο-

βαρές επιπτώσεις στην υγεία.

 

Τι σας φτιάχνει τη 

διάθεση;

Ένα ωραίο τραγούδι, ο ανιψιός 

μου, όταν πηγαίνω έξω και τρώω 

με τους φίλους μου, γιατί το κάνω 

σπάνια λόγω φόρτου εργασίας. 

Τώρα πια, και ο χορός!

 

Πώς αντιμετωπίζετε τις 

δυσκολίες;

Από μικρή αντιμετωπίζω τις δυ-

σκολίες με τον ίδιο πάντα τρό-

πο. Στην αρχή στενοχωριέμαι, με 

παίρνει από κάτω και κλαίω, και 

στα επόμενα λεπτά αρχίζω και 

βλέπω τα πράγματα θετικά, λέγο-

ντας: «Εντάξει, όλα για κάποιον 

λόγο γίνονται, θα το ξεπεράσουμε 

κι αυτό».

ΤΟ Νο1 ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ. ΟΤΑΝ 
ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ 
ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΚΑΛΑ, 
ΑΥΤΟ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ

"

Με ποιον τρόπο πιστεύετε 

πως μπορεί να μας 

βοηθήσει ο χορός;

Πρώτα από όλα σε βοηθάει να 

εκτονωθείς, δεν έχεις νεύρα. Την 

περίοδο που χόρευα είχα πολύ 

λιγότερα νεύρα, γιατί όλη μου η 

ενέργεια εκτονωνόταν εκεί. Επί-

σης, έχει μια γοητεία το να ακούς 

τη μουσική και να προσπαθείς 

να την απορροφήσεις. Ειδικά αν 
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PALEO ή 
CAVEMAN 

DIET:
ΝΑ ΤΡΩΜΕ 
ΟΠΩΣ ΟΙ 

ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΙ;

Άραγε τι έτρωγαν τα διάσημα καρτούν 

Flintstones; H διατροφή των ανθρώπων των 

σπηλαίων, δεν θα μπορούσε να ονομάζεται 

κάτι άλλο πέρα από... παλαιολιθική! Τι ακρι-

βώς περιλάμβανε το μενού; Τώρα έχετε τη 

δυνατότητα όχι μόνο να μάθετε, αλλά και να 

το δοκιμάσετε, μιας και η παλαιολιθική δίαι-

τα, γνωστή ως «paleo ή caveman diet» κάνει 

«θραύση» στην Αμερική, αποκτώντας καθη-

μερινά χιλιάδες οπαδούς! Πολλές διασημό-

τητες στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι οφείλουν το 

καλλίγραμμο σώμα τους σε αυτήν, με τρα-

νταχτό παράδειγμα την Megan Fox, που δη-

λώνει πιστή οπαδός! τη
ς
 Β

ιβ
έ
ττ

α
ς
 Λ

α
ϊν
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υπήρξε ο γαστρεντερολόγος Walter L. Voegtlin, το 

1974. Σήμερα, απαντάται σε πολλές παραλλαγές και 

με πολλές και διάφορες ονομασίες, με πιο διάσημη 

την caveman diet (δίαιτα του ανθρώπου των σπηλαί-

ων). 

Ο άνθρωπος όμως που έκανε την paleo diet πιο 

γνωστή στο ευρύ κοινό είναι ο Dr. Loren Cordain, 

Καθηγητής Υγείας και Άσκησης στο Κρατικό Πανε-

πιστήμιο του Κολοράντο των ΗΠΑ, ο οποίος θεώρησε 

επιβεβλημένη την καθημερινή κατανάλωση κρέατος, 

χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ άσπρου ή κόκκινου 

κρέατος. Σύμφωνα με το βιβλίο του, «The Paleo Diet: 

Lose Weight and Get Healthy by Eating the Foods 

You Were Designed to Eat» (Παλαιολιθική δίαιτα: 

Χάστε Βάρος και αποκτήστε Υγεία τρώγοντας τις Τρο-

φές τις οποίες είστε φτιαγμένοι να τρώτε), το κόκκινο 

κρέας εφοδιάζει τον οργανισμό με ζωτικής σημασί-

ας θρεπτικές ουσίες. «Φροντίστε να επιλέγετε άπα-

χα κομμάτια χωρίς λίπος και προτιμάτε το βιολογικό 

κρέας, το οποίο προέρχεται από ζώα που τρέφονται 

ποτελεί ίσως το πιο famous πρόγραμ-

μα διατροφής στον πλανήτη! H paleo diet 

αναφέρεται σε έναν τρόπο ζωής εμπνευ-

σμένο από την εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν ακό-

μη στις σπηλιές. Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν 

πως η συγκεκριμένη διατροφή χαρίζει ένα όμορφο, 

αδύνατο και υγιές σώμα. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι 

διστακτικοί που, ίσως λόγω ονόματος, φοβούνται να 

τη δοκιμάσουν καθώς ανακαλεί στο νου εικόνες ωμο-

φαγίας, ακόμη ίσως και αγριότητας!

Τι είναι η Paleo diet;

Με απλά λόγια, είναι η επιστροφή στη φύση και στα 

προϊόντα της! Η ουσία της διατροφής αυτής είναι 

η προτίμηση σε φυσικές τροφές. Εμπνευστής της 

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ 
ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ 
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΔΕΣ, ΑΚΟΜΗ 
ΚΙ ΑΝ Η ΔΙΑΙΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΦΑΕΙ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙ

"

Α
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Πρωινό: Μια ομελέτα με μανιτά-

ρια, μπρόκολο και γαλοπούλα.

Δεκατιανό: Μια μερίδα φρού-

των (αποξηραμένων ή μη) ή ένα 

βραστό αυγό ή ανάλατους ξηρούς 

καρπούς.

Μεσημεριανό: Μια σαλάτα με 

ψητό κοτόπουλο ή γαλοπούλα, 

ντοματάκια, μαρούλι, πιπεριές με 

μια σος από λεμόνι και ελαιόλαδο. 

Εναλλακτικά, μαγειρέψτε στον 

ατμό ή ψητή ή βραστή οποιαδήπο-

τε πρωτεϊνούχο τροφή προτιμάτε 

χωρίς την πέτσα και άπαχη- π.χ. 

μοσχάρι, κοτόπουλο, γαλοπούλα, 

ψάρι, θαλασσινά, χοιρινό κ.λπ. 

Προσθέστε μυρωδικά, ελαιόλαδο 

και λεμόνι.

Απογευματινό: Ένα μπολ με φρά-

ουλες και καρύδια ή ένα σφιχτό 

αυγό. 

Βραδινό: Ψητό κοτόπουλο με γλυ-

κοπατάτες ή μοσχάρι κατσαρόλας 

με πλούσια σαλάτα ή μια πέ-

στροφα με βραστά λαχανικά. Μια 

σαλάτα με σολομό και παξιμάδια.

Και τώρα...
 Παλαιολιθικό Μενού!

με χόρτα», γράφει ο Dr. Loren Cordain, συστήνοντας στον 

κόσμο να τρώει κρέας ή ψάρι σε κάθε του γεύμα όπως, κατά 

τη γνώμη του, έκανε ο παλαιολιθικός άνθρωπος. 

Πού βασίζεται; Οι άνθρωποι των σπηλαίων, όπως είναι λο-

γικό, επιβίωναν με τρόφιμα που έβρισκαν σε αφθονία στη 

φύση, όπως κρέας, ψάρια, λαχανικά, καρπούς και φρούτα. 

Τι σημαίνει αυτό; Πως η διατροφή των προγόνων μας περι-

ελάμβανε μη επεξεργασμένες τροφές. Αν λοιπόν αποφασί-

σετε να την ακολουθήσετε, θα πρέπει να ξεχάσετε οτιδήποτε 

επεξεργασμένο: τσιπς, μπισκότα, σοκολάτες, ακόμη και το 

γιαούρτι! Μην φοβάστε όμως ότι θα μείνετε νηστικοί - υπάρ-

χουν δεκάδες άλλες εναλλακτικές που θα κρατήσουν το 

στομάχι σας… απασχολημένο!

Όπως φαίνεται, επομένως, η paleo diet δεν είναι μια ακό-

μα παράλογη ή παράξενη δίαιτα, από εκείνες που ισοδυνα-

μούν με λιμοκτονία ή δεν αφήνουν τον οργανισμό να τραφεί 

σωστά και ισορροπημένα. Μιλάμε περισσότερο για μια νοο-

τροπία φαγητού που στηρίζεται στη λογική της κατανάλωσης 

των τροφίμων, όπως αυτά παρέχονται από τη φύση. Κάποιοι 

ίσως θα ρωτήσουν: Γιατί να γυρίσουμε τόσο πίσω; Οι υπο-

στηρικτές της paleo diet περιγράφουν ότι το ανθρώπινο DNA 

έχει εξελιχθεί βασιζόμενο στον φυσικό τρόπο διατροφής. 

Επομένως, η διατροφή αυτή είναι, πιθανότατα, βιολογικά 

καταλληλότερη για τον οργανισμό μας. 

Δηλαδή τι τρώμε;

Ας δούμε μερικά απλά παραδείγματα:

•  Φρέσκα φρούτα, αλλά με μέτρο -ειδικά εκείνα που έχουν 

υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, όπως π.χ. τα σταφύλια

• Πολλά λαχανικά

•  Αυγά και όλα τα είδη κρέατος: χοιρινό, μοσχάρι, πουλερικά 

και κοτόπουλο

• Ψάρια και θαλασσινά

• Ανάλατες ελιές και ανάλατους ξηρούς καρπούς.

Με απλά λόγια, μπορεί να καταναλωθεί όλο το φάσμα 

των ζωικών τροφών. Επίσης, επιτρέπονται -σε περιορισμέ-

νες ποσότητες όμως- το ελαιόλαδο και το αβοκάντο. Όσον 

αφορά στα υγρά, είναι απαραίτητη η κατανάλωση 1,5 -2 λί-

τρων νερού την ημέρα και επιτρέπονται -πάντα χωρίς την 

προσθήκη ζάχαρης- τα ροφήματα βοτάνων και οι χυμοί από 

φρέσκα φρούτα. 

Τι δεν έτρωγαν οι πρόγονοί μας; Μα φυσικά τίποτα συ-

σκευασμένο και επεξεργασμένο! Γι’ αυτό πάρτε χαρτί και 

μολύβι και διαγράψτε από τη λίστα της διατροφής σας και 

το πιάτο σας: τους υδατάνθρακες, τα αμυλούχα λαχανικά, 

τα φιστίκια, τα όσπρια, τη σόγια, το ρύζι, τα μακαρόνια, τη 

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ

Λαχανικά

Φυσικά έλαια, 
καρποί από δέντρα

Φρούτα

Κρέας, Θαλασσινά, 
Αυγά
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ζάχαρη, το αλάτι, τα γαλακτοκομικά, το αλκοόλ, 

τα γλυκά, τα αναψυκτικά, τους συσκευασμένους 

χυμούς, τα λιπαρά ή και επεξεργασμένα κρέα-

τα, τις σάλτσες και όλα τα δημητριακά.

Μπορεί να βοηθήσει στο 

αδυνάτισμα;

Η παλαιολιθική διατροφή εκτός του ότι βρίσκε-

ται πιο κοντά στη βιολογία του ανθρώπου έχει 

και την ιδιότητα να αδυνατίζει. Όπως συμβαίνει 

με τη δίαιτα Άτκινς (Atkins) ή τη δίαιτα Ντου-

κάν (Dukan), η παλαιολιθική δίαιτα δεν περι-

λαμβάνει προϊόντα της σύγχρονης βιομηχανίας 

τροφίμων που βασίζονται στους επεξεργασμέ-

νους υδατάνθρακες, στη ζάχαρη και στα λεγό-

μενα τρανς λιπαρά. Άρα, όταν μια δίαιτα απα-

γορεύει απλώς τη ζάχαρη και το αλεύρι, αυτό 

μόνο του είναι ικανό να οδηγήσει σε λιγότερες 

θερμίδες και απώλεια κιλών. Οι δίαιτες με αυ-

ξημένες πρωτεΐνες, όπως η παλαιολιθική, δεν 

περιορίζουν την ποσότητα της τροφής, απλώς 

απαγορεύουν τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Όταν 

κάποιος αποφεύγει τα επεξεργασμένα τρόφιμα 

καταναλώνει αναγκαστικά λιγότερες θερμίδες, 

ακόμη κι αν η δίαιτα τού επιτρέπει να φάει όσο 

θέλει. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη1, οι ερευνητές ζή-

τησαν από 14 εθελοντές να ακολουθήσουν 

παλαιολιθική δίαιτα, αποτελούμενη από άπαχο 

κρέας, λαχανικά, βατόμουρα και καρύδια, χω-

ρίς κανέναν περιορισμό στην ποσότητα. Απο-

δείχθηκε πως οι εθελοντές έχασαν κατά μέσο 

όρο 2,5 κιλά σε τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, 

μείωσαν και την αρτηριακή τους πίεση κατά 3 

μονάδες. Πού οφείλεται αυτό; Στο γεγονός ότι, 

αποφεύγοντας τις επεξεργασμένες τροφές, μεί-

ωσαν την πρόσληψη θερμίδων τους κατά 36%, 

ανέφερε ο κεντρικός συγγραφέας της μελέτης 

Περ Βάντελ.

Solgar
Lipotropic 

Factors

Βρείτε ξανά 
τον πιο 

αδύνατο εαυτό 
σας

Τo Lipotropic Factors 
είναι ένας συνεργια-
κός αποτελεσματικός 

συνδυασμός τριών 
φυσικών συστατι-
κών, της χολίνης, 
της ινοσιτόλης και 
της L-μεθειονίνης, 
που συμβάλλουν 
στη διάσπαση του 

διατροφικού λίπους 
και στην απομάκρυν-
ση του λίπους από το 

ήπαρ. 
Επιδρά θετικά στη 

μείωση της χοληστε-
ρίνης και μας βοηθά 
με φυσικό τρόπο να 
ξαναβρούμε και να 
διατηρήσουμε τον 

πιο καλλίγραμμο και 
υγιή εαυτό μας!

Solgar
Lecithin 
1360mg 

Για τον έλεγχο 
του σωματικού 

βάρους

Η λεκιθίνη είναι 
ευρέως γνωστή για 

τα ευεργετικά οφέλη 
που παρέχει στον 
οργανισμό, καθώς 
περιέχει πληθώρα 
διατροφικών στοι-

χείων, όπως λιπαρά 
οξέα, φώσφορο, βι-
ταμίνες και μέταλλα. 
Η Lecithin της Solgar 
βοηθά αποτελεσμα-
τικά στη διατήρηση 
και τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους, 
καθώς περιέχει δύο 

βασικά συστατικά 
του οργανισμού με 
λιποτροπική δράση, 

τη χολίνη και την ινο-
σιτόλη. Τέλος, μπορεί 

να αποτρέψει την 
εμφάνιση υψηλών 
επιπέδων χοληστε-

ρόλης. 

η  προτείνει...

Πηγές 1. Osterdahl M1, Kocturk T, Koochek A, Wändell PE., «Effects of a short-
term intervention with a paleolithic diet in healthy volunteers», Eur J Clin Nutr. 
2008 May;62(5):682-5. Epub 2007 May 16. 2. Frassetto LA, Schloetter M, Mietus-
Synder M, Morris RC Jr, Sebastian A., «Metabolic and physiologic improvements 
from consuming a paleolithic, hunter-gatherer type diet», Eur J Clin Nutr. 2009 
Aug;63(8):947-55. doi: 10.1038/ejcn.2009.4. Epub 2009 Feb 11.

Για γευστικές παλαιολιθικές συνταγές, 

επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: 

www.civilizedcavemancooking.com

www.nomnompaleo.com

www.slimpalate.com
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ΤΑ 
ΥΠΕΡ 

ΤΗΣ 
PALEO 

DIET
1   Πρόκειται για τη μοναδική δίαιτα που δεν φτιάχτηκε από ειδικούς, αλλά σχεδιάστηκε βάσει των 

όσων κατανάλωναν οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες μακρινοί πρόγονοί μας, στα οποία η ανθρώπινη 

φύση μας είναι συνηθισμένη. 

2   Είναι μία δίαιτα που βασίζεται σε πρωτεΐνες, οι οποίες προκαλούν κορεσμό, χωρίς να μας φορτώ-

νουν με πολλές θερμίδες.

3   Yπάρχουν έρευνες2 που συνδέουν την πρωτόγονη διατροφή με μείωση της αρτηριακής πίεσης και 

βελτίωση των επιπέδων των λιπιδίων στο αίμα. 

4  Η αποχή από τα κατεργασμένα τρόφιμα και τους κατεργασμένους υδατάνθρακες.

5   Η μείωση της κατανάλωσης τροφών πλούσιων σε ζάχαρη και αλάτι ειδικά στα επεξεργασμένα 

τρόφιμα, όπου η ζάχαρη και το αλάτι είναι κρυμμένα σε μεγάλες ποσότητες. 

6  Μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, διαβήτη και χοληστερίνη.

7   Βοηθά στην απώλεια βάρους, βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, ενώ σε περιπτώσεις ακμής υπάρχει 

ορατή βελτίωση, ακόμη και εξάλειψή της. 

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν εστιάσει την προσοχή τους στην άρρηκτη σχέση μεταξύ 

ακμής και διατροφής και έχουν βρει ότι η δυτική διατροφή, που είναι πλούσια σε τροφές με υψη-

λό γλυκαιμικό δείκτη αυξάνει την ινσουλίνη στο αίμα, προκαλώντας ακμή. Η παλαιολιθική δίαιτα, 

αντίθετα, περιλαμβάνει μέτρια ποσότητα υδατανθράκων χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Με αυτόν 

τον τρόπο, δεν αυξάνει την παραγωγή ινσουλίνης μειώνοντας έτσι και την παραγωγή ανδρογόνων, 

που αυξάνουν το σμήγμα και προκαλούν την ακμή.
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ι όλο και πιο εντατικοί ρυθμοί εργασίας σε ένα ανασφαλές περιβάλ-

λον, αλλά και η αύξηση των υποχρεώσεων, είναι παράγοντες που 

έχουν οδηγήσει στην αύξηση της συχνότητας της «αγχώδους διατα-

ραχής» τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με τη νευρολόγο κ., Λαμπρινή Σουφλέρη, «τα τελευταία χρόνια, τα 

περιστατικά αγχώδους διαταραχής έχουν διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί. Δεν 

είναι τυχαίο που πλέον βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να τρέχει στους 

δρόμους. Τρέχουν για να εκτονωθούν. Τρέχουν για να ξεφύγουν από τα προβλή-

ματά τους, από όσα τους "πνίγουν"», λέει χαρακτηριστικά. 

Έλλειψη ύπνου

Σήμερα, αυτό που κυριαρχεί είναι το κοινωνικό στρες του ατόμου, το να προλάβει 

να ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελμα-

τικές. Την ίδια ώρα, την ψυχολογία του βαραίνει το γεγονός ότι έχει χάσει το επί-

πεδο ζωής που είχε παλαιότερα και η συνειδητοποίηση πως αυτό, κάθε μέρα που 

περνάει γίνεται όλο και χειρότερο. Η κατάσταση αυτή δεν είναι χωρίς συνέπειες 

για την υγεία και την ευεξία του.

«Ένα άτομο που είναι διαρκώς «στην πρίζα» δυσκολεύεται να χαλαρώσει και 

να ξεκουραστεί πραγματικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να χάνει τον ύπνο 

του, η αποδοτικότητά του να μειώνεται την επόμενη ημέρα και να εισέρχεται σε 

έναν νέο κύκλο άγχους και εκνευρισμού», σημειώνει η ειδικός. 

XΑΛΑΡΩΣΤΕ... 
ΦΥΣΙΚΑ

Η σύγχρονη καθημερινότητα και οι γρήγοροι ρυθ-

μοί ζωής έχουν παρασύρει τους πάντες σε μια διαρ-

κή κούρσα υποχρεώσεων, που αυξάνει το άγχος και 

«κλέβει» τον ύπνο και την ποιότητα ζωής. Πιστεύετε 

ότι το στρες και το άγχος σας έχουν καταβάλει και 

δεν μπορείτε να ηρεμήσετε ή να κοιμηθείτε; Ψάχνετε 

φυσικούς τρόπους για να χαλαρώσετε; Η νευρολόγος 

κ.  Λαμπρινή Σουφλέρη μας δίνει τις απαντήσεις.  

Ο
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Ο καλός ύπνος είναι πολύτιμος 

για την υγεία και την ευεξία μας- 

κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί 

αυτό. Η έλλειψη ύπνου και ειδικά 

αν αυτή συνεχίζεται επί μακρόν, 

προκαλεί διαταραχές της συγκέ-

ντρωσης και της προσοχής, εξη-

γεί η ειδικός. Δεν λείπουν μάλιστα 

οι περιπτώσεις ατόμων που έχουν 

διαγνωστεί λανθασμένα με ήπια 

γνωσιακή έκπτωση και άνοια, ενώ 

το πραγματικό τους πρόβλημα εί-

ναι η έλλειψη επαρκούς ύπνου. 

Η στέρηση ύπνου συνδέεται με 

μια σειρά από προβλήματα, όπως 

πονοκεφάλους, ταχυπαλμίες, 

κούραση, εκνευρισμό και μειω-

μένη συγκέντρωση στη διάρκεια 

της ημέρας, ενώ η χρόνια έλλει-

ψή του μπορεί να οδηγήσει σε 

σοβαρότερα προβλήματα υγείας. 

Επίσης, ο κακός ύπνος μπορεί να 

συνδεθεί με πιθανότητες εμπλο-

κής σε τροχαίο ή εργασιακό ατύ-

χημα, λόγω υπνηλίας. 

Αλλά και σε ψυχολογικό επίπε-

δο, η σημασία του καλού ύπνου 

είναι καταλυτική. Οι άνθρωποι 

που δεν κοιμούνται καλά εμφα-

νίζουν, σε μεγαλύτερη συχνότη-

τα, κατάθλιψη, χρόνια κόπωση, 

προβλήματα στη διάθεση και, 

ορισμένες φορές, διαταραχές στη 

μνήμη.

Ο ύπνος είναι ο φυσικός μας 

θεραπευτής, το «εισιτήριο» για 

ένα υγιές σώμα και μυαλό. Στη 

διάρκειά του, εξοικονομείται 

ενέργεια, «τακτοποιούνται» οι 

σκέψεις και οι αναμνήσεις 

στον εγκέφαλο, ξεκουρά-

ζονται και αναδομούνται 

οι μύες, επιδρά η αυ-

ξητική ορμόνη που 

επουλώνει τα τραυμα-

τισμένα κύτταρα και 

διορθώνει ζημιές.

Ήλθε μάλλον η ώρα να ζητήσουμε βοήθεια για το άγχος από 

κάποιον ειδικό όταν:

• αισθανόμαστε ότι επηρεάζει την υγεία μας

• νιώθουμε ότι «δεν θα τελειώσει ποτέ»

• φτάνουμε σε απόγνωση, σε φάση να το «βάλουμε στα πόδια»

• αισθανόμαστε κατάθλιψη, θλίψη, ματαιότητα

• δεν έχουμε όρεξη για φαγητό

• δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε

• καταναλώνουμε φαγητό ή αλκοόλ σε μεγάλες ποσότητες

•  έχουμε ανησυχίες, συναισθήματα και σκέψεις που δυσκολευ-

όμαστε να εκφράσουμε

• επηρεάζονται σε δραματικό βαθμό τις σχέσεις μας 

• δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις αντιδράσεις μας.

Πότε πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια 
από ειδικό;
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Υπάρχουν λύσεις 

Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, προ-

κειμένου να μειώσουμε το καθημερινό άγχος μας; Η 

νευρολόγος απαντά θετικά και μας απαριθμεί μερικά 

χρήσιμα βήματα: 

Βήμα 1ο- Άσκηση. «Η φυσική άσκηση μπορεί να 

βοηθήσει, στο βαθμό όμως που δεν τη βάζει κάποιος 

η  προτείνει...

Solgar
Valerian Root

Το ηρεμιστικό της 
φύσης

Το συμπλήρωμα διατρο-
φής Valerian Root της 

Solgar έχει ηρεμιστικές 
και χαλαρωτικές ιδιότη-
τες για τα νεύρα, χάρη 

στο εκχύλισμα από ρίζα 
βαλεριάνας που περιέχει. 

Παρουσιάζει επίσης 
αντισπασμωδικές ιδιό-
τητες και είναι χρήσιμο 

σε περιπτώσεις αϋπνίας, 
έντασης, ανησυχίας, 
ευερεθιστότητας και 
σπασμών των μυών.

Solgar
L-Theanine

Χαλαρώστε  
φυσικά… 

Η L – Θεανίνη, προάγο-
ντας τη χαλάρωση του 
οργανισμού χωρίς να 

προκαλεί υπνηλία, βοηθά 
τη νοητική συγκέντρωσή 

σας χωρίς να προκα-
λεί υπερδιέγερση και 

βελτιώνει σημαντικά την 
ποιότητα του ύπνου.  

Προέρχεται από το πρά-
σινο τσάι και συμβάλλει 

στην καλή διάθεση και τη 
συναισθηματική σταθε-

ρότητα, ενώ παρουσιάζει 
οφέλη για το νευρικό 
σύστημα. Χρήσιμη σε 
περιπτώσεις άγχους, 
στρες, ανησυχίας και 

ευερεθιστότητας.

Solgar
Ashwagandha 
Root Extract

Απόλυτη τόνωση!

Κατέχει σημαντική 
θέση στην πρακτική της 

αρχαίας ινδικής ιατρικής, 
ως τονωτικό για τους 
ηλικιωμένους, ενώ οι 
σύγχρονες έρευνες 

έχουν επιβεβαιώσει τις 
τονωτικές και προσαρμο-

γενείς ιδιότητές του. 
Εκτός από τόνωση και 
αναζωογόνηση, βοηθά 
στον έλεγχο του στρες, 

της ανησυχίας, του 
χρόνιου άγχους, στο σύν-

δρομο της χρόνιας κό-
πωσης, στη βελτίωση των 
σεξουαλικών επιδόσεων 

και συνεισφέρει στη 
λειτουργία του ανοσοποι-

ητικού συστήματος.

Solgar
Rhodiola Root 

Extract

Ενισχύστε ψυχή και 
σώμα

To πολύτιμο φυτό Rhodiola 
είναι γνωστό για την 

αντιοξειδωτική του δράση 
και τις  αντικαταθλιπτικές 
ιδιότητες. Ενισχύοντας την 

οξυγόνωση του οργανι-
σμού, συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση της νοητικής 
και σωματικής κούρασης. 
Βοηθά τον οργανισμό στην 
αντιμετώπιση πολλαπλών 
στρεσογόνων παραγόντων 

-κρύο, ζέστη, κόπωση, 
έντονη άσκηση, συναι-
σθηματική αναστάτωση. 
Επίσης, συμβάλλει στην 

τόνωση του νευρικού 
συστήματος, στην πρόληψη 

της κατάθλιψης και στην 
αντιμετώπιση της χρόνι-
ας κόπωσης, χαρίζοντας 

ενέργεια και καλή διάθεση. 

στη ζωή του ως υποχρέωση, ως καθήκον. Επίσης, εί-

ναι προτιμότερο να είναι ήπια και προσαρμοσμένη στο 

ρυθμό του κάθε ατόμου», εξηγεί η κ. Σουφλέρη.

Βήμα 2ο- Διατροφή. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συ-

νοδεύεται από την κατανάλωση πρόχειρου, γρήγορου 

φαγητού, που πιθανότατα δεν προσφέρει στο άτομο 

τα θρεπτικά συστατικά που έχει ανάγκη. Σε πολλές 
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Σουφλέρη Λαμπρινή
Νευρολόγος 

- εξειδικευθείσα στις 

διαταραχές ύπνου

Λαζαράκη 33, Γλυφάδα

τηλ. 2103615213

κιν. 6937124442

e-mail: lsoufl er@yahoo.gr IN
F

O

Οι υπερβολικά γρήγοροι ρυθμοί της ζωής μας, καθώς και οι απαιτη-

τικές συνθήκες εργασίας, προκαλούν στους περισσότερους από εμάς 

ένα νέο είδος jet lag. Tο γνωστό ως «κοινωνικό jet lag» αναδύθηκε 

ως όρος και νοσολογική οντότητα τα τελευταία 10 χρόνια και οφεί-

λεται στους γρήγορους ρυθμούς ζωής, στις απαιτητικές συνθήκες 

εργασίας, στην έλλειψη ελεύθερου χρόνου και στο έλλειμμα ποιο-

τικού ύπνου και εκδηλώνεται με τα ίδια συμπτώματα με εκείνο που 

παθαίνουμε όταν ταξιδεύουμε αεροπορικώς σε χώρες με μεγάλη 

διαφορά ώρας: κόπωση, εκνευρισμό, πονοκέφαλο και γαστρεντερι-

κές διαταραχές.

Κοινωνικό jet lag 

περιπτώσεις, είναι χρήσιμο ένα συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνες του 

συμπλέγματος Β ή ένα συμπλήρωμα μαγνησίου, το οποίο ομαλοποιεί τα συ-

μπτώματα που έχουν σχέση με το στρες και έχει χαλαρωτικές ιδιότητες. Οι 

βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, καθώς 

έχει αποδειχθεί ότι συμμετέχουν στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος, 

και εμμέσως, βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα του ύπνου. 

Βήμα 3ο- Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας. «Είναι πολύ σημαντικό, κάθε 

άνθρωπος να βρίσκει κάθε μέρα έστω 5 λεπτά για να κάνει έναν «μίνι διαλο-

γισμό». Φροντίζοντας για αυτά τα 5 λεπτά να είναι μόνο αυτός και ο εαυτός 

του, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, ώστε να σκεφθεί τι χρειάζεται και τι δεν 

χρειάζεται στη ζωή του. Ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, όπου ο άνθρωπος 

δεν προλαβαίνει να σκεφθεί τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Κουβαλάει 

ένα σωρό «σκουπίδια» (όπου «σκουπίδια» εννοούμε τα πράγματα που τον 

απασχολούν) και τα κρατάει από το άγχος μην του ξεφύγει κάτι», σημειώνει 

η ειδικός. 

Βήμα 4ο- Χαλαρωτικά ροφήματα. Βότανα όπως το χαμομήλι και η βαλε-

ριάνα έχουν αποδεδειγμένα χαλαρωτική επίδραση στον οργανισμό και μπο-

ρούν να βοηθήσουν σημαντικά στις διαταραχές του ύπνου. 

Βήμα 5ο- Άρωμα... αιθέριων ελαίων. Δημιουργήστε μια ζεν ατμόσφαιρα 

στο σπίτι σας, με αιθέριο έλαιο λεβάντας ή όποιο άλλο άρωμα σας αρέσει. 

Θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να σκεφθείτε όλα όσα δεν προλαβαί-

νετε ή δεν είστε σε θέση να σκεφθείτε όσο τρέχετε με... 100 για να τα προ-

λάβετε όλα!

Βήμα 6ο- Φαρμακευτική αγωγή. «Τηρώντας όλα όσα προαναφέραμε, τα 

αποτελέσματα στη διαχείριση του άγχους είναι τις περισσότερες φορές θε-

αματικά. Αν ωστόσο τα μέτρα αυτά αποτύχουν και ο θεράπων ιατρός κρίνει 

ότι χρειάζεται, μπορεί να χορηγηθεί και φαρμακευτική αγωγή», σημειώνει 

η κ. Σουφλέρη. 

"ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΤΟΥ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Β, 
ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, 
ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΣ, 
ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΥΠΝΟΥ
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ετά το baby swimming, η νέα τάση στην άσκηση 

μαμάς – μωρού είναι η baby yoga. Τι ακριβώς εί-

ναι όμως η baby yoga; Είναι μαθήματα γιόγκα στα 

οποία οι μητέρες συμμετέχουν... μαζί με τα μωρά τους. «Η βρε-

φική γιόγκα υπάρχει στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια. 

Στο δικό μας στούντιο ξεκίνησε όμως... από ανάγκη. Από την 

ανάγκη των γυναικών που παρακολουθούσαν μαθήματα γιό-

γκα και γέννησαν, να επαναφέρουν το σώμα τους στην κατά-

σταση που ήταν πριν την εγκυμοσύνη, χωρίς να έχουν την αγω-

νία πού θα αφήσουν το μωρό τους και χωρίς να χρειαστεί να το 

αποχωριστούν», σημειώνει η personal trainer Iωάννα Νερά-

ντζου, ιδιοκτήτρια του studio Fit me by Ioanna, στην Καλλιθέα. 

Εκεί, υπό την καθοδήγηση της Kids’ and baby yoga instructor, 

κ. Χριστίνας Μάτση, οι μαμάδες που έχουν επιλέξει τη baby yoga, 

αλλά και τα μωρά τους απολαμβάνουν μια σειρά από οφέλη.

Με τη γιόγκα, μια γυναίκα που μόλις έχει γεννήσει ωφελεί-

ται σημαντικά, καθώς ανακουφίζεται από τους μυϊκούς πόνους 

στην πλάτη, στους ώμους, στον αυχένα και στη σπονδυλική 

στήλη, που συνήθως εμφανίζονται από το πολύωρο κράτημα 

του μωρού στην αγκαλιά και από την κακή στάση του σώματος 

κατά τον θηλασμό. 

Ωστόσο, σημαντικά είναι και τα οφέλη που μαμά και βρέφος 

αποκομίζουν σε ψυχο-συναισθηματικό επίπεδο. «Η άσκηση 

είναι ένας δρόμος αποφόρτισης από τις συναισθηματικές ανι-

σορροπίες που μπορεί να επιφέρει ο ερχομός ενός μωρού. 

M

BABY YOGA & 
KIDS’ YOGA
ΓΙΟΓΚΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
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Έχουμε συνηθίσει να θεω-

ρούμε τη γιόγκα μάλλον... 

γυναικεία ενασχόληση. Τα 

τελευταία χρόνια ωστό-

σο, οι άνδρες έχουν μπει 

δυναμικά στο «παιχνίδι», 

ενώ σήμερα, η δημοφιλία 

της γιόγκα έχει αγγίξει και 

τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, στα 

σύγχρονα yoga studios 

συναντάμε παιδιά που κά-

νουν γιόγκα από... κούνια 

στο πλαίσιο προγραμμάτων 

baby yoga ή παιδιά που 

αντί για μπαλέτο ή καράτε 

γράφονται σε κάποιο τμή-

μα kids’ yoga! 
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Η πρακτική της γιόγκα, σε 

συνδυασμό με τη διαδραστική 

επαφή με το βρέφος μπορεί να 

επιφέρει συναισθηματική ανα-

κούφιση και αρμονία στον ψυ-

χισμό της μητέρας και να οδη-

γήσει στην ευεξία». 

Στα μαθήματα βρεφικής γιό-

γκα μπορούν να λάβουν μέρος 

μητέρες και βρέφη από 3 μη-

νών. Ακόμη και γυναίκες που 

δεν έχουν κάνει ποτέ στη ζωή 

τους γιόγκα ή κάποιο άλλο εί-

δος γυμναστικής, μπορούν να 

μπουν σε μια τέτοια τάξη και να 

τα καταφέρουν περίφημα, αφού 

όπως εξηγεί η κ. Νεράντζου 

«υπάρχει σταδιακή προσαρμο-

γή του μαθήματος, ανάλογα με 

τις ανάγκες των μαμάδων». 

Μασάζ 

Πολύ σημαντικό είναι ότι στην 

αρχή κάθε μαθήματος οι μητέ-

ρες κάνουν μασάζ στα μωράκια 

τους, το οποίο είναι ιδιαίτερα 

ευεργετικό. Με το μασάζ στην 

κοιλιακή περιοχή, το μωρό ανα-

κουφίζεται από τους κολικούς 

και τη δυσκοιλιότητα. Στη συ-

νέχεια, η συμμετοχή του μωρού 

στις ασκήσεις, οι οποίες ασφα-

λώς γίνονται πάντα με απαλές 

κινήσεις, το βοηθούν να ανοί-

ξουν οι κλειδώσεις των γονάτων 

και των γοφών του. Παράλληλα, 

δυναμώνουν οι μύες της πλά-

της του και ενεργοποιείται το 

νευρικό του σύστημα, εξηγεί η 

κ. Νεράντζου. «Τέλος, δεν θα 

πρέπει να ξεχνάμε ότι η άσκη-

ση απελευθερώνει ενδορφίνες, 

κάνοντας το μωρό πιο χαρού-

μενο, ενώ μέσα από το άγγιγμα 

ενισχύεται ο δεσμός μητέρας-

βρέφους», προσθέτει. 

Γεννήθηκε το 1981 στο Μαρούσι 

Αττικής. Η ενασχόλησή της με 

τον αθλητισμό ξεκίνησε στα 

5 της χρόνια με την ενόργανη 

αγωνιστική γυμναστική. Υπήρξε 

αθλήτρια του Γ.Σ. Καλλιθέας με 

πολλές διακρίσεις και μέλος 

της εθνικής Ελλάδος. Μετέπειτα 

ασχολήθηκε με το παραδοσιακό 

καράτε WADO RYU, τον 

σύγχρονο χορό και το μπαλέτο. 

Διδάχτηκε χαλαρωτικό μασάζ 

στο ΙΕΚ VITA θεραπευτηρίου 

Υγεία. Είναι απόφοιτη της σχολής 

GR.A.F.T.S. με εξειδίκευση στο 

Personal Training και στο Group 

Exercise. Έχει πιστοποιηθεί ως 

ZUMBA instructor καθώς και 

UBOUND (τραμπολίνο),

FACTOR F (ιμάντες- κυκλική 

προπόνηση) instructor της 

εταιρίας RADICAL FITNESS.

Μέσα από μία μεγάλη πορεία στο 

χώρο του αθλητισμού, θέλησε 

να προσαρμόσει τη γυμναστική 

στη σύγχρονη εποχή που ζούμε. 

Έτσι, το 2013 δημιούργησε έναν 

ζεστό & φιλικό χώρο, όπου με 

τη κατάλληλη καθοδήγηση και 

λίγο χρόνο, μπορεί ο καθένας 

να πετύχει σημαντική βελτίωση 

στη φυσική κατάσταση και στους 

πόνους που τον ταλαιπωρούν.

IΩΑΝΝΑ 
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥ
Personal Trainer

Fit me by Ioanna
Γρυπάρη 103 & Μενελάου, 
Καλλιθέα
τηλ. 210-9512545 
e-mail: fitmebyioanna@yahoo.gr
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Τα μαθήματα ξεκινούν με ασκήσεις 

αναπνοής και ολιγόλεπτη στενή 

επαφή με το βρέφος. Ακολουθεί 

βρεφικό μασάζ, απαλές κινήσεις 

και ήπια τεντώματα για το μωρό. Το 

μάθημα συνεχίζεται με ασκήσεις 

προθέρμανσης και ενδυνάμωσης για 

τη μαμά, ενώ στη συνέχεια προστί-

θενται ασκήσεις και για τους δύο για 

την ενίσχυση του δεσμού τους. Το 

μάθημα ολοκληρώνεται με αναπνοές 

και χαλάρωση. 

«Τι γίνεται αν το μωρό πεινάσει ή 

λερωθεί στη διάρκεια του μαθή-

ματος», ρωτάμε την ειδικό. «Είναι 

απόλυτα φυσικό, όταν χρειαστεί, 

οι μαμάδες να διακόψουν για λίγο, 

ώστε να φροντίσουν το μωρό τους 

και να επανέλθουν. Σε περίπτωση 

που πεινάσει ένα βρέφος κατά τη δι-

άρκεια του μαθήματος, δεν υπάρχει 

κανένα πρόβλημα στο να διακόψει 

μια γυναίκα την άσκηση για να 

θηλάσει το μωρό ή να του αλλάξει 

πάνα- πάντα έχουν προτεραιότητα οι 

ανάγκες του βρέφους», σημειώνει η 

κ. Νεράντζου. 

Τι περιλαμβάνει ένα μάθημα baby yoga; 
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Κατάγεται από την Κρήτη, ωστόσο 

γεννήθηκε στην Αθήνα το Μάη του 

’69. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος 

Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 

και Διερμηνείας του Ιονίου 

Πανεπιστημίου της Κέρκυρας 

και άσκησε το επάγγελμα της 

μεταφράστριας για 14 συνεχή χρόνια, 

ώσπου η γιόγκα εμφανίστηκε στη 

ζωή της σαν ευλογία. Πιστοποιήθηκε 

ως δασκάλα της μεθόδου Iyengar 

από το ΙΥΑUK (Iyengar Yoga Asso-

ciation U.K.) και τον Σεπτέμβρη του 

2006, σε συνεργασία με τον δάσκαλο 

και συνοδοιπόρο της Χρήστο Παύλου 

ίδρυσε τον Πολιτιστικό Μορφωτικό 

Σύλλογο Σάκτι και το Shakti Yoga 

Studio, όπου διδάσκει Iyengar yoga, 

ενώ παράλληλα διοργανώνει oμιλίες 

σχετικά με τον ινδικό πολιτισμό, 

μαθήματα ινδικής φιλοσοφίας και 

σανσκριτικής γλώσσας, καθώς και 

yoga retreats στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Σήμερα κατέχει το 

δίπλωμα Junior Intermediate I, 

και παρακολουθώντας μαθήματα 

ινδικής φιλοσοφίας και σανσκριτικής 

γλώσσας κοντά στον Δρ. Δημήτριο 

Βασιλειάδη, ακολουθεί με αφοσίωση 

το προσωπικό της dharma και 

πορεύεται αεί διδασκόμενη.

Shakti Yoga Studio,
Λ. Φωτιάδου 17-19 Μετς, Αθήνα.
τηλ. 2107569376, 6936134111
e-mail: info@shakti.gr 
site: www.shakti.gr

ΧΑΡΙΣ ΛΥΡΩΝΗ
Πιστοποιημένη δασκάλα 
Iyengar yoga

Μέλος του Iyengar Yoga 
Association UK

ΠΑΙΔΙΑ... ΓΙΟΓΚΙ!
Τι γίνεται όμως με τα μεγαλύτερα παιδιά; Τι χαρακτηριστικά πρέπει να δια-

θέτει ένα παιδί για να γίνει ένας μικρός... γιόγκι; Η πιστοποιημένη δασκά-

λα Iyengar Yoga, κ. Χάρις Λυρώνη, μιλάει στο healthyme για την παιδική 

γιόγκα και την απόφασή της να φτιάξει ένα τμήμα μόνο για παιδιά στο 

Shakti Yoga Studio όπου διδάσκει.

«Η σκέψη να διδάξω σε παιδιά γεννήθηκε όταν στην τάξη των ενηλίκων 

άρχισαν να εμφανίζονται παιδιά από... ανάγκη, επειδή οι γονείς τους δεν 

είχαν πού να τα αφήσουν για να έλθουν στο μάθημα. Όπως ήταν αναμε-

νόμενο, τα γεμάτα ενέργεια παιδιά δεν έμειναν αμέτοχα στο μάθημα και 

άρχισαν να προσπαθούν κι εκείνα να κάνουν τις ασκήσεις. Τότε άρχισε να 

με απασχολεί μήπως, παρακολουθώντας τα μαθήματα των ενηλίκων, τα 

παιδικά αποκομίσουν λάθος εικόνα για τη γιόγκα», σημειώνει η δασκά-

λα yoga. «Κι αυτό γιατί το σύστημα που διδάσκουμε στο στούντιό μας, η 

Iyengar yoga, έχει πολλές οδηγίες, κανόνες και δίνει ιδιαίτερη προσοχή 

στη λεπτομέρεια και την ευθυγράμμιση του σώματος. Τα παιδιά όμως δεν 

μπορούν να διδαχθούν τη γιόγκα με αυτόν τον τρόπο! Μαθαίνουν καλύ-

τερα και πιο ευχάριστα μέσα από την παρατήρηση και τη μίμηση. Κάπως 

έτσι άρχισε να καλλιεργείται η ιδέα για ένα παιδικό τμήμα», συμπληρώνει 

η κ. Λυρώνη. Έτσι, στο Shakti Υoga Studio, στο Μετς, κάθε Παρασκευή 

απόγευμα 18.00-18.50 μ.μ. παιδιά ηλικίας 6-12 ετών μπορούν πια να πα-

ρακολουθήσουν ένα μάθημα yoga, απόλυτα προσαρμοσμένο στις δικές 

τους ανάγκες. Η παιδική γιόγκα δεν ενδείκνυται για παιδιά κάτω των 6 

ετών, καθώς σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά δεν αρέσκονται στις στατικές 

ασκήσεις και δεν έχουν την ικανότητα για πολλές δυναμικές κινήσεις. 

Πώς ωφελείται όμως το παιδί μέσα από ένα τέτοιο 

μάθημα; 

«Στο μάθημα της γιόγκα, το παιδί αποκτά δραστηριότητα, επιδεξιότητα, 

ευκαμψία, κινητικότητα, ευστροφία και αντοχή. Έρχεται σιγά-σιγά σε 

επαφή με το σώμα του, το βάζει σε στάσεις ζώων και μιμείται ίσως τη 

στάση ενός πολεμιστή, ενός ήρωα ή και ενός παιδιού, δημιουργώντας 

έτσι μια αρμονική σχέση με τον εαυτό του, τη φύση και το περιβάλλον. 

Με τη γιόγκα, τα παιδιά γίνονται πιο ευέλικτα, όχι μόνο σωματικά, αλλά 

και στον τρόπο που σκέφτονται και αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις και 

το περιβάλλον. Παράλληλα, αποδέχονται τον εαυτό τους, χαλαρώνουν και 

βάζουν τα θεμέλια για καλύτερη διαχείριση της ενήλικης ζωής τους. Το 

παιδί μαθαίνει να σκέφτεται θετικά και να επιδιώκει να είναι χαρούμενο 

και ισορροπημένο», εξηγεί η δασκάλα της yoga. 

Για να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα το μάθημα της παιδικής γιό-

γκα, θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: το παιδί να έλθει στο 

μάθημα με τη θέλησή του- τότε είναι γεμάτο ενθουσιασμό και επιθυμία 

να μάθει καινούρια πράγματα- και ο δάσκαλος να έχει την ικανότητα να 

τροποποιεί και να συνδυάζει τις ασκήσεις κατά τρόπο ώστε να κάνει το 

μάθημα ενδιαφέρον και να κρατά αμείωτο τον ενθουσιασμό των παιδιών. 

Επίσης, η συμμετοχή του δασκάλου στο μάθημα είναι καθοριστικής σημα-

who
is who 
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παιδιά. Η κ. Λυρώνη είναι απόλυτα καθησυχαστική: «Οι ασκήσεις που 

διδάσκονται είναι ασφαλείς, εκτονώνουν τα παιδιά και δεν τα θέτουν σε 

κανένα κίνδυνο. Αντίθετα, καλλιεργούν και οξύνουν τον νου και τη φα-

ντασία τους, βοηθώντας τα να νιώθουν ευεξία και χαρά! Η γιόγκα, όταν 

διδάσκεται σωστά, είναι ένας απόλυτα ασφαλής τρόπος καλλιέργειας του 

σώματος και του νου, που βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν και να εξε-

λιχθούν σε υγιείς και ισορροπημένους ενήλικες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο δάσκαλος θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαι-

δευμένος και πάντα παρών, φροντίζοντας ανά πάσα στιγμή τα παιδιά να 

είναι ασφαλή σε κάθε στάση και κάθε δραστηριότητα», διευκρινίζει η δα-

σκάλα. 

σίας, αφού όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, τα παιδιά δεν μπορούν 

απλώς να εκτελούν εντολές. Μα-

θαίνουν μέσα από την παρατή-

ρηση και τη μίμηση. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι 

γονείς, θεωρώντας πως 

η γιόγκα δεν είναι απλό 

πράγμα, προβληματίζονται 

σχετικά με την ασφάλεια 

της εφαρμογής της στα 



Ο όρος «μύκητες» 

στους περισσότε-

ρους θυμίζει δερ-

ματικές παθήσεις, 

σε κάποιους άλ-

λους τη μούχλα ή 

το ροκφόρ! Λίγοι 

ξέρουν ότι στους 

μύκητες ανήκουν 

και τα κάθε εί-

δους μανιτάρια, 

που χάρη στην 

ιδιαίτερη γεύση 

τους μπορούν να  

απογειώσουν σε 

νοστιμιά κάθε μας 

πιάτο. Κάτι ανάλο-

γο ισχύει και για 

ορισμένα βακτή-

ρια. Ενώ έχουμε 

την τάση να θε-

ωρούμε πάντα τα 

βακτήρια επικίν-

δυνα, υπάρχουν 

κάποια που απο-

τελούν ασπίδα της 

υγείας μας! Με τη 

βοήθεια του φαρ-

μακοποιού 

κ. Άρη Πασχαλίδη, 

ακτινογραφούμε 

μύκητες και βα-

κτήρια που αγα-

πούν την υγεία 

μας, αλλά και το 

περιβάλλον!
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ι μύκητες θεωρούνται ένα από τα πιο ευφυή 

μικροσκοπικά δημιουργήματα της φύσης, 

αφού μέσω περίπλοκων μηχανισμών ανάπτυ-

ξης και μεταβολισμού, παράγουν κάποιες πολύ σημαντι-

κές ουσίες, απαραίτητες για την εξασφάλιση της ζωής 

στον πλανήτη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μύκητες υπάρχουν 

σχεδόν παντού: Από τη μαγειρική (μανιτάρια), τη βιομη-

χανία τροφίμων (ζυμομύκητες) και τη βιοτεχνολογία (βι-

οσύνθεση πολύπλοκων μορίων, όπως η πενικιλίνη), ακό-

μα και στον ίδιο μας τον οργανισμό. Η Candida Albicans 

(ή απλώς Candida), για παράδειγμα, είναι ένα γένος 

ζυμομυκήτων που διαβιούν φυσιολογικά μέσα στον αν-

θρώπινο οργανισμό ως τμήμα της μικροβιακής χλωρίδας 

του δέρματος και των βλεννογόνων της αναπνευστικής, 

της γαστρεντερικής οδού και του γυναικείου γενετικού 

συστήματος.

Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι πολλά φάρμακα προ-

έρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κόσμο των μυκήτων. 

Είναι δεδομένο, λοιπόν, ότι πολλοί μύκητες δεν είναι επι-

βλαβείς αλλά, αντίθετα, ωφέλιμοι. Bοηθούν στη διατή-

ρηση της υγείας, παίζοντας σημαντικό ρόλο σε μια σειρά 

από φυσιολογικές λειτουργίες, όπως το ανοσοποιητικό 

σύστημα, η πέψη της τροφής και η καταπολέμηση των 

παθογόνων μικροοργανισμών. 

Μύκητες & 
βακτήρια που μας 

κάνουν καλό! 

Ο
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Οι καλοί μύκητες...

Μανιτάρια: Πλευρώτους (Pleurotus ostreatus), 

πορτομπέλλο (Amanita caesarea), ασπρομανίταρα 

(Agaricus bisporus), βασιλομανίταρα, τρούφα, μορ-

χέλα και πολλά άλλα. Συνολικά, υπάρχουν περίπου 

14.000 είδη μανιταριών, εκ των οποίων τρώγονται τα 

3.000! 

«Στα μανιτάρια αποδίδονται αναλγητικές, αντιφλεγ-

μονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Μανιτάρια 

όπως η τρούφα, έχουν επίσης αφροδισιακές και φαρ-

μακευτικές ιδιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέ-

τες, η κατανάλωση μανιταριών τονώνει την άμυνα του 

οργανισμού, ενώ μειώνει την αρτηριακή πίεση και την 

ολική χοληστερόλη», τονίζει ο κ. Πασχαλίδης. 

Τα μανιτάρια έχουν λίγες θερμίδες (100 γραμμάρια 

μανιταριών αποδίδουν περίπου 22 θερμίδες), πολύ 

λίγα λίπη, μηδενική χοληστερόλη και ελάχιστο νάτριο 

που είναι βασικό συστατικό του άλατος (χλωριούχο 

νάτριο) το οποίο όταν είναι υψηλό στον οργανισμό 

προκαλεί υψηλή πίεση. Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε 

βιταμίνες τύπου Β, ιδιαίτερα σε ριβοφλαβίνη, νιασίνη 

και παντοθενικό οξύ. 

Θεωρούνται ιδανική τροφή για τους χορτοφάγους, 

καθώς προσφέρουν πρωτεΐνη σχεδόν ισάξια με εκεί-

νη των ζωικών πηγών, αλλά και για εκείνους που κά-

νουν δίαιτα, αφού προκαλούν κορεσμό με ελάχιστες 

θερμίδες. 

Ζυμομύκητες: Αποτελούν τη βάση για την παρα-

γωγή ξυδιού, κρασιού και άλλων αλκοολούχων πο-

τών. Το οινόπνευμα προέρχεται από τη ζύμωση που 

κάνουν αυτοί οι μύκητες στα σάκχαρα του σταφυλιού 

και των άλλων φυτών, ανάλογα με το ποτό. 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και οι μύκητες 

Αspergillus oryzae και Rhizopus oligosporus. Ο 

πρώτος χρησιμοποιείται στην παρασκευή της σάλτσας 

σόγιας. Μαζί με άλλους μικροοργανισμούς ζυμώνουν 

ένα μίγμα σόγιας-σιταριού. Ο Rhizopus oligosporus 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή του tempeh, που 

αποτελεί παραδοσιακό τρόφιμο από σόγια, σημαντικό 

σε χώρες όπως η Ινδονησία. 

Μαγιά μπίρας: Η λέξη μαγιά προέρχεται από την 

τουρκική maya που είναι η… ζύμη! Η ζύμη της μπίρας 

είναι ο μύκητας Saccharomyces cerevisiae. «Στην 

πραγματικότητα, αποτελεί έναν μονοκύτταρο οργανι-

σμό, έναν ζυμομύκητα σαν αυτούς που περιγράψαμε 

παραπάνω. Λόγω της σύστασής της, η μαγιά μπίρας 

θεωρείται ότι ωφελεί τον μεταβολισμό, την εντερική 

λειτουργία, τη μυϊκή μάζα, το νευρικό και το ανοσο-

ποιητικό σύστημα. Διαθέτει προβιοτική δράση, ενώ 

εφοδιάζει τον οργανισμό με υδατάνθρακες, βιταμίνες 

του συμπλέγματος Β, αμινοξέα χρήσιμα για έναν με-

γάλο αριθμό βιολογικών διεργασιών του οργανισμού, 

μαγνήσιο, σίδηρο, αλλά και χρώμιο- αυτός είναι ο 

λόγος για τον οποίο στη μαγιά μπίρας αποδίδεται και 

αντιδιαβητική δράση. Η μαγιά μπίρας φέρεται επίσης 

να μειώνει τη χοληστερόλη, ενώ οι πιο γνωστές της 

δράσεις είναι η καταπολέμηση της διάρροιας και της 

ακμής», εξηγεί ο κ. Πασχαλίδης. 

«Η μαγιά μπίρας μπορεί να αποτελέσει, επίσης, πο-

λύτιμο σύμμαχο στη δίαιτα. Χάρη στην περιεκτικότη-

τά της σε ίνες και λόγω της προβιοτικής της δράσης, 

προσφέρει ενέργεια και ένα αίσθημα κορεσμού που 

διαρκεί. Ενισχύει επίσης το μυϊκό σύστημα και ως εκ 

τούτου θεωρείται χρήσιμο συμπλήρωμα για αθλού-

μενους και αθλητές», συμπληρώνει ο ειδικός. 

...Και ορισμένα super φιλικά βακτήρια! 

Lactobacillus Acidophilus: Περιέχεται συνήθως σε 

γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, 

ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων προβιοτικών 

και ωφελεί πολλαπλά τον ανθρώπινο οργανισμό. Βελ-

τιώνει την οικολογία του εντερικού σωλήνα και του 

ουρογεννητικού συστήματος και δεν επιτρέπει την 

ανάπτυξη παθογενών μικροβίων. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας, τα προ-

βιοτικά είναι μία ετερογενής κατηγορία «ζωντανών 

μη παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι όταν χο-

ρηγούνται σε κατάλληλες ποσότητες συμβάλλουν θε-

τικά στην υγεία του ξενιστή». 

Bifidobacterium lactis: Αυτό το φιλικό για τον ορ-

γανισμό βακτήριο ανακαλύφθηκε το 1900 από τον 

Henry Tissier, ο οποίος ήταν ο πρώτος που μίλησε 

για τον θεραπευτικό του ρόλο στις γαστρεντερικές 

διαταραχές. Είναι πολύτιμο για τον οργανισμό, καθώς 
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η  προτείνει...

μειώνει τις ανεπιθύμητες παρενέργειες, π.χ. από τη 

χρήση αντιβιοτικών, τη διάρροια, κ.λπ. Ενισχύει την 

άμυνα του οργανισμού, ανακουφίζει από τη δυσκοι-

λιότητα, μειώνει τον χρόνιο πόνο και τη φλεγμονή του 

εντέρου. Eπίσης, θεωρείται ιδιαίτερα ευεργετικό στην 

πρόληψη και στην αντιμετώπιση του ατοπικού εκζέ-

ματος στα παιδιά με τροφικές αλλεργίες. Περιέχεται 

σε διάφορα προϊόντα, όπως σε γιαούρτια και βρεφι-

κές τροφές, ενώ μπορείτε να το βρείτε και σε μορφή 

συμπληρώματος. 

Solgar
Προβιοτικά

Ενισχύστε την 
ισορροπία του 
οργανισμού

Τα προβιοτικά είναι φιλικοί 
μικροοργανισμοί που κατοικούν 
στην πεπτική οδό, εξασφαλίζο-
ντας την απαραίτητη ισορροπία 

ανάμεσα στα φιλικά και τα 
παθογόνα βακτήρια.  Τα προ-

βιοτικά σκευάσματα Advanced 
Acidophilus Plus και Advanced 

Multi-Billion Dophilus της Solgar 
είναι ο απαραίτητος σύμμα-
χος του οργανισμού μας στις 
περιόδους που γίνεται λήψη 

αντιβιοτικών, αντισυλληπτικών 
ή κορτικοειδών, συμβάλλοντας 

στην αποκατάσταση της εντερικής 
χλωρίδας, στην ανακούφιση από 
τα συμπτώματα του ευερέθιστου 

εντέρου, αλλά και για την καλύτε-
ρη λειτουργία ολόκληρου του ορ-
γανισμού! Είναι 100% απαλλαγμέ-
να από γαλακτοκομικά προϊόντα  
και λακτόζη, μη αλλεργιογόνα, 
με βελτιωμένο περίβλημα για 

ακόμα μεγαλύτερη προστασία των 
προβιοτικών στο στομάχι.

Solgar
 Brewer’s Yeast with 

Vitamin B12 

Tόνωση και 
ενδυνάμωση 

Η μαγιά μπύρας, λόγω της με-
γάλης διατροφικής της αξίας και 
της μεγάλης της περιεκτικότητας 

σε βιταμίνες Β, αμινοξέα και 
μέταλλα, κατατάσσεται πλέον στα 
υπερτρόφιμα. Το Brewer’s Yeast 

with Vitamin B12 περιέχει φυσική 
μαγιά και δίνει στον οργανισμό 
την απαραίτητη ενέργεια για να 
εκτελέσει τις εσωτερικές του 
μεταβολικές λειτουργίες, ενώ 
του προσφέρει την απαραίτητη 

τόνωση για να αντεπεξέλθει στις 
καθημερινές δραστηριότητες. 
Επίσης, συμβάλλει στην καλή 

εμφάνιση του δέρματος και στην 
καλή υγεία των νυχιών και των 

μαλλιών. 

Solgar
Reishi Shiitake 

Maitake

Τα ωφέλιμα μανιτάρια!

To φυσικό συμπλήρωμα διατρο-
φής Reishi Shiitake Maitake είναι 
ένας ισχυρός συνδυασμός εκχυ-
λισμάτων των μανιταριών reishi, 
shii-take, maitake, που εφοδι-
άζουν τον οργανισμό με βιταμί-
νες, βήτα γλυκάνες και σίδηρο. 
To Reishi Shiitake Maitake της 

Solgar έχει αντιοξειδωτική δράση 
κατά των βλαβερών ελεύθερων 

ριζών. Τονώνει τη λειτουργία του 
ανοσοποιητικού συστήματος, 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο 
στην ενίσχυση της άμυνας του 

οργανισμού και στη θωράκισή του 
ενάντια στις καθημερινές προ-
κλήσεις του σύγχρονου τρόπου 

ζωής.
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Για πολλούς, χειμώ-

νας σημαίνει ζεστό 

ρόφημα και χαλάρω-

ση δίπλα στο τζάκι. 

Για άλλους το κρύο 

και το χιόνι είναι οι 

κατάλληλες συνθή-

κες για να πραγμα-

τοποιήσουν περιπε-

τειώδεις εξορμήσεις 

στην ύπαιθρο, για 

να γνωρίσουν και-

νούργια μέρη, να 

ξεφύγουν από την 

καθημερινότητά τους, 

κατηφορίζοντας τις 

χιονισμένες πλαγιές 

των ελληνικών βου-

νών. Τα χειμερινά 

σπορ σάς περιμένουν 

στα οργανωμένα και 

διαρκώς αναβαθμι-

ζόμενα χιονοδρομικά 

κέντρα της χώρας. 

Αν είστε λάτρης του 

σκι ή του snowboard, 

οι γραμμές που ακο-

λουθούν σίγουρα σας 

ενδιαφέρουν!

στόσο, δεν είναι απαραίτητο να είστε... δεινός σκιέρ για να 

εκτιμήσετε και να απολαύσετε τις ομορφιές κάποιων από τα 

πολλά χιονοδρομικά κέντρα της χώρας μας. Ακόμη κι εκείνοι 

που αποφεύγουν τις πίστες από… φόβο μήπως πάθουν κάποιο ατύχη-

μα, μπορούν να περάσουν ευχάριστα τον χρόνο τους, επιβιβαζόμενοι στα 

lift και χαζεύοντας τους σκιέρ… αφ’ υψηλού! Μπορούν ακόμα να κάνουν 

βόλτες και με τα snowmobiles στις χιονισμένες πλαγιές ή απλά να απο-

λαύσουν τον καφέ και το φαγητό τους σε κατάλευκο φόντο...

Ω

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

ΤΟ ΧΙΟΝΙ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΙΣΤΕΣ



Ε ίναι το μεγαλύτερο και αρτιότερα οργανωμένο 

χιονοδρομικό κέντρο της χώρας μας και βρί-

σκεται σε υψόμετρο 1.600-2.300 μέτρων. 

O Παρνασσός πρωταγωνιστεί στις προτιμήσεις 

των Αθηναίων σκιέρ και snowboarders, που κατα-

κλύζουν τις πίστες του τόσο τις καθημερινές, όσο 

και τα Σαββατοκύριακα. Το Κέντρο απέχει μόλις 

180 χλμ από την πρωτεύουσα, ενώ διαθέτει 19 πί-

στες, 7 χιονοδρομικές διαδρομές, 10 μονοπάτια και 

3 μίνι πίστες αρχαρίων, συνολικού μήκους 36 χλμ. 

Η υποδομή του επιτρέπει την άνετη εξυπηρέτηση 

ενός μεγάλου αριθμού χιονοδρόμων. Κάθε Σάββα-

το, οι πίστες είναι ανοιχτές για 12 ολόκληρες ώρες, 

από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. 

Το Χιονοδρομικό Κέντρο διαθέτει πάρκινγκ, ελι-

κοδρόμιο, χώρους υποδοχής, δύο καφετέριες, 

εστιατόριο, πρώτες βοήθειες και τμήμα baby sitting, 

καθώς επίσης και σχολές σκι και snowboard, κατα-

στήματα ενοικίασης και πώλησης, αλλά και συντή-

ρησης ειδών σκι και μπουτίκ ειδών ένδυσης. 

Επιβεβλημένη είναι η επίσκεψη, για καφέ, για 

φαγητό ή για διασκέδαση στην Αράχοβα, τη «Μύ-

κονο του χειμώνα», όπως αποκαλείται τα τελευταία 

χρόνια. Πέτρα, κεραμίδια, ο βράχος της Ώρας με το 

ρολόι, ο λευκός επισκέπτης που λέγεται χιόνι, τζάκι, 

φορμαέλα και ρακόμελα θα γίνουν τα βασικά συ-

στατικά της εξόρμησής σας. 
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Παρνασσός
www.parnassos-ski.gr 

Β ρίσκεται σκαρφαλωμένο στην 

Ορεινή Ευρυτανία, στις 

λευκές πλαγιές του Βελουχιού 

και φιλοξενεί τις πρώτες προ-

σπάθειες πολλών νεαρών φαν 

του σκι ή απλά νεοεισερχομένων 

στο άθλημα. Από τα πρώτα βήματα 

της ελληνικής χιονοδρομίας, στις αρ-

χές της δεκαετίας του '50, το Βελούχι 

αποτελούσε μια σημαντική εξόρμηση για 

τους πρωτοπόρους του σκι στην Ελλάδα. Η 

γεωγραφική θέση του νομού (στο κέντρο της 

ηπειρωτικής Ελλάδας), το μεγάλο υψόμετρο και 

ο καλός προσανατολισμός των πιστών, υπόσχονται 

μια μεγάλη χιονοδρομική περίοδο, με καλή ποιότητα 

και ποσότητα χιονιού, και έτσι το κέντρο συγκεντρώνει φα-

νατικούς του σκι από κάθε γωνιά της χώρας. Το Χιονοδρομικό 

Κέντρο Καρπενησίου βρίσκεται σε υψόμετρο 1800μ. και απέχει από 

την πόλη 12 χλμ. 

Διαθέτει 18 πίστες υψηλών προδιαγραφών, καταστήματα πώλησης και ενοικί-

ασης εξοπλισμού σκι και μηχανοκίνητων έλκηθρων, σχολή σκι και σαλέ.

Καρπενήσι
www.velouxi.gr 
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Τ ο χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται κοντά 

στην Έδεσσα, μία από τις πιο όμορφες 

πόλεις της Μακεδονίας, 135 χλμ από την 

Θεσσαλονίκη και 570 χλμ από την Αθήνα. Το 

χιονοδρομικό κέντρο Βόρας ή αλλιώς Καϊμα-

κτσαλάν, βρίσκεται στην Ορεινή Πέλλα και σε 

ένα από τα πιο γοητευτικά βουνά, το Βόρα, με 

υψόμετρο 2.524μ. Λειτουργεί από τέλη Νο-

εμβρίου μέχρι αρχές Μαΐου και είναι ένα από 

τα λίγα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα με 

τόσο μεγάλη διάρκεια χιονιού. Έχει πίστες 

πολλών χιλιομέτρων και διαφόρων επιπέδων 

δυσκολίας και ζεστή φιλοξενία από τους αν-

θρώπους της περιοχής. Οι πίστες του κέντρου 

δεν πλήττονται από ισχυρούς ανέμους ούτε 

και πολλή ομίχλη, όπως συμβαίνει σε άλλα 

χιονοδρομικά της Β. Ελλάδας. Διαθέτει συ-

νολικά 9 πίστες. Στο Καϊμακτσαλάν υπάρχουν 

επίσης δυνατότητες για snow kite, παραπέ-

ντε, ενώ υπάρχει και πίστα snowmobile.

Τ ο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό βρίσκεται ΒΔ 

του Νομού Δράμας, σε απόσταση 46 χλμ από την 

πόλη. Πρόκειται για το βορειότερο χιονοδρομικό κέ-

ντρο της χώρας. 

Αφήστε τα πέδιλα σας να κυλήσουν με θέα τον πο-

ταμό Νέστο, το Φαράγγι των Πύργων, τη Θάσο, τον 

Άθω και τον Όλυμπο. Αν δεν κάνετε σκι, καθίστε άνε-

τα με την οικογένεια ή τους φίλους σας στην καρέκλα 

του αναβατήρα και απολαύστε το χιονισμένο τοπίο 

από ψηλά. 

Το όρος Φαλακρό, το οποίο είναι άδενδρο στις κο-

ρυφές του (εξ ού και το όνομά του) είναι ένα τεράστιο 

βραχώδες αμφιθέατρο. Oι πλαγιές του αποτελούν 

ιδανικές φυσικές πίστες, ικανές να δοκιμάσουν τα 

όρια και τις αντοχές και του πιο δεινού σκιέρ. 

Οι πίστες του είναι οι καλύτερες φυσικές πίστες 

των Βαλκανίων. Οι λάτρεις του σκι και των χειμερινών 

σπορ συρρέουν εδώ κατά χιλιάδες, για να απολαύ-

σουν το μοναδικής ποιότητας λευκό πέπλο. 

Το Φαλακρό εκτός από τις δυνατότητες χιονοδρομί-

ας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για διαδρομές με 

οχήματα 4x4, πεζοπορία, ορειβασία, ορειβατικό σκι, 

αναρρίχηση, ποδήλατο βουνού, αεραθλητισμό, παρα-

κολούθηση πουλιών και περιήγηση. Θα σας εντυπω-

σιάσει το δίχως άλλο η αποκαλούμενη «χιονότρυπα», 

ένα βάραθρο, βάθους 90 περίπου μέτρων, το οποίο 

«κρατάει» χιόνι ακόμη και κατά τους θερινούς μήνες.

Φαλακρό
www.falakro.gr 

healthy
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Καϊμακτσαλάν
www.kaimaktsalan.gr 
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3-5 Πηγάδια
www.3-5pigadia.gr 

Β ρίσκεται στη δυτική πλευρά του όρους Βέρμιο, σε υψόμετρο 1.430-

2.000 μ. Η άρτια υποδομή του χιονοδρομικού κέντρου, εκτός από τα 

χειμερινά σπορ, προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες (ορειβασία, πεζοπο-

ρία, ορεινή ποδηλασία, αιωροπτερισμό, αλεξίπτωτο πλαγιάς).

Οι χιονοδρομικές πίστες κάθε βαθμού δυσκολίας, ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις για αθλητική αλλά και τουριστική χιονοδρομία. Το έμπειρο και 

εξειδικευμένο προσωπικό του χιονοδρομικού κέντρου φροντίζει ώστε οι 

πίστες να είναι πάντα κατάλληλα διαμορφωμένες για να σας προσφέρουν 

ασφάλεια και μοναδικές συγκινήσεις. Με το σύστημα τεχνητής χιόνωσης, 

το μοναδικό στην Ελλάδα, εξασφαλίζεται άριστη ποιότητα χιονιού σ’ όλη 

τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Στις εγκαταστάσεις του Χιονοδρο-

μικού Κέντρου λειτουργεί άρτια οργανωμένη σχολή σκι και κατάστημα 

ενοικίασης εξοπλισμού σκι. 

Το σκι είναι άθλημα με ελεύθερη δράση και ο 

καθένας μπορεί να διαλέξει την κατάλληλη πίστα, 

ανάλογα με την εμπειρία του και τις καιρικές συνθή-

κες. Για ασφαλές σκι καλό είναι να έχουμε υπόψη 

τα εξής: 

1  Ο σκιέρ πρέπει να αποκτήσει εμπειρία στον 

έλεγχο του εξοπλισμού του και την ικανότητα να 

διαπιστώνει τα επικίνδυνα σημεία φθοράς του.

2  Ο σκιέρ οφείλει να μάθει τη χρήση των ανα-

βατήρων και να πειθαρχεί στις συμβουλές και τις 

υποδείξεις των υπευθύνων των αναβατήρων, για την 

ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση. 

3  Οι χιονοδρόμοι πρέπει να συμβουλεύονται τις 

πινακίδες που υπάρχουν στις πίστες. Οι διαδρομές 

χαρακτηρίζονται με μαύρο, κόκκινο, μπλε και πράσι-

νο χρώμα, τα οποία δείχνουν τον βαθμό δυσκολίας 

(μαύρο η δυσκολότερη, πράσινο η ευκολότερη). 

4  Πρέπει να τηρούνται οι ειδικοί κανόνες κυκλο-

φορίας και προτεραιότητας. Δεν μπορεί κανείς να 

σταματά στα αθέατα ή στενά σημεία της πίστας.

5  Σε περίπτωση πτώσης ή κακής προσαρμογής 

των σκι, ο κίνδυνος ατυχήματος είναι μεγάλος. Σε 

τέτοια περίπτωση, ο χιονοδρόμος πρέπει να φροντί-

σει να ειδοποιήσει τους πιο κάτω, ώστε να αποφευ-

χθούν τυχόν ατυχήματα. 

6  Τα απαγορευτικά σήματα δεν θα πρέπει να πα-

ραβιάζονται. Έτσι, προστατεύει κανείς και τον εαυτό 

του και τους άλλους. 

7  Όταν κάποιος βρίσκεται στα ψηλότερα σημεία 

του βουνού, με παχύ στρώμα χιονιού, θα πρέπει να 

αποφεύγει να κινείται πάνω στις άκρες, για να μην 

υποχωρήσει το χιόνι. 
8  Κάθε σκιέρ θα πρέπει να ακολουθεί τους σημα-

σμένους δρόμους και να μην παραμένει στο βουνό 

μετά από  την ώρα που το κέντρο ανακοινώνει ότι 

κλείνει.
9  Όταν κάποιος ανεβαίνει με το αυτοκίνητό του 

στο χιονοδρομικό κέντρο και οι πινακίδες συστή-

νουν αλυσίδες, θα πρέπει να τοποθετούνται αμέσως, 

φροντίζοντας το αυτοκίνητο να είναι σταματημένο 

στην άκρη του δρόμου, ώστε να μην παρακωλύεται 

η κυκλοφορία.

10  Στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέ-

πει όλοι να παρκάρουν προσεκτικά, κάνοντας οικονο-

μία στον χώρο, ώστε να διευκολυνθούν και οι άλλοι.

Ο δεκάλογος του καλού σκιέρ
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΛΑ ΟΣΑ 
ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Τα τελευταία χρόνια, τα συνε-

χή διατροφικά σκάνδαλα και ο 

φόβος για τον τρόπο παραγω-

γής και την ασφάλεια των τρο-

φίμων, οδηγεί όλο και περισ-

σότερους καταναλωτές στην 

αναζήτηση εναλλακτικών και 

πιο ασφαλών τροφίμων. Ως εκ 

τούτου, οι αγορές των βιολογι-

κών τροφίμων γνωρίζουν μεγά-

λη ανάπτυξη.
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α βιολογικά προϊόντα συνιστούν μια πολύ 

σημαντική διατροφική επιλογή, αφού δεν 

ωφελούν μόνο την υγεία, λόγω της απουσίας 

φυτοφαρμάκων, αλλά είναι και αναγκαία για την εξα-

σφάλιση της βιωσιμότητας της γεωργίας. Στις γραμμές 

που ακολουθούν, λύνουμε όλες σας τις απορίες για τα 

βιολογικά προϊόντα. 

Τι εννοούμε όταν λέμε βιολογικά 

προϊόντα; 

Στη βιολογική καλλιέργεια δεν επιτρέπεται η χρήση χημι-

κών λιπασμάτων, εντομοκτόνων και ορμονών- αντ’ αυτών 

φυσικά υλικά, όπως η κοπριά «επιστρατεύονται» για να 

προλάβουν, να μειώσουν ή και να εξαφανίσουν τους επι-

βλαβείς οργανισμούς, τις ασθένειες και τα ζιζάνια που 

απειλούν τα φυτά. Η προσεκτική επιλογή των ειδών, η 

αμειψισπορά και οι κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές 

και διάφορες θερμικές διεργασίες βοηθούν επίσης προς 

αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, τα λιπάσματα και τα βελ-

τιωτικά εδάφους που χρησιμοποιούνται στις βιολογικές 

καλλιέργειες θα πρέπει να έχουν εγκριθεί για χρήση σε 

βιολογικές παραγωγές.

Αντίστοιχα, στην κτηνοτροφία, η διατροφή των ζώων 

βασίζεται αποκλειστικά σε βιολογικές ζωοτροφές 

και φυσικές ουσίες μη γεωργικής προέλευσης, ενώ 

η χρήση ορμονών και αντιβιοτικών είναι περιορισμέ-

νη. Στη βιολογική εκτροφή απαγορεύεται  η γενετική 

τροποποίηση,  η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας και  η 

χρήση ουσιών που ευνοούν την ανάπτυξη ή την τροπο-

ποίηση του κύκλου αναπαραγωγής των ζώων. Ιδιαίτε-

ρη βαρύτητα δίνεται και στις συνθήκες διαβίωσης των 

ζώων, καθώς προβλέπεται η πρόσβασή τους σε βο-

σκοτόπους και δεν επιτρέπεται ο συνωστισμός τους σε 

περιορισμένους στάβλους. Βιολογικά δεν είναι μόνο 

τα φρούτα και τα λαχανικά. Υπάρχουν βιολογικά ζυ-

μαρικά, γαλακτοκομικά, δημητριακά, ψωμί, παιδικές 

τροφές, σοκολάτες, κρέας, ψάρια, πουλερικά, κρασί, 

ακόμη και καλλυντικά! Τα βιολογικά τρόφιμα παρά-

γονται από βιολογικά συστατικά, χωρίς την προσθήκη 

συντηρητικών, χρωστικών και ενισχυτικών γεύσης.

Πώς ωφελούν την υγεία 

και το περιβάλλον;

Με δεδομένο ότι τα υπολείμματα ζιζανιοκτόνων 

και εντομοκτόνων έχουν την τάση να συσσωρεύο-

νται στον ανθρώπινο οργανισμό, κάθε καταναλω-

τής ωφελείται αγοράζοντας και καταναλώνοντας 

βιολογικά προϊόντα. 

Πέρα από αυτό όμως, τα βιολογικά προϊόντα 

προσφέρουν τα μέγιστα στη διαχείριση των φυ-

σικών πόρων και στην προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος. Η βιολογική γεωργία οδηγεί σε 

φυσική ισορροπία και υψηλότερη γονιμότητα του 

εδάφους, σε διατήρηση των οικοσυστημάτων και 

μείωση της ρύπανσης. 

Είναι τα βιολογικά προϊόντα 

πιο θρεπτικά; 

Έρευνες1,2,3,4 έχουν δείξει ότι οι βιολογικές πατά-

τες και τα βιολογικά φυλλώδη λαχανικά παρου-

σιάζουν υψηλότερη συγκέντρωση βιταμίνης C, 

από τα αντίστοιχα συμβατικά. Επιπλέον, κάποια 

φρούτα και λαχανικά που έχουν καλλιεργηθεί 

με βιολογικές μεθόδους, είναι πλουσιότερα σε 

ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο και χρώμιο, ενώ πα-

ρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση αντιοξειδω-

τικών συστατικών. Tο λυκοπένιο στη ντομάτα, οι 

πολυφαινόλες στις πατάτες, οι φλαβονόλες στα 

μήλα, η ρεσβερατόλη στο κόκκινο κρασί, το ελ-

λαγικό οξύ στις φράουλες και η κουερσετίνη στα 

κρεμμύδια, αποτελούν αντιοξειδωτικά συστατι-

κά που παρουσιάζονται αυξημένα στα βιολογικά 

προϊόντα. 

Το βιολογικό γάλα φαίνεται ότι περιέχει περισ-

σότερα ω-3 λιπαρά οξέα, βιταμίνες και αντιοξει-

δωτικά.

Προσοχή όμως! Αν πρόκειται για επεξεργασμέ-

νο τρόφιμο, το βιολογικό δεν σημαίνει απαραιτή-

τως και υγιεινό. Ελέγξτε και εδώ την ετικέτα για 

κρυμμένο αλάτι, ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά, 

όπως θα κάνατε και στο αντίστοιχο συμβατικό. 

Τ
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Πώς πιστοποιούνται τα βιολογικά 

προϊόντα;

Η Eυρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει αυστηρούς 

όρους για τις προϋποθέσεις κάτω από τις 

οποίες τα φυτικά ή ζωικά προϊόντα μπορούν 

να χαρακτηρίζονται βιολογικά. Τα βιολογικά 

προϊόντα πρέπει να παράγονται με εγκεκρι-

μένες πρακτικές. Όλοι οι βιοκαλλιεργητές 

αλλά και οι σχετικές επιχειρήσεις του κλά-

δου ελέγχονται εξονυχιστικά στο χωράφι, 

στο εργαστήριο και στο ράφι, από πιστοποι-

ημένες εταιρείες, ώστε να αποκτήσουν το 

σχετικό σήμα. 

Είναι απόλυτως ασφαλή;

Στα βιολογικά προϊόντα παρουσιάζεται μει-

ωμένη συγκέντρωση νιτρωδών αλάτων σε 

σχέση με τα συμβατικά και μειωμένη συ-

γκέντρωση αγροχημικών. Όμως, ελλοχεύει 

ένας άλλος κίνδυνος. Οι βιολογικές τροφές 

είναι πιο επιδεκτικές σε μολύνσεις από 

παθογόνους μικροοργανισμούς, ενώ εντο-

πίζεται συσσώρευση φυσικών τοξινών στα 

φρούτα και τα λαχανικά, στην προσπάθειά 

τους να αμυνθούν απέναντι στα διάφορα ζι-

ζάνια.

Γιατί είναι πιο ακριβά; 

Τα βιολογικά προϊόντα είναι κατά μέσο όρο 

30% ακριβότερα από τα συμβατικά, για-

τί: χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να 

φτάσουμε στο τελικό προϊόν, οι αποδόσεις 

των καλλιεργειών είναι μικρότερες, επιβα-

ρύνονται από το κόστος των ελέγχων και της 

πιστοποίησης και η προσφορά είναι μικρή 

σε σχέση με τη ζήτηση.

Μύθοι & Aλήθειες

Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά έχουν καλύτερη 
γεύση.
ΜΥΘΟΣ & ΑΛΗΘΕΙΑ. Οι σχετικές έρευνες δεν έχουν 

καταφέρει να αποδείξουν κάτι τέτοιο. Άλλωστε, το θέμα 

της γεύσης είναι υποκειμενικό. Οι πιο διάσημοι σεφ ανά 

τον κόσμο, ωστόσο, δείχνουν σαφή προτίμηση προς τις 

βιολογικές πρώτες ύλες, θεωρώντας πως τους εξασφαλί-

ζουν πιο νόστιμο αποτέλεσμα. 

Υπάρχει η θεωρία ότι οι ορμόνες που χρησιμοποιούνται 

στα συμβατικά τρόφιμα με στόχο την αύξηση του όγκου 

του τελικού προϊόντος οδηγούν στην «αραίωση» της γεύ-

σης και του αρώματος των φρούτων και των λαχανικών. 

Κι ότι αντίθετα, η μικρότερη περιεκτικότητα σε νερό των 

βιολογικών, συντελεί σε μια πιο πλούσια γεύση. 

Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά δεν χρειάζονται 
σχολαστικό πλύσιμο.
ΜΥΘΟΣ. Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά μπορεί να 

είναι πιο ασφαλή σε σχέση με τα συμβατικά, ωστόσο και 

για αυτά επιβάλλεται το καλό πλύσιμο, καθώς είναι πιο 

ευάλωτα στην προσβολή τους από παθογόνους μικροορ-

γανισμούς.

Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά χαλούν πιο γρήγορα.
ΑΛΗΘΕΙΑ. Σε αντίθεση με τα συμβατικά προϊόντα, που 

έχουν μεγαλύτερο χρόνο συντήρησης, τα βιολογικά είναι 

πιο ευπαθή, καθώς η διαδικασία ωρίμανσής τους γίνεται 

στους σωστούς χρόνους και δεν χρησιμοποιούνται χημικά.

Τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα δεν είναι ποτέ ομοι-
όμορφα.
ΜΥΘΟΣ & ΑΛΗΘΕΙΑ. Συνήθως τα βιολογικά φρούτα και 

λαχανικά που θα δει κανείς στον πάγκο ενός βιοκαλλι-

εργητή σε μια λαϊκή βιολογικών προϊόντων δεν μοιάζουν 

μεταξύ τους σε σχήμα και μέγεθος. Αυτό θεωρείται ως 

μία ακόμη απόδειξη της φυσικότητας και της αγνότητάς 

τους, με το επιχείρημα ότι δεν χρησιμοποιούνται «φάρμα-

κα» για να αυξήσουν π.χ. το μέγεθός τους. 

Αντίθετα, τα συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα που πω-

λούνται στο σούπερ μάρκετ έχουν χαρακτηριστική ομοιο-

μορφία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο αγνά. 

Απλώς, επειδή συνήθως τα βιολογικά των σούπερ μάρκετ 

είναι συσκευασμένα, επιλέγονται και συσκευάζονται μαζί 

εκείνα που μοιάζουν μεταξύ τους. 

Πηγές: 1. Baranski, M. et al., “Higher antioxidant concentrations and 
less cadmium and pesticide residues in organically-grown crops: 
a systematic literature review and meta-analyses”. British Journal 
of Nutrition, 2014 Sep 14;112(5):794-811. 2. American Chemical 
Society. “Research At Great Lakes Meeting Shows More Vitamin 
C In Organic Oranges Than Conventional Oranges.” ScienceDaily. 
ScienceDaily, 3 June 2002. 3. John P. Reganold, Preston K. Andrews, 
Jennifer R. Reeve, Lynne Carpenter-Boggs, Christopher W. Schadt, 
J. Richard Alldredge, Carolyn F. Ross, Neal M. Davies, and Jizhong 
Zhou, “Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry 
Agroecosystems,” Plos ONE, September 2010, Vol. 5, Issue 9, 
e123456 4. Nutritional Quality of Organic Versus Conventional Fruits, 
Vegetables, and Grains,” by Virginia Worthington, published in The 
Journal of Alternative and Complementary Medicine, Vol. 7, No. 2, 
2001 (pp. 161-173).
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Τα τρόφιμα να είναι συσκευασμένα και να 

υπάρχει η ένδειξη ότι αποτελούν προϊόντα 

βιολογικής γεωργίας. Τα βιολογικά προϊόντα 

δεν επιτρέπεται να πωλούνται χύμα, εκτός 

εάν αγοράζονται από το κτήμα του παραγω-

γού ή από λαϊκές βιοκαλλιεργητών. Στην ετι-

κέτα των συσκευασμένων βιολογικών τροφί-

μων πρέπει να αναγράφεται:

• Ο κωδικός αριθμός και το λογότυπο του Φο-

ρέα Ελέγχου και Πιστοποίησης

• Το λογότυπο Βιολογικής 

Παραγωγής της Ευρω-

παϊκής Ένωσης

• Η χώρα προέλευσης

• Το όνομα ή η εμπορι-

κή επωνυμία του προϊό-

ντος, η διεύθυνση του κατασκευαστή ή 

και του συσκευαστή

• Το όνομα πώλησης του προϊόντος, η λίστα 

συστατικών, το βάρος, η ημερομηνία λήξης, 

η θρεπτική αξία και οι ιδιαίτερες συνθήκες 

διατήρησης και χρήσης του προϊόντος

• Το στάδιο πιστοποίησης του προϊόντος 

ολογράφως («Προϊόν Βιολογικής Γεωρ-

γίας» για όσα βρίσκονται στο πλήρες βιο-

λογικό στάδιο και «Προϊόν υπό μετατροπή 

στη Βιολογική Γεωργία» για όσα βρίσκονται 

ακόμη σε μεταβατικό στάδιο)

Τα μη τυποποιημένα προϊόντα που πωλούνται 

σε βιολογικές λαϊκές ή καταστήματα, πρέ-

πει να διαθέτουν πιστοποιητικά σε ισχύ, στα 

οποία να φαίνεται: 

• Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης.

• Η επωνυμία, η διεύθυνση και ο κωδικός πι-

στοποίησης της επιχείρησης που διακινεί το 

προϊόν

• Τα πιστοποιημένα είδη που διακινεί η επι-

χείρηση ή ο παραγωγός, τα οποία πρέπει να 

ταυτίζονται με αυτά που υπάρχουν στον πά-

γκο ή στο κατάστημα

• Το στάδιο πιστοποίησής τους

• Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού

Τι θα ΠΡΕΠΕΙ 
να ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 
κατά την αγορά 
βιολογικών 
προϊόντων;
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΑ!

οσοστό 70% των γυναικών δηλώνουν ότι έχουν 

ευαίσθητη επιδερμίδα. Τράβηγμα, ενόχληση 

και κοκκινίλες είναι οι ενδείξεις της ευαίσθη-

της επιδερμίδας στο πρόσωπο. Το δέρμα είναι λεπτό, 

εύθραυστο, ανοιχτόχρωμο και, συχνά, ξηρό. «Τσιμπάει», 

τραβάει, ξεφλουδίζει και κοκκινίζει εύκολα. Ερεθίζεται 

με τον αέρα, το κρύο ή τα ακατάλληλα προϊόντα καθαρι-

σμού. Με απλά λόγια, το ευαίσθητο δέρμα επηρεάζεται 

έντονα από τις αλλαγές περιβάλλοντος. 

Η ανατομία της ευαισθησίας

Το ευαίσθητο δέρμα αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο δέρ-

ματος και παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στην έρευ-

να, αλλά και στην κλινική πρακτική. Ως προς τη φυσιο-

λογία του είναι πιο λεπτό και, συνήθως, ανοιχτόχρωμο. 

Οι γυναίκες με ευαίσθητο δέρμα αντιμετωπίζουν θέ-

ματα όπως:

• Έντονη ξηρότητα, ιδιαίτερα μετά τον καθαρισμό με 

σαπούνι. 

• Ερεθισμό και αίσθημα κνησμού, μετά τη χρήση ακα-

τάλληλων προϊόντων περιποίησης.

• Κοκκινίλες και ξεφλούδισμα μετά από την έκθεση 

στον ήλιο, στο απότομο κρύο κ.ά.

• Εύκολο έγκαυμα κατά την έκθεση στον ήλιο.

Φροντίδα

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήμα-

τα, το ευαίσθητο δέρμα απαιτεί εξειδικευμένη, συστημα-

τική και εντατική φροντίδα. Ο καθημερινός καθαρισμός 

με γαλάκτωμα, ειδικό για τις ευαίσθητες επιδερμίδες 

και η χρήση τονωτικής λοσιόν με ενυδατικά συστατικά 

είναι ένα πρώτο βήμα. Πολύ σημαντικό είναι το άτομο 

που έχει ευαίσθητο δέρμα να επιλέξει προσεκτικά τα 

προϊόντα που χρησιμοποιεί. Πιο συγκεκριμένα: 

Π

Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλοί τύποι 

δέρματος. Κάθε τύπος χρειάζεται διαφορετική, 

εξειδικευμένη περιποίηση. Ωστόσο, οι άνθρωποι 

με ευαίσθητο δέρμα φαίνεται να ταλαιπωρού-

νται λίγο παραπάνω τους χειμερινούς μήνες, 

καθώς λόγω του κρύου και των εναλλαγών 

στη θερμοκρασία (από ανοιχτό σε κλειστό 

χώρο)  τα όποια συμπτώματα είναι πιο 

έντονα. Παρακάτω, θα δούμε με 

ποιους τρόπους και ποια προϊ-

όντα περιποίησης μπορού-

με να ανακουφίσουμε 

το ευαίσθητο δέρμα…τη
ς
 Β

ιβ
έ
ττ

α
ς
 Λ

α
ϊν

ιώ
τη
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1  Τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιείτε 

θα πρέπει να περιέχουν απλά, φυσικά θρεπτικά συ-

στατικά και να μην έχουν «βαριά» χημική σύνθεση. 

Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσετε τον κίνδυνο κάποιας 

αλλεργικής αντίδρασης. Το πρώτο που θα πρέπει να 

προσέξετε είναι τα προϊόντα που θα χρησιμοποιή-

σετε να μην περιέχουν άρωμα. Τα αρώματα είναι ο 

υπ΄ αριθμόν 1 ερεθιστικός παράγοντας της επιδερ-

μίδας, Διαλέξτε επομένως προϊόντα με τις ενδείξεις 

«fragrance free» και «hypo-allergenic». 

2  Μετά το πλύσιμο, είναι καλό να προτιμώνται 

προϊόντα χωρίς άρωμα, χρώμα, αντιβακτηριδιακά ή 

βαριά αντιγηραντικά συστατικά (όπως π.χ. άλφα υδρο-

ξύ), σε μορφή ημίρρευστων κρεμών ή gel.

3  Μην αμελείτε την αντηλιακή σας κρέμα ανελ-

λιπώς κάθε πρωί, χειμώνα-καλοκαίρι. Επιλέξτε 

μια κρέμα χωρίς parabens και αρώματα ενώ ένας 

δείκτης προστασίας έως 30, θα σας προστατεύσει 

αποτελεσματικά, χωρίς να επιβαρύνει το δέρμα 

σας. 

4  Μην ξεχνάτε την ενυδατική σας κρέμα πριν 

πέσετε για ύπνο. Όταν κοιμάστε, το δέρμα σας δου-

λεύει...

5  Πίνετε άφθονο νερό και φροντίζετε να ενι-

σχύετε τη διατροφή σας με φρούτα και λαχανικά. 

Με αυτόν τον τρόπο ενισχύετε το δέρμα σας με 

νερό, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά από... μέσα. 

6  Μην αναλαμβάνετε μόνες την απολέπιση του 

η  προτείνει...

dr.organic
Organic 

Pomegranate 
Deodorant 

Προστασία και 
φρεσκάδα που 

διαρκεί

Προσφέρει αντιβα-
κτηριδιακή και διαρκή 
προστασία, εξουδετε-
ρώνει τις δυσάρεστες 
οσμές του σώματος, 

αφήνοντας την επιδερ-
μίδα απαλή και ενυ-

δατωμένη, χαρίζοντας 
φρεσκάδα που διαρκεί 
όλη μέρα. Δεν μπλο-

κάρει τους πόρους και 
δεν εμποδίζει την υγιή 
εφίδρωση αφήνοντας 

ένα διακριτικό δροσερό 
άρωμα. Ιδανικό ακόμη 
και για τις ευαίσθητες 

επιδερμίδες.

ρ

dr.organic
Organic Royal 

Jelly Day Cream

Για νεανική λάμψη

Μια εξαιρετική ενυδατική 
κρέμα ημέρας, η οποία 

χάρη στον βιολογικό 
βασιλικό πολτό που 

περιέχει, συμβάλλει στη 
διατήρηση και στην επα-
ναφορά του κολλαγόνου 
της επιδερμίδας και ενι-
σχύει την ελαστικότητα 

του δέρματος, χαρίζοντας 
στην επιδερμίδα νεανική 
λάμψη! Παράλληλα, προ-

στατεύει το δέρμα από 
την οξειδωτική δράση 

των ελεύθερων ριζών και 
μειώνει την εμφάνιση 
των λεπτών γραμμών 

και ρυτίδων. Κατάλληλη 
για όλους τους τύπους 

δέρματος.

dr.organic 
Organic Snail Gel 

Aνάπλαση και 
επανόρθωση 

Με βασικό συστατικό του 
το φυσικό έκκριμα του 

σαλιγκαριού, που περιέχει 
αλλαντοΐνη, κολλαγόνο 

και ελαστίνη, το μοναδικό 
αυτό gel έχει εξαιρετικές 
αναπλαστικές ιδιότητες 
και προσφέρει έντονη 

επανορθωτική και επου-
λωτική δράση σε πρόσωπο 

και σώμα. Μειώνει τις 
ατέλειες του δέρματος, 

λειαίνει και χαρίζει ομοιό-
μορφη όψη στην επιδερ-

μίδα. Επιπλέον, συμβάλλει 
στη μείωση των λεπτών 

γραμμών και των ρυτίδων 
του προσώπου. 

Με φίνο άρωμα λεμονιού. 

dr.organic
Organic Aloe 

Vera Skin 
Lotion

Θαυματουργό 
γαλάκτωμα 
σώματος

Ένα καταπραϋντικό και 
επανορθωτικό ενυδατι-
κό προϊόν, ιδανικό για 
το ξηρό, ερεθισμένο 
και ταλαιπωρημένο 

δέρμα. Εμπλουτισμένο 
με Βούτυρο Κακάο, 

Βούτυρο Καριτέ, Λάδι 
Ελιάς, Έλαιο Ηλίανθου, 
Λειχήνα της Ιρλανδίας, 
Βιταμίνη Α και Ε, είναι 
σχεδιασμένο να διεισ-
δύει και στα ξηρότερα 
στρώματα της επιδερ-
μίδας, αφήνοντας την 

εμφανώς ενυδατωμένη 
και ελαστική.
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προσώπου σας, γιατί μπορεί να προκα-

λέσετε βλάβες. Απευθυνθείτε σε ειδικό 

και φροντίστε η διαδικασία να είναι όσο 

το δυνατόν πιο ήπια. 

7  Ρύπανση, καπνός, άγχος… όλα 

έχουν βλαβερές επιπτώσεις στο δέρμα. 

Χρησιμοποιήστε προϊόντα περιποίησης 

που έχουν ένδειξη ότι προστατεύουν 

από όλες αυτές τις καθημερινές επι-

δράσεις (π.χ. weather protection) πριν 

βγείτε από το σπίτι και καθαρίστε πολύ 

καλά το δέρμα σας όταν επιστρέψετε το 

βράδυ.

8  Θα πρέπει να αποφεύγετε τη συ-

χνή χρήση scrub, τα αρώματα, τα προ-

ϊόντα που περιέχουν οξέα φρούτων, 

το ρετινοϊκό οξύ, καθώς επίσης και τα 

καλλυντικά που στο παρελθόν έχουν 

προκαλέσει ευαισθησία στο δέρμα. 

Eναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιή-

σετε για απολέπιση υλικά από την κου-

ζίνα σας, όπως ζάχαρη με ελαιόλαδο ή 

χυμό λεμονιού. 

1. Από τη μακροχρόνια χρήση ακατάλληλων προϊόντων 

μακιγιάζ που ταλαιπωρούν το δέρμα και δεν το αφήνουν 

να αναπνεύσει. 

2. Ως αντίδραση στη μόλυνση του περιβάλλοντος.

3. Λόγω έντονων καιρικών μεταβολών: άνεμος, ξηρασία, 

κρύο, εναλλαγές θερμοκρασίας, ρύπανση κ.λπ.

4. Λόγω φαρμάκων ή ορμονών ή διαταραχών όπως ο 

υποθυρεοειδισμός ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

5. Λόγω κληρονομικότητας.

7. Λόγω αγγειακών αιτιών. Συνδέονται με την ευαισθησία 

των αιμοφόρων αγγείων σε ορισμένους εξωτερικούς 

παράγοντες, όπως η κατανάλωση καρυκευμάτων και 

οινοπνευματωδών.

8. Εξ επαφής. Η αντίδραση της επιδερμίδας μπορεί να 

προκληθεί από την επαφή με ερεθιστικές ουσίες, όπως 

τα απορρυπαντικά.

Πώς μπορεί να δημιουργηθεί 
ευαισθησία στο δέρμα

9  Σε περίπτωση που νιώθετε το δέρμα σας να σας «τρα-

βάει», ακόμη και στο νερό της βρύσης, υπάρχει η λύση του ια-

ματικού νερού πηγής. Αποφύγετε επίσης το ζεστό νερό για τον 

καθαρισμό της επιδερμίδας. 

10  Τα καλλυντικά που χρησιμοποιείτε για το μακιγιάζ σας 

θα πρέπει να είναι υποαλλεργικά και σε καμία περίπτωση να 

μην δανείζεστε ξένα. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε καθημερινά 

make-up, καθώς είναι καλό να αφήνετε το δέρμα να αναπνέει. 

Αποφεύγετε επίσης τα αδιάβροχα προϊόντα.

11  Aν εμφανιστούν ερεθισμοί, όπως τσούξιμο, κοκκινίλα και 

τράβηγμα στην επιδερμίδα:

- Διακόψτε ό,τι αντιγηραντικό καλλυντικό χρησιμοποιείτε (π.χ. 

αντιρυτιδικές συσφιγκτικές κρέμες κ.λπ.), διότι μπορεί να περι-

έχει ουσίες που ερεθίζουν περισσότερο το δέρμα. Σε αυτή τη 

φάση χρειάζεστε μόνο βαθιά ενυδάτωση.

- Απλώστε μία καταπραϋντική ενυδατική μάσκα (αναζητήστε 

τη στα φαρμακεία), κατάλληλη για ευαίσθητα και δυσανεκτικά 

δέρματα ή βάλτε μία κομπρέσα τοπικά στο δέρμα για μισή ώρα, 

με γάζα που έχετε ψεκάσει με ιαματικό νερό. Θα σας ανακουφί-

σει και θα καταπραΰνει τα συμπτώματα.

12  Επισκεφθείτε δερματολόγο, ο οποίος θα σας συστήσει την κα-

τάλληλη αγωγή, αφού διερευνήσει αρκετούς παράγοντες και συνυπο-

λογίσει την ένταση και τον βαθμό εκδήλωσης των συμπτωμάτων.
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ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 

ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ
Μπορεί οι γιορτές να πέρασαν, όμως τα δώρα στον Μπορεί οι γιορτές να πέρασαν, όμως τα δώρα στον 

εαυτό μας είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταπεξέλ-εαυτό μας είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανταπεξέλ-

θουμε στη δύσκολη καθημερινότητα και να νιώσουμε θουμε στη δύσκολη καθημερινότητα και να νιώσουμε 

ξεχωριστοί. Φροντίστε λοιπόν τον εαυτό σας, δωρίζο-ξεχωριστοί. Φροντίστε λοιπόν τον εαυτό σας, δωρίζο-

ντάς του ένα συμπλήρωμα... ομορφιάς. ντάς του ένα συμπλήρωμα... ομορφιάς. 
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Πηγές: 1. Κλινική μελέτη Rousselot Healthy Choice, YNTKK - 2008 – 4144
2. Κλινική μελέτη Rouseelot Healthy Choice, 2008-A00654-51

σημασία της φυσικής ομορφιάς είναι αδια-

πραγμάτευτη, όπως η ποιότητα των προϊόντων 

που χρησιμοποιούμε για να την ενισχύσουμε. 

Στις γραμμές που ακολουθούν, σας ενημερώνουμε για 

το τι θα πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε κολλαγόνο, 

αλλά και τι θα πρέπει να προσέχετε κατά την κατανάλω-

σή του.

• Προέλευση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το κολλα-

γόνο να είναι υψηλής ποιότητας και να προέρχεται από 

καθαρή φυσική πηγή, απαλλαγμένη από επιμολυντικούς 

παράγοντες. Έτσι, δεν θα επιβαρύνετε τον οργανισμό 

σας με βαρέα μέταλλα και θα αποφύγετε προ-

βλήματα που μπορεί να προέρχονται από την 

εκτροφή των ζώων. 

• Προτιμήστε ένα προϊόν που να πε-
ριέχει και υαλουρονικό οξύ. Το υαλου-

ρονικό οξύ λειτουργεί συμπληρωματικά 

με το κολλαγόνο ως filler του δέρματος 

εκ των έσω, συμβάλλοντας στη απάλυνση 

των ρυτίδων.

• Επιλέξτε κολλαγόνο σε μορφή πεπτιδίων. 
Πρόκειται για μια καθοριστική επιλογή. Το κολ-

λαγόνο σε αυτή τη μορφή είναι ήδη διασπασμένο στο 

καταλληλότερο για απορρόφηση από τον οργανισμό μέ-

γεθος, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιο-

ποίησή του.

• Περιέχει βιταμίνες; Η ενίσχυση του κολλαγόνου 

με επιπλέον βιταμίνες χαρίζει πρόσθετα οφέλη, καθώς 

τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με το κολλαγόνο και το 

υαλουρονικό οξύ δρουν συνεργιακά και παρέχουν στον 

οργανισμό τόσο το θρεπτικό υλικό που είναι έτοιμο προς 

αξιοποίηση, όσο και τα μικροθρεπτικά στοιχεία που ενι-

σχύουν τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου από τον ορ-

γανισμό.

• Η τελευταία φροντίς το βράδυ! Για βέλτιστα αποτε-

λέσματα, καταναλώστε το λίγο πριν από τον ύπνο. Κατά 

τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιούνται οι διαδικασί-

ες ανάπλασης και αναδόμησης των κυττάρων.

• Ακολουθήστε σωστά τις οδηγίες χρήσης και κατα-

ναλώστε 30 ml κάθε μέρα για 12 εβδομάδες. Κλινικές 

έρευνες έχουν δείξει ότι με καθημερινή λήψη 12 εβδο-

μάδων η ενυδάτωση του δέρματος αυξάνεται κατά 28%1, 

οι αυλακώσεις του δέρματος μειώνονται κατά 26%2 και 

προλαμβάνεται ο σχηματισμός βαθιών ρυτίδων.

• Η ωραία γεύση είναι το κλειδί. Η χρήση ενός προ-

ϊόντος με απολαυστική γεύση και άρωμα που κατανα-

λώνεται ευχάριστα είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε να 

είστε συνεπείς στη λήψη του και να το ενσωματώσετε 

στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σας!

Το BEAUTΙΝΤΜ COLLAGEN της myelements 

είναι μια μοναδική, προηγμένη φόρμουλα 

ομορφιάς, που ενισχύει την υγεία και την 

ομορφιά της επιδερμίδας εκ των έσω. Περιέ-

χει υψηλής ποιότητας υδρολυμένο κολλαγόνο 

PeptanΤΜ, σε μορφή πεπτιδίων για αυξημένη 

απορρόφηση, είναι ενισχυμένο με υαλουρονι-

κό οξύ, ενώ περιέχει και βιταμίνες A, 

B Complex, C και ψευδάργυρο. Χάρη σε αυτόν 

τον συνδυασμό:

• ενισχύει την υγεία και την ομορφιά της 

επιδερμίδας εκ των έσω 

• βελτιώνει την όψη του δέρματος & δυναμώ-

νει μαλλιά και νύχια 

• ενδυναμώνει τους συνδετικούς ιστούς, τους 

χόνδρους και τις αρθρώσεις

• έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες που καταπο-

λεμούν τις ελεύθερες ρίζες.

• ενισχύει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου

Ομορφιά εκ των έσω

Η



Το παράρτημα του Μουσεί-

ου Ηρακλειδών μας προ-

σκαλεί σε μια φωτογραφική 

περιήγηση στην ανάπτυξη 

της ελληνικής πρωτεύ-

ουσας, με αφορμή τα 180 

χρόνια από την ανακήρυξή 

της ως πρωτεύουσας του 

ελληνικού κράτους. Η έκ-

θεση φωτογραφίας υπό τον τίτλο, «Μεταμορφώσεις των Αθηνών - Φωτογραφικό 

οδοιπορικό 1839-1950», είναι μία μοναδική περιήγηση στην ανάπτυξη της ελληνικής 

πρωτεύουσας, μέσα από το σπάνιο αρχειακό υλικό του ιστορικού της φωτογραφίας 

και συλλέκτη Χάρη Γιακουμή. 

Γνωστά τοπόσημα της Αθήνας, τα μεγάλα δημόσια νεοκλασικά κτίρια, σκηνές δρό-

μου, οι λόφοι και το ιστορικό τοπίο της πόλης προβάλλονται με συνεχείς εναλλαγές 

που δίνουν τροφή για σκέψη για το σήμερα.

agenda
...ΝΑ ΔΩ ΤΗ 

«ΜΕΓΑΛΗ 
ΧΙΜΑΙΡΑ»

έω
ς 31 Ιανουαρίου Το επικό ερωτικό μελόδραμα του Μ. Καραγάτση η «Μεγάλη Χίμαιρα» παρουσιάζει την 

ιστορία της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ, που ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλληνα 

εφοπλιστή, αλλά και παθιασμένη με την ελληνική κλασική παιδεία, έρχεται να ζήσει στην 

Ελλάδα. Ερχόμενη σε επαφή με τη χώρα των ονείρων της, συναντά τις δικές της Χίμαιρες: 

το δραματικό τοπίο τραχύ κι αισθησιακό ταυτόχρονα, την παρασύρει σε μια μοιραία δίνη 

πάθους, πυροδοτεί τα παλιά ψυχολογικά της τραύματα και την οδηγεί στην αυτοκατα-

στροφή. Με τους Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Νίκο Ψαρρά, Όμηρο Πουλάκη και Σοφία Σεϊρλή, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.

Πού; Εθνικό Θέατρο, Κτίριο Τσίλλερ, Κεντρική Σκηνή, Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, τηλ. 2105288170
Πότε; Τρίτη - Παρασκευή στις 10:00 (για σχολεία), Σάββατο, Κυριακή στις 11:00 και στις 15:00

Πόσο; 10 - 12 ευρώ

έω
ς 05 Απριλίου

Πού; Θέατρο Πορεία, 
Τρικόρφων 3-5,

 10344 Αθήνα, τηλ. 2108210991
Πότε; Τετάρτη και Κυριακή στις 
19:30, Πέμπτη, Παρασκευή και 

Σάββατο στις 21:00
Πόσο; 14-20€

...ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΣΡΕΚ, 
ΣE ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την υπερπαραγωγή «Σρεκ, το μιούζικαλ» σε 

σκηνοθεσία Άγγελου Μέντη, με πρωταγωνιστή τον ήρωα που γνωρίσαν όλοι 

μέσα από την ταινία «Σρεκ». ( Όσκαρ καλύτερης animation κινηματογραφικής 

παραγωγής). Σ' ένα μακρινό και κάπως ασυνήθιστο βασίλειο, η κατάσταση πη-

γαίνει από το κακό στο χειρότερο, όμως την κατάλληλη στιγμή εμφανίζεται 

ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών για να σώσει τη δυναμική πριγκίπισσα. Η 

κατάσταση περιπλέκεται, όταν στην ιστορία εμπλέκονται ένας πολυλογάς γάι-

δαρος, ένας νευρικός Κακός, ένα σνομπ μπισκότο και καμιά δεκαριά παρα-

στρατημένοι ήρωες παραμυθιών. Θα καταφέρει ο Σρεκ να ξετυλίξει αυτό το 

μπερδεμένο κουβάρι;

έω
ς 31 Ιανουαρίου

...ΝΑ ΑΝΑΚΑ-
ΛΥΨΩ 

ΤΙΣ ΜΕΤΑ-
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

Πού; Μουσείο Ηρακλειδών, 
Απ. Παύλου 37, Θησείο, τηλ. 2103461981
Πότε; Δευτέρα: Κλειστά, Τρίτη-Παρασκευή: 

17:00-21:00, Σάββατο-Κυριακή: 11:00-19:00
Πόσο; 4 ευρώ



Η όπερα για παιδιά του Νίκου Κυπουργού, σε λι-

μπρέτο και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, επι-

στρέφει στο Θέατρο Ολύμπια. Η ιστορία βασίζεται 

στο διάσημο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

«Ο πρίγκιπας χοιροβοσκός» και μιλάει για έναν 

πρίγκιπα, ο οποίος ντύνεται χοιροβοσκός για να 

κερδίσει την καρδιά της αλαζονικής πριγκίπισσας. 

Στον κόσμο αυτό οι πρίγκιπες και οι πριγκίπισσες 

«λερώνονται» και «λερώνουν», χάνουν τις βεβαι-

ότητές τους και την αλαζονεία τους. Η μελωδική, 

εκφραστική και με επιρροές από το χατζιδακικό 

σύμπαν μουσική του Νίκου Κυπουργού «ντύνει» 

μία παράσταση που δεν δίνει απαντήσεις, μόνο θέτει ερωτήματα, δεν έχει το κλασικό 

happy end «και ζήσαν αυτοί καλά», αλλά προτιμά να κλείνει το μάτι στο κοινό, λέγοντας: 

«ούτε καλά, ούτε τέλεια, ούτε wow! Αλλά όσο καλύτερα μπορούσαν». 

Πού; Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο Ολύμπια, 
Ακαδημίας 59-61, Αθήνα, τηλ. 2103611516
Πότε; Βραδινές παραστάσεις στις 20:00 μ.μ., 
Πρωινές παραστάσεις στις 11:00 π.μ.
Πόσο; 5 - 25 ευρώ

έω
ς 05 Μ

αΐου

έω
ς 05 Απριλίου

Ένα από τα ωραιότερα, διαχρονικά και ερωτικά έργα του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Στα 

αθηναϊκά σαλόνια της Μπελ Επόκ, ο γοητευτικός ζωγράφος Νάσος Ανάστης είναι πε-

ριζήτητος στους κύκλους των φιλότεχνων αστών. Πλούσιοι έμποροι, δικαστικοί, τραπε-

ζίτες αλλά και όμορφες δεσποινίδες επιδιώκουν τη συναναστροφή μαζί του. Ανάμεσα 

σε αυτές, η νεαρή Θάλεια. Ο Νάσος την ερωτεύεται παράφορα και βάζει σε κίνδυνο τον 

μυστικό του αρραβώνα με την Καίτη. Η επιταγή του καθήκοντος, αλλά και μια μεγάλη 

παρεξήγηση, οδηγούν τον Νάσο σε μια επιλογή που θα τον βυθίσει στη δυστυχία. Τι θα 

γίνει όταν ξανασυναντηθούν; Με τους: Άλκη Κούρκουλο, Αλέξη Γεωργούλη, Μαρίνα 

Καλογήρου, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Δανάη Σκιάδη, Βασίλη Ρίσβα κ.ά. 

...ΝΑ ΔΩ ΤΟΥΣ 
ΜΥΣΤΙΚΟΥΣ 
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ 

...ΝΑ ΔΩ 
ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ 
«ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 
ΛΕΡΩΝΕΙ»

έω
ς 05 Μ

αρτίου

Φρόντιζαν τη διατροφή και το σώμα τους στην αρχαία Ελλάδα; Πώς αντιμετώπι-

ζαν το ζήτημα της δημόσιας υγείας; Τι έκανε 2.500 χρόνια πριν ένας αθλητής αν 

τραυματιζόταν; Πώς χρησιμοποιούσαν το όπιο και άλλες φαρμακευτικές ουσίες 

και βότανα; 

Η έκθεση «Ίασις» παρουσιάζει την εξέλιξη των αρχαίων θεραπευτικών πρακτικών 

από τον Όμηρο μέχρι τον Γαληνό, εξετάζοντας τη μετάβαση από τη μαγικο-θρη-

σκευτική θεραπεία στην ορθολογική, επιστημονική Ιατρική. Περιλαμβάνει σχεδόν 

300 αρχαία αντικείμενα από 41 μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού και απο-

δεικνύει ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που απήλλαξαν την ιατρική από 

μαγικά και θρησκευτικά στοιχεία, αντιλαμβανόμενοι ότι η διατήρηση της υγείας 

και η καταπολέμηση της ασθένειας εξαρτώνται από φυσικά αίτια. 

Πού; Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα, τηλ. 2107228321
Πότε; Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10:00 - 17:00, Πέμπτη: 10:00 - 20:00, Κυριακή: 11:00 - 17:00
Πόσο; 3,5 - 7 ευρώ

...ΝΑ ΔΩ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΙΣ

Πού; Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Rex, 
Σκηνή Κοτοπούλη, Πανεπιστημίου 48, 
τηλ. 2103301881, 2103305074
Πότε; Τετάρτη, Σάββατο 17:30 και 20:30, 
Πέμπτη, Παρασκευή 20:30, Κυριακή 19:30 
Πόσο; 8 - 25 ευρώ



συμβουλές για... 
γερή μνήμη

Πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας να μην θυμάται το όνομα ενός γνωστού, έναν 

αριθμό που χρησιμοποιείτε συχνά, πού παρκάρατε το αυτοκίνητο, πού βάλατε τα κλειδιά, 

αν κλείσατε τον θερμοσίφωνα; Τα... κενά μνήμης και η έλλειψη συγκέντρωσης είναι, 

για ορισμένους, καθημερινό φαινόμενο! Γι’ αυτό, ο παθολόγος, κ. Χαράλαμπος ∆ούκας, 

προτείνει τρόπους για την αποτελεσματική ενίσχυση της μνήμης. 

info box
Xαράλαμπος ∆ούκας
Παθολόγος, 
∆ιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Χαλανδρίου 14, Αγ. Παρασκευή
τηλ. 2106004144
e-mail: hdoukas@otenet.gr

λειτουργία του νευρικού συστήματος 
και η έλλειψή της οδηγεί σε νευ-
ρολογικές διαταραχές. Η έλλειψη 
της Β12 οφείλεται συνήθως σε 
κακή απορρόφηση ή μη επαρκή 
πρόσληψη της βιταμίνης από τη 
διατροφή. Εμφανίζεται συχνά σε 
άτομα μέσης και μεγάλης ηλικίας, 
στους χορτοφάγους και σε άτομα 
που υπερκαταναλώνουν αλκοόλ. 
Σημαντική επίσης είναι η επαρκής 
πρόσληψη και άλλων βιταμινών του 
συμπλέγματος Β.

Βότανα που τονώνουν τη 
μνήμη. Τέτοια είναι το πράσινο 
τσάι, αλλά και το ελληνικό τσάι 
του βουνού- το τελευταίο έχει το 
πλεονέκτημα ότι δεν προκαλεί 
διέγερση και μπορεί να κατα-
ναλώνεται ακόμη και το βράδυ. 
Ως τονωτικά για τη μνήμη έχουν 
χρησιμοποιηθεί επίσης το Ginseng 
και το Gingko biloba, που χρησι-
μοποιούνται από την παραδοσιακή 
Ιατρική των ασιατικών χωρών εδώ 
και εκατοντάδες χρόνια κι έχουν 
σήμερα ευρεία αποδοχή σ' όλον τον 
κόσμο. 

Πολεμήστε τις αιτίες της 
κακής μνήμης. Για να τις αντι-
μετωπίσετε, πρέπει πρώτα να τις 
αναγνωρίσετε. Oι κυριότερες από 

Σωστή διατροφή. Αποτελεί 
σημαντικό μέσο για τη διατήρηση 
της μνήμης. Όταν λέμε σωστή 
διατροφή, εννοούμε μια διατροφή με 
ισορροπία, που περιλαμβάνει τροφές 
από όλες τις ομάδες: υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες και λίπη. Έμφαση πρέπει 
να δίνεται επίσης στην κατανάλωση 
εποχιακών φρούτων και λαχανικών.

Τροφές που ενισχύουν τη 
μνήμη. Τέτοιες είναι: α.α.  οι τρο-
φές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, 
όπως η βιταμίνη Ε και τα πολυα-
κόρεστα και μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα (πηγές: ελαιόλαδο, λιπαρά 
ψάρια όπως σολομός και σαρδέλα, 
ξηροί καρποί, όπως καρύδια και 
αμύγδαλα), β.β. οι σύνθετοι υδατάν-
θρακες (πηγή: δημητριακά ολικής 
άλεσης), που μετατρέπονται σε 
απλά σάκχαρα και δίνουν «τροφή» 
στον εγκέφαλο.

Βιταμίνη Ε. Στις διαταραχές 
της μνήμης και στην άνοια χορη-
γείται συμπλήρωμα βιταμίνης Ε. Η 
βιταμίνη Ε ενισχύει τη δράση της 
ακετυλοχολίνης, ενός νευροδιαβιβα-
στή που σχετίζεται με τη μνήμη. 

Αποκατάσταση των επιπέ-
δων της Β12. Αποτελεί τη 
βιταμίνη- «κλειδί» για την καλή 

Αναζητήστε βοήθεια. 
Αν είστε στη μέση ηλικία, κάθε ένδειξη κακής μνήμης- 

ιδιαίτερα της πρόσφατης- και κακής συγκέντρωσης που παρατη-
ρείτε εσείς ή κάποιο άτομο από το περιβάλλον σας, 

θα πρέπει να αξιολογείται. Ο γιατρός, με τα κατάλληλα τεστ 
θα αξιολογήσει την κατάσταση. 

αυτές είναι τα ακατάστατα ωράρια 
εργασίας, η σωματική και ψυχική 
κούραση, η στέρηση ύπνου, το άγ-
χος, το κάπνισμα και η υπερβολική 
κατανάλωση καφέ και αλκοόλ. 

Ασκήσεις του μυαλού! Τόσο 
η σωματική, όσο και η διανοητική 
άσκηση φαίνεται ότι αναστέλλουν 
ή επιβραδύνουν τις εκφυλιστικές 
διαδικασίες στον εγκέφαλο. Επίσης 
παρέχουν νοητικά ερεθίσματα που 
δημιουργούν νέες συνδέσεις ανάμε-
σα στα εγκεφαλικά κύτταρα. Παζλ, 
σταυρόλεξα, σκάκι και διάβασμα 
επιδρούν θετικά στη μνήμη.

∆ιά βίου μάθηση. Έχει 
αποδειχθεί ότι η διά βίου μάθηση-
εκπαίδευση (π.χ. εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, ανοιχτό πανεπιστήμιο, 
σεμινάρια κ.λπ.) βοηθάει στη διατή-
ρηση των νοητικών δυνατοτήτων. 

Σωματική άσκηση. Πέρα 
από τις γνωστές ευεργετικές 
της επιδράσεις στο καρδιαγγειακό 
σύστημα, η σωματική άσκηση, όπως 
το τρέξιμο και η κολύμβηση, 
επιδρά ευεργετικά και στον εγκέ-
φαλο. Βελτιώνει μακροπρόθεσμα 
τη ροή του αίματος προς τον εγκέ-
φαλο και αυξάνει τον μεταβολισμό 
των νευρικών κυττάρων. 
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